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DEVAM MODDETt Türkiye için Hariç ıçın 
S~eli1c............ 1400 2900 

_ Altı 4yh1c ............... 750 1650 L TELEFON: 2697 

il 
Ar jantinde büyük yangın 

Buenos Ayres 4 (ö.R) - Bilyilk bir yaıillfn 
neticesi UO odalı bir otel klmilen yamnıfbr. 
İtfaiyenin bUtiin gayretleri oteli kurtaramamıt' 
tır. 

·-------' FlA Ti ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyeıin ve Cii.mhuriyet ••eriı&"' l>t~, •kAlan ""°" ... fa:tıedİf' YENi ASIR MedMeenm buılmıfbr 

• lad. 
Çek - Alman ihtilifının 
Fransız gözü ile tarihçesi 
Dünyada 

---0--

''Belki ilk defa 
olarak her şey ale 
ni ceryan etmiş ve 
münakasa dün._ t, , 

Jlanın gözü önün-. . . . 

de yapılmıştır,·, 

Çekoslovakya, sulh 
davasına kahraman
ca bir sadakat gös
terdi ve Londra plft .. 
nını bu sebeple 

kabul etti 

- YAZISI 10 UNCU SAHiFEDE -

Alman 
lktısat 
Nazırı 

Fransız b~<wekili Daladive -ııe muauini ~otan 

•• 
VALİ ·B. FAZLI GULEC 

' 

Seçimde çalışanlara 
teşekkürlerini bildirdi 

• • 
1 ver 1 

Alman işgali devam-ediyor 
Çek ordusu hidise 
çalışarak tahliyeyi 

çıkarmamağa 
temin ediyor 

B k .1 1 Yalnız bir yerde Çek zabitleri 50 
aş ve 1 sivilin silahlı . taarruzuna uğradılar 

Ve Vekiller: A~ka
Tada hararetle 
karşılandılar 

o 
Ankara, 4 (Hususi) - BaJVekil B. 

Celll Bayar, Dahiliye vekili B. ŞükrU 
Kaya. J.aric.iye . vekili B. T. R. Aru bu 
aahah l.tanbuldan buraya geldiler, istas
yond çok umimi bir ~urette kal'fllandı· 
lar. Carda bir kıt'a asker ve bir bando 
seltm resmini ifa etti. Gar civan ~ 
vekili alkiılıyan kesif bir halk kalabalığı 
ile dolu idi. 

-------
Hatay 
Limonları 

ilk parti geldl va ••rbest 
olarak ithal adlldl Alma" ordwuMı Südet topraklamada kaTfılayan halk 

Jstanbtil ' (HU!Ull) _ Hatay hUktı- Prag 4 (ö.R) - Alman ı:abitleriyle 1annın alınmasına mukavemet ebnem~ 
meli tqekkUl ettikten aonra ilk olua1c temas etmek ilzere Şeb mmt•bıuna gi- lerdir. Hatta Uzerlerindeki pluııl .., .. 
Erzurum vapuru ile Hatay :meDf8 ,.&a- den Çekoelovak irtibat mitleri siJAblı lan bile alınmqUr. 
deimımeli 113 .sandık liJDon celmiftlı'. IO &ivilin taarruzuna ujı'anuf]aldır. Za- Bunlar bu ıuntle Şeb teJırlne drilk· 
Şbndiye kadar bu limonlar cSuriye ma- bttler bir hldise çıkarmamak lgln sillh- - SONU OÇUNCU SAH1FEDE -

lı> olarak gelmekte ve gümrüğe tAbi tu
tuhnakta idi. Hatay limonları serbest 
olarak memleketimize ithal edildiler. 

----:---
' 

Şikiyet · var! 
Iran 

o Etiketlere fazla fiat ya-
Dr. Funk'un Türki
Yey i :.ziyareti iki 
memleket münaseba
trna inkişaf verecektir 

Hariciye nazırı Jd J · Yeni Şehir Meclisi ikinci teşrinde toplana- ) w o•• • 
. . . . . Ankaraya geliyor Z8D ar 0 UgU S Y enıyor 

rak reıs ve rıyaset dıvanını ıntıhap edecek Istanbuı 4 (Hu.sust) _ cenevi-ede bu-
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tı Gezetelerimizde Almanya lktıaat 
'trı~~rı Herr Dr. Funkun memleketi
'trı ~ı ziyaret emek üzere yola çıktığı 
~etnnuniyetle okunmaktadır. Son 
tak~nlarm vakayii daha canlı ola
" ıspat etmiştir ki, bugün,,mühim .:h s~lahiyettar birinci derecedeki 
c 81Yetlerin birbirleriyle temaslan 
t~?1üsbet ve kat'i neticeleri vermek-
8 ır. Harbı umumiden sonra uzun 
t;neleri dolduran konferanslar dev· 
kn~ artık nihayet verilmiş ve ancak 

a.t i 8 .. h'b' . l ı· k d oz sa ı ı ınsan arın c ıne mu-
a ~eratın idaresi bırakılmıştır. 

en b~~r ... Dr. F~n~ Almanyada bugün 
§aha·uyuk .salahıycti haiz bulunan 
1\ •~e~lerın başında gelmektedir. 
Cndıaın· b"' "k · · ?tıi .. ın en uyu mezıyetı sa-

l lllı olm · · · · h · 

B. Faıli Güleç 

lun.makta olan lran hariciye nazırı B. 
Belediye seçiminin Izmir vilayetinde Muzaffer AlAm yarın aabah Semplon 

verdiği UstUn netice blltiin lzmirliler ekspresi ile şehrlınlze gelecek ve doğ
arasmda, umumt bir sevinç uyandırmış..: ruca Ankaraya gidecektir. Dost memle
tır. Sayın vali B. Fazll GUleç seçim mil- ketin misafir nazırı Ankarada kısa bir 
nasebetiyle (Yeni ASır)a aşağıdaki be- müddet kaldıktan sonra memleketine 
yanatta bulunmuştur: avdet edecektir. 

c- Netice, lzmirin erginliğine yakı-
şacak bir durumdadır. lzmirin siyasi ve 

1
. 

içtimai olgunluğunun en yeni ve en canlı stanbulun 
bir delili olarak teshil edilmiştir. 

Bu neticeyi istihsalde mesaisi sebke- Kurtuluş 
den, parti içinde faAI vazife alınış mer-
kez ve mUlhakat ilçe, kaınun ve ocak b 
başkan ve üyelerine ve başta sayın ve avramı 
kıymetli arkadaşım Dr. Behçet Uz oldu-
ğu halde intihap encümeninde vazife ı b .. 
alan arkadaşlara ve kaza kaymakamlan- ~tan ul, 4 (Hususi) - 6 ilkteırin~ 

nah! UdUrl . un __ ,_ raa ıyan lstanbulun kurtuluı bayramı 
na, ye m enn.e, mu.ıuaAat en- . i b" .. k h 
cüm nI rl kal 4.,lerlnd al ıç 0 uyu azırhklar yapılml§bı. Kur-

e e ne ve em ""i ~ ç ışan tulut biiyük tezahüratla kutlulıuıacak n 

- SONU 2 lNCt SAHiFEDE - o sün bir geçit resmi yapılacakbı. 
e .

1 
. ası, samımıyetını er vcsı-

trı 1 
e ızhar etmesi ve hadiseleri dai

() a. atneli cepheden tetkik etmesidir. 
r.m;n ~u vasıfları şahsiyetine hem 
"e rerın çok büyük bir ehemmiyet 

l"flles' · mu . ını ve itimadını kazanmasını 
diy cıp olmuş, hem de Alman iktısa
ku:hnda oynadığı rolün çok fazla 

Macar hükümeti Çekoslovakyaya 
yeni bir nota verdi ve teminat istedi 

tu Vet kespetmesine sebep olmuş- Budapeşte 4 (A.A) - Macar ajansı 
r. bildiriyor: 

trı ·~.Ugünün Almanyasım doğuran Pragdaki Macar elçisi bu gün Çek hU-
ı .~ 1 fırka daha henu"'z k d t kümetine yeni bir nota vererek Macar 
ttıın u re mev-
fır~ gelmezden evvel Her Dr. Funk hükümetinin gelecek günler zarfında 
<>ları rıın ve bilhassa onun rehberi n~ü~ake_re~ere b~lamasını arzu ~ğini 
liğj H~rr Hitlerin iktısadi mü,Şavir- bıldırmıştır. Elçi ayni zamanda müzake-
l - kva2:ıfesini görm .. t•· · B d relerin müşkülatsız silratle ve milsait 
~§ f" . uş ur. un an . . . 
) . a ıkırlerin"ı tb t h'f bir hava içınde cereyan edebılmesl lçın 
Ctırıd ma ua sa ı e-
~Ph e. bilhassa iktısat ve finans ciddi teminat istemiştir. 

. CSınde ··d f . llı te" . rnu a aa etmış ve ye-
larını Jlrnın yeni iktısadi düstur- PLEBtStT HAZIRLICI 

Dr. F u ortaya koymuştur. Herr . . 
leRİ d nk zaten gazetecilik mes- Roma 4 (A.A) - Kont Cıano ile Lord 
~ sÖN Yetişmi11 bir Ş!i_hsiyet ol- Pcrlh arasında yapılan görUşmelerin 

1 lJ iKiNCi SAHiFEDE - ı münhnsıran Çekoslovakyada yapılacak 
____ H:...:.'.__ABIB EDiP Tö plebisit ve plebisit yapılacak mıntakalar- Macar hariciye nazın B. X..,,. 

da tesis edilecek beynelmilel kontrola 
tahsis edileceği öğrenilmektedir. 

Londra 4 (A.A) - Hariciye nezareti 
tarafından neşredilen bir tebliğde hükü
metln Britis Legtondan Çekoslovakya
nın Akıbeti plebisit neticesinde taayyUn 
edecek kısımda nizam ve asayi§l temin 
edecek miktarda gönUllü temin etmesini 
talep ettiği bildirilmektedir. 

Eger ' (AA) - B. Bitler Egerden 
sonra .eyahatlnl l'ramenband ile Vilm-

tayn ve Soenbah mıntakalarmı ziyaret 
etmek auretlle ikmal etmiştir. 

Hltlerin bu gün Karlabada Ptmul .......... 

Vilayet ve beledi
ye tetkikat 

yapıyor 

Fazla tlatll etlkatler dU· 
zeltllmezse takibat 

rapdacak 
Pazarlıksız satı§ kanunu büyük bir 

intizam ve kolaylıkla tatbik olunmakla 
beraber, rastlanan pürüzler henüz hal 

- SONU 2 lNct SAHtFEDE - BiT kunduTacı dükk4nı vitrini 

Yeni otobüs hattı kültür 
parktan geçiyor 

Belediye yeni bir otobüs hattı açml§tır. Bu hat Konak, Gazi bulvan, Baama
hane yoliyle Kültürparka girecek, Gazinonun önünden geçerek yolculannı b .. 
nkacak ve alacalr. ve Mustafa bey caddesini tekiben Alııancei• aidecektir.. Ba 
batta ÖV otobüa ..... .mtmipir. 



Sanat bahisleri: 
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Tiyatronun teknik ve ti ... 
cari idaresi nasıl olnıalı? 

.. ŞEHiR HABERLERi, 
ı -._...--._....., ... _.-=-----==--==~~ ... !lllml------------mll!ll----------,,,., 

9~t9 Yılı Bir rüşvet iddiası 

Alman 
lktısat 
Nazırı 

---o--

Almanlar tiyatroya karşı nasıl bir his 
beslerler ve nasıl yardım ·ederler? 

/zmir fuarı Bir memur, terkin işi için 
- . t . ? 

420,000 -Metre ka. para IDI IS emlŞ • 

Dr. Funk'un Tür ki-
yey i ziyareti iki 
memleket münaseba· 
tına in kifaf verecektir Teknik idare reji.örün elinde olmalL 1 Sırası gclm~ken burada birşey aöyle· 

Ticari idare de tiyatro işlerine az çok mek isterim: 
vukufu olan ve tüccar zihniyetiyle hare- Hariçteki eefarethanelerimizd e askeri 
ket edecek bir aclamın eline verilmeli· bahri ve ticari ataşamHiterferimiz var. 
dir. Baytar 8 . Cemilin ditçisine değil.. Bence hükümet bir de kültür ata~ yap· 
Size bu hikayeyi anlatayım, çok karak· aa memleketimizi ecnebilere tanıtmak 

relik bir sahada 
kurulacak 

Belediye reisi Dr. B. Behçet Uz dün 
sabah refakatinde belediye milhendis-

Numaraları zabıtaca tesbit olunan 
" 

20 lira B. Kemalde bulundu 

teristiktir. 
Baytar kaymakam Cemil. Harbiye 

mektebi (Hıfzıssıhha ) muallimi. iki se
nedenberi L ir mevkü müstahkem ser 
baytarı. Şimdi Kayseriye tayin edilmiş. 

B. Cemil talebe iken bir gece di~i tutmuş. 
Arkad~şlan bakmışlar olacak gibi değil, 
mektebin nöbetçi dişçisini uyandınnışfar. 

Herif difi çekmeğ~ karar venniş. Kabul 
mu) Kabul. 

O zaman kerpeten ik diş çekilmez· 
mi~. viduı sıkıştırılıp çekilen bir aletle 

ve onların kültürlerinden memleketimizi 
müstefit etme" kolaylaıtırıl ırdı. 

leri bulunduğu halde belediyenin inşa Kar§lyaka, Soğukkuyuda oturan ve ı kin muamelesini yaptırmak istiyor. isti· 
ettirmekte olduğ\,l yeni müesseselerde zahire ticaretiyle ittigal eden Hüseyin da Baıturak şubesine gelince, müstedi· 
tetkiklerde bulunmuştur. Reis evvela oğlu Hüseyin isminde bir zat namına nin iddiasına göre geciktiriliyor ve ter• 
çocuk hastahaneı:ıini bilahara da garaj evvelce 1500 lira kazanç vergisi tarho· kin muamelesi bir türlü yapılamıyor. 

Mesela Alman propaganda nezareti santral inşaatını gözden geçirmiştir. lunmuştu. Bu zat, haklında torholunan Yine müstedinin iddiasına göre ala. 
ecneb i eserleri oynamaia ve b u gibi tem- Her iki müesesenin inşa faaliyeti iler- vergiye itiraz etm:•, tetkiki itfrazat ko· 

-Y kadar memur B. Kemal, terkin muame· sillerde eserin müellifini davete ve eserin lemiştir. misyonu verginin terkinine karar verdiği 
'- ah d 1 kik' d lesini yapmak üzere 25 lira istemiş. yazıldığı lisanda sahneye ,.oyan rejisör Fuar s asın a yapı an tet · ıer e gibi temyiz komisyonu da terkin kararı-

eliyle sahneye koydunnağa tiyatrolan yapılacak ilaveler fu-rinde mühendis- nı tasdik etmişti. Müstedi bu defa defterdarlığa gide· 
icbar ediyor gibi hirşey. Ben Hamburgta lerin mütalaaları alınmış ve Kültürpar- Bu zat, nlh ay evvel Karşıyakndaki rek ıikayette bulunuyor. Kendiaine nu· 
iken (Mademoiselle Sevastie) isminde ka 60,000 metre murabbalık bir sahanın bir evini satmak iizere tapu dairesine maralan tesbit olunan yirmi lira verili
Romence bir eser oynandı, müellifini ilavesiyle 420,000 metre murabbaına çı- müracaatte bulunuyor. Kendisine veri· yor. Hüseyin parayı Kemale veriyor ve 
propaganda nezareti provalarda ve ilk karılması tensip olunmuştur. Fuar ça- len cevap şudur : paralar polis memurlan tarafından üze

temsilde hazır bulunmak üzere davet et- lışmalarına şimdiden başlanmıştır. Ri- - Siz hazineye 1500 lira borçlu gö- rinde ara~rma yapılan B. Kemalin üze· 
ti. (Tragödie dt"s Menchen) diye ikinci yaset pek yakında fuar hakkında bir ra- rünüyorsunuz. Evvela terlcin muamelesi- rinde çıkıyor. 
Fnust tabir edilen dünyaca maruf bir por hnz.ırlaynrak başvekalete ve iktısat ni intaç edin ve tescil ettirin. Suçlu B. Kemal rüşvet maddesiyle 

\•ekaletine gönderecektir. B. Hüseyin derhal istida vererek ter· adliyeye verilmiştir. Macar eseri sahneye kondu. Rejisörünü 
ve mösyö Dirigenti davet edildi. Aynen 
Sırpça bir operada oynadılar. Ziyaretler 

Biz de gösterilen bu sühuletlerden lran ceneral konsolosu dün sabah ma· 
Kabahat ölende • 

mı, öldürende . ? 
mı. 

---0--

- BAŞT ARAFI 1 tNCI SAHtFEDE ,..,. 

duğundan fikirlerini çok sarih biı 
surette ifade etmek ve herkese kabol 
ettirebilmek imkanlarını elde etınit 
tir. Onun gazeteciliği hiç bir zaınall 
ayrılmak istemediği bir mesektir ve 
şimdi Alman iktısadiyatmın ba~ındıı 
bulunmakla beraber daiına, adet" 
makalelerini yazıyor gibi bunları nu· 
tuk vesilesiyle Alman efkarına v~ 
cihana duyurmaktadır. 

Onun için Herr. Dr. F unkun eti 

sevmediği şeylerdeJl biri zanneder· 
sem yazılmış nutukları okumaktır 
Buna mukabil en büyük kuvveti de 
irticalen söz söylemektir. Bu sözletİ 
söylerken kendisi adeta bir makale 
yazar vaziyette müşahade olunabilir· 

Herr. Dr. F unk irticalen irat ettiiİ 
bu nutuklarda çok samimi olduğurı· 
dan bütün kayıtlardan kehdini uzak· 

Cliş çıkarılırmış. B. Cemil açmış ğzını, 

d~ sokmuo 8.leti ağıza, vidayı sıkışbr· 

m~. bir taraftan Cemili arkadaşlan çe
kerler, diğer taraftan diıçi dirseğini Ce
milin kamına dayam14, AIJahına ~ığına· 

rnk asılıvermi,. Diş çıkmış. difçi dişi tet· 
kik edeyim demiş, bir de ne olsun ister
siniz. herif yanl~lıkla başka ve .. ğlam 

bir dişi çelanemiş mi> Mef enem herif 
C!işçi .fa'lan değil, dera nazın bilmem ne 
Abdülhamit paşanın adamı imi§. Velini
meti bir iı aramıt, münhal mektebin ~ 
çiliği varın~. tutmu,ş ders nazın paşa bi
zim üstadı oraya tayin edivermiş. Dünya 
hali bul Olagan şeyler bunlarlll 

memlelcetimiz namına İstifade etmeli- k.amlannda vali B. Fazlı Güleci ziyarette 
yiz. bulunmuştur. Yurum ceneral konsoluau 

Ben aczim ile cüreti gösterdim. Ev· da valiyi ziyaret etmiştir. 
vela Necip Fadılın ( Bir Adam Yarat· 

Moto .. r kaptanı, -Galata laştırır. onu o dakikalarda dinlerketl 
_ daha faila takdirle görmemek i111· 

kansızdır. Geçenlerde Leipzig, ser· 
malt) piyesini Alm~ya tercüme et
tim. Maalesef avdet mecburiyeti bu işi 

şimdilik muallakta l>ırakmaktadır. Maa
mafih dostum Brockmann eserin tashi· 

Yarın bir sev.yah 
kafilesi geliyor 

•• •• d gisinde ecnebi matbuat azaların" vapurunun onun en müsahabehalindeveböyleyazılma· 
mış nutuklarından birini söylerkeıt 

Perşembe günü lngiliz bandıralı Aran- k • • t • ? gazetecilik mesleğini çok yükseltınİ~ 
hatını bitirmek üzere olduğunu ve bir drous Ustar vapuriyle lngiltereden li- geçme mı IS emış e ve demiştir ki: 

Tiyatroya maddi muavenet: sahneye kabul ettirmeie çalışacağını ya· manımıza 2S2 lngiliz ve Alman seyyahı «Büyük adamların hemen cümle· 
Almanyanın hangi tchrine gittiysem, zıyor. gelecektir. Seyyahlardan 1 50 kişi aynı si mazilerinden bahsederken az tlıı• 

muhakkak o şehir sakinlerinden birisi· klar da t · im k Uz ·ı 1 t 
Bundan maada Hamburgta bir tablo giin hususi trenle Selçuğa giderek Efes açı ın zmıre ge e ere ı er er- ı.> isi . tö' il hi olsa bir miktar gazetecilik yaptık• 

nin vakfettiği bir müesseseye rastgeldim. k A 'k 1 dl y lk nli Gal ta a u ıse 
En çok vakfedilen müesseseler •mnlar: Galerisine mürncant ederek bir (Türk hcırabelerini ziyaret edeceklerdir. Diğer en yanı o a a ı unnn ye e mo- f .a v pdıruğ suı:a: t ril'. medio 'ğ~n~ larını söylerler. O halde gazetecili1' 

v- ml . ') w seyyahlar ise şehrin cıayanı temaşa yer- törUne çarparak batmasına sebebiyet encrı yanma mı, ~re ve m , d k .. k ., ka b' d ıı 
Haştane, ihtiyarhane. doğum evleri, ressa an serg1SJ yaptırmagı tasavvur ,, . . h b eme en yu sege çı n ır a amt 

yetimhane ve tiyatro. 

Alman propaganda nezaretinin her se· 
ne n~ettiği bir broşür var. Organizas
yon ne demek olduğunu anlamak isti
yenler bu broşüril g6rsünler, tavsiye ede-
Tim. 

Bu broşüre nazaran Almanya propa· 
ganda nezareti alh şubeye tefrik edili
yor. (Broşür yanımda yok, sayılarda ha· 
ta yapmam mümkündür). Sinema şube
si. tiyatro ftlhesi. müellifü~r şubesi, rad· 
yo ~ubesi ve saire .. 

Radyoda Alman hilkilmeti - radyo
nun masrnfı çıktıktan sonra • dört yüz 
milyon Mark s fi varidat alıyor. aunun 
iki yüz milyonu Almanyada mevcut • 
olan 300 tiyatroya maddi yardım ola-
rak veriliyor. Yani beher tiyatroya tak· 
nôen beş yüz bin lira .. 

Tiyatrolar bundan maada vilayetler
den, belediyelerden yardım görüyorlar. 
( Hamburg tiyatrosu Hamburg hülüme
tinden. ) İane faslı ise Almanya da çok 
mühim yekun tutuyor. 

Size b ir rnnkalemde Brock.manndan 
bahaebn~tim.. Türk sahnesine bu a dam 
hizmet etmeğe çalışm11 lakin b enim 
Hıunburgtan avdet etmek mecbnnyetim 
bu işleri yan hırakmaştıT. 

Hasan deposu 
lzmir şubesi açıldı 

ediyordum. Bu :aler zannedild;;;; kadar lcrini gördükten sonra Akşam vapurla veren Galata vapuru suvarisl dün adli- ıstimdnttan a eri olmadığım, ancak d h" 'ft'h ed w. b' l kt'r 
... '6• ed •f d · · Ba . k tö ı..... etre mesaf . a ı ı ı ar ecegı ır me$ e ı • 

muşkül ve imkansız değildir. Teşebbüs tstanbula gideceklerdir. Seyyahlar ı~mir- y e ı a e vermiştır. tan motörün ap- vapurun mo re on~ m esın- B b l k 1 
\'e hüsnüniyet kafi. Avrupada mütead
dit Galeriler vardır. Bunlar tablo satan 
birer ticarethaneden başb. hirşcy değil
lerdir. Vııbt vakıt b5yle sergiler yapar
lar. İstanbuldan Türk ressamlarının tab-

de eyi ka~ılanacak ve belediyece ken• tanı bu hususta diyor ki: de iken istimdat edildiğini işittiğini ve en u mes e te uzun seneler ça ıŞ-
dilerine dört otobüs tahsis edilecektir. - cMotörümü.z, karşıdan Galata va- derhal vapuru tevkif ettiğini, geç kal- mış ol~akla müftehirim. Fi~~kik~ 

lzmir lik maclcirı 
• 

lolannı getirtip böyle teşhir etmekte çok Bu hafta başlıyor 
menfaat vardır. Evvela memleketimizi 19 38 • 19 39 Lig devresi maçlarına 
tanıttınnz. Saniyen tablolnn satmak im· önümüzdeki Pnznr günü Alsancnk ata· 
kanları olur. dında baılanacaktır. tık hafta maçlan 

Dediğim gibi kültür ataşeleri ihdas belediye seçimi münasebetiyle tehir edil-
etme)i. Hatta ben Hamburg operası diği için bu maçlar devre sonunda yapı· 
primndonnaaı madam Antenricthin tav· lacaktır. 
siyesi üzerine Leblebici Horhoru dahi 
oynntmağı dü§iinüyordum. Hatta ma· 
dam beni Hamburg hükümet operası şef 
orkestrftSt Dr. Schmidt • Seorgi ile tanış
tmnış v.e bu mevzuu görüşmüştük. 

Bu suretle, ilk ndımda birbiriyle kar· 
şıla mak istemiyen Oçok ve Alaancak 
takımları formlarını bulduktan sonra kar
şılaşma lınknrunı elde etmişlerdir. 

purunu görmü.ştil. Motörün işaret feneri dığı için mi.isademeye mani olamadığını, çocuklugumda papas olmak ıstıyor 
yanıyordu. Biz, arada mesafe mevcut bir sandalın bile gece sefer ederken işn- dum. Şimdi çok seviniyorum ki ,O 
olduğundan vapurun önünden yelken .ret feneri .kullanmıya mecbur olduğunu mesleği İntihap etmemişim. Çünkii 
açarak geçeceğimizi sanıyorduk, yanıl- söylemiştir. lıalim eyi olmazdı.> Diye hem ken· 
mışız. Vapur yanaştığı zaman bağırarak Tahkikat neticelenın~ ve Galata vapu- disi gülmüş hem de o günlerin vaktı' 
istimdat ettik. İşaretimizi görmedikleri ru süvarisinde ihmfil mevcudiyeti an- yiine işaret ederek herkesi güldür• 
için ınilsademe oldu ve motörümilz batr laşılamanmhr. mi.iştür. 

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

VALİ 
•• 

B. FAZLI GULEÇ 
Türkiye ve Almanya istihsal Jll!l. 

taları noktasından birbirini itmaı1\ 
eden iki camia telakki olunabilir· 

Tekniği çok ilerlemiş, muazzam biC 
sanayi memleketi olan Almanya bu· 

Seçı.mde çalışan ara gün mevaddı iptidaiyeyi sun'i vası· 
talarla yaratabilmek için en büyüle 

k k 1 b d d 
gayretleri sarfetmesine rağmen gİfl~ 

Şikayet var! eşe Ür erini il ir i kendini hu maddelerden müstağtı1 
Brock.man vaşıtuiyle bütün tiyatro kılamamaktadır. Ve kılamıyacaktır· 

azalariyle tanıştım. Bu aanat denilen gey Etiketlere fazla fi at Ziraat politikasına çok ehemmiye! 
ne zevkli i,. Koskoca tiyatro direktörleri 
Türk sahnesine bizmet edeceğim diye 
yarış ediyorlardı. Bilhassa Altona şehir 
tiyatrosu direktörü Dr. Legband boyuna 
anlatıyor ve (size daha nasJ yardım ede
bilirim)) diye hizmette bulunmak arzu-
siyle çırpınıyordu. 

NABl EKEMEN 

l l .J ğ - BAŞTARAFI ı lNCI SAHtFEDE- ferrik işler bulunacaktır. vermesine rağmen memleketin s1nıı1 

yazan ar o au u belediye memurlarına ayrı ayrı teşekkür kara kterini değiştirmek kabil değil: 
SÖ y/eni yor etmeyi borç bilirim. B1R TASH!H dir. T ürkiye ise asırların ihmal ettiit 

- BAŞT ARAF! ı iNCi SAHtFEDE - Matbuatımızın, hemşehrileri ikaz ve topraklarını bugün imar etmek içi11 

yoluna girmemiştir. Etiketlere konulan tenvir yolunda sarf ettikleri himmeti DilnkU sayımu.da vilAyet jandarma yorulmaz gayretler sarfetmektedit· 
fiatlerden şikayetler umumldir. minnet ve §Ükranla anmak vazifemdir.> komutanının pazar gilnil Jı:azalarda yap- Memlekette sanayiin teessüs ve itı• 
Bazı esnafın fırsattan istifade ile ara- tığı teftişler, bir yanhılılc eseri olarak kişafı şayanı şükran bir halde ilerle" 

larında anlaşma yaptıkları ve fiallere ŞEHlR MECLlSt seçim havadisleri arasında gösterilmiş- mektedir. Bunların yapılması iç.iti 
yüzde 5-10 zam yaptıkları iddia edil- tir. V'ı!Ayet jandarma komutanı laıznlar sanayi ve teknik memleketinin .ın•· 

==···G···e··,··e··n··,··e··r··· ··G····,::;e"n""ı"e""r"" ':: mek•-..1=-. Bilhassa ayakkabı, manı"fatu- Şeh' meclis f darına 'LJIA .f...IH. "-1..+ı.. y aı ı.t.-uu ır · inin aaliyet.i bu ayın so- jan teş~tmı ...... ~ e~""'· an- kine ve bilgisine ihtiyacımız olduğ1'• 
: ................... ! ...................... : ra ve tuhafiye eşyası satanlarla hakka- nuna kadar devam edecektir. Yeni mec- 1~ olarak akseden bu haberi ltizarlmlzla gibi, sanayi ve teknik memleketinİJ1 

Mardin mühüsü B. Ali .Riza, matbuat liye maddeleri satanlar arasında etiket lis azalarına dün intihapları vilayet tara- taShih ederiz. de memleketimizin yetiştirdiği muh· 
umum müdürlük müpviri B. Bürhan şikfıyeotlerine rastlanmaktadır. Şunu ha- fın~. gönderilen birer me-ktupla bildi- telif zirai mahsulata ihtiyacı vardır· 

Memleketin en eski eczacılarından ve Belge, Türk hava kurumu umumi müfet- ber verelim ki gerek vilayet makamı, rilmi§tir. B S • A d 75 ·ı ty 

müstahzerat ile yalnız yurd içinde de- ti§İ B. Süleyman, hava kurumu fzmir gerek belediye bu işi bliyük bir hassa- Yeni §clıir meclisi ikinci teşrinde ilk ile eçım I k ~~upanı~ or task:l :cı ~j yo ıt' 
ğil, yurd d~nda da kendini tanıtınl§ ve bölge müfettqi B. Ahmet. Sıhhat vekaleti siyetle takip etmektedirler. Teşkil olu- içlimaını yapacak. ve reis intihabiyle Muharrir ark.adqlanmızda11 B. ş.Jıap u ır T~ıayı t~ ll ~n .• maeıı 
takdir kazanmış olan değerli mihtahzlrl- hıfzıssıhha müesaeselerl aerom müdürü nan komisyon etiketler üzerine konulan riyaset divanı seçimi yapılacaktır. Ayni G öbelin Pazar günil bir kız çocuğu dün~ y~n . ur ye m ~ er~. ıç.ın si 
miz B. Hasan, lzmir şubesini açml§tır. Mutahassıs Dr. Stephan şehrimize gel· fiatleri kontrol etmektedir. Sızıltıya toplantı devresinde konuşulacak ~er yaya gelmi§tir. S.ym valim.iz B. Fazlı cyı hır mahreç olabılecegı hıhas 
Kemeraltında çok zarif ve ince bir iüna miflerdir. meydan vermemek her kesden önce es- hakkında ruzname hazırlanacaktır. Ruz- Güleç, belediye seçimi günü dünyaya ge- son senelerde çok eyi anlaşılmıştı<· 
Jle hazırlanmış olan bu şubenin yalnız lngi}terenin Türkiye ticaret ategeai nafın aleyhine olduğu için, etiketlere namede otobils satın alınması i§i, kız len yavruya cSeçim> adını vermi§lerdir. Almanya Türk ticareti hariciyesinde 
Izmirin değil, Egenin de bir çok ihtiyaç· Kith Arnman latanbudan ,ehrimize gel- konulan fiatierin fashih edilmesine inti- enstililsü arsasının ortasından geçmekte Küçük Seçime uzun ömürler diler : ebe- birinci mevkie gelmiştir. Şu ha~ 
lanna cevap vereceği muhakkaktır. mi§tir. P iyasada tetkikler yapacakbr. zar edilmektedir. olan yolun kaldırılması karan ve müte- veynini tebrik ed eriz. bu iki memleket münasebatı iktas3' 
'(Hasan deposu) ve (Hasan müstahzera- diyesinin hu vaziyetini idame etti~· 
tı), büyük kiiçük her kesre tnnınm.1§ ve ten başka daha ziyade tevsii için fİ' 
her k~sce sevilmiş, takdir ~ bir K •• 1 • p k s kirlerin ortaya atılması, salahiyetttl

1 

isimdir. Bilhassa memleket haricinde ve u tür ar ı· neması. Kibar halkın sineması olacaktır. şahsiyetlerin düşüncelerini izhar et· 
.l§tirak ettiği enternasyonal sergilerde • mesi şüphesiz ki her iki memleket 

kazandığı madaıyeıer, şehadeınameıer, : Ailevi ve ic. ti mai f ilimler aösterecektir. için de çoıc fa ideli olacaktır. 
Hor konkur mükafatlar yalnız (Hasan " ,, " e Türk dostu olduğunu, TürlJer' 
~un> şöhreımı artırmakla kal- ,, ,, ,, : Programlarının mükemmeliyetile tema· candan merbu t bulunduğunu ".e 
mamış ayni zamanda milli sanayilmlzin yüz edecektir. onun ULU Önderinin en büyük ~ 
de yabancı illkelerde propagandasını l hayrankan kaldığını h er vesileyle iı. 

_,.... H d T - ! -.3 çı ~ ,, ,, ,, : stirohat için aranılau tekmı·ı evsaLı haı"z ._..dı Y•ı-u·~-r. asan eposu .ı..uııuu.e a 1o.. 1" har eden Herr Dr. Funkun ~i 
ıubede bütün müstahzeratmı tam olarak olacaktır. Türk topraklarında b u kanaat~. e 
bulunduracak ve bütün istekleri derhal S b l daha "'iJll' : izin için ir aezinti ve eğ ence kaynaX-ı ziyad e kuvvetlendirece~. 't karşılayacaktır. " " " 0 5 şüphe olunamaz. Tem enni ve iiOI' 

Orman umum müdür 
muavininin tetkikleri 
Orman umum müdür muavini B. Ha

lil Manisada tetkikler yaptıktan sonra 

· olaca/ıtır. o lunur k i H err Dr. Funkun bu Vf': 
" " ,, : Güz.ellik ve zar af et abidesi olacaktır. re tinden sonra Türle - Alman ~" 

DiKKAT: 
Sinemamızın 

Resmi 

hedefi · 

sadi münasebeti şimdiye kadar e 
küşada şimdiden hazırlanınız. vaziyetinden daha ileri gitsin, ~., 

bundan iki memleketin miista~, 
Güzel filim fiyattır. unsurları en büyük faideleri gör9t1 

le r. 
HABiB EDiP TöRE 
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Hatay ekonomi ve 
kültür hayatı 

Devlet reisi Hatay iş anonim şirke
tine hissedar yazıldı 

Yeni Liseler ve Orta mektepler tesis ediliyor 
lr~n~kya 4 (A.A) - Hatay iş anonim Yapacağız. Adaleti kuracağız. Velhasıl laştırılmıştır. Beylanclaki orta mektebe 
~ etini kurmak ilzere seçilen heyet her §eyi yapacağız, demiştiı". Beylan belediye meclisinin kararile as-
hvlet reisi Tayfur Sökmen 'tarafından keri mlimessil Şükrü Kanadlının adı ve-
iktbuJ. ~ilmiştir. Devlet reisi memleket Antakya 4 (A.A) - Antakyada Türk rilmiştir. 

lSadiyatını kuracak olan bu müesse- ve Arap erkek liseleri eskiden olduğu Antakya 4 (A.A) - Hatayın kültür 
~eYI. candan karşıladığını ve kendisinin gibi kalacaktır. Türk kız orta mektebi seviyesini yükseltmeğe çalışmak için 
,/ ~İssednr yazılmak suretiyle maddi liseye çevrilmiştir. Şimdiye kadar orta şehrimizde kurulan yurt isimli ilınl, ede
d~1~da bulunacağı gibi manevi yar- mektebi bulunmıynn Iskcnderun, Be- bt, içtimai bir mecmua neşrine başlan
..... uarını da esirgemiyeceğini söylem.iş lan ve Kırıkbanda bu ders yılından iti- mıştır. Mecmuaya yazı yazanlar kami
V(! buradaki işimizin hedefi yapmaktır. haren birer orta mek-iep açılması karar- len Hataylı münevverlerdir. 

Friştad halkında galeyan 
Çekoslovakyadan ayrılıp Polonya

ya iltihak etmek istemiyorlar 
Prag 4 (ö.R) Friştad ahalisi Çekoslo

\'ak 
Yanın burasını <la Lehistana terk et-

lnesl hakkında Polonyanın talebini hay
~tle karşılamıştır. 
,bıraden ameleleri ve diğer mile.a.sesat 
;:=Uerı 20 bln kişilik bir yığın halinde 
b Planarak burasının tahliye edilmemesi 
ti Ususunda nümayiş yapmışlardır. Ha-

Pler bUtUn ahalinin rclsicümhur, ordu 
'le hUkUmetle birleşik olduğunu kayıt 
ettnışlerdir. RelslcUmhura gönderilen tel
~arda bu mıntakı\nın Çekoslovakya
~ nıuhafaz.a edl1mesi arzusu gösteril-

~-

~ l>rag 4 (Ö.R) - Teşen mınmkasına 
0lonya askeri .kıta.ları girme1dcn evvel 

~ekoslovak otorltelerl siya5i cürümler
b en dolayı hapsedilmiş olan Lehleri ser
k est bırakmışlardır. Bu tedbir Prag hü-

Urnctlnce kabul edilmiş olan Polonya 
tıotasının hUkUmleri mucibince alınmış
tır. 

'Varşova 4 (A.A) - Polonyalılar bu 
IUn Cieszin Silezyasının işgaline devam 
tdere)t mühim endüstri merkezleri olan 

Çekoslovak Rei.~iMimhuru B. Berıeş ve Çekoslovak başvekili B. Sirovi 
Frysztats ve Karwgua şehirlerini işgal kan dökülmesine meydan vermeden sü
etmişlerdir. klinet ve vekar ile Polonya - Çek hudu
Mareşal Smigli Rydz radyoda bir nu- dunun kat'i. şeklini almasını beklemeğe 

tuk ısöyliyerek Cieszyn Silezyası halkını davet etmiştir. 

Alman işgali devam ediyor 

A raz i 
Vergisi 

iki taksitte alınacak 
• 

Ankara (hususi) - Hükü.met, 1853 
numaralı arazi vergisinin bazı maddele
rini değiştiren yeni bir kanun projesi ha
zırlamıştır. T~dillere sebep, bina ve ara
zi vergileri, husust idarelere devredilmiş 
olduğundan bina vergisi kanunu bu va
ziyete uydurulmak üzere tadil edilmiş 
olduğu halde, arazi vergisinin üzerinde 
tAdil&t yapılmadığından zorluğa rastlan
maktadır. 

1833 numaralı kanunun üçüncü mad
desinin D fıkrasile (hükümetçe muay
yen bir mıntakaya iskan edilmiş muhacir 

ve fışiretlerc tahsis ve tefviz edilen ara
zi) Uç sene müddetle vergiden muaf tu
tulmustu. Ifolbuki 2510 numaralı iskan 

kanununun 37 inci maddesiyle bunlar 
hakkında mıntakasına göre üç ve beş se-

nelik muafiyetler kabul olunmuştur. Bu 
hüküm, sarahatle bir fıkra halinde tek
lif edilmektedir . 

Tadili teklif edilen beşinci maddenin 
yeni metni şudur: c Her hangi bir köy 
veya kasaba veya şehir arazisinin tama-

men veya muayyen bir mıntakanın 

mahsulleri, sel, dolu, kuraklık, yangın
lar, muzır haşerat veya bula§ıcı hasta-

lıklar gibi fevkalade arızalar dolayısile 
en az üçte bir derecesinde zayiata uğ
rarsa bu surclle zarar gördüğü idari tah

klkatln sabit olanları o seneye ait vergi
leri vilAyet idare heyeti karariy le kıs
men veya tamamen terkin olunacaktır. 

İcar edilıİıiş veya mahsulleri sigortalan
mış araziler için terkin muamelesi tat
bik olunamıyacaktır.> 

Aynl kanunun 10 uncu maddesinin 
şu şekilde değiştirilmesi teklif olunmak
tadır. c Arazi vergisi iki taksitte alınır. 

Taksit zamanları her mahallin zirai ve 
iktısadi vaziyetine göre vllftyet umumi 
ıneclislerinln miitalaası alınarak valiler
ce tayin olunur.> 

Yeni 13 üncü madde projesi şudur: 
d2 inci madde mucibince tadilen tes-

bit olunan kıymetler, tadil taleplerinin 
mlisacHf olduğu seneyi 1akip eden mali 
seneden muteberdir: Tadil muameleleri 

tadil taleplerinin vuku bulduğu sene 
içinde nelicelendirilmcmi~ bulunursa 
mukayyet !kıymct]er üzerinden verginin 
istifasına drvnm olunacaktır. Bu takdir
de vergi tadilcn tesbit olunacak kıymet
lere göre fazla alınmış ise, fazla farkı 

red veya mahsup, noksan alınml§ ise 
noksan fark ayrıca tahsil olunacaktır. 

Tadili istenen 17 inci maddenin yeni 
metni de şudur: cTadilAt talepleri selA
hiyettar mercilerin mezuniyetine ikti

ran eylediği takdirde aşağıda yazılı ta
dilat komisyonlarınca umum tahrir için 
mevzu kaidelere göre tetkik olunacak
tır. Ancak ferdi tadilat taleplerinin me
zuniyeti kaydına tabi değildir. 

SAYFA: 3 
·--· 

Bir kadın çamaşır yıkar
ken tutuşarak yandı 

İstanbul, 4 {Hususi) - Bu sabah Beyoğlunda çok feci bir kaza 
oldu. Eftimya adında ve 45 yaşlarında bir kadın çamaşır yıkarken 
sıçrıyan bir kıvılcımdan elbiseleri tutuşarak yandı ve baygın bir hal
de hastaneye kaldırıldı. 

Istanbulda 
tekkesi 

bir esrar 
basıldı 

İstanbul, 4 (Hususi) - Zabıta bugün Galatada bir esrar tekkesi 
meydana çıkardı. 

Tekkeyi basan zabıta dört esrarkeşle beraber burasını işleten M~ 
sayı yakalıyarak adliyeye teslim etti. Esrarkeş tekkesinde bir çok es• 
rar ve kabak elde edilmiştir. 

Almanya - Yugoslavya 
arasında ticaret itilafı 
Belgrnd, 4 (A.A) - Maliye nazın B. Letika Alman ,milli iktısat 

nazın B. F unk şerefine bir ziyafet vermiş ve bu ziyafette bir çok ze
vat hazır bulunmuştur. 

Dün öğleden sonra gazetecileri kabul eden B. f unk Yugoslavya ile 
Almanya arasında iktısadi münasebetlerin pek fazla olduğunu hatır
lattıktan sonra pek yakında iki memleket arasında uzun müddet yan.i 
bir çok seneler için yeni bir ticaret itilafı akdine matuf müzakerelere 

girişileceğini söylemiştir. 

Çek kabinesinde 
değişiklik olaca 

Paris, 4 (A.A) - Pöti Pariziyen gazetesinin Prag muhabirine gö
re Çekoslovak kabinesinde hemen bir değişiklik yapılması bekleni· 
yor Münih anlaşması Çekoslovak devletini öyle sarsmıştır ki hatta 
reisicüm:ıurun istifası bile beklenebilir. Bu değişiklik neticesinde Ce
koslovakyanın harici siy~setinde değişiklik olması ve memleketin as
keri ve iktısadi zaiflemesi üzerine Almanya ile bir mukavemet siya
seti takibi kuvvetle muhtemeldir. 

lngiltere 1lava kuvvet
lerini artırıyor 

Londra, 4 (A.A) - Deyli Meyi ve Deyli Ekspres gazeteleri lngi
liz hava kuvvetlerinin azim derecede arttırılacağını yazıyorlar. Bun
dan ba§ka en son sistem olmıyan tayyarelerin yerine saatte 400 mil 
siir'atle giden yeni tayyareler ikame edilecektir. 

B. Çemberla yn' ın nut
ku ve Alman gazeteleri 

Çek ordusu hadise çıkarmamağa 
çalışarak tahliyeyi temin ediyor 

Bu komisyonlar, belediye hududu için
de bulunan arazi için mahallin en büyük 
idare reisinin, maliye veya tahakkuk 
memurluğu vazifesini yapmıyan hususi Berlin, 4 (A.A) - Bu sabah gazetelerinin büyük bir kısmı dün· 
idare memurları arasından seçeceği bir kü Avam kamarasında Çemberlaynın söylediği nutku ve Avam ka· 
memurun reisliğinde belediye meclisin- marası müzakerelerini mevzuubahs etmektedir. Volkişer Beobahter 

ı:~~TARAFI 1 INCt SAHiFEDE -,.çareler aranacaktır. Paraya ve mali me
~ler ve ancak Şansölye Hitlerin selelere ait tertiplere baş vurulacağı ve 

den müfarakatinden sonra serbest hı- memurların vaziyetine miitaallik karar
l'aklunışlardır. 1ki Alman generalinin lar alınacağı tahmin edilmektedir. 
tınru 

11 
e Çek zabitler'.inin silalıları ve şah- Çesko Slovo gazetesine göre Çekoslo-

f 
1 
~&ları iade edilmiştir. Bunlar vazi- vakya ile bu devletten kurtarılan arazi 

~rinı görmek üzere Maryenbada git- arasında ekonomik meselelerin tanzimi 
lerdir. bahis mevzuudur. Südet endüstrisi ima-

ltJ~ag 4 (ö.R)- Hükümet blokunu t~ !Atının hiç olmazsa üçte birini Çekoslo
h eden partilerin mahfelleri reisi Cüm- vakyada kalan mıntakalarda sarfeder. 
ıç7 ~~~.eşle Slovak meselesinin halli Bu sebeple bu münasebetleri ansızın in
\ı~ goruşmüşlerdir. E.'ias itibarile Slo- kıtaa uğratmamak üzere muvakkat bir 
ediı lllll!etinin bütün taleplerinin tatmin gümrük uzlaşmasına lüzum görülmek

büyüktür. Hldiseler dolayısiy]e uğradığı 
hUcumlara rağmen Çekoslovak parası 
sağlam kalmıştır. Ecnebi memleketlerde 
koronun fiati sağlamdır. 

Çekoslovak ekonomisi şimdi bir bu
çuk milyar koronluk istikrazın ilk tak
sitini ele geçirecektir. Berlin beynelmilel 
komisyonu Çekoslovakya ile terk edilen 
arazi arasında tediyat meseleSile meşgul 
olrnağa başlamıştır. 

Prag (ö.R) - Vlyanadan bildirildiği
ne göre son zamanlarda tevkif edilmiş 
olan bütün Çekoslovaklar serbest hıra· 
kılmışlardır. Heman hepsi Çekoslovak
yaya dönmüşlerdir. Viyanada mekteple

ce biri kendi 5.zası arasından diğeri ta- diyor ki : 
dilat yapılacak şehir veya kasaba hal- Çemberlayn nutku ile tam manasiyle realist bir adam olduğunu 
kından ve belediyede vazifesi olmıyan- göstermiştir. Çemberlayn bu realistliği yalnız önüne çıkan fırsatlari 
1ar arasından seçilecek birer zattan te- kaçırmamakta değil, muarızlarını anlamakta da göstermektedir. Avam 
rekküp edecektir. Komisyonun belediye kamarasının havasını bilenler bu kamaradan Hitlerin niyet ve hare
meclisince :ııeçilecek Azası, Istanbulda u- ketlerini anlamasını istemenin ve Hitlerin ıulha hizmet ettiğini anlat
mumi meclis toplantı halinde değilse da- manın ne kadar güç olduğunu takdir ederler. İngiliz başvekilinin mu
imi encümen tarafından intihap olunur. arızları İngiliz milletini tahaf fuzi bir harbe ıürüldcmek için hiç bir 

gayreti esirgemezler. Çemberlayn ise bu tehlikeli yola girmekten im
Köylerde bulunan arazi için tadilat tina etti. Bir harbe mani oldu ve bütün İngiliz milleti onun bu hare

komisyonu köyün tabi bulunduğu mer-
ketini tasvip etti. 

kezin en btiyük hususi muhase-be memu- Berliner T ageblatt gazetesi de şöyle yazıyor : 
ru tarafından yukardaki şartlar içinde 1 d kl ngiltere kralı ve milletinin Çemberlayne göster i eri itimadın bir 
seçilecek varidat memurunun reisliği al- eşine lngiliz tarihinde tesadüf edilemez. Avam kamarası da hararetli 
tında köy muhtarı ile, ihtiyar meclisi ta- alkışlarla müsbet icraatını layıkile takdir ettiğini ispat etti. İşçi muha-
arfından köy halkından seçilecek bir lefet partisi bile başvekilin sulha yaptığı hizmeti alkışladı. Ve bazı Al· 
zattan teşekkül edecektir. Icap eden yer- H l man dücımanlarının ileri sürdüğü it erin hakimiyetine boyun eğ· 

\ıo lllesıne karar verilmiştir. Çeskoslo- tedir. 
kat~aı.etesi Slovak meselesinin de artık 
tn ki olarak halli hususunda israr et- Prag 4 ( ö.R) - Tasarruf sandıklarına l rin açılması münnsebetiyle Çekoslovak 

mevduat büyük miktarda artıyor. Tedi- ekalHyet mektebine kaydedilenlerin ge
yata yakında yine başlanacağı ümid edi-

1 
çen seneye nisbetle yarı yarıya azaldığı 

liyor. Çekoslovak piyasasında faaliyet müşahede edilmi§tir. 

e tedir. 

C;;!e~rag 4 (Ö.R) - Almnnyaya terkedilen 
llob Oslovak arazisinin tahliyesi bu gün 
llüştj en.yanın şimali gnrbisinde devam et
had) r. Ynkmut ve Karlobivari (Karls
ka kazaları bu günkü tahliye mınta-

!erde bir çok komisyonlar kurulacaktır. x 
mek iddiasını reddetti. 

Ayni kanunun 11 ve 12 inci maddele- ----------------------------
riyle maliye vekall"t.ine verilmiş olan se
lahlyetler dahiliye vekaletine; mal me
murlarına ve varidat tahakkuk memur-

Zonguldak Mehmet Çelikel lisesi açıldı 
Zonguldak 4 (A.A) - Melunet Çeliktarafından yaptırılan ve Kültür bakan

lığınca Mehmet Çelikel lisesi adı verilenlise dün büyük tören ve gösterilerle açıl
mıştır. 

sını t k·ı ç eş ı etmektedir. 
taka~oslovak kıtnları tayin edilen mın
&aatte rı saat 8 de tahliye etmişler ve ayni 
ier rn Alınanlar buraya girmişlerdir. Di
Cerek ıntak~arın işgali de devam ediyor. 
ltetnet :8!'1lıye, gerekse işgal tam bir sü-

çınde olmuştur. 

l>rag 4 (Ö 
lerc .. .R) - Buraya gelen haber-
nunun&ore Berlin beynelmilel komisyo-

nıes · · edildig~· aısı devnm etmektedir. Ümid 
1 ıne g·· b 
cler ob" k ~re u gün ekonomik mese-
\ıe &ere~e tıf bir şekilde tetkik edilecek 
llıany ~koslovakyanın, gerekse Al-

aya geçe s··d "°rnik n u et mıntnkasının eko-
nıenfaatlerlni zarardan koruvacak 

Kayserinin 7 O köyünde 
70 mektep açılıyor 

larına verilmiş olan vazüe ve selahiyetler 
de hususi idare varidat memurları tara
fından Ha ve is1imal edilecektir. 

Gaziantepte tütün 
birliği Kayseri (Hususi) - Kültür bakanlığı

nın yüksek lQtüfleri ile açılmış olan eğit
menler kursundan bir ay sonra diploma 
alacak yetmiş eğitmen muhtelif köye 
tevzi edilerek bu köylerde yetmiş dane 
yeniden mektep açılacaktır. Bu mektep
lerin açılacağı köyler tcsbit edilmiş ced
veli tanzim edilerek maarif vekaletine 
sunulmuştur. Yeni açılacak mektepler 
için köyde bulunabilecek her hangi şe
kilde olursa olsun en basit bir bina bile 
mektep halinde kullanılacak bir taraf-

dan bu bina onartılacak düzene konacak 
mektep haline ifrağ edilecek bir taraf dan Gaziantep (Hususi) - Şehrimizde 
da bu köyde müceddeden mektep inşa- kurulan l lasankeyf tütünleri ihracat bir· 
sına başlanılacaktır. Bu eğitmenlerin ay- ]iği yüksek tasdika iktiran etmiştir. 

1 kl k" lt" bak l v d .1 k Birliğin ilk aene idare meclisi azaları 
ı arı u ur an ıgın an verı ece . 

nızamnamesi mucibince ik tısat Vekaleti 
bu eğitmenlerin faaliyetlerini kontrol ve t f d · d"l • · d 'd ara ın an tayın e ı ecegın en ı are 
mesailerini tanzim etmek üzere dokuz l. · · .. h kk d k" . b ki mec ısının tayını a ın a ı emır e en-
tane seyyar öğretmen tefrik edilmiş bu- mcktedir. 
lunmaktadır. Bu mektepler açıldıktan ldare meclisi &zaları tayin edildikten 

sonra vilayetimizin killtilr ihtiyacınm sonra birlik resmen teşekkül emİf ola-
nısfı temin edilm~ olacakt.ır. calttır. 
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nna ve ilk 
Yusuf Riza Okulunda 

Yeni öğrenci kaydına 1 5 eylul ve derslere de 1 birinci te§rin tari

hinden itibaren başlanacaktır. 
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SAYFA: 4 YENi ASIR 

ŞEYTAN=~= Nakil vasıtaları Hiç kadın yüzü görmem 
iki ·gözü kör bir adatll ewa•ıe a•am 

VE KUMPANYASI 
tedbirler önlemek Kazaları • • 

ıçın 

........................... ı:ım:::m:1.-...... Mali mes'uliyet sigortası mecburi olacak Aşkı nasıl anlar ve nasıl aşık olur 
•••-=Büyük aşh ve macera romanı~ 

-65-
A0:KARA {Hususi) Hükümet 

yollarda gidi§ geli~in tanzimini ve yolla

rın muhafazasını temin edecek mühim 

bir kanun projesi hazırlamışhr. 
fa.kat Karjak can acısı ve kin içinde lundaki sözü de bir palavradan ibaret. Mucip sebepler layihasında, bu mev· 

yanıba§Ula rastlıyan masalardan birinin - Buna emin misiniz? zua ait §İmdiye kadar nlınmı' olan ted· 
U.tündeki küçük ve mermer bir heykeli - Ben, emin olmadığım birıeyi söy· birlere işaret edilmekte ve bir çok yer-

yakalamış ve_kolunu havaya kaldırmı.t- lcmcm. !nde. bilhassa lstanbulda, kazaların de· 
ti. - Peki .. şimdi ölüyü ne yapacağız? vamlı olarak çoğalmasının bu işin mun• 

Bir in içinde Mermer heykel büyük - Bu gece adamlanmız onu usulca tazam ve umumi bir kanuna bağlanma-
bir hızla doktorun başına indi. gömerler.. ·ı lüzumunu ispat ettiği knydedüdikten 

Cemalyanın beyni patladı. - Ya bir gün bu cinayet meydana sonra şu rakkamlar verilmektedir : 

Cık bile demeden, olduğu gibi yere çıkarsa.. c - Elde mevcut istati~tikler tet!tik 
yıkıldı. - Varsın çıksın. ölünün hüviyeti dai- -:dilirse. seyrüsefer vukuatının 1934 yı· 

ölmüştü. ma meçhul kalacaktır. Çünkü doktor Ce- 1ından beri her sene chemmiY.etli bir 
Karjak., Bu cinayetten sonra vahıi hızı malyan adında biri asla mevcut olma- nisbette çoğaldığı ve vukuahn da gittik-

geçmiş, kolları yana düşmüş, ayakta: mıştır. -;e hayata kıyıcı ve _öldürücü hadiseleri 
Kurbanının bqı ucunda dalmış kalmı~tt. Karjnk hayretle sordu: "htiva ~ttiği görülmektedir: 

Tatiano ise, !mpsan bir halde n ol- - Ne söyliyomınuz~ 1934 }'ılında 154 adet olan seyrÜse· 
duğu yerde duruyordu. - Bu adamın hiç bir yerde en ufak fer vakası, 19 35 te 685, 19 36 yılında 

Nihayet Karjak kendine geldi. bir doğum veya hüviyet kaydı yoktur. ·se 979 u bulmuştur. 

Kontese doğru bir adım attL O, cemiyet hayabndan ilk cinayet ve Seyrüsefer iqleri son zamanlarda müs-
- Bu işten bize acaba bir zarar ge- habasetini ~lediltten sonra yüz hatlarını, takil bir ilim halini almış ve garp mem-

lecek mi} parmak çizgilerini ameliyatla mütemadi· leketlerinde bu husus için mektepler açıl-
Diye sordu. Tatiano: yen deği§tirmiştir. mıştır. Mektep tedrisleri teknik tedrisat-

- Evde bizden başka kimse yok.. - Asıl adı nedir} Nerelidir~ tan sonra bir miiddet ameli olarak vazi-
'dedi. Merale etme.. O ._ d k h fe görüp tekrar İmtihana <Yirmekte ve bu - ~a ar ço üviyet ve şahsiyet n 

- ölüsünü ne yapacağız~ 

- O İşi Niyang becerir. Cit ona ha-
değiştirmiştir ki bunların arasında hakiki imtihanda vazifeyi layıkiyle ifa edecek-
büviyet ve phsiyetini asıl adını ve hatta lerine kanaat gelenlere !ertifika veril· 

mektedir.> )>er ver. 
Benimle beraber gelmiyecek misi-

niz~ 

Hayır .• Asabım hozuldu. Biraz sü
kunet bulmaia muhtacım. 

- Niyanga her~eyi anlatayım mı~ 
- Evet .• herşeyi .. Cemalyanın şef 

aleyhinde kurduğu komployu.. Beni 
kendine bağlamak için yaptığı teklifleri 
senin aleyhindeki dolaplarını ve .. 

Nefes almak İlter gibi sustu. Bir müd

det sonra devam etti: 

- Ve .. Amcazadenizi öldürdüğünü .. 
Karjak omuzlarını kaldırdı: 

Bana kalırsa Cemalyan yalan söy-
ledİ. 

ihtimal .. Falcat her halde ve .. Mu

hakkak, mutlak olarak. Niyang bu işi an
JamalL. 

Karjak gittikten sonra T atiano bir sinir 
buhranına tutuldu. 

Yatağı Üzerine yüzü koyun hpandL 

Hınçlma hınçkıra ağlamağa başladı. 
Biraz sonra kendine geldi. 
Cöz yaşlan. aükılnet bulmasına yar

dım etmişti. 

Dudakları arasından mınldandı: 

- Hayır.. Cemalyan muhaltkak ya

lan eöyledi. Jan ölmedi .. Jan yaşıyor .. 

Allah 'Vere de onun nerede bulunduğunu 
keşfetmeseler .. istemiyorum .. Tekrar ele 
geçmesini istemiyorum. 

Karjak, Niyangı Tunusun yerli kahve
lerinden birinin arka kısmında bulmuştu. 
Ona Cemalyanm akıbetini anlattığı za
man kısa boylu Mongol hiç hayret etme
di. 

Sadece : 

- işte.. dedi. cŞeb in hakiki mürit· 
leri böyle !İzin gibi hareket ederler. ma

nevi bi rkuvvet onlara Şefin karanru va
sıtaya lüzum görmeden bildirir. Evet 
mösyö Karjak .. Siz doktor hakkında ve

rilmiş olan bir kararı daha çabuk infaz 
etmiş olmaktan başka birşey yapmış ol
madınız. Zira Cemalyan ölüme mahkfun 

olmuştu. Ve yarın sabah sağ çıkmıya
caktı. 

- Demek komplo hazırladığı mu· 
hakkak.. 

- Evet.. Manmafih buna komplo 

denemez. Ufak bir teşebbüs. Onu yine 

hangi milletten olduğunu kendi de unut-

muştur. 

- Haltilcaten dolr.tor mu idi? 

- Belki .. O, maliyeci, hukukçu, fen-
nt müşavir olduğu kadar da doktordur. 
Hangi şahsiyete girerse o şahsiyetin mes

leğine de bürünmesini bilirdi. Eğer ko
kaine İptilası olmasa idi çok yült.seklere 
irtika edebilirdi. 

Karjak, derin bir düşünceye dalmıştı. 
Niyang bir müddet sükuttan sonra sor
du: 

- Şimdi nydınlanması lazım bir noltta 
var. Doktor kontes Tatiano Pogozaya 

Jan Lö Helyenin öldüğünü ne maksatla 
söylemişti~ 

- Her halde 18.f olsun diye .. 

- Böyle ~eyler laf olsun diye söy-
lenmez. Bunu anlamak ve öğrenmek fay
das1Z olmryacak .. 

- Onu her halde bize Cemalyan öğ
retecek değil artık .• 

Niyang ıeytani bir gülüşle: 

- Kim bilir .. Belki de o öğretecek .. 
dedi. 
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r7Z77.77./.7..7/.h'7.//.7,/;. ~AY.7.IL;,cff/L7ZT/.:L/.7.Z:/71ZTLZ/. /'7Y'Z7YZ7'} 

Alaiyeli Abdullahta ~ 

Yeni Fiatlar 
Rekabetsiz satıslar 

' . Pazarlıksız satı§ kanununun tatbikinden itibaren mağazamızdaki 
kuma§lann fiatleti rekabet kabul ctmiyecek derecede indirilerek~ 

aktu fiat teıbit edilmiştir. 
Yeni gelen Dormeuil Fi§er, Fayn Vulen yerli ve Avrupa kum&§la· 

n etiketlerindeki yeni fiatleri mutlaka görmelerini sayın müşterileri- · 
e tavsiye ederim. 

Peştemalcılar Kazınirci 
H. ALAlYELl ABDUILAH 

(2902) 
...... lllllmlllllf.lmilllllll .... llllllrJ:'*•rEIZZd34D18W~Pm*Wllill2!'.lllallllilllilBI 

ROJENiN ESASLARI 

Projenin hükümlerine göre, bütün 
kara yollannda seyrüııeferin selamet ve 
intizamla cereyanını temin için gerek 

yayalar, gerek bütün nakil vaıııtalan, bu 
kanunda yazılı esaslıtra ve bu kanuna 
müateniden }"apılac.alt nizamname hü
kümlerine ve belediye ~mırlan içinde 
mer'i olmak üzere belediyenin ve bele
diye !lınırlan d~ında kalan yollar için 
vilayetlerce yapılacak talimatnamelere 
göre hareket etmekle mülc.ellef olacak
lardır. 

YoJlarda viraj, meyil, yolun genişliği 

veya darlığı göz önünde tutularak nakil 
vasıtalarının en çok yapacakları sür"at 
dereceleri ve yollarla yollar üzerindeki 
köprü menfez ve bütün sınai inşaatın 
hangi ağırlıktaki nakil vasıtalarına ta
hammülü olacağı belediye sınırlan için

deki yollar için belediyelerce, belediye 

cınırları dışındaki yollar için vilayetler

ce tespit ettirilecek, gerek bunları göste
re-o işaretler, gerek beynelmilel seyrüse
fer işaretleri bütün yollara, aidiyete göre 
belediye veya vilayetlerce konulacaktır. 
Bu muraflar, ait olduğu dairelerce öde
necektir. 

Belediye sınırlan içinde mer'i olacak 

seyrüsefer talimatnamelerinin tanzimin

de zabıtanın mütaliaaı alınacağı ve mem
leketin en büyük mülltiye memurunun 

tudikine arzolunacağt gibi belediye sı

nırlan haricindeki yollarda cari olacalt 
r,eyrüsefer talimatnameleri de bu kanun 
hükümlerine ve bu kanuna göre yapıla· 

cak nizamnamede belirtilecek. esaslara 

ve memleketin her tarafında ayni. şekli 

muhafaza için dahiliye vekaletince ve 
rilecek direktiflere göre mahallin husu
siyetleri de dikkate alınarak belediye sı

İmlan içinde mer"i talimatnamelerden 
mümkün olduğu kadar ayrılmamak ve 
nafıa idareleriyle zabıtanın mütalaalan 
alınmak üzere vilayetlerce hazırlatılarak 
tasdilc edildikten sonra tatbik mevkiine 
çıkarılacaktır. Bu talimatnamelerin tadi· 

!inde de ayni e.sa!llara riayet olunacak
tır. 

Bdecliye sınırlan içinde yôllann mu
hafazası ve nakil vasıtalan hakkında bin 
beş yüz seksen numaralı belediyeler ka
nununun belediyeler için kabul ettiği va
zifelere ait hükümler mahfuz olmak üze

re belediye sınırlan haricindeki yollar

da bu vazifeler talimatname hükümleri 
dairesinde zabıtaca mahalterinin en bü
)"Ük mülkiye memurlarının kontrolü al
tında ifa olunacaktır. 

Bu kanuna veya bu kanuna göre ya· 
pılan nizamname ve talimatnamelere 
nykın harekette bulunup fiilleri bu ka
nunda yazılı cezalara taallUk edenler 

mahallin tibi olduğu ceza mahkemeleri
ne scvkedileceklerdir. Fiilleri, belediye 
işlerine müteallik cezai hükümler kanu

nunn göre, ceza verilmesini istilzam 
eden suçlul:ara verilecek belediye cezR· 
lnrı, suç vilayet merkez kaza9ı hudutla"J 
içinde olmu~ ise vilayet merkezi beledi

ye encümeni .. 0 , suç kaza hudutları için
de olmuş ise kaza merkez belediye endi 
menine. 486, 1608, 2 5 75 numaralı ka
nunlara göre verilecektir. Ankara ve Is 

tanbul şehirleri hudutları dahilinde ya 
pılııcak bu giLi suçlar hakkında bu ,. 

birlerin belediye teşkilatına müteallilr 

hükümleri mahfuzdur. Belediye teşkilatı 
bulunan nahiye ve köylerin yalnız bele• 

diye hudutları dahilinde işlenen seyrüse 
'•t suçlanzad,.m dolayı bu mahallin be· 

lediye encümenleri ceza vermeğe sala 
hiyetli olacaktır. Belediye ~eri aebebi
le muhtelif kanun ve nizamnameleı· 
le belediye sınırları dışındaki seyrüsefer 
işlerinden dolayı belediye reislerine ve 
rilen salahiyet, seyrüsefer işlerinden do· 
layı vali ve kaymakamlara da verilmiş 
tir. Seyrüsefere taallUk eden hu.uslarda 

belediye cezaları, üç misline kadar art· 
tırılabilecektir. 

Yollarda her cins hayvan sürülerinin 
sevkinde riayet edilmesi lazım gelen usul 

ve tedbirler talimatnamelerle tesbit olu• 
nacaktır. 

NAKtL V ASiT ALARI HAKKINDA 
l lOKOMLER : 

Umumi ve hususi yerlerde seyrüsefer 
eden yük ve binek araba ve hayvanları, 
ve otomobil, otobüs, motosiklet, kam
yon ve emsali bütün nakil vasıtalannın 

fenni vasıf ve şartlara uygun olduğu ve 
tetkik ve azami istiap haddi ve taham· 
mül derecesi tesbit olunarak işlemeleri 

ruhsata bağlanmadıkça seyrüseferlerine 

müsaade edilmiyecektir. Her nak.il vası· 
tası. r ·'-sata bağlandığını göstermek. üze• 
re bir plaka taşımağa mecbur olacaktır. 
Belediye ~mırı dahilinde işliyecekler için 

Eczacı Kemal Klmll Ak· 
ıa,ın iki gözden mahrum 
B. Mustafa AyrıközU ile 
yaptığı a'k baklunda 

entresan bir muıakat 

•*• 
Yazan: Eczacıı Kemal K. Aktaf 

Kemeraltından geçenler, Hilal ecza
nesinin köşesine dayanarak adeta benim 

ile rekabete kalkarcasına gö_zlük, traş bı
çağı, çocuk muşambası, diş fırçası, ayna 

ve tarak satan ilci gözden mahrum Mua· 
tafayı mutlaka tanıyacaklardır. Yine 
Kemeraltında Şamlı sokağında oturan 
bu çalı~kan genç, yumuk gözleriyle dai

ma gülümsiyerek, elinde kendisine yol 
gösteren değeneğiyle, yazın kızgın güne

ıine, kı~ın sert rüzgarlarına göğüs gere
rek durmadan dinlenmeden, bayanlar 
baylar diye mallarını sıra ile sayan çalış

kan bir satıcıdır. Eczanemiz.in :köşesinden 
ayrılmıyan Mustafa ile komşuluğumuzun 
verdiği bir hususiyet içinde ahbap olmuş 
bulunuyoruz. Boş vakitlerde işlerden, 

dünya hadisatından görüşmemiz ebik 
değildir. Soyadı cAynk Özii> imi§. 

Bu adı nereden buldun dedim. 
- Eczacısınız, ayrık kökü nedir bi

lirsiniz, ben ayrık kökünden etrafa dal bu vazife belediyelere ait olduğu gibi 
beJde veya beldelerle köyler aramnda budak salan h~usiyetini kendime aem
aeyrüsefer eden nakil vaSJtaları için bu boliJc bir ad seçtim. Aynlc Özü dedim. çok ltadmlarda afka 9Cfk.at aan .... ~ 

vasıta sahiplerinin daimi ikametgahlan
nın mensup olduğu kaza belediye dai
resine ait olacaktır. Her türlü nakil va-

sıtalarını i~letenler, ehüyetleri aabit ola· 
rak belediyece mecburi olduğu gibi, sıh
hatleri bakımından da belediyelerin da
imi kontrolüne tabi o1aca1tlardır. 

Mail mesuliyet aİgortuı altdettirdiği
ni vesikalarla ispat etmiyen motörlü na
kil vasıtaları mutasarrıf veya rnüstecirle-

rine seyrüsefer ruhsatnamesi verilmiye
cektir. Müddeti biten sigortalar yenilen

mezse seyrüsefer ruhsatnameleri geri 

alınacaktır. Motörlü nalcil vasttalan sa• 
hipleri vasıtalariyle yaptıklan her türlü 

zarardan meaul olacaklardır. Zarara ui-

Bununla etrafa dal budah salarak bana karşı yakınlık duygulannı ço 

müşteri celbini hedef edindim dedi. bir müessir olur, dedi. 
Güldüm. Güldüm. 

- Ne giilüyorsunuz, reklamcılık yal

nız .U:e vergi değil ya. eleJden üstündür. 
diye beni bir hayli güldürdü. 

29 yquida mu,. gözlerini pek küçük

ten kaybettiği için aünyada görmek. mef-

- Demek bay M~tafa Ayrık 
diye soyadı alı§lnız kadınlar aleminde 
dalbudak satmanıza vesile oluyor. 
dim. 

- Ah... Kemal Aktaş ,dedi. 

bumu ne olduğunu bilmiyor, kendi.<ıinin ediyorsun. 
büyük bir mahrumiyet içinde bulundu- Müteessir olacak zannettim. özlt 
ğunu etrafın telkinlerinden anlıyor, fa- liyordum. Baktım bizim B. Mustafa 
kat hissetmediği için bir eltaiklik, bir za- lüyor. 
vallılık duynuyormuı. - Aşk işlerinde ama değiliın. 

Kendisine çok nazı1t bir aua) soraca- açık gözüm dedi. 
ğımı, pek samimi olınaaını haber verdim. Samimi bir sualim daha var B. 
Gözlerinde büzülen tebessüm duruldu. tafa dedim. 

Ciddi bir çehre içinde yok gözleri oy- Derhal kaşlarında bir ciddiyet 

nyanın batası veya mücbir sebepler bu· nllftl, katlan asil ve vakur bir intizar 
lunduğu ispat ediline nakil vasıtası aa- içinde gerildi: 

- Buyurun. dedi. 
- Kadın sevgisini duyduğunuzu 

hibi beri olacaktır. - Buyurun sorun, bayım, eledi. !ediniz. Size aşık olan. sizi sevdijİllİ 
raf eden kadın oldu mu, dedim. Motörlü motönüz nakil vasıtan kul- - Bay Mustafa Ayrık ÖZÜ, dedim. 

!ananlar bir kazaya sebep olduktan tak- , Her İnsan gençliğinde bir sevdaya tutu Müphem bir yere hitap eder gibi 
lur, bir erkek bir kadını, bir kadın bir doğru eğildi, dedi ki: dirde derhal vasıtayı durdurarak b.za
erkeği sever. Bu aıkı meydana getiren 

ya uğrıyanlara yardım etmcğe ve valt' a-
görmektir. Siz hayatınızda hiç sevdiniz 

- Ama oluşum mudur, nedir) 
kadını sesinden seversem mutlaka o 
dın tarafından bana sevda itaretleri 
rilir. Malum ya ben yolda bile d " 
ğimin yardımiyle yÜrürüm. Kadmlar 

den ilam a:ık beklemezler. Onlar 

yı en yakın zabıta veya belediye mevlcii
ne haber vererek yardım istemeğe mec
burdurlar. 

Bir nakil vasıtasını, hırsızlık kasdi 
bulunsun bulunmasın her ne sebep ve 

maksatla olursa ol.un aahibinin malu~ 
matı olmaksızın alıp kullanmak yasak 
olacaktır. 

Binek nakil vaaıtaaını kullananlar yol
cuların istediği yere gitmeğe ve kendi
lerini emin bir surette götürmiye mec

burdurlar. Hususi surette kiralanan va

sıtalar her hangi bir maksatla olursa ol
sun bu emniyeti suiistimal edenler veya 
yolcuların istekleri haricinde istikamet 

takip edenler, bu hareketlerinden baılı:a 
bir hadise çıkmamış olsa bile, cezalan· 
dınlacaklardır. Bu suretle hareket ede
rek yolcuyu bir suretle iğfal ve bu yüz· 
den bir vak'a çıkmasına sebep olurlarsa 
hndisenin istilzam ettiği cezaların en 
ağıriyle cezalandınlacaktır. 
Zabıta, bu kanun hükümlerine ve bun

lııra dayanılarak yapJacak nizamname 

ve talimatname hükümlerine aylcın ha
reket edenleri me-netmekle mükellef ola
caktır. Tahdit edilen mikdardan fll7la 

yolcu Ve eoya yüklü motörfü vasıtalar 
hakkında yapılacak nizamname hüküm
lerine göre muamele ifa olunaa\ktır. 

-------
B. Arif Yurcu 

Bir mUddctten beri şehrimizden ayrıl
mış olan askeri hastanesi operatörü Arif 
Yurcu şehrimize avdet etmiştir. 

Hastalarını evvelce olduğu gibi ikinci 
beyler sokağında müzayede salonu kar
şısındaki muayenehanesinde kabule baş-
lamıştır. · 

takas komisyonu 
Takas komisyonu dün Türkofiste haf

tıılık mutat toplantısını yapmıı ve takas 
muamelelerine ait evrakı tetkik etmi§· 
tir. 

kiralık apartman 
Cclfil Bayar Bulvarında Vahit Demir 

Kan apartmanının 5 odalı birinci katı 
ile 7 odalı üçüncü katı kiralıktır. Asri 
konforu havi bu iki daireyi gezmek isti
yenlerin ayni apartman odacısına müra
caatleri. 1-4 S. 4 

mi> 

Yüzündelti ciddiyet bozu1madan: 

- Evet sevdim ve hem de çıldırasİ· 
ya ... 

Dedi ve ilave etti: 

- Bay Kemal Aktaı, anlıyorum ki 
siz gözlerim olmadığı için kalbim de yok 
zehabına diiJüyorsunuz. Görmediğim 

için valua le.adının güzelini çirkinini bile~ 
mem ama, bende güzel kadını tanıyıp ta 

.evmek haıısast çoktur. Ben kadını sesin

den tanır, sesinden severim. Hayatımda 
sesiyle tanıfJp sevdiğim kadın pek çok
tur. Bunlardan bir tanesi de deli gibi 
beni sevdi. Gözlerimin kapalı oluşu pek 

ilanı aşk ederler, dedi. 
Son bir sualim B. Aynk Özü, 

dim: 

Evli ıu.iain, bekar mıııln> 
Bekarı 

Evlenmek ister misin) .• 
Güldü: 

- Sen bunları galiba gueteye 
zacaksın, bırak kadınlan bapma 
türeceksin, dedi. gülüştük ....• 

Eczacı: KEMAL AKT A-f 

Eski eserlerimizin tamir: 
Vakıflar idaresi 

çalışmıya devam 
programla 

ediyor 
ANKARl\, (Hususi) - Vakıflar ge-ı bir nümunesi olmak üzere ele m~ 

nel direktörlüğü, ecdadımuın g'öğsümü- önce 1 280 senesine ait bir kaç ~ 
zü kabartan eski ve tarihi eserlerinin vakfiyesi de pavyonda halkunıza , 
mali imkan dahilinde tamirine bir prog- rilmiştir. 
ramla devam etmektedir. ~" Pavyonun iç.inde dedelerimmn 1"'. 

Genel direktörlük vakıf iratlarının .A ve başancı kudreti ile imar. infa ,,. 7r 
arttırılmasını temin için muhtelif yerler- - • .ı.lı 

dım bahsinde ne kadar hUAS ~. 
de bulunan vakıf binalarmı tamir ettir- • 'I' 

rını anlatan (düşündüler, buldular. ~ 

rattılar, eserlerini yaşatacak varltkfatl • 

Bul va şirketinden yüz küsur bin liraya bıraktılar) dövizi bilhassa dikkat 

güzel bir bina satın almış, lstanbulda alakayı celbetmi~ir. 
büyük postane karşısında Valide hanı- Vakınar genel direktörlüğü sofi!! 
nın ihalesi yapılmış, An~nlyada Murat- lerde Edirnekapıda Mihrimah cafl1" 

paşa arazi!lindeki yabani zeytinliklerin fttanbulda Bankalar caddesindeki ~ 
isla.hına girişmiş ve bu zeytinliğin iskası Musa camiini, Ankarada Cebecide , 

için de Romalılar zamanından br.ri met- nan Cenabi Ahmetpaşa camiioİ ,,., 

mekte ve yeni yeni vakıf akarları satın 
almaktadır. Vakıflar idaresi, fzmirde 

ruk bulunan kanalların temiı:lctme ame- ettirmiştir. 

Antalyanın Elmalı kazasında ~ 
Ömerpaşa camii, Bozöyükte K__...-

liyesine girişmiştir. Vakıflar idı:orc.;i yur
dun tarihi ve çok kıymeı.li eski e.~erlerle 
dolu olan vakıf irat, akar ve vesikalarıııı -il 

camii, Kadırgada Sokullu Mehmet .-::; 
halkımıza tanıtmak için lzmir beynelıni- f elP"' 

camii, fstanbulda Edirnekapada • -._.J 
lel fuarında daimi bir bina yaptırmıştır. ~;. 
Fuarda evkafa ait olan bu pavyon altın camii, Sultan Ahmet camii Cs • V' 
madalya kazanmıştır. Pavyonda tamir Okçumusa camii tamir edilmektedi'· ;d 
edilen, edilecek ve edilmekle olan tari- kıflar idaresi her yıl bir mikdar 6IJ W 
hi eserler ile abideler fotoğraHarla teş· ve tarihi eserin tamirini yapacak .,. 

hir edilmiş, vakıf inşaat, zeytinlikler, suretle Osmanlı İmparatorluiu 
vakfiyeler de ayn ayrı resimlerle pav- nında harap bir hale gelmi§ 1.UhllılJ!l• 
yonu aüalemiıtir. Türk hayırseverliğinin eserlere yeni bir hayat ve 
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Bize bol saray şarabı getir 
Mukaddes papas elendi ile birlikte şöyle karşılıklı 

bir kafaları tutmak istiy~rum 
~lıutiYano, ifte bunu birden hatır
da Ve daha imparator Leonun yanın
n iken kafasına bu papaza bir oyun oy-
&ıııaiı kunnuştu. 
P'kakat aradığı cŞabı acaba bulabile
~ llılydi? 

İşte bu eL ''ıe ile ilk önce işi meydana 
~~. sadece F.ftimyosu bir şarap 
)t":;_e_ğe davet etmekle iktifa ederek onu 
-ıJZ bıra~ı. 

&bastiyanonun, şalı ele geçirdikten 
~ııı,a Odasına dönüşü adeta bir zafer 
""'lllttı idi. 

~are ile oynıyan kedi gibi bir müddet 
ll\yo3 ile oynadıktaıi sonra nihayet 

•nu, gördüğümüz şekilde tam can alacak 
)teıizıden vurmuştu. 

Papas, hAll diz llstU çökmüş bir vazi
Yette Yalvanyordu: 

ti - Merhamet!.. Sizi takdis ediyorum. 
e .. Ne iateneniz peki. .. 

d Seba.tıyano, büyük bir kurnazlıkla 
•tiıaı vaıi.yetini deA!ftlrdi: 
- Muhterem peder, dedi. SW böyle 

Yerde görmek muhddes ldlileye hİİI'
llıet eden bizler için bir yürek ac13ı olu
Y.or. Kalkın • Şuraya oturun, size bir 

~lft §&rap daha getireyim ve... Artık 
ost gibi konuşalım .. 

Bu söıler, papaa Eftimyosun üzerinden 
ağll' bir yük kaldınlmış tesirini yaptı. 

.Ayal!a kalktı. 

k Gözlerini Sebastiyanodan ayırmadan 
enarda bir koltuğa oturdu. 

Oturdu değil.. AdetA çöktU. 
. ÇUnktl artık partiyi tamamen kaybet

tı'-'-. •uu ve Sebastiyano ne derse onu yap-
~ meobur olduğunu anlamıştı. 
Sebastıyano, kendi bilyük masasının 

h'1fuıa geçti. 

ki l\{8.3anın listünde duran birçanabir çe
"çle vurdu. 

,, leapının !!nündeki muhafız eşikte be
"ldi. 

&bastiyano mıılıafwı: 
- Saray nazırı asalet)(\ Hıristidi ce-

;:aplarına haber verin .. Zahmet olmazsa 
uraya kadar teşrif etsinler .. Dedi. Son

ra da bize bol şarap getir. Mukaddes pe
dere saray mahzenlnln eski§arapların
dıın istediği kadar ikram edelim .. 
k lıluhafız çılrtıkdan sonra suratı sapsan 
0silmiş olan Eftiınyos kekeledi: 
- Niçin ... Niçin yalnız konuşmuyo

tuı? 

Sebastıyano onu tatmin etti: 

- Üzillıneyiniz muhterem peder .. Bir 
a.ı: ııonra buraya gelecek olan saray nazı
rı hiç te fena bir adam değildir. Esasen f Örtişece-ği.miz meselelerde onun da bu
Urunuı muhakkak lhun. Merak etme
Y!rı.. Eğer bizimle anlaşırsanız .. O kork
~Uğunuz kilise ve din nüfuzunuz eliniz-

en gitmek şöyle dursun.. Bi!Akis pek 
Yakında Samatya manastırından Aya
".'fya kilisesi baş papazlığına yükselir~ 
liııiı:. . 

Eftimyosun gözleri fal taşı gibi açıldı. 
- Ne derseniz .. Ne isterseniz onu ya

llacağıma tsa, Musa.. Meryem üzerine 

yemin ederek söz veriyorum. belki de gırtlak gırtlağa gelmiş bir vaz.i-
- Öyle büyük adamların isimlerini yette bulacağını zannetmişti. 

ortaya koyarak yemin etmenize lüzum Odaya girer girmez Eftimyosun yüzü-

yok .. Bu şal benim elimde ve güzel An· ne bakınca hayrete düştü. 
dromedyada hayatta ve Samatyadai:i Arkalarında kara cübbeleri ve ellerin
evinde oldukça başka teminat isteme- de kanunlarının müthiş tehditleri ile Bi-
yiz... zam ve ııarayı daima susta durdurmuş 

· .•.• • olanlar zümresine mensup bulunan pa· 
. • • • • • pazın böyle süt dökmüş kedi gibi sük-

Hıristidl, kendi.sini Sebastiyanonun lüm pük!Um vaziy~i Hıristidiye mühim 
beklediği haberini aldığı zaman Meta bir vaziyet karşısında bulunacağını an

koşarcasına muhafızlık dairesine geldi. !atmıştı. 

O.. Kapı yoldaşını papaz Eftimyoslı - BiTMEDİ -

Bulgaristanda : 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Meyva ve sebze ihracatı 
Geçen sene ile bu sene rakkamlaı ı 

arasında bir mukayese 
Bulgar ticaret nazırının Dneo gazete· ler. olarak intihap edilmektedir. Bu ••· 

sine yaptıj-ı beyanata göre Bulgar meyva yede kıt mevoiminde bu mıntakalarda 
ve ıebze ihracatı her sene artmaktadır. baı gösteren zahiresizliğin önüne g:eçil

Netekirn 1938 ihracatı, geçen oeneye mit olacaktır. 
nitbeten çok faiktir. Bu hımata bir fikir 
vermiş olmak için bazı rakamlar zikr~ 

delim: 
Ozüm 1937 senesinde 2600 vagon, 

1938 senesin~ 4500 vagon, Elma 1937 

~······~ .. ~·~·~··~·····~ 
. . ................•...................... ,, 

senesinde 47 vagon, 1938 senesinde ANKARA RADYOSU: 
2 60 vagon, Erik 19 37 senesinde 1 2 va· 5 Birinciteırin ! 9 38 Çarıamba prog-
gon, 1938 senesinde 700 vagon, Çilek ramı (öğle neıriyatı tecrübe mahiyetin-
1937 senesinde 24 vagon, 1938 tenesin- de olarak yeni •tüdyoda yapılacaktır.) 
de 174 vagon, Kayısı 1937 oeneainde48 Öğle neşriyatı: 
vagon, 1938 senesinde 48 vagon, Şef- Saat 12.30-13.00 te Alaturka plak 

tali 1937 senesinde 1 vagon, 1938 se· nC!frİyatı, 13.00-13.15 te haberler, 13. 
neoinde 14 vagon, Karpuz 1937 sene· 15-14.00 le Karı.,,k plak neşriyatı ve 
sinde O. l 9 38 seneainde 38 vagon, Ka· son. 
vun 19 3 7 oeneainde l vagon, 19 38 ee• Aktam n"'riyatı: 
nesinde 3 vagon, Çilek ezmesi 193 7 oe• Saat 18. 30-19. 1 5 te plakla dano mu-
neoinde 245 vagon, 1938 senesinde 600 sikisi, 19.15-20.00 de türk musikiti ve 
vagon, Domates 19Ü senesinde 1300 halk şarkıları (Makbule Çakar). 20.00-
vagon, 19 38 senesinde 1400 vagon, 20. 1 O da saat ayarı ve Arapça netriyat, 
Biber 1937 oeneainde 43 vagon, 1938 20.10-20.15 te haberler, 20.15-21.00de 
senesinde 72 vagon . türk musikisi ve halk şarkıları, (İnce ea.z 

VekUin beyanatına göre beynelmilel faslı Tahsin Karakuş), 20.15-21.00 de 
politik durumda ihtilatlar vukubulmazsa otüdyo salon orkestrası, 22.00-22.15 te 
bu seneki üzüm ihracatı 12 hin vagonu haberler ve hava raporu. 22. 15 te ya

bulacaktır. Bu ihracat Avrupanın her ta- rınki program. 
rafına ve ayrıca Mısıra yapılmakatdır. IST ANBUL RADYOSU: 

Hükümet, zahire zeriyab ile meşgul Saat 18.30 da dans musikisi (pliik). 
olmıyan yerlerde zahire stokları vücuda 19.00 da <;-or musahabeleri: Eıref Şefik 
getirmek üzere depolar yapmaktadır. 19.30 da Karışık muaiki {plak), 19.55 
Şimdiye kadar Samakof, Tının, Zlatog• te borsa haberleri, 20. 00 de oaat ayarı, 
rad ve Nevrokop kaSllbalarında birer de· Nezihe Uyar ve ıukadaılıuı tarafından 
po yapıltnıftır. Bunlara ay başından iti· türk musikioi ve halk şarkılan, 20.40 ta 
haren bin ton kadar zahire stok edilecek- ajana haberleri, 20.4 7 de Ömer Riza 
tir. Bundan oonra daha on kadar mınta· Doğrul tarafından arapça söylev, 21.00 
kada bu kabil depolar yapılacaktır. Böy- de saat ayarı. 22,30 da Recai ve arka· 
lelikle halk. hükümetin tespit edeceği daşları tarafından türk musikisi ve halk 
fiat üzerinden kendisine liizımgelen za- tarkıları, 22. I O da hava raporu, 22. 13· 
hireyi -bilavasıta - bu depolardan satın te Darüttalim musiki heyeti: Fahri Ko· 
alabilecektir. puz ve arkadaşları tarafından, 22.50 do 

Bu ıruntalc.alat, yukarıda denildiği gi-1 •on haberler ve ertesi günün programı, 
bi, zahire zeriyati1le mctgul olmıyan yer• 23.00 le oaat ayan: lotiklal martı. 

Halk masalları 
uzun uzadıya müzakereden sonra padi· 
şaha dönerek dedUer ki: 

- Şevketli padita}umızl Cümlemiz 
elimizden gelen herıeyi yapmakla emri 
hümayununuıu yerine getirmek iıterlz.. 

Bunun için de her türlü fedakarlığa ha· 
zmz. Fakat bu kadar büyük bir it için 
İcap eden mücevheratı bulmak kabil de
ğildir. 

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

Sihirli Lamba 
-12-

Padişah cevap verdi: 
Ve bu"t·· -- k" ·ı b un -vuzerası, saray er anı ı e e· 
taberk · ·· · f d erımeııntn aa.rayına zıya ete a-

~t etti. P11di,..h damadının bu davetini 
hu] ederek. kızının sarayına gitti. 
Padişah sarayına yaklaştıkça binanın 

""taa ve zineti daha ziyade göze çarpıp 
"e h"~et · d F k · 1 · d .•. "~ ı artırıyor u. a at ıçer gır ıgı 

>anıan "h • d 
..... 0 ı tııama karıı hayran kal ~ 
<>UY(ik 
d talona girdiler. O zaman dama· 
ına •ordu: 

ol - Oğlum bu saray dünyada mitli 
hi:~~n bir saraydır, çünkü, dünyanın 
:Z:\i .~r tanti.nda alhn, gümüş, elmas, 

ö:nrut, Yakut ile bina edilmiş duvarlar 

reıe dl?ıe~İftir. Fakat bizi en ziyade hay• 
ke uıuren birıey varsa o da böyle mü

rnınet b· b· 
ı-na. k ır ınada bir pençerenin nata-

; alınlf olmasıdır. 
una c b eva en Alaeddin: 

- Pad' h ınii 1 •• ışa ıın. Onu da ikmal etmek 
"'~und'" F o u. akat onu sureti mahsusada 

rafı tahanelerinden ikmal ettirilerek sa- - Bende lüzumundan fazla mücev .. 
rayın naili şeref ve aaadet olmasını arzu ber vardu. Haydi benimle beraber ea.ra-
ettim. 

- Bu fikrinizi pek doğru buldum ve 
memnun oldum. Şimdi bu hususta derhal 
emir vereceğim. 

Padişah derhal en usta kuyumcuların 
çağırılmasını emretti. Sonra yemek oda
sına geçtiler. Y cmeii.n bitmesi 11ıraıında 

kuyumcular gelmit ve iradeye hazır bu
lunmuş oldukları haber verildi. Bunun 
üzerine paditah bir pençeresi natamam 
olan salona gelerek kuyumcuları oraya 
celbeylediı 

- Sizi buraya çağırttığım ıu nala· 
marn pençereyi diğerleri gibi mükemmel 
bir surette im&l ve ikmal etmeniz için

dir. Diğer pençereleri güzelce muayene 
ediniz ve sonra mümkün olduğu kadar 
çabuk bu pençereyi yapınız. 

Kuyumcular bütün pençereleri büyük 

ya geliniz ve icap eden mücevheratı K" 

çip alınız. 
Hemen saraya avdetle mücevherleri ge .. 

tirtti. Kuyumcular bunlardan bir çoğunu 
aldılar. Bunların eberisi Alaeddinin he• 
diye eylediği kıymettar t&§lardL Kuyum· 
cular ite batladılar. P11c1Jtahın malik ol
duğu mücevherat k&rnilen bitti. Vezir 
de kendi mücevherabnı getirdi yine işin 

yarısı bile bitmedL 
AIAeddin, pençereyi diğerleri gibi it· 

mam etmek için kainpederinin bütün 
gayret ve himmeti beyhude olduğunu an· 
!ayınca kuyumcuları ça&mp o zamana ka· 
dar yaptıkları işleri söküp mücevheratı 

tekrar padişaha götürmelerini emreyledi. 
Bu emri alan saı ;llk:Orlar altı haftada 
yaptakları işi birkaç saatte bozarak taşları 
götürdüler ve Alı\eddini salonda yalnız 
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K A G L i Y O S TR O - Dünyayı büyüleyen adam 
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35- Nakleden: Faik Şemsettin 

Bu iş sabaha karşı bitmişti 
• 
ış Ve Dölamot 

•• • 
biter bitmez de madam 

bitap karyolasının uzerıne attı .. 
kendisini 

- Mösyö 1 dedi. Bu mektubun ne ya· 
zısı ve ne de imz.ıuı kraliçenin değildir J 

Sizin gibi Rohan hanedanından bir Pren~ 

ain F ransada kraliçelerin t:F ranaa kraliçe
si Antuvanet'• l}eklincle imza atmadıkla~ 

rını ve eadece vaf.tiz adlariy]e imza koy

duldannı bilmemeoi çok hayrete 9ayan• 
dır! 

Kardinal hiç cevap vermedi. Kral ar-

tan bir hiddetle: 
- Susmayınız t izah ediniz 1 dedi. 

Bunun üzerine Rohan: 
- Sir. dedi. lz.ahatımt sade size ve

rebilirim 1 dedi. 
- Pekala .. Bitişik salonda ne demek 

iotediğinizi bir kağıda yazarak bana bU
diriniz ! 

Roban diğet salona geçtiği. vak.ıt kra

lıçe, hal& sükun bulmıyan hiddet ve aoa
biyetle: 

- Bu adam beni tahkir etmif, şeref 
ve namuaumla oynamıftlf. Kendi.ine en 
büyük bir cezanın verilmesini isterim 1 
dedi. 

Mösyö dö Bretöy de: 
- Benim kanaatim bu merlteı.dedir l 

dedi. 
Yirmi. dakika kadar sonra, Kardinal 

dö Rohan içeri tekrar ,girdi ve yaz.ıh bir 
kağıdı krala verdi. 

Bu üç, beş satırlık. yazı, vaziyeti aydın .. 

latmıyor, bilakis büsbütün karıştırıyor

du. 
Kral bu lc.iğtdı buruşturup attı ve Kar

dinale' 
- Buradan çekiliniz.! diye emretti. 

Kral aynı zamanda, bir iııaret yaptı, 

mösyö dö Bretöy bu işaretin manasını 

anfaaı ve hemen salondan çıkh. Kardinal 
muhafızlar aratlndan geçiyorken de: 

- Kardinali tevkif ediniz. itte kralın 
iradesi! dedi. 

Kardinal o anda tevkif edildi. Fakat 
mevki ve hanedanının çok yüksek olması 
hasebiyle bu tevkif muhafızlar arasında 
bir tereddüt husule getirdi. Kardinal da 
bu tereddütten istifade ederek emrini 
beklemekte olan yaverine bir kağıt üze· 
rine birşeyler yazarak vermeğe vakıt bul
du. Ver 

- Bunu papas Corcene veriniz 1 de
di. 

Yaver, bu kağıtla kuş uçar gibi kota· 
rak gitti. 

Kardinal, bu Uğıtla muavinine mil
him evrakı yakınuıru emrediyordu. 

Ve Kardinal da hemen Baatile sevke
dildi. 
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MADAM Dö LAMOT 

Kontes dö Lamot, kocası vaoıtatiyle 
Londrada satılan gerdanlık bedeli ile 
memleketi olan Bar-sür-oba çekilmit 
orada lüks bir konak açmıı idi. 

Kontesin güzelliği, çok açık göz olma
sı ve geniş sarfiyatı muhitte eyi bir mev
ki kazanmasını mucip oldu. 

tan çıkanp ,.aktı ve derhal cin kartıaında 
aöründü ve M>rdu: 

- Ne emrediyonunuz) Emir ve fer· 
man sizindir. 

Alaeddin: • 

- Ben sana bu sarayı binayİ emrey· 
!ediğim zaman pençerelerden birinin ya• 
nm bırakılmasını aöylemittim ve aen de 
emirlerimi noktuı noktasına ifa eyledin. 
Fakat timdi o natamam pençerenin de 
diğerleri gibi yapılmasını iıtiyorum. 

Cin derhal cözden nihan oldu ve Ala· 
eddin da sa]ondan çıkb. Biraz sonra av
detinde arzu eylediği veçhile ötekilerin 
aynı olarak bitmiı olduğunu gördil. 

O eanada padişah atına binerek da· 
madının sarayına ıı:itti. Maha.dı bitmesi
ni emrettiği itin ne için durdurulm111 ol
duiunu anlamaktı. Padiphı kapıdan !tar-
9ılıyan Alaeddin, alıp salona götürdil. 
Padi,..h pençerenin diiierlerine tamami· 
le muvafı!c olarak yapJnuş olduğunu gÖ· 

tünce hayrette kaldı. 
- Oğlum. Sen nasJ bir adamsın} 

Böyle haftalarca yapılması bile mümkün 
olmıyan 1<eyleri bir lahzada yapmak ve 
bitirmek hi9 aklın kabul etmiyeceği bir 
şeydir. Dünyada senin gibi bqka bir 
kimse yoktur. Sana karşı gittikçe hay
retim ve meveddetim artıyor. 

Al3.eddin daima sarayında kapanıp 

Madam dö Lamot, burada en küçük 
bir endiıeden bile uzak zevk ve eğlence 
içinde yaşıyordu. Neden korkusu olacak 
idi} Yapbğı bu büyiik dolandmcılı!tta 

Kardinal dö Rohan bir kalkan demekti. 
Kardinal, bütün mevcudiyetini feda 

edecek, oenetleri ödiyecek ve okandal 
çıkmasına meydan vermiyecekti. Mesele 

meydana çıksa bile, bundan kendisine 
ne olabilirdi} Kardinal ile gerdanlık me
selesinde temasını bilenler kendisi, ko
cası ve dostu idi J 

1 7 Ağustosta, madam dö Lamot, 
Abbe Dom Rokur tarafından Klervo 
Abayında (Manaotınnda) yııpılacak 

merasime riyaaet ehne.k üzer~ davet edil
di. 

Bayan dö Lamot. kocuı ve katibi ile 
birlikte, lüko bir araba ile 24 Aiuotos 
la Klervoya gitti. 

Bu manastır. 1 1 1 4 le kurulmuı bU· 
yük ve genİf bir yerdt Dini merasim iti· 
bariyle mevkü çok yÜbeİ:ti. Bu oebeple 
baı papas, madam dö l..amota ı 

- Bundan ilci asır evvel buraya bir 
kraliçe bile kabul edilmezdi 1 demek 
mecburiyetinde kalmlfb 1 

Ziyafet verilirkerı. herşey huzur ve SÜ· 

kun içinde idi. Fakat birdenbire atları 

dört nala sürülen bir arabanın gürültüsü 
i~itildi. Biraz. sonra araba yaklath ve, 

baş papasa arabadan bir •eı: 
- Haberiniz yok muL Kardinal dö 

Rohan 15 Ağuotos gecesi tevkif edildi 
ve şimdi Baatildedir 1. haberini verdi. 

Bu habeı, bat papası yıldırımla vu· 
rulmuııa döndürdü. Fakat misafirler de 

dahil olmak üzere ziyafette bulunanla
rın hepsi de heyecana dUttüler. Bilha .. a 
madam dö Lamot oapsan kesildi. Ne ol· 
muıtu} Kardinal ne için tevkif edilmit
ıi~ Bu ani tevkifin akıbetleri ne olabUir· 
eli acaba? 

Madam dö Lamot hemen ayağa kalk
tı ve: 

- Ben gidiyorum! dedi. 
Bu lni karar ve hareket, Kardinalin 

tevkifi haberi kadar tesir yaptı. 
Baş papas hayretle : 
- Sizi sıkacak bir kusur mu oldu). 

diye sormağa mecbur kaldL 
- Hayır, fakat hemen hareket mec• 

buriyetindeyim! 
Diyen madam dö Lamot lı.iç bir ricaya 

kulak asmadı. kocuını ve kitibi Ue bir
likte arabaya atladı. 

Araba biraz yol aldıktan sonra. katibi 
madamaı 

Araba, madam dö Lamotun emri üze 

rine Par is yolunu tuttu. Fakat yolda müt
hi.t bir fırtına ve yağmur başladı. Çok 
büyük zorluklar ve z.ametlerden sonta 

madam dö Lam ot Parise vardı: konağına 
indi. 

file: İş olmak üzere, madam dö Lamot, 
ve katibi evrakı yakmağa koyuldular. 
Bir aralık madam dö Lamot: 

- Hepsini böyle tomar halinde yak. 
mıyalım. Bunlar içinde işime yarıyacalt 

bir çok kağıtlar vardır! dedi. 
Bu mütalea Üzerine üç auç ortağı ... 

baha kadar kô.ğıtlan tetkik ettiler. Biı 

kıamını yaktUar, diğer bir kısmını da 
ayırdılar. 

Sabaha yakın bu iJ bittiği vakıt ma· 
dam dö Lamot ) orgunluktan bitmİf idi, 
ve karyolasına yatbğı zaman, derin bit 
uykuya dalmaktan kendisini alamadı. 

-24-
BASTIL MAHPUSLARI 

Hadiseler birbirini hemen takibe baı 
ladı; madam dö Lam ot, Pariae geldiği 

günün sabahı tevkif edildi ve Bastile b· 

kıldı. 

Bu haberi duyan Kağliyostro, bu ka. 
dının işlerine derinden karışmamı§ ol· 
masına rağmen sırasını beklemeğe ba.ı· 

!adı. Ve çok ta beklemedi: Bir gün kra· 
hn polis müdütü yanında bir çok müsel

lah muhafız olduğu halde Kağliyostronun 
konağının kapısına dayandı. 

Kağliyostrodan çok memnun olan hiz· 
metçiler, zabıta kuvvetlerine kapıyı aç· 
madılar. 

Fakat zabıta süngü ve kJınç takmak 
suretiyle hücum ettiler, kapıyı açtılar. 

Kailiyostro, hiç mukavemet göster
medi, polis müdürüne : 

- Ben kralın emirlerine itaate hazı
rım. Esasen hiç bir kusur ve kabahatim 
de yoktur. Eyi bir adam olduğuma da 
hizmetçilerin kendiliklerinden gösterdik· 
!eri bu gayret şahittir! dedi. 

- Ben de ancak kralın emrini ifa va 
icraya memurum. Ne olursanız olunuz, 
sizi tevkife mecburum J 

Mukavemet imkinstzdı.. Bunun için 
K.ağliyoab;o teslim olmağı en eyi bir yol 
olarak kabul etti. 

Kağliyostro Baatile doğru eevkedilir
ken yolda yüzlerce Parisli cyaşasın Kağ
liyostro I• diye nümayişler yaptılar. 

Kağliyostro müdüre: 
- Görüyorsunuz ya.. Ben fena bit 

insan olsam, bu luı.dıu halk lehimde nü-
Araba nereye gidecek} diye ıor- mayiı yapar mı> dedi. 

du. 
Doğru Pariae .. 

- Fakat bana kalırsa, lngUtereye git· 
oek eyi olur. 

- Çok tuhaf dütilnüyorwunuz. Ben 
size bin defa demedim mi ki bu gerdan
lılı: itinde beni korkutaealt hiç bir nokta 
yoktur. Ben işlerimi çok oağlam yaparım l 

Kağliyostro Bastil zındanına teailm 
edildiii valtıt, usul mucibince üzerinde 
bulunan kıymetli eşyayı, para ve mücev

herleri bir torbaya koyd1L Bunu kendi 
mühüriyle ve hapithanenin reoml mühb· 
riyle mühürlediler. Hapishane müdürüne 

emanet ettiler. 

-BlTMEDI-

niyor, mahallelerden ıokaklardan geçtiği ------ıfir reınl dökerek !imhanın da o •· 
zaman ahaliye avuçlarla albn tevzi edi· rayda bulunduğunu anladığından mem
yordu. Bu cömertliği halkın son derece nun oldu. Şimdi onu nasıl olup ta ele ge
hürmet ve muhabbetini kazandırmlfb. çireceiini düıünmeğe ba'1adı. Ellerini 
Padifaha son derece hürmetkar olan oğuıturarak kendi kendine diyordu ki: 
Alaeddin bütün memleket halkının adeta - Her halde !imhayı elde edeceğim . 
mabudu olmuıtu. Alaeddini kendi eoki hayatı sefilaneoine 

Bu halde birkaç sene ııeçti. Artık Ali· iade eylemek isterim. 
eddin dünyada hiç bir,eyi düfiinmiyor, Ertesi gün sihirbaz, Alaeddinin tekiz 
mesut bir hayat geçiriyordu. O tırada gün kalmak üzere bir yere gitmiş ve bu 
Afrika sihirbazı yine o memlekete geldi. müddetten henüz üç gün geçmiş olduğu. 
Mağarada bırakhğı cihetle orada açlık- nu öğrendi. 
tan telef olduğunu düşündüğü Alaeddi· Onun için bundan fazla malumata lü
nin mahpustan kIDtulm111 şahane bir ha- zum yoktu. Kendi planını karıul&.JtırdL 
yata kavuştuğunu, padişahın kıziyle ev- Derhal bir bakırcının yanına eiderek. on 

lenmiş olduğunu görünce bütün bunların iki tane bakır limba istedi. Dükkıin ıaa .. 
sihirli lamba sayesinde olduğunu derhal hibi bu kadar mevcut lambası olmadığını 
anladı. Derhal Alaeddinin sarayına ııi· fakat bir gün beklerse yapacağını aöyle-
dip uzaktan temap. etli. -BiTMEDi-

-
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Satılık banka binası ve depoları 
Akşehir Bankasından: 

tkind Kordonda kiin Banka binasiyle Kasap bızır ınahalleai Ataı 
hanı ve Utücüler AOkağında 19, 25, 27 numaralı ev ve iki dü1'1ı:ıs'ım·mı1ı 
mülkiyeti aatıhia çıkanlmq olduğundan binayı görmek ve teki~" 
ni dermeyan ebnek için lmıirde Gazi buh-armcfa 16 numara.da 
ııir Ticaret evi müdürü bay Halil Akkende müracaat etmeleri • 
olunur. 1 - 25 (2858) 

mm:zz'n'"'r--· -----..-~mm~---o a - kalmıyor, her vaL::ıt çıkıyor, at ile a:ezi .. 
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YENi ASIR S iLK TEŞRiN ÇARŞ 

. 

Ada nada bir sah tekir 
inhisarlar veznesinden sahte fişle 

para nasıl dolandırdı? 
Karısı ve kardeşi 

er,, in valizinden 
ile beraber dolap çeviren 

sahte vesikalar da birçok 
"Tekin
çıl<tı .• 

Adana (Hususi) - inhisarlar baş mü

dürlüğü veznesinden sahte bir fiş ile 

385 lira çekildiği anlaşılmış olduğl.ll\Ôan 

bu hu .. usta tahkikata girişilmişti. 

Haber aldığımıza nazaran bu vaka şu 
auretle cereyan etmiştir: 

Şişeci Hayri adına doldurulmuş 385 
liralık bir fiş ile inhisarlar veznesinden 

bu para alınmış veznedar da bu fişi di-

• v erleriyle birlikte vezne defterine işle
dıkten sonra akşam muhuebeye teslim 

etmiştir. 

Fakat veznedar sabahleyin gelip te 

ise haşladığında muhasebeden Mustafa 
TaJJYeri vezneye gelerek 385 liralık fi
tin ortada olmadığını haber vermiş vez· 

nıcdar Bayram Fehmi ilk önce bunu 1Ja· 
h zannetmit fakat sonra da hakikat ol-
cluğu ania,ılmııtır. Yapılan tetkikat ne· 
ticuinde bu 385 liralık tediyata ait bir 

deşi Hayri ve yattığı yer de aranmış Hay. baş müdüriyetten verilmiş bir bonservis 

rinin firar ettiği anlaşılmıştır. bulunduğu gibi yüksek ticaret mektebin-

Yalmz burada Mustafaya ait küçük den mezun olduğuna dair de sahte bir 
bir valiz bulunmuş valizin içinde bazı 
sahte evrak meydana çıkarılmıştır. ida
renin resmi damgalı kağıdına baş müdü

riyetin reıımi mühürü basılmış otuz ka
dar boş kağıt, sonTa maaşının 12 S lira
dan 140 liraya çıkarıldığına dair guya 

kağıt bulunmuştur. 

Tahkikat ehemmiyetle devam edi-

yor. Mustafa T elı:inerin tevkifinden son 

ra firar ettiği anlaşılan Hayri de sıkı bir 
surette aranmaktadır. 

Eskişehir hapishanesi 
Esaslı bir surette tamir edilerek 

getirildi sıhhi bir hale 
Tıt ortada olmadığı gibi bu fite ait cilt E..kişehir (Husuıi) - Senelerdenberi günü cezaevi ilbayımız tarafından tö-
tıe tamamen ortadan kaldınlmışb. b. b r 

lnhinrların ve zabıtanın yaptığı ciddi harap rr ina İçinde cezalannı çekmekte renle a~'.lmııtır. ~inan.ın dahili ve harici 
tetkikat ve tahkikat sonunda bu eahte- oln mah1'.umlar nihayet temiz bir ceza 1 kısmı yuzlerce davetlıler tarafından ge

evine kaVUfmuşlardır. Eskişehir ceza zilmiştir. Ceza evimiz yeniden büyük bir 
\:arlık i~i meydana çıkarılmııtır ve rneae-

evi Cümhuriyet Müddeiumumisi Ragıp tamir geçirmesine ve çok güzel ve mo
Je tavazzuh etmiştir. 

ha Can tarafından Adliye vekaletinden al- dem bir şekil almı'" olmasına ragm~ en bir 
Bu 38S liralık sahte fişi yapan mu - " 

sebeden Mustafa Tekiner ile kardeşi dığı bir tahsisatla çok esaslı bir eurette az dardır. ş,ıırimizde yeni ve modern 
Hayriyi fııtanbuldan Adanaya getirtmiş tamir ettirllmittir. Binanın dahili kısmı bir cezaevi yaptırılacak olursa bu ihtiyaç 

"~ onu şişeci vaziyetine sokarak bu pa· tamamen deiiştirilmiş ve Üç yataklı ve ta karşılanacaktır. Bu takdirde bugünkü 
rayı llldırmıştır. eczaneli mükemmel bir revir, duş ve cezaevi bir tevkifhane olarak kullanıla-

Hayri adına tanzim edilen bu fiş ile hanyoluk ve on iki sıralı bir dersane ila· bilecektir. Erkekler cezaevinin yanına 
bu para alındıktan eonra vezneden ve- ve edilmiş ve ceza evine sıcak su ile kap· yeniden kadınlar cezaevi ile büyük imal

rilen fiş ve buna ait cilt muhasebeye kay- lanlı suyu getirilmiıtir. Geçen Perşembe ath~neler yapılmak üzeredir. 

dedilmişti. Nihayet yapılan eıkı araşbr· 

mada bu fi~e ait cilt bulunmuş yalnız 

içinden üç yaprağın koparılmış olduğu Gaz/e 
görülmüştür. 

ispirtoyu ka· 
rıstırarak icen 

Ada nada feci bir 
ölüm Söylendiğine göre Hayri lstanbuldan 

)'aya olarak on yedi günde Adanaya gel

ıni~tir. 

Muhasebeden Mustafa Tekiner vak

tiyle de bu gıÖİ euçlardan ıüpheli olduğu 
için biltün şilpheler onun üzerinde idi. 
Nihayet Muatafanın üzerinde ve evinde 

arama emri alınmıı Mustafa eıki istaı· 

yon civanndaki kahve yanında buluna· 

rak üzeri aranmıı 11 O lira para bulun· 

rnu~tur. 

A t 

Adana (Hususi) - Ziraat bankası delirmiş. 
Hu

··• iki numaralı pamuk ve çırçır fabrikasın
Balıkeair (Hususi) - Faytoncu 

da müdür B.Alaettin Arslanla fabrika fa
eeyin adında bir adam fazla aarhoı ola-

rak A nafartalar cadcluinde Hulusinin 
kahvehanesine ıitmif, elindeki bıçakla 

saia ıola 1aldırmağa baılamıştır. Hüse· 

aliyette iken yalnız başına makineler ara

eında dolaımıya baılamış ve bu esnada 

makineye kapılarak ağır eurette yaralan-

yin bu esnada iki camla bir mermer ma· mııtır. Hastaneye kaldırılan B. Alaettin 

sa kırmıştır. Ayakta duramıyacak dere
cede sarhoş olan Hüseyin birdenbire ye-

re yuvarlanmıt ve elindeki bıçakla eol 
kolundan ve aol ayağından yaralanmıt-

Aralanlı bir müddet sonra aldığı yara· 

ların tesiriyle ölmüştür. 

-*-
Seyhan ve Ceyhan 

Adana (Hususi) - Son günlerde ya· 

Belediye meclisi intihap) 
Heryerde halkın C. H. Partisine 
bağlılığını bir kerre daha ispat 

1lk rey pusulasını atan Bayan Suad Akil Erdal 

Bergama seçim intibal~ 

Bergamad~ 
belediye se 

Aydında seçim bayramı halkımızın st 
içinde tama 

Aydın (Hususi) - Belediye seçimi tiyle belediye 1934 • 1938 intihap dev· 
Aydıl\da coşkun bir sevinç ve bayram resinde belediye medisi tarafından ba
içinde yapıldı ve halk reylerini tamamen tarılan işleri muhtevi bir broıür neşrede-
C.H. Partisi namzetlerine verdi. rek halka dağıtmışbr. 

Aydın (Hususi) - Seçim münaaebe-

Reyini kullanan diğer bir yurddaş 

Tirede 
Tire (Hususi) - Belediyemizin asil 

ve yedek aza intihabatı işi saat 2.1 de ik

mAl edilmiştir. Aza intihap etmek ve in

tihap edilmek hakkını haiz olan (10310) 

kişiden (7423) ti reylerini istimal etmiş

lerdir. 

Halk daha sabahtan medeni hakkını 

Seçim 
Bergama (Hususi) - Pazaı 

sine rey sandığı başına koşmağa başla- sabah baştanbap donanmıştır. 
mıştı. Bütün Tireliler bugün bir bayram yük bir ıevk içinde seçime it 

sevinci içinde y~c;aııuşlardır. İntihabat Yedi hine yakın müntehipten 

işi saat 23 e kadar bUyük bir intizam da- den fazlası reylerini kullandıla 

bilinde devam etmiştir. P. namzetleri müttefikan kaza~ 
Gece belediye bir ışık yağmuru altına 

haua kadınlarımızın eeçime ~ 

terdikleri alaka çok büyüktil. 

Bu parayı nereden aldığı eorulduiun· 
Cla ömer Bateimezden aldığını eonra da 
aylıklarından biriktirdiğini söylemittir. 
Evinde yapılan araştırmada bir ıey bu

)unamamıt fakat kansı da şüpheli görül

düğünden adliyeye teslim edilmiıtir. 

br. Yapılan tahkikatta euçlunun ispirto 
ile ıaz yağını birbirine karıştırarak içtiği 

ve hu yüzden çılgın bir hale ıeldiği an· 

laıılmııtır. 

ian devamlı yağmurlar yüzünden Seyhan kullanmak ve partilerine olan bağlılık-

alındı. Saat 23 de intihap enctlmeni ta
rafından sandık açıldı ve reyler tasnü 
edilerek C. H. P. Namzetlerinin kazan

dığı ilan edildi. 

bütün gün ve bütün gece bir n 

içinde çalkandı . Edirne hanında yattığı anlatılan kar· ve Ceyhan nehirleri yükselmiştir. arını göstermek için musabaka ederce-

. ez: 

Tarihi macera 
ve esrar romanı Demir Maske Fransa tarihini 

kördüğüm nokta .................................... llll .......... ~.~~· .. lf!ail"J'tıll~131R!~ ... plııll1Bmı!~A~~lll 

Monsenyör Lui pençereye 

baktı. 

koşarak miş bulunan lvon, F aribol ve Mistufleye 
iltihak etti. 

- Hakllınız var.. dedi. Bizi arıyor· 

)ar. Nerede ise buraya gelirler. Haydi 
mösyöler.. Kılınçlarınızı alınız ve ... 

Şövalye dö Loren: 
- Şimdiki halde kılınçlarımızın yar

clımına lüzum knlmıyncak.. dedi. Sizin 
ve arkaclaslarınızın bizim çıktığımız bu 

gizli yere girerek beklemeniz daha mu· 

vafık ... 
- Yine mi firar.. Yine mi gizlen· 

mekn. 
- Monsenyör .. unutmayınız ki sabır 

}nalların en birinci vasfıdır. Vakıa eak· 
lanacağınız yer pek dardır ve hiç te hoşa 

gidecek bir yer değildir. Fakat bu dar 
yer .. size saraya gitmek için koridor va· 
:zif e"ini görecektir. 

- Pekuliı.. Haydi Suzan gel .. 
Şövalye dö Lorcn: 

- Pardon monsenyör .. dedi. Mat

mazel dö Brevanın burada ve bizimle 

beraber kalması zaruridir. 

Delikanlı tereddüt etti. 
Pençere önünde araştırıcıların hare· 

ketlcrini tarassut eden kontes dö Suvan· 
eon: 

- Çabuk olunuz .. çabuk olunuz .• di

yordu. Düşmanlarınız yaklaşıyorlar .. An
cak yirmi adım uzaktalar. Nerede ise 
buraya gelecekler. 

Suzan da yalvardı: 

Şövalye dö Loren de odanın kapısını 
hemen kapattı. 

Tam zamanı idi. 
Koridordan ayak eesleri yükseldi ve 

odanın kapısı 1Jiddetle açıldı. 
Önde Senmars arkada baş rahibe ve 

Rozarj içeri girdiler. 
Senmara, odanın içini kalabalık gö

rünce birden ıaıırdı. 
Şövalye dö Loren alaylı bir sesle: 

- Oo.. dedi. Maşaallah aziz dostu

muz Senmars .. Bu kadar gürültü ve pa
tırtı yapan eizdiniz ha 1. 

Senmars taşırdı. 

Şövalye dö Lorenin, on dördüncü Lui
nin küçük kardeşi Orlean dükünün çok 

yakın ve hususi dostu olduğunu biliyor
du. Orlean dükü, İngiltere kralı birinci 
Şarlın kızı Hamiyet Danglter ile evlen· 

misti. Senmanın Orlean dükünden çe· 

kinmekte hususi sebepleri vardı. Bu iti· 
barladır ki dükün çok yakın ve lailubali 
bir dostu olan Şövalyeden de sakınması 
lazımgeliyordu. 

Biraz evvelki hakimane tavrından eser 
kalmadı. 

Başından şapkasını çıkardı. 
lki büklüm eğildi. 

Şövalye, aynı alaylı sesle: 

- Demek.. dedi. Bu kadar amirane 
hareket edebilmek için terfii riltbe etti• 

- Rica ederim Lui.. biliyorsun ki niz? 

benim hayatım senin hayatına bağlı.. Senmarı kekeledi: 
- Demek sen de böyle istiyorsun.. - Beni af buyurun Monaenyör. Ben, 

Peki .. Sana itaat ~diyorum. majeste kralın nezaretimo tevdi ettiği 

Böyle söyliyerek Suzanın alnına bir 1 bir mevkufu aramaktayım. 
buse kondurdu. Sonra ı:izli odaya gir- - Tebrik ederim ~yle lee .. Sil&hfar· 

- 22-

Nakleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

hıktan zındancılığa terfi etmİf8İniz. 
- Monsenyör.. Kral hazretleri beni 

Pinyerol hlesi kumandanlığına tayin 

disine yaptığınız eon hizmetinize müka· 

fat olarak mı verdi} 
- Ne demek istediğinizi anlamadım 

tanımıyor musunuz} 
Ve böyle söyliyerek kontes dö Suvan• 

sona sokulmuı olan matmazel dö Bre· 

vanı gösterdi. 
Genç kız ise, korku içinde: 

- işte.. lıte araba ile beni buraya 
getiren çirkin adam bu .. 

Demişti. Şövalye, Senmarsa hitaben: 
- Görüyorsunuz ya.. dedi. Matma

zelin hatırası sizden daha kuvvetli .• 
Senmars bu sözler karşısında büsbütün 

hayrete düşmüştü. 
Genç kızı kaçırtan, kaçırma emrini 

veren ve buraya manastıra getirten biz
zat şövalye dö Loren olduğu halde şimdi 

neden böyle söyleyordu~ 
- Fakat Monsenyör .. diye mırıldan• 

dı. 

7..atı asilaneniz değil mi idiniz ki .. 
- Evet.. Ne demek istediğinizi an· 

lıyorum. 

Matmazelin buraya, bu manastıra ge• 
tirilm~i emrini eize ben verdim. Çünkü 
onun sarayda kral on dördüncü Luinin 
zevkine kurban gitmesini .. kralın metresi 
olmasını istemiyordum. Matmazelin q.. 
metinin korunması için en emin yer ola
rak burasını, bu manastırı buldum ve 

böyle bir vahoetin bir genç kız ismetinin 
payimal edilmesi vahıetinin v~lev kral 

tarafından olsun önilne geçmek vazife· 
mi.. asilzadelik vazifemi yaptım. 

Şövalye dö Loren bu sözleri bağırır 
gibi yüksek bir eesle ve Adeta duvarın 
öbür tarafında gizli odada bulunanlara 
itlttirmek mak.'lldiyle eöy)emişti. 

Hala hayretten kendine gelemiyen 

buyurdular. Monsenyör • Senmaraın bir kelime cevap vermeaine 

- Bravo.. Bu memuriyeti eize ken• - Çok te>'·· Bakınız.. Su sen9 kızı mlni olmak lc1n M>zlerino derhal ilAve et· 

ti: 

Şimdi benim burada .. 

bu pavyonunda ne maksatla bi 
mu fazla izaha lüzum görmiyo 
rüyorsunuz ya... Aradığınız fir 
kuf burada yok. Binaenaleyh b 
bırkıp çekilebilirsiniz mösyö .. 

Senmars, Şövalyenin hi.disele 
kasten tahrif etmek suretiyle id 

lam etmesinde hususi bir maksa 
için sesini çıkarmadan eğildi. S 
ve odadan çıktı. 

Sör Tezer de arkasından çıkm 
re iken şövalye ona hitaben: 

- Muhterem hemşire .. dedi. ~ 
dilerin araştırma işlerine rehberli 
için bir başkaaına emir verin ve 
rada kalın. Sizinle görüşecek t 

var. 

Sör Tezer, hemşirelerden birir 
marsa delalet etmesi emrini ve 
sonra odada kaldı. 

Şövalyeye doğru yaklaşarak h~ 

la ve yavaş sesle sordu: 

Mektep kitap)~ 
Bu sene Kültür Bakanl 

baıdırtmıf olduğu bütün m 
kitapları Hisar önünde: 

Ege kita 
evinde 

SATILMAKTAD 
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_lt_in_d_m_asa_lı_: Bu adam hangi ava nişan alıyor? 

NAMZET KAKINDA VEFA Eski bir 

Lem, çabuk ve alışık hareketlerile yü- sini yakalamak ihtimali olduğunu söy

. .. u ç 
:tUnU sabunlayarak, banyonun .kenarına ledi. 
Üişnıiş olan genç kızla konuşuyordu: Genç kız, hırçın hırçın: Ucayinide. Hint biikümdarlanndan harbettiler. Neticede cesur muharip ga-

- :tş fena değil ama, bir kadınla ça- - Bana bunları söyleme. Hem işit- Punyasenin çok sevdiği sadık bir nazın yet soğukkanlı hareket etmesi sayesinde 
lışınak hoşuma gitmiyor. Kadın milleti mek de istemiyorum. Zira beni alakadar vardı ki. ismi Harsivaniydi. Bu nazırın onun kafasau kesti. 
nü? .. Hepsinin köküne kibrit suyu. Ze- etmez .. Maziyi unutalım. Ancak artık tıpkı kendisi gibi eyi kalpli kansından iblis öldükten sonra onun sarayından 
birde şifa, onlarda vefa .• Darılma kızma. doğru yola gireceğini, düzeleceğini, na- ebeveynine layık Devasvani adında bir Somaprabhayı da kurtardılar ve cihirli 
eınl hemşire .. Sen de o soydansın ama.. muslu bir adam olacağını vaadel Yeter.. çocuk düııyaya geldi. Bir müddet sonra arabaya bindirdiler, geriye getirdiler. 
fieyleyeyim. Huy cawn altında. Çıkmaz <iedi. da, Somaprabha adında bir kızlan doğ- Oç namzet Harisvaninin evine dön
ıtd: Lem sevinçle söz verdi. Ertesi gün de du ki bu kız da büyüyünce. giizdliği ve dükJeri zaman, aralannda şiddetli bir 
Kadın omuzlarını silkti. Ağır ağır resmen karı koca oldular. znrafetiyle dillere destan oldu. münnknşa çıktı. 

aöyledi: Lem ile karısı iki sene dirlik, düzenlik Giizelliğiyle meşhur olan genç kız, ev- Sihirbaz ise bu cevabı verdi: 
- Aldırma Lem. dedi .. Ama, erkekler içinde yaşadılar. Artık bir fabrikada ça- lenecek çağa gelince, annesi vasıtasiyle - Eğer ben onun nerede olduğunu 

de pek öyle ahım şahım şeyler değil be- lışıyor bir yana da haftada bir kaç para babasına ve ağabeyisine ~ haberi gön- söylemeseydim, onu nasal bulacaktmn:) 
nlın için. Oğlum. 1ş iştir. Hele bu iş tam atabiliyordu. Fakat iki sene sonra fela- derdi: 1 Onun benimle evlenmesi lazımdır. 
biçilmiş kaftan. Benimle çalışmak is- ket başgösterdi. Fabrikanın işi iyi gitme- Beni ya cesur bir muharibe ve ya- Falcı ise fU cevabı verdi: 
tersen hazırım. Yok dirsek çevireceksen, di. Lemi de oradan çıkardılar. Bir ay da- f-.ut ta fnlcı veya sihirbaza verin. Başka - Eğer ben sihirli arabayla aizi biT 
&>eşin haber ver de, eyvallah diyeyim. ha geçti. Lusinda gebe olduğunu söyledi. birisine verirseniz derhal ölürüm. anda oraya götürmeseydim iblisin yanı-

l.em, cevap vermeden önce tam iki Genç kadın ilk önce haber vermek is- Bunu duyan babası Harisvani, böyle na naSıl ;gidip gelecektiniz~ Bunun için 
dakika dü§iindü ve birden dönerek: tememi§ti ama, sonunda korkmuştu. nadir bir damadı nasıl bulabileceğini dü- kızla evlenmek benim hakkımdır. 

- Pekala hemşire, kabul .. diye gü- Lem çoluk çocuğunu geçindirmek için şünmeğe başladı. Cesur muharip ise şu .Ozlerle müda-
lUnısedi. Seni bana gönderen ço'k seveli- her taşın altını kaldırdı. O yaz ev, ev işte bu düşüncelere dalmış bulunduğu palede bulundu: 

Yukcında gördüğii.nüz parçaları kese
rek birlqtiriniz ve "bakalım avcının ni

şan aldtğı 1ıayı:am bulabilecek mi$iniz1 
Bul4mazxaız gelecek sah günü :t>ua• 
size biz gösterece{i!z. 

~·•••••••••••maım•z:>22a12>:ım~2!:>czrı••21t:JJecı•ııtr~crJ =>,W'i?*'t 

Bilmediğiniz 
litn iyi bir arkadaştır. Onun için, bir ke- dolaşarak kilerleri sarnıçları temizledi. bir sırada, hükümdar onu, kendisine - Eğer ben iblisi öldürmeseydim, si-
.-e daha boyumun ölçüsünil alacağım. Bahçeleri kazdı. Tek bir kaç kuruş çı- harp ilan eden Dekan hükümdariyle sulh zin bütün ryretlerinize rağmen, kız ge- 1 
İnşallah;kadın milleti bu sefer a~mın katş,ın diye, hamallık lıile etti. Lakin akdetmesi için elçi gönderdi. riye dönemezdi. Binaenaleyh onunla ev-

~ı ~~~~~~. ~dcili~~~~~p~ ~~~~~~~~~~~~~~b~~h~~ ~-------------~-----~---------~~~D~ 

.şeyler •• 'W v • • 

ogrenecegın1z 

d. N'h ..... b d k d b k * Şik.aooda otunn Vilyam adında l~n.elde basit bir pa-• .--.imale;..;.,. dört me ı. ı ay.,.. u şansın an ° a ar ı - zifeyi ifa ederek ~eriye döneceği eırada, , Onlu böylece münakaşa ederken, te- ,. "Y- Y- • ..,.... 

.. ., tı ki, tavan arasında sandığının ta dibine çok okumuş bir Brahma~ kendisine. ge- reddüt içinde kalan Harisvani hüküın- ve 67 :yapnda biri yarım aardan yani ton~ ~erji •rfedilmektedir. 
• -.:ı-'- a..,,..., L.!.t L ki d ~ 1 · · g b" '- SO eenedenberi hep avn• ı"ilet W...-~iyle .cu-cı.uau v=ı muta' eeçer gffçmez. em sa a ıgı revo verını ene ce m.e yer«ş- )erek kıziyle evlenmek istediğini söyle-- dara müracaat ederek her şeyi anlatu ,,_ ..,~ 

en l eli Muh k ,.rnri; Mah'_,.._ t" d" k b I tıraş olmaktadır. Bu, lüzumunda:rı fazla se en . a eme ·e~, Kwıı ır ı. di: J_larisvani de ona şu çevahı verdi: v~ üç namzet arasında i u ihtilafın ha -
olarak hapse atıldı. Beş sene yemişti. Eski ~ünlerde olsaydı, böyle budalaca _ Kızım 11ncak fakı, sihirbaz veya !edilmesini rica etti. «muktesit> adam 1829 t defa lnaJ ol· 
Kadın, sudan bir ceÜı. ile, işi atlatmışb. i_şlere girişmezdi. Ama, açlık, akıl, man- cesur bir muhariple evlenmek istiyor. Hükümdar da, hiç tereddüt etmeden duğunu ve böyldikle apğı yukan 4500 
Zira, müdde!umumiye giderek ona bir tık dinler miydi?.. $en kimsin ve necisin} 'öyle dedi: dolar kar ettiğini eöylemekte<lir. 

takım ipucu vermişti. Olagan işlerdir. Tanımadığı bir kasabaya gitti ve gü- Bıunın üzerine adam şöyle d~di: - .Kınnı cesur muharihe vermelisin l 
Dört sene sonra hapisten çikan Lem, pegündüz bir kuyumcu dükkanını soy- - Ben ilim adaml}'Ull ve b~çolt ha- Çünkü o hayatını tehlikeye atarak müt-

hiç de cıslahıhal> etmij sayılamazdı. Bi- maya kalkıştı. Tabiatiyle yakalandı. Sa- rikalar yaratabilirim. liiş bir muharebe neticesinde iblisi öl-
her gibi acı, nemrut bir adam olmuştu. bıkalı olduğu için bu sefer 10 sene yedi. _ Şu halde neler yapabileceğini bana dürdü ve kızı bizzat eliyle kurtard.L. 
Kasaba kasaba dolaşarak, fırsat bulduk-. göster. Falcı ve sihirbaz, başkaları üzerinde ça-

ça, punduna geçirdikçe ufak tefek <işler> Ji1. Sihirbazlıkla uğrajan bir ilim adamı, lı§mak için yaratılmışlardır. 
Yapıyor, sizin anlıyacağınız hırsızlık edi- Karısı ora sıra geliyor, kendisini yok- bir 8.ndl\ havada uc;an bir araba yaptı. 
yordu. Ama, devede kulak kabilindendi layordu. Ara sıra dedim. Zira, tren para- Ve Harisvaniyi bu sihirl.i arabaya bin- K / / b • 

* Kallfomiyaam Lo.catos kasabasın
da büyüle bir yangın çıkmıf.. Yangını 

eöndürmdt için illi derecede .._ bula
mıyan itfaiye bir depodaki şuaplanlan 

istifade etmiı ve evlerinin chensi tahta

dan olan bu kasaba bu §8.TaP sayesinde 
yanmaktan kurtarılmıştır. 

blinlar.. sı çok pahalıydı. Hem zavallı kadıncağız direrek ona .semayı ve diğer dünyaları 0 ay yapl an tr 
Kadın denen mahlQktan da, hayatta yalnızdı. Hapishaneye geldiği günler ço- göstereli. Bundan son derece . memnun * Tayyare peTVanesi, tayyare yere 

* Jozefli adın"da biri okuyup yazmak 
bilmediği halde tam bq 8enedenberi 
Amerikuun Misuri eyaletinde mürebbi
yelik yapmaktadır. Ba zenci, harfleri sa-

dece ~erinden t.annna~ta fakat isim
lerini bilmemektedir. * Amerikalı Gendon adında biri ka· 
lasmı Maya .oktuktan .OD aı.ı.Jt çaİabiJ. 

mdı:tedir. Bu ıslık sesi dıpndan kolay· 
lık1a da bulabilmekte ve ;,in tuhaf ta· 
rafı sudan katiyen kabarclltlar çıkma. 

maktadır. 

* 1 7 inci asırda ya~mış olan mqhur 
FranSIZ astronomu Jan Pons anadan 
d~a gördü. Buna rağmen 3 7 yildız yenilmenin tokadını yemiş her insan gi- cuğu evde yalnız bırakmak icap ediyor- olan nazır da. kızını ona vereceğini va- Oyuncak inerken fren gibi İt görür. lnerkcrı pcr-

bl mU~ surette nefret ediyordu. Fakat du. Lem karısına, buradan kurtuhıncaya d d k d .. v .. ·· _ı,_ • •• ıl vane urıı• esnasındaltinden çok daha •;ır a e ere · ugwıun, yew.ncı gun yap a- ,....,.. - kqfetmittir. Bu alim, genç yaşında Ast· 
bu nefreti Lusindaya :rastlayıncaya ka- kadar kızunı gönnek istemem. Sakın ge· ~ w b"Jd" "' i"ler ve tayyarenin c:üratini azaltır. ~sgını ı ıroı. " .., ronomi mektebine kapıcı olarak ginniı 
dar sUrebildi. ti.reyim deme! .. diye tembihlemiş, zarar T b d U .. d vl O 

* 
v am u t:sna a cayını e, og u e- dl k dl 1 bl b ve boş zamanlarında kendisini tamamiyla 

yok, bagrıma taş basar katlanırım. Tek, · d". :ı..· B ah .. Ken en n ze r U- * Joindia adında bir Amerikalı. v.io-. . . vasvanıye ıger ;ı;ıır r man muracaat "J"' bu illl'C hasretm~tir. 
Lu.tlnda, Elit gazla.osunda ~ıyordu. 

Lem bunwnı pek seviyordu. Oraya beş 
gUn ptŞisıra gitmiş ve kıza hiç de ehem
ntlyet vermemişti. Yüztinü gazetesinin 
içine a&klıyarak, Adeta havlarcasına 

o babasını bu vazıyette tanımasın, demış- d k k k d . 1 1 k . d·v· harh gemi yapabilirsiniz? de 2S kilo ağırlığında bir ta1 l>ulunan 
• e ere ' ız ar eşıy e ev enme ıste ıgı- • * Bazı b<X:cldcrin kanatları o kadaı 

ti. Lusinda basını sallamış, agzından tek · .. led" bir el arabasını atlantikten Pasifike b-
• .. · nı soy, 1• c incediT ki !nmlardan 50 bin tanc...ini üat 

bır soz çılcml:ıınıŞtı. .. r.:ı...:.. :_ -"'- • , _ k d . . . • ..,~ ~ 12 santim uzunV·~·nda ve 8 santim dar bütün Amei'lks .aliil öoyunca •il- ~ _ . ''I'.E l7eVBSTanı ona .-ız ar eşının ancaıc "'6,. "' İlle ı 
Bır başka sefer de Lem, karısına: f 1 _,L. L__ b' h . l .eııiDdc bir tahta -.~,.ası atınız l3o tahta rükliyeceğine .dairt>ir •rkadaıı 'ile hahse üste yaplfbrac o unanız ancak 25 mi· 

.. . . . .. acı, ınnıroaz veya cesur ır mu arıp e .--:ı · 1· f b. k 1 1 k 
- Ne guzelsın Lusında. Seni böyle ça- 1 V• b • . . parçasını bir gemi gibi önü sivri arkası tutUfDlUJ ve bahsi kazanDUfbr. ıme re ır a ın ı elde edebilirsiniz . 

elnlrler vererek, <bana bak kız, şunu, 
bunu getiri...> demişti .. 

.. . ev enecegı ceva ını vennce, zıyaretçı ee· 
lışır gormek benl ezıyor. Ama zarar yok. b" uh . ld • L ·ıd· d" So küt yontunuz Tahtanın Ü!>1üne dört çiyi * Mısıno bazı yerlerinde eşele.tere ço· • $'Ur ır m anp o ugunu oa ır ı . n- · 
Hele buradan hır uçayım, acısını çıkara- ra ona, ne mahirane silah kullandığını çakınız ve bu çivilerin üstüne içi bo§al- * Bir Amer&kalt akıllı Nevyorkun en rap geydirilmektedir. Bu tedbir, zavallı 

Beşincl gUnti akşamı, Lusinda, Lemin 
Önüne bir kahve getirdi. Lem gazetesin.!. 
den başını kaldırmadan şekerliğe uzan
tiı. Kolu fincana değince, sıcak kahve bu
harları tUte tUte örtüye ve kızın koluna 
ClökilldU, Genç kız acısını belli etmemek 
için dudaklarını ısırdı. 

cağım; vallah, billah, tallah çıkaracağım. gösterdi. Devasvani onun bu maharetini tılmış ve yarıya kadar su doldurulmuş yüksek binalarından biri olan meshur hayvanların bacaklarını sinek ısırmasın 
Zira sen benim biricik güneşimsin. Beni görünce, kız kardeşini ona verecegını bir yumurta oturtunuz. Yumurtanın al- Vulvort Ruldingin 55 nci kahna çıkmak diye almmıtlır. 
insan yapan adam eden sensin .. diye he- vaadett.i ve annesiyle görüşmeğe bile Jü. tı.na da küçük bir mum koyarak yakınız. için 1520 basamağı tam dokuz dakikada * Cenup Amerikada Gupr adında 
yecanlanmıştı. ·· d h.. ~ı· l · · t Mum yandıkça yumurtayı ısıtır Yu- katetmi.,tir ki bu .Umdilik bir reltor sayıl- bir ku• vardır ki adeta ~yagv tulumu>· . . . zum gorme en, ucum <Uım erının av- . · " ,,_.... " ~ 

Aradan beş sene, Leme elli sene gıbı · · 1 d .. v .. ·· d' · ·· 1 ınurt.anın içindeki su buhar olarak geri- maktadır durlar. Yerliler bu ku••n tüyl .. rı"nı" yol· . . sıyesıy e ugunun ye mcı gun yapı aca- · ,,- .._. 
gelen, he§ ~ene geçti. Bu beş sene Lemın, ğını bildirdi. deki delikten çıkar. Delikten çıkan bu- duktan sonra yağlannı eritirler ve bu 
karısı Lusındadan mektup, onun gele- G h d · har da ~izin tahta geminizi su üstünde * Amerikanın Kolombiya üniversite- yağlan hem yemekte hem de yakmakta 

y• • beki k . b k ene, emen aynı zaman a :ınnesıne 
Lem ~ırdı. Ne yapacağını, ne söy- cegını eme vıra ana ızımın re- yani Harisvaninin zevcesine üçüncü bir yürütür... sinde yapılan bir tecrübeye göre Viyo- kullanırlar. 

liyeceğini bilmedi. Olduğu yerde sanki simlerini, hep yeni resimlerini gönder, 
şahıs müracaat etti. Kadın ona, kızının 

çlVu~ gibi kımıldamadan .kız.a baka- diye yalvarmakla geçti. 
kaldı. Genç kız, döndü ve mutfağa yol- Nihayet dayanamadı ve bir gün Lu- kidmlerl~. elvlednedb.ileceBğini fhlaber verince 

1 . •- .. . k a am şoy e e ı: c en a cıyım.> 
andı. Lem de, borcunu ödeyerek gazi- sın. daya medup gonderdi ve geleee se- A . b d • . ikb 1 v • nnesı u a amdan mazı ve ıst a 

nodan dışarıya fırladı. fer çocugu da beraber getir, arlık daya- h kk d b ll .k 
eli dı a ın a azı sua er sorup hakı aten 

Ertesi gUn tekrar gazinoya damlayan namıyonım, ye yaz . b" 
B

. ·· ·· ···ı d L . yaman ır falcı olduğunu anlayınca kızı· Lem, bu sefer genç kızla sohbete girişti: ır pazar gunu og e en sonra, usın- V• 

d k . 1 b' likt h "shan ld'I nı ona verecegıni vaııdetti ve o da, dü-
- Affedersiniz, kız, dedi.. Dün kolu- a ızıy e ır e epı eye ge ı er. v .. .. d' . d" 

M
. r· 1 d b" k k gunun ye ıncı gün yapılacağını bildir ı. 

nıı, kahveyi dökUverdim. Ben böyleyim ısa ır sa onun a ır pey eye oturara . . ... 
ı Lem' bek! • b 1 d l Ertesı gunu Harisvani eve döndü~ü za-
şte. Hayvanlık!.. ı emege aş a ı ar. . 1 "' 

Kü Uk k ki eli nl 
.. man, zevcesı ve oğ una, kazını evlendir-

- Zarar yok. Çok acımadı. ç ız mera a gar ya arı su- w mege karar verdiğini söyledi. Bunun 
- Ali .. Memnun oldum. Bana bir gu- züyor, ve annesine, 7.avallının cevap ve.r-

I .. l . . ? meye imkan bulamadıgw ı bir sürü sualfor üzerine onlar da Harisvaniye, ba§ların-
aş soy er mısın.·· dan geçeni anlattılar. 

Lem bir müddet yutkundu, sonra ce- sordu. 
saretlendi. Lem o kadar heyecanlanmıştı ki, Lu- Oç namzedin davet edildiğini duyan 

- İsmin ne senin? .. diye sordu. ~indayı öpmeği unuttu. Küçücük bir is- baba ne yapacağını rı~ırdı. 
Genç kız fıkırdadı: kemleye oturarak küçücük kızı seyre f§te böylece, düğün günü Haris~-ani-
- Lusinda. daldı. Kollarını açıp da: nin evine üç namzet geldi. Sihirbaz, fal-

- Ne hoş bir isim!.. - Yavrum benim .. Benim yavrum! .. cı ve cesur muharip .. 
Lem bir tereddüt anı daha geçirdi, diye hıçkırdığı zaman, gözleri doldu. l lemen nyni zam:ında güzel Samap· 

sonra devam elti. Çocukcağız, korkmuş, ürkmüş gibiy- rabha da, anlaşılmıyan esrarengiz bir şe-
- Ben esas itibarile gacolardan hoş- di. Annesine sokuldu. Lusinde şaşırmış- kilde ortadan kayboldu ve bütün araş-

lanrnam. Ama, senin kahveyi koluna bo- tı. Küçük kıza kaşlarını çattL tırmalara rağmen bulunamadı. 
ca ettiğim zamanki cesaretine hayran ol- - Ne o? .. Neden korktun? .. Seni yi- Bunun üzerine Harsivani falcıya müra-
durn. Gık bile demedin yahu!.. Ne dersin yecek değil a ? .. Bu adamın kim olduğu- caat etti: 
bu gece bir sinema alemi yapsak mı? nı.ı biliyor musun? .. dedi. - Söyle bakalım falcı, kızını nere-

- Olur!.- Çocuk sert bir hareketle başını sal- de? 
Aradan tam iki hafta geçtikten sonra, tadı ve: Mahir falcı da, hiç tereddüt etmeden 

Leın ile Lusinda bir parkta, bir peykeye - Evet, anneciğim. Bu adamın kim cevap verdi: 

oturmuşlardı. Gökte yıldızlar arasında olduğunu bilmiyorum. Bu, piyanonun - Onu · iblis Oymaşikha kaçırdı ve 
ince bir portakal dilimini andıran ay naz- üstünde duran, ve geçen hafta da baba- Vindhiya dağlanndaki ormanın içinde 
lı nazlı sallanıyordu. Hava serince idi. mm kaldırıp sokağa fırlattığı resimdeki bulunan sarayına götürdü. 
'OşütUeU idi. Lusinda burnunu ucuz, el- adamdır ... diye cıvtldadı... Bu cevap Üzerine Harsivani dehşet 
den düşme kürkünün içine gömmüştü. içinde boğırdı: ;ern de, topuğuyla bastığı kumları eşe- J - Eyvah! Şimdi ne yapmalı? Onu 
ıyordu. Sonra ağır ve hafif sesıe mırıl- Ye i türlü rüya vardır nasıı bulup buraya" getirmeli? 
dandı. Amerikanın Boston üniversjtesi ruhi- Bunu duyan sihirbaz ıu cevabı ver· 

- Mesele bundan ibaret Lusinda. Ço- yat profesörü Çardvik, muhtelif TÜyaları di: 

POLİS HAFİYESİ 

e~kluğumdanberi kadınlardan nefret ede tetkik etm~ ve bulduğu neticeyi nC§ret- - Met.in ol. Ben sizi falcının söyledi· 
~1~· Her zaman onlardan fenalık gör- miştir. ği yere derhal götürürüm. 1şte size zekanızı tecrübe edecek ve ı bu ııuıı.llere doğru cevap verecek ve iç-

k lirn. Beni eğri yola saptıranlar, ayağımı Profesöre göre rüyalar yedi grupa ay- Ve sihirbaz. hemen bir an içinde sihirli oda içinde bir kaç arkada!! beraberce l lerinde hangisi iyi bir polis hafiyesi ola-
b aydıranlar gene onlar oldu. Onun için rılmaktadır : 1 - Mükerrer rüyalar, arabasını onların önüne getirdi. oynıyabileceğiniz bir oyun.. Yukarıda bilecek. 
beni ayıplamazsın değil mi? .. Ama, sen 2 - Arzu ve istekten mütevellit rüyalar Hep beraber bu arabaya bindiler ve gördüğünüz resmi keserek «Polis hafiye- işte, resmi arkadaşlarınızın ellerinden 

aldılctan sonra onlara aoracağınız sual-d~~~ın. Lusinda .. Sen beni tamamiyle 3 - Kabuslar, 4 - Mücadele ve savaı mevzuubahs sarayın önüne geldiler. si> vazifesini görecek arkada§larınıza 
te;~tırdın; dünyamı bıı§ka türlü gös- rüyaları, 5 - Uçma ve düşme rüyaları, Onları gören iblis, hiddetle sarayın· veriniz. Her biri re!tme ikişer dakika 

8 
dın bana .• Anlatamıyorum ki.. dedi, 6 - Seyahat rüyaları, 7 - Muhayyile dan fırlıyarak üzerlerine atıldı. O zaman, dikkatle bakarak resimde gördüklerini Ier : 

Ot)ra bütün hayatını perde perde açarak mahsulü rüyalar. cesur muharip onunla harbe tutuştu. kafalarına ve isterlerse kalemle bir ka- 1 - Gördüğünüz tren bir İstasyonda 
~tığı hırsızlıkları, vurduğu valileri, Profesör bunların zihni matalar oldu- İşte, insanla iblis arasınd1tki büyük ğıt üzerine tesbit etsinler. Sonra resmi 
Q~~lrd"wl birer ıg rnecaralan, hapishane alemini ğunu karaktere göre bu kategorilerden harp burada vukubuJdu. Birincisi sila- alınız ve hepsine birden .ğıda verdi-

birer anlattı. Polisin her an kendi- hirilioin tecelli ettiiüıi hma diieri ise aihirbazlıKuıa rıiiveıaeıek iimiz •ualleri sorunuz. Sakal~ _ka, k• 
mı yoksa yol üzerinde mi durmuştur} 

2 - Trende kaç kİ§İ, tren dı§ında kaç 

k.iai vardır)_ 

OYUNU 

3 - Yolcular kaçıncı mevkide seya· 
hat ediyorlar.~ 

4 - Kaç çocuk var~. 
5 - Vagondan indirilirk-n açılan 

bnvulun içinde neler var?. 
6 - Yolcular arasında sporcular var 

mı}. 

7 - Oldukça sinirli yolcular gördü-
nüz mü? Kaç tand. 

8 - öndeki vagondan 
şapkası nr un>. 

inen adamm 



S iLK TEŞRiN ÇARŞAMBA l 

90 O[H[C(li liMON ~i~[Kl[Ri KOlONYASI 
Itriyat ve müstahzaratile lzmiri, bütün Türkiyayı kendisine hayran bırakan, ıtriyat 

aleminde en yüksek mevkii kazanan, beynelmilel ser2ilerde daima diplomdönör ve 
altın madalyalarla birinciliği muhafaza eden, zafer nişanlarile teferrüt eden 

Eczacı Hasan Kemeraıtı caddes;nde 
1 
YENi 

AÇ D 1 
............ -=~W'mllml! ................................................................................................................... .. 

- . . . • 1 .. • ı 

.senede ).:~~!l!?~aş ha!?1e~~~!~~n '::'\1;,~·~~t~~~; 
mllyon•ınu öldüren en mUthlf Afet sllmadır. kiralıktır. 

VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu akla hayret verici cinayetlerinden Müracaat yeri : Gazi bulvannda 
korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( KtNlN) dir ... Kinin sıt- 8 numarada di• doktoru Azra Demi-

manm emsalsiz ilacıdır. relliye müracaatleri. 
Beynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmistir ı _ 3 

---------------------------------------------------------------------
(3001) 

Bugünün tababeti kininin bu harikulide kuvvetini arttırmak, halsizliği, kuvvebizliği, kansızlığı ön-
lemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat hülisala· 
lariyle birlettirerek BtOGENtNE miistahzarını hazırlamıştır. 

Sıtmadan korunmak ve kurtumak icin en birinci devadır. , 
Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürrecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, iJtihayı açar, 

dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün ıekillerinde tifa temin eden bu yük

P arisfakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Mtm/eket hastanesı dış tabıbı 

1'1uzafter Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Haıtalannı her gün sabah 

saat dokuzdan haıby:.arak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

.Yerlimalı 
ÇAT AL, BIÇAK, KAŞIK 

Büyijk fedakirbklarla vücuda ge
tirilen fabrikamızda yerli malı ola
rak her model çatal, bıçak, kqık 
imal olunmaktadır. Avrupa mamula
tı avanna faik olan bu emsalsiz yerli 
mali fabrikumın mamulitını het 
yerde aravınız. 

LOKANTA ve Gazinoculann 
nazarı dikkatine : 

sek tesirli ilaç her eczanede bulunur 

Denizli Nafıa müdürlüğünden: 
Sarayköy hükümet konağının 24288 lira 82 kurU§ keıif bedelli 

dördüncü kısım intaatınm 938 mali yılı içinde yapılacak 15000 lira· 
ı lık kısmı vahidi kıyasi fiatle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkanl

mı§tır. 

Eksiltme 19/10/938 ÇUf&Dlba günü saat 10 da Denizli Nafıa mü
dürlüğü odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mikdan 1125 liradır. 
Bu İ§e ait eksiltme prtnamesi ile bu prtnameye bağlı evrak De

nizli Nafıa müdürlüğünden 75 kurut bedel mukabilinde alınabilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacaklar1 

teklif mektuplannı 19/ 10/938 günü saat dokuza kadar Denizli Nafıa 
müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya teahhütlü olarak 
gönc:lemıeleri ilin olunur. «6866» 

29-2-5-8 3562 (2963) 

lzmi~ iskan müdürlüğünden: 
Çqme kazasının Çiftlik köyünde tamire muhtaç dokuz kargir evin 

mevcut ketifnamelerine göre tamiratı 27 / 9 / 938 günden itibaren l 5 
gün müddetle açık eksiltmeye konmuttur. 

2 - Muhammen kqif bedeli ceman 952 lira 36 kuruftur. 
3 - Eksiltme 13/10/938 günü saat ikide lzmir iakin daireainde 

müte,ekkil komi.yon huzurunda yapılacaktır. 
4 - Mevcut fUbıame ve kqif evrakı her gün iakin dairesinde ,a. 

riilebilir. 
5 - Eksiltmeden bir saat evvel muvakkat teminat bedeli olarak 71 

lira 43 kurut yatınJdıiına dair vesikanın komi.yon reialiğine veril
meai lazımdır. 

6 - bteldilerin yukanda yazılı gün ve saatte lakin daireaine mü
racaatleri ilin olunur. 

27 - 1 - 5 - 9 3534 (2941) 

TORBALI AHKAMI ŞAHSiYE HAKIMUOINDEN : 
Bedeli Muhammen Cinai Mevkii · 
Lira 
1160 

10 

(116) sak zeytin apcı Torbah ilçesine baih 
maa zemini Y oğurçlar köyü civan 
{120) metre murabbaı Torbalı Yoğurtçular 
ve ayni köy içinde arsa içinde 

Satılık ve kiralık ev\ 
Güzelyalı tramvay caddesinde 921 

sayılı ev satılık ve kiralıktır. 1 

Görmek istiyenlerin ayni eve mü-1 
racaatleri. 

1-6 (2968) 

PiLLi RADYOSU OLANLAR ! 

Akümülatör ve Bataryalarını 
ölçmek için mutlak bir VOLTO
METRE edinmelidir. Yeni ve mü
saadesi alınmıf 6/150 volt ölçen 
Voltometrelerimiz geldi, fırsattan 
istifade ediniz ... 

HOSNO IDEMEN • IZMIR 
ikinci Kordon 55/3 

Diş Hekimi 
Abdullah Naci 

Hortaçsu 
Dit ve Çene Rontkeni ile tqhis 

ve tedavi 
ADRF.s : Birinci Beyler aobjı .. 
36 .•• TELEFON: 2946 

DOKTOR OPERATÖR 

M. Nuri Arkan 
MEMLEKET HASTANESt BAŞ 

OPERATöRO 
Hutalannı her gün öğleden son

ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler soka-
ğmcla fırın kartısmdaki 25 numaralı 
muayenehaneainde kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon: Muayenehane, 3125 
Ev 2980 

Zayi 
1 - İbrahim oğlu Hüseyin 

2 - Mustafa oğlu Kadir 

3 - Mehmet oğlu Halil lbrahim 

.. 

B ft. HARÇ 1ÇEG1 
KOLONYASI 

Eczacı Kemal K. Aktaşın şaheseri 

Kimya 
••••••••• 

San'at 
• •••••••• 

Nefaset 
••••••••• 

Ambalaj 
Şıklığı 

••••••••• 

Taklit 
kabul 
etmemek 

••••••••• 

iz mire 
şöhret 

Hilil Eczanesi 
lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 

Tahmin olunan No. Mevkii Cinsi Vakfı 
aenelik bedeli muhammeni 

Lira 
2500 1 /31 Kemeraltı C. Otel ve kıraet- Hacı 

hane • Sadullah 
Y ukanda evsa.fı yazıh bacı Sadullah vakh otel ve kıraethanesi üt 

aene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkanlmıftır. 
ihalesi 13/10/938 per,embe günü saat ondadır. Taliplerin Vakıflar 
idaresine müracaatleri. 

5-8-11-13 3659 (5018) 

lzmir vilayeti Muhasebei husu
siye müdürlüğünden: 
1 - idaremiz için münakua auretiyle on kalem defatir ve evrakı 

matbua tabettirilecektir. · 
2 - Muhammen bedeli 1350 liradır. 
3 - Muvakkat teniinah 101 lira 25 kuruttur. 
4 - ihale tarihi 13/ 10/938 pertembe günü saat ondadır. 
Nümuneleri ve prtnameyi görmek istiyen iateklilerin her giin mu· 

basebei hususiye müdürlüğüne ve münakuaya girmek iatiyenlerin 
ihale günü Daimi Encümene müracaatleri. 

5 - 7 3660 (5015) 

il daimi encümeninden: 
ödemit zafer okulu helilarının onanlması (1393) lira (81) kurut 

açın tutariyle ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan iı· 
teklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine tevfikan hazırlıyacaklan te
minatlariyle birlikte 1 7 Birincitetrin 938 Pazartesi günü saat 11 ele 
il daimi encüpıenine ba, vurmaları. 3617 (5013) 

Fabrikamız BASKURT marka
lı YERLi mamulatımızı görme
den, ÇAT AL, KAŞIK ve BICAK 
takımlarınızı almayınız. Bütün 
mallanmız hem kalite itibariyle 
Avrupanınkinden daha yüksek ve 
hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
ucuzdur. 

Yukarıda mevki ve cinai yazılı maa zemin zeytin efC&r'İyle arsanın 
bilmüzayede satılması baklcındaki İzmir ahkamı §ahsiye ıulh hikinı
liğince gönderilen ianabe daireainde açık arttırma ile satılığa çıkanl
mı§tır. Müzayede 3/10/938 pazartesi gününden itibaren (15) gün 
müddetle devam edecektir. Bu müddet zarfında muhammenenin yüz
de 75 ini bulmadığı takdirde ilk arttırmadan sonra ve 17/1O/938 ta
rihinden 24/10/938 pazartesi gününe kadar bir hafta müddetle mü
zayede temdit edilecektir. Talip olanlann bedeli muhammenin yüz
de yedi buçuk depozito akçelerini müstuhiben Torbalı abkimı tahai
ye sulh hukuk hakimliğine lüzumu müracaatleri ilin olunur. Yukarıda isimleri yazılı bizler 929 yı- ------------------------

Umumi Satıs Yeri: lstanbul Tah
takale caddesi No. 51 

(Jale Dekalo ve Ssı.) 
• • ahut lzmirde umumi acentesi 

S. Abuaf ve M. Peço 
Maretal Fevzi Bulvan No. 6 

Telefon : 2273 
DOKTOR OPERATöR 

3657 (5017) 

Kayseri Cümhuri.yet Halk Partisi 
ilyönkurul başkanlığından: 

Eksiltmeye konulan Kayaeri Halkevi intaatına talip çdmwLiindan 
ayni .-ait altmda 3/10/938 elen itibaren on afln IOftN puarldda laa-........... -· •-•-7 

lında Izmir ziraat bankasına verdiğlıpiz 

para makbuzlarını zayi ettik. Yenisini 

çıkaracağımızdan eskisinin hUkmU ol
madığını ilAn ederiz. 

Çakallar köyünden: Kadir oğlu Musta

fa Aras, Mehmet otlu Halil tbrahhn Ay

tekin, lbrahbn ollu Hü.teytn Dede. 
.. (I018) 

il daimi encümeninden~ 
Naha Atölyeai için satın alınacak müfredat ve prtnamesi Nafıa 

dairesinde mevcut torna tezgihı Elektro motör dinamo ve tranmisyorı 
yatak mil ve kaYifı ve zımbalı makas ve saire alit ve edevatı (1630) 
Ura muhammen bedelle ve 16 ıün müddetle açık eksiltmeye konul· 
duiundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine tevfikan )ıazlrh• 
pc•lden t.ninetlui7le birlikte 17 birinc:itqrin l 938 Pazartesi ptıU) 
.. il • o ................... 'na'lllalara. 3618 (5014 
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Herkes bilmeli 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvalarm güzelce yıkan

rnamasından, içilen sulann temiz ve saf olmamasından ha11l olan 
&olucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır .• Bunlar, 
İnce barsağm iç zarına yapıtarak ve kan emerek yetiıir ve ürerler .. 
Ekseriyetle çocuklarda bulunur. Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, 
Karın ağrıları, Karın §İ§meleri, Burun, Makat kaşınması, lshal, 
Oburluk, Bat dönmesi, Salya akması, Sar'aya benzer ıioir halleri, 
Gece korkulan, Görmede, lşitmede, Bozukluk hep bu kurtların 
tesiridir. . 

ismet Santonin Bisküiti 
Bu kurtlann en birinci devuıdu. Her çocuk seve seve yer.. Ço

cu.ldannıza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz. Büyük ve küçük
lere en büyük emniyet ve itimatla verilir. 

Sıhhat Vekiletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali ku
tuların içinde yazdıdır •• Fıati her eczanede yinni kuru§tur. 

( 1 S M E T ) ismine dikkat ... 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkta 
Ediniz 

j 

Bu ilk tehlike alaır.etlerini görür gör.mez derhal 

NEVROZiN 
~ımak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kClfe alınabilir 

Siz de bu kren1den şaşmayınız! 

BALSAMIN 
~ Sıhhat bakanlığının resmi ruhsa
~~ı ~Eıiz. bir fen v~ bilgi ~ahs~lüdür. 
0 utün cihanda ellı senedır daıma üs
tün ve eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

~cuda getirilmiı yegane sıhhi 
'~lerdir. 

Krem Balsamin 
.. Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 
•ıhhi evıafını Londra, Paris, Berlin, 
~cvyork güzellik enstitülerinden . 
~erce krem arasında birincilik 
lllükafatını kazanmış olmakla ispat 
etmiştir. 

Krem Balsamin 
Cündüz için yağsız, gece için yağlı 
~~ halis acı badem ile yapılmıı gün
~ ve gece tekilleri vardu. 

KRt:MLERI 

KREM BALSAMIN; öteden beri taı.1 ... ··' hususi vazo ve tüp şek
linde satılır. tNGILIZ KANZUK ECZANESt... 

BEYOCLU - tSTANBUL 

Manisa belediyesinden: 
Beheri (750) liradan (1500) lira kıymeti muhammeneli iki adet 

Sigoni markah 12 inç yağ presesi .. 
s· Beheri (250) liradan (500) lira kıymeti muhammeneli iki adet 
ııoni markah Pompariya. 

(150) lira kıymeti muhammeneli bir adet zeytin tqı. 
Beheri ( 50) liradan ( 100) lira kıymeti mubammeneli iki adet 

Prese yağ pulimi 
Beheri (35) liradan (70) lira kıymeti muhammeneli iki adet ha

lnur pulimi. 

~~eri (10) liradan (20) lira kıymeti muhammeneli iki adet ıu 
Plı.inıi. 

Be
(lO) lira kıymeti mubammeneli bir adet su tulumbası. 

lediyemize ait yukanc:la müfredab yazılı zeytinyağı makina akk°" Cerek toptan ve gerekse ayn ayn sablmak üzere açık arttmnaya 
°"ulınuttur. 
cl.~eai 11110/938 tarihine ruthyan sah günü saat 15 te belediye 
T-~ .toplanacak olan Belediye daimi encümenince yapılacaktır. 

~.. alıplenn yüzde yedi buçuk nisbetindeki muvakkat teminatlariyle 
uracaatleri. 

1 - 3 - 5 - 7 3608 (2991) 

TENl'"ASJR 
•• 4 Ut 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL Nf.RNALDAIS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru elyevm limanımız
da olup Amsterdam, Rotterdam ve 
l-Iamburg limanları için yük almaktadır. 

cORE.STE.S vapuru 6-1 O da beklen
mekte olup yükünü tahliyeden sonra 
Burgas, V arna ve Köstence limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LlNiNE 
GDYNJA motörü elyevın limanımız

da olup Rotterdam, Hamhurg Danim.ark 
ve Baltık limanları için yük alacakbr. 

V ASLAND motörü 1 S-1 O da bek-

rn -
DEUTSCHE LEVAN 

TE- LINIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 

ATLAS LEVANTE LINE BREMEN 
cBARCELONA> vapur halen ]imanı· 

mızda olup Rotterdam, Hambur~ ve 
Bremen limanlrına yük alacaktır. 

cSAMOS> vapuru S Birinciteıırinde 
bekleniyor. Anvers ve Hambur, Bremen 
limanlarından yük ;ıkaracak ve Burgaa, 
Yama limanları için yük alacaktır. 

cA THEN> vapuru 1 O Birincitctrine 
kadar Rotterdam, Hamburg ve Bremen 
limanlan için yük alacakbr. 

VESTSEE vapuru 23 birinci teıırin
den 30 birinci teırine kadar Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen Hmanlan için yük 

lenmekte olup Rotterdam, Hamburg alacaktır. 

GDYNJA DANZIG Danimarka ve Bal- ARMEMENT H. SCHULDT: 
bk limanları için yük alacaktır. 1 S-1 O a cBlRKENAU> vapuru 30 Eylillde 
kadar Norveç için yük kabul eder•. bekleniyor, Rotterdam, Hambur1r ve 

SERViCE MAR1TlME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 2 1- 1 O da bek

lenmekte olup Malta, Marsilya ve Ce
nova limanları için yük ve yolcu alır. 

HOLLAND AUSTRAILA LINE 
ARENDSKERK motörü 7-1 O da bek-

lenmekte olup Bombay ve Avusturalya 
iç.in yük alacak ve Nevzeland limanı için 
de yük kabul eder. 

llündaki hareket tarihleriyle na,lun-
lardaki değişikliklerden acenta mesuli-

Bremen için yük alacaktır. 
AMERICAN EXPORT L1NES INC. 

DOGRU SEFER 
cEXMlNSTER> vapuru 26 Eylülde 

bekleniyor, Nevork için yük alacaktır. 
cEXCHESTER:t vapuru 2 7 Eylülde 

bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
cE.X'T A VIA:t vapuru 7 Birincitqrin

de bekleniyor, Nevyork için yük alacak
tır. 

cF..XPRES.5> vapuru 14 Birinciteırin
de bekleniyor, Nevyork için yük alacak
tır. 

yet kabul etme7- Daha fazla tafsilat için 
2 ci kordonda Fratelli Sperco vapur 

cf.XHIBITOR:t vapuru 24 Birincitet· 
rinde bekleniyor, Nevyork için yük ala-

1\centeliğine müracaat edilmesi rica olu- caktır. 

nur,. cEXERMONT:t vapuru 27 Birinciteı· 
TELEFON: 200-i - 2oo5 rinde bekleniyor, Nevyork için yük ala-

Olivi Ve Süre. 
LıMİTET 

Vapur acentast 
B{RJNCf KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
EUerman Unes Ltd. 

LONDRA HA TII 
POLO vapuru 19 ey)we kadar Lond

ra ve Hull için yük alacaktır. 

ALBATROS vapuru 18 eylulde ge
lecek ve 28 eyllıle kadar doğru Londra 
için yük alacaktır. 

cakbr. 
PtRE AKTARMASI SER! SEFERLER 

cEXCAMBION> vapuru 23 Eylülde 
Pireden Nevyork ve Boston için hareket 
edeecktir. • 

cEXOCHORDA:t vapuru 7 Birlnd
te§rinde Pireden Nevyork ve Boston için 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHA VLlNJE 
OSLO 

cBOSPHORUS> vapuru 26 Eylülde 
bekleniyor, Dieppe Dü~erk ve Norveç 
umum limanlarına yük alacaktır. 

BAY ARD vapuru 24 Birinci teşrinde 
bekleniyor, Le Havre, Dieppe ve Diln
kerlc limanlan için yük alacaktır. 

SERVtCE MARtTIME ROUMAIN 
BUCAREST 

tONtAN vapuru 28 cylwde gelecek 

8 birinci teşrine kadar doğru Londra için 
yük alacaktır. cDUROSTOR:t vapuru 1 O Birincltet-

TRENT]No ı 4 b
,_. f _ rinde Köstence, Calatz ve Galatz aktar-

vapuru .anne te§ TUNA 1. J "L l __ 'L 
· d d"' ek l S b" • • • 1_ d maaı c > ıman anna yu-. a acaıı;;· 
rın c g cc ırıncı tetrıne x;a ar tır. 

Herkesin 
ettıği 

aAY.l!'A: ~ 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

SabaA, Öğle tıe akıam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Kullanmak 

RADYOLİN 
Dişlerlnizl tertemiz, bembeyaz 

ve sapsağlam yapar. Ona yirmin-doğru Londra iç.in yük alacaktır. 

LtVERPOOL HA TII 
STE ROY ALE HONGROtsE el asır kimyasının harikalarından 

BEJ..GRA V1AN vapuru t 8 eylUlde 
DANUBE MARlTIME biridir, denilebilir. Kokusu güzel 

BUDAPEST lezzeti hoş, mikroplara karşı te-
Londradan gelecek yük çıkanp ayni za. TtSZA vapuru ey]Ul sonlannda bek- sirl yüzde yüzdür ..... 
manda Liverpool ve Glaskov için yük !eniyor. Tuna limanlarına yük alacaktır. 
alacaktır. «DUNA:t vapuru Eylül sonunda bek-
ClTY OF LANG~STER vapuru 28 ey· leniyor, PORT-SAIT ve tskenderiye için 
lulde gelecek 5 birinci teşrine kadar U- yük nlacakbr. 
verpool ve Glaskov için yük alacakhr. JOHNSTON \Ti ARREN LINES 
• BRtSTOL HA Tn LIVERPOOL 

SELMA vapuru 20 eylUlde gelecek cDROMORE:t vapuru 30 Birlnciteı-
22 eylu1e kadar doğru Briıtol İçin yük rinde bcklenlyor. Liverpol ve Anvera 
alaCllkbr. limanlanndan yük çıkaracak ve Burgu 

DEUTSCH LEV ANTE • UNIE Köstence, Sulina Galan ve lbrali için yük 
DEl...OS vapuru 16 eyl6lde gelecek alacaktn. 

yük çıkaracaktır. ARMEMF)rr DEPPE S.A. ANVERS 

Tarih ve navlunlardald delttşlkllkler- cMAROC> npuru 8 Birinciteşrlnden 
den acenta mesullyet kabul etmeı.. 12 Birincitc§1'ine hdar Anven (Doinı) 

Det Forenede 
Dampskıbs • Selskab 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERViSLER 
ANVERS - DANEMARK 

SKANDINAVtA 
5/S. SVANHOLM 
EylUlün birinci on bet günlükte yük 

alRcaktır. "' 
S/S. ALCARVE 
EylUlün ikinci on beı gilnlükte 

alacaktar. 
M/V. ALGlER 
Eylul sonunda n birinci teşrin baı· 

l~ngıcında yük a1acakbr. 
M/S. BROHOLM 
Birinci teırin ilk haftasında yük ala· 

caktır. 

5/5. EGHOLM 

limam için yük alacakbr. . 
DAnda1d hareket tarihleriyle ııav· 

lunlardakt değtşUdlkhrden acenta me
sulJyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsllAt almak ıçın Bfrln.. 
et Kordonda V. F. Henıy Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığuıa mtıra
cu.t edilmesl rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
Hf.LLENIC LINES LTD. 

Ahinai vapuru halen limanımızda 
olup 8 birinci tetrin doğru Rott~rdam 
Hamburg ve Anvers limanlan için hare
ket edecektir. 

Birinci teırinin ille on beş günlükte 
yijk alaCllkbr. Grigorioı C. il vapuru 8-9 birinci tet-

S/S. EBRO rin araaında beklenilmekte olup Rotter-

. RADYdL:iN 
l . 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitte 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız. 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESl 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

Birinci teşrinin ikinci on bet gijnlük- drım, Hamburc ve Anvers limanlan İçin 
te yük alacaktır. yük alacaktır. nih.ayetinde beklenilmekte olup Nevyork 'ket edecektir. 

M/V MAROCCO H ll için yük alacakbr. Lovcen lüks vapuru Pazartesi l 7 bi-• e as vapuru 18-20 birinci tetrin 
Son teşrin ille haftasında yük alacak- arasında beklenilmekte olup Rotterdam LINEA SUD AMERlKAN rinciteırinde ıaat 12 de lzmirden hare-

tır. Hamburg ve Anven limanlarl için yük M.C. Holm vapuru 20-22 birinci teırin lcet edecek, Pire, Korfo, Adriyatik liman-
M/V. TIJNIS alacaktır. arasında beklenilmekte olup Nevyork lan, Venedik, Triyeıte ve Şupk liman· 
Son teşrin ikinci on bet günlükte yük için ytık alacakbr. ları için yolcu ve yük alacaktır. 

alacakbr. • Anghyra vapuru 2S/28 birinci tetrin Gerek vapurların muvasalat tarihleri. 
HER ON BEŞ CON MUNTAZAM aruında beklenilmekte olup Rotterdam BALKANLAR ARASI HA Til ZETS- gerek vapur isimleri ve navlunları hak.-

SERViS OLACAKTIR Hamburg ve Anvene limanlan için yük KA PLOVIDBA A.D. KOTOR kında acenta bir taahhilt alhna girmez. 
Navlun ve bilUınum ransenyöman için alacaktır, Balkan ittifakı iktuat konferansının Daha fazla tafıilat almak için Birinci kor-

Acenteliğe müracaat edilmeaf. seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hat- donda 152 numarada (Umdal umumi 
ADRF..S : Fevzi pap bulvan No. 1.. UNlTED STATES AND LEVANT ta menaup Yugosln bandıralı Lovcen deniz acenteliği Ltd. müracaat edilmesi 
TELEFON ı 3304 LINE LTD. lüks vapuru 9 birinci teırinde saat t 8 de rica olunur. 

(01manl1 Bankan ittisalinde) Ragna Gorthon vapuru birinci teırinin Constant%a ve Vama limanları için hare· TELEFON: 3111 - 4072 
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Fransız başvekilinin beyanatı 
"Sulhun kurtarılması gizli diplomasiye baş vurulmamış olmasındadır,, 

lngiliz Parlamentosunda Lon.dra pl&nına •• .gore 
Cekoslovakyaya 
' 

iztıraplı · bir teklif istiz ah/ar devam ediyor ve hüküme-
yaptık. Fakat sulhu kurtardık tin siyaseti tenkid ediliyor 

Paris, .f (ö.R) - Tamamiyle dol
muş bir meclla önUnde B. Daladiye aon 
diplomatik hldiHler hakkındaki beya
natını okumuıtur. Yalnız komünistler 
müstesna olmak üzere bütün mebuslar 
başvekili, meclise airdiği zaman, ayakta 
karıılam11lar ve nutkun aon kısmını da 

' yine ayakta dinlemiılerdir.. Başvekilin 
ileri ailrdillU deliJJer derin bir tesir yap· 
mıı ve B. Daladiye Franıız harici ıiya
aetinin kuvvetli bir ıekilde değişmesi lü
zumundan bahsettiği zaman bu alaka 
artmı~tır. Keza Franaız milletini ikiye 
ayıran temayülleri aentez halinde birleı
tirdiğini bildirmesi de çok dikkatle din
lenmiştir. Bu iki temayül, bir taraftan 
mukavemet, diğer taraftan uzlaıma te
mayülü idi. Bir taraftan -.aeletl>erlik, di
ğer taraftan uzlqma talebi idi. Başveki

lin bu husuataki beyanatı bütün reyleri 
blrleıtirdf. 

Baıvekilin izahatından aonra meclis 
·grup ıeflerinln reylerini izah eden beya
natını dinledi. Komünist partiai namına 
B. Gabriyel Peri bu partinin hükümet 
aleyhinde rey vereceiini bildirdi. Bu da
kikada sai cenahın mümessili B. Lui 

Maren ltUraUcle bulunuyor. 
B. DaladiyenJn beyanatının metni ıu

dur : 
c - Baylar, yaıadığmuz ıu ıon haf

talarda dünya tekrar harbe mi eürükle
neceğini endife ile ıorrnak mevkiine 
düşmüştür. Bugün faaliyetimizin hesa• 
hını vermeğe aelirken diyebilirim ki bu 
buhran içinde biz aulhu kurtardık. 

cSon zamanlarda ben pek az beya
natta bulundum. Zira ıözden :ziyade ha• 
reket mecburiyetinde idim. Hatta Fran-
Mnın en süklıti adamı olduğumu ileri 
ıürerek bana ııerzenişler yapıldı .. Fakat 
yeni bir hareketin başlangıç noktası ol
ması lazım gelen bu dinlenme anında 
hadiselerin ne olduğunu ve buna nasıl 

Fraruız 4yanından bir cel.te 

bir mayu buhranı bütün alakadar dev· nevi federalizme doğru inkiıaf ettirerek 
!etlerin ıulhçu hüsnüniyetlerinin fiili yar• toprak bütünlüğünü muhafaza etmek 
dımiyle bertaraf edildi. Mayıs ısonundan içindi. 

eylul batına kadar bir nevi beynelmilel cFakat neticede realiteyi göz önün
mütareke oldu. Fakat Südet mıntakaaın• de tutmağa mecburduk. önümüzde iki 
da hırsların kaınaşnası yeni hAdise- ııktan birini ihtiyar etmek zarureti nr· 

ler hazırlıyordu. O vakit dostluk hiuiy• dı. Ya Südetlerin taleplerine hayır di· 
le Çekoslovak hükümetine Südet Al- yerek Çekoslovak hükümetini uilaımaz
manlanna devlet kadrosu içinde mü• lığa ve Almanyayı taarruza ısevketmek, 
him, Adilane ve sür'atli tavizlerde bu• aür" atle Çekoslovak devletinin tahribi 
lunmasını tavaiye ett~. İngiliz hüküme• neticcaini verecek bir harbi göze aldır• 
tinin faaliyeti de bizlmklne müvazl mak; yahut ta bir uzlaıma zemini ara· 

olarak cereyan ediyordu. Lord Ruıuima• mak. Eğer ilk faraziye tahakkuk etleydi 
nın vazife!li büyük ümitler uyandırdı ve müthiı bir koalisyon harbinden ısonra, 
Çekoslovak devlet adamlariyle Südet hatta zaferle bitse bile, Çekoslovakya· 
reisleri arasında doğrudan doğruya te· nın bütünlüğünü muhafaza edebileceğini 
mas imkanını yarattı. kim iddia edebilir~ 

Londia 4 (Ö.R) -Avam kamarasında 
harici münakaşanın ikinci günil amele 

I mebusu B. Herbert Morrison tarafından 
ııçılmıştır. Hatip demiştir ki: 

c- Ingiliz milleti kendini harp eşiğin-
de gördü. Gaz maskelerinin dağildiğini, 

il defi tayyare toplarının yerleştirildi~ni 
gördü. Harb~ karşıdan baktı. Fakat bır-

1 şeyler oldu ,·eharp gelmedi. Hepimiz ini şirah duyduk. Ancak bu hissi bir çok 
1 şüpheler tnkip etti ve hfıla takip etmck-

1 

tcdir. Harici siyasetimizde son derece 
mühim bir askeri devlete karşı ayrı gay
ri bir tavır aldık. Öyle bir devlet ki harp 
olsa'ydı bize müzahareti kalplerimizi 

minnettarlıkla dolduracaktı. Bu ayrılık 
gayrılık vaktile amele partisine harici 
siyasette ideoloj~k müWıazalara tabi ol
duğu siteminde bulunanların eseridir. 
Garp demokrasileri için bu sebeple, Mu
nih anlaşmasından sonra, bir yalnızlık 
devri başlıyaca.ktır. Bazı Avrupa millet
leri artık A.lmnnya tarafına dönmeğe lii
zum hissedeceklerdir. Bütün bunların 
A.merikad~ ne kadar fena tesir yapacağı 
muhakkaktır. Zira orada bu gibi ahlaki 
mül!hazalara tabi olan teşkilatlı mühim 
umumi efkar grupları vardır.> 

Müznkereler devam ediyor. Daha söz 

söyliyecek bir çok hatipler vardır: 

~-' .,.,,!Ar ~ 

•' ı 

Herhangi bir hadiseye mani olmak için Prag Alman sefarethanesi önünde 1·az!Jıı 
alan Çek askerleri 

hal terkini, geniş pl~bls~t mıntakaları ~e-, vaziyet~n ~eha~e~ini d~nyaya ilan etti ceklerdi. Fakat BB. Beneş, Hodza ve ge• 
sisini. Buna mukabıl bızzat ahali lehın- ve tehlıke ııaretını verdı. neral Sirovi vatanlarına ve insanlığa kar• 
de hakiki bir garanti vermediği gibi Çe- cEn aon bir gayret ıarfına karar ver- şı vazifelerini hakkiyle takdir ettiler. Bıı 
koslovakyaya verilecek beynelmilel ga- dik. 2 7 - 28 gecesi Fransanın Berlin ııe· milletin vakar ve cesaretini hepimlt. 
rantiye iştiraki de temin etmiyordu. Öy- firi B. Hitlerden mülakat talep etti. Lon- hayranlıkla gördük. 
le sanılabilirdi kl onun istediği, all&ha dra aefirimiz de Lord Halifakstan İngil- clşte baylar, bunun içindir ki harp 
milr~caat kaydı müstesna olmak üzere, terenin Roma ısefiri vaaıtasiy]e B. Mus· kopmak üzere iken onun önüne geçtik 
bir fütuhatın bUtUn evsafını tahakkuk aollnlnin beynelmilel bir konferans fik- diyebiliyorum. Askeri hazırlığımız bu 
ettirmekti. rine müzaheret teminine çalı~masını rica milzalterede çok işimize yaradı.. Fakat 

c Londra plAnile Gode9berg muhtırası etti. Böylece aulh yolunda bir tesviyeyi hakiki aulh yolu müzakere yoludur. 
arasında ihtiJM bediht idi. Bu hem esasa mümkün kılmağa &.iline hizmet etmiı Kuvvetimize dayandığımız içindir ki bu 
hem de şekle aitti. Avrupayı harbe mi olan ba:t Rooseveltin ikinci mesajının yolda muvaffak olduk. Almanyayı kor• 
sUrükleyecekti? Bu endişe gtinlerlnde ruhuna cevap vermiJ olduk. kutmak için kuvvetimize dayandık de· 
memlekette yeni bilyUk cereyan belirdi. c28 eylulde aaat 11.15 te B. Hitler mek istemiyorum. Almanya ve Fran,. 
Her partinin içinde, her temayüllin or- tarafından kabul edilen Fransa sefiri hü- gibi büyük milletler kuvetler karşısında 
tasında bu iki cereyan kendini gösteri- kümeti namına aarih, derhal tatbik edi· yılmazlar. Fakat tam müsavi vaziyett• 
yor ve öyle diye-bilirim kl her F'ransızm lehilecek pratik tekliflerde bulundu. B. müzakere kararını gösterdik. 
vicdanını Mdlıı~ere göre bu cereyanlar- Hitler bu teklifleri reddetmedi .. Tahri· cMüzakere ancak birbirini takdb 
dan biri veya diğeri kaplıyordu. ren cevap vereceğini bildirdi. B. Çem• eden insanlar ve milletler araaınd• 

« Bazılarınca ümid müzakere yolunda berlayn da ıon bir gayretle dört devlet mümkündür. Almanya ve Franaa müteı" 
diğerlerine göre azim ve karar vaziyctUı- baıvek.illerinin içtimaım teklif etti.. Bay 

1 
kabilen bir his besliyorlar. Muvaflakı• 

de idi. Ben ise hUkllmet reisi sıfatile ilk Muuolininln müzahereti bu teıebbüsün yeti mümkün kılan da budur.> 
andan itibaren takdir ettim ki bu iki ce- muvaffakıyetini temin etti. Derhal kat'i B. Daladiye Fransız milletini vatan• 
reyanın biri de, diğeri de Fransız mille- bir netice alındı : Almanya ııeferberliği.- karıı va:ıifeıini ıükunetle kabul ettiğin• 
tinin şaşmaz insiyakına tercüman olu- ni 2 4 saat tehir etti ve B. Hit1er Münih den dolayı tebrik etmiş ve rejim farkİ• 
yordu. Bu anda hakikat bu iki cereyanın içtimaı için davetler gönderdi. Bu dave· ı nın Almanya ve Fransa ile anlaımai• 
birbirlerile tearruzunu değil, birleıtiril- ti kabul ettim. Şekil meselesine vakit mani olamıyacağını ıöyledikten ıonr• 
mc.sini icap ettiriyordu. Fransanın iste- yoktu. Bazılarının artık mahvolmuş bile nutkunu şöyle bitirmiştir : 
diği şu idi: Tamir kabul etmiyen netice- aanılan ıulhu kurtarmak lazımdı .. Buna cHer ümide yol açan en kıymetli nİ• 
den sakınmak. Tamir edilmez h~dise 1Al- müteessif olmadığımı söyledim ve tekrar met : Sulh muhafaza edilmiştir.. Sulh 

cFakat müşahede etmek lazımdır ki .. cBiz ıulbu tercih ettik, Londra planı :ınan taarruzları. Bu taarruz muahedeler 
Çek hükümetinin daima daha ziyade bu intihaptan doğdu. Çekoslovak:yaya hükmüne göre Fransanm Çekoslovakya
geni§liyen teklifleriyle Südetlerin git· ıstıraplı bir teklif yaparken ona, yeni ya yardımını kendiliğinden tahrik ede
tikçe daha mühim müddeiyatı arasında hudutların beynelmilel garantisi için İn- cekti. Biz o zaman sizden Fransanın ta-

karşı koyduğumuzu izah etmek İsterim. hh dl 
asla senkronizm (Ayni zamanlılık, an- gilterenin bize iıtirak edeceği taahhüdü· a Ü erini karşılamasını istiyecektik. 

cHükümetimiz teşekkül ettiği zaman 
Südet meselesi ortada idi. Anııluaun ta• 
hakkuk etmiş olmruıı onu had bir hale 
eokmuştu. Çekoslovak hükümeti milli· 
yeder hakkında bir ıtatü neşredeceğini 
bildiriyor, diğer taraftan B. Haynlayn 
Südet Almanlarının müddeiyatını ıseki~ 

noktada hülasa ediyordu. Dram baıla· 
mıştı. Biz daha ilk dakikada hadiselerin 

ederim. Bütün alakadar devletlerin ha- vardır. Sarsılmaz temeller üstünde onıl 

zır olmasını tercih ederdim. Fakat çok muhafaza etmesini bilelim. Bu bakırrı• 
çabuk hareket lazımdı. En küçük bir im- dan Münih konferansı bir kaÇ saat için• 
ha] me§um netice verebilirdi. ~ünih de diinyanın çehresini değiştirmiştir.> 
konferansının neticelerini bilirsiniz. Netice olarak başvekil Fransızları mtl• 

daşlık) temin edilemedi.> nü getiriyorduk. Zira bunu İngiltereden Alman hazırlıklarının inkişafı karşısın
Berıtesgaden mülakatını hatırlattık· elde etmiştik ve böylece İngiliz kudret da gafil avlanmamak için 24 eyl\ılde bazı 

tan sonra ba~vekil Londra planına geç· ve prcatijinin yardımı Avrupanın kalp• askeri tedbirlere karar verdik.. Bunlar 

ti : gabında sulhlu bir nizam lehinde temin bir nevi tahrik değildi, memleketi her 
c - Londra mülakatını neyin takip edilmişti. hadiseyi karşılıyabilecek vaziyete koy-

ettiiini bilirsiniz. Resmi kitapta bütün cLondradan ayrılırken ıu hissimiz var• mağa matuftu. Möeasir ıckilde müdafaa 
dökümanlar toplanmış olacaktır.. Bütün dı ki Çekoslovakya bu teklifi nefretle edilmiş olmak için her şeyi yaptık .. As
teıebbüs ve müzakereler turih edilecek- protesto edecek, Almanya bilakis mu· keri şeflerimiz a!!keri kuvvetleri vatana 
tir. Fakat bu kitapta bilinmemiş pek az vafakatini bildirecekti. Ha1buki Çekos· karşı en yüksek vazifelerini ifa edecek 

bizi tamir kabul etmez bir neticeye doğ• şey olac~tır. Zira, belki dünyada ilk lovak hükümeti ıuhJ davasına kahra- hale koydular. 
ru sürüklemesini men'e çalıştık. O va- 1 k ı 

defa o ara , her ıey aleni olarak cereyan manca bir aadakat göstererek planı ka- « ngiltere ve Fransa müşterek ısulh 
kit ve daha sonra bir çok defa hüküme• .etmiş ve münakap dünyanın gözü önün- bul etti. Fakat Godesbergde B. Hitler arzulan yanında her taarruza karşı koy
timin vaı.iyetini aleni olarak izah ettim. 

de yapılmı§tır. Eğer sonunda eulh mu- B. Çemberlayn ile mülakatında ve tevdi mak için ayni derecede müşterek bir 
cDedim ki : Ayni derecede kuvvet· hafaza edilmişse bunun sebebi gizli ettiği muhtırada planın tatbik şekli per· azim besliyorlardı. 26 eylul akşamından 

li iki hisse titbiiz. Bir taraftan askeri bir diplomasi kombinezonlarına asla ba~vur- desi altındıt yeni müddeiyat çıkardı. beri Londra gazetelerinde çıkan resmi 
harekete mecbur olmamak arzusunda- muş olmamasıdır. Öyle diyebilirim ki Böylece hadiselerin inkişafı benim ve haberler tasrih ediyordu ki Almanya 
yız, diğer taraftan. eğer bir felaket ese• tam ışık altinda ve milletlerin kontrolü Çemberlaynın muhtelif teşebbüslerimiz- Çekoılovakyaya taarruz ederse Fransa 
ri olarak bu ümidimiz tahakkuk etmezse, dahilinde hareket ettik. Ve milletlerin, le Alman hükümetiyle doğrudan doğru- bu memlekete yardıma koşacak ve İn
aözümüzü asla yalamamak az.mindeyiz. bütün milletlerin ıulh istediklerini bura- ya temas yolunda açtığımız müzakere- giltere ile Rusya da şüphesiz Fransa ta-
Londr.ıda daha nisan ayının •onundan da temin edebilirim. leri tehlikeye düşürüyordu. rafında olacaktı. 
itibaren bay Bonne ve ben kaygılarımı· cB. Çemberlayn B. Hitlerle mülaka- 23 - 2.ıf eylul gecesi müzakereler dur· «Amerika da Rei!icümhur Vilsonun 
Zl lngiliz hükümctinc anlattık. Orta Av- tında Alman müddeiyatının genişliğini du. Bunu takip eden günlerde Avrupa büyük, aııil ve makul sesi bir sulh tesvi· 

rupndn sükiinet tesisini nasıl tasavvur et- takdir edebildi. 18 eylul pazar gunun- inkıtaa doğru aürükleniyordu. B. Nevil Ye.:Jİ için fıcil bir hitapta bulunurken bay 
tiğimizi bildirdik.. Memnuniyetle gör• den itibaren B. Nevil Çemberlayn inti- Çemberlaynın Godesbergden ayrılarak Nevil Çemberlayn bizimle tam mutaba
dük ki lngiliz hükümeti bu meseleye la· balan ve lı.at'i kanaatlerini bize bildiri· Londraya döndüğü 24 eylulde vaziyet kat halinde B. Hitlere yeni bir tebliğ 
kayt değildi. iş birliği esasını birlikte tca• yordu. Londrada tekrar toplandık. Ha- nedir} gönderdi. 2 7 eylulde Sir Horas Vilson 
bit ettik. Fikrimizce harekete geçmek ritalar üzerine eğilerek müzakerede bu- c Biz ahalinin yüzde elliden fazla ek- Fülrrerin cevabını hamilen Londraya 
için hadiselerin emrivaki halini almasını lunduk. İngiliz baıvekili bize Lord Rıın· seriyeti Alman olan arazinin Almanyay! döndü. Bu cevap müzakereye pek az 
ve bunları ya kan dökerek bashrmak, ya ıimanın mütalaalarını bildirdi.. İngiliz terkini teklif etmiştik. Bunun şekli bir imkan ve vakit bırakıyordu. B. Çember
utanç içinde kabul etmek zaruretinde müşahidinin bütün vicdani kanaatiyle beynelmilel komisyon tarafından tayin )aynın bizzat söylediği gibi şansölye Jn. 
kalmamw beklemek muvafık değildi.. Çeklerin ve Südetlerin artık bir arada edilerek yeni hudut çizilecekti. Ahalinin giliz elçisine haber verdi ki ertesi gün, 
Hadiselere takaddüm etmek, onların yııııyamıyacaklarını bildirmiş olduğunu mübadelesini teşkilAta bağlıyorduk. Ye- yani 28 eylulde öğleden sonra eaat iki
önünü almak lazımdı. ne derece heyecanla öğrendiğimizi ısöy- ni Çekoslovak devletine beynelmilel bir de harekete geçmek azmindedir. önü-

cBöylece müıterek bir hereket mÜm• lcmeğe lüzum var mı~. Halbuki bizim garanti veriyorduk. milzde münakap için ancak bir kaç saat 
ltün oldu. Hatırlatmak isterim ki yirmi .bütün gayretlerimiz Çeltoelovakyayı bir «Almanya ne istiyordu? Arazinin der- kalmııtı. B. Çemberlaynin radyo nutku 

1mn ~ zneettte 

cHarbe müracaatin önünü aldık .. Bu li birliğe davet etmiştir. 
teşebbüsü Berlin, Roma, Paris ve Lon
drada karıılıyan ııcak tezahürler millet
lerin sulh lehinde bir plebisiti mahiyeti
ni aldı. Bu ayni zamanda insani bir :za
ferdir. Zira Münih anlaşması mukabil 
tavizlerle mümkün olmuştur. 

cGodcaberg muhtırası • geri alındı. 
Ferdlerin hakkını temin eden kayıtlar 
kabul edildi. Bir galibin mağluba tahmil 
ettiği mütareke şartlarına benziyen hü
kümler bertaraf edildi. Çekoslovakya 
devletine beynelmilel garanti temin 
edildi. Fransa ve lngiltere yeni Çekoslo
vak hudutlarını vikaye edecek beynel
milel bir garantiye iştiraki kayıtsız kabul 
ettiler. Almanya ve ltalya da Macar ve 
Leh ekalliyetleri meselelerinin hallinden 
ısonra buna iştirak edeceklerdir. Eminim 
ki doğrudan doğruya görüşmekle şerefli 
ve adilane bir teıviye şekli bulunmuştur. 
Cebrü kuvvet ıekillcri yerine pratik bir 
hak kaim olacağı ümit edilebilir. 

c Yarın plebisitin intizamını ve niza
mı muhafaza için bazı İngiliz ve Fransız 
kuvvetleri plebisit mıntakalarına gidin
ce bütün bu havaliyi ve insanlığı müthiş 
bir harpten korudukları hissiyle hareket 
edeceklerdir.> 

Baıvekil bundan ~onra Çekoslovak· 
ları takdir etmigtir ı 

c - Çekler ve Slovaklar cesur millet
lerdir. Biliriz ki icap etseydi toprakları
nın bütünlüğünü ailah elde müdafaa 
edecekler ve icr.bında nevmidane öle-

Paris, 4 (ö.R) - B. Daladiye isti· 
zah takrirlerinin talikini istiyerek itim•1 

meselesini koyduğundan grup mümessil• 
lcri reylerini izaha başlamışlardır. 

Alısas Loren mebusları namına 9-
Valter başvekile sulhu kurtardıiı içiıl 

teşekkür etmiştir. 

Komünist partisi namına B. Perl Al' 
manyanın niyetlerini ifşa için ıimdiY• 

kadar Çekoslovakya~ın bir sed vazife,l4 

ni gördüğü Romanya ve Yugoslavyanıll 
zenginliklerinde gözü olduğunu aöy)iy•' 
rek demiştir ki : 

cÇekoslovakya ekonomik boğu)rrıll" 

ğa mahkum edilmiştir. Reisicümhur F.0 ' 

O!.'evelt beynelmilel bir konferanı teklif 
ederken başvekiller teslim olmağa çok" 
tan karar vermiş bulunuyorlardı.> 

Hatip Sovyet Rusyanın müzakere h 11' 

ricinde tutulmaaına teessüf etmiı ve b&f' 
vekile hitap ederek : cBiz size rağrrıetl 
sulhu yapacağız!.> demiştir. 

Sağ cenahtan Lui Maren hükürrıetl 
tasvip etmişti!:'. Sosyalist · reisi B. Bluıll 
felaketin önüne geçilmesinden do1•11 

meclisin müttefikan memnun oJduğurıU 
aöylemiş ve Avrupanın istirahatı içİtl 
bütünlüğünü ve iıtiklalinin bir kısın11'1 

feda eden Çekoslovakyayı takdir et• 

miştir. 

Neticede 73 komünist mebus müst•,. 
na olmak üzere meclisi ittifakla hüı,.iJ• 
mele itimadını bildirmiftir. 


