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ettiği Partiyi resmen~ tanıdı 

ihtilalcilerin, kendi malları 
olarak tahtelbahirleri bulun-
duğunu ve Franko'nrn, bunu ni teşrif et- Fevzi Çakmak 
filen isbat edeceğini bildir· mişler ve Mareşalımızla uzun 
~ektedir. müddet konuşmuşlardır. 

Londra, 25 (Radyo) - ln· \.. J 
giltere donanma kumandan lı· panya sularına hareket ettik-
ğı~ bir lngiliz torpitosile dört leri hakkındaki haberleri tekzip 
tahtelbahirin, .Malta' dan Is- ediyor. 

- -----llllC»- • --------

~~-~· M. Her o Saleng-

Milis topçuları 

~ Paris, 25 (Radyo) - Mad- ı tir. Madrid hükumeti, bu 
~den gelen haberler, hava- vapurun, ecnebi bir devlete 

n pek karlı Ve fırtmah aid tahtelbahir)pr hırAfon~on 
ülduğunu ve bundan dolayı batırıldığını iddia etmekte 
~eri hareketlerin batı bir devam ediyor. 
•urette devam etti~ini bildir- Almanya ve İtalya hüku-
llıektedir. metleri, ispanya sularında 

ihtilalcilerin resmi tebliğine tahtelbahir bulundurduk{arını 
töre, yedinci ihtilal fırkası, yalanlamakta, lngiltere ise, 

royu ~edhetti . 
\. -... -·-Sağ cenahtan kimseler yok

tu, M. Daladiye miihim 
bir s · lev verecek 

M. Sto yadinoviç 
Belgrad 25 (Radyo) - Sırp-

, __ 1 _ ' ' • .. • • 

bir ittihad vücude gelmiştir. 

Hırvat partisini resmen tanı· 

mıştır. 

Paris, 25 (Radyo) - Sene· 
lerdenberi sürüp giden Sırp
Hırvat . ihtilaflarının, bu suretle 
tam bir itimatla orıadan kalk
ması Fransiz siyasal mehafilin
de de çok müsaid akisler yap
mıştır. Yugoslavya, bu mu· 
vaffakiyeti, M. ( Stoyadinoviç 
kabinesinin r müdbbirane ıiya
setine medyundur. -...• 
M. Avenol 
lngiliz ricalile 

konuştu 
Londra 25 (Radyo)- Ulus

lar sosyetesi genel sekreteri 
M. Avenol, dün İngiltere Ha
riciye Nezaretinde Uluslar sos-. . . . ... ' . . ..... 
~es' eleler etrafında konuş· 

Başbakan M. Stoyadinoviç, muştur. 
-----,--------~....-~· ......... ..-. .. ~--------~ 

Almanya, ltalya komi-
teden çekilmiyorlar 

~.tıup cephesinde milisleri ispanya işlerine müdahale et-
~tıskürtmüş ve 70 maktul mekten uzak kaldığını bildir· 
~ıtakarak ricat eden milis mektedir. 
llVVetleri, şehrin iç tarafma lspanysl vapurunu batıran 

Fransa, lngilterenin yaptığı 
gibi tamamen bitaraf kalacak 

Paris, 24 ( Radyo ) _ Is- giltere .gib.~, bit~raflıkta sebat Çekilmiştir. torpillerin parçaları bulunmuş 
b' ihtilalciler, bugün havanın ve yapılan tetkikatta, bu tor· 
ijıtaz açılmasından, bilistifade, pillerin, Alman malı olması 
b~Vadan harbiye nezaretini ve ihtimali kuvvetli görülmüştür. 
ltçok binaları bombardıman tt Burgos'tan gelen haberler, 
ırıişlerdir. 
Madrid müdafaa komitesi 

de bir resmi tebliğ neşrede· 
tek, yağmurlarla beraber kar 
Yağdığını bildirmekte ve yal· 
bız topçu muharebesi vuku 
Ulduğunu bildirmektedir. 
ihtilalciler, üniversite civa

tırıdan daha öteye gidemiye
tek eski yerlerinde kalmak· 

Paris, 25 (Radyo) - (Mi
~cl Çervantes) vapurunun ne 
'tırctle torpillendiği hakkında 
~mmim haberler gelmemiş· 

Yahya Musa 
8ir yumruk dar

besile ölmüş 
k Burnava nahiyesinin Naldö
en köyünde kahya Musa oğlu 
~ıdır'ı döğerek ölümüne se
k:biyet vermekle maznun ayni 

C>yden lsmail'in muhakeme
&' •tıe dün ağırcezada başlan· 
ltııştır. İsmail : 

-... Biz bir sınır m~s· elesin· 
den kavga etmiştik, fakat bu, 
~lız kavgası idi, kendisine to
Gı.t vurmadığım gibi el de 
~ldırmadım. Şahid olarak 
d' hın\enen Mustafa karısı Cev· 
er, bir gün Mustafa'nın kah

"ıcai yakıninde bulunduğu sı
llevamı 4 üncü sahif tJde J 

Eden 
Jngiliz • Mısır mua

hedesinin tasdi
kini istedi 

M. Eden 
Londra 25 (Radyo)-Avam 

kamarasının bugünkü toplan
tısında hariciye nazırı M.Eden 
lngiltere • Mısır muahedesi 
hakkında uzun izahatta bu-
lunmuş ve muahedenin, bir 
an evvel Avam kamarasında 
tetkik ve tasdik edilmesini 
rica etmi§tir· 

M. Herigo gazetecilerle konuşuyor 
Paris, 25 (Radyo) - Fran· yerine, M. Maks Durmua geç

sız parlamentosu, dün toplan· miş ve memuriyeti reisicumhur 
mış ve reis M. Heryo, ölen M. Lebrun tarafından tasdik 
dahiliye nazırı M. Salengro- edilmiştir. 
nun siyasal hayatı ve hizmet
leri hakkında uzun bir söylev 
vermiştir. Sağ cenaha mensup 
saylavlardan kimseler yoktu. 

M. Heryodan sonra, baş· 

bakan M. Leon Blum, kısa 

bir söylev vermiş ve hükume
tin teessürlerini bildirmiştir. 

Parlamento reisi M. Hcryo, 
yarın tekrar toplanmak üzere 
celseyi tatil etmiştir. 

Paris 25 (Radyo) - Fran· 
sız kabinesi; bugün saat 16 
buçukta Eliza sarayında reisi 
cumhur M. Lebrun'un riyase
tinde toplanacaktır. 

Paris 25 (Radyo) - Har
biye nazırı M. Daladiye, ge· 
lecek pazar günü Edvon'a 
gidecek ve oradaki Fransız 
ordusunu teftiş ettikten sonra 
Nuburg'a geçerek orada mü
him bir söylev verecektir. 

Paris, 25 (Radyo) - Olen 
dahiliye nazın Salengro·nun 

---··4----
Amiral Horti 
Roma'da hararetle 

karşılanmış 
Roma, 25 (Radyo} - Ma

caristan krallık naibi amiral 
Horti, dün buraya vasıl 
olmuş; kral Viktor Emanuel 
ve kraliçe Elena ile Sinyor 
Mussolini, kordiplomatik ve 
bütün ltalyan ricali tarafından 
karşılanmıştır. istasyonda krala 
mahsus salonda bir resmi ka
bul olmuş ve bu esnada ltal
yan askeri muzikası, Macar 
marşını çalmıştır. Müteakiben 
amiral Horti kralla ve kraliçe 
Madam Horti ile birlikte sa· 
ray arabalarına binerek doğ
ruca (Kirniyal) sarayına git
mişlerdir. 

Yolda, Roma'da bQlunan 
Macar kolonisi amiral Hor
ti '}'i selamlamışlardır. 
l Dnamı 4 an CÜ sahi/ede J 

panya işlerine ademi müda- edeceğı ~oylenıyor. Barselo-
hale komitesi riyasetinde ve- nun denızd~n abloka altına 
rilen malumata göre İtalya ve alınacağı hakkında general 
Almanya komitede~ .,çekilmi- Franko'dan verilen muhtıra· 
yeceklerdir. Fransa'nında, in- dau. müte~el~id vaziyet, henüz 

değışmemıştır. Ancak, gerek 

Belçika 
Askeri plan hakkın
daki kanunu tetkik 

!ediliyor 

M. Vanzeland 
Brüksel, 25 (Radyo) - Bel~ 

çika kabinesi, dün fevkalade 
bir toplantı yapmış ve askert 
planı müzakere etmiştir. Bu 
plan hakkındaki kanunun, 
birinci kanunun iptidasından 
evvel parlamentoca tasdiki 
istenmektedir. 

lngiltere ve gerekse Fransa, 
İspanya sulorı dışında vapur
larının kontrola tabi tutulma· 
sını kat'iyyen kabul etmemek· 
te israr ediyorlar. 

General Frango, Barselonda 
lngilterenin aradığı bitaraf 
mıntakayı kabul etmemekte 
Barselonun, mütlaka bombar
dıman edileceğini bildirmek
tedir. 

İngiltere hükumeti; İngiliz 
gemilerile silah ve mühimmat 
!lakliyatını yasak ettiğinden 
lngiliz bandıralı vapurların 
yolda durdurulup kontrol 
edilmemesi lüzumunu Borgos 
hükumetine dostane bir suret· 
te bildirmiştir. 

Londra 25 (Radyo) - Ge-
neral Frango, lngiltereninHin
day sefirine memuru mahsus-
la gönderdiği bir notada İs· 
panyada tesis edilecek bita
raf mıntakalan bildirmiştir. 

Tütün fiatleri 
Dün Akhisar' dan şehrimiz· 

deki alakadarlara gelen malü· 
mata göre normal zamanlarda 
kilosu 40 kuruştan alınan aşa· 
ğı kalite tütünler, Amerikan 
tütün kumpanyaları ve tütün 
tüccarları tarafından 70-80 ku· ı 
ru§tan satın alınmaktı dır. 
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No. 2 Nakili: Fethi Y. Eralp. 

Genç bir komiser, ev sahibin
den yüzüğün nasıl çalındığı 
hakkında izahat alıyordu .. 
Koşarak odadan çıktı ve 

merdivenleri ikişer ikişer aşa· 

rak üst kattaki sandık oda
sına girdi. 

Muzaffer yalnız kalınca, 
orada duran bir koltuğa çökü
vermişti. Cebinden sigara ku
tusunu çıkardı. Bir sigara 
yakarak dumanlarını savur
du. 

Bu anda müthiş bir çığlık 
işitmişti. 

Hizmetçi telaşla koşmuş; 

Muzaffer şaşırmış, oturduku 
yerden kalkamamıştı. 

Necla, ev halkının yukarı 
çıkmalarına meydan bırakma
dan aşağı inivermişti. 

Bitkin bir halde, bir yere 
dayanarak: 

- Karımın söylediklerine 
ekliyecek birşey bulamıyorum. 

Dedi. 
- Peki öyle ise. Şimdi şu· 

nu bilmeniz lazım; " Yüzüğün 
aşırılması meydana çıktıktan 
sonra evden dışarı çıkan ol
du mu? 

- Hayır. 
Hizmetçilerime gelince on

lardan zerre kadar şüphem 
yok! 

- Peki .. O mes' eleyi bil
ahara konuşuruz. 

Komiser bu sözü söyledik· 
ten sonra Neclaya sormağa 

başladı: 
- Siz ne vakte kadar bu 

yüzüğün yerinde olduğunu 

biliyordunuz? 

--·-Yüz binlerce lirasını fakirlere dağıtan, 
neş'e evleri açan ilahi baba kimdir?. 

Dünya o kadar garip şeylerle ten i şin meydana çıkarılma
doludur ki insan hergün bun- sını istiyordu. Fakat, bilhassa 
lardan birini anlatsa bitiremez tüccarlar ilahi babanın tara· 
işte size - gaı·ibeler memleketi fını tutnyorlardı. Çünkü o 
Amerikada olan:- garip bir kendilerinin en iyi müşterisi 
vak'a : idi . Her ay ona binlerce lira· 

Mahkemeye çıkarılan " lahi lık yiyecek içecek giyim ku· 
Baban şunları söylüyordu: şam satıyorlardı. 

"- Binlerce, hayır binlerce Hükumet tahkikatı daha 
değil, milyonlarca halk bana ileri götürdü ve ilahi Babayı 
Allah diyor. Bir diğer milyon· mahkemeye sevketti. O zam~n 
larca kişi de şeytan diyor. Fa· şahitler dinlendi. Şahitlerın 
kat, ben ilahi bir adamdan hemen hepsi ilahi Babaya 
başka birşey?değilim ve bütün inanlardı. Boston üniversit:· 
dünyayı sarsıyorum'" sinden bir genç kız, şahıt 

Bu adam kim? Bir deli mi olarak, kendisine sorulan: 
hayır. Ne olduğu iyice bin· - ilahi Babanın Allah ol-
miyor. Fakat her halde Allah duğuna inanıyor musunuz? 
değil. Yalnız, belki fakirlerin Sualine bütün imanile, hiç 
Allahı. Çünkü İlahi Baba bit- tereddüd etmeden: 
mez tükenmez parası olan bir - Tabii! Demişti. Eminim. 
adamdır ve bu paralannı fa· Diğer şahitler de hakikaten 
kirlerP- dağıtır, onları yedirir, yere inmiş Allah olduğunu, 
içirir, giydirir kuşatır, ev bark ve paraların da gökten geldi· 

·-·- er Eyfel kulesi vasıtasile ve 28 metre Y 
altındaki bir aletle nasıl ayar ediliyor 

et re 
yan ve yer altında 28 "rn Arı• Farzedelim ki bir adam, her 

akşam, gök boşluğundan geçen 
bir yıldızla P~ris rasathanesi· 
nin bodrum katında, zeminden 
28 metre derinliğindeki küçük 
bir alet arasına bir ip geriyor. 
Yıldızların geçtiği anla, yer 
altındaki o küçük aletin gös· 
terdiği saat arasında yapıla
cak bir hesap, telsizlerle bü· 

' tün dünya rasathanelerine o 
dakikada bildirilecektir. Bu 

rasathaneler, saati öğrenince 

kendi aletlnrindeki saati 0J.1a 

göre düzeltecekler, yahut ta 

alimler kendi aletlerindeki sa-

at niçin ötekine uymuyor diye 

hesap yapacaklar. 

Dünya saatleri ayar eden 

bir yer olarak aldığımız bu 

Paris rasathanesi bugün, "Mil· 

letlerarası saat bürosu,,nun 

umumi merkezidir. 

derinliğinde bulunan bit 
saat yanma yaklaşamaz 

" 1 !l' 
şeydir: Yerin dibinde ~u ~erı 
ması havanın titremelerırı ii· 
ve binanın t itremesinden (11d'J, 

· · de 1 
teessir olmaması ıçın ha' 
Bundan başka; ana s~at bit 
vası boşaltılmış de~ır ol· 
mahfaza içindedir. Boyle k' 
duğu halde gene yanına Y~ , 

. . h eketııı !aşacak bır ınsanın ar bir 
den hasıl olacak en ufak k 
ihtizaz saati müteessir edece 

· · b' d b'r dert' ve sanıyemn ın e ı 

cesinde bile olsa bir ilerlerı1e 
d ktıf· veya gerileme oğuraca. bit 

Paris rasathanesindekı . 

d . d b" .. d" saatlefl aıre e utun unya 
tler 

kaydolunur. Muayyen saa k' 
de dünyanın her tarafında '. 

1 riııı rasathaneler kendi saat e 

telsizle buraya bildirirler v~ 
- Allahım; diye 

kırdı. 
hay- - Daha dün akşam onu 

yerinde görmüştüm. 
sahibi eder. Dini günlerde ğini söylüyorla~d~. .. l 
kırmızı bir tayyareye biner ve Mahkeme İlahı babayı, gu-

Rasathanede, sabit bir nok· 
k·oesı 

burada, bir elektrik ma 1 

l ur· ile, kendi kendine kaydo un Muzaffer telaşla: 
- Neyin var? Ne oldu? 
Diye sorup duruyordu. 
Necla'nın dili tutulmuştu 

sanki.. Hiçbir şey söyliyemi· 
yordu.. Elini, göğsüne götü· 
rerek: 

- OL. Bayılıyorum diye· 
bildi .. 

- Ne oluyorsun söylesene? 
Necla kesik bir sesle: 
- Yüzükl. 
Dedi. 
- Yüzük mü? - .... . ... 

ıük: 

- Ee.. Ne oldu? 
- Meydanda yokl .. 
- Ne dedin? 
- Adsız yüzük yerinde 

yok!. Çalınmış!. Aşırılmış!. 
- Çalınmış mı?. 
- Evet.. Çalınmış ... 
Daha fazla dayanamadı .. 

Kocasının kollan arasına 
düştü .. 

* • • 
Hadiseden zabıtayı haber-

dar etmişlerdi. 
Çok geçmeden komiser, 

muavini ve ilci polis gelmişti. 
Bu komiser, tam bu vazife· 

nin ehli bir adam idi. Birçok 
çapraşık işleri kolaylıkla:hal
lctmiş, genç olmasına rağmen 

mesleğinde muvaffak olmuş 

zeki bir komiser idi .. 

Eve geldiği zaman Muzaf-

c fer'le, Neclayı bitkin bir halde 
bulmuştu. 

Hemen işe· ba~ladı. 

Kendi yetiştirdiği muavinine 
bir iskemle uzatarak karşısına 

ı oturttu. 
Muavin söylenen şeyleri not 

( l etmekle ·meşguldü .. 
h i Komiser: 

51 - Her şeyden önce Bayan· 
r yüzüğünün çalındığının nasıl 

c farkına varmış, bunu öğre· 
ı1 nelim dedi. 

Necla başından geçenleri 
birer birer anlattı Sözü bitince 
komiser Muzaffer dönerek : 

b - Bayanınızın anlattıklarına 
rilive edecek hiçbirşeyiniz yok 

t IDlU? 

J Diye ·sordu: 

a - iyi düşünün, belki bir ip 
,11cu vermiş olursunuz bize .. 

Muzaffer birkaç dakika dü· 
JÜndükten sonra ; 

- Demek yüzük yerinde 
idil 

- Evet yerinde idil. Hatta 
onu alıp parmağıma bile ge
çirmiştim. Parmağıma biraz 
bol geliyordu. Bununla epey· 
ce zayıfladığımm farkına var· 
dım. 

Eskiden tamam gelirdi. 
- Dediklerimi iyi dinleyin 

ve bana cevap vermeden ön· 
iyice düşünün . 

Yüzüğün parmağıanıza bol 
geldiğini söylemiştiniz. Sakın 
•-a a._a • .-w..... V.aa&~l} c.&I U.rtı. } Ut..Ul"ıı.l\,, 

yatağınıza girmiş olmıyasınız .. 
Olur ya, belki yüzük parma
ğınızdan düşmüş ve bit- yere 
girmiştir .. 

Necla başını sallıyarak: 
- Hayır, hayır, dedi. Yü

zük parmağımda değildi. Par· 
mağımda bu nişan yüzüğümden 
başka birşey yoktu. 
~ Yüzüğün saklı olduğu 

yeri iyice araştırdınız mı? 

- Belki otuz kere araştır
dım onu ... Kocam da aradı. 

- Yüzüğün yeri saklı mı 
idi? 

- Evet. 
- Yani orasını yalnız siz 

ve kocanız biliyordunuz de
ğil mi?. 

- Evet yalnız ben ve ko· 
cam biliyorduk. 

Bir an_sessizlik oldu orta
lıkta. 

Sonra Necla: 
- Fakat komiserim; benim 

bir fena adetim var, mücev
herlerimin bulundukları yeri 
kiletlemem .. 

- Yal.. 
- Evet. .. Yalnız mücenher· 

leri muhafaza eden kutu ki
litli bulunur. 

Bunu Muzaffer de tasdik 
etmişti. 

- Evet, diyordu. 
Mücevherlerinin bulunduğu 

kutu kilitli durur daima!. 
- Peki öyle ise, şimdi 

hizmetçilere gelelim. Onların 
emniyet edilecek kimseler ol
duklarını söylemiştiniz . . Buna 
rağmen her ihtimale karşı 
onları da sorguya çekmem 
lazım. 

Kimler var, hizmetçi olarak 
sizde? 

Muzaffer: 
( Arkası flar) 

Amerika zencilerinin şehirleri rültülerden ve polislere haka· 
üzerinden uçar. Binlerce hayır retten dolayı hapse mahkum 
binlerce ~ değil milyonlarca etti. Bu Karun baba 2,000 
kişi ona allah diye bakar. lirayı birden sayarak hapis 

Bu adamın mazisi tamamen cezasını paraya çevirdi ve 
meçhuldür. Ona tapınanlara kurtuldu. 
göre, ilahi baba gökten in- illahi Babanın (Neş' e evi) 
miştir. Onun bir~insan oldu- ndeki:toplantıların dini mahi· 
ğunu bileenler ise nereden yeti · olduğunu söylemiştik. 
geldiğini araştırıyorlar. Bunlar· Hakikaten, kendisinin eskiden 
dan baziları onun mazisini bir zenci papas olduğunu 

1 keşfettiklerini söylüyorlar. söyliyen bir adam, bir mez-
_:-B;-rivayetlere göre ilahi" hep kurmağa~ çalışmaktadır. 

baba ilk defa ve vabancı bir İlijhi babaya S!Öre, kadınla 
ınsan olarak Long-Jsland ' da erkek arasında maddi birleş-

-Say~illede gö;-ünmUş. Or~da menin hiçbir ehemmiyeti yok· 
bir bir müstahdemin idareha· tur. 
nesi açmış. Fakat iş yapmamış. Çocuk doğurmak için, bir 

Bundan sonra ilahi Baba erkekle bir kadının ayni fikri 
şehrin en zengin mahallelerin· akıllarından geçirmeleri kafi-
-d~:-birind;- büyük-:,bi;-e;- dir. İlahi Babadan ders almış 
alıyor. Buna "Neş'e yurdun: kadınların kocalarına bunu ıs
adını' veriyor ve bir iki ay [rarla söyledikleri ve kocaların· 
sonra Sayvillede gizli gizli bir dan ayrı odada yaşamak iste· 
şeyler döndüğü görülüyor: dikleri görülmüştür. Zavallı 

.. Yüzle~ zenci, yüzlerce beyaz" kocalar İlahi Baba aleyhinde 

insan "Neş'e yurdu" na koşu- mahkemeye giden şahitlerin 
'şuyor. Burada fakirler günlerce hemen yarısından fazlasını teş-
kalıyorlar, yiyip içiyorlar, kil etmektedir . 
"Neş'e" içinde bağırıp çağı- Amerika zencileri arasında 
rıyorlar. ilahi Babanın tesiri gittikçe 

"Neş'e yurdu" ndan gelen fazlalaşmaktadır. "Neş'e evi" 
bu çalıp söyleme, kahkaha, nin daha birçok yerlerde şu-

,.. çiğ}ıksesleri ~halled;ki zen-· heleri açılmıştır. Zenciler onu 
ginleri taciz ediycr. ' Belediye- ha kik aten Allah saymaktadır
ye şikayette bulunuyorlar. Bu- lar. Geçenlerde olan bir vak'a 
nun üzerine- 1930 da ilahi Ba- hem gülünç, hem de bu ya· 
ba· hakk~ı~d;-ilk-defa olarak: lancı Allahın halk üzerindeki 
~i-tahkik;rt başlıyo;::--- (Devamı 4 üncü sahifede ) 

Dini bir toplantı halini alan 1 • 
7Neş'e yurdu n cünbüşlerine Doktor 
birgün fakir zenci bir kız kı· 

yafetinde bir kadın sokuluyor AJi AgaJı 
Bu, burada olup bitenleri an-

Çocuk Hastalıkları lamağa memurdur. O da ora· mütehassısı 
da diğerleri gibi, yardım gö· lkinciBeylerSokağı No. 68 
rüyor ve iki hafta sonra çık· Telefon 3452 
tığı zaman raporunu veriyor : 

ilahi babanın halinde şüp
heyi mucip hiçbir şey yoktur. 
Karısı olan ve " ilahi ana n 

adı verilen bir zenci kadınla 
birlikte yaşamaktadır. Orada 
sığınan fakirlere büyük yar· 
dımlarda bulunmaktadır. Fa: 

-kat, servetinin menşei hakkın
da hiçbir malumat edinile
memiştir. 

1931 de ilahi baba bütün 
Nevyork hükumetinde 'günün 
dedi-kodusu oldu. Halk, böyle 
-miıiiSiz birşeye-karşı haki; 
olarr.k sinirleniyor, hükumet 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilive Tenasül- hastal-;kl.ar 

ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

tadaki teleskopa gözünü uy· 

durarak yıldığı arıyan alim, 

onu· görünce, hemen bir düğ

meye basar ve bir makine 

işlemeğe başlar. Bu makine· 

nin üzerindeki ibre, hareket· 

te olan siyah bir kağıt şerit 
üzerine grafikler çizmeğe baş· 
lar. Bunlar, saniyelerdir ve 
bu--;uretle, zamamnyıl~ 
göre gidişi yer yüzünde tes· 
bit olunmuştur. Elde edilen 
"yıldız saatın adı verilir. 

len bir şey vardır. İşte o yer 
altındaki alet bu saati gö.ste· 
rir. Alim, öaündeki aletle yer 
altındaki saati kontrol eder 
ve düzeltir. Fakat, bu düzelt-

me ileri veya geri alınan va· 
kit saniyesinin beş yüzde, en 
aşağı yüzde biridir. 

Tam ayar bu suretle elde 
edilince Eyfel kulesi telsizin
den bütü dünyaya bildirilir ve 
bütün rosathaneler saatlerini 
ona gore düzeltirler. 

Dünya saatlerini ayara ko-

1 s•· Bu cetvelde bu suret e 

atler arasındaki ayrılıklar ın~ 
dana çıkmış olur. Bu ayrılı. : 
ların sebepleri muhteli~ıt· 
Bunlar alimler arasında arsr 

tırmalara mevzu teşkil eder· ---·---
Gürcistan'dS. 

. • lef' Çay ekimı netıce 
G .. . . t 'd tarlalırı, 

urcıs an a çay dıf• 

35,600 hektar tutmak.tıl ıl· 
Çöy yctpıAğı rckoltesı, ~r· 

dan yıla fozlalaşmaktadır.~S1 
cistan 'daki çay tar lalan, 1 oO 
de 1200 ton, 1933 de .3Z 

11 
ton ve 1935 de 12680 tO 1 
çay yaprağı vermişti. Bu Y~I 
ise en aşağı 19 bin to~ Yd~~
yaprak toplhnacağı ümıt e 

1 

mektedir. ş· 
Tarlaların verimi de artını 

8 
tır. 1931 de hektar başı;5 
700 kilo mahsul alınırken 19 OO 
yılında hektar başına 14 1'· 
kilo elde edilmiş bulunma 

tadır __ __.... 
" . ·. ' .. - . - _;t ·,. 1'\.. . 

-~~~~~~~~~~~-~ !!::: .. 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 B d k . Büyük Salepçioğlu 
aş ura . karşısında hanı 

··~~~~~~~===~~ 
........ . ... ·"\: . ... .. . ... : . :.' - ' -.·. . - - . . ;}, J: . . . . ~.' ...... .:. ~ . . .;; . -: ~ ·. . : ,. 

IZMIR 
11• 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

-ş~ketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapına~dadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen: 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot beıı 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mcnsu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmi 
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01 iv ı er ve şü-
... H-ikmıayeıDE.lm9mr.mıS-igl!l!.ıa:ıillCr~a=ı;;::zı·ıe~daz::ü=enl_lolli'I!~ ~ 1rek8sı Limited 
- Hay Allah mustahakı- ~ı~ ~i.r re~e girecek.siniz. Her vapur acentaSI 

nızı versin! Dikkat etsenize ıkınızın elınde de bırer taban· 

1 
kuzum, ayağıma bastınız! ' ca bulunacak! Birinci Kordon Rees binası 

iri yarı, geniş omuzlu bir - Karanlıkta göremeyiz; Tel. 2443 
adam, ufak-tefek, iyi yüzlü bir ki biri birimizi? l ELLERMAN LlNES L TD. 
adamın üzerine doğru tehdit - Telaşlanma, küçük. i ftr "THURSO" vapuru 20 ikin· 
edici bir tavırla eğildi. birinizin elinde yanan bin r ci teşrinde LONDRA, HULL 

Küçük adam, şöyle muka- cigara var; bu hedef teşkil ve ANVERS"ten gelip yük 
bele etti: edecek!- çıkaracak ve ayni zamanda 

- Ayağınıza mı bastım? Seyircilerden bir kısmı, LIVERPOOL ve GLASKOW 
Cidden müteessifim. Fakat, bağrıştılar: için yük alacaktır. 
elimden ne gelir .. Ayaklarınız - Fevkalade doğrusu ! "POLO" vapuru 3 birinci 
0 kadar büyük kil. Küçük, gene itiraz ctt: kanunda LONDRA, HULL ve 

Etrdta duran birkaç kı"şı·, S 1 B ·· l h k - açma oy e a nıa ·ça ANVERS'ten gelip yük çıka-
giilüştüler. bir işe girişipte kurşun yemek 

Heybetli adam, bu tarzdaki isime gelmez ! 
İtizara d~ kızdı : Stoddi, ateş püskürdü : 

- Terbiyenizi muhafaza ede - Öyleyse, icap ettiği gibi, 
tek itizar beyan edemez mi- itizar beyan ediniz, bakal m1 
siniz ( Bu sırada, etraftakilerden biri 

Muhatabı cıgarasını üfliye- küçük adamın kulağına fısı!-
rek · dadı: 

- Yoksa ·dedi- itizar beyan - Boşuna telaşa düşmeyi-
etmedim mi size? niı, kuru gürültüye pabuç 

Bir kadın, gülerek lafa ka- bırakmayınız. Stoddi, pa!av-
rıştı : ı acının biridir. Hem, bu şe-

- Stoddi, bu küçük, seni kilde bir düelloda, tehlikeye 
budala yerine koyuyor 1 uğramazsınız! 

- Budala yerine koyamaz Bunun üzerine, küçük adam, 
beni .. Bana bakın, usulii dai- sigarasının halkalanan duman-
resindc itizar beyan edecek larına göz daldırarak, içini 
~i~iniz, yoksa .. Etmiyecck mi- çekti: 
sınız ? - Mademki icap ediyor: 

- Fakat, ben size itizar Alliha güvenerek:-ra~ -oluyo:-
beyan ettim yal rum bu işe; benden yana 
Dudakları arasında sigara- kabul! 

~ını oynatan küçük adam, Şimdi, bulundukları yer, 
ınta b" t ı b kapkaranlık. Tam anlatışla-:-cı ır avır a öyle deyip, , 
sustu. gece karanlığı; zifiri karanlık 

Şimdi. kavga eden bu iki -penc~eı;;:-Perd-Cl~ ~m-Sıkı""" 
adamın etrafına bir sürü se- kapal~bütü~ıklarsÖ;dü:-
Yirci toplanmıştı. Stoddi ken- rülmüş, yalnız, sigaranın kes-
?isini cehennemi tarzd~ alay kin, kırmızı noktacıkları ışık-
ıfadeli yüzlerle muhat görü- !anıyor. Sönüp yanıyor, yanıp 
Yordu. sönüyor boyuna. Arada birinin 
. - Efendi, dedi, bana tar· lıye borçlusunuz! Ssoluk soluğa nefes aldığı işi-
0 k 

tiliy~;.-Sonr~tek;ar üzü~tülü 
te i, cigarasını dudakları sükun devresi. 

arasında kımıldatışla, şöyle Stoddi, kayıtsız bir tavırla 
bir baktı. Stoddinin hiddeti· · duvara-:-di'yadıyÖ;.-Menhus~ 
nı, ciddiye almıyor gibiydi. 
Sordu: - hakem, ne zaman hareket 

- Ne gibi? işaretini verecek? Sert elle, 

- Böyle ahmakça su! sor· tabancasının kabzesini kavra-
rnayınız! Boks yapabilir misi· mış duruyor. Karşı tarafta, 
niz?. hasmının sigara ışığı,: ince, 

- Boks mu? Yok! küçük ve kah kırmızı, kah 
- O halde, biribirimize uçkun renkte. 

tabanca atacağız! Karanlıkta, bir ses aksedi· 
Kadın, kocaman adamın yor. Bir beliriş. Kesenkes bir 

koluna sarıldı: beliriş bu: 
- Böyle birşey yapma, sa- - Her şey tamam! Ateşi 

k~n.. Bu kadar ehemmiyetsiz Evvelce vaki anlaşmıya uy-
b.ırşey için, değmez! Bu, adeta gun olarak, Stoddi, ilk önce 
cınayet işlemektir: sen, nişan- ateş edecf'k; çünkü o, hakarete 
cılıkta hedef şaşırmaz bir si· uğrıyandır. Sakin, dudakları 
lahç olduğuna göre.. üzerind;-ufkılcş;;)' bir -gülü;:-

- Bırnk, kuzum! Cinayet seyiş dolaşıp, silahını kaldm-
le nesi? Ben, yüzde yüz isa- yor. - Kar-şısındaki ~igara,- ha-_ 
bet ettirebilir bir adamsın, fifçe bir lerzeleniş belirtiyor. 
0 da, buna mukabil karşısın- Stoddi, duruksayor. Karşısın-
?a benim gibi gösterişli ve daki, isabet vaki olmam;;, 
ısabet cttirilmeğe müsaid bir ıçın cigarasını kendisinden 

~edef bulacak! Bana tarziye hayli uzak tutacak. Sol kolunu 
0 diyecektir. Başka başka laf açarak; zira cigara sol, taban· 
dinlemem. Ya dliello, ya tar- ca sağ elinde. Şu hale göre, 
2'.İye! Elfıleme maskara olmağa eğer cndaht sol tarafa doğru 
katlanacak mıyım sanıyorsun? olursa, isabet tamamdır. 

Küçük adam, mırıldandı: Peşi 
- Ben, hiç silah kullana- Stoddinin silahı, ateş saçı-

rnaın ki! yor. Ateş ve duman. Bir kur· 
Seyircilerden biı i, bahse şun yollanıyor. Sonra sükun. 

karışarak, şu yolda bir teklif- Stoddi, taaccupla kulak veri-
te bulundu· yor. Hasım, vurulmuş olarak 

- O halde cigara ile dü· yere düşmüyor mu? 
ello edin? Pengl 

- Bu da ne demek? Ntı· Küçüğün rovelveri de, işte 
sı) şey o? Şi~di ateş aldı. Stoddi, ko-

- Şöyle ikiniz de karan- --lunda bir 7u;uluş tesi;iduy;;:-

racak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala· 

caktır. 
"DRAGO" vapuru 10 birin· 

ci kanunda LlVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı

karacaktır. 
GENERAL STIM 

"PHILOMEL" vapuru 18 
ikinQ teşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" HERCULES " vapuru 30 

2nci teşrinde gelip 5 lnci 
kanuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURC 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITlME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,. vapuru 19 
2nci te~rinde MALTA, MAR

SlL YA ve CEZAIR için yük 

ve yolcu kabul eder. 
ilanlardaki hareket tarihle-

rile navlonlardaki değişiklik· 

lerden acente mesuliyet kabul 

etmez. Daha fazla tafsilat için 
İkinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004/2005/2663 

yor. Yakıcı bir acı, kendini 
kıvrandırıyor. Avazı çıktığı 

kadar bağırıyor. Hazır bulu· 
nanlardan birisi, ışığı çeviri
yor. lriyarı adamın gözleri 
kamaşıyor. Adeta ışık gözle-
-ri~ batıyor. Yüzünde endişe4 
izleri göze çarpıyor. 2. 

Stoddi, bir de ne görsün? 
Kendisi yaralı, fakat hasmı, 
sapa-sağlam! Şaşıp-kalıyor bu 
hale: 

- Ben, ki bir nişancıyım, 
diyor, n'asıl oluyor da size 
isabet ettirmedim kurşunu? 
Mutlaka, bir hile yaptınıı! 
Bir desisenin arkasına sığındı
nız! Yoksa, sigaranızı elinizden 
yan tarafta bir yere mi bırak

tınız? 
Küçük adam, yaraladığı bü

yük adama üzüntü ile göz 
dikerek: 

- Anlamıyorum ne demek 
istediğinizi? Diyor. Yeniden 
bir maraza çıkarmanın ma
nası ne? 

- Hay şeytan alsın sizi! 
Söyleyin, sigarayı nasıl tut
tunuz? 

- Sigarayı mı?.. Haa, 
eveti. Şey .. Nasıl tutacağım?. 

-Sigar'i ağzımda idi. 

N. v . 
W.F . • Van 

Der Z e 
& Co. 

DEUTSCH LEV ANTE LINIE 
"BOCHUM,, vapuru 11 ikin· 

ci teşrine doğru beklenilmekte 
ve 15 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

"AKKA,, vapuru 11 ikinci 
teşrinde beklenilmekte ve 15 
ikinci teşrine kadar ROTTE.R
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala
caktır. 

"GALILEA" vapuru 20 ikin
teşrine doğru beklenilmektedir, 
HAMBURG ve ANVERS li
manlarından eşya çıkaracaktır. 

" ISERLOHN ,, vapuru 23 
ikinci teşrinde beklenilmekte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve Bremen 
alacaktır. 

limanlarına yük 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXHİBITOR,, vapuru 14 

ikinci teşrinde doğru beklenil
mekte olup NEVYORK için 
yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ikin
teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK için yük alacaktır. 

EXCELLO., vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"E.XMOUTH" vapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA.. vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

"EXCAMBION,, transatlan-
tiği 20 son teşrinde PİRE 
limanından BOSTON NEV
YORK için hareket edecektir. 

"EXOCHORDA" transat
lantiği 4 ilk kanunda PIRE
den BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL-
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-...n.:=ı.•~~ş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

ar-r 
e ucuzdu 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

ş Yer eri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
iviimar Kemalettin caddesinde F AH Rıı 
KANDEMİR Oğlu 
'~armil~~~~iiimlllm!lmmll!a!lal ______ :...I 

HAVSLlNJE 
OSLO 

"SARDINA,, motörü 16 son 
teşrinde limanımıza gelerek 
DİEPPE. ve NORVEÇ liman
ları için yük alacaktır. 

S. A. ROYALE HONGROISE 
DE NAVIGATiON DANU-

BIENNE. MARiTIME. 
BUDAPEST 

"BUDAPEST" motörü 29 
son teşrinde limanımıza gele
DANUB (TUNA) limanları 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULD~ 
HAMBURG 

"MARlTZA" vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükliye· 
cekti. 

JOHNSTON WARREN LTD.
L(VERPUL 

'' JESSMORE. " vapuru 15 
son teşrinde b ~deniyor, AN
VERS ve LlVERPUL liman· 
!arından yük bo~altıp BUR· 
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALAÇ ve BRAl-

• ücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

LA için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUC.~REST 

"DUROSTOR .. vapuru 25 

son teşrinde bekleniyor, KôS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA

PEST, BRATISLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez.,, 

Birinci Kordon, 
No. 2007 

telefon 
2008 
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Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbrekleı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tapsiye ederle, 
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Japonlar, Suyan'ı zaptetmek ve Rus 
Mongolistana yaklaşmak istiyorlar 

Sankoban ve Sankoç cephelerinde müsademeler devam edi 
yor. Mongol askerleri de Çin kuvetlerine karşı koymuşlardır 

Şangay 25 (Radyo)- Suyan'ı 1 şimalinde kain Sankoyan cephesinde Mançuri askerlerile Çin kuvvetleri arasında .şiddetli 

müsademeler başlamıştır. Bu haber, Moskova ile diğer alakadar memleketler mahafilinde derin akisler yapmıştır. 
Japon kuvvetlerinin, Mançuri ordusile beraber Suyan'ı zaptedcrek Rus Mongolistan'a yaklaşmak istedikleri söyleniyor. Böyle 

bir vaziyet karşısında Uzak şarkta mühim hadiseler olacağı söyleniyor. 
Pekin 25 (Radyo)- Sankoço cephesinde de şiddetli müsademeler başlamıştır. Mongol kuvvetleri, Mançuri ordusile birlikte 

Çin askerlerine karşı harp ediyorlar . 

·• ··~------
Almanyanın ceva Müsyü Anton~s.ko Var-

• • şovaya gıdıyor 
hı SeVIDÇ Verdi Varşova gazeieleri, Romanya 

-~~----~----.·~----~~~ 
Tahtelbahirler, harp esna-
sında haber vermeden 

gemileri torpillemiyecekler 
Londra 25 (Radyo) -Harp meleri hakkındaki anlaşmaya, 

Polonya askeri muahede
sinden bahsediyorlar 

Bükreş · 25 (Radyo)- Roman- namına üç çelenk koymuştur. 
ya Hariciye Nazırı :M. Anto· M, Antonesko, Krakoviya 
nesko, ( refakatinde dördüncü belediye reisi tarafından şere· 
Kolordu kumandanı general 

esnasında tahtelbahirin, gayri Almanya da iştirak etmiş ve Atanasko ve bir askeri hey- fine verilecek ziyafette hazır 
insani hareketl,.rde bulunma· bunu lngiltereye bir muhtıra et olduğu halde Varşova'ya bulunduktan sonra gece yoluna 
rnaları ve batırmak istedikleri ile bildirmiştir. hareket etmiştir . devam edecek ve yarın sabah 
vapurların yolcularile müret· Londra gazeteleri, Alman- Bükreş 25 (Radyo)- M. An- Varşova'ya varacaktır. 
tebatlarının hayatları tahtı te· yanın bu cevabını memnuni- tonesko, bu sabah Krakoviya· Polonya gazeteleri, Roman· 
mine alınmadan torpillenme· yelle karşılamaktadır. ya vasıl olmuş ve mareşal Bil- ya · Polonya dostluğundan ve 

-------•..,.... ...... ~·---------- sudeski'nin mezarını ziyaret iki devlet arasında akdolunao 

Polonya üniversitelile- ederek, biri Kral, biri hüku- askeri muahededen bahisle 
met ve diğeri Romanya ordusu uzun makaleler yazıy(•rlar. 

ri ısrar ediyorlar __,....__ __ ._. ....... ~------.--
Y ahııdiler him;,~-; edildiğinden Ka yi pJa yy are 

üniversite binasında kapandılar Dünkü a~-;.ş-t--ır_m_a_l_arda 
Varşova, 25 ( Radyo ) - üniversite binasında kifitİen-

Ü niversite talebesi, hükumetin mişlerdir. Talebe, binayı terk bir faide Vermedi 
Yahudiler lehine almış olduğu etmemekte ve ayni zamanda Kahire 25 (Radyo) - Hayfa ile Portsaid arasında kaybo· 
vaziyeti protesto makamında - yemek te yimemektedirler. lan posla tayyaresi, dün akşama kadar aranmış ise de, bu 

• Yahya Musa Parti kon- t•rr•r•ı!•n hiçbir ·:·' g:~::n:~~~r··------
f Ba,tarafı , inci sahi/e~e) 9· relerı· Kostantın ın mezarında 
rada torunu olan Hıdır ın, - ------

Maznun lsmaile: Uşak kongresi ha. Yunanistanın her tarafından 

1 
- Benim incir ve Zeytin raretli oldu çelenkler go••nderı•ıı•yor 

ağaçlarımı neden kökledin? 

ı Uşak, (Hususi) - Kazamız A R d ) Diye sorduğunu, smail'in de tina 25 ( a yo - Müte· Kordiplomatik birer çelenk 
C.H.P. kongresi, büyük bir veffa Kral Kostantin ile Kra· koymuşlardır. Almanya ateşe-yumrukla Hıdır'ın yüzüne vur

duğunu, ikinci yumruğunu vu

rurken Ali adında birinin Is-
Tiail'in elini tuttuğunu söyle· 

niş, şahid Mihriban' da şunları 

e mlatmıştır: 

- Hıdır, bir gün evime 

r ~~elmişti, kapuyu çaldı, açup 

•aktım, Hıdır'm başını kapuya 

ayamış olduğunu gördüm. 

- Ne oldun? 
R 1 Diye sordum, 

- lsmail bana bir tokat 
( tttı, o zamandanberi başımı 
h ialdıramıyorum, gözlerim de 

5rmiyor. 

~ - Niçin Muhtara söyleme· 
1 c n? Dedim. 

il - Söyledim, beni kovdu, 
5 ~kçi Hayri'ye de söyledim, 

- Senin ellerine kelepçe 
kar da Burnava'ya öyle gön
ririm. Dedi, Şahid Zeliha 
Sultan da ayni şeyleri söy

:aıiler. 
jMahkemece, şahid olarak 
ıhtar Fevzi ile bekçi Hay

• kahveci Mustafa, Cemal 
köy katibi Ali'nin celbedi

-.ek dinlenmelerine karar ve
.1niıtir. 
J 

kalabalığın huzurunda toplan· liçelerin mezarlarına Yunanis· militeri, Alman ordusu başku-
dı. Müşahid olarak Kocaeli tan'ın her tarafından hey'etler mandanı mareşal Blamber'in 
saylavı Ragıb Akça gelmişti. ' namına büyük bir çelenk koy· 

vasıtasile birer avuç toprak muştur. 
Vali ve parti başkanımız Se- I ki l kt d' M K k ve çe en er ge me e ır. e· ral i inci Y orgi, bütün 
dad Erim'le Manisa meb'usu zarlar, çelenklerden görülmi- Krallardan ve muhtelif devlet· 
Osman Ercin de bulunuyordtı. yecek bir haldedir. Bu çelenk· ler reislerinden taziyet telgraf-
Kongreyi kaza parti başkanı lerin bir kısmı gümüştür. Dün, lan almaktadır. 

~~~~-----.-~ .. ·------~~~-
Hakkı Candoğan açtı. Şika- ldhala.A.t kararnamesı• 
yetler, dilekler dinlendi, bazı 

münakaşalar oldu. Nahiye kon· ve yenı• ıı•steler 
grelerinden gelen şikayetlerin 

bir komisyonda tetkiki karar· 

laştırıldı. İki yıllık ve müspet 

bir çalışmayı gösteren rspor 

ve hesaplar da tasvib edildi. 

Yeni heyete, Hakkı Candoğan, 
Yusuf Aysal, Ahmed Demirci, 
Nurullah Yörük, Mehmet Uluğ, 
Fevzi Akpınar, irfan Gökçay 
.3eçildi. Vjlayet kongresi mu
rahhasları da intibah edildi. -··----Katil deli imiş 

Karataş'ta Yenitürkiye soka· 
ğındaki metruk kilisede karısı 
Emine'yi keserle başına vura· 
rak öldüren Şakir, dün Mem· 
leket hastanesinde iki aydan· 
beri devam eden müşahede 
neticesinde ceza verilemiyecek 

----a-t·----
y eni kararnamede, idhali mem 

nu eşya çoğaltılmışb 
Ankara, 25 (Hususi) - Ye

ni genel ithalat rejimi karar
name ve listeleri neşredilmiştir. 
Yeni rejim, yılbaşından itiba
ren tatbik edilecektir . 

Yeni kararnme, mahiyet iti

barile bugünkü vaziyette büyük 

bir tebeddül yapmıyacaktır. 

derecede deli olduğu, fakat 
insanlar arasında gezmesi teh

likeli olduğundan epiy müd· 
det bir Akıl hastanesinde bu
lundurulması icabedeceğine da· 
ir mütehassıs tarafından rapor ı 
verilmi~tir. 

Esasen kontenjanla ithalatımız, 
mevcut ithalatın yüzde yirmi

sini teşkil etmektedir. Yeni 

listelerden A. listesi, muahede-

lerle girecek eşyayı göstermek· 

tedir. M. listesinde ithali 
memnu eşya toplanmaktadır 

ki, şimdi mevcut ithali memnu 
eşya çoğaltılmıştır. Kliring lis
tesindeki eşya da arttırılmıştır. 
Diğer listeler bakidir. 

Ankara, 25 (Hususi) - Tu
tulan istatistiğe göre, beş aylık 
varidat, a-eçen seneden fazla
ıiyle 11 milyon liradır. 

25 Tesrinisani 926 _,.; 

ug slavya, Cürk, 
Bulgar dostluğu 

Bulgar Liderlerinden M. Çankof 
bu mes'ele hakkında ne diyor? 

Belgrad, 24 (Radyo) - Dün 1 

öğleden eve! şehrimize gelen, 
eski Bulgar başvekili ve Bul
gar Nasyonal sosyalist fırkası 
reisi Çenkof, Alman tayyaresile 
Berlin'e gitmiştir. 

M. Çenkof gazetecilere se
yahatı hakkında demiştir ki; 

- Avrupa'ya, evvelemirde 
Almanya'ya gidiyorum. 925 
Senesindenberi, görmediğim 

memleketinize uğramak fırsa

tını bulduğumdan memnunum. 

Belgrad'a ilk defa olarak 925 
de gelmiştim. 

Beynelmilel vaziyeti mahal· 
linde tetkik etmek istediğim 

için seyahata çıkıyorum. Se
yahatım, fırkamızın işlerile ala· 
kadar değildir; sırf tetebbü 
için geziyorum. Stnyadinoviçle 
görüştüm. 

Faşizm ve nasyonal sosya
lizm iki büyük milletin kuv
vetli teşkilatıdır. Bu rejimleri, 
diğer devletler güç kabul ede
bilirler. Rejim, memleketin ih
tiyacından doğar .. 

Bulgaristan' da nasyonal sos
yalizm, Almanya'da olduğu gi· 
bi değil, tamamen millidir. 
923 te vaziyete hakim olmak 
istiyen komünistleri, bir dar· 
bei hükumetle alet ettik. O 
zamanlar Bulgaristan'daki ko
münizm harekatı, Balkanik bir 
mahiyet almıştı. Bu suretle 
bütün bakanları tehlikeden 
kurtardık. Bir kabine, milleti 
inhisar altına alamaz, o kabi
neyi ve rejimi millet isteme
lidir. 

Maamafih 923 teki İstanbu
liski hadisesi ile l~panya ha
disesi arasında büyük fark 
vardır. İspanya anarşi içinde· 
dir ve bu mes'ele beynelmilel
leşmiştir. Orada iki düşünce 
çarpışıyor. Bulgarist~n 'daki ha
dise ise milli idi.,, 

M. Çenkof demokrasi için 
şunları söylemiştir: 

-"Evvela demokrasi r.cdir. 
Bunu tetkik etmek lazımdır· 
Bizim düşündüğümüz dernok· 
rasi mi? Yoksa komünistlerin 
düşündükleri demokrasi 011? 

Bolşevizm yıkıcıdır. Bolşe· 
vizmin biraz yapıcı tarafı 
varsa <la, o da demokrasi ve 
borjuvazi sayesinde olmuştur. 

Gazetecilerin seyahatınırı. 
Bulgaristan' m siyaseti ile ala· 
kadar olub olmadığı sualine 
M. Çenkof şu cevabı vermiştir: 

- "Bulgaristan'ı ben idare 
etmiyorum. Alelade bir şahıs 

olduğumdan seyahatım husu· 

sidir. Esas itibarile Balkan 
milletleri arasında anlaşmıya 

taraftarım. Bsılkan misakı hak· 
kında takarrür etmiş ve hususi 
kanaatım m6vcuttur. Mamafih 
şimdiye bu mesele ile alfıka· 
dar değilim. ,. 

Türkiye-Bulgaristan münase· 
batının inkişafı için Yugoslav· 
ya'nın mutavassıt roliinü ifa 
edip edemiyeceği sualine de 
M. Çenkof şu cevabı ver· 
miştir: 

"Yugoslavya'nm mutavassıt 
vazifesini Iayıkile görebileceğine 
İnanırım . Bulgar münasebatınııı 
eskiye nazaran Türkiye daha 
iyi olduğunu ve selah yolunu 
tuttuğunu hissediyorum.,. 

- Bulgaristan' da fazla ko· 
münist var diyorlar? 
"- Biz de istediğiniz ka· 

kadar komünist vardır. ôyle 
ki, başka memleketlere de ih
.!..aç edebiliriz. Ancak bunla· 

rın kıymetleri yoktur. Mesela 
Dimitrof.. Alelade bir amele 
idi. İlk fırsatta meb'us intihab 
edilmişti. Fakat :daha ileri 

gidemedi.,, 
M. Çenkof, sözlerini şu su· 

retle bitirmiştir. 

"- Bir Bulgar başvekili, 
Belgrad'ın südü güzel demişti. 
Ben ise şarabı güzel diye· 
ceğiml.,, · 

Amiral Horti 
( Baştara/ı 1 inci sahi/ede) 

Amerika'yı heyeca
na düşüren adam 

/ Baştara/ı 2 inci sahi/ede J 
tesirini çok iyi gösterir mahi· 
yettedir: 

Amiral Horti, (Kirniyal) sa· 
rayında büyük bir halk kala
balığı tarafından alkışlanmıştır. 

Amiral, kral, kraliçe ve zev· 
cesi ile birlikte sarayın bal
konuna çıkmış ve halkı se
lamlamıştır. 

ltalya kralı, bu gece amiral 
Horti şerefine sarayda iki bin 
kişilik bir ziyafet vermiştir. 

Geç vakit, Mussolini, refa· 
katinde Kont Çiyano olduğu 
halde · saraya giderek amiı ali 

selamlamıştır. Bundan sonra 
(Darani), (Dekanya) ve Musso· 
lini ile siyasal temaslar baş· 
lamışhr. 

Hava istas
yonu 

Yeni tayyare istasyon ur un 
Cumaovası civanndaki geniş 
sahada kurulması kat'ileşmiş 

ve komisyon tarafından ha· 
zırlanan proje vekaletin tas
vibine sunulmak üzere vilaye· 
te verilmiştir. 

Bittabi şehirle irtibat ve 
ınünakale hava yolları i<iare·· 
s · ı.in hususi otobüsleri ile ya- I 
pılacakhr. 

"Neş'e evi., ne giden zenci 
dolu bir otobüs yolda bir 

kaza geçiriyor, devriliyor, po· 
lisler geliyorlar: 

- Kimin bu otobüs? 
Zencilerden biri cevap ve· 

rıyoar; 

- Allahınl 
Bu vaziyet karşısında şaşıran 

polisler şoföre tekrar soru
yorlar: 

- Şoförlük ehliyetnamen 
nerede? 

- Gökte! 
ilk "Allah,, kelim esile nasıl 

o ;zenci kasdolunuyorsa bu 

son "Gök" kelimesi de ilahi 

babanın evi manasındadır. 
Fakat bu iki kelimenin rna· 

nası bilinmekle esrar düğümü 
çözülmüş olmuyor: ilahi baba 
nedir? Kimdir? Hala meçhul. 
Kimisi onun büyük ·bir mirasa 
konduğunu, kimisi de kendi
sine bir milyarderin yardım 
ettiğini ~söylüyor. Belki para· 
lar bittiii zaman sır mPydana 
çıkacak. 


