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Suriye meclisi ve hükümeti Hatay itilifını Ankara ya Döndüler 
vakıb kaybetmeden kabul etmelidir - Ulu Önder F~kişelıirde halkın "Varol" 

sesleri arası oda uğurlandı 1ar Sos yal.yardım 
T eşkilahmız çok 

zayıftır 
Geçen gün belediye reis muavi

ninin odasında oturuyordum. Gözü 
Yaşlı bir nna, biri on iki diğeri sekiz, 
iiçüncüsü de yedi yaşında olmak 
Üzere üç erkek evlfıdiy]e birlikte 
odaya girdi. 

Kendisine soruldu : 
- Ne istiyorsun valide? .. 
- Bu çocukları size teslime gel-

dim. Yirmi dört saatten beri bu yav
rular açtır. Bakmaktan aciz kaldım. 
~unları milletin himayesine bıra-

'\rağım. 

Bunları söy)iyen nnamn gözlerin
len kanlı yaşlar nkıyordu. Hepimi
lİn tüyleri ürperdi. Bir ananın üç 
avrusunu birden terkedebilmesi 

için, ne büyük ıstıraplar içinde kıv
tanması )fızımgeldiğini kestirmek 
güç bir iş değildi. 

Yine kendisine sualler tevcih 
edildi : 

- Bu çocukların babası yok mu~ 
- öldü .• 
- Çalı§mıyor musun } 
- Tütün hanlarında ~alışiyor-

dum. Bunlan besliyordum. Lakin 
timdi İ§ yok. Hepimiz aç kaldık. 

Bütün suallere hınçkırarak cevap 
Veren hu bahtsız ananın anlaşılıyor
du ki yavrularını ulusun himaye.i
ne terkeylemektcn başka çaresi kal
ınamı~tı. 

1 
Bizim b<Syle kimsesiz ve yoksul 

Çoculı:ları himaye edecek sosyal yar
dıın te,kilatımız var mı?. Maalesef 
Yokr .• 

Her üçü de tahsil çağında bulu
nan bu çocukları himayesine ala
cak bir ıefkat müessesemiz mevcut 
d ... 1 egı .. 

Nufus meselesi milli davalarimı· 
~n ba§ında geliyor .. Nufusu çoğalt
llıak için çareler aranıyor. Güzel.. 

lakin doğmuş, büyümüş, mey
dana gelmiş yavrucukların hayatla
knı koruyacak müesseseleri neden 
urmıyoruz ~ .. Doğum isine ehem-

Jniyct verildiği gibi doğa~lann ya
rmasına, yaşattırılmnsına daha 
azla değer vermek icap eder. 

d' 1 esadüfen yüreğimizi titreten ha
d 18 ... ~Yc. benzer müracaatler bir iki 
~gıldır. Belecljyeye sık sık bu §e

~~l?e müracaatler yapılmaktadır. 
~in belediyenin dinde bunları 
~ndıracak bir müessese olmadı
~ı İçin hiç bir şey yapılamıyor. Ni
lea~ct bir iki günlük iaşe yardımiy-

ıktifa olunuyor. 
ha Yedi yaşına kadar olan anasız ve 

.. 'basız yavrular için lzmirde bir ök
~zlcr cemiyeti vardır. Sinesinde bir 
() ç Yüz yavruyu banndırmaktadıt •. 

nları beslemektedir. 
)q lakin tahsil ~ağına gelince bun
b·r ınekteplere dağıtılıyor. Bunların 
~ ır kısmı tahsile imkan buluyor. Bir 
l 18fllı da sokak çocuğu olarak ka-
1Yor. 

d ~~ihayet öu yara yalnız lzmirin 
t l!~ıldir. Hemen Türkiyenin her tnd: f nda bunların binlercesine tesa-

u etınek mümkündür. 
~f Sosyal yardım tcskilutımızın za
bı 1•

1 
bunların pek çoğunun hayatına 

a olduğu şüphesizdir. 
b• ~edeni insanlık vasıflarından 
~irı, cemiyet hayatında varlıklı 
•i~~ların yoksulları himaye eyleme
\>a ır. Devletin, şefkat müesseseleri 
tırısıta.siyle bu gibilerini kanatları al-

a alrn~sıdır. 
~Medenilik vasfına liyakat kes
>tt~ck için onun bütün icaplarını 

•rıc getirmek lazımdır. 
....... SONU IKJNCI SAHiFEDE -

HAKKI OCAKOOLU 

1ıtanbu1, 20 (Hususi muhabiri
mizc!c;ı) - Son günlerde Suriyede, 
bilhı:.ssa Şam gazetelerinde Türkiyc
ye ve Hataya karşı hava deği§miş
tir. Fransız yüksek komiseri Kont 
Mar!el Şamdaki i!tameti esnasında 
Suriye hükümetine Sancak i~i hak
kında Cene\Tcdc bulunan tc:;viyc 
tarzına yana~ılm:ısını, mevcut itil&
fm Suriye hükümetince de vakit ge
çirilmeden tasvibini bvsiye etmi~
~ir. 

Yüksek komiser milli kitleler re
~!eriyle yaptığı müzal:ere!erdc Su
riye meclisi ve Şam hükümeti He
my itilefı hakkındaki kararlarından 
sarfı nezar etmiyecek olursa F ran
sa - Suriye muahedesinin Pariste 
tascl~kine imkfın bulunmıyacağını 
bir kerre <lnha ooy!emistir. 
Şamda bay Cemil Miirdüm kabi

nesinin yakında istifa edeceği ve bu 
hükümet yerine itilafı tasdike mü
temayil yeni bir kabine kurulacnğı 
ısrarla söyleniyor. Halayda Millet-
ler cemiyeti namına kontrol vazife- Halepten bır 1 an.:-ara 
ıini gören heyet vazifesini ikmal et-! Cenevreye dönmeleri bekleniyor .. , kzdar meıaiıini uzatması 
rnek :üzere olduğundan bugünlerde Maamafih heyetin daha bir hafta temeldir. 

ihracatta Prim usulü 
da rnuh-

lktısat Vekiletince bazı mühim ka
rarlar verilmesi beklenmektedir 

............ Takas işleri ........... ., 
......•....•..........•............. : 

Etrafında tetkikler yapılıyor For- ~ 
malitelerin azaltılması muhtemeldirE . 

• ...........................•.....................................•..•....•. : 
Şehrimizdeki alakadar makamlara hususi surette gelen 

malumata göre bugünlerde tktııat vekaletince ihracat mev
zuu etrafında bazı mühim kararlar verilmesi muhtemeldir. 
Takas itleri, klearing hesaplarının yürütülmesi ve ihracat 
primlerini alakadar eden bu kararların piyasamızda alaka 
ile beklendiği zikredilmektedir. 

TAKAS iŞLERi 

Filhakika bir komisyon Ankarada takas muameleleri:-
nin daha kolay ve çabuk intacı için tetkikler yapmaktadır. 
Alakadarların verdikleri malumata göre takaı itlerinde 
formalitelerden bazı büyükçe fedakirhklar yapılması 
mümkündür. Muameleye taalluk eden yazı itlerinin, tüc
carı uzun müddet bekletmeğe )Uzum görülmeden azaltıl
mau muhtemeldir. Devletlerle ticari anlatmalarını tanzim 
ve idare eden Türkofia müessesesi olduğuna göre, tatbikatı 
muamelenin ' anlatma ruhuna uygun olup olmadığını daha 
kolayca takip edebilecek vaziyettedir. Bu itibarla takaı 
muamelelerinin Türkofisçe takip ve intacı mümkün görül. 
mektedir • .. ,,.. 

• - SONU DöRDONCO SAHiFEDE-
5 T 

Almanya -
Iktısat ı:eküi bay ~akir Kesebir 

fatanbul, 20 (Huıuıi) - Doğu seyahatinden dönen Atatürk, re
fakatlerinde bulunan Batvekil Bay Celal Bayar, Dahiliye vekili Bay 
Şükrü Kaya, Naha vekili Bay. Çetinkaya ve diğer zevat olduiu hal
de bugün saat 17 .50 de EakiJehiri tqrif buyurdular. Atatüdrii Eakiıe
hir iatuyonqpda vali, kumandan ve belediye n:iai ile binlerce halk c~ 
sun tezahüratla karfıladı. Reiaicümhurun huıuıi treni Eskifehirde yir. 
mi dakika kadar tevaldruk etti. 

Bu dUl'Uf müddeti esnasında Atatürk, valiyi, lnunanclanı ve beledi" 
reisini huzurlanna kabul buyurarak kendilerinden muhtelif meseleler 
hakkında izahat aldılar. 

Tren saat 18,10 da ballon coıgun tezahürleri, yap.. Varol Atatürk 
sadaları aruında hareket etti. Atatürkü himil bulunan trenin bu led 
Ylll'llı Ankaraya muvualatı beklenmektedir. 

Hatay seçimi 
Nisanda başlıyacak 

Milletler Cemiyeti komisyonu yarın 
dönüyor. Tekrar Hataya gelecek -Antakya, 20 (A.A) - Hııvas ajansı · tihap şartlarını ıslAh ve ameli ahkAmmı 
muhablrl bildiriyor : tespit et.meğe matuf tekliflerin metnini 

Iskendenm sancağının inlihabatmı 

ha.ıırlnmağa memur olan Milletler ce

miyetinin komisyonu pazartesi gUnU 

MarsUyaya hareket edecektir. Komis

yon azaları buradan Cenevreye gidecek

lerdir. Komisyon lı\Uhabatm mlllt prt

lirmı dikkatle tetkik riUkten aorua in-

hazır)ıyabifocektir. 

Milletler Cemiyeti konseyi ya]unda 
bu hususta bir 'karar verecek ve bundan 

sonra komisyon bu kararı tatbik etmek 
Uzere ağlebi ihtimal Sonkanun .içinde 
Sancağa avdet edecektir. 

Intihabatm nlsan bqlangıcmda yapı .. 
labileceği tahınln edilmektedir. 

Lord Halifaks 

ovyet Rusyadakı rını Londraya 

konsoloslarını 
geri çağırıyorlar 

B«lin,:~:.:,! ~.~::olifak.J 
Alman hariciye naı.ın B. Yon NcUTath' ı Lord Halifaks 
Londraya davet ettiği e3yleniyor. ye doğru Berlin civarında kain Karin· 

Berlin, 20 (ö.R) - Lord Halifaks halla giderde: orada B. Cöring ve refi-' 

Sov yet Rus yanın da uzak Berlin civarında general Cöringle ak~- kası ile ~~rlikte öğle ~em~ği?i y~:~ek 
k d .. .. .. t " Ak ] d ve uzun aurecek olan sıyaın bır mulakat 

k h d l d h 
• ma a ar goruomuo ur. şam or un 

Şar U Uf arın a fa Şl• oerefine verilen bir ziyafette harbiye na· yapAa,~aktır.ı 'it f th • d 
a.oam ngı ere ee are aneıın e ıe-

d t t ., b 'Jd • •1 • zm mar~l Blombergle ekonomi nazın fi b' . f t .1 k . B • f a yap ıgı ı ırı ıyor re ne iT zıya e ven ece tır. u ZJya C• 
Dr. Şaht hazır bulunmutlardır. Alman te 30 Jti~i kadar davetlidir. Davetliler 

.Belgrad, 20 ,(ö.R) - Alman • Japon • ltalyan Ant!-ko· mahfilleri muhavereleri'\ aldıiı tekilden meyanında Fon Blomberg ile Saht da 
milniıt pakbnın imzaaından aonra, halya • Almanya • Ja· memnundurlar. Yon Neurath'm l..ondra- bulunacaktır • 
ponya SoyYet Ruaya ile olan münasebetlerini kemıeie bai- Ji aiyaret tarihi henliz malGm deilldir. Tallmin edildiiine aılre l..ord Halifakt 

- SONU UÇUNCU SAHIFll>E - Ber11D. JO .(A.A). - !1aJUaU itle· 7arın LondJaYa tlönecektir. 



5AYFA :2 

Sosyal yardım 
T eşkiliıtımız çok 

zayıftır 
BAŞT ARAFI 1 INO SAH1FEDE 

Hele bizim gibi nufuau arttarma 
ltini, milli bir d:ıva tefkil eden mil
• etler için, her çocuk üzerinde aza
mt hassasiyet göstermek bir zaru
ret halindedir. 

Binaenaleyh' ya devletçe anasız 
veya babasız kalan yoksullara yablı 
ilk mektepler açılmalı, veya çocuk 
eıirgeme kurumu, Kırmızı ay gibi 
ıe&at müetseseleri bu gibi çocuk
lar için te,kilat vücuda getirmelidir
Jcr. Y etişmif tahsil çağındaki yav
ruları, cemiyetin himayesizliği yü
zünden sokakta bırakmak veya ka
ra topraklara gömmek i.n.aanbk mef
humuna sığmıyan bir harekettir. 
Milletimiz bu gıöi hadiselere karşı 
çok hassas ve lüzumu kadar feda
kardır. Eğer bunlar, bakımsız kalı· 
yorlarsa sebebi ulusumuzun tcfkat
siiliği değil, sosyal yardım te§kila
tımızın zaafı ve bozukluğudur. 

YENIASIR -·21 SON TE$RJN PAZAR t~ 

saygı 

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

~ SPOR ~ • • . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün 

·=··s··············ı······················· .. e: 
i osya ~ 
E TETKiKLER : . .......................................... . 
.Kadınlara 

El kt •k s k b• A k Yazar.: Niyazi ilhamı e rı ırnaşı ır aşı Arkada~ardan birinin bana anla~bğı 
Vardır hikayeyi bir de beraberce tekrarlayatllll: . k cTramvayda üçüncü •"1lda oturuyordum 

Bugiln Alsancak stadında Lik maçla- Kilovat ücretleri ~çndisine ehemmiyet vefmiyen ıza durağın birindeft elinde bir kaç paketle 
:L· el hafta k .to=n la apı- ' orta ya-1 ı bir kadın oirdi. Tramvay kala· rmın u.uı arş~~·a n Y Altı ayda blr defa toplanarak elek- hd • k ) •• • t• 91 

., 

laakcaktırtakımlar. FikUsturlardmucibince karşılaşa .. trik kilovat Ucrelinl t"..nit eden komis- te Jt me f Up arı gonuefmJŞ Jr balıktı. ön knlardan kalkıp yerini nı:en 
-r olmadı. Acrtbm. Y -una benuyordu. 

c şun. ır : . yon, toplanmağa davet edilmlşUr. Elek- • •- • -·- ~. 
1 - Saat on bırde Al.sancak -. Demır 1 trik kilovat ücretleri. geçlm cetvelleri Mahkemede münasebetsiz bir vaziyetten doleyı Uç Vediiim yer. kalabalığı F•r•rtt pld~ 

spor takunları (~akem ~· Kadrı) \ve hayat pahalılığı lstattstikleri tctklk gUn hapae mahkOm edllerek tevkif olunmu,tur o~ur~a. ~~ teşekk ' ~~ ~ d. me...-
2 - Saat on uçte Doganspor - Ya-, -.J:1.--L ti 1 L •t dil k•=- lkiçesmelikte oturan Osman adında nail olamadım. Kız başkasiyle evlendi.. 1 nıyetini ıosterecck en ltuçuk bır hareket• 

ıı:u.uıucıo. sure y e espı e ece ...,. • • d b ı d K T 
mantar takımları (Hakem B. Mustafa) Bize verilen malumata göre, elekt.rik bir adam, komşularından genç bir kıza Rica ederim, beniın ne kusurum vardı 1 ~e e . u unm~ ı. ~maşta~. ramva1 

3 - Saat on beşte Üçok - Ateş takun- 1 şirketi kilovat ücretlerinde ufak bir ten-' &şık olın~. sevgisini bir çok metuplarla ki bana varmadı da benden çirkin olan ılerledıkçe benım de luddetım artıyordu. 
lan (Hakem B. &at) 1 zilat yapmak niyeündedir. Yav~ yavaş il bildirmişse de kttdan hiç bir cevap al- b~ adama vardı. Dayanamadım. ~idim, ~avavcaı 

F'Lus .. turun tetL'L1-den anlac:ılac""'ı 1 S 1 b 1.ı>n " ıe..ı.. n b ' Una - Bayan dedım, ben aae yer verme• 
"'" lUAU1 ll «& ı t · d I ktr'k ü tl · · 1stanbu mamnt uç u u a.uarı soy ı:l'i.e , ır ın • . .. .. zmır e, e e ı ere erının - ~·· ğ b du ~ 

üzere gunun en alA~lı maçı, Üçok-Ateş daki seviyeye indirilmesi mevzuubahis- Günün birinde gıyaben sevdiği bu sebelsiz.llk yapıt. Ve hak tuh! Diye ağ- e ime~ .u~·~u~ m d 
takımları arasındakı maçlır. Ilk haff.a tir. Bu suretle cleklrik sarfiyatının ar- kız. b~ka bir şahısla evlenmiş, Osman zmdan çıkardığı balgaım yere aUL stı nı 1 e ozma an: 
~a~lan,_ takı~ar hak~ında esaslı -~ir tacağı ve halktan bir çok kimselerin ye- hundan ~ür duyarak bundan sonra, Hdklm bu kUslaha sordu : - Hattfı geç bile ka.ldm. Erkeklerin 
fik d e 11 1 t Ç 1 vazifesi kadınlara aay0ı oöstermelttir de• ır e ınm mıze mcını o muş ur. un-1 'd 1 . l kt 'k ola nşk mekLubu yerine tehdit mektupları ., • 
.kU kuvveUer arasında müsavat olmadı- nı en ev erme e e rı cer~yanUı . - J il ğ b 1 t - Yaptığın münasehetsiı.liğt beğen- di. 

cakları umubyor. Tramvay ucrc er:inın yo ama n aş runış ır. din ml, sen hiç terbiye görmedin mi ? B b d ı ı d k t 
ğı gibi müsavi kuvvetle olan takımların B' hal' d bul k t h en ve izi in İyen er ona a mış· 

tenzili şimdilik mevzuubahis değildir. ır tomar ın e un.an aş ve e - Mnhkcmcde tükilrillilr mil ? tık.• 

Mühim maclar • 

esaslı elemanları bazı sebepler yüzün- • ---o-- dit mektupları isti.daya iliştirilerek id-

HAKKI OCAKo
xLU den takımlarındaki yerli!rini doldurma- b k [ . d k 'kll diln . 1 Suçlu tavrını bozmadı. Hikayeyi kısalttım. Fakat anlaşılıyol 
" lard Mi zer ma ine erı ia mn omına şı yet e llŞ, yapı an - Neden tükUrülmesin. Ne var san- ki kadın erkekten "art ve mekan tanıma< 

mış ı. -tahkikat netlceslnde bu adam mahkc- ... 

st nıi?n 

Bu hafta 'Oçokla Ateşin trun kadrola- iz.mir vilayeti köylerinde, çiftçiler ara- .1 . tir ki, ayağımla sildim işte ya! dan hürmet bekleyor .. 

Y • k } J meye verı mış . eDJ m U a Ve e er riyle senenin belki de en mühim ınaç-I sında pulluk kullananların arttığı. tes- Hadisenın mahiyeti oudur. Dedi. Bir mahkeme huıurunda yapı- Tramvayda yerini vereceksin. Muka• 
larından birine çıkma.lan, seyredenlere 

1 
pil cdlmiştir. İzmir köylerinde Mıbzer Suçlunun hüviyeti tespil edilerek sor- lan bu münasebetsiz hal dolayasiyle M- 1 bele görmek aklından bile geçmiyecek. 

Türkiye-Hollanda güzel bir maç seyri fırsatını hazırlıyabi- rnakinası kullananlar azdır. Gcçenlerdejgusu a ılm tır. Osman, mahkeme hu- kim, tehdit davasını bir kcnnra bıraktı Kalabalık bir yerde yol vereceksin. Te-
tİcaret mukaveleleri lir. Ateş, geçen haftaki oyunuyle iyi de- Nazilli müstahsıUcri için ziraat ba~- 1 zurun~ap cid~ olmaktan çok uznk bazı ve suÇıuyu bu suçundan dolayı muha-1 şekkür beklemiyeceksin. Kısaca şarta vt 

il H Uanda d 
1934 

ğildi. 1 sınca celbedilen tohum serpme ~k.ına- 1 tavırlar takınarak demiştir ki : keme elti ve derhnl üç gün hapsine ka-1 kayda ttıbi olmaksızın her nerede ve n• 
Tilrklye e o arasın a Uçok, rakip takımın zaifliğinden isti- !arından bir ~ıs~ı saı:edılem~ş~ır... _ Bu kw seviyordum. Kendisine rar verdi. Suçlu ceza evine gönderildl. ı şekil~e olursa olsun .~adınlara kaflı ııo-

yılmda imzalanan ticaret mukavelesi fade ederek kab~rık bir gol rekoru ib-
1 
Bunların lunır vıUyetindckl_ koylulc~e r: ık oldum. A kımı bir çok mc.ktuplar- Osmanın tehdit davasına başka bir gUn kın hır nezaket ve hurmetle muamele 

mUddeUnln bitmesi üzerine hUkümeti- das etmişti. Bugünkü maç, bu iki ta- taksitle verilmeleri tetkik edilmektedır. ~ bildirmiş ıs!m de ufak bir cevabına devam edilecektir. edeceksin. Bu vazifendir. 

~·~~~$a~~a~~~k~~ı~Qircd~~- ~ -------------~~~-~~~---------~~ Bu~d~~~ı~~d~ua~~Bw 
zakere cereyan etml§ ve 19 mart 1937 ze vesile teşkil edecektir. .,. ar e şa 1 V d . . H. l . nunla bernber.;kadmlara saygı gösterme\ 
tarlhlnde yeni bir mukavele imzalan- Bu maçtan evvel yapılacak olan Do- 401. atan aş o• J mı lazım mıdır~ deye ortaya bir sual atılftt 
mlfbr. ğanspor - Yamanlar maçı da mühimdir. lzcllerlmlzl takr-1fr etli maz. Kadın yaradıfı~ta bunu hak etmİ( 

HUkUmet bu yeni mukaveleyi tasdik Haftanın mağliıp takımı, bu haf la tam Cünlhuriyet bayramında Ankarada ~ olmakla kendisini her türlü nezaket vt 

l~in meclbe vemı1t ve meclisin iktısat kadrolariyle bize hak.iki kuvvetlerini yapılan büyük geçit resmine işUrak eden Hiç bir vesile ile Adalet huzurunda 
encQmenl dUn yenl mukaveleyi tasvip anlatacaklardır. izcilerin lam bir disiplin ruhu ve inU-

ahlak kaidelerinden tecerrüd etmiş sarar• 
sa işte en büyük hata bu olur. Kucağında• 
ki çocuğa veya her hangi fiziyolojik va• 
zifeferi dolayısiylc hırpalanmış bir kadmt. 
hattô. biraz da acıyarak yerini vermek ka• 
labalıkta yol göstermek niçin en küçü' 
bir le§ekküre bile hak kazandırmış olma• 

etmlştlr. S. N. zam içinde başardıklan vazife, genel dövülemez hesap Verecektir 
Yen! mukavele. mi mukavelenin kurmayca şayanı takdir görülmüş ve Dün asliye birinci ceza mahkcmesin-

ayni esaslar dairesinde iki memleket U- Tarihi nutuklar genel kurmay başkanı Mareşalın maa- de şayanı dikkat bir davanın duruşma-
caretinln tevazünUnll temin etmek için rif vekaletine gönderdiği takdir mektu-ıl sı neUcelcnmiş ve kararı verilmiştir. 
tanzim ed~. Nahlyelere ve köylere bu bütün vilayetlere taminı edilmiştir.. Dava şudur : 

Yeni mukaveleye nazaran iki taraf, gönderilecek Tamim~e, okulla~a askerli~ d.:rsleri- Güzelyah polislerinden bay Yahya, 
kontenjan karamamclerlne tevfik ha- Büyük Şef Atatürk.ün, Kamutayın açı- ne verıl~n ehemınıyet takdır cumlele- ayni mevkide kömürcü bay Mustafoya 
reket etmekte ve ithalAt ve ihracatı kar- 111 günü irad buyurduktan tarihi nutukla-1 riyle anlatılmıştır. müracaat ederek, kendisine kaçak kö-
şılıklı manfaatlerle listelere bağlamak- riyle. bqvek.il B. Celal Bayann Kamu- --=-- mür bulunduğunu ve bu kömürleri tes-
tadır. Bu listeler eski mukavelenin ün- tayda okuduğu lıültümet programı. Bü- Bir Alman şairi lim etmesini ihtar etmiş ... Kömürcü de 

zası tarlhlnden berl hAsıl olan tecrübe- yük Millet Mecli inde verilen karar mu- J"zmı·re ge/r~vor kaçak kömür bulunmadığını kaçak de-
lere g8re en son ilıilyaçlar bakımından cibince tabettirilmit ve wayete gönde- J nilen kömürleri, ismi ve adresi mal(lm 
teablt edilmektedir. Ayni zamanda lil- rilmi§tir. Bu nutuk kaza, nahiye ve köy- Alman edebiyntında kıymetli eserleri olan Mebmel adındaki bir şahıstan sa-
7.UDl görUlen sahalarda ikl memleket lere gönderilecek; bütün vatandaşlamı ile tanınmış olan büyük Alm1in şairi B. tın aldığını söylemiş. 
lblrblrine gUmrilk tarifelerinde tenziller i tifadclerine arzedilec.ektir. Hans Fricdrich Blunck 23 ikinci teşrin Mesele şiddetU bir münakaşaya ıni.in-
bahfetmektedir. Bu taahhiltkr iki ta- - • salı günil lzmire gelerek ayni günün cer obnuştur. 
rafm ticaretinin menfaat ve zaruretleri- /pekli Kumaşlar akşamında yurddaşlarına Alman kon-j Polis bay Yahya, köınUrcü Mustafa-
ne muvafık: ve uygun olarak inkişaf et- Damgalanma i'I sona soloshanesinde edebi bir hitabede bu- nın yakasından yapışarak tramvay cad· 
tireceğlne hUkU.metimlz kani bulunmak- erdi lunacaktır. desine çıkarmış, herkesin gözU önilnde 

tadır. lpekli kumaş standardı nızamnamesi -=-- kendisini tekme ve tokatla dövmüştilr. 
Hilkilmet encümende mukavelenin mucibince ticaret odalarınca, nizamna· Ziraat mektepleri Asliye ceza mahkemesine v~rilen SllÇ· 

eeaslarmı hah etmiş ve encilmen cHer me hükümlerine aykm olarak piyasada Kadroları kuvveUenlyor lunun duruşması sırasında hadisenin 
lkl taraf ticaretinin menfaatine ve ihtl- mevcut ipekJi kum~c:ların damgalanma- zıra· at b-L-" ~ . t kt 1 ini şahitleri dinlenmiş ve müddeiumumi 

yaçlarıııa uygun bir hık'i"U vereceği sı mukarrerdi. takviye etmek üzere bu mekteplerde muavını bay_ Sabrı bu şclıad.~t karşu:~-1_ft, ~ ~ıgı, zıraa mc ep er 

1 

. . . 

meınul olan ve anlaşma ve bağlı bulu- Damgalanma muamelesi bu ayın on amelıyat muallimlikleri ihdas etmişti.. da şa~anı dıkknt olan şu sozlerl soy-
ruın mektupları> tasvlp etmiştir. beşinde son:ı. ermişU. Dun fütısat vek.u-

1 
Bakanlık, şimdiye kadar alman müspet lcm~tır.'. : . .• . . 

• Turk h t hükümeti letinden ticaret od n:ı gelen bir emır-1 neticelere bakarak bu mekteplerde bir - ıyc cum unyc ı 
Burna va de, evvelce verilen üç nylık mühletin de ameliy ı muallım muavinlikleri ih- halka sui muamele eden bir şahsı polis 

bu ayın sonuna kadar temdit edildiği 1 das etmiştir. Bu muallim muavlnliklnrl-1 ın_sleğinde tulmaz, kulağından tutar 

Mücadele istasyonu 
takviye edilmiştir 

Zirnat milcadele istasyonunun bakte
ri \'e mantarı hastalıklar laboratuvarı 
için Almanyadan getırlılen mütahassıs 
Dr. Brcmer Ankaradan şehrimize gel
mlş ve Burnavada mücadele istasyonu 
emrinde işe başlrunıştır. Dr. Bremer 
'.Almanyanın en önemli sebze mıntaka
sındaki mevcut hastalıklar enstitüsünde 
miltahassıslık yapmış çok kıymetli 

bir miltahassıstır. Bu suretle Burruıva
dakl mUcadele .istasyonumuz bir kat da
ha takviye edilmiş olmaktadır. 

Dağdelen Mehmet 
Mehmet Kırı öldUrdU 

biklirilmiştir. Damga muamelesi bu ayın 1 ne bu yıl yuksek ziraat enstitüsünden ve derhal atar. 
sonuna kadar behemehal ikmal edile- mezun gençler tayin edilmiştir. Dedikten sonra, suçlunun tecziyesini 
cek ve keyfiyet veklılete bildirilecektiı-. Ziraat bakanlığı, zirni kalkınma se- islcmiştir. Dün yapılan duruşmada, 

---<>- !erberlığind ziraat mekteplerine de bü- mli§teld vekili bay Ahmet Remzi Du-

Js k ende f U 0 yük bir ehemmiyet vermektedir. Ziraat yar, sabit olan cilrlimden dolayı suçlu-
mekteplerinin lise haline getirilmesi ve nun cezal::ınclırılm :ısını , şahsi hukukln

sefer lerlne ra ... bet art.yor mektep sayılarının fazblaştınlması et-' rmın muhafazasını .istemiş, suçlu da 
İskenderun scfeı·inden dönen Konya 

vapuru dün saat on birde limanımıza 
gelmiş ve akşam 1struıbula hareket et
miştir. Bize verilen rnalfunata göre Ha
tayda, Türk bayrağını taşıyan vapurla
ra karşı rağbet başlaınıŞtır. 

Bu sderde Mersin için yolcu ve eşya 
kabul edilmiştir. Seferlerin yaz mevsi
minde sıklaştırılacağı tahmin edilmek-
tedir. 

rafında tetkikler yapılmaktadır. son ~ olarak : 
~ - Bu mürettep bir davadır, ne hn-

ı, t~lfmatnamesl knret ettim, ne de dayak atlım, bcrae-

1~ kanununun ureti tatbikini gösterir timi isterim, demiştir. 
bir talimatname bazırlanmaktaclır. Tali· Hdkinı, bu lııldiseyi pek çok inceledi. 
matnnmede, bilhassa iş veren müessese- Sabit olan suçundan dolayı polis .Yah
lerde işçinin sıhhatini alakadar eden iş- yanın bir ny müddetle hapsine, o kadar 
ler hakkında bükümler bulunacaktır. Ta- müddetle memuriyetten mahrumiycti
limatnamc çıkınca, iı veren mücssescle- ne, fakat sabıkası oLnaması hasebiyle 
rin sıhhi noksanları kontrol edılecektir. bu cCzaların teciline karar vermiştir. 

Cumaovasının Değirmendere köyün
de, öz km on dört yaşındaki Zübeyde
yi ckötülemeh auçuyle adliyeye veri
len ayni köy halkından Ömer Hilmi hak
kındaki tahkikat neticelenmiştir. Birinci sın} ··· 
sorgu hakimliği euçlu Ömer 1 !ilmi ile, Bir erkek tramvayda yerini vermese 
ınü~teki Bübeydenin ifadelerini teshit et- düşen kadını tutup kaldırmasa polisin 
miş ve müddeiumumilik makamı esas müdahalesine uğrar mı) Hayır. Öyle ise 
hakkında iddiasını serdetmiştir. bunları yapan erkek her şeyden evvel 

Tahkikat saOııısı. bu hadisenin elim ba· bir nezaket göstermiştir. Nezakete kaba• 
zı noktalnnm meydana çıkarmıştır. Ba· lıkla mukabele etmek hele kadının yara• 
basuıı, cDünyada bir babayı itham ede- dılışındaki incelikle kabili telif olamaz .• 
bilecek> en ağır suçu iılemekle zan al- Şahsında analık gibi şerefli bir sıfatı 
tında bulunr'uran küçük Zübeyde onun yaıatan ve bundan dolayı da ezelden 
cBir baba olmak evsafını• haiz olmadı-! ebede kadar daima sayg~ görmeğe h~k 
ğını, ilk defa taarruza uğradığı tarihte kazanmış olan kadın ahlak ve fazaetın 
bunu babasının yüzüne karıı söylediği za- nezaket ve kibarlığın bir nürnuncs.i olma• 
man onun cevap bile vermediğini söy- lıdır. Çünkü kadın hayatın tacı ve mil'ıd• 
!emiştir. leri ileri götüren kahramandu. 

Bu hadisenin tüyleri ürperten fecaati 1 Büyük halk kütlelerini e'aretten kur• 
bundan beş ay evvel başlıyor. Zübey. ) torıp refaha kavu~turan müatesna ıahsl• 
denin iddiMına göre bobası bir gece vak- yeti er, tarihlere yol gösteren büyı' ik d4• 
ti, babalık nüvazişioi geçen bir şekilde halar, taun gibi aman bilmez il ıetleria 
kendisini okşamakta devam ediyor. Son· fifa yollarını bularak beşeriyeti ~ urtaraıi 
ra kanunun takibatından kurtulmuş ol-

1 
ilim ve fen adamları hep o müıfik ku· 

mak için anonnal bir şekilde taarruzu· 
1 
caklardan o ana muhabbetinden hız ıı.1· 

nu arttuıyor. ı madılıı.r mı) 
Küçük kız olup bitenleı·e şiddetle is- Kadına ev haricinde bir hak tanıyorsa 

yan ettii;rini anlatıyor. Faknt sesini i~itti- 'bu; asil vazifelerini unutturmak veya kör• 
recek, elim acı31nı duyuracak birini mu· : !etmek için değil~ir; bilakis aile baytı• 
hitinde hulamıyor. Esasen bu müddet tının muhtaç oldugu karııdıklı anlagmay\ 
içinde evden dı§arı çıkmasına müsaade 1 kolaylnştırmak içindir. Bunun haricind< 
edilmiyor. Nihayet o müthiş gecede kü· f kadını mutlak bir İff elemanı olarak ka• 
çük kız en müthiş taarruzla karşılaşıyor. ! bul etmek kimsenin aklından geçmez. 
Ağlamağa b~lıyor. iş işten geçmiş bu- Bununla beraber nsırlardır kadını hi4 
lunuyor. değilse erkekle bir tutmak tezini bit 

Tahkikat neticelendiği için hafta ba· meslek halinde müdafaa edenler bulun· 
1 t p·ı· b'I · .... · f ıni· çında bu hadisenin karan verilecek. ve muş ur. -ıa ıı ı e nrnsıra ışttıgımız c 

Ömer Hilmi; kanun huzurunda hesap ve· I nist •ve an ti-feminist fikirler bu cereytl• 
recdttir. mn yadigarıdır. Fakat münakaııa ve fildt 

--0- devam ededursun vakılar yürüyor. E.r· 
Bir kız daha kaçırllmış kek her anhada aktif kadın pasiftir. G8• 
Cumaovıu;ının Dere köyUnden Çolak nül işlerinden tutunuz i2 hayabna kadar 

Ahmed in on dört yaşındaki kızı Hedi-( her safhada bu böyledir. Ve ihtimal bÖ>'• 
yeyi aynl ld>yden Bekir isminde bir le de kalacaktır. 
delikanlı kaçırmış ve yakalarumşlır. Kadın hakkındaki telakkilerimizin ço" 

ödemişin Kiraz nahiyesine bağlı Ye-
niköyde fecl bir cinayet olmuştur. 

1 
Yeniköy halkından Mehmet Kır tar

lııda koyunlarını oUatırken Mehmet f 
Dağdelene rastlamış ve onunla kavga 
etmiştir. Kavga neticesinde Mehmet 
Dağdelen Mehmet Kın çifte ile kası- 1 

ğından ağır suret.le yaralamıştır. 

BUGONKO 
MA TtNALARDAN tTtBAREN 

• 
TAYYARE SiNEMASINDA 

ilerlediği şu zamanda bile evi kadın için 
en büyük gaye olarak kabul ediyortO!· 
Gönlün istediği udur ki; kadın erkeil 
gibi ve onun yanı ba§ında her sa!ıad• 
çalışabilsin.. Halı tC?.g&hcılığından eıı 
yüksek mevkilere kadar çıksın. ilmin ve 
fennin yorulmaz bir işçisi, eiyasi bayıtt'll'I 
çok faal bir elcmam olsun. Fakat zin• 

Yaralı Memleket hastanesinde tedavi 
nltına alınmıştır. Carlh yakalanmıştır .. 

~-------------------------'IU5: 

Kücük Haberler , 

* Deniz işçileri reisi bay Ahmet, iş
lerinin çokluğundan dolayı bu tcşckkii-

1 IUn riyasetinden istifa etmiştir. 

* Belediye doktorlarından bay Sü
reyya, Dikili hükümeL doktorluğuna ta-' 
yin edilmiştir. ( 

* Vilayet maiyet memuru bay Ha
luk Ergök, Urla kaymakam vekaleline 1 

tayin edilmiştir. j 
* Emekli binbaşı bay Arif Raif Türk 

Antosun Ziraat vekiiletince ödemiş be
lediyesi baytarlığına tayin ediJdıği ha
ber alınmıştır. 

MARtNELLI FILMtL'E GOZEL SESiNi CiHANA YAY~ 

T İ N O R O S S i 'nln 
MOKEMMEL BiR SURETTE TEMSiL EITföl MUHTEŞEM BtR FtLtM 

KiTARALA ÇALARKEN 
AŞK ... ŞUR ... MUStKt... VE GOZELLtK MEŞHERi 

KORStKA ADASININ FOSUNKAR SAHtLtERfNDEN BAŞLAYIP, MARStLYA VE PARtS. 
TE NIHA YET BULAN VE BU ŞEHtRLERIN TABii DEKORLARI IÇJNDE TEMSiL EDiLEN 

MUAZZAM VE MUHTEŞEM BiR ESERt SANAT 

···~··-~&•••························································································~······································································ 

VE 
PROGRAMA iLAVETEN ısoo METRE VE 6 KISIM OLARAK ÇEKiLEN 

A t .. k ON VE VEKJLLER HEYETiNtN E M 1 ta ur K~~!iıtM/'it:~Nı ~e anevra arı 
DiKKAT: SöZLO OLARAK YAPILAN BU FiLiM iLE GEÇEN HAFTA GÖSTERiLEN MANEVRA 

FJLMINiN ALAKASI YOKTUR 
AYRJCA:PARAMOUNTJOURNAL 

SEANSLAR: Her gün KITARALAR 2- 4.10- 6.45 - 9.20 de, MANEVRA 3.20- S.55- 8.30 da 
CUMARTESl PAZAR 12.45 de MANEVRALAR FiLMiYLE BAŞLAR 

.. e• har kadınlığını unutmasın. Akşnıxı uı: 

ri evine dönünce Jlcrşey bitmeli, ın~ı· 
fik ve mülayim olmalıdır. Akcıi takdır• 
d b h - - .,zı• e unu azmedeme~ olanlann ,...,. 
mızın baoında verdiğimiz misal gibi na" 
hoş tiplerine rasllamak sık k kabil ol•• 
cııktır. Böyleleri ne saygaya değer, ne d' 
ana olmni;"a ): k1 ırlar. 

Kod ·· .. b • e keı1 ın saygı guruyorııa, unu yın 
di hareketiyle kıiçültmcmeli, layık o4~~ 
ğu saygıyı hak etmeğe çalışmalıdır. 

--0- \ 

Bir mahkumiyet 
NıkUhlı kocası bay Necmi Er Uı:ıı4 

rttl• n zdındeıı kaçarak elektrikçi Fe 
k.ırı, ko a gıbi yaşarken, cUrmU ınc,.JııJ• 

gir v• du yapıl n Mustafa kızı bayan Nı d 
Jö- ridın nsI ye ceza mahkcnıesind aı 
vam eden muhakemesi sonunda N.tı 
ve Feridın ikiş r ay müddetle hapısle-
rıne karar ver n~tir. 
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TELGRAF HABER'LERi G u n •• u n SON tt·ABER 
. . ' .. . .• . . . ,• '•, ... '-.._ ~ 

Büyük Şef Çukurovada Atatürk Ankara da 
....................................................... 

Bütün halkın yürekten kopan, coşan ~ : 
eşsiz sevinci ve top sesleri ile 

Ankaia, 20 (Hususi) - Reisicümhur Atatürk bu gece saat 23.30 da A n· 
'karaya avdet ctmİ§ler, istasyonda kendilerini kBl'fllayantara ilti fatta bulun
J uktan sonra otomobillerin~ binert-.k Çankayaya gitmişlerdir. 

Son Telgraf gazetesinin 
bir haberi selamlanarak karşılandılar 

ADANA, 19 (A.A) - (Gecik- yürümüıler anıtın kaidesine çıkarak yen ULU öNDER otomobilleriyle 
~tir) - Bugün Adana en büyük figürler hakkında ayn ayn izahat halkın y~a, varol, aağol, batımız
bayramının sevinci ile görülmemi§ almışlardır. dan hiç eyrılma avazeleri içinde bi
Lir tezahür içinde yqadı. Dün ge- ŞEF Adanayı ilk tereflendirdikle- raz ileride bulunan Adana kız aan
ceclen beri sevinç ve heyecan içinde ri gün söyledikleri tarihi büyük nu-' at enstitüsünü te~rif etmiflerdir. 
IÖzünü Şefinin yoluna çeviren Ada- tuktan alınıp i.nıtın sütununa iılen- BOYOK ŞEF enstitünün direk
balılar nihayet bugün sabaha kar§l ınİf §U parçayı bir an bakm1Jlardır: törlük odasında biran istirahat bu
uıu önderin teıriflerini haber al- (( Bende bu vakayiin ilk hissi te- yurmuı ve bayan direktörden oku
bntlar ve pf~ itibaren çol~k, ıehbüsü bu ~memlekette, bu güzel lun kadrosu, programı hakk~nda et
SOcuk, genç, ihtıyar AT ASINI gor- Adanada dogıml§tur.» raflı izahat almıılar ve enstıtü tale-
lbek iç~ istasyon boyuna dökül- Bundan sonra ŞEF o tarihi gü- helerinin elleriyle imal ederek ikram 
llliflerdır. . nün ~atıruı ile mütehuıiı ve meı- ettikleri kahve likör ve pastalardan 
BOYOK ŞEFiN meraıım yapılma- bu bır halde iruttan aynlımJlar ve im lard · ı · - b' l a ıt ır. lllaaı emır erıne ra~en on ın erce ~kın kapısına doğru yürümüı ler- ULU ŞEF ça}ı§kan Adana kızla-
Cukurovalının tabu heyecan ve le- dır. Bu i.nda parlon kapısından çık- kd. b l .. t 
l:ahürü en büyük bayramlarını yal- makta olan ULU ÖNDER tehrimiz n.nı ta ır ... u~uı ar vle .~u ea
IÜz Ad alılar deg"'ı'l b 0 "tün Çukuro- K ı· · t I b l . d iki' H t lı kıben enıtıtunun dershane erını gez. an u ız ısesı a e e enn en a ay . . . d h r de 
nlı1ar k&J'!ılamıılardır. kızın sevinç göz Ya.tlariyle takdim mııler ve talebeyı ıı ve ers a ın 

Vilayetin kazalarından, nahiyele- ettikleri büketi ahmtlar ve Hataylı bularak sualler sormu.ıl.~r~ır. 
tinden, köylerinden tehre akın eden küçük Meliha Yurdmanın §U temiz ULU ÖNDER enstıtunun atelyc
lradınlı erkekli kitleler bu eşsiz bu heyecanlarına muhatap olmU§lardır: lerini gezdikten ve yapılanları mü
erı büyük heyecanı katan muazzam _yaratıcı ve kurtarıcı ULU öN- phede buyurduktan sonra . tarih 
can_h bir dekordu. Evvelki günd~?- DER, bugün hürmetle ellerinizi dersinde bulunan bir sınıfı zıyaret 
heri ıtıkla donanan Adananın dun öpen yarının kahraman Türk erle- etmiılerdir. Ulu Şef bu esnada Kor
hemen bü!ün çarııları k~panm~4 .ve rinin anneleri olacak Türk Hatay buklann ve Terkealerin tarihini an
hıahallelen boıalmıı vazıyette ıdı. kızlarıdır. Türk aleminde yarattığı- latan talebe Mcmduhayı dinlemİf-

.. Tek ~~le Adan~lı. dün ŞEFlNl nız sonsuz büyük varlıklara ilive Ierdir. 
tonnek ıçın seferber ıdı. . ettiğiniz Türk Hatay istiklili milli ULU ÖNDER mÜteakiben ce
ll ULU öNJ?E~N.. gardaki vago- tarihimizin ebedi ölmez eserlerini- nup Anadoluda Tarsus civarında 

undan ıehrın obur ucuna kadar zin yanında daima ufak bir misal la b k 
~ılıklı iki ıaf halinde dört gözle t kil ed kt. asırlarca evvel Y&f&llll§ o n u av-
hüyük Şefe intizarda bulunan kay- e§ .. ece ır. .. tal min Terkes isminden bozularak 

. Bugun Hataylılar Yuce a arına T k li · · d ıd· 
llaınıt Çukurovalılar nihayet saat ba .. 1 1 klan . tt I k erses e mesının mey ana ge ı-
11/40 da en büyük arzulanna ka- •

1
onsuz g 1 ll1 

• izdnı, m~e lar 1 
• ğini ve Güne§ Dil teorisi vadisinde 

annı, sunar e erın en oper er· l k 
\'\ıttular. N . I b. d .. ft .. bu hususta ara.ttırmalar yapı ma 

ULU ŞEF vagonlanndan indiler. k' be ~!'ız,Hne mlıut ukü. 1~.kteaaMu l: lazım geldiğini İ§Uet buyurmuılar-
Ve bu anda topla aelimlandılar. 1 ugun atay çu e a dır 

ATATORK k d·ı · · · t•kb ı Yurdmanla Sebahat Türkmenin · 
. . en ı erını ıs ı a c BOYOK EFI kaıJıl dıklan b AT ATORKON bu ipretleri ıu-

ıelenlere iltifatlarda bulunduktan ATATORŞK-ON Ad a ilk u Y.efr nu anlatrnııtır ki timdiki Tarsusun 
'f ali beled' • · k anayı teın - ' e v ' ıye reı11, omutan, I . d . ah .. ..1 b'· .. .. asıl ismi Teraeıtir. Ve bu isim öz 
Seyhan mebusları ve erkinın elleri- erm e sıy örtü ere urunmuf T·· k b" k limed' 

• t li h iki H t b kad ur çe ır e ır. 
ili sıktıktan sonra gardan refakatle- ma em ' yas a ay ınm 
..:.....ı b '-'1 c '~ı B Dah·1· ona : Bizi de kurtar dedikleri ayni Bunclan sonra BOYOK öNDER 
•oıı.ae &fVeKı eaa ayar, ı ı- ' de · ··- t • ba H · ed 
)e k T Şükrü K N f k T yerdir O zaman BOY OK ŞEF bu ram ogre menı yan atıc en 
&ıo ~_.,1• 1 1_ ld ~ya,h lda 1~ ve 11 iki ya~lı Hatay kızına . talebesi hakkında izahat alımJlar ve 
~ ~ınıuaya o ugu a e ııtuyo- · · ti · · ·m b ---•-
ııun h' -L--' d k" danl - -Bu yerde kırk asırlık Türk yur- memnunıye erını ı ar uyuranm 

fe ır Cçya~ın e ı mey ıga d . kalam aynlmlflardır 
ıelnıiJier '\'e burada asker izciler u eıır az. · 
Adanalılara iltifatlarda bul~dukta~ T ei>Jiratını vermiflerdi. .. Y anm saatten fazla kız enstitü-
lorıra otomobillerine binmİfler ve Nihayet yıllarca sonra bugün Ulu ıune teref ver~n AT AMlZ bundan 
l.elediyemizin güzel eserlerinden bi- önder ayni yerde yine iki Hatay ka- ~nr": tale'?ele~ araııncl~ otomo
ti olan ATATORK parkını ziyaret dınını dinliyor. Fakat yollar evvelki bılle~ıne hınm1Jler ve tehrın _ ıçm
~lerdir. o kartıla.tma ile dünkü arumda bü- de bır tur yaparak AdanaWarı ae-
lJLU öNDER bu sirada 4ehrimizin yük bir fuk vardır. O zamanki Ha- limladıktan sonra istasyona avdet 

'-Yındırlığı hakkında vali ve bele- tay kadını müsterham, meyus, mü- buyurmuılardır. 
diye reisinden izahat almıılar, gör- teellim, mustaripti. Bugünkü Hatay ULU ÖNDER saat 13,35 te top
diilderinden memnuniyetlerini izhar kadını sevinçli, mesut, müteıekkir- la selamlanarak alkıt ve sevinç göz 
Luyunnuılardır. dir. yqlan arasında Mersine mütevecci-
- Bundan sonra ŞEF parkin orta- Parkın kapısı önünde on binlerce han Adanadan hareket buyurmuı-

'1ndaki ATATORK anıtına doğru Çukurovalı çocuğun arasında yürü- lardır. 

1 ....................................... , ................. ... 

MÜNİR NUR·EDDİN 
VE ARKADAŞLARI İKİNCİ KONSER/ 

günü akşamı saat 21 de · 23 ikinci teşrin sa1ı 

EL HAMRA Sinemasında 

Kemençe 

Fahire 
Refik 

Tanburi 

Refik · 
Şemsettin 

..... . .. ........• •........•......•......•.. , .........•.••....••..... 

• 

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

'Kemani 

Sadi 
Yeşilay 

___ ..,.. __ _ 

Yeni ve 

Zengin 
Program 

• 

~ ........................................................ ~ 

1 .. ord Hali/aks ile llitler arasmda nıii
:akere mevzuu olan meselelerin en mii-
1ıimmi müstemlekeler işi oldıığıı anla
şılmıştır. A lmanlann kendilerine iade
sini istedikleri miistcnılekelcrden biri 
olan Tagolandın hala saltanat siircn bir 
Teisi ipekli kaftanları ı•e §emsiyesi He 
atı iizerindc. 

- . 
:raaolandlı l r icadın çırıl çıplak gez-

meye alışmıstır. O tebessümlerinde bile 
btt lıayatı pek tabii gordiiğü11ii ızhar 

etmektedir. 

Eelçikada kabine bu1ıranı deranı edi
yor. < Man planı cıdlı eserinde sos
yalist fikirlerini i fn de ccleıı 1I eııri !ıfa-

11111 yeni kabinede dahi mevki alması 

pek muhtemeldir. 

l\1cşhtır Amerikan sahne va:iıcrinden 
King V idor bütiin Avrupa stiidyolannı 
ayrı ayrı teıkık etmektedir • 

............ ---------------~ 
Almanlar 

Rus!fadakl konsolosluk
larını lağv adlyorlar 

BAŞT ARAFI 1 tNCI SAHlFEDE 
lam ışlardır. Bu ciimlec!en olmak üzere, 

Almanya, J aponyR, Sovyet Rusy.ı. ile 

utan bul, 20 ( Hususi) - Bugün Son Telgraf gazetesi 5Abık Başvekil Ge· 
neral ismet lnönünün Berlin biiyük elçiliğine tayin edileceği hakkında m ev
suk olduğunu iddia ettiği bir haber neıretmektedir. Ankaranın salahiyetli 
mabfillerinde bu hususta bir malUınat olmadığına nazaran Son Telgrafın 
verdiği bu haberin ihtiyatla telakkisi tabiidir. 

~lzmirin Bayraklı vapuru yola çıktı 
Ankara, 20 (AA) - Deniz nakliyat umum müdı.irlüğünün İzmir körfez 

işletmesi için lngiltereden satın aldığı vapurun tesellüm muamelesi ) apıllT'ı~ 
tır. Bayraklı adı verilen va pur İ ngiltereden yola çıkmıştır. 

Yugoslav Milli Bankası heyeti 
de geldi. Ankaraya hareket etti 
l ıı tanbul, 20 ( A.A) - Balkan an tantı devlet bankaları konferansına iıti

rak edecek olan Yugoslavya m ill i bankası heyeti bu sabah ekspresle şehrimi• 
zc gelmiş ve İstasyonda Cümhuriyet Merkez bankası lstanbul direk tö r muM 
nvini B. Nazif inan ve Yugoslavya general k onsolosu tarafından kar<'lılan· 

m~tır. 

H eyet Yugoslavya milli bankas ı \ 'is C uvcrnöri.i Yvan Lo\ tch ovithc ile 
bankanın genel di rektörü Dr. Pro titich' den m ürekkeptir. 

İstanbul, 20 (Hususi muhabirimizden) - Balkan antantı merkez banl.ıı
hın m üdürleri t oplantısına İştirak etmek ı.izere bu sabah şehrimize gelen ) u

goslav heyeti akşam ekspresiyle Ankara.) a hareket etti. 

B. Tataresko yeni kabinenin dı:;; 
siyasa programı hakkında 

izahat verdi 
Bükreş, 20 (ö.R) - Ba \ekil Bay Tataresko. )eni kabinenin takip ede 

ceği siyaset hakkında bugün gazetecılere şu beyanatta bulunmu tur : 
- Yeni kabine dış politikasında d ör t scncdenberi takip etmekte olduju 

h::ı rış ııiyasetine Ye kom§ularımızla hüsnii m ünasebata devam edecektir. Ki.i· 
çıik antnat ve Balkan antantı, dcvletlerile ittifaklarımıza devam edec<'ğiz \1u
kadderatlan n bize müyesser kıldığı ahval d ahilinde barı"'ın idamesine çalı

(ncağız. Ki.içük a ntant, Balkan antantı, )ani 1 iirk iye, Çekoslo\ ..ıkya, Yunos· 
)a,ya , Yunanistan devletleri.> le za ten kuvvetli olan bağlılıklarımızı arttırl!• 

cağız. Siyasi ittifaklarımızı, iktısadi ve kültürel mukct\ el derle itmam \ e ik

m al edeceğiz. 

Japonlar Irandan Afyon alıyorlar 
Baku. 20 (A.A) - lrandan alınan mevsuk maluma ta göre Mitsubisi Ja· 

pon firması lran firmalariy]e b ir mukavde aktederek lranıı. 267 b in ıteıling 

kıymetinde Japon menıucatı satmayı ve handan da buna mukabil 115 bin 
t terling kıymetinde afyon almayı temin t"ylcmi§tir. 

Bu af yonun Çin de uyu§lurucu maddeler kullanılmasını y aymak yolunda 

Japonya tarafından aarfed ilen gayretlerin arttırılacağına bir d elil addN.lil

m ektedir. 

Yeni Belçika kabinesi 
Brü ksel. 20 ( A.A ) - Londra seyahatinden dönen kral ye ni kabineyi tcş

kile radikal m ebuslardan devlet nazırı Jansonu memur e tm i§ ve bu \•azife.> i 
kabul ed en J anson d erhal arkada§lariyle temasa gelmiştir. 

Jansonun bu vazifesinde muvaffak olacağı ümit eclili.> or. J ıınson knbine~i 
önümüzdeki hafta parlamentoya gidebilt'c~ktir. 

Rumen parlementosu feshedildi 
Bükreş, 20 (ö .R) - Kral parlamentonun feshi emirnamesini imza etmiş· 

t ir. Yeni intihabat mcbusan m eclisi için 20 ve ayan meclisi için 22 ilkkiinun
da yapılacak ve yeni parlamento 1 7 şubatta toplanacaktır. 

Orta A vrupada 
Macar Başvekili dün 
Berline hareket etti 

Roma, 20 (ö .R) - A lman hava na- Başvekil B. Daranyi ve he riaiye nazın 
zırı general Goring yarın Avusturyanın bay De Kanya Alman hükümct erkfını

nı ziyaret etmek üwrc Berlinc hareket 

etmişlcrdır. Bu Se.} abat Alman devlet 

Insburg şehrine giderek belediye reisi
nin misafiri olacak ve bir av eğlencesi
ne işti rak edecektir. General Göring ile 
Insburg belediye r eisi arasında 1023 ı;c- adamlarının soQ zamanlarda Budapeşte-
ncsinden beri dostluk vardır. o tarihti' ye yaptıkları ziyarPtleri iadt'sidir. Ve 
general Almanyadan siyasi mülteci ola- Macaristanla Alm,anya nrasındc1 nevcut 

rak kaçmıs ve Insburga iltica etmişti. dostane ınilnasebetlt'ri bir d ha isp t 
Budapeste, 20 (ö .R) - Resmi teblig: etmektir. 

Japon konsoloslanm g~ri çağırmağa ha§- -------------------------
lamışlardır. ---• 

Alman mahnfilinden alınan haberlere 

göre, Al anya, Japonyanın bu kararın

dan sonra Sovyet R usya, uzak Şarkta 

J apon hududunda asker tahşidine baş
lamıştır. 

Berlin, 20 (Ö.R} - R usyada Alınan 

tebaasının azalması ve ticari milnase
betlerln de tenakusu yüzünden yalnız 

Odesa ve Kiye! şehirlerindeki Alman 

konsoloslukları kalacuk, diğerleri lağ
vedilecektir. 

Rusyanın da yalnız şimali Almanya

nın iki limanında konsolosları kalacak
w. 

1ZM1 R PALAS 
On aydan beri devam etmekte olan otelin ilivei in~aatı bitmif, 

otel kısmı elli oda ve 22 banyo ve du,lu odaya iblağ edilmi,tir. 
Gazino lrısmı ise yeniden ilave edilen birtsalonda hem hususi 

ziyafetlere hem de ni.an ve evlenme gibi düğünlere tahsis edile
ceği gibi me,hur profesör bay Sternadın idaresinCleki bef ki,ilik 
bir Çek orkestrası bütün kıf için angaje edilerel: 20/11 /937 cu
maresi gününden itibaren konserlere ve her cumartesi ve pazar 
günleri de saat 17 den itibaren tedanıanlara baslıyacağı muhle· 
rem müşterilerimize ilan etmekle kesbi fercf eyler. 

Cumartesi akfamı uvertür münasebetiyle büyük 

G .A. L .A. 
müsameresi tertip edilmittir. 

lZMIR PALAS MOD YETi 
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içtimai m.Y:x/2™1 · Bisiklet hırsızları Zirai Türkiye 
Anadolu hakkında bir 

ilimin tedkikleri ... 

RÖPORTAJ 
Yakalandılar ve mahke

meye verildiler 
Bay Hakkı ve şeriki B. Fernandın bi· 

ı!ikl etlerini çalan Alaşehirli Hliseyin ve 
Burdurlu Arif l\lanis;:ıda ynkalanmışlıır-

1 dır. 

la Dün bu dnvnnın duruşması sırasında 
suçlulardan Arif hadiseyi anlabrken: 

Bazan kalbinin kadını . ile hayatını 
birleştirmeyi düşü ·· rdü .. 

- Arknda§ımla sarhoş olmuştuk. Ora· 
dan geçiyorduk. iki bisiklet gördük ... 
Birine ben bindim diğerine de nrknda-

Sovyetler Birliği zirai ilimler akade· 
misi profesörlerinden P. M. Jukoski'nin 
1933 tarihinde «Zirai Türkiyeıt unvanlı 

şım... Burna va üzerinden Manisaya gi· 
derken yorulduk.. ve 907 bÜyük sayfalık Rusca mühim bir 

ld d l'b ., eseri İntİ§ar etmiftir. Bu eseri hazırlamak - mansız ınız ı;ıı ı ar 
Ö 1 1 k '- d b. k 1 için profesör yanında lazungelen yardım· 

- y e o aca , arKa an ı r ·anıyon ı 

ld" B' ·kı ti · k ··kl dik b . 1 cılar ve aynca bir Türk mütahauısı da ge ı . ı sı e en ·amyona yu e , ız 1 y 

d b. d.k M · d · d.k n· ·kt ti · oldugu halde 1925-1927 arasında Anae ın ı . nnısa a ın ı . ı.sl e en 
doluda üç yd süren bir tedkik ve derleme 

bir gün için B, Nurinin evine bırnktık. 

On sene sonra .. . 1934 teyiz. Etyen, Baynn Ger
men'in küçük salonunda bir tezlonga uznnmı~tır. 
Yanında duran sevimli kadın hassasiyetini belir
ten bir merakla aoruyor: 

- latırabın kalmadı, değil mi sevgilim? Ben se
nin yerinde olsam bir dıôa o cehenneme dönmem. 
Doktorun verdiği ilacı muntazaman almağa, kom
pnlere devam etmeğe ihtiyacın var. Gitme Et
yen ... Biraz kuvvetli ol... 

t 
- Ne diye bıraktı~ın ızı sormadı mı~ 
- H:ıyır .. Ertesi gün bir tanesini ul· 

seyahati yapmlfbr. Jukovs.ki bu ıeyaha
tinde Anadolunun her türlü zirai malı
ıullerinden 10,000 nümuneyi qan zen· 
gin bir kollekıiyon toplayarak Ruayaya 
götürmüıtür. Bu kolldaiyon orada bir 
taraftan Sovyetler Birliği zirai ilimler a· 
kademisinin bütün dünyanın zirai mahsul 
nümunelerini ihtiva eden cihan kollek,i
yonu arasında yerini almekla beraber di
ier tarafdan da Sovyetler Birlijinin ııcak 
mıntakalannı tetkil eden cenubi Kafkas· 
ya ve cenubi Türkistandan ıimalde kutub 
mıntaka&ına kadar yayılan bütiin tecrÜ• 

Etyen kendiıine bu kadar tefkatle baknn kadı
nın yanında olmaktan derin bir zevk duyuyordu. 
Fakat karısının yanına gitmeğe, onun kaprisleri· 
ne boyun eğmeğe mecburdu. Biliyordu ki Med, bü
tün hırçınlıklarına, hakaretlerine rağmen a\datıl
mıf olmağa tahammül etmiyecek, bir iskandal çı
kacakh. 

Etyen karısını çoktanberi nldntmakta idi. t, sa
ha.sındaki yeis verici ıstıraplarına karısının çekil
mez hırçınlıkları inzimam ettiği gündenberi h:ıyab 
bir cehennem olmuftu. Böbrek sancılarının en bad 
tekilde tekrarladığı bir gündü, karııı hastaneye 
gitmesini, evde onun hasta çehresini göı-meğe ta
hammülü .kalmadığını söylemiftİ. Etyen hayat yol
daşının bu hiuizliğine içlenmeden tanıdığı klinik
Jerden birine can atmıştı. Karısından uzak kaİaca-
ğı gjinlcrde biraz soluk alabileceğini umuyordu. 
Klinik tedavisi yalnız hastalığınd~n ileri gden ıs
tıraplarını teskin etmekle kalmadı. Ruhunun en 
büyük ihtiyacını da temin etti. Orada tamdığı h·r 
hasta bakıcı kadına içini dökmeğe iml!an buldu. 
O gündenberi Germenden başkaS1 olmıye.n hu kc.
dJnla ıamimi dost olmu,lardı. Klinik tedavisi bit-

. tikten sonra Germen'in küçük nalonu Etyene açıl-
dı. Onun yanında geçirdiği saatleri hayatının en 

, ;meaud dakikaları ıayıyordu. Germen dokorların 
tavaiyelerine uygun bir fekilde dostunu daimi kon- · siyeh n-'- • bır :.,_ .. _j.llJ feda etmem s . Koc<a.:)ına 
rol altında tutuyordu. Eğer bu kontrolü yuvasına ihanet teklinde telakki edilecek harek~ti yoktu. Bi
kadar uzatabilseydi Etyenin ıstırapları büsbütün lakis ona ihanet eden kocası oluyordu.•. Germen de 
azalabilirdi. Halbuki Mad, gece çıkışlarında türlü bunlara biliyordu: 

, türlü içkilerle kocaamın mukavemetini baltala- - Beyhude hayallere kapılmıyalam. Sevişen in-
AUl.kta idi. Jntihap ettiği yemek~er Etyenin b?~rek- .sanlar için btdunduklan tartları kabul etmek 7.a-

• ler:ml rah•.t11z cden,ycmeklerdı. Bu ,.utlar ıçınde rureti v:ırdır. Ben ıeni bu halinle. karından ayrı)
yaşayan adamın gözünde Germen bir sıyanet me- mıyac,ı:ı.imı bile bile seviyorum. Senden sıhhatine 
leği ~Jmuftu. itina ec;l~cek kadar mukavemetli, c,esqr olmam ia· 

, - Sevgilım n,için üzülüyorsun? )Carm,ın hırçın· ti:vorum. Şu knı:eleri yanından ekaik etmiyeçeksin. 
laklarma ehemmiyet verme ..• ~ağıracak~ış .. . Bı- Karmla hu akşam gazinoya l?İtmeniz JizımgeHyor
rak bağırsın . . • Titizlenecekmif... Bırak titizlen- sa bir portakal ıerhetinden ba.,ka birfey içmiye
sin... Senin bunlara karşı lakayt kaldığını göriir· 1 celt s;n ... 
ae belkl jeatlerini tadil e'tmck ihtiyacını duyar. j EtY,en bn son tavsiyelere uyacaiım vaadederek 

Etyen bu sözlerden cesaret toplıyorClu. Bazan .ayrılmııştı. Ertesi gün telefon etmedi. Bir hafta,
1 

on 
•kalbinin kadını ile batba,a vererek hayatlarmı bir- 1 gün gect;. Germen dostundan hiçbir haber al~ıhı
letlirmeyi dütüı1ürlerdi. Fakat bu t~tlı bir ha1al yordu. Merak ve endişeden çatlıyacaktı. Etyenin 
olmakan ileri geçemezdi. Mad botanmağa razı o!- kendi~ini ihmal etme3ine im'kin vermiyor<Iu. Mu
mıyacaktı. Geçimsizlik ~çin göstereceği sebepler hakkak evind~n çıkamıyacak ltadar hnıta idi. Bir 
ayrılma veaileai olamazdı. Bunun haricinde karı- gün sabrı tükenere'k Etyenin oturduğu apartımana 
una bir kuıur ianad etmek mevki inde değildi. Ma

0

d 1 kadar gitti. Kapıcı kadmı isticvap etti: Alaığt lia· 
zevkine, eğlenceıine .dütkündü. Ona kadınlık hay-. herler çok kötü idi. 

ihracatta Prim usulü 

1 dık. Satarken yı:ıkalandık. 
1 Diğer suçlu Hüseyin ele: 

- Hcm,irem Manisadadır. Ha~ta ol
duğuna dair mektup aldım. Acele yeti,

ı 

mek üzere bisiklete bindim. tekrar iz. 
1 
mire d önecek ve bunları yerine bırnka-
caktık. 

1 - Bunu uydurdun İ:/tC, mademki bi-
ııiklctle Manisııya gidecektiniz, ne diye 

, y,oldn kamyon!\ bindiniz} 
Bu sualin ccvl\bını veremedi ve ha• 

kim şu karı:ırı tdhim etti: 
j 38 lir:ılık bir teminat senedi mahke· 
me kıı.lemine bırakıldığı ve bisikletlerin 

1 

I kendilerine ait olmadığı anlıı~ıldıKı tak-

be İitaayonlannda asgari üç ıenelik bir __ 
tecrübe ve tedkik ekiminden geçirilmİ§· nohut, afyon, haşhaş, kabak, lahana, paıı 
tir. Sonra bütün nümuneler bu teaübeler muk (yerli) bu bakımdan ön planda g,,.. 
ve tedkiklerin neticelerine göre nebati ve lirler. 
zirai vaııflarile ilmi bir tasnife tabi tutul- Kışa ve soğuğa tahammül kabiliyet! 
mUJ ve bu suretle Türk mahsullerinin bey Anadolu yoncası, Bizans yulafı, anlıet. 
nelmilel zirai kültür hazneaindeki ehem· kış1ık keten ve esparset'leri de bilhaSS• 
miyetli yeri tayin olunmu§tur. Bu tedkik yüksek tlcrecededir. 

ve tıuniflere her biri ayn bir sahada ih· ı Anadolu kültür nebatlanndan pek ÇO' 
ti::as sahibi olarak tanırunıı 50 kadar ğu bu .işaret edilen değerli vasıfları ba' 
alim aynca ve devamlı ıck.ilde iştirak et- kımından daha şimdiden Sovye.tlet Blr 

mahfuz bulundurulmasının teminine ve mişlerdir. liğl ziraatinde yer almışlardır. 
mevkufiyet halinin devamına ve snbı- İfte cZirai Türkiyu isimli bÜyük eacr Sebzeler arasında Anadolu havu~11ı 

dirde bu parny ı derhnl mnhkeme emri
! ne yatıtacaklnrını müştereken taahhüt eti tikleri t:ı.kdirde her iki bisikletin Fernand 
ve Hakkıya iadesine ve neticei muhake
meye kadnr mahkemece de yeminli ehli 
vukufa takdiri kıymet ettirilmek üzere 
bisikletlerin ahara satı' yapılmaması '\ie 

kalarmın sorulmasına ve Manisaya ya- bu devamlı ve ilıni milfabede ve ted· bilhassa ihtiva ettikleri yilksek limoni& 

1 
zılan talimatnnmenin ehemmiyetle teki ... kilderin mahıulü olarak bu suretle orta· derecesi itibariyle alaka uyandırmakta• 

1 
din~.. . ya çıkllUf ve cihan ziraat edebiyatında dırlar. Kayseri vilAyetinin gayet iri !aba• 

1 
Ayın 29 unda bu i,in nihai kıı.rarı ve• derhal na.zan dikkati celbedecek kaynak- naları yarovizasyon usulüniln tatbi.katıJl• 

· ı ı !ardan biri olmuştur. ,_,, 

1 
n ece ctir. ---=--- dan sonra Sovyetler Birliği zira.atinde 1

1· 
Tamamı dilimize de tercüme edilmiı 

yer alabilir. 

ı bı • v J ve fakat henüz budmam.lf olan bu eser· 
ıs og u den fU küçük parçayı istinsah ediyoruz: Anadoluda çekirdekli (nebati) meyva· 

M hk 
Kimyevi terkibi ltibaı-iyle Anadolunun lar ıslah ve saire bakımından müstesn• .a emaye verllml• 

hemen bütün Jcültür nebatlan "-üksek bir ehemmiyet arzederler. 
Evinde bir Yunan grası bulunmaktan " c( 

suçlu Ahmet oğlu Ramazanın dün ikin- evsaf arzetmektedirler. Arpaların yUk- 'Üzilm kültürü kezn ayrıca ehemnÜY 
sek nişasta derecesi bunları ~emlik arpa arzctmektedir. 

ci sulh ceza mahkemesinde yapılan du· 
h olmak cihetinden pek büyillç istikbal Muha:rrir burada Anadolu kültür ne-

ruşması sırasınd:ı akim suçluya sor-
du : vadetmektedir. Türk afyonlarının yük- hatları hakkında uzun bir bahls geçtlJcıı 

- Soyadın ? 
- Iblisoğlu ! 

sek morfin derecesi (yüzde 28 e kndar) :ten ve bilhassa Türk bugdayının hususi" 
onları cihan afyonları arasında ilk mev· yetlerini anlattıktan sonra, Ana:doluf'ı 
'kide \iitmaktadır. Uiım o1an şey basit- t ğ f' b"r ba"-•ı:"' ~ .... lınd:ı .v.1• - Demek sen ~eylanın oğlusun öyle cumum co r:ı ı ı :A~, l= 'l" 

ıni ~ tir. Ve yüluek morfin dereceli tohumlara le diyor: 
_'Ne munascbct bayınl bilgili bir şekilde seçmek ve onları s~irat· cNihayet Anadoludayız. çok şayaPI 
- Pek alfı amma böyle soyadı olur le teksir etmekten ibarettir. dikkat olan şu coğrafi htıaiseyl (feııO" 

mu ? Anadolu h~h~lan gilbrc ;fo~o:~ ~e ki- men) müşahede etmekteyiz, bu }ıAdiS' 
- Bu bizim çok eski olan la.kabımız- reçle ıslah edümış toprakta ekildigı tak- tohum malzemesinin tecartUsü, zerediletı 

dirde, afyonda matlup olan Uç esac;ı :ı:i- batı k ktll·' lmalarına' · ınU .. dır. Ailece düc:ündtik bu soyadının de- 1 ne arın ço J:P ı o • 
,. rai - ekonoınlk vasfı bir arada temin et-ı kk b . ' T- ··1 ı ihtiva et--

,·amına karar verdik. re · ·e cıns ve popu asyon arı 
- Bn Yunan grası sende ne diye bu- mektedirler, erken yetişme, yüksek mor- melerine rağmen arzettikleri tecanUsU .. 

lunuyor ? Iin derecesi ve ıslah neticesi olarak yük- dür. 

~ Benim bundan haberim yok.. sek afyon derecesi, yliksek yağ derecesi 1 Anadolunun kadim kUltUr nebatları· 
Şahitledn celplerine karar verilerek Anad(>lu su.c;amlarının bir hassası olarak 1 nın ekserisinde insan elinin eseri inS8t11# 

ml.ıhakemenin devanu başka bir güne tesbit edilmiştir. Hardal ve kabakcı.klan maksada müteveccili ıslah. fa'llllyctlJllll 
talik cdilml<>+ir. da keza bu arada zikretmek liizınıdır. d .. ktad 

~· amgası goı.e çarpma ır. 
______________ Anadoluda yilzde seki:ıden ziyade eteri B . ks k k' ·ı .. k k · ısıJld• 

ı k k ih 
_ .J • • u yil e u tur va ası arş 

mem e etten Türkiyeye gircce tlva <Nen Anızet ve ytizde 5 e kadar . k k di .11 1 . ttılClatt 
malın mul,abı·ıı· olarak vermekte- ı bız, blrço a 111 nu et erın yara .. eteri ihtiva eden anason ve keza Anado· b. d" "' b akt k'- u'·*"k ~ 
d . H " 11 d d d l ve ıze ya ıg<.ır ır ı ıan y ,..... 

ı ır. ususı e er e i are e i en lu anasonları arasında eter muhtevası t . 1 1 , k da duydıı• 
BAŞT ARAF! 1 tNCI SAHtFED~ 1 Bildirildiğine göre bugüı:t tica- J zin ntuamelelcri' karfısında tutu- prim usulünü devletin, normal fi- itibariyle rekor teşkil eden şekilleri tes- ,1 ~ ve ~mar ~r ;rı n~şısınd rınatctl' 

Öte taraftan devletlere alı§ verlJ retimizde esas olan « T oclear • to.s- na bilmek için ihracatçılara, yapa· at le ve kat'i rakamlarla tanzim et- bit edilmiştir. Anadolu maki'lerl koku b'llmuz ayran 
1 

uygu arı u 
~lerini tanzim eden merkez ban- fiye» usulü, gittikçe «Talcas» usu- cakları ihracata mukabil prim ve· mesi, muamelenin daha kolay ve esansları istihsal itibariyle henüz doku-, yız. . f . t· . izl ri ,,, 
kasının b~nl~a ai~. heı:?~. işlerini ~e lüne yaklaşmaktadır. Aramızda ti- rileceği anlaşılmaktadır. doğru olarak yürümeaine yardım nulmamış birer baz olarak durmaktadır- Bu kadım ıslah aalıyc ınbınv.ı-clard' 
zaptetmesı muınkun gorulmektedır. caret anlaşması bulunmıyan dev- TlCARET ANLAŞMASI edebilecek bir keyfiyettir. ı ı damgaları, bilhassa sert uguaY ı il\ 

JHRACA TT A PR1M USULU letler, ihracatımızı serbest döviz- Bir habere göre prim usulü, a~nadoluda fik, kabak, anason ve dan, kılçıksız yumuşak buğdayl~da, be:~a· 
le ödediklerine göre, bu m'!m- OI.:MIY AN MEMLEKETLER alelumum maddeler için yüzde 12 tohum muhtevası itibarjyle yüksek vazi· I nokhud,tlrnercimehk, susat:ım, fna:luan;ebarU• 

Dün piyasada İfitilen haberle- leketlere ihracatımızın artmast 15 arasında olacaktır. Fakat bu- yette bulunmaktadır. Şu da ıayanı kayıt· cıtm, pkat dı:an ve avuç en .. 
tin en mühimi, ihracatta prim usu- mümkündür. Ancak ayni piyasa· Esasen bugün, takas muamele· nun hakkında henüz resmi bir İf· tır ki bu tohum fazlalığı ayni zamanda e e e ır.> 
lüniin ihdasıdır. Bu usul Yunanis- larda serbest döviz elde etmekjlerinde prim tısulü mevcuttur. lh- ar vaki olmamıştır. Mesele tetkik bunların kuraklığa mukavemetleri vasfı --=-
tanda iyi neticeler vermiştir. maksadiyle çarpışan rakiplerimi- racatçı primi ithalatçıya, alaknlı edilmektedir. He de müterafıktır~ Anadolu yoncaları Hırsız 

rY"Z7Y:TLTJ::T°..L77.LT/Z:TZ7.'ZZZ7..XZ7~F/.ZZ:TJ~7,./J;'777'Z7J7/ '"/7.Y7.77X7.L7...77'Z7.7.77JT./XY///.7///LZL.7.WU:7.ZZ77..;T/.Z'Z7~7.z7J..7.Z7~...a.Jlıil. kısa ve Hkbahara mukavemet ve verim 
BlR NUTUK: ~ · r u· • N llIR TüRKü : ~ itibariyle çok yüksektir. Biçildikten son- Mahkemeye verildi di5"' 

'" ra süratle büyümek hassası ve İç~rilr.ri Diln Alsancakta hir hırsızlık ha 5ı.JÇ' 
Moskovada toplanmış olan Enternas- ~ Ahmet beyin bir küheylan atı var. boş ince saklar Anadolu yoncalnrının sinin cürmii meşhudu yapılmış v\ıııe' 

yoı•al fiz~ oloJı kongresinde bir Ingiliz O giderse onun evqe teki var keza yüksek evsafı arasındadır. Anado- 1 lusu olan Vanlı Osmnn oğlu ?Je '!"~ 
alıın i tez:ni taın sekiz dil ile söylemiştir. ~ O yarimin benden başkn nesi var lu yôncaları daha şimdiden şimali kaf-

1 
yakalanarak nöbetçi mahke.nı~e 

Aliırı ewcliı kongre r~isi Prof c;ör Pav- u:L.T.7.Z.;t;/.Z"/./ZZZ7.7..T.L:r.LZ7.7.7./.Z7.777.T./7:7Z/.XZ7.YX.. IZfEJf/:77.7.Z/////.7..Jt. ~ kasyada, Okranyada ve merkezi kara 
1 lanmıştır. r.1eJı· 

lofa lngilizce t..,s,..kkür etmiş tez.ini Al 1 b • k • k •• ı A b · toprak mınt:ıkasında geniş ıpikyasta zi· Duruşma safahatına göre, Vanlı d•~ 
ı,; , • lf arı ·at uf . nnem enıın sandığımı açmasın k pısıJl 

ınanca , sonra da Fransızca söylcmcğ~ Mavi ~lvnrımn uçkur takmasın raate dahil olmuşlardır. met Alsancakta bir evin a baP 
haşlam ış, Romadaki kongreden Italyanca Oğlum gelir d·ye ~tola bakmasın - Anadolu kavunları görülmemiş dere- sürgüyü söküyor ve eve girerek 
olarak b~hsetmiş, Isveç, Norveç ve D::ıni- j cede değerli ve kıymetli evsaf arı;etmiş- 1 eşya çalıyor. ,ııı· 
marka lısanlarınd<1 0 kadar geni" bilgisi !erdir. Van havzasının az kültürleştiril-J Bilahare eve gelen, ev sahibi c!j'! b'• 

" Çıkabilsem şu yokuşun başına '-"ktııtl 
olmadığını yin,. bu dillerle anlattıktan miş kantaloplan en iyi Avrupa cinslerin- rının karıştırıldığını ve ınut1.><1 hat>t' 

Henüz girmiş on üç on dört yas.ına ı a 
J>onrn tezine Hollanda ve lspanyolca de· den geri kalmamakta ve birçok evsaf iti· z.ı eşy. alnrın çalındığını zabıta>' 

Daha neler gelecektir başıma ı 
\' m eden.>k Ru ça bitirmişti r. bnriyle onları geçmektedirler. Kantalop- veriyor. lclı • 

Bu Ingıliz alımi Edimburg ünivers:t~~i lann menşei bilhassa burada, Van gölil 1 Dün bu davanın duruşınası yapı 1'• • 
pror•c:orler nden Borg r'd r. BIR ATA SöZü: havzasında bulunmuştur. Anadolu için Suçlunun inkarına men okun

1111 ~ıııı 

BiR HESAP: 

Isaka bir gün !Jevi başvurur. 

- Para ız kaldım, der, bana b"r : ı. 

- Tam zam~mında g ld n. ŞuraC: o· 
dunlctr var, onları yardırac klım. s.n yar 
da para al. 

Siır t r. banca isti orum. 
f~endlnizl müdafaa içi~ mi? 
Hayır .• kendimi avukahm mUd~faa eder. 

- K &c p. ra vereceks·n., 
- Bac;kası olsa elli ' verirdim. BIR CEVAP: 

Sen yabancı olmadığın .çin bir lira vere· 
Cf'gım. - Hastalık insanın daiına en zaif nok-

- Ohalde bana mıdi sen elli kuru21 t ına mus::ılla.t ol~.rmuş dı~orlor. ~ 
ver ondunları da başkasına elli kuruşa - Tevekkelı degıl st'n da1ma baş agrı· 
yardır. Hepsi bir hesaba gelmez mi? i sından şiki.Jrt ediyor un .• 

BiR MANI· 

Ey pınar .. eşme pınar 
Yaramı deşme pınar 

Yarim hurdan geçe:rsc 

Su ver, derdleşme pınar 

Bakmakla oP,renilse köP'·k 

oğrenird~. 

BIR BILMECE 

Uzun uzun kamışlar 

Uzaklardan grlmişler 

Oynamışlar gülmüşler 

Helilk olup kalmışlar 

Cevabı: yarm 

Dilnkü bilm ·cemiz: DERE 

enedınik olan Kasaba ve Adana cinsı t ip. 1 ğıtlar, bu hırsızlığın suçlu tıı~{ın 
leri mcscln Hasanbey gibi ve öyle cins· 1 yapıldığını gosteriyordu. .~fi• 
leri Zhukovskyi gibi öyle çeşitleri ihtiva H:\.k m dusündü : Suçlunun. tc" 0ı.ı· 
etmektedirler ki bunlar en iyi orta Asya 

1 
ne ve h d nin mahiyeti itibarı)'Je, ,,. 

· 1 · d d h usı·· d .. I 1 k esı.ııd cıns crın <!h a a un ur er. ruşmar.ın e ceza mah eın il 

Anadolu kabakları Curcurbita p po pılmak üzere evrakın iddıa rnalc 
fevkalflde z.engin çeşid tenevvuatı g • tevdiın k rar vermişt r. 

1 

termekledirler. Yüksek verimlilik, to- - --
humlann yüksek yağ derecesi ve kurak- Taşla yaraladı 

. . B }nban1 1 lığa tnhaınmtil bunların hakim vasfıdı r- A ıd, hıyesının a 
Jar. li i.md n Mercan oğlu Kfıınil > n b 
Kuraklığa tahammül Anad lunun lıe- den Ih ahim oğlu Mehmet 

men ekser kültürp nebatlannda k nd.ni 
1 
dan ağır suretle yaralamıştır > ıP 1 

gösteren bir vasıftır. 1 Yaralıyan hakkında takibat 
1 Arpa, çavdar, bizans l ulaCı, f k gra, maktadır 
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ALTIN MiGFERLİ 

B l ZAN S SARAYININ JC YUZU 
9 

Parls, 20 (ö.R) - Fransanın Ispan
yol hükilmeti nezdine gönderdiği yeni 
sefir bay Lebon Barselona varmış ve 
sefarethaneye yerleşmiştir. 

lNGILTEREDE Casus Kadın 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Marlh Rlchard'•n Hataraları Y • y • e H H • • ı • ' Londra, 20 (A.A) - Ingiliz amirallı-e ışı• llee etışın.. ep· ee epı.nız ge IDo ğından bildirildiğine göre Greyhund is-
mindeki Ingiliz muhribi lspnnyaya cep-

..;;;.. ________________ ......... hane nakliyatı hakkındaki kanuna mu-

V asil, ka~katı kesilmiş, babasının, Bizans Başvekilinin ölüsünün halli hareket ettiğinden dolayı African Belediyede az bir milddet kaldı. ton yerlere iki tane 30,5 luk yerleştiri-
-·7-

ci l b k ğ l l vermisti ismindeki yük gemisini tevkif etmiştir. Çıktığı %alllan bana Üzerleri pullu bir yorlnr. Üzerin en ayrı mlŞ Ve ÜtÜn ona l Ve Ve eye ... African Mariner gemisi Maltada ne- takım evrak uzattı: Onların yanındaydım ve mükalemele-
Başvekil Sokolorisin kapısının önünde-, - Acaba... sında idi. • zaret 'altına alınmıştır. - Işte Jdğıtlarmız.. rlnl dikkatle takip ediyordum. 

kı nöbetçi Triyanos~u. . Ve art.ık n.e ~]ursa olsun .o~a~a durma- Kalbi nasırlaşmış serseri, ihtimal ki AMERIKADA Dedi Bunlar bir nlifus tezkeresi, bir 1 Jenevyev teessürle sordu: 
Vasil içer iye gir dikten sonra onu bır 

1 

nın tehlıkesını anlıyarak ıkisı de berq- hasretini uzun zamandanberidir çektiği ikamet tez.keresi bir de Furnes hastane- _ Ya Dünkerk gemileri!? 
telaş aldı. Vasilin kim olduğunu bilme- ber ve koşarak karanlık sokaklara dal- baba ihtiyacına son fuıda kavuştuğu sı- Ncvyork, 20 (A.A) - Fransız kam- gine knbulüme dair angajman vesikası - Onlar da mUsadere ve :tecbiz edıl-
ınekle beraber onun sık ~ık buraya gel- dılar. rada ondan birdenbire mahrum olmanın biyo müvazenc sermayesi on milyon do- idi. eli. 
diğini görüyor, kimseye haber vermeden Jmparatorun ı:ımcası asaletlu Bardasa elemi içinde, bir çocuk gibi hınçkıra 1 

]ar kıymetinde altın satın almıştır. Bu -Bu vesikaların Uzerlerinde isminiz Yilzbaşı Maksim gittikten sonra Je-
Başvekilin dairesine çıkabileceği hak- vazifelerini, meşum vazifelerini yaptıkla- hıçkıra ağlamağa başladı. Birden aklını 1 altın bugün sevkedilecektir. yazılı değil, dedL Onları size veren ma- nevyeve : 
kında bizzat Sokolarisin emir verdiğini rını bildirmeğe gidiyorlardı. başına topladı. 1 Va~ington, 70. (~ .~) - ~riciye ~e- kam icap ettiği zamanlar ve Ali menfaat- - Size niçin bu malumatı veriyor? 
biliyordu. z 1 _ Belki.. Belki kurtarmak imkanı zaretınden bıldırıldıgine gore lngillz ler mevzuubahs olduğu vakıt göz yum- diye sordum. 

Triyanos gözü konağın içinde kulak- bı"r vardı.. 1 Makancha vapuruna yüklenen 20 Bel- masını bilir. Yalnız, sizden istenilen şey Soğuk bir tavırla: ,_ Vasil yukarı kata çıktığı uıman j 
1<1tı ayak sesinde birini bekliyordu. müddet tereddüt etti. Odadan fırladı ve deli gibi haykırmağa lanco tayyaresi Çine gönderilmektedir.. Jhtiyatlı davranmak ve icap etmedikçe - Çilnkü ordumuz.un zaferi hepimlz.i 

Nihayet telaşlı r:dım sesleri duydu. ba~ladı. j Bu tayy. areler Llverpol tarikiyle git- bu vesikalan 'kimseye göstermemektir. alakadar ediyor, dedi. Ve ilive ettı: Babası acaba hfıla çalışma odasında :: 
Konağın harem kısmına açılan büyük _ Yctı'şı'n .. Yetic:in .. Koşun. Hep .. He- mektedır. · Faydalı olmak cBlr hizmette bulun- - Brey - Diln'e gitmem lhım. Sla ı... mı idi, yoksa yatmağa mı gitmişti. ~ 

.s.apı aralıklandı. S iyahlara bürünmüş ı mab hususundaki arzum o kadar kuv- Adenkerk'e dönün, yarın sabah, ben de 
bir hayal göründü. Bu hayal.. Acele Fakat işiıi ehemmiyet ve acelesi vardı. piniz .. Kim varsa herkes buraya gelsin. HJNDISTANDA bend _u_• 

Sanki ne kadar kalabalık olursa kur- vetliydi ki, uygun.suzluklann e tev- oraya gt:.J.Uım. 

]Aaşcteıl.e .• Adeta koşar gibi Triyanosa yak- Bir an evvel babasını gön11ek, Barda- tarmak imkanı o kadar çok olacaktı. j Nevdelhi, (Hindistan) 20 ( A.A ). - lit ettiği endişeyi yenme~e muvaffak ol- Ertesi ek§am, onu görmediğim lçlıı sa-

Triyanos: 
- Hele şükür gelebildin.. dedi. Az 

daha patlıyacaktım. Hele o herif te gel
dikten .sonra büsbütün yüreğim hop et
ti. 

Gelen Marino idi. 

sın sözlerini yetiştirmek, tehlikeli görün- d Bil .. b lann ehemml eti b ız1 ğ b l dJX.. bir d Jil 
Uşaklar koc:uc:tular.. 1 Hindistan beynelmilel şeker itilMını im- um. « tun un ne Y ın; anma a aş a 6 .m aıra a, -

miyen fakat çok yakın olan tehlikeyi ha- :.- :.- . . var! diye düşilndüm. Mademki re.sınt sen baba gelerek bana §Öyle dedi: 
Gürültüyü duyan Vasilin annesi de za etmıştır. 

her vermek Iaz.ımdı. Hiç birşey düşün- V · ı .
1 

k 
1 1 Londra, 20 (A.A) _ Japonya _ Hin- makamlar bunu biliyor!> - Jenevyev gelmediği için çok aıkıl-

meden biraz evvel çıklıgyı çalışma odası- odasından fırlamış ve ası 1 e arşı aş- · · 1 ın~" Hemen ertesi gün Fün hastanesindeki dı. Kızı oldukrı:ı hasta da.. Zuldkuda y . 1 dıstan ticaret an aşması .,_, martına , r-
n ın kapısını açtı. tıgı zaman sonnuştu. k da t l · t Lo d ada ı ___ , vazifemi aldım ve huta balacıhğa baş- gelmeniz.i rfoa ediyor!. 

1 w ll ? a r uza ı mış ır. n r uıı.uuanan 

Ve:. Açar açmaz da gözleri de1'"et için- - Ne var .. Ne 0 uyor ogu arım· d' uk ı · d Hi ladım Ertesi gün evden ayrılacağını zaman 
·~ V .1 · · ·· ·· tee .. k · bu tem ıt m ave esın e ınt pamu- • 

·de açılarak, kapı eşiğinde mıhlı kaldı. ası' annesını go.r~c~~ .. ssure a- ğunun Japonyaya ihracı ve Japon men-1 Bir müddet sonra, §ehir bombardıman ihtiyar: 
Eğer gecenin karanlığı mani olmasaydı pılmış olmanın tedbırsızlıgm.ı anladı. •ucalının Hı'ndistana ı"thalı' •n--:m olun- , edildi. Obüslerin korkunç infiJAkı ve a- - Bu ıems.iyeyi Jenevyeve götUrllr Babası .. Başvekil Sokolaris ortadaki ma- .. ..... ........ 

Yüzünün sapsarı kesildiğini görmek ka- Işi saklamağa da gelmezdı. t levleri içinde yıkılan evlerin gilrUltUsU mUsUnUz.? dedi. Tamir etmem için bana b sanın dibinde ve yerde .. Upuzun yatıyor- muş ur. 
i1di. c'.I Birşey söyliyemedi. beni büsbütün çıldırtıyordu. bıralunl§tı. Bu fena havalarda, her halde 
Triyanosun kolunu tuttu.. u. Sadece babasının odasını gösterdi. TUNUSTA Vazileme de\•am etmek için fevkalbe- bir hayli işe yarar ... Kendine derhal gelen Vasil: 
Nöbetçi: Kadıncağız, bir hissi kablelvuku ne 1 §er bir kuvvet sarfetmek mecburiyetin- ESRARENGiZ ŞEMSiYE 
- Ne o .. dedi. Ellerin titr;yor. Demek - Baba .. Baba .. Diye Sokolarisin üze• aşkın 1 Tunus, 20 ~:) - N~ustur tara- de kaldım • Zuidku'ta gelip de Lüsiyl ayakta g~ 

becerdin. rine atıldı. f~iayı sezdi ve çılgın gibi ilk ın fmdan tertip en umum grev sükti- B' kşam hastanenin rahiplerinden rünce hayret ettiın. 
Sokolaris kaskatı kesilmişti. odasına seyirtti. ı net irinde geçmiştir. Bütün mağazalar b .. ırbaa . ' N 

" · 1 ırı na. - e _güzel bir sürpriz! dedim. Ben Acı ve müthiş hakikat Vasilin karsı- - Bitmedi - kapanm•riır Şehırde seyrüsefer nor- dedi b k 
- ":i. • - Çok hassassınız., ·, ça u mü- ııizi yatakta zannediyordum. 

maldir. Bütün umumi servisler faali- te · 1 rs nuz' 

- Evet .. 
- Farkında oldu mu? 
- Hayır. 

- Yemekten yedi mi? 
- Daha yememişti. Çok düşünceliydi. 

Sofrayı masanın üstüne koydum. Yemek 
Yeyip bitirinceye kadar beklemek vazüe
~İzdi. Ödüm kopuyordu. Bereket versin 
:ına., 

- Haydi sen git. Ben sonra yeyece-
ım. 

• U~! essır o uyo u . - Ben mi? Niçin ? 
yettedir. Hüsnü niyetimden, kuvvetli olduğum- - Jilsen baba sizin hasta olduğunuzu 

JTALY ADA dan ve sinirlerime hl kim olacağımdan söy leml§ti • 

i:R~rnrJr~~ ......... DAVASI ••••••••• GÔNUL 
--rdlil"..4'.lrYJ~.ar7~Jtı ı mıım~nw-~Hft!I 

bahsettimse de, geride bulunan hastane- Jenevyev hemen atıldı: 
Roma, 20 (Ö.R) - Düçe mcrketl · ]erden birisine gitmeme karar verildi. - Evet, biraz rahatsızdı, dedi. Fakat BAYANLARA CEVAP BAYANLARA CEVAP 

korporasyon komitesini 11 ilkkanunda 1 Nihayet istirahat günüm geldi, ve A-l birşey değil!. ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bay cPERAD• a 

Mademki ıeviyorsunuz, mademki ıe-

vildiğinize eminsiniz ve mademki u1un 

zarpan bir sevgi hayatı ya,amıısınız, 

ufak hidiulerin asabiyetine kapılmanı"-

nız lazım. lıtemediğiniz kadın arkadao
larla görüşmesi bir ayrılık vesilesi hazır-

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bayan cPERVIN» e Venedik sarayında Jçtimaa davet et- denkerke giderek Jenevyeve hakkımda Lüsi yanıma yaklaştı. Sırsıklam olan 

miştir. verilen karan bildirdim. felmiyemi kendisine vermmli ııayledi. 
- Boşuna üzülüyorsunuz. Sevdiğini- YUGOSLAVYADA BELÇiKALI YOZBAŞI - Jenevyev de haynte dtlfm\lf bir ta-

zin ıize haber vermeden gitmesi muhak- Oraya geldiğim zaman salon, cepheden vırla: 
kak ani bir sebep yüzündendir. Aranız- B~l~ad, ~O (A.A) - Gazetel~rin 'bil-l gelen askerlerle doluydu. Hepsi yorgun- - A! .. dedi. Fa.kat bu benim ,eJnSl.. 
da anlattığınız gibi çok aağlam his bağ- dirdiğıne gore, Slavnskibrod cıvannda lulrtan harap olmuş, ıstıraptan aptalla§- yem. Jihen baba onu tamir etti mi aca
Jarı olduktan sonra ve bahusus ikiniz de I Sava nehrinin suları taşmıştır. Tuğyan 1 mıştı. Karmakarl§ık mUkAleme gUrUl- ba? 

hayatı iyi anlamıt kimseler olduğunuza 1 esnasında hayvanlanm kurtarmak isti-1 tUsil o kadar çoktu ki, duymak Adeta _ Evet, diye cevap verdim. Fakat ... 
nazaran üzüntünüzün yersiz olduğunu 1 yen yedi köylU boğulmuştur. Şimdiye imk.Anszdı. pı hAlA pek sağlam değil! Bana dlkbt 

Dedi. Odadan nasıl çıktığımı ben bili
Yorum. A§ağıda halayıklara da belli et
lnemeğe çalıştım. Arkamda beyaz elbise 
"ardı. Karanlıkta kaçarken belli olur. 

diye bu siyahları aldım. Kızların yanm
'da ilatUmU değiştiremezdim. Abdestha
llede deiiştirdim ve geldim .. Haydi .. Ça
buk kaçalım .. Yakalanırsak mahvolduk. 

ondan yakında alacağınız bir haber an-' kadar cesetlerden bir tanesi sudan çı- Jenevyev bana: ---enu' 
80
··yledi'. miş. Ertesi günü yine onlarla beraber cuu 

}atacaktır. karılmıştır. - 'O'zülıneyin, dedi. Madamki hasta- T b anada b . ha tte b .rakan 
görmütsünüz. Bir genç kız, arkadaşları - Hakkın var. Hele o herif te yukarı 

"ılı:tıkt ile vesilesiz alakasını lc.csemez. Belki on-~ an sonra bilsbUtün belli olacak. 
- Eğer zehirli yemekten yemiş ise lar görütmesi bir ayrılık vesilesi ahzır-

evet,. )amale içindir} Sevdiğiniz, ayrılamıya-
- Ya Başvekil yememiş te o herif ca'ğınız o kızcağızın ıizi de sevdiğini söy-

§Öy]e bir tadına bakayım demışs' e.. · 
lüyorııunuz, asabiyete kapılmadan onu 

: - Derhal geberir .. 
tekrar görünüz. thdas ettiğiniz vaziyeti 

h - O zaman da büsbütün felAket olur. 
~hat başkasının değil, Başvekilin ölü- istemiyerek yaptığınızı söyleyiniz. Cö-
1'llldUr. receksiniz ki size söyliyeceği maazeret 

- Ne olursa olsun burada kalmamız kanaat verici olacaktır. Bunları yapamaz· 
tehUkeli.. sanız onu unutunuz. 

• l>urınadan kaçalım. 
.. lı<>Yle konuşurlarken yukarıdan bir 

tUl'ilJtU koptu. Kulak verdiler. 

Bay «ISTIRAPıo a 

Bayan clSIMSIZ» e Belgrad, 20 (A.A) - Maliye nazın nedeki faaaliyetiniz aizi harap ediyor ba-ı :m ~ e il d' enıb ~ ~ 
parlamentoya 1937 - 938 senesinin büt- na, haber getirip götUrmekte yardım e- L~ı-ııraz ~ . m li~dn lr .e 0 

• ~: 
1 K "' · · · ,_ d' . . d · iz. ..., , anneamm e n en §t!msıyeyı oy • 

onuıtugunuz ıençten mektup almış-, çe proJesını • ...:v ı etmiştir. ersın bU .. k bir 'ddetl kti ki lind 
ıınız. Sizden muhabbetinizin delili olmak Yeni bütçe bu senenin bU~inden Bu sırada, Belçikalı bir zabıt yanımıza ..i'o.~. fi e çe ' 1apı e • 
üzere fedakarlığınızın derecesini öğren- ı bir milyar 270 milyon din.ar fazladır. yaklaştı. Jenevyev, beni onunla tanış- Jenevyev: 
mek iıtiyormuı. Ne yapmak lizungeldi- Bu münasebetle matbuat mümeMil- tırarak: 
ğini ıoruyorsunuz. Kwm .•• Gözünü aç.. lerine beyanatta bulunan maliye naz.ırı - Size, yüzbaşı M.aksimi takdim ede-
0 eenden fedakarlık ietemiyor... Sana gelecek sene için derpi§ edilen faz.lalı- yiın! dedi. 

- Aklını mı oynattın? diye balırdı
Ve tehditkar bir taVll'la kwna doiru yu. 
rildü. tuzak kuruyor. Seven bir insan için ıev· ğm memur maaşlarının arttırılmasının Yiizbaşı eğildi. Bu, uzun boylu, ince, 

gilisinin eözünden kuvvetli delil olamaz. ve memleket iküsadiyatımn inki§afı ve gayet 7.arif bir gençti. Sert çehr~inde Lüsi titredi ve §emsiyenin aapı elU.. 
Uzaklaş bu adamdan... miJli ekonominin kurtulması için hU- iki mavi göz parlıyordu. den düşerek kınldı, yere aiyah bir toa 

Bayan cN. ER.» la kümet tarafından al;nan malt tedbirlerin Jenevyev derhal llAve etti: dağıldı. 
mantıld bir neticesi olduğunu beyan et- - Matmazel Jilsen bize yardım ede- Jenevyev çılgın bir hiddetle bağırdı: 

Bana bir erkek aılunı ıöyledi. Fikrini 1 mi§tir. cek. • - Gördün mü yaptığın işi? 

d '1asiJin tok sesi gürliyerek aksediyor
u. 

açıkça bildirdi. Hoıuma gitmiıti ama bir- FRANSADA Yüzbaşı hana dikkatle bakarak: Kızını tokathyacağını zannettim. Fa• 
Beklemek ve eabretmekten başka ça- denbire muvafakat cevabı vermedim. - Ya? .. dedi. Matmazel Jilsen! Çok l kat nefsine hftkim oldu ve kızına bir ıe11 

Ondan eonra bir daha hiaaini tekrarla- Faris, 20 (Ö.R) - lngiltere ve Ame- iyi! Çok i.yi! . . . ı kelime söylemeden dışarıya çıktı. reniz yok.. Olgun aıkların ıstırapları da 

}f - Yetişin .. Yetişin. Kim var orada .. 
CJ>iniz .. Herkes buraya .. 

~Sesi duyan uşaklar yukarı koştular. 
Pının önünde onlann koşuştuklarını 

~den Triyanoslo Marina birbirlerine 
~ındılar· 

olgun olmalıdır. Ve ıstırabın insanı al
çalttığını değil, bilakis yükselttiğini bil
meniz lazım. (0) belki bir zaaf Snının 
kurbanı olmuıtur. Yuvanızın saadetinin 
geri gelmesi mümkünsüz değildir. Em
eali pek çoktur . 

madı. Ben de açamıyorum. Onu eevme· rika arasında hazırlanan ekonomik an- Öyle hıssettım kı, Jenevy?vU: yalanı-, Lüsi yaptığı işten Adeta aptallaşmıı 
ğe bile başladım. Ne yapayım} Diyorsu-1 !aşmadan bahseden cPetit Journal> bu- na kanmamıştı, fakat buna hıç hır ehem-, görünüyordu. Kırılan şemsiye sapına, 
nuz. Yavrum. Eğer dediğin gibi o adam 1 nun Fransız menfaatleri zararına elde miyet atfetmiyordu. dağılan toza bakıyor, ne yapacağını bir 
hakikaten açık fikirli, doğru kalpli ise 1 edi~esi endi§esini gösterm.elrte ve §U Jenevyeve dönerek: türlü kestiremiyordu. Nihayet eğilerek 
ve seni seviyorsa kalbini tekrar ıana aça- takdırde Fransanın buna müsaade et- - Sen - Jak çütliğinden geliyorum, tozu toplamağa başladı. 
caktıi. üzülme... memesini istemektedir. dedi. Bahriye silahendaz.lan oraya, be- Bu hadise, bende büyük bir teessür ..... . 

~- -= --=-
11es duydu: maktan vaz beçmediniz a bellerine kadar Çekmiı. Derhal karııaında bir dudağı uyandırdı. 

HALK MASALLARI - Ben geldim eniıte bey. tq keeileııiceler. yerde bir dudağı gökte bir arap peyda - Ister misiniz, ben de yardım ede-
Eğilip bir de ne göreün. Ayaklarınin Hükümdar ve vezirleri beUerine kadar olmuı... yim? .. diye sordum. 

ucunda bir karış boylu bir çocuk. taı keıildi)er. 

Çocuk: Çocuk devam etti: 
- Söyle, demit ne istiyoreun. - Hayır! hayır, dedi. Bırakın ben 

Evvel Zaman - Haydi saraya gidelim. - Ondan bir de bir kano boylu iki 
Kadın korkmuo. toplarım. 

Dedi ve öne düıtü. Yürdükçe eakalı karış sakallı bir adam ietediniz. itte gel-
- Ayol, demiş, ben seni çağırmadım. Buna rağmen, tozdan bir tutam alarak 

bitmege baıladı ve tam ıarayın önüne dim ne yapacaksınız beni bakalım a ha,-
Ben kendi derdimle yanıyorum. muayene etilin. 

içinde 
geldikleri zaman sakalı iki karışı geçti. tan haşa taş kesileeiceler. 

- Ah... - Fakat, bu zımpara tozudur, dedim. 
Dedin mi) - Evet! Annem bunu hastanede U&f 

PCZ'f§nTXZLZJQ!J, Çocuk önde, ıanki kendi evi im~ gibi Böle ıöy)er ıöylemez hepsi de tama-
gideceği yeri bilerek gidiyor, karşısına, men taı kesildiler. 

- Evet, dedim. şi§elerini temizlemek için kullanır! 
- Benim adım. Ah Babadır. Kim ah 

çıkan kapılar kendiliğinden açılıyordu. Çocuk delikanlıya; 
Nihayet hükümdarın \'e vezirlerinin - Haydi enişte bey, dedi. At ıu ta§ 

~- Kaplumbag..., a Kız - top)~ ol.arak bulundukları büyük bir oda-,parçlarını penç~reden aıağı ..• 
_ ya gırdıler. Saray da ıenın, memleket te senin. Bu-
ger tal' . . Hükümdar ve vezirleri bu bir karış rada artık rahat rahat yaşarsın ... 

tııu§ ol ıımız varsa kardeşım doğur- bir elma istediler. boylu ve iik karış sakallı çocuğu ıı:örün- Delikanlı kansını da saraya getirdi ... 

-5- çekerse beni karşısında bulur. Söyle ba-
kalım derdin ne. 

Kadıncağız derdini anlatmı,. 
Arap: 
- Oğlunu bana ver, götüreyim, sanat 

öğreteyim demi~. Kadın da: 
ıirler· ur, sen de ben de babanın ve ve-ı - Elmayı verdim mi} ce hem korktular hem şaşırdılar. Yeni baştan kırk gün kırk gece düiün 

İle]
1

j~ ellerinden kurtuluruz. - Verdiniz ben de götiirdüm. Bu ~e- Çocuk derhal bir masa üzerine sıçradı. yaptılar. Memleketin idaresini de eline Arap çocuğu alır. götürür, götürür, u-
ltar \' anlı, büyük bir ümitle yola çı- fer fındık kabuğuna sığacak kadar küçük _ Sizler, dedi, bu delikanlıdan bütün aldı. Gül gibi ynşadılar. Onlar ermiş mu- zakJarda büyük bir mağaraya ıokar. 

- Peki demiş. 

•eslen~r ~oğruca dere kenarına giderek 
1 
ve açıldığı zaman bütün memleketi bir memleketi doyuracak tek bir elma iste- radlarına... - Oğlum, der. Bu mağarada kırk bir 

- n i . köşesine alacak bir çadır istediler. diniz. Getirdi. Yine ona musallaı olmak- '' Ah B b tane oda var. lıte anahtarları. Kırk oda.). 
t> e ıka .. Refika .. Refika.. - Çadırı da götürmedin mi) tan vaz geçmediniz a dizlerine kadar taş t' 3 a açarsın .. Kırk birinci odayı açmazsın.Kırk 
~~d~n cevap gelir: - Götürdüm amınn .. Maksadları bel- kesilesiccler. Evvel zaman içinde kalbur saman oda içinde, eanat öğrenebilirsen kendi •• .... : k ıııtiyorııun Adem oğlu. . li.. Beni öldürmek .. Şimdi de bir karıı Böyle ıöyler söylemez hükümdar da içinde bir varmış bir yokmuş, ihtiyarca kendine öğren ... 

\ )itır ı~ının selamı var. Kard~:ı i eğer boylu, iki kanı sakallı, söz söyliyen bir vezirler de diz kapaklarına kadar taş ke- bir kadının bir oğlu varmış. Arap, mağaradan eabahları gider ve 
rnu§&a w • d · · J K b · b ......... Ç Çocugunu istiyor. a am ıstıyor ar. ızınız em uraya onun sildiler. Kadın, oğlunu bir aaant öğrenebilme- akıamları dönerrniı .. 

......... nOcuğu ne :rapacak) için yolladı. Bir karış boylu ve iki karı§ sakallı ço- si için bir kaç ustaya vermiı fakat çocu- Çocuk kırk odayı açmı~. Bakmıı ki 
~en abarn kızınıza göz koydu. Onu - Peki Adem oğlu .. Çocuk daha ıim- cuk devam etti. ğu bir türlü eanat öğrenememif. lurkı da bomboı .. 
~· Ve~~ır~ak Ve beni öldürmek isti- di doğdu. Taliin varmıı. Yıkayalım da - Fındık kabuğuna sığacak ve bir kö- Kadıncağız bir gün teessürden derin - Allah allah .. demiı. Bu bot oda-
-~"'- r erı ıle birlikte benden bütün 1 gönderelim. . teaine memleketi toplıyacak bir çadır is- bir ı 1-rdan ben kendi kendime ne sanat öi-

lfeYeceii ve yine bitmiyecek Biraz ıonra delik.anı. yanı bqmda bir tecliniz, onu da aetird~ 7ine muaallat ol- - Ah... 'renec:eiim. 

- Fakat, şu halde bunu ne diye bir 
şemsiyenln sapında saklıyor? 

Lüsi bana uzun uzun baktı. Çocuk 
çehresini hakiki bir üzüntü, altüst edi
yordu. O xaman hissettim ki, bu nahif 
genç kızı, korkunç bir sır hnpalıyordu. 

Bunu ifşa edecek miydi? 
- Bilmiyorum! diye kekeledi. Bilmi· 

yorum! Belki rütubct kapmasın diye öy· 
le yapıyor ... 

Tekrar, yüzbaşı Maksirnle Jenevyev 
arasındaki mükalemeyi ve bu adamların 
urasma geldiğimden beri, gördiiğUm bazı 
garip hadiseleri düşündüm. Şüphelerim 
tekrar uyandı ve kendi kendime sordum. 
Acaba bir tuz.ağa mı düştüm? 

Vaziyetim son derece vahimdi. Eğer 
bu adamlar casussa - ki artık buna bü
yük bir ihtimal vermeğe başlaml§tım
halim ne olacaktı? 

- Bitmedi - ı 



SAYFA: 6 

Başka.Memleketlerde 

Nasıl 
Dünyanın 

En zengin tiYatro 
sanatkarları 

ÇİNDEDİRLER 
..................................................................... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.. Çinde en büyük din adamından 
daha büyük saygı görür. Çinli 
aktörlerin sarayları, sayısız kö
le ve cariyeleri vardır. Tiyatro . 
önünde Çinliler bir mabed önün 
de imiş gibi secdeye gelirler ve 
dua ederler •. 

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

Çindc tiyatro aanatkarlari çok zengin 
bir hayat ya§arlar. 

Kaliforniyalı bir sahne 
bu kurnıızlığı düşündü. 

O~enmedi. 

Paraya kıydı. 

organiuıt'örü 

Sahnenin ve sahnede giytlen elbisele· 
rin büyQk k.ıymet taoıd,klanndan bahset· 
miştik. 

ÇinU 1anatk&r sahnede rol icabi giydi· 
ği lüks elbiseleri kendi husust liayatında 

da giyer. 

Ve .. Amerikadan, Ka1iforniyadan kal
kıp tA Çine kadar geldi. 

Bir çin tiyatro sanat.kari ula fakir ol
maz ve olmamalıdır. Bu Çlnde umumi 
kanaat ve umumt dilektir. 

Mi-Lang-Fang'ı kocaman sarayı içinde 
sayısız cııriycleri, uşakları, köleleri ara· 
sında ve muhteşem bir saltanat sürerken 
görünce hayr.et etti. 

O, Çinde sanata ve sanatkara bu de
rece itibar edildiğini tasavvur bile etme-
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Tetkikler 

derim. 
- l lemen hemen öyle bir şey .. 
- Pek altı .. Kabul ediyorum. 
Amerikalı memnun oldu. Sevindi. 
Derhal: 

kor içinde sahneye çıkarız. Bizim sahne· 
lerimizde aktörler en ağır elbise giyerler. 
Bu elbiseleri tiyatronun sahibi yapar ve 
onlar artık onlan. velevki tek. bir oyunda 
olsun, arkasına giyen sanatkarın malı 

olurlar. Birinci şartım, Amerikada ister 
piyes ister revü dediğiniz kadınlı erkekli 
kalabalık gürültüler olsun. Her kesin Çin 
usulünde en ağır elbiso giymeleri ve bu 
elbiselerin de onları giyenlerin malı ol· 
malarıdır. 

- Baoka şartınız. 
- Bir ikinci prlım dnhıı var. O sırf 

şahsıma ait bir şey. Buradan kalkacağım. 
Cebimden me.sraf edeceğim,· Y orulaca
ğım.. Bunların hepsine katlanacağım ... 
fakat keyfimden fedaknrlık edemem .• 

- Keyfiniz ve ıahsınız için ne ister
seni1: yapılacak. 

Mi-Lang-f ang düşündükten sonra ce
vap verdi: 

- Ben, 'dedi, afyon tiryakisiyim. Af
yon içerim. Sizde ııfyon yasak .. Bunu te
min ederseniz baı,ıka şartım yok .... 

Amerika.. Sanat namına 1.. Mi-Lang
F ang' ın İstediği müsnndeyi verdi. 

Çinli aktör kısa bir müddet için Ameri
kaya gitti ve hakikaten yüksek sanat ka
biliyetini gö~tercli . 

Bununla beraber cahneye çıkan Ame• 
riknlı nrtistler, hntt& figüranlar onun ha
tırasını elfuı yndediyorlar. 

Nasıl etmesinler ki, Çinlinin ko~duğu 
Şlrt mucibince geydilderi Cl'\ u"I'" lbise• 
ler kendi malları olmuştur. 

* Çin tiyatrosu lmdnr, son znm:anlnrdn 
a:! m nkıJlı almış yürümüş olan Çin sine· 
ma::ı da Avrupnda maalesef tanınmış de
ğildir. Gerek Çin sineması olsun, gerek 
Japon sineması olsun, bunlara ait yerinde 
çekilmi, ve yerli sanatkarlar tarafından 
çevrilmiş hiç bir filim Avrupayıı gelme· 
mektedir. Bazı Avrupalı ve Amerikalı 
yıldızların Çine, Japonyaya kadar gide
rek Avrupalı kafasile hazırlanan senar· 

WCQU CAM cw -- .. 

A lman matbuatında nasıl karsılandı? Bir· .. 
leşik A merika bu değişikliği hoş görecek mi? 

Brezilya dikt ator!, Vargas 
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BERLIN (Ikinciteşrin) - Brezilyada- lamın faşizm hareketinin şefı Piino Snl· 
ki değişiklikler hakkında muhtelif Al- gadonun emrine geçmiş olan kuvvetleri 
man gazetelerinin fikir ve mütaleaları de celbetmek Hizımgelcccğini yazıyor. 
aşağıda telhis edilm~tir: OTORiTER SlSTEM 

Berliner Börsenzcilung gazetesi Bre- DAZ gazetesi de Vargas'ın Brezilyada 
zilyadaki harektin bazı demokrasi mer- otoriter bir sistem kuracağını kaydedi· 
kezlerince iyi bir hareket telakki edilmi- yor. 
yeccğini, Brezilyanın Bolşcvizme ve ona Miinchncr Zeitung gazetesl yeni Bre
hadim sosyal unsurlara karşı kendi ken- zilya kanunu esasisi hakkmda gelen ilk 
dini koruma, devlet blinyesini ve eko- haberlerdenBrezilyanın demokratik dev• 
nomik hayatı yeniden kurma 'hareketini Iet şeklini terketmiyeceğini, fakat itti· 

yolan çevirmeleri h iç te uı:ak şarkın 11i- bu demokrasi merkezlerini malum ve had hükümetinin Brezilya devletlerini 
neması değildir. . ı - Şartlarınız, dedi. şartlannız> mahdut ideolojik Phraslarla küçültmeğe teşkil eden yirmi münferit devlete karşı 

Mi-Lang-Fang güldü. Çin si~e~ac~lığında geniş yer tutan ve hatta şüpheli göstermeğe çalışacak- merkeziyet otoritesini takviye etmek ~ 
- Şartlarım mı. dedi, Bir Avrupalı ~a~lı reaı~ enın modern sinemacılığın larını, ~tekim bu merkezlerin Avrupa- tediğini yazarak diyor ki: 

sanatkar sizden şart olarak ilk söyliycee-1 k' ıkı Mb~~s ından daha yüksek olduğunu daki buna mümasil har eketleri de böyle PARTİ KAVGASINA K.ARŞI 
ği söz c kaç pnrn vereceksiniz> > suali ımse 1 mcz. karşıladıklarını yazdıktan sonra diyor cVargas'ın Brezilyadaki bütUn ihtllAl 
olur değil mi? . Son ~amanlarda bazı Avrupn sahnele- ki: <Bolşevikler Brezilyadaki siyasal ka- hareketlerini, ittıhad devletlerinin kuV"· 

O prens gibi yaşar ve mevkii rahipler, 
i.limler kadar yüksektir. 

Amerikalı pişkin bir tavırla cevap ver- rındke Çı~bus~lü ~a~ı.1 m!ı:~nsenler yapıl- rışıklıklardan ve ekonomik düşkünlük- velini zayıflatacak parti ilıliraslanm vo 

dl.: ma tecru esme gırışı nuqtır. t k d' 11 L • f ti d d mi~ti. • en en ı eme eri için islifade eLmeğe nUSUSl men aa eri ur urmnk lilzuınu• 
Fakat halk bunlardan bir şey anlama· ı .J 1 kd hl 

Kadın TolU yapan aktörler ise daha 
çok para alırlar ve daha f z.la zengin
dirler. 

Mandarenler, Çin büyükleri, Çin zen
ginleri kendi keselerinden Çinsanatkar· 
lanna saray gibi konaklar, sayısız U§ak
lıır, köleler, cariyeler ve rahatçc gezmele
ri için atlar, arabalar. pus puslar hediye 

Kendisini tanıttı. - Pek tabii.. ça ışıyoruu. Cümhur reisi Vargas si-, ııu ta ir etmiş olmasıdır ki mumailey 
mıştır. Çin tiyatrosunu anlamak için her l k ki k b k U Çinli aktör tarafmdan çok iyi surette Mi-Lang-Fang'm yüzündeki alaylı te· yasa arışı ı !arı izale etmek suretiyle u at'i tedbirlere sevketmiştir. Brez • 
şeyden önce Çinll olmak lhımdır. k karşılanan Amerikalı organizatör, bu ser· bessüm, yerini ağır bir ciddilikle dtt~\ş- c onomik kalkınmanın csaslarım da yaya memleketin sulh içinde inkişafı i• 

vet ve debdebe içinde yaşayan bir sanat- tirdi: Ordusu tarııfından takip edilen bir ge- kurmuştur. Böylece mumaileyh yalnız 1 çin lazım olan kuvveti vermek, ekono-
kiin Amerikaya davet ic;in ne gibi cazip - Ben, derli. size bu ıuali sormuyo· neralı te.msil eden Çinli aktör bunu seyir- k~di memleketine değil, bUtün ecnebl mile bünyeyi kuvveUendim1ek ve Bre
bir teklifte bulunulabileceğini düşünüyor, rum .. Ben size (bana Amerikaya gitmek, cilere anlatmak için sadece omuzlanna Amerikaya tarihi bir hizmet ifa eLmiştir zilyayı kom ulariyle sulh !~inde yaşat• 
kafasında dürlü dürlü kurnazlık planları orada bir tume yapmak için ne verecek- bir yaprak atar. kl mdna ve kıymeti 'J>ek büyüktür.> mak mumaüeyhin ötedenberl en bfiyUk 

h l d Sahnede bir harp esnasında yaralanan DIŞ POLITlKADA DE""!Ct t ı· 'd' o.zır ıyor u. siniz>) demiyorum. Çünkü ben .. Avru· "' "/ KL K eme ı ı 1.> 

jlk .. .. ..... .. b' veya ölen bir Çinli aktör elini havaya kal- OLACAV'I M " N d td eh z 't •~~: r-goruştugu gün ır şey nçmağa ce· palı değilim. Ben Çinliyim. Ve Çin sanat· n. I ! or w~s es e eı ung gaze~ a * saret edemedi. karıyım. dırarıık öldüğünü veya yaralandığını bil- Berliner Tageblat gazetesi Brezilyada- tık Brezilyanın kendi yeni otoriter reji· 

En bUyük Çin aktörü Mi-Lang-Fang Daima ve her şeyde atak olan Ameri- Amerikalı hayretle muhatııbının yüzü· diıir. Sonra sahnenin bir köşesine çekile· ki deği§iklik üzerinde dış politikada ne minin vesaill ile seri ve mUsbet kalkın· 

ederler. 

dır. ka karakteri bu Çinli sanatkunn umma· ne bakıyordu. rek oyunun devamını seyreder. gibi tahavvüller olacağını şimdiden ma ve inşa i§leri yapacak ve bu mesai· 

Çindo Mi·l...ang-Fang·a heıkes en bil- dığı ihtişamı k rşısında bocalamıştı. Mi-Lang-Fang devam etti: Çinli aktör, kolunun tek bir hareketi kestirmek kabll olmadığını, fakat birle- nin şüpheli bir demokrnsinin serbest cc-
y'Uk. saygıyı gösterir. Onu büyük rahip Bu ihtişama Holivudun, Los Anjele- ç ile bir dağ aştığını, bir nehirden geçtiği- şik Amerika devletleri matbuatının bil- reyanları ve aksi cercyanlariyle ihlal 

- İn, Amerikııya Avrupadan uznk· b 
mertebesinde tutarlar. sin en gözde ve en parlak yıldızı bile ma· y 1 1 ni. ir süvariyi takip etti~ini ifade edebi- yük hir heyecanla bu hadiselerin arka- edilemiyecck bir vaziyeti bulundug"'untJ 

tır. a nız yo masrafı değil, yol yorgun· .. 1 
Bir knç sene evvel Çinin bu meşhur ve lik değildi. · 1 ... d ... d lir.Biitün bunları anlomak yalnız Çinli ol smda Alman tesir ve nüfuzundan bahs- hu suı·etle Brezilyanın komilnizm ile 

ugu a agır ır. Ben bu masrııfı kendi ke· 1 
göz bebeği sanatkan aile efradından bi· Çinli aktör, misafirini erte<ıi ..,.ünti de d makin degwil, Çin tı"yatro terbı"yesı'nı" go""r· etmelerinin dıkkate şayan oldugvunu, bu mücadele içinde bulurum dığer cenubf ., sem en yapacağım gibi yorgunluğu da 1 
rini kaybetti. davet etti. ·· 1 müş, almış olmakla kabı'ldı"r. hadiselerin dünya poliLikasını siddetle Amerika devlelle.ri için dahi bir imtisnl 

goze a acağım. Du husust size yük ol· , 1 
Adet olduğu üzere kırk gün traş olma- Ona mükemmel ve mükellef bir ziya- r7)J~rzzz7L7..'7'7:Z7.Z7.7.ZZZZ/'LT''"r71~ alakadar edecek mahiyette ve p~k mü- nümunesi teşkil elliğini, bu devlelleritl 

1 b k f 
mak istemem. Çünkü yapacagvım i,. ken• :.J..J-"JA ı 1 dı. Saka ıra tı. et verdi. ., ıim o duğunu, çünkH burada Bolşeviz- de kendilerini tahrip eden kuvvetlere 
dim için bir kazanç i~i değil. memleketim ot ? l Ve bu kırk gün içinde sahneye çıkma· Yalnız bu ziyafet Çin usul \'e adeti ü- 0 em 3 min bilhassa müsait bir zemin bularak karşı en eyi ne suretle mukabele edıle-

ıc.. b nl için, memleketimi tanıtmak için hayırlı ı~ ati>• için i erce halk her akşam onun zerine verilmi~ti. tzmirin en yüksek ıan'atkin atin Amerikanın diğer mıntakalannı da bıleceğini yakında anlıyacaklarını kay· 
d ğ k k .. k 1 k 1 A 'k ı · ·· ı· f d bir propaganda işidir. Kıı.zanmar.ı düsiin· 'st ı:ı 'f'k Ok k ded k B · ı "d h tıı oyna ı ı ve ır gun apa ı a al'\ tiyat- men a ı or{;anızator a arasın 11 : .. • olan fOTO KEMAL yüksek , ı ı cıya ve pası ı yanosta i politik ere < rezı yanın yenı en aya 

ronun kapısı önlinde diz çökelek dua - Amerikaya kadar bir seyahat etse· miyorum bile .. Çün"ii benim buradıı va· t l • · . k durumu karışlırmağn ve dolayısivle Av- doğmasının bu günlerde Italvanın da a e yesını en son sastem ma i- " " 
etti. niz .. Dedi .. Memleketiniz h~kkındo orada tanımdaki rahntımı siz AmerikalılarAme· nalarla takviye eylemiıtir. rupa ilzerinde de aksi tesirler husule ge- iştirnkile takvi~·e edilmiş olan Almıın -* mevcut bazı yanlış zihniyetleri. telkkkile- rikanızda hayalinizde bile temin edemez· F t w f , tirıneğe çalıştığını, eğer cumhur reisi Japon ant.ikomintem pakt bakımındntl o ogra , san atının bütün 

Çinin bu maruf ve halk tarafından ta- ri yüksek sanatınızla izale elmiş olmaz- siniı:. incelikleriyle bu atelyede enfes Vargas Ordu ve bahriyenin tam bir yar- da büyük bir ehemmiyeti vardır> diyor• 
pınırcasına sevilen sanatkunnın ,öhreti mı sınız} Amerikalı, sabırsızlık i;inde sordu: resimler çıkarılmaktadır. Bir dımına mazhar olursa ve yalnız z.:"lbitle- ALMAN HULYASl BÜ 
Çin hudutlanndan nşmı~ ve Amerikaya Bu sözler zeki Çinliye, l.arşısındaki - Peki amma .. Şartlarınız .. Para is· kerre müracaat ediniz. rin değil, biitün efradın da yardımını gö- Magdeburger Zeıtung gazetesi Bre~U· 
kadar yayılmı§tı. adamın ne maksadla Amerikadan kalkıp temiyorsunuz madnmki .. haşka şartları· ADRES: Hükümet karşısın- rürse şimdiki sistemi tnuhafaza edebile- yanın büyük komşularmııı yani Bidc.şilı 

Her şeyin yenisini ve orijinalini ara~·nn Çine geldiğini anlatmnğa kiıfi geldi. nız} da 36 N M • ccgvini, fakat geniı;: halli: kütlelerinin kuv- Amerilca devletlerinin fikirleri hakkın• ,, o. anevra ve reıım "Y 

Amerikalılar için Mi-Lnng-Fang'ı görmek Amerikalıya: Mi-Lang-Fnng ciddi bir tavırla: kartpostalları bu atelyeden te- N vetli yardımına lüzum hissedilecek olur- da Vargas'm meçhuliyeUer içinde bulun· 
onu Amerikalılara göstermek harikulade - Siz. dedi, beni memleketinizde bir - Evvela .. Dedi, biz burada, Çinlilere N min olunabilir. :-\ sa bu takdirde Brezilyada komünizme ması lazımgeldiğini yazarak Brezilyada• 
bir ey olurdu. turneye davet etmek i tiyorsunuz zanne· en adi hir tiyatroda lıile çok zengin de- l 'Nt/JL/./.L7JJ-ZZl:LLX:/J.XT.L7..ZZ UA ... karşı ınücadel:_ için son zamanlarda can- ki otoriter rejimin Vaşingtoncla hoş \'8 

~~~~~~~-~a~~~~~2~~v=~~~--:~~ı-~-o-a~y~n7i_y_a-~~ş-~-7~-m-ı-n~ld7a_n_d~ı-:--f~D~o/-e~h·Q·-k~ır~d-ı.~R~w~e=n=~~~~=n=,=~=L~~~~~~~~~~~it;~kb~~~~ını,ne~k~ b~~ 
E 

Amerıkan gazelelerinin de bu teI:ıkkidG 

Kırmızı -
- Sak Ilı -'ruha şey .. Sanki bir makine gü- eyi nişan alamadı. Kuquıı hücum eden- luınu vardı. Önlarının terlerini siliyor-

rültüsü.. l leriıı en önde olarunııı omuzunu sıyırdı. tardı. olduklarını, ancak büyük Britanya ;'d 

ADAM 
ZABITA ROMANI 
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Birden silahlar patladı 
Gazeteci polis müfettişine bağırdı - Ben 

kadro harici kaldım Pilon siz 
kendinize 

Duvardnn bahçeye atladı! r. 
Rene: 
- ipi burada hır kalım, dedi, 

oönüştc Hlz.ım olur. 
Evde hiç ışık yanmıyordu. 

belki 

Burası fıdeta me ruk bir manzara ar
zediyordu. 

Usul usul ilerledller. 

bakınız .. 
fll.aymuncuk çıluınnıstı. Bir dakika sür
meden evin kapısı açıldı. 

Kulak verdiler .. 

Ilk nazarda evin içinıJe derin bir ses
sizlık 'Vardı. Çok geçmeden uğultu halin
de bnzı gürültülerm aksetlı ,ini duydu-
1 r. 

Biyanka: 

Evin kapısının önilnc gelmişlerdi. -- Işte, diye mırıldandı, h nim i~illi-
Pılon cebinden b.r dt>slc anahtar ve: gun guriıltiıler. 

Bin bir ihtiyatla içeriye girdiler. Herif boğuk bir küfür fırlallı. Koridorun n.lliayetinde yanyana iki ki- Fransanın sempatilerinin şimdilik kctı· 
Birden üçU ele oldukları yerde sıçra- Birkaç el daha ateş ettiler. Fakat ko- şi yere uzatılmıştı. Pitonla Biyanka .... di tarafında olmadığını Vargas'ın da şiı~ 

dılar. ridor karanlıktı. Hiçbiri isabet etmedi. lkisi de Rene gibi iplerle bağlanmışlı. diye kadar faşizmin imtisal nilmUJl 
Arkalarında ve açık bırnktıkları kapı Gazeteci bileğinin sımsıkı yakalandı- Rene hiddctlnl yenemiycrek bir kerre ôlarak alınmış olup bundan sonraki uı· 

kendiliğinden ve sert bir sesle kapanı- ğını hissetti. daha bağırdı: kişafın hangi istikamette olacağını bc1'· 
vermi§ti. - Alçak!.. _ Haydutlar .. Alçaklar, reziller.. lemek lazım geldığini yazıyor. 

Polis müfctli§i: Diye bağırdı. Boğuşma ancak beş dakıka sünnilşlü. 1 AMERtKADA İLK FAŞlST DEV{..~ 
- Kurnaz lıcdfler, dedi .. Her halde Buna bir kahkaha cev8l) ve.Mi. Ayni Dört haydud içinde Rene Bnr dansö- Germania gazetesi de Brezilyanın ıtı 

gizli bir yaya ~astık.: Şi~l ~-a~na t~-1 za~a.nda bir çelme ile yere yıkıldı. El- rünü tanıdı. Barda geydi frak yerine kişafını gözden geçirdikten sonı·a el~ 
t~lm~ş forclerın var.ıyetıne duştuk, yu-, lcrının. kollnrının lıağlandığını gördü. ı şimdi onun da arkasında işçi kombine- mokrat cihan matbuatının telaşlı bir hil • 
ruyelım bakalım. - Pilon .. Dıkkat dostum .. Ben kadro zonu vardı. Alaylı bir sesle: de şiınd~ Brezilyanın Amerika kıL'asıfl' 

önlerindeki korıdor evi ikiye ayırıyor- harici kaldun.. - Oo .. dedi, ma .. aallah siz böyle Pa- da ilk faşist de,;let olduğunu yazdıkl11_rı; 
du. Diye seslendi. ri.sten çok uzaklara kaıJ. r gelip tango ru, Birleşik Amerikan dcvlcllerindc ı~ 

Avlu tarafta üç, ağ tarafta da iki kapı Boğuşma arasında polis müfctlişinin dersi veriyorsunuz demek.. Brezilyanın tabiatıylc faşist ınen1lekC 
vardı. Ortadnn bil' merdiven çıkıyordu. ne cevap verdiğini duymadı. Kulağına Andriko Reueyc kötü kölü haklı.. lere i tinadının Pan Amerikan iş birlığ~ 
NihayE:tte, dipte başka bir kapı vardı. sadece Biyankanın feryadı geldi: Dördü de birbirlerine sokularak bir ni ne dereceye kadar ihlal edebilc~Cııı 
Her halde hnhçenin arkasına açılıyordu. - Oof.. Canınu acLLı~·orsunuz!. şfyier konU§mağa başladılar. içinde bu- sualın n ıradedildiğini kaydederek ~ 1 

Rene: Rene hiddetle bağırdı: lundukları çok tehlikeli vaziyele rağınen bund n sonrnki inkişafını ve Bre~ ~ıı 
- Yahu .. Diye mırıldandı. Bu koca - Haydutlar, utanmıyor musunuz? şakayı bırakmıyan ve alayı seven Rene: 

1 

cumhur r ının bu haltı hare~ct.ı~I 
bir hane boşa bemiyor. Şimdı de bir kadına işkence ediyorsu- - Yoo .. dedi. öyle g:zli konuşmaca devletler lızcrınde hasıl edece ı ı 

- Hele dur bakalım .. Görünüş insanı nuz. Demek şudur ki insaf, merhamet yok. Sonra sizin biz.im hakkımızda fena tesirı beklemek miınasip olacağını >Jı 
çok defa aldabr. 1 namına birşcy kalmadı!. şeyler tasarladığınıza hükmederiz. yor ve soyle diyor : ı.ı 
P~lon .bu sözleri henüz biU~n~_işti ~i s~~-1 Sesvler kesil~i.... • Andriko arka_daş~~rına: • cAncak şu cihet kat'iyyetle sabıttı~ 

d_~k~ ~aııların sonunc•ısu büyuk bır gu- l Bo~U§~a bıtmıştı. - Evet, dedı. hoyle hareket l.ızım. Br z lynnın otoriter devlet idareSı ~ 
rultU ıle açıldı. 1 S:ıgdakı odalardan ortadakinin kapısı Başka çaremiz yok.. k ıvanın sosyal revoliiasyoner fjlcır 

Bir takım insan bu kapıd<ın çıkarak açıldı. Buradan koridora akseden ziya .. ı Ne yapalıR1 gelıniyeydıler. Iş ınize bu- nı r dd tmiş ve bu suretle Bolşt' 
hücum eltiler. ı' Sab.ılıın ortalığı artık ağartmağa başlı- runlarmı sokınıyaydılar. Cezalarını çck- 1 telılıkC'sine br~ı ınücad Ied'" ceıı 

1 • 1 ' tıt1' Pılon: yan ziyası saycsinrlc g:ızeteci k:ı.rş-ı .. ınd sinler. Amerikad;ı önderlik rolünü elınc 8 

- Cocukl r <lıkknt 1 duran dort haydudu cördu. 1 - BlTMEDI- tır.• 



SAYFA: 7 

Amerikanın keşfinde Türk
ler kılavuzluk etti 

Kristof Kolomb hitıralarında bu 
hakikati teslim etmiştir 

Kadın Güzelliğinin 
Temeli güzel gözlerdir 

Cöı:lerin muhafazası, güzelliği birçok Mümkün olduğu kadar çok uzak.lam 
Dilnynnın yuvarlak olduğuna kuvvet- c 'OÇ GüN SABRED1N1Z> Iomb, onun için bu parayı vermemiştir.> dikkat ve ihtimama muhtaçtır. Baltı~!l- bakınız. Bu, göz:leri dinlendirir. 

le kani olduğu için, o zamana kadar gi- - Arkadaşlar, beraberce bir çok ıne- RODRIGO KIMDl ? rına güzellik vermek, gönülleri çekmek Cöz kapaklan yumupk bir lıavlu ile 
dilmiyen bir yoldan Hindistan& varaca- şakkaUere göğils gerdik. Meçhul engin- Fransız kaptanlarından $arko tara- h k d tt. .. . d ··..:: d .... .. b" k 1 f- '-- 'dd ı· b ,_ . er o. anın arzu e ıgı, ui .. n ugu ır I uru anır, 1UU11t §1 et ı asmama&. ııı.r-
ğına emin bulunan Kristof Kolombun lerin Jçlne daldık. Her halde ınuvaffa- I f ından yazılıp 1928 senesınde int~r d' . 1 şey ır. tıy e . .. 
Amerikayı nasıl keşfettiğini bilirsiniz.. kıyet yakında el verecektir. Size rica 1 eden cChristophe Col~.mb .v~ par un Bunun için gözlere çok ehemmiyet Eğer gözleriniz zayıf ise ar11S1ra ılık 
Bu adam, bu tasavvuru karşısında ylik- ederim; Uç gün daha sabrediniz. Eğer , Marin> isimli eserde soyledığınc göre k }4 d S b h k ·· veya borikeli su ile veyahut kırmızı ~ül. 
selen türlil türlü itirazlara göğüs ge~ bu milddet içinde kara görülmezse iste- ' Kolomb, Paris milli kütliphanesinde ele ı 1ve~mek azılm ır.k ak a k~e ~klşamd g~7.- ~· 

· . . en yı ama ı, yı ar en ırpı er e sur· papatye, mürver ve peygamber ç.içekle-
ıniş ve 1492 senesinde kraliçe Elizabe~ diğinizl yapacağım, geriye döneceğiz. .... geçirilen hatıralarında Rodrıgo ıçin şun- me, rimel gibi feyler bulundurmamaya rini kaynatarak bunların suyu ile bsn-
len kendisine verilen para ile ispanyanın Fakat şimdi dönmek için emir veremem. ları '"'zmaktadır : son derece dikkat etmelidir. yo yapınız. Asla sade ıoğuk su kullan-
Palos limanında kendisine Santa Marta. HilkUmdarırnızın karayı ilk görene he- c Bu zat, adi bir tayfa olmayı~, müs- A,ağıdaki tavsiyelerimizi aynen tat-

mayınız: .•• 
Kmnızılığa kartı itte size gijzel bir 

formül: Bir karbonat dö sut 15 gramı 
Adrenaline 6 santigram: Mai mukat· 
tar 1 litre. Bununla gözlerinizi banyo 
ediniz. Çok hıydaaını görürsünüz. 

Eğer kirpikleriniz düşüyorsa sabah ve 
ek~ fU tertibi tecrübe ediniz: 100 
gram haşlanmış çay suyu. ı gram Sul· 
fate de quinine ••• 

Pinta ve Nina isminde Uç gemi tedarik diye edilmek Uzere bana verdiği 10 bin lüman bahriyesine mensuptu; gızli din b'k d . .. 1 · h .. 11·~· · 
ı 1 ı e ersenız goz erın em guze ıgını, 

etmiş, fakat bu gemilere tayfa bulmak-
1 
marevadis kadar bir para yanımdadır .. ve ad taşıyordu. Yeni dünyanın keşfi hem sıhhatini korumuş olursunuz: 

ta müşkUiat çekmişti. Nihayet bu müş- Bunu kraliçeye geri vermek nankörlük şerefini bir mUslUmana bağış~n:ı'ak is- Ne yapmalı) Çok sigara ve içki İ~· 
kUiutı kraliçe Elizabete haber verdiler. ! olur. Sizi temin ederim : Kara yıkındır temediğimden bu parayı kendısıne ver- meyiniz. Alkol ve tütün bütün uzuvları- TIRNAKLAR 
0 da hapishanedeki mahpuslar içinde ve mutlaka üç gün içinde görülecektir. medim.> mıza muzirdir. Hatta gö:Üerimize de ... 
bulunan gemicileri affederek bu işe gön- üç gün mühlet ve müjdeyi verene ·Bu salırlardn R?drig~, .ilk ~ülakntın- Baş ve yarım baş ağrıları ekseriyetle 
dermeyi diic:UndU yüklü bir para verileceği vaadi ayakla- da kendisinin hnkıki huvıyelını Kolom- .. 1 • h t 1 .. d .1 • 1• ı · 

~ • goz erın ra a sız ıgtn an ı en ge ır. .> ı-
ESRARENGIZ RODRIGO nan tayfayı yntıştırmışlı. Bu sıralarda ha bildirmişlı. Roddgo~un Kolombu hu lik ynpncağım diye bilir bilmez şeyleri Ellerın tabii süsüdürler 

Işte tam bu sıralarda idi ki konuşma- hayalar sakinleşliği için Kolomb, indir- sefere çıkmak için teş\~1~ ~e on~ muhak- 1 tavsiye edenlere kulak asmnyını7_ 
sı, tavırları ve kıyafeti göze çarpan bir l diği bir f.likaya Rodrigo ile bırlikte bi- kak karanın görillecegını temın <'ltiği 1 Doktora gitmek için yatağa dü~ıneği Elleri güzel tutmak için mevcut en 
adam Kolomba tayfa kaydeden komite- 1 nerek Nınaya sonra P intaya geçmiş ve anlaşllmaktadır. b~klemeyiniz. Gözleriniz tabii halde ele- esaslı çare : Elleri hiç bir zaman üşül~ 
nin katibine baş vurarak kendisinin de , Rodrigoyu kendi arzusu ıle Pintada bı- Tnyfoların isyanınd~n sonra üç gün ğilse, yaşanyoraa, biri çift görüyorsnnız, memektir. 
bu sefere iştirak edeceğini, fakat daha rakıp Sanla Mariaya dönmUştü. 1 mühlet verdiren Rodrıgo olduğuna göre gözleriniz seyirtiyorsa. okurken kelime- Elleri yıkamanın da usulü vardır. 
önce amiralle görüşmek istediğini söy-ı Pıntndaki tayfalar Rodrigo ile cğle-ı b.u ndanun oralar~ ha':.k.~nda c~lı ma- ler dansediyor gibi geJiyorsa hemen dok· Bunu her k es bilir. El yıkamak için kul-
ledi. Katipler, bu adama tayfa kaydedil- n iyor. lumnt sahıbi olduguna şupc edılemez. tora koounuz. lanılncak suyun beher litresine bir çay 
ınek için amirali görmeğe lUzum olma-! - Çık şu direğe de k ""~'ı gör baka- Kristof Kolomb, Rodrigo için <müs- Eğer doktor, gözlük kullanmanızı tav- kaşığı Boraks atmalı veya filitre olun-
dığını bildirdiler, fakat adının Rodrigo lım! diyorlardı. lüman> kelimesini kutlandığı halde siye ederse tıklığa halel verir diye kul- muş su kullanmalıdır. Bu suyun Jçeri-
olduğunu söyliyen Kolombu mutlaka O, bunlara : cTürh kelimesini kullarunamışhr. Fa- !anmamazlık etmeyiniz. Mümkün ise gü- sine bir parça sabun atıp iki üç daki-
görmek için ayak diriyordu. Nihayet - Daha iki gün hekleyinız. ondan kat o tarihlerde Akden~~e. Barbarosun 1 neşli havalarda renkli gözlük takınız. ka bıraktıktan sonra ellerinizi sokup 
göriistu··ıer sonra kara mutlaka görünecek diye ce- donanmasından başka muslUmnnlara ait ç ._ f d ·· ·· .. ·· ık k la S -~ · 

1 
oıı; ay asını goruraunuz. y ayınız. Sonra iyice uru yınız. a-

Ne görUşmUşlerdiT Bu mült'ıkalın vap veriyordu. hiç bir filo yoktu. Parmaklannızı lüzumsuz yere gfü~lo· de ve kokulu gliserin sürünüz. Beş da-
ınevzuu uzun zaman, hatta 1924: senesi- KARAYl RODRlGO GöRDtt Barbarosun Kanuni Sultan Süley- rinize götürmeği adet etmeyiniz. Husu-

d n1 ı kika böyle bekleyin.iz. Sonra güzelce 
ne kadar meçhul kaldı. O tarihte Paris- Gerçeklen, iki gün sonra Rod.rigo di- mana yazdığı m. ektu.ptan. a .. a aşılaca- siyle kirli iken. 

k ı kurutunuz, ellerinizin güzelliğini göre-
teki Fransız mill1 kütüphanesinde Kris- reğe çıkarak karayı gönnüştü. ğına göre Rodrıgo hır Tür ~ur. Açık havada okurken dikkat ediniz ceksiniz. 
tof Kolombun hnlıralart ele geçirilı,n' ce Yalnız şurasını kaydedelım ki karayı Sonra dikkate değen bır nokta da gu .. neş, kitabınızın veya gazetenizin i.ize- kl ha! •. 

Ellerin yumuşa ığını mu aza ıçın 
bu esrar bir mikdar aydıdlanmış, bu böy)ece gören Rodrigo ile Kolombun Krislof Koloınbun ilk dolaştığı yerlerde rine aksetmesin. Yarı karanlıkta da oku-

b d ı · 1 H d ı· d Tü' k dal onları hazan kola krem sürmek ve gece-ınülnkatta neler görii.::üldüğü, Rodrigo- arası un an sonra açı mış ve amıra , aiti a asının şima ın e c r a arı> mayınız. 
-:r d .ı:. k~1: b d · · · ı b. k k .... k d rd ı lcrl yatarken ldstik eldiven geymek te nun kim olduğu, bir dereceye kadar an- vaa ettiöl mU faatı u a amn verme- ısmını a an ır aç uçu a a va ır .• 1 Yatakta okumak iyi değildir. Şayet 

· N d b ı şt ? B l d · k ı k bo.. _, lazımdır. En iyl bir kola krem tertibi: laşılmıştır : miştır. e en öy e yapını ı.. un arın arasın ... ı aya ı gauar okumak mecburiyetindeyseniz )"atıp 
Kristof Kolombun bu görüşmeden Şimdiye kadar buna sebep olarak şu «Ün kaya> cYiiz kaya•, «Bin kaya• uzanmayınız, tıpkı bir koltu8'a oturur gi- Ispermeçet 60 gram, balmumu otuz 

sonra yüzü gülmüş, yapacnğı seferin, göSteriliyor<lu : cSalt kaya• gıbi isimler taşımaktadır. 1 bi oturunuz ve öyle okuyunuz. gram, bademyağı 200 gram. Bundan 
artık, bilinmiyen bir kıt'aya değil, bi- cTayfalar uzun günler, dalgala~ın ~rn- . Kristof Kolom~, .Amerikanın keşf~e Göz kapaklarınızı. kirpiklerinizi iyice maada aşağıdaki tertip te tavsiyeye de-
linen bir yere yapılacağı kanaatini bes- sın.da boc~t~ıı_ıış. d.~rınuşlardı: ~ımdı iç- gıde~~en. - Hakik_ı a~mı maalesef bil- yıkamadan yatmayınız. ğer : 
Ieıneğe başlamı§tır. ı lenndcn bırısıne boyle bır ~ılikafat ver- medığıın'.z :- Rodrı~o :ıe .onun ~r.kadaş-1 Ne yapmalı} Çalışırken ellerinizdeki As~lbant altı gram, iki yumurta sarı-

Kolomb, bu Rodrigoyu her hangi bir mek aralarında nyrılık, düşmanlık ve 1 ları, yanı Turk denızcılerı kendısıne kı- iş ziyaya maruz kalsın gözleriniz gölge- sı, glilsuyu otuz gram, tatlı bademyağı 
tayfa gıbi değil, bir dost gibi karşılamış, haset doğmasına sebep olabilirdi. Ko- Hivuzluk etmişlerdir. de bulunsun. • otuz gram, gliserin 4 gram.) 

seferde de yanında alıko}'Ill~Lu . .Bu v'a- D T• • • d Sol taraftan gelen ziya ile okuyun•ız, Bunlar evde hazırlanablllrse de uzun 

Tırnaklar, gUzel bir din en tabil sUs 
leridir. Onun için parmağın bUyiiklüğU 
ile mütenasip bir surette ve muntauun 
b ir badem şeklinde kesilmeli v e hafil 
gül pembesi renginde olmalıdırlar. 

TIRNAKLAR 
Tırnakların dip tarafı bir ny şeklinde 

olmalı ve tımağı saran deriler de, tır· 

naktan ayrılmalıdır. Tırnakları bu hal· 
de mıihafaza cdeblhnek için hemen heı 
gün onlarla meşgul olmak lazımdır. 

Tırnakları her sabah, çOk. sabunlu 
suda hiç olmaua beş dakika yıkamak 
lhımdır. Yıkadıktan sonra el iyice ku· 
rulanırken tırnaklara doğru tapn deri
leri de düzeltmelidir. Tırnak üzerinde 
hiç deri kalmamalıdır. 

Zaman zaman tırnaklarda beyaz le
keler Msıl olur. Bunları def etmek için 
tırnakları limonla oğuşlurmalıdır. Ba· 
uın tırnakların cilalarını kaybederek 
pek çirkin bir şekil aldıkları da vakidir. 
Onlara cilalaru,u, parlaklıklarını iade 
etmek lazımdır. Bunun için burada ter
tibinl yazdığımız halitayı kullanmak 
pek faydalıdır : 

{Ceviz yağı on beş gr~ beyaz bal
mumu on gram, reçine beş gram, şap 1 
gram.) uyet, her kesin gözüne çarpmıştır. Ge- • ) Ş ] C af e tı m) Z e yazınız. müddet dayanmazlar. 

~~:n~:~~·d:::=~:~ıd;ı:~ub~;ç~ Ki . h 1 b k• Son Moda -----------------
~~bir sergüzeşte atıldığı 7:8~ıan, bü-l earıng esap arı a ı-
~= ~~=::~=0~ı:aı;l: :~=~: } . k d•J . ..b Rob ve Bluzlar 
daya~ızRod.rigo.şenveşatırdL ye erı ve re ı erı mu a-

Rodrıgo, amlralın yakınlarından bu-
lunmakla beraber kendisini öteki tayfa- • t • • 
lardan hiç ayırt ebniyor, onlarla yemek yaa ara aı aa ut er 
'Yeyor; oturup kon~uyor, fakat fen-
ni meselelerde amiralle milzakereye ve Türkiye Cümhuriyct Merkez bnııkn-

1 
Belçika 43.942 

'nlinakaşalardan geri kalmıyordu. Tay- eından alınan hesap hulaaalnrınn göre Çekosloval:ya 627.54~ 562.257 
falar da kendisini sevmeğe, saymağa 113/ l l / 1937 tarihindeki kliring hesap• .Estoııya 17.835 
başlamışlardı. l ları bakiyeleri ve kre-dili mübyaata nit Fenlnndiyn 181 30.178 

Aradan günler geçtiği halde bir tUr- teahhütler yekunları: Fransa 8.115 227.658 
lü kara görünmiyor, şimdiye kndar kim-ı Cetvel: 1 Hollnnda 89.354 73. G64 
senin görmediği bUyük dalgalar tayf ala- Türkiye Cwnhw i· et Mc:fa~z Ingiltere 194.453 36İ.812 
:tın gözünü korkutuyordu. Tayfalar, bu Da.'lkc.ı:uıdal.i - • • .oj:ıı.r 1 Ispanya 19.480 38.730 
lllanznra karşısında iki defo isyan çı- Memleket Mıktar T.L. Isveç 1,601.303 290.110 
lr.ar<fılar, Rodrigo bu isyanlara karışmak Avusturya 2.550.700 lsviçre 51.63..; 288.998 
§Öyle dursun, bilakis ayaklananları ya- Belçika 123.400 Itnlya 37.215 291,938 
tıştınnağn çalışml§, hazan onları tehdi- Bulgaristan 5.900 Macaristan 802,05;.. 173,148 
de kadar gitmişti. Çekoslovakya 2.456.500 Norveç 56.29J 71.842 

. MOJDE ! Fenlnndiya 1.050.600 Lehistan 17.733 21.810 

Seferin altmış beşinci gUnU idi : Her 
kesin ümidi, en önden giden ve siir'ati 
Ülek.i gemilerden fazla otan Nina gemi
sinde idi. Onun karayı görme .... ini be'ldi-

Fransa 4.231.100 Yugoslavya 198,691 39822 
Hollanda 1.15 7.200 Yunanistan 53.1G3 
fngihere 8.170.600 Yekun 3.761.904 2.940.742 
İspanya 406.300 1 - Siparişi mukaveleye bağlanmış 
İsveç 1. 71 1.200 olduğu halde henUz memlekete ithal ~Ordu. Gerçekten Ninarun bir gün geri 

geriye geldiği ve prova direğinde : İsviçre 867.100 edilmemiş olan mallar bedelleri yukarı-

- Müjde ! Kara göründU! işaretini 
taşıdığı görilldil. Herkes sevinç içinde 
idi. lierkes bir nğızdan şarkı söyliyor, 

ltalya 1.998. 300 daki yekunlarda dahU değildir. 
Lehistan 18.200 
Macaristan 765.600 
Norveç 335.600 
Romanya 2.007.400 

UAiıiler söyliyorlardı. 

Yugoslavya 236.500 
Yunanistan 63.000 

Bu törene Kristof Kolomb da iştirak 
etıni§ti. Yalnız Rodrigo, karanın uzakta 
01rnadığını söylemekle, buna kani ol
lnakta beraber henUz görülemiyeceğiııi 
·· ,YEKON 28.375.600 

:;Yliyordu. Gerçekten Nina yeni bir fi- Cetvel: 2 
ha nıa çekerek işte yanlışlık olduğunu Muhtelif memleketlerin merkez 

her vermiş, bunun üzerine canı bu- bankalarındaki blokajlar 
~~nlarına gelen tayfalar yeniden Kris- Reichsbank. Berlindeki blokaj yekunu 

Is kolomb aleyhine ayaklanmışlardı. 1 A hesabı T.L. 13.924.500 
... Ynn o kad dehşetli idi kl kendile- B hesabl T.L. 2.365.600 
•lrf 
1 

1 Yalıştırmağa gelen Koloınbu tayfa- C hesabı T.L. 3.662.100 
.::. ıaşlnrln tahta parçalariyle karşıladı- Afmanyadaki umumi 

A.. blokaj yekunu T.L 19.992.200 
tal ınerıka kAşifi bir kaç yerinden ya- Eatonyadaki 

andı. Bu ümitsiz dakikalarda Rodrl- blokaj yekunu 
onun . d 

şım ıye kadar yapmadığı, yahut blokaj yekunu 
apıp ta kimseciklere göstermediği bir Cetvel: 3 

ı 
1 
Yapıp, güneşten irtifa alıp amiralin Muhtelif memleketlerden kredili 

ta n;ra ına girdığı görüldü. Ondan son- olarak yapdnut olan mübayaata 

) b 
dr go, yeniden ~·üzü gülen Ko- ait taahhütler •ekUnlan 

ın ·ı ı 
tııi~r ı e birlikte tayfaların yanına gel- Memleket Rcsmt Hususi 

""t 
1 

• daireler daireler 
~r tor Kolo b Rodrıgo ile görüştük- T.L. T.L. 

11.ıad~~ra tayfalara şbyle bir .vaitte bu- Almanya 21.003.131 33.792.398 
Avusturya 57.84~ 353.835 

T.L • 6.900 
19.999.100 

2 - Almanyaya ait yukandaki ye
kı1nda dahil bulunan altı aya kadar va
deli mübayaat : 

Resmi .daireler 
T.L. 

2.031.937 

Hususi şahıslar yekCın 
T.L. T.L. 

6.482.511 8.514.448 
Bakiye daha uzun veya başka vadeli 

mübayaala ait taahhütler yekOnunu ifa
de eder. 

3 - Almanyadan gayri diğer mem
leketlere ait yukarıdaki umumt yekun
da dahil altı aya kadar vadeli mübaya
at : 
Resmi daireler Husus? şahıslar YekOn 

T.L. T.L T.L 
534.281 1.654.023 2,188,304 

Bakiye daha U7.un veya başka vadeli 
mübayaata ait taahhütler yekununu ifa
de eder. 

4 - Her ıneınleketin kredili taahhüt
lerimiz de dahil olmak üzere hesaben 
alacaklı bulunacağı meblağ tesbit edi
lebilmek için 1 numaralı cetvelde mem
leket için gösterilmiş olan blokaj ye
kWıunu ayni memlekete ait olarak işbu 
üç numaralı cetvelde münderiç taah
hütler yekQnununun ilAve edllme5l icap 

-.13pe 

... 
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Hollyvood haberleri: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransız yıldızları 
Sinema payitahtında nasıl yaşıyorlar? 

artistlere Amerika P&risli 
büyük alaka · göstermektt•dir .......... 

Fransız sinema yıldızlarının Holivuda mıyor. Gününü şarki söylemek ve tenis 
gitmesi Amerikada olduğu kadar Fran- 1 oynamakla geçiriyor. Yakında «Aşk ve 
6tlda da bir merak uyandırdı. Amerikalı Öpücük> fılmlni çevirmeğc başlıyacak. 
r>enaristlerln Fransız artistlerini angaje DANYEL DARYö 
etmeleri, HoUvut'un Amerika halkına Bu güzel Fransız artisti de «Kuduran 
yeni sUrpriz1er hazırladığı manasında 

tefsir edildi. Adeta grup halinde Holi
\•oda giden Parisin en maruf sanatkarla
rı burada ayrı ve çılgın bir hayat tarzı 

~ürrneğe başladılar. 

FERNAN GRAVE 

Fcrnnn Grave bir filim için 1,300,006 
dolara angaje edilmiştir. Karol Lombard 
ile birlikte cSkandab filmini çevirecek
tir. 

Artist, kansı ile birlikte ayni zaman· 
da İngilizceyi öğrenmeğe çalışmaktadır. 

ANNABELLA 

Anna Bella annesi ile birlikte Holivut
tadır. Kocası da sene başında oraya gi
decektir. Güzel artist ilk filmi için bir 
milyon dolarlık bir mukavele imzalamış
tır. Filme bu ayın yirmi ikisinde Vilyam 

Povel He birlikte başhyacaktır. 
Vilyam Povelin daima asık suratını bi

lenler ve görenler: 
- Onu gUldürecelt yalnız Anna Bel

ladır, diyorlar. 
SlMONE StMON 

. . . . . .. ....... .. . . .. . . .. 
Şimdi artık lngilizceyi konuşmağa 

başlıyan Simone Sirnon oynak tablatini 

bırakmış, ağır başlı olmuştur. Kısa çorap 
ve kısa eteklikle artık sokaklarda dolaş-

................................. llmlllır 

Şıklık ve zarafeti bir çok kadınlar ta
T'afı~clan model olarak alınan Jaklin 
Dölü bak 

Klodcttc ·colbcrt 
Paris > filminin baş rolünü yapacaktır. 
Amerikalılar ona çok ehemmiyet veri
yorlar. Hatta kocasını Amerikada sah
ne vazıı yapmak suretiyle Parisli artis
ti Amerikalılaştırmak istiyorlar. Fakat 
o .• Fransız kalmakta ısrar ediyor. 
Uşakları Macar, lsveçli ve İsviçrelidir. 

Hiç biri de Ingilizce ve Fransızca bilmi
yorlar. Danyel Daryö da onların dillerin
den anlamamnkla beraber anlaşıyorlar. 

OLEM BRADNA 

Bu on altı yaşındaki güzel Parisli dan
söz Pararnont şirketinde Hk çevirdiği fil
minde o kadar çok muvaffak olmuştur 
ki hazırlandığı ikinci filmin onu Marlc
nin yanına kadar yükselteceği iddia o
lunmaktadır. 

RIGOTO NE YAPIYOR? 

Rigoto ismi ile anılan Jorj Rigo şimdi
ki halde lngllizce öğrenmekle meşgul

dur. O da Karo! Lombard ile birlikte 
(Gece Yarısı) filmini çevirecektir. Ri
goto bu filimde Pariste bir Rus şoför ro
lünü yapacak. 

KLODET KOLBERT 
Bu sevimli Fransız sanatkarının Fran

saya döneceği haber verilmektedir. Sa
natknr kocası ile beraber Avrupaya ge
lecek, Avusturyada bir müddet kış spor
lnrı yapacak, sonra Fransada doğduğu 
yeri ziyaret edecektir. Klodet Kolbert 
Fransayı dört sene evel tCJ'ketmişti.Dört 
senelik ayrılıktan sonra ana vatanını zl
lr'attt heyecaruıız olmıyacaklır. 

.. 
s 
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BİR KOCANIN FERYADI 

llliJlah beyaz perdeden 
Genç evli kadınları bir (Marlen), ·bir 

(Garbo) iptilasından kurtaracak · 
çare yok mudur? 

Danyel Daryönün Holivuda gittikten sonra Amerika ıtüdyolarmda 
çıkardığı ilk resmi 

Beyaz perdenin gÜzel ve ~vimli ,..Jdwan &'erek moda Ye gerek tu ... alet 
busmlannda birçok aile ve it kadın n kızlarına model olmaktadırlar. Öyle 
ki falan veya filan artisti bqenen, onun gibi olmak isteyen birçoklan ba 
artiıtlerin ıüı ve meziyetleriyle birlikte kusurlarını da farldannda olrnadftn 
kendilerine aşılamaktadırlar. Bu ahlak ve karakter t.aha.....Wünün ve sine• 
manm kadınlar, kızlar üzerinde yaptığı bu tesirin erkekler tarafından nası1 
kal'fdıındığını merak eden bir Fransa ıinema mec:muatı bu vadide Wetta• 
)'İn seçtiği birkaç kişiye ıualler aonmqtur. Aldığı cevaplar twılardır: ~--~--~--~--~ .. ~ .. ~ .. Ş.! .. ! .. '!.~ .. ~ .. ~ .. ! .. Ş •..•. ~.~ •. ~ •. ~ •• ~ •• ! .. ~ BtR 1Ş ADAMI DiYOR Kt: • 

Kızıl Denizin Benim İçin böyle feyleri dütünmek abestir. Bir kere kendim aıli ıi· 
m•maya gitmem. Karan hangi artistin ppkasmı, hangi yıldızın tuvaletini 
beğenmİf ve yaptmnqtır farkın.da bile olınam. Tuvalet •• Kadınların oyan-

ESRARI 
• cağıdır. OnJann elinden bu oyuncaiı almamak en doğm yoldur. 

BiR AtLE REJSt NE DtYOR 7 

- Karun, koket olmak ve kol.:et görünmek )'atını çolı:tan geçmİftİr. 

nl~91 ......................... .. Fakat yetİfmİf iki k1%1Jn var ki sinemaya çddınyorlar. Her sinemaya git
tikç.- de baıka türlü tuvalete bürünüyorlar. Geçenlerde Danyel Daryfüıün 
(Madma.zel Annem) filmini ıeyretmi,terdi. Bir de baktun ikisi de Danyel • 
Daryönün bq tuvaletini tatbik elmİfler., Yalnız bat tuvaleti olsa ali.. Os• 
telik yine Danyel Daryönün bu filimde giydiği mantoyu da tutturdular. 
Maıunalib ben lozlaranm bu iptilalannı tabii bulmaktayım. Bu iptila yeni 
değildir. Her devirde her genç kız mutlaka artistlerden örnek almqt•· 
Eskiden sahne aktriılen model olurdu. Şimdi de sinema yıldızlan. .• 

EŞHAS: Salt Alt, Selim, Nadir, şo,ana, Ababa, 
Mon Freld, Anlta. Ayfe. 

(Salt AH rolUnU Harry Baur, Mantreld rol Un O 
Bizzat Manfreld yapmı,trr.) ---------·· --Güneş bataıken Mas~vaya yanaştık. 

Cibutinin şimalinde bulunan bu tabii Jj. 
man gemilerle dolmuştu. Rıhtımda Arap 
masallarım dolduran efsanevi tiplerin 
hemen hepsine rastlamak mümkündü. 

Karaya ayak basar baımaz etrafımı 
simsarlar sardılar. Biri gülerek yanıma 
yaklaştı: 

- Benim adım Şuşana .. 
- Benimki de Nadir .. 
Nadir, Midilli adasında doğm~ bir 

Rumdu. Burada bir saatçi \'e kuyumcu 
dükkanı ile bir ıigara ~ telyesi vardı. 

Üçümüz rıhtım Üzerinde bir kahvede, 
bir masa başında toplandık. 

Bir Arap garson kalaylı bakır fincan · 
lara halis ve kaynar kahve doldurdu. 

Etrafımızda bir sürü insanlar otur· 
mu~lar, kahve, çubuk içiyorlardı. 

Arada sırada bellerindeki kemerleri~
den, kuşaklarından deri keseler çıkan~ 
yorlar, içlerindeki incileri birbirlerine fj. 
yaka ile gösteriyorlardı. 

Şuşana: 

- Ben, dedi, Monfrcidin çocukluk 
arkadaşıyım. Sait Aliyi görmek için Dah
laka gidiyorum. Sait Aliyi tanıyorsunuz 
değil mi} 

- Evet.. Bütün ömrünü inci avına 
hasretmi' ve nihayet kayalıklarla çevrili 
bir adl\Ya çekilmiş bir ndam... Kaya
lıklar üzerinde bahçeler kurmuş .• Fakat 
çiçeklerden fazla İncilerine düşkün .• Jn-

cilerini kavanozlar içinde ve bir mah· 
zende saklıyormuş.. Dediklerine baln· 

lırsa yirmi milyon tutarmış.. Geçen J\Y 

ona sattığım siyah inciyi görseniz bayı· 
lırdınız. 

Nadir, bir müddet sustu. Sonra: 

- Yarın yemeğe bize gelir misiniz, 
dedi. Size yeğenim Anitayı da tanıtırım. 
Bana incileri ayırmak hususunda yardı
mı dokunuyor. 

- Rıhtım üzerinden YC önümü7.den 
üçüncü defo geçen şu delikanlı kim~ 

- O, Selim Alidir. thtiynr şeyhin 
büyük oğlu ... Cezairde Avrupalılar gibi 
tahsil etti. Şimdi küçük adalar arasında 
mekik dokuyor. Oç kardeştirler. Babası 
buna biraz sermaye verdi ama ahından 
girdi üstünden çıktı. Şimdi borç gırtla
ğını n~mış haldedir. 

* Dahlak !ularını çok iyi bilen üç dal-
Arltamızda Masavanın deniz feneri 

l1Ç angaje ettim. Denize aClldık. 

son ışıklarını yayıyoıdu. 
Hedefimize birkaç mil kaldı. 
Nihayet adaya geldik. BıR GENÇ KOCA NE DtYOR 7 
Sait Alinin sarayındayız .. 
Güneş ziyaeını hafifleten renkli cam· - lllillah .• Hani genç evli kadmları bir (Marlen) bir (Carbo) ıev· 

lann kubbelediği bir salon .• öd ağacı daaından, İptilasından kurtaracak çare bulan yok .mu dünyada erkeklere tr.'l 
kokuyor. . büyük iyiliği yapDUJ olacak.. Diifüniin.. Kanın bir senede üç ~.&. ppka 

Kö§ede bir gölge kımıldadı. modeli değiftirdi. Hele saçları. •• tik önce Kay Franies 111>i ortadan ayırdı. i 
Parmaklan kadit olmuı bir ihtiyarın Kendiaine yakıflJU!h. Ondan aonra· hemen her filim seyrettikçe ıaçJ.annın i 

sesi yükseldi: biçimini bozdu. Daha dün bana cildini eımerletmelı:ten, Jaldin Dölübak 5 
- Seni Allah gönderdi. Bu mende- gibi olmalctan dem vuruyordu. Kadaılar, bütçe bakımından '"' .t1ı elbise ! 

bur . Habeşli kordiya) ti,emi kırdı. Sen deiiftiremeyince lf,afalarını değiştiriyorlar. 5 
•W 'l o k • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ıgne ı e enJe sıyon yapmasım bilinin de- ~ 

ğil mi) canlı ve tatlı .. Sen hiç ay ışıjiı altında ko-
Bir siyah derili u~k işaıetle beni ya· yu renk bir ipek hah üzerinde inci tane· 

nına çnğırdı. )erinin rengini seyrettin mi .. Öyle ise bir 
Ufak bir odada bir ıafıı dizili bir 8 ü- ıey bilmiyorsun .. 

rü küçük şi~eleı gösterdi. Afyon ..• Haş- Sait Ali, keskin dişlerini göstererek bir 
hıış ..• Bir tanesinin üzennı okudumı kahkaha kopardı. 
(Kloridrad dö morfin); ihtiyar inci av- Dı§ardan bir takım sesler aksetti. 
cısı ~srarengiz bir haatalıcın tedavisini f Sait Alinin kahyası: 
zehirde bulmakta .•• Yahut ta onu yavaş - Selim geldi diye haber verdi. 

ler.. Masavaya ayak bastığım zaman rıh-
yavaş öldürmelt İçin böyle tavsiye etmiş-, - Girsin ... 

0 :kadar tiddetle yalvardı ki, daya- tımda gördüğüm delikanlı içeri girdi. 
namadım ve hafif düzlü bir filtiir yap- Onları y~lnız bıraktım ve kahya ile be-
tım.. raber sarayı dolaşmağa çıktık. Kadınlar 

Bir kaç saniye sonra sanki dünyaya ye- hamamım, harem daire.ini, bahçeyi ge:z
ni gelmiş gibi canlandı. Bakışlan kuvvet- dik. Zeytinlikler arasından deniz kenan-
lendi. Ayağa kalktı. na doğru uzandık. 

Bir lıtaç adım attı. Ağaçlar altında bekliyen bir kadın 
- Gel de incilerimi göstereyim, dedi. gördük. 
Ost üste iki demi k.apıdan geçtik. Kahya: 

Büyük bir salonda sıra ı1ıra rafların - Bu kadının adı Ay~edir, dedi. Se-
önündeyiz. ]imin çocukluk ve oyun ar~adaşL Selim 

Raflarda, kavanozların içinde inciler babasını görmeğe geldikçe onun yolunu 
dolu... bekler. 

- Kavano2lnrdaki !U yağmur !uyudur 
dedi. 

Denizden * Selim baba~ı ile ha~ ba~n kalınca ara-
larında tatsız bir muhavere geçti. 

- Nadire borcum var. Otomobilimin 
- SONU 9 CU SAHtFEDE -
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Satılık Ev 
Bu ev Negüs~ün evidir 
Jınparator sefalet içindedir. Bu kış kıya
nıette yakacak odunu yoktur. Avuçlarını 

~--~ .. ~-~ .. ~ .. !; .. ~ .. ! .. !.! .. ~.~ .. ~ .. ~ .. ! .. ! ..... !.! .. ~ .. ~ .. !! .. ! .. ~ 

Kızıl Denizin 
ESRARI 
...... !111111!1!'1 .. ll!ll!! .. ~ .............. .. - Evet baylar! ... Benim de bildikle-1 ğı hayallerden uyandırmak istememişti. 

riın var. Fitkat bunları meydana koymak Pardayan, ilk defa onu manstırda tam
lhanettir .... Madam l:.i h:ıyatımı bağışlı- mış, oradan alarak Diviniyer oteline ge
y~:Sunu.z ben de bu akşamdan tezi yok, 1 tirmiş, madam Roketin himayesine terk
Duk da Giz müttefikini bir tarafa bıraka eylemişti. Fakat Şövalye Dük dö Gize 
• ık :ırac." ..ğınız l ızm nerede olduğunu teslim olduğu gece bu kadın ortada~ 

holılıyarak 
EŞHAS: Salt AH, Sellm, Nadir, Şofana, Ababa, 

Mon Freld, Anlta. Ayfe. 

Londra 14 Sonteşrin (P.S.) 

.. Satılık eu .. 16 oda .. Her konlö
rü var. Sabahları ondan akşam 4 e 
kadar görülebilir.» 

ısınıyor (Salt AH rolUnU HarrJ Baur, Manfreld rolUnU 
kat o ltalyan himayesi altına girmek iııte- Bizzat Manfreld yapmıtllr.) 

lStrenirim. kaybolmuştu. 
miyor. Şimdiki halde bu büyük evi sat· 1 - ... ....,. --

k d h b . b' d b' k d 1 BAŞT ARAFI 8 lNCN SAHtFEDE - Selim ... Selim ... Kac; ... Kendiri 
Me::-ever bu it\ • 'le ;:e canını kazanaca- Acaba o gündenberi nasıl vakıt geçir-

ğından derin bir sevinç içinde kabına sı- miş, nereye sığınmıştı. 

ma , a a l\aıt ır yer e ır aç o a ı 

d h d k .. "le b' I L • • taksitlerini de ödeyemedim. koru ... ve a a sa e uçu ır ev a ma .. ıatıyo-
- Otomobilini sat .. Atla dolq.. Bir tabanca sesi ... 

t\ınıyor, l!ldn bu sevincini de gösterme- Bunlar malOm değildi. 
ıneğe çall§ıy.:>rdu. Sevincini gizlemek hu- Salzoma Pardayana gözlerini dıkmiş 

lUsunda muvaffak olamadığı !şikardı. gülüyordu. Onu tanıyor, Teseperaru ote· 
Pardayan tekrar sordu: f lindeki vakayı l'yice hatırlıyordu. Gaip-
- Demek ıu dakika genç kızın nere-l ten gelen bir sada gibi kadın dedi ki: 

de olduğunu bilmiyorsunuz?. - Hainden;sakın!. Yemin edenlerden 
- Bütiln mukaddesatım namına ye· korun! .. Vaktiyle birisi de bana böyle 

rltn ederim ki §lmdl bilmiyorum. r yeminler etmişti. o yeminlerden ne kal· 
- Öjrenecelinize söz veriyorsunuz dı ~ .. Felaket .. 

değil mi? ' Pardayan götlerini kadına dikerek ce-
- Dedim ya! .. Bu akşamdan tezi yok.. vap verdi: 

Eğer lngiliz sayfiyelerinden bi- ruz. Paramız gittikçe a~alıyor. Yann ne 
olacağımızı Allah bilir. 

Haile selasiye d:.- demiştir ki: 

- Habeşistandan çıkarken büyük bir 
serveti de beraberimde götürdüğümü id-

dia ettiler. Halbuki ben vatanımdan ay. 
rılırken milletler cemiyetinin yardımı ile 

oraya tekrar döneceğmi ummuştum. Bu 
bakımdan en acele ve mübrem ihtiyaçla-

runa karıılık olacak az bi~ para alı:p11tım. 
Bu parayı da hicret eden tebaamın yar· 

dımlanna koımak ve Londrada. Pariate 

- Baba .. Tekrar yalvarıyorum. Nadir Anita cansız yere yıkıldı. 
beni tazyik ediyor. Selim kaçtı .. 

- Nadiri bana yolla .. Senin borçlann Habeıli adaya koıtu. 
için onunla ben an1a§ırım. Aytc Selimi bekliyordu .. 

- Nadir bana yegeni Anita ile izdi- Çocukluk arkadaıı Selimi ... 
vaç teklif ediyor, Sevdiği adamı bekliyordu. Selimüı. 

Sait Ali yerinden fırlıyor. bu sevdadan haberi yoktu. Gizli bir eeY-

Hiddetle kırbacını kapıyor. da idi bu ... 
Selim kaçıyor.. Habqlinin 1ıeldiiini 1ıördil. * Gizlice arkasından takip etti. 
Nadirin yeğeni bu gece korkulu bir Ababa saraya girmiıti ve bir daha 

rüya gördü. çıkmamııtı. İstersem blr saat içinde bulurum. Bu be-1 M da 1 B' · Ü b b ı· · ı l\ltn d . j - a m.. wm e era er ge ınız .. 
~lın t:.. Parısten ayrılırken bu hu-

1 
s· · 'b' M t k ·1 · d b ' · · b" . ızın gı ı on e aı esın en ırının oy-

IUsta ne fçın malOmat toplamadığıma 1 . b' .. ü · · doğ d 

Rüyasında Selimin ıakağında kırmızı Selim nerede idi) 
açtığım davalara aarfetmek ıuretile bi- bir gül 'görmüıtii. iki defa uyandı .. tki Adaya bir eandal yanaıtı. 

.... _ e serserı ır om r geçırmesı ru e-
-yret ediyorum. Beni bırakınız!Size söz ~·kl· . 6ı ır. 
Veriyorum. istediğiniz :rnalOmatı getire-
eejtm. 1s~rseulı biriniz benimle beraber - Montek! .. Bu ne demek?. 
ıelaln. Daha eyi.si benim yalnız gitmekU- - Leonor, B:ıron Montek, sizin adınız 
.tfmdir. Bana inanmamakta h!lklısınız.. değil mi?. 
Bir·kerre daha deneyiniz!.. - Benim adımın' Leonor olduğunu 

- Size inanıyorum. Bizim sizinle be- size kim söyledi. Lconor! .. Ne delilik! .. 

.raber g~lmemlıe imkln yoktu;, BüyUk Bu isimde bir zavallı kız tanırdım .. Fa
tehlikeler yllztinden artık Parise ayak kat o saktan öldü! .. 
•tnıamaja karar venlik... Çingene bembeyaz olau. ·Elleri titri· 

- Milsterlh olunuz. Ş~e dilediğiniz yordu. Şarl bµ ellerden birini tutarak rinde oturmaia karar vermi.-eniz 
rnaltlmatı behemehal getireceğim. Kur-ı ~vuç1arı içinde sıktı. bu satılık-ev itiniez gelir. Fiati ba-. 
tulalı hayatıma .slze söz verdiriyorum. -Siz Leonorsunuz. Sevgilimin anası- halı değildir. Eier evi görmek üze

Pardayan 'Morevere lriandı. Daha doğ-· sınız! ... Madam beni dinleyiniz. Sizi bul- re oraya gidecek olursanız sizi or-
rusu bir defa daha alaanmağı göze aldı- duğumuz köşkü hatırlıyorsunuz değil tadan kısa boylu. batı açık, az Mr 
tarak dedi ki! ıni?. Sevdiğiniz adamla karşı karşıya bu. ,ey sakalı ve arkasında 1830 mo-

- Biz (Vil LeVa)da yerleştik. 'Bu ak- ~ dası pelerini ile bir adam kartılar. 
Şam lllzuma yok! ÇUnkU geceleyin' gö- lunuyprdunuz ... O, Prens Farnez, Peska- Bu adam, Negüı'tür. 
rülen lfin hayri olmaz. 1nşaallah yarını is'. Sizln isminizi ve kendininkini söy. Haile seli.siye lngiltereye geldi~i za-
,.bah saat bnda canını" kurtaracak olan eınıştl. man Adiqbabadaki sarayının ziyafet tn-
lhaldmatı bize getirirsiniz. Giderseniz Kadınut gözleri nemlendi. Kirpikleri- i)ımlannı satmış ve parası ile bugün otur-
hlmenıezllk yapmıyacaabınız ya ? nln nasında intikam şerareleri çakıyor· ı duğu bu evi satın almıştır. Bu evde çoluk, 

-B'ıyır m5syö!.. Geleceğim. Isted.1- du. çocuk, kadın, erkek. uzak yakın akraba 
,iintz rtıaHlmatlı 'bt:liltte 'geleceğim. Bu Zavallı kadınm aklını başına getirmek yirmi iki kiıi yaşamaktadar. Fak.at Negü. 
•hll.lüsta hır 1tkildı yemin ederim .. · için Saizomtıyı tekrar Leonor dö Monte~ 1 sün artık panuı kalmadığı için onları ida-

tirdim. Beraberimde mücevher falan ge
tirmedim. Sadece gümüı takımlanmı a]. 

dım.> 

lngilterenin Negüsc bir miktar para 
yardımı )"apması hakkında bazı teşebbüs-

ler yapılmıt ise de bu teıebbüsler bugüne 
kadar bir netice vermemİ§tir. 

Fabrika ve ga
rajların nazarı 

dikkatine 
Bır çol: fedakarlıklarla Avrupadan 
getlrlmeğe mm•affak olduğum sey
yar son sistem elcktrik kaynak ma
ki.ruısı ve oksijen cihazı ile her tilr
IU elektrik ve oksijen kaynak işle
ri garanti olarnl: yapılır. Her nevi 
buhar kazanları, kalorifer tesisatı 

tamirat ve islahı ve bunlara ait bil-
mum soğuk demir ve çatı işleri 

içinde gUvenerek müracaat edece· 
ğiniz .yer atelyemizdir. 

ADRES 

defa uyudu. Ve hep ayni rüyayı gördü. 
Kalktı. 

Ayte sandaldan Nadirin ~ılttığını gör
dü .. 

Hava almak için taraçaya çıktı. Onu da takip etti. 
Bahçede bir fısıltı duydu. Nadir ve Habeıli bahçede buluttular, 
Kulak verdi. - Moruğa adamakıllı morfin sıktım. 
Amca•ının sesi ile Ababanın sesini Artık gözünü açamaz .. 

d d - Ya SeJim) uy u ... 

Ababa ... Şeylı Sait Alinin Hab~li - Nerede j99 adaya gelir. Bir ku111 
u,ağı ... Amcası Nadir. Habeıli u,ağa ıunla da onu geberttin mi meeele biter, 

* son emirlerini veriyorau. 

- Bir azdan Selim buraya gelecek. 
Evv.eli onun iıini bitirirsin .. Sonra ada· 
da Sait Aliye kuvvet1i düz morfin ıınn-

ga edersin.. Herif geberir. incilere ko• 
layca sahip oluruz. Ben 1ıidiyorum. fiti 
saat sonra adadayım. 

Nadir gitti. 
Habe,li bekledi. 

Uzaktan Selimin geldiii görüldü. 
AnitaJ>ahçeye koıtu. 
Ababa yolunu kesti. 
- Bırak ... Beni bırak .•• 
- Bir adını atamazsan ... 
Anita haiırdı ı 

Ay19 aeaaizce saraya girdi. 
Bir tabanca bulup çıktL 
Selimin Nndat. uzaktan gözüktü • 
Nadir, dinde silah, beldiyen Habct-

liye emir verdi: 

- Haydi nişan ali •.. 
Ostüste iki eilalı patladı. 
Silahların ikisini de Ay19 atmı~lt. 
Nadir bir köteye.. Habqli bir kö,.. 

ye yıkıldılar. 

Selim karaya ayak bastıiı zaman on~ 
Ayte kartıladı. Kısa kelimelerle hakika( 
anlaııldı. 

Adada ikisi beraber yaıama karannİ 
verdiler. 

Morever etrafına bakmdı, utavruzun yapabilniek için, ' Viyolettayı bulduktan re edememektedir. O kadar ki bu kış 
bulundulu yere dolru sıçradı. Ve elini sonra anasını ona teslim etmek lazımdı mevsiminde hütün odalan ısıtabilecek 
uzatarak Ulve etti : Şarl bunları düşünüyor, kadının bütün odun para1an yoktur. 

Hububat ambarları j 
Khımpaşa caddesi No. 20 Ziraat vekiletine bajlı bulunan .Uo 

RECEP BENTüRK k~yonu, lıububat .itJetj hakkınııla vi- Bir genç kızı cebren 

Ovacıkta 
.. - Şurada yatan ~tın, yani babanızın 1ıareketferlnl 'gözünden kaçırmıyor.flu, Koca evin yalnız hir odasında atct ya-
UZftlne ')'eibln ederim.. Kadın birdenbire bakışını değiştirdi. kJmaltta. ve bizzat Negiis • ,nuı;lahtii 1 - 13 (2070) layetU:n bazı malbıat verilmesini ıae- k•ç•rm.,ıar 

iliıııllıiıı••••cm•,..n•••• ·ı m~. unüsyoa, hmir ve civarında ..mev- Çeşmenin Ovacık 1Cöyilnde bir k11 .!..!... Pekr, s~tainlz.. Ba§ını saUıyarak: ' hohlamalC •uretiyle ısınmaktadır. 
"'OçUncil defa olarak a1tın saçlı kadın _ Peskapos öldü .. dedı. Negüsün rvini satın atarken isterseniz 

:bir kahkaha attı. ' Genç Dük bağırdı: pazarlıia otomobilini de JSOkabilinWı:. Teşekkür 
: Mor~ver japkasını 'kaldırdı. ~eket· _ Kızınız madam .. Kızınız Viyoletta! Yalnız garaj bu hesaptan hariç tutulmut-
:'1& diıtan Pardaya Ue ~1ı selliıiladı.. _ Benim kızım yok.. tur. Çünkü tahta bölmelerle ufak bir ku· Hayatım müddetince hiç yanından ay-

«Yılrın görUıürUu diyerek ayrıldı. ' Şarl Sai~omanın elini bıraktı. Gözleri- lübe haline konulan· 'karajda Ncgüsün nlmadıiım kıymetli ananıın vefatı hase-
, lkl arkadq ·onun aid~İni gözden ka- w P•r.dayanın gözünün içine dikerek amcazadesi. kansı ile beraber ve sefalet biyle büyijk acımıza 'i§tirak ve cenaze 
Jlrtnadılar. Önce yavaı yavaş yilrUdil. kadını delilikten koruyacak çarenin ne ic;i~d.e ya~amaktadır. Negüsün bir gaze- mera•iminde bulunmak ve sonradan ha
Sonra kestane ağaçlarının yanına gelince olacağını sornuı.k istedi. tecı ıle yaptığı mülikatta tercümanlık bcr alarak bizi teselli etmek büyüklüğün 
10frnağa bqladı. Soluk soluğa Montmar· · -BiTMEDl-+ eden. sabık ~a~e§~tan •Nafıa nazırı ga• de bulunanlara en içten ıükranlarımı sa-
ter kapısına vardı. Ancak orada biraz _ ...... ...- v _ :aetecıye demı§tır kı: yın gazeteniz '"asıtaaiyle arzederim. 
dlll'arak geriye baktı. Kahkaha ile gülü- ~ - Eğer İmparator ltalyanın Hab~is• Manisa vilayeti daimi encümen 

cut buğday, arpa. çavdarr yulaf ve lnı- kaçırma hldi.sesi cereyan ettiği villye. 

sır gibi hub"batm idhar edlldiji am· te bildirilmiştir. Bu köyde oturan bq 

bat' JMIYı&Uun bildirilnıeaiııf. ambarlann Hi,lseyin Özde.terecinin on yedi yaşıQda. 
q~ yıe igpat ciDSl ltibariyle ayrıl- ki :kw bayan Şerüe, ayni köyden Enveı 
dıiı kt$ımların tetkik edilmeailli, bun- Gençalp tarafından cebren, silih uU. 
lar.tb: kimlere ait olduAunu, bu ambar- mali suretiyle kaçınlm~tır. Bay Htis• 
Jan...., bir .senede kaç defa dolup bopn- Yin Ozdesterecl lıld.iseyi derhal zabıta. 

d.iğuu, bit senede Izmir villyetinde is- ya haber vermi.J ve suçlu Enver Gent 
tihllk edilen hububat mikdannı .sahih yakfllanmqtır. Kaçırma hldisesinde En· 

rakkamlanı istinaden istemektedir. Bu ver Gence yardım ettiği anla~ılan Nt.. 
noktalar tetkik Nilerek cevabı verile- hat Dola hakkında da takibat yapıl-
cektir. maktadır. 

)'ordu. Fakat bu kahkaha en müthlf B O R s "A '11 tana dönmek haklundak"i te.ltliflerini ka- bafkitibi 
kiiftirlerden daha ağır bir mlnayı 18Jı· · 'f bul e:rni'll olsa bu se'a1t:ıt•n lı:urtuhır. F::-J FERJD AKŞtD 
fordu. Şarl Dangolem: - - - -· .__._ .. "Tr .. • • ..... _.. ._ --------~-------·---·------... -------------

- Gelecek! dfyordu! UZOM 
Pardayan içini çekerek: Çu. Alıcı. 
- Zannederim! dedi. 1048 Esnaf bank. 12 
Şarl çok mesuttu. Arkadaşının ' kendi 3 7 6 A.R. Üzümcü 1 3 5 O 

laadetin! temin için on altı senelik inti· • 2 17 Jiro 13 75 
ı.. d 181 S. Kiz O. H. 14 75 -mın an vazgeçmesi cidden Pardaya-

S0tdu: ~ 7 Albayrıtk t 4 3 7 5 

Fiat 
21 
16 25 
16 50 
15 25 
16 !lJ!l büyUk kalplillğinin yeni blr delilidf. I 83 F. Abdullah 15 

-:Ne için Vil Levk'd.e yerleştiğimizi 59 M.J.Taranto 14 375 
\re L- • .39 Beşikçi 12 50 

11 50 
14 50 
14 50 
13 75 
14 

ı -tıyen Parise .donmiyeceğimW söy-
1 3 ~diniz? 34 S. Erkin 

Son .bir ihüyat .. :Moreverin geleceginf 17 T, Erman 13 875 
~ed 10 J. Kohen 15 25 
L erim. Her halde canını bağışlıyan 
"'lr d 7 K. Şükrü 

15 50 

ı 5 75 15 75 r .. • ama hiyancl elmıye-ceŞini umarım. 
""kiıı b•"-' '? 6 Ş . .Remzi 14 14 uııur mı .... 

ller ' kı-ı dU · d 4 S. Galamidi 15 25 15 25 ı .., şilnceye aldılar. Moreve-
~ gelip gelmiyeceğini düşünüyorlardı. 2325 
«"lltd k 139432 ~ ayan atiyen geleceğine inanmıştı. 

141757 ~ezse yine onu eline geçireceğine 
d' .1 vardı. içini yakan teessürle şöyle 20/ 11 /937 T ARJHINDE ÇEK.tR~ 

il§UnUyordu: DEKSIZ OZOM ORTA FtATLERt: 

be - Morever sözünü tutacaktır. Fakat Çek. üzüm Nu. 7 1 3 00 
'4ı. n sÖzUmde durabilecek miyim? Onu > > > 8 1 J 50 
Qa Ulacağıma yemin ~ttim_ Yeminiınl > > > 9 14 25 
ıae UtlaJta tutmak lazım .. Şu kUçilk çinge- > > • 1 O 16 00 
4-n Uhunda on altı senelik intikam.un- > » > 1 1 19 00• 
)' \'azgeçıyorum ha?.. Şu iki zavallı > > > 12 2 3 5 O ismen 

l;:.runun saadetini temin uğruna bu ı.s- f •~?J••ll!ll!illlD•••••!•• 
t\ınıba katlanıyorum. Moreveri affediyo-I Randevu alınız 
"e b dernek? .. Şarlın anası ne için benim, 
IUnea~aının hayatını kurtardı! Ah!. O· Uzun senelerin tecrübeleri ve bil-

la lanetler olsun!.. lın::sa Avrupa mecmualarıni tetkik 
~ llt-dayan titriyordu. Nasıl olup ta Mo- ve fennin en son usullerle tehlikesiz 

erı ôldü d'W• d ve lzmirdc emsali bulunmayan son lı rme ıgıne şaşıyor u. 
r~lu mevzu etrafında dakikalarca ıstı· •İ3tem yeni makinamızla altı aylık n:r içinde kıvram.}ordu. ondülelerimizin saçlara yumU§8klılc 
~ ldığ, hu di.ısüncelerden kurtularak ve tabii halinde bırakması sayın ba
~ı kaldırdıg zaman sapsarı saçlı ka- yanlarımızı memnun etmktedir. 
~ lcendL<;ını dıkkatle siizmekte oldu- Her saç üzerinde gösterilen itinayı 
~~ı 8Ördil. I t~ 0 zaman karşısındakini ~nazarı dikkate .alarak sayın müşte· 
lctt \". O, Saizoma denilen çingene karısı rilerimizin vakitlerini kaybetmemek 
~- ani Viyol ttanın anası için .saçlarınarı tanzimi için Nam~&h 
~rı t> ·· ~ angol m de onu tanımış ve ya- karakolunun karıısındaki aalonwnuz-

)alrı-.. ,.. t p d b b dan randevu almalarını tavsiye edc---t· .. ı ı. ar ayan a asının 

tada dua U. ~ciü. Onu daldı- riz. 

--------=-----------~~ 

-.._____ -



~AYFK: 10 YENi ASlK ...... .. -

Kulak, Boğaz, Burun hastalık~ ı 
öKSORENLERE VE; 

GöCOS NEZLELERiNE KATRAN HAKKI EKREM 
, lan mütehassısı r-

Doktor Op~ratör • 
1 

1 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztc,e tramvay cadde-
si 992. Telefon: 3008 

1-26 (481) 

iZM1R BELED1YESINDEN : 
- Beher metre murabbaı 375 

kuru~tan dört bin yirmi lira bedeli 
muhammenle 29 sayılı adanın 

1072 metre murabbnındaki 7, 8, 9, ı 
10, 19, 20, 21, 22 sayılı arsaları-
nın satışı baş katiplikteki sartnr.
me veçhile 30-11-937 cuma günü 
saat 16 da açık arttırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için üç yüz iki 
liralık muvakkat teminat makbu
zu veya Banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 
19--21-24--:29 4083 (2069)1 

Beher metre murabbaı yüz ku
ruştan sekiz yüz elli lira bedeli 
muhammenle 95 sayılı adanın 

850 metre murabbaındaki 66, 67, 
68, 69, 70 sayılı arsalarının satı,ı 
başkatiplikteki ,artnamesi veçhi-
le 7 /12/1937 sah günü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale edilecek-
tir. iştirak için altmış dört liralık 
muvakkat teminat makbuzu veya 
bnnlca teminat mektubu ile ~~yM
r.en gün ve ::;aaUe encümene gc!i
nır. 

21-25-30-4 4088 (2085) 
rzx7L~':ZZ7LZT.EL7...7.Z7J.7.ZL//7 /77.7.J 

Satı ık ev 
Cüzclyalıdn, tramvay caddesin

de 1027 numaralı ve nltı odalı, de
nize karşı, bütün konforlu ev satı
lıktır. isteklilerin mezkur eve mü
racaatlcri ilan olunur. 

1-5 S.6 
tZL7.77JZ7777J.77Z7..7ZLZZZZJC2!2:~tEI 

lzmir vi ayef e • • 
Eski bronz on ve nikel 25 kuru~luklar 1 kanunuevvel 937 gü

nünden itibaren para olarak piyaçadn geçmiyecektir. 
Tedavülden kalkacak olan bu paralar mebde 1/12/937 tarihi 

olmak üzere daha bir sene müddetle 1/12/938 tarihine kadar 
yalnız mal aandıklariyle Cümhuriyet Merkez ve Ziraat bankaları 
tarafından tediyat ve mübadele için kabul olunacaktır. 

1/12/937 tarihinden itibaren tedavülden kalkacak olan on ve 
25 kuru,Iukları ahf veritte kullananlar halckında 2257 Nu. lı ka
nun mucibince takibatı kanuniye yapılacağı ilan olunur. 

4089 (2086) 

• •• 
catı z ır un 
• 

• e 1 
Halka-Pınar Ku aş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n do!ayısile yeni çıkardığı 

~ 

c z 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı 

Y RLER J1'J}HJ~J~~ SATIŞ 
ufuföfuı 

Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞAR HALI T. A. 

, 

tercih ediniz 

!UJ!J!~!IJ 
r.ınuımı 

ş 

No. 9248 No. 9280 
D A I M O N markalı bu fenerler iki pillidir. Ayarlıdır .. Şuleyi 

uzaltır, dağıtır ve toplar .. 
1ki yüz elli metre mesafeyi tamamen aydmlntır. Kat'iyyen bo

zulmaz .. Kontak yapmaz. 
Yalnız DAIMON markalı olmasına, Pil ve ampullerinin de 

DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. 

Bir gün bahar, ir gün kış 
aiarsız havalar 

ıas alıklarııı en büyük 
yaı·dımcısıd r. 

Vücudunuzun grip, nezle, baş ve diş ağrisı, kırıklık 
sfoir, adele, bel ağrılarına karşı 

Kaşeleriylc ko:unmağa bugün her vakitten daha 
fazla muhtaç olduğunuzu unutmnyınız ! 

Mideyi bozma.dan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ı:.tırap!arı dindirir .. 
iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLiR .. 
isim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınınız. 

lzmir 
ların 

ala ut ihracatçı 
dikl<:a t nazarına: 

iktisat Vekaleti kontrolörlüğünden: 
Palamut ihracatının mürakabesine dair nizamnamenin 19 un· 

cu maddesine göre teşkil olunan heyet palamut «Tip - Nümune:> 
)erini tesbit ve ihzar etmİf bulunmaktadır. 

25 lkincitefrİn 937 tarihinden itibaren İzmirden bu esasa gö
re ihraç olunacak palamutların illbu nümunelere uygun olma'ı 
lazımdır. 

Nümuneler, alakadarlarca dairemizde her zaman görülebile
ceği gibi, 30 ikincite~rin 1937 tarihine kadc.r Türkiye Palamutcu· 
ları Anonim Şirketinin Ali Paşı:ı meydanındaki deposundan te
darik edilebilir. 

19--20 4064 (2063) 

Devlet demiryollarından: 
Miktar, cins, adet ve sıkleti aşağıda yazılı muhtelif eb'addaki 

demirler 22-11-937 pazartesi günü saat 15 de Alsancakta 8 inci 
işletme komisyon binasında pazarlıkla satın alınacaktır. 

isteklilerin muayyen olan gün ve saatte komisyona müracaat
leri lazımdır. 
Miktar 
Kalem 

Cins 

14 Yuvarlak lama demir 
3 Levha demir 

Adet 

190 

Eb'at 

Mhtelif 
)) 

4049 

iLAN 
lzmir defterdarlığından: 

(2065) 

Sıklet 
Kilo 
14000 

Salış Lira K. 
1064 Halkapınar Merainli C. üzerinde 8eski 14 taj Nu. lı 

harap kahvehane 200 00 
1065 3 üncü Karataş Halil Rıfatpaşa C. 369 eski 329 

taj Nu. lı 157 M.2 arsa 47 1-0 
1068 2 nci Karantina Selimiye S. 8/1 taj Nu. lı 111,50 

M.2 arsa 22 30 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine talip çıkmadığından 10 

bün müddetle temdide bırakılmıflır. ihalesi 29/11/937 tarihinde 
saat 15 dedir. Taliplerin milli emlak müdürlüğüne müracaatleri. 

(2088) 

iLAN 
lzmir cun1huriyet müddeiumumili
ğinden: 

izmir icra dairesi ile Karaburun mahkemesinde onar lira ma
ath iki katiplik münhaldir. imtihan günü 29/11/937 dir. Talip 
olanların teraiti anlamak üzere adliye encümeni kalemine müra-
caatleri ilan olunur. 4095 (2087) 

21 SON TEŞRiN PAZAR 1 
'li" :ZF .... 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
dişler de 

DYOLi ile temin edilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üstad doktorların bile aebep menşeini bula• 
madıkları bir hastalığın, diş iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlaşılmıttır. 
Günde üç defa dişlerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak di,Ierinizi koruyabilirsiniz 

Çiftlik, Süthane ve bÜ~ 
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

Mi -ELE 
Krema makinalari geldi 

Bu makinalar dünyanın her ye.; 
de sütçülük aleminde büyük ~ 
ret kazanmış ve en verimli m i 

ne olarak tanınmıştır. 
Son sistem yeni modellerimiz 

gelmiftir. 
'AYNI FABRIKANIN: lz.mir "umum satış deposu: 

MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- {Gazi Bulvarı Nu. 17 TeJırJI 

Rl... KAUKI • IZMIR) 
MIELE ELEKTRiK SOPORGE· Telefon 3858 

' 
LERt ..• 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphotı 

Markalı Radyoların 1938 modelleri görünüz. · 
Zevk • ahenk - sada temizliği - zarafet evsafını hep birden ars• 

der. Radyo almadan ·Bir defa görmek- dinlemek ıonra karar~ 
mek menfaatiniz icabıdır. 

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımız tavsiyeye değer. 
S. KALOMENI: Büyük Kardiçalı Hnn • dt 

Omeı:a ticarethanesi ittiaalıll • D oy ç e O r i y ant b a n k 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZmiR 
MltHKJ~ZI : BEHIJN 

Almangada 175 Şubesi Mevcuiiur 
8eı mayo ve ihtiyat akçesi 

165,000,000 Hayhsmnrk 
'l'lirkiyeue Şnbeleri ~ 18'1'.ANBUIJ ve lZMlH 

Mı ırJa Şubeleri: KAHlRE ve 1SKENDER1YJi~ 
Her türlii banka mnnıaeliitnı ifa ve knbııl eucr 

Istan bul defterdarlığından: 
Galatada Gümrük kar.ısında rıhtım ve Kılıçali paşa arası:: 

her iki caddede yüzü bulunan ve 1760 metre murabbaı saha lr 
rine inşa edilmiş olup evvelce tütün inhisar idaresince depo 0

.,_. 

rak kullanılan eski 3 yeni 187, 189, 191, Nu. lı lclaliye han;_... 
rniy]c anılan kargir han ile altındaki 193, 195, 197 Nu. lı ~ag ..... 
lar parası peşin ve sırf nakit verilmek şartiyle altmış bin lırİ tek'" 
hammen bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle satılacakt~r·1 

1 teis'" 
lilerin 4500 liralık muvakkat teminat akçesi makbuzlarıy e Milli 
lifnamelerini 29-11-937 pazarteai günü ıaat 14 de kadar ,..,. 
Emlak Müdürlüğünde toplanan komi yon başkanlığına v~-
leri ve aaat on beşte de mektuplar açılırken komisyonda 
bulunmaları. «M» cı7631» 

14--18-:l2-26 (3988) 2030 
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hEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 8 R J S T Q L 
TE - LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDAISE Beyoğlunda 

HAMBURG KUMPANYASI 
DEtJTscBE LEVANTE - LINIE STELLA vapuru 27/11/937 de gelip 

HAMBURG, A. O. yükünü tahliyeden aonra Burgaz, Va:ı:-
A..TLAs LEVANTE - LINIE, A.G. na ve Köstence içln yük alacaktır. 

BREMEN TtBERlUS vapuru 27 /11 de RoUer-
A'l'IIEK motörfl 15 ikinci teşrinde dam, Amsterdam ve Hamburg Jimanla

heklentyot\ Rotterdam, Hamburg ve rma hareket edecektir. 
Bre.men için yük alacaktır. GANYMEDES vapuru 8/12 de gelip 

'YALOVA vapuru 22 lk.inciteşrinCle yükünü tahliyeden 90nra Burgas - Var-
1>'.eldeniyor. Brcmcn için yük alacakbr. na ve Köstence limanları için yilk ala
ıtACEDONIA vapuru 29 ildncl teJ- caktır. 

tinde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg TtTUS vapuru 11/12 de Rotlerdam 
:.ı Bremen i~ln yük alacaktır. Amsterdam ve Hamburg limanJanna 
lılOREA. vapuru bir blrincl lliunda hareket edecektir. 

be'klenlyor. Anven ve Hambu.rg ll- SVENSKA ORtENT LlNlEN 
lllanlanndan ytlk çıkaracaktır. ARAGON motörü 24/11 de Rotter-

AMERICAN EXPORT LINES dam • Amsterdam ve Hamburg liman-
'l'he Export Steamshfp Corporation larına hareket edecektir. 
tx.TA VIA vapuru 12 lkinc1 teşrinde AASNE motörü 2/12 de Rotterdam, 

beltlenlyor. Nevyork için yUk alacak- Hamburg, Dantzig, Gdynia ve Dani-

br. mark. limanları, şimali Norveç ve Bal-
!xıımrroa vapuru 18 lklnct teşrl.-ı.- tık limanlarına hareket edecektir. 

de bekıenıyor. Nevyork için yük . ala- SERVJCE MAR1T1ME ROUMAtN 

Clktır. ALBA JULlA vapuru 1/12 de Malta 
. txl>RF.SS vapuru 29 lklncl tefrln- ve Mnrsilyaya hareket edecektir. 
de hekıentyor. Nevyork için yilk ala- SEÇEA VA vapuru 29/12 de Malta ve 

'-ktır. Marsilyaya hareket edecektir. 
OGoNTZ vapuru 28 ikinci teşrinde Yolcu ve yük kabul eder. 

bekıenıyor. Nevyork için yük alacaktır. tın.nlardaki hareket tarihleriyle nav-
!XMOUTH vapuru 15 birincl kl- 1 1 d ki değişikliklerden accnta me

lltında bekleniyor. Nevyork için yük ::ı~;:t ~bul etmez. 

llacaktır. Daha fazia tafsilat için lkinci Kordon-
ARMEMENT H. SCULDT da Frntclli Sperco vapur accntalığına 

HAMBURG . müracaat edilmesi rica olunur. 
,_. tLISE motörU 15 ikinci teşrmde Telefon : 4111/4142/4221/2663 
ıJekleniyor. Rottcrdam, Hamburg ve ıtl---~~!~~~P.illiDllllCm' lırenıen için yük alacaktır. 111 oomR-ı!MNAfWM 

SERViCE MARITIME ROUMAIN C>AHlUYE MOTAHASSISl 

BUCAREST 1 y ~ A!U>EAL vapuru 26 ikinci teşrinde c 1 A n 
ltöstence, Sullna, Galab: ve Galatı ak- e a ar 1 \aıınnsı TUNA Umanları için yUk ala-
caktır. 

!)~ NORSKE MIDELHA VSLINJE lzmir Memleket hastanesi Da-
OSLO bili Hastalıklar Seririyab Şefi 

l3f\ALBEK rnotöril 12 lkincl teşrin- Pazardan maada her gün hasta-
de bekleniyor. Beynıt, Hayfa, Dieppe I larmı muayene ve tedavi eder. 
\oe ~orveç Umanları lçln yilk alacaktır. Muayenehane: 2 inci Beyler 

SA.'N' JOSE motörU 6 blrlncl kAnun-
d b aokağı No: 65. 
a eklcn.iyor. Dieppc, Dlinkerk ve Telefon: 3956 

lılorveç limanları için yUk alacaktır. En: Götepe tramvay cadde-
llandaki hareket tarihleriyle navlun- si No: 1018. Telefon: 2545-

lardakt değişikliklerden acenta mt?Sull- =======•=;;:;:;;:;~ ~et kabul etmez. ~ 9 
baha :fazla tafsilAt almak içln Birin- raris fakültesinden diplomalı 

~kordonda W. F. Henry Van Der 7.ee Diş tablplerl 
tıc Co.n v. vapur acentalığına mUracaat 
~dihnest rlca olunur. 

'I'ELEFON No. : 2007/20-08 

Memleket lıasta11esi dış tabıbi 

~luzaUer Eroğul 

Olivi Ve Şiire. 
vr; 

Ken1al Çetindağ 
LıMITET 

Vapur acentası 
BiRINCt KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 

Hasta!arım her gün sabah 
saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

, ,.. LUerman Lines Ltd. 
""'VNl>RA HA 'lT1 - _. 

t' ~CE.RlAN vapuru 20 birinci tcı
.:d.e gelip yük çıkaracak ayni zamanda 

lldra ve Hull için yülc alacakbr. 
~Ty OF LANCASTER vapuru 1 S 
~ le,rlnde celip yük çıkaracak ayni 
~ da Londra ve Hull için yük ala· 

br, 

THE GENERAL STEAM 

Telefon : 3921 - • Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
.\ NAVtCATION co. LTD. HORT AÇSU 

Cte D~lrf ANT vapuru S ikinci t~rin- Hutalannı Birinci Beyler 
~~ıp Londra için yük alacaktır. 50kak .36 numarda kabu1 eder. 
l'h:.~ LEVANTE UNIE Sabah 

9 
_ l2 

~'at· •vucA vapuru ikinci teşrin ipti-
tcl\ tıd~ Hıı.mburc Brcmen ve Anvcra- Öğleden sorlra 3,30 - 6 

'l'~clıp yük çıkaracaktır. Randevü için telefon ediniz. 
~ Ilı ve navlunlardaki değişiklikler- m..EFON: 2946 

•cen.ta mesuliyet kabul etmez. ':ezım_!!m!l_lllll!l~~IM!!l!lll!:--

~------------------.... 1=·-=--·n Ünıum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

F abrikuının Namdar 
lJ Çfi(RIK;l.ARINI Ye bilcümle YEDEK AKSAMINI 

MUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 
ADRES: 

G. D. GJRAS 
s· Pq~e~alcdar, E':l'en ıokak No. 3/1 _ 
;«er dikıf makinalan kumpanyası karfıstnda 

elefoa: 2413 Poata kutusu : 234 IZMIR 

OSMANiYE 
Sirkecide · • 
~ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki oteldıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Eı 
halkına kendisini ıe•dirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahata bu-
lurlar. • d 

Birçok buıuıiyetlerine ilaveten fiatler müthıt ucuz ur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. ~ • = , . " . • ' ~~ : ~'' • ı~· ' .. . 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINYAN 

v ..... TI = 

** 
Balıkyağıtıın halisi 

Hilal Eczanesindedir 
• 

1937 rekoltesinin bat mahıulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ!_ 
Adıyle sahlmaktadır. iki defa timikman ıüzülmüt 

şaheser bir terbettir. 

.. 

Eczaci Kemal Aktq bu yağı batka hiçbir yere yerınemittir ve 
vermiyecektir. 

Türkiye · 
KızıJay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON ı 2061 

TURAN FabriLalan u:ın:;ullhdır. A)Dı ıımında Tuut 

tuvalet sabunlarını, lraş tabunu ve kremi lle gtı%ellik krem• 
lerini kullanrnız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa• 

tıılar için lımlrde Gaı[ Bulvannda 25 numarada umum ~un• 
teJik Nef'i Akyaıılı Ye J. C. Hemıiye mftracaat edinlı. 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

Posta Kut. aa4 Telefon s.ces 

!n eaki • naıırları bile pek kııa bir z.amanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi depoıu: lngiliı: Kanzuk ec.ıaneıi her eczanede bulunut. 
Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

• • • • • • • • • 

Norveç.yanın haliı Morina balıkyağıdır. iki 
defa ıüzülmüttür 

ŞERBET C/81 IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
: B1Fik Salepçİolfa Hanı karımnda Bllfduralc - lzmir _ 
• • • • ....................................................................... 



otan Kabinesine· itimat Edildi 
Bir ço istizahlardan. sonra 
Fransız Başvekilinin umumi siyaset 
üzerindeki beyanatı tasvip olundu 

Paris, 20 (ö.R) - Fransız mebusan 
meclisindeki umumi l!iyaset müzakere
!li bitmiş ve ;meclis kabineye 160 reye 
karşı 379 reyle itimadını bildirmiştir ... 
46 mebus mUstenkif kalnnşlardır. Bu 
netice Chautemps kabinesinin evvelce 
kaz.'lndığı eheriyetlerden dalın mühim
dir. 

B. Chnutemps dün öğleden sonra mü
him bir nutuk söylemiştir. Ondan ev~ 

vel mnliye ve hariciye naı.ırlal'ı hükü
metin mali ve harici siyasetini izah et
mişlerdi. Başvekil umumi programdan 
bahsederek bunun üzerinde emniyet 
reyi istemiştir. Hilkümetin gayesi milli 
kalkınmadır. Muhalefet bu noktada ka
bineyi ekseriyet partilerinin bir kısmı 
Jle ihtilllfa düşUrmeği Umit ediyordu ... 
B. Chautemp bu yola girmemiş ve Blum 
kabtnesinin sosyal sahada ve harici si
ynselteki eserlerini takdirle anarak 
bunlarla mUtesanit olduğunu bildirmiŞJ 
tir. Fakat sosyal lslfillatın tatbikindeki 
güçlükler geçen haziran buhranına se
bep olmuştu. B. Chautemps dedi ki : 

«Bu miln&Eebetle Blum tecrübesinin 
nkrunetinden bahsedildi. Halbuki husu
si bir tecrübe yoktur. HükUmeiln mliş
terek hareketi vardır ki bütün hükilmet 
erkanı buna samimiyetle müzaheret et
mişlerdir. Esasen meclis ve memleket 
te bunu tasvip etmiştir. 

<Muhalifler kabinenin slynsetini ek
seriyet gruplarından bazılarının emelle
riyle zıt göstererek en sola knrşı ku
rulmuş bir ekseriyet temenni ediyorlar. 
Bu hükümet Fransanın siyasi menfaa
tine uygun azami müvazeneyi temsil 
etmektedir. 

Bilyük proletarya partilerini ekseri
yctten dışarı atmak, çalkantıları yeni
den canlandırmak olur. Mevcut ekseri
yeti keyif için bozmak memleketi teh
likeli bir maceraya atmak demektir. 

•• 111 • • •• • Paris •••••••••• 
--0--

• • • • . . 
GazetelerindenE 
bir kısmı vazi
yeti büyük bir 
endişe içinde 
tahlil etmekte
dirler 

···················••&••········· ······· netice almaktır.> 
Başvekil bundan sonra Fransada hü

kümetin misafirperverliğinden istifade 
eden bazı ecnebilerin suikast ve cina
yetlerinden bahsederek bu canileri, ne
reden gelmiş olurlarsa olsunlar, hükü
metin şiddetle tecziye edeceğini bildir
miştir. B. Chautemps netice olarak de
miştir kl : 

cHükümetin yaptığı ve devam etmek 
istediği iş budur. Geçirdiğimiz tehlikeli 
zamanlarda nizamsızlıklar diktatörlüğe 

yol açar. Fransa endişe verici bir devir 
geçirmektedir. Emniyetin muhafazası 

istenirse, demokrasinin nizam ve sulh 
lçjnde çalışmasını bildiğini her kese 
gösterelim. Hükümet cunihuriyete olan 
sarsılmaz bağlılığını enerji ile göster
meğe hazırdır.> 

Bnşvekilin nutku ekseriyet partileri 
tarafından şiddetle alkışlanmıştır. 

Pnris, 20 (ö.R) - cOeuvre> gaze
tesi halk cephesinin devamına kanidir. 
Şunları yazıyor : Başvekil son nutkuy
le ekseriyeti mesuliyetleriyle karşılaştır
mıştır. Ekseriyet ya vardır, ya yoktur. 
Akalliyetin tenkit ve hatta demagoji 
hakkı vardır. Neticeleri kendine alt ol
mak şartiyle: Ekseriyetin vazifesi ise 
tuttuğu hükilmetin icraatından mesul 

olmaktır. 

.Eğer gelecek intihabattan önce Fran
sa ekonomik vaziyetini islah eder ve 
harbin önünü alırsa halk topluluğunu 
teşkil eden partiler Fransanm 934-936 
arasında kaybettiği nüfuzu iade ettiğini 
söyliyeceklcrdir. Halbuki ekseriyet par
çaforursa, yani sol cenah partileri Al
manyada işledikleri ayni hatayı Fran
snda da işlerlerse netice orada'kinin ay
ni olur. B. Chautemps'ın dediği gibi 
kargaşalıktan diktatörlük doğar. > 

cPopulaire> gazetesi de sosyalist par
tisinin asıl kaygısının faşizme güler yüz 
gösteren sağ cenah partilerine hükümet 
y~lunu kapamak olduğunu kaydediyor. 
Sosyalist partisinin hatibi mecliste ma
liye nazırı B. Bonnet tarafından yapı

lan siyasetle sosyalist partisinin yap
mak istediği siyaset arasındaki farkı 

göstermiş ve ayan meclisini devam et
mesi ve ge~lemesi icapeden sosyal te
rakki yolunda mebusanı takip için baş
vekilin bu meclis üzerinde müessir ol
masını istemiştir. 

«Journnb ise istikbali endi~e ile knr
şılıyor : B. Chautemps'ın nutku sağ ce
nahtan başlıynrak radikal sıralarında 

biten alkışlarla karşık """\ıştır. Sosyalist 

ve komünistler hürmetkar, fakat sıkın
tılı bir sUkCıt muhafaza etmişlerdir.An
cak bıışvekllin nutkunda evelki kabi
nenin muvaffakıyetlerinc ait olan kı

sımlardır ki bunlar tarafından alkışlan
mıştır. Radikaller ise hükümetin ba
şında olduklarından ve vaziyetin vchn
metini mUdrik olduklarından şeflerine 

mertçe müzaheret göstemıişlerdir. 
Nihayet cEre Nouvelle> memurlnrın 

müddeiyatı sebebiyle halk cephe.si par
çalanırsa memurların, istedikleri şey ne 
kadar haklı da olsa, bütçe zaruretlerine 
karşı kendileriyle birlikte gidecek bir 
ekseriyet memlekette bulamıyacakları

nı ve bilhassa köylülerin parti farkı ol
maksızın memurlar aleyhinde vaziyet 
a1acaklarını kaydediyor. 

Nankine doğru yürüyüş 
Japonlar Suçeuy u zaptetmişler 

Japon zayiatı 16000 ölüden ibarettir 
~ry=-~..-.-

-~ . 
Çeııg - Çe nehri kıyılanııda Japon askerleri kurduklan köpnılcrdcn geçiyorlar •. 

Roma, 20 (Ö.R) - Tokyodan bildıril- sinin zannettiğine göre, Sefirini Japon Tokyo, 20 (A.A) - Röytcr ajansının 
diğlnc göre Japonlar Nankin istikamc- hükümetinin fikrini anlamağa memur muhabiri bildiriyor : 

tinde Suçcuyu 1,aptetmic::lerdir. Muhte- etmekle lngiltere Çin He Japonya ara- Çin ile Japonya arasında doğrtl~ 
:.- ddwd dğ ""k · ·ın lif nezaret servisleri ve memurları Nan- sın a ogru nn ° ruya muza ereyc gı- doğruya müzakereye baslanması ıç 

kinden ayrılmışlardır. rişilmesini arzu ettiğini. göstermiştir. Ingiliz sefirinin tavassutf: bulunduğıt 
Bu gazete muharebenın Japo)lya le- h kk d b" J t . d çıkan Roma, 20 (Ö.R) - Tokyodan bildiril- . . . . .. . . a ın a ır apon gaze esm c 

hınde ınkışaf ctmesı uzerme lngıltere- edil· 
diğine göre bir Japon tebliği muhasama

tın başından beri Çindeki Japon za,ia-

tının 16 bin ölüden ibaret olduğunu bil
dirmektedir. 

Tokyo, 20 (A.A) - Yomiuri gazete-

nin uzak Şark sivasetinde büyük deği- haber Ingiltcre sefaretince tekzip 
"kl"kl h 1 • ld•w• · k d tm k mektedir şı ı er usu e ge ıgını ay e e te- · 

dir. Sulh müzakerelerini tacil etmek Roma, 10 (ö.R) - Hariciye nazıtl 
Uzere Ingilterc daha mUspet bir tarzı konl Ciano Japon milletinin fe .. ·kalfı~ll 
hnrekct ittihaz etmektedir. mümessili baron Dorayı kabul etıni;!!!'' 

Barış elçisi Münihten döndü 
.................................................. 111111 .. 

tord Halifaks bütün gününü· Hava 
nazırı General Göringle geçirdi 

Bitlerle neler görüşmüş? 

ir. 

•Ekseriyet grupları arasında bazı an
laŞillnzlıklar olabilir. Soldaki bazı ar
kadaşlarımız cebri müessir bir siyaset 
telakki ediyorlar. Fakat finans işleri in
sanların arzu ve hükümlerine pek az 
tabi olur. Kambiyo kontrolü ve milli
leştirme hakkında ileri silrülen fikirler 
bu kabildendir. Bunun yerine ekseriyet 
içinde müşterek partilerin menfaatine 

Del Vayonun istifası 

Berlin, 20 (ö.R) - Bu sabah MU
nihten Berline dönen Lord Halifaks 
general Göringi ziyattt etmiş ve öğle

den sonra hemen bütün vaktini Alman 

hava nazırının nezdinde geçirmiştir. ln
giliz nazırının Alman ricaliyle yaptığı 

muhtelif 1emasların neticesinin ne ol- Amerikan ticaret 
duğunu gösterecek hiç bir emare yok
tur. Alman gazeteleri bu hususta ec-

olduğu kadar memleketin müşterek 
menfaatine de uygun olan şimdiki mali 
siy;-sette devam etmek müreccahtır. 

«Bu mali siyasetin esası bütçenin 
müvazeneli olmasıdır. Önümüzde bek
lenmiyen hadiseler olabilir. Bu da büt
çede açık yapmamak için fazla bir se
beptir. Elde edilen neticeler gösterir ki 
memleketi para serbestisi rejimi içinde 
idnre etmek mümkündür. Bunu meşhur 
bazı finansçılar inkar ediyorlar. Bunla
rın müdafaa ettikleri siyaset bay Roose
veltin şahsında meşhur bir taraftar bul
muştur. Fakat bizim bildiğimiz §Udur : 
Umumi refah her is1flhatın ana şartıdır. 

Partiler arasında devam eden bazı 
münakaşalar hükümcte endişe vermez.. 
Ekseriyet partilerinin disiplini 1nm bir 
emniyet verir. Hükilmetin kayıcı ı filli B. Delvauo 

Barselon 
heyecan 

askeri mahafilinde 
uya ndırmaınıştır ..• 

Barselon, 20 (ö.R) - B. Alvar~~ 

del Vn)'Onun ordu genel komiserliğin· 

den istifası siyasi '\'e askeri mahfillerde 
heyecan uyandırmamıştır. Mumaileyh 
böylece. cümhuriyet> hükümetinin kenclı
sinc hariçte ve ezcümle Cenevrede sık 
aık verdiği vazifeleri Claha iyi ifn edebi
lecektir. Esasen ordu genel komiserlici 
ynzif esi B. Largo Kaballero zamanında 
ihdas edildiği zamanki ehemmiyetini 
şimdi haiz değildir. B.A.Alvares del Va-

yonun halefi kendisinin muavini ve şark 
ordusu komiseri :idi. Bir IO!ya)iııt me· 
busu olup harbiye nazın B. Prietonun en 
eadık İ§ arkadaılanndandır. 

Londra, 20 ( ö .R) - cDally He
rald> Frantarun Bareelon hüküm~ti nez· 

dinde vnzifedar olmak üure Hendayeye 
bir .sefir tayin etmesini ve buna muka-

bil Barselona yeni bir konsolos gönder·· 
mesini lngiltcrenin Salamanka asi hü
kümeti i)P. ajanlar teatisi kararına karııı 

bir nevi memnuniyetsizlik izharı ~eklin
de tefsir ediyor. 

Roma, 20 (ö.R) - Valettadan bil
dirildiğine r.öre bir İngiliz yük gemisi 

Matta yakınlarında yine 'Qir İngiliz tor· 
pidosu tarafından tevkif cdilmi~tir. Bu-

nun sebebi geminin Odeıadan Vulenıi
ynya silah ve malzeme la§ımasıdır. Hal

buki lngilterede çıkanlan bir kanun ln
giliz vapurlariyle İspanyaya ailah vo harp 
ma1zemetıi naklini )'aaak etmiıtir. 

nebi basınında ileri sürülen miitnltıala
rm ancak faraziyelerden ibaret olduğu
nu yazmaktadır. 

D. N. B. Ajansının yalnız Alman ga

zetelerine verdiği ve hnricc tebliğ et
mediği bültene göre Lord Halifaks Füh
rerle ve diğer Alman şefleriyle yaptığı 

mifüıkatlardn Almanyanın sulh arzusu
na kanaat getirebilmiştir. Iki taraflı 

muhotaplar halen Avrupada mevcut 
olan derin gerginliğin sebeplerini nras 
tırmışlar ve Almanya tarafından teklif 
edilen esas Uzerinde iki tnraflı bir nn
laşmanın ihtiynca ne dereceye kadar 
cevap vereceğini gözden gcçirmişlerdır. 

Ayhl bUltene göre yine şüphesizdir 
ld Lord Halifnks Roma - Berlin paktı

nın ve Roma - Berlln - Tokyo mUselle
sinin bir ı.ırurettcn doi<lu~nu ve bir 


