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Başmuharrir ve umınni neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MUDDETt Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı aylık ........ ••••• .• 750 

Hariç için 

2900 
1650 

• • 
ıcın Kırdar veda , 

manisaya geldi 

1 - T E L E F O N : 2697 "------

lstanbul 9 (Hususi) - Vali B. Lütfü Kırdar 
bu sabah Bandırma yolu ile Manisaya hareket 
etti. Orada Manisalılara veda edecek~ ailesini 
alarak tstanbula dönecektir. 

·-------' 
FIA TI ( 5 ) KURUŞTUR cumh.uriyetm ve Ci_i.mh.urlyet eserinin bel«Çisf, sabahlan çıka,- riya.si 911Zetedw YENi ASIR Matbaasında buılmıttu ---

lnönü .beklenen nut unu dün söyle • 
1 

Büyük Şef · . şöyle _diyor 
''Türk milleti içerde ve dışarda 
kararları kat'i olarak verilmiş 

bulunmakla bahtiycir ve mağrurdur,, 

Reisicümhurumuz bugün 
lneboluyu · şereflendirecek 
Hükümete köy kalkınması üzerinde 

mühim direktifler vereceklerdir 
Yüce 
taşkın 

hedefler icin , 

bir sevk ve 
~ 

azimle çalışma 
havası ... 

-*-
uişte bugün Türk 
Milletinin ciğerlerini 
dolduran hava budur..ıı 

cŞelimizin 
-*,.,,,,.,,,. 

Köylüyü muasır hayat 
ve medeniyet seviyesi
ne yiilıseıtmelı için 
şümullü bir etüt 
ya~ınalıta olduldarı 
iJiJdiriliyor. 

-*- Kastamonuda.n güzel bir manzara -*-İstanbul 19 (Hususi) - Reisicüm • 

Memlelıetimizin sePVet · 
. ve lıııdretini arttıracalı 
güzel imlıcinlar 
hudutsuzdur ••• 

bur İsmet İnönü Kastamonu havalisin
deki tetkikleri esnasında bilhassa köy
Hi ile yakın ve derin temaslar muhafaza 
ctmİ§ler, yurdun esas mesnedini teşkil 
eden köylümüzün bütün ihtiyaçlarını 

bizzat ağızlanndan dinlemek ve irat et
tikleri suallerle de derinlqtinnek sure
tiyle de dil~erine vukuf peyda ebnq
lerdir. 

Büyük Şefimiz diğer mmbııka1arda 

da tetkikler yapmalan muhtemeldir. 
Yarın İneboluyu ıereflendirmeJeri bek. 
!eniyor. Reisicümhurmuzun bu seyahat
lerinde meıgul olduklan meseleler ara-

- SONU 3 ÜNC"Ü SAHİFEDE -

Şefin 
---0-

Kastamonu 
tetkiklerinden 
büyük neticeler 
bekliyoruz •• 

Kastamonu, 9 (A.A) - Anadolu ajan- kışlarla karşılanan aşağıdaki nutku irat 
sının hususi muhabiri bildiriyor : buyurdular: !7.ELJCÇ'/XY'Y.77./..Y.T/~~~ 

Bugiin saat on birde reisicümhur İs- Arkadaşlar, Bugun 
met İnönü Kastamonu Parti vilayet Cümhuriyet Halk Partisinin Kasta-
kongresini şereflendirdiler. monu vilayet kongresini açıyorum. Kon- • 

Vali Avni Doğan tarafından yapılan gre azasını ve kendilerine salahiyet ve- Jç sahifelerimizde_ 
yoklamayı müteakip reisicümhurumuz nm Parti teşkilatını muhabbetle selam- .. Çingenelerin hayafl 
riyaset mevkiini alarak her cümlesi al- - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Çingenelerin hayatı 
Çok meraklı bir röportaj 

Mareşalımız dün 
Atin·adan ayrıldı 

facıaya el kondu Bir ictimai • 
--0---

Kemalizmin muvaffaklyyete iriş-
nıek için tuttuğu yol daima azim, 

karar ve çabuk hareket yolu olmuş- ı•k • k d b • b • • l 
tur. Onun kadar geriliğe, tevakku- f Q r es f r f rıy e 
fa, durgunluğa isyan eden bir rejim .. 

Casusluk Nedir? .. 
Avrupada casus teşkilatına ait en- ~ 

teresan bir etüt 

KA.RIMA BENZİYEH 
KADIN 

daha tasavvur edilemez. « Hareket l k • ? 
olmıyan yerde hayat yoktur.» ev enme u"zereymış .. 
Kemalizm bu hakikati bütün teşeb- • • ~ Kahr:ımanı tarafından anlatılan 
hilelerinde, bütün icraatında aza- ~ hakiki bir macera 

tnetli bir şekilde göstermiştir. Tür- Bahtsız a.n. a buna ma_n_i olma .. lı i~in bir_utida ile ~ n-.-P.-::.ı. -akinesi 
kiyede imkansız sayılan inkılapla- dd 1 1 At ,~ -P-'"UA ıı;;u 

b b d b k 1 . mu e umumı ·~e muracaat edıyor ~ Amerikada büyük alaka uyandıran"' 
l'ln, ir irin en üyü eser enn on Müddeiumumilik makamına bir isti- Hadiseyi anlatmış olmak için yirmi ~ . b. . t ~ 
beş yıllık dar bir zaman içine da ile müracaat eden uzun boylu, kum- sene gerisine dönmek icap ediyor: ~ yenı ır ıca ~ 
sığdınhnış olması .ş?urumuzda ·ral bir kadın gözleri iki çeşme içtimai ~irmi sene A önce evlenen ~üstedin~ n. Enver ~ac-anın ~R· 
Yerleşen bu ana prensıbın hayata bir facıaya el konulmasını n·ca ettı". Ha- lzm d vvela (S) ad d b k b N 6.' 'J' h ır e e ın a ır ızı, ır N Öl.. . . d ki ' 

akim olan kuvvetini meydana koy- len Alsancakta oturmakta olan bu ka- sene de (M) adında bir erkek çocuğu ~ Ulll~. e esrar ~ 
nıuştur. dının dileği, evlenmek üzere bulunan dünyaya gelmiştir. Vakti hali eyi olrnı- ~ y. akın tar. ~ın çok heyecaııiı ~ 

Millet, tarihinin en büyük acısı, öz kıziy]e öz oğlunun birleşmelerine yan bu kadın ikinci çocuğu olan erkeği t1czz hır safhası ,,_,,,_.~J 
en büyük yası içinde olduğu halde mani olunmasıdır. _SONU 2 İNCİ SAHİFEDE _mz7JT-Z.'2'7771ZZZZ~~u G 
Çalışma, yükselme azmmdan bir zer- Mareşalımız manevralarda. iken 

re kaybetmemiş, asla yeise düşme-
ınişse bu harikalı neticeyi Kema
lizmin ideal ruhuna medyunuz. Ne 
kadar alemşümul olursa olsun hiç 
bir hadise önünde yılgınlık göstermi
Yen, azminde gevşeklik duymıyan 
TORK milletinin çelikleşmiş sinirle
ri bundan sonra da karşılaşacağı 
tnaddi ve manevi zorlukları yenmek 
için en kuvvetli teminat sayılabilir. 

~------'~--~--~~~~~~-------------

Roma nümayiş yaparken .. 
Fransa T unustaki garnizonlarını 

yeni kuviıetlerle takviye ediyor 

Atina 9 (ö.R) -Balkan antantı ge
nel kurmay başkanlan konferansına iş

tirak eden Türkiye genel kurmay baş
kanı Mare§al Fevzi Çakmak ve Türk 
heyeti azalan bugün buradan hareket 
ettiler. Kendileri Yunan büyük erkanı 
b.arbiye reisi geneial Panagos. Türkiye-

nin Atina elçisi Ruş·en Eşref, )'Ükeek. 
memurlar, generaller tarafından uiur
la.ndı1ar. 

İstanbul 9 ( ö.R) - Genel kurmay 
başkanı Mare§Sl Fevzi Çakmak yarua 
(bugün) Atinadan tehrimize ge)eçek. • 

lerdir. 

Milletin kendi varlığında bu sön
tnez alevi, bu bükülmez irade kuv
\l'etini duymuş olması istikbalimizi 

daima apaydın tutmağa kifayet ede- T Jt J k J • k"" d b• • t k•f d•td• 
cektir. Yeryüzünü baştanbaşa sarsa- UDUS 3 yan 00S0 OSaneSI er 8010 aD iri eV ] e 1 ) . 

Nafıa Vekilimiz dün 
Erzincana gittiler ••. 

cak fırhnalar bile onun yüksel
me ufkunu karartm1yacaltbr. Bi-
2:İnı istikbali bugünden şaşmaz ümit
lerle karsılamak cesaretini göster
Iniş olm;mız uluorta bir nikbinlik 
eseri değildir. Mesnedlerini doğru
dan doğruya Kemalizmin on beş se
llelik tecrübelerinden alan bir reali
tedir ki bugüne kadar hiç bir suretle 
tekzip edilmemistir. 

· lşte büyük milli Şefimizin şimali 
Anadoluda tetkik seyahatini biz bu 
bakımdan daha kuvvetli hamlelerin 
~iibeşşiri sa~aktayız. Bizimle bir
~kte dünya biliyor ki Kemalizmin on 
eş yıllık kurucu, koruyucu ve ya

rıcı politikasında ilhamlar, direktif
er ebedi Sefimizden gelmekle bera

ber hun]a;ın tam bir. muvaffakıyetle 
~t~iki şerefi AT ATORK'ün en ve
l~~~r ve en sadık arkadaşı Büyük 
1~0NO'ne aittir. Bunun içindir ki 
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİF'EDE -

SEVKEr BİLGİN 

Tunua 9 (AA) - Dün Fati8tlerin 
lehinde ve aleyhinde yapı1an nüm&yiş
ler esnasında tevkif edilmif olan 1 6 ki
ti arasında İtalya konsoloshanesi erka
nından B.Bicinio da vardır. Bu :zabn 

Erzinean istasyonunu işletmeie açacakı81' Ka· 
A1zmam• içme suyu tesisatı 

halkı, Tunusu ltalyaya vermeli diye ba- Ankara 9 (Huaust) - Nafıa vekili 
ğınnağa teşvik etmiş olduğu aöylen - Çetinkaya. bu akf8JD davetli zevatla 
mektedir. birlikte Erzincan istuyonunu işletmeğe 

Nüınay~çiler kolaylıkla dağıbJml§ - açmak üzere trenle oehrimizden ayrıl-
lardır. İtalya konsolosluınesi, ltalyan ı:mşbr. 
mağazları polis tarafından mulııafaza Nafıa vekilimiz hareketinden evvel 
edilmektedir. Ankara istasyonundaki yeni tesisatı aç-

T rablusgarptan gelen yahudiler hu mı,tır. 
tehirde bir çok yahudi mağazalarının Kağızman 9 ( Huausi) - Doğu Ana
tafll tutulmU§ ve yabudilere fena rı:ıua- dolumuzun en güzel kasabasının içme 
meleler. yapılnu§ olduğunu söylemekte- suyu tesisatı bitti ve au törenle ~ıbJdı. 
cmlew. Vali, ordu Mk6nı ve halk törende hazır 

Roma 9 (A.A)' - Fı:ansızlamı Tu- bulu.n<lular. 
Jlll9ta ~ aleyhinde alchldan ted- Su 1r.aeebeoıa ~ mıntakasmdan 
IWırle.e lı:aqt ~if ttalyaa tel*d•sin- ·8etiriJdi. T aieat ~ 'bia lliaya mal ol
Cte talebe ,.e bal'k tarafından ~ ·da. Bu ve.ile ile Kemalist mefkUreye 
ler ~ dair habeMer gelmeğe ve Ciimhwiyet hiikUrnetine halkm bağ
deftm etmel:tedir. Her yerde ala~ bblı ve tülc-n duygulan tebar edildi. 

- 80NU f ttNctt SAHİFEDE - - SONU 3 tlNcO SAHİFEDE - ÇETtNKAYA 
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SAJllFE2 !fENIASIR ıo KAnanaevveı Cmttartesn :J.;;.:__, 

Türk kadınlığının Beıdm Köşem : 

ŞEHiR HABERLERi ··-········· 
Bir hile - fı:e 'CliZ: 

tarihi 
Bu ayın sekizinci günü, Türk inkıla

bının sayılı günlerinden birinin be§lnci 
ya§ına girdiği gündür. Türk kadınına 

seçim ve seçilme hakkı, 8 llkkanun 
9 34 tc verilmiotir. 

O gün Kamutay intihabahn yenilen
meaine de karar vermiıti. Büyük MilJet 
Mocliain.in bu tarihi eel.esinde bulunan
lar, bütün dünyada çok ıe~ akitler 
yapan, Türk milletini Ebedi Şef Ata
türltle onun büyük eseri hakkında de
vamlı ve hararetli tezahürlere vesile 
olan bu büyük günü unutmıyacaklar -
<lır. 

Cümhur reisi ismet f nönünün o gün 
Kamutayda Baıvckil sıfatiyle söylediği 

nutukta şu cümleler vardı: 

-< Yüce saylavlar, kadınların meb· 
us meçmek ve meçilmek hakkına sahip 
olmalan için yüksek huzurunuza tek.Uf 
sunuyoruz. Kadınlarımızın Türk tarihin
deki haldı yerleri, erkeklerle beraber, 
daima, memleketin ve maletin mukad-

derab üzerinde söz ve teair sahibi olma
landır. Türk kadını, tarihte ne vakit 
haklı ve itibarlı yerini bulmlJ§&Cl, mem· 
leket multadderab üzerinde kendini, te
sirini göstcrebilmipe. erkeklerle bera • 
ber kal'lfık ve gÜç yurt itlerinde elele 
çallflr.bilmipe, itte o zaman büyük Türk 
milleti, kudretiyle. bütün dünyayı kap

lam11tır. 

Arkadaılarl Türk kadınının hakkı 

olduğu yerden ayrılıp, bir ııüa ıı'bi, 

memleket itine kanpnaz bir varlık gi
bi bir köteye konnuuıa deiı1dir. Türk 
ananesinin 'Ye Türk anlayıpnın zıddı 

olan bir usuldür ki, om:n, Tilrk mcmJc
lcetlerinde yerlqmesi, asırlarca -elem· 
lerimiz ve acdanmlZl tekTilr uyandırma
yayım- geçirdiğimiz felaketlerin bllfh
calanndan birini te,şkil eder. 

Arkadaşlar, eşici alı~ılmıo darbıme· 
selleri tekrar edecek değilim. Milletimi
zin bütün ihtiyaçlarıı.ı içinden ve yakın· 
dan görmüş ve ycti§miş adamlar olarak 
inançla söyliyebiliriz ki. Türk kadınının 
geniş snhada millet işlerine karışmasın-

Y .... : F.cuıa Kemal K. Aldat 

Almanyadaki yahudilere yazık oldu, 
ne tiyatro, ne sinema. ne park ne plaj .. 
Hepsi kendilerine yasak.. Bunlann çek
tikleri nedir bümem, Bizim çocuklu -
ğumuzda lstanbulda Yucfin oğlu ile 
Usta kanarya Endamcıoğlu adını ta11-
yan hokkabazlar vardı. Bunlar ne aİ· 

birdir ne keramet el çabulcluğudur 
marifet diye sünnet düğürllerinde bem 
bünerler yaparlar, hem de nüktedanlık
lar ederek halkı günlmedcn kırar ge -
çirirlerdi. Hiç unutmam bir gün dü -
iünde Y uefin oğlu ile Endamcı oi · 
lu kartı kar11ya geldiler. Birisi öte -
kine bilmece aoruyordu: 
-c Ufacıcak EıçlC1k içindedir turıu· 

cub diyor. 
Karfldaki zeki satarak: 
- Turşu fıçısı cevabını veriyor. 

Değil.. 

- Fıçı diyor .. 
- Değil.. . 

Turşu eliyor ve nihayet beceremedi
ğini görünce canlı mı cansız mı diye so
ıuyor. 

Cansız diyorlar .• 
- Bildim. Tramvay beygiri diye 

haykırıyor .. 
O zaman lstanbulda tramvay beygiri 

olduğundan bir kahkahadır kopuyor. 
- Tramvay beygiri cansız olur mu? 

diyorlar •• 
- Sen Laleli yokuşunu çıktıktan 

sonra gör bakalım canlı mı cansız mı 
diyor. 

Bilmecenin (Limon) olduğunu anlat
mak için: 

- Bir misafirliğe yemeğe gitsen or
taya çorba koyarlar, çorhılnın içine ne 
sıkarlar) 

Yasefinoğlu: 

- Şimdi anladım, tabanca! diyor .. 
- Ulan külhani çorbanın içine ta-

banca sıkılar mı) Bilemiyeceksin fÖyle 
Arıca suluca diye uç veriyorlar .. 

- Şimdi anladım, Arıca suluca 1 Sa
nca suluca diye diifünüyor, diifünüyor, 
yavBfÇ&Cık arkadaoının kulağına çocuk 
kakuı I diyor. 

Etraftan bir kahkaha tufanıdır daha 
kopuyor .. 

Bu hokkabaz yahudilerin hepsi de öl
müıtür. Bqlannı kaldınalar da tiyatro
ya, sinemaya eğlence yerine yahudile
rin Almanyada gidemiyeceklerini bir 
Cluysalar, bana öyle geliyor ki, Y uefin
oilu: cOraya gitme, buraya gitme .• Ha
Mama gidelim be I> diyecek.. iti yine 
aılaya alacaktı ... Hey gidi diinya heyi .. 

•• •• 
~unu 

dan istifade etmekteyiz. Y gelec:S
lerde Türk devletinin ve Tmk milletmin 
geniş kudretlerinin sırrı arA~dığı oz:a • 
man, bunun başında ilk gündenberi 
Türk inkılabının Türk kadınına verdiği 
haklar eaulı bir delil olarak ileri sürü· 
Jecektir.> 

O gün, mediain sürekli alkıtları ara
unda, muhterem lnönü, Türk inkılabı
nın sayfalarından biri olan sözlerini §U 

cümlelerle bitirmiştir: 
c - Arkadaşlar, bizim inkılabımı

zı, gerek ona önderlik etmekte, gerek 
onu feyizli ve verimli kılmakta, Ata -
türk, en anlatıcı bir aurette temsil et -
mektedir. kadınlar haktan mahrum 
edilmekle yarı yarıya kötürüm bir hale 
gelen milletimizin Üstünden bu baskıyı 
kaldırması, Atatürkün bqlıca hizmetle
ri arasında yazılacaktır. Yüksek heye • 
tinizin ,imdi gösterdiği tezahürü, Türk 
milletinin ilerlemesi ve yükselmesi için 
çalı~n yüce önderimiz Atatürkün gay
retlerini sevgi ve aaygılaıla karııladığı
nızın esaslı ve yeni bir delili olarak alı
yoruz. Fevkalade eyi işler baıtaran Bü
yük Meclis. bütün ümitlerine ~miı 

bulunuyor. Memlekete ettiğiniz hiı:met· 
lerin en parlaklarından birini, bugü n, 
tqkilitı esasiye kanununun tidililiyle 
yapmtf olacaksınız. Millet Meclisinin 
büyült itlerini anarken, Türk kadmına 
bütün haklan vermek, kötü bir siste • 
rnin kendilerini karanlıkta bırakan usul
lerinden onlan kurtarmak için gösterdi
ğiniz gayretleri daima tfikranla. min -
netle tekrar edecektir. Türk kadınının 
memlekete hizmetlerini. onun lı:urtulu • 
ıunu tamamlamakla taçlamış oluyorsu-
nuz. 

Arkada~lar1 Heyeti umumiye~ini 

yüksek taııvibinizc layık gorurscniz, 

• 
zmır 

• 
Saylavlığı için seçim 

yapılacaktır 
Geçenlerde vefat eden İzmir mebusu 

general Kılzıın İnancın yerine başka bir 
zatın intihabının mukarrer bulunduğu 
Dahiliye Vekaletinden vilayete bildiril
miştir. Vilayet makamı, dün keyfiyet
t"n belediyeyi haberdar etmiş ve ikinci 

müntehip listesinin hazırlanması isten
miştir. 

Münhal mebusluk için yapılacak seçi
min giinü ayrıca bildirilecektir. 

-*-
Şehirde 

--0--

Kanalizasvon 
" 

işleri 
Dün öğleden sonra refa Dr. B. Behçet 

Uzun başkanlığında toplanan belediye 
encümeni bazı inşaatın ihalelerini yap
mıştır. 

Reis fen heyetine verdiği emirde yu
k~rı mahallatın kanalizasyon ~lerinin 
bir an evvel bitirilmesini istemiş ve be
raberce planlar üzerinde meşgul olmuş
tur. 

yen iden kanalizasyonları rapılmakta 

Yeni Viliyet mecli
hazırlıklar ... • 

sıne 

Varidat bütçesinin üç milyon 200000 liraya baliğ 
olacajı tahmin eclilaıektedir 

Yeni vilayet meclisinin, yurdun her 
yerinde olduğu gibi lzmirde de 9 Jkin
cikanun 9 39 tarihine müsadif Pazartesi 
günü içtimalarına hll§laması Dahiliye 
vekaletinden vilayete bildirilmiş ve ha
zırlıklara baılanmıştır. 

Vilayet makamı, devaire gönderdiği 
tamimde her dairenin yeni yıl bütçesini 
dört gün içerisinde hazırlıyarak hususi 
muhasebe müdürlüğüne tevdü bildiril
mİ~T. Daireler yeni yıl bütçelerini ha
zırlamağa başlamı.şlardır. 

Muhasebei hususiye müdürlüğü, büt
çeleri tetkikten sonra vilayet encümeni· 
ne havale edecek, encümen yapacağı 

toplantılarda bunların müvazenesini te
min ederek esbabı mucibesiyle birlikte 
yeni meclise verecektir. 

iVlayetin 9 3 7 mali yılına ait hesabı 
kat'i izahnamesi muhuebei hususiyece 
hazırlanmaktadır. Villyet meclisinin 
9 38 yılı zarfında aldığı kararların nasıl 
tatbik edildiiini miif' ir encümen raporu 
da hazırlanmaktadır. 

9 39 mali yılı bütçesi hakkında tim· 
diden mütalea serdetmek müfkül ise da 
varidat bütçesinin mülhak turistik yol
lar varidat bütçesiyle birlikte takriben 
3,200,000 liraya baliğ olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Bir facıaya el kondu ictimai • 

İki kardeş birbiriyle 
evlenmek üzereymiş?. 

olan sokaklar şunlardır: - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE_, re geliyorlar. Cenç kızan evme misafir 
z- 9 eylCıl mahallesinde 308 nunıaralı oluyorlar. 
sokak, fsmetpaşa mahallesinde 828 nu- bilahara .fstanbula nakleden maruf ve (S) nin annesi (M) i görünce büyük 
maralı sokak, Karataşta 31Q ve 309 nu- çocuksuz bir aileye evlatlık olarak ver- heyecana kapılıyor ve delikanlının öz 
maralı sokaklar, doktor Mustafa cadde- miştir. oğlu olduğunu anlıyor. 
sinden aynlan 1381, 1379 ve 1386 nu- Aradan sender geçiyor. Erkek ço- ihtiyar kadın, kwna ve oğluna ha • 
marn ısokaklnnn kanalizasyonları ya- cuk büyüyerek 1 7 ya§ında bir delikcınlı kikati söylemekte gecikmiyor. fakat 
pılmaktadır. ve kız dıı on sekiz yaşında cazip bir kız onlar evlcnmiye kirar verdikleri ve 

Tepecikle F..şrcfpaşa hastanesi önün- oluyor. (S) bundan bir sene önce 19' - bir daha aynlmıyacaklıınnı anladıklan 
deki yol parke taşlariyle esaslı surette tanbuldn bir akrabasını ziyarete gidi - için bu sözleri redde çal1'ıyorlar. 
tamir olunmaktadır. Dnmlacık deresi is- yor. Orada bir müddet mbafir kalıyor. Anne aynı batından dünyaya gelen 
tınnt duvarı yükseltilmektedir. Genç kız, lstanbulda bulunduğu :-ırada iki insanın evlenme kararları ve hazır

Abdullah efendi mahallesinde 1288 bir gün Be~iktnşta, genç bir çocuğun lanmakta olan nikah muamelelerine 

Türk milleti için de yeni bir devre aça
cak olan kanunun müzakeresine geçi
lecektir. Bu kanunun müzakeresiyle 
Türk kadınına, memleketin şurasında 

bura!lnda lay1k olduğu mevkii vermek 
için gösterilen tercddiitleri 7.İhinlcrd<'n 

silmiş olacaksınız. Türk kadınını dn, 
Büyük Mllet Meclisinde, memleketin 

numaralı sokağın knnaliznsyonu kam
mukadderatı hakkında söz söylemek, 

kapı cnddcsine kndar uzatılınaktadır. 

nazaları ısrarla kendi üzerinde toplan- mani olmak için yanayakıla müddciu
dığını seziyor. Tanışıp komışmaluı pek mumiliğe baş vuruyor. DeliL:.anlı, bu 
te müşkül olmıyor. On! r beraberce si- iddiayı cerhedccek bir vesika, bir nü
nemaya gidiyorlar, eğlence verlerinc fus tezkeresi ibraz ediyor. Filhakika 
devama başlıyorlar. Netice itibariyle bu nüfm tezkeresinde (M) in ana ve 
aralartnda derin bir aılc ve alaka de - baba adları ayrıdır. Bu adlar, onu c,.·. 

knnunlann ve alınan tedbirlerin \\İle ve 
yurt içinde umumi ve faydalı olması 

hakkında kıymetli fikirlerini millete 
karşı ifade etmek fırsatını haklı olanı.k 
bulmu~ olacak1aTnır.> -·-Gayri safi üzerinden 

-*-
Eylul ayında 

'l'erfl edec:efı - vam edip gidi)ror. latlık olarak kabul ettikleri iddia edilen 

öğretmenlerin listesi Nihayet evlcnmiyc karar veren genç aileye aittir. 
hazırlanıyor kız ve genç erkek, (S) nin nüfus dai- Adliye, işin tahkiki için evrakı zabı-

Eylôl ayından itibaren birer derece resindeki muamelesini ikmal için 1zmi- taya havale etmiştir. 

• • terfi edecek olan ilk okullar öğrctmen-
ve r gı • r !erinin kıdem zammı cetveli kültür di- OlıuJ fiUima~~Dtı Hallıev!nde açılan 

alınacak kazanc , 

Dükkan ve mağauıların ve sair tica- rektörlüf,rüııce hazırlnnmaktndır. Bu cet- teslJit edildi fıurslar muvaf f aJııyetle 
ret mahallerinin gayri safi iradı üzerin- vele, geçen yılki cetvele girip te terfi Dün öğleden sonra JllCktepler miize- devam ediyor 
den kazanç vergisine tabi olan ticaret etmemi~ olanlarla en son lodcm zamla- siııc!c kültür direktörünün ı iynsetinde Halke\•inde açılan kurlarda derslere 
ve sanat sahiplerinin hepsini kanunla rını 936 eylUlündc almış bulunanlar ve !'apılan ilk okullar b:ış ö2,rctıncnle.ri muvaffakıyetle devam edilmektedir. 
saymak kabil olamadığından bunlardan 935 yılı öğrehnen okulları mezunlan da- toplanışında kooperatifler ve füımalar Fransızca, İngilizce ve Almanca ya-
bir kısmının vergi nisbeti kanunda gös- lıildir. meselesi gürüşülmüştür. hancı dil kurslarına bir çok kimseler 

terilmiş, nisbeti gösterilmemi~ olanların -·- Toplantıda yeni tesis olunacak okul )'azılınışur. Hiç okuyup yazma bilmi-
da bunlara benziyen ticaret ve sanat sa- Tütün müstahsilleri kCh"lperntiflerinin sureti lc~ekkül ve icla- )'enler için açılan halk dcrsancleri öü
hlpleri derecesinde vergi ile mükellef ve neşriyatımız releri görüşülmüş, kültiir direktörünün yiik bir aI:ıka ile karşılanmıştır. ilk tah-
tutulacaklan zikredilmi§tir. Vergi nis- Alaşehirdcn iiretmcn Hüseyin iınzasi- lıu huı;ustaki izahatı dinlenmiştir. sillcrini tamamlamak istiyenlcr için açı.-
beti kanunda tayin edilmemiş olan bu le aşağ1daki telgrafı aldık : Her mektebin bir flaması olacaktır.. lan ilk tahsili bütünleme kursu, daktilo, 
mükellefierin hangi ticaret ve sanat er- BugünkU nlishanızda tütünlerimi:ı ~u flamaların birinci rengi kınnızı, di- motörcillük :ı.·e usul defteri kursları ali

babına hem.ediği hakkında ticaret oda- hakkındaki yazınızı okuduk. İsabetli gö- ger~~ ~lıti-:aridir. Her mektep seçtiği ka ile devanı etmektedir. 
lannın ve belediyelerin mütaliası alınır rüşleriniz i.iretmenlerin teessür duyguJ:i. ren~ı bıldınmş ve bw1lar bir Ji.-;te ile Lise olgunluk imtihanlarına hazu·lan-
ve ona göre varcnye tabi tutulurdu. Fa- , ld ~ d :. :t.:;ı tesbıt olunm\l§tur • mak üzere riyaziye, felsefe ve tabliye -- nna .erceman o ugun an memnun~ · 
kat. ticaret odalariyle belediyelerin mil- duyduk. Gazetenize saygı ve seltımlar:t;: -·- kursları da açılmıştır. 
talnaları birbirine benzemediği için, mu- -*- · Palamut tipleri .w....*-
ayyen bir ticaret ve sanat, ~r nınhalde, Kemalpaşada on bir .. Yeni palamut ihraç niı.-ımnamesine Endüstri mecmuası 
OO§ka bir ticaret ve sanala temsil edil- lıumarcı aJıaJand gore . .reni palamut tipleri teshit edilerek Endüstri •F('n ve Sanğat. mecmua-
mekte ve ayni ticaret erbabından muh- Ke al k Y k mali _

11 
key{ıyet alakadarlara bildirilmiştir. Ye- sının son sayısı çık.mıF. Çok değerli 

lif d r--kl m paşa azasının yu an ıilllC- • . A tc · yerlerde birbirin en uır ı vergi . d B k. yl D K . d nı tıplcr 15 ilk kanunda mutehcr ola- bir çok yazıları ihtiva eden bu mecmu-
] k d 

~ın c e ır og u uran oçun evın e kt .. .. · d · a ınma ta i i. k d y 
1 

ca ır. ayı butun okurlarımıı.a tavsıye e erız. 
Ayni işle uğraşanlardan böyle muhte- umar oynan ıgı maha li zabıtaca ha- #~-""'7.TL~JLAYJ<~r,.c~Tiı'i9Cazv.zz"~!"/./.)!'ı'T:f~LX"~ 

lif nisbette vergi alınmasına mahal hı- her alınarak cürmü meşhut yapılmış ve 

k 
on bir kişi suçüstü yakalanm-ııtır. Ev sa- Görülmentiş bir progrant-...... Zevkine payan 

ra mam:ık için, 20/7/938 tarihinde neş- ':I 

rolunan bir kanunla maliye ve iktısat hibi Mano parası almak bahanesiyle bu olmıyan iki lilim •• Bugün 
vekaletlerine salahiyet verilmiştir. Ma- işe müsaade etm~," suçluların hepsi ad- K .. it.. k s· 
liye veklleti bu birleşti.nneye e~as ol- !iyeye teslinı olunmuştur. u urpar ınema aının 
mak: üzere viliyetlere gönderdiği bir la- -*-
mim ne bazı malumat istemiştir. Devlet Hava yollal'ı lzmirin sayın halkına en büyük 

--"' ifletrne miidürü 
Yeni gemilerimiz için şehrimize geldi hediyesi olacaktır 

konan sürat kaydı nevıcı hava yolları işletme müdürül FRANÇJZCA sözlü LA HA BENE R A 
İstanbul, 9 (Hususi) _ Dcnfabankın B. ~ref Laçin şehrimize gelmiş ve sivil ı 

İngiltercye ısmarladığı yeni gemilerin, hava teşkilatı müdür ve nıemurlnrı ta- V j C D A N 
şartname ile tesbit edilen sür'atlcrini az. rafından karşılanml§tır. Adanada tetkik- MÜCADELESİ 
bulanlar olmuştur. Halbuki, Denizhan- ler yaparak İzmire gelen Şeref Laçin 

dün sivil hava meydanında tetkikatta Fransız sineıt•a fıleınmin en ınüm-
banktan aldığunız malumata göre, tesbit bulunmull"lur. 1 taz artistleri RENE SAİNT _ CYR-
edilen .sür'aUer, ticari ihtiyaçlarımızı JEAN JULE ES BE Ha\·a seferlerinin bir 5n önce ba§lıya- I GALAND - L :r 

tamamen karşılıyabilecek mahiyettedir. rak yoluna girmesi hususunda vekalet- Rİ ve SİGNORET tarafından rnüs-
'Esasen Mersin hattı için ısmarlanan Et- len emir alan hava teşkilatı bu işi yap-I tesna bir u:vkle yaratılmış heyc-
rüsk tipi gemilerin sür'atleri 12 de 14 e mak için büyiik bir faaliyetle çalışmak- . canlı büyiik aşk ve ihtıı-as maceras 
çıkarılmıştır ki, bu 15.30 tecrübe sür'a- tadır. İ7.mirde küçük bir hava Iimaru Mevzu tamamiyle aile hayatından 
tine tekabill ediyor. meydana getirilmesi de muhtemeldir. alınmış olan bu filim, parasına, ser-

Bu malfunata göre, gemide en pahalı ~·- vetine ve her fürlü saadet vasıtala-
teınin olunan şey sür'attir. Bir geminin Fuar Şeref diplomaları I rına güvenerek genç bir kızla ev 
sür'atini 13 milden 15 mile çıkarmak 938 fuarı şeref diplomaları hazırlan- lenen ihtiyar bir adamın çektiği ıs 
için beygir kuvvetini 2800 den 4800 e maktadır. 938 fuarında başarılan işlere! tırabı musavver cidden görülmeğe 

Dünyanın en büyük İspany~I dan
sÖ7. ve şantözü Asnn Karmcni 

JARAH LAN DER 

Tarafından yaratılmış enfes İspan
yol dansları, şakrak ve neşeli İs
panyol şarkılariyle bezenmiş olan de 

recede nefis bir filim 

AYRICA : FOKS JURNAL 

_çıkarmak icap ediyor. Kuvvetin çoğal- ve iştiraklere ait olaıı:ık hazırlanan fuar 1
11 
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tılması da umumi evsafının değ~tiril- kataloğu tabedilınif ve alakadarlara gön-j FİATLER : ZO - 30 Talebe pazar günü 15 - ZO diier 
mesine ve netice itibariyle tonajın da derilmeğe başlanmI§tır. j kuruştur .• Biletler Kültürpark fİjeleriyle otobüslerde satılmaktadır .•. 
arttırılmasına bağlıdır. Bu itibarla ko- Daha şimdiden 93!1 ftıarıaa hariçten SEANSLAR : Her cün Vicdan mücadelesi 5.10 ve 9 da LAHABENERA 
nulan sür'aı kaydı, bu tip gemilerde ara- ve dahilden ~tirak cc!ecek olanlar mü-I 3.20 ve 7.10 da CUMARTESİ ,·e pazar 11.45 te Lahabenera ile başlar. 
nan sür'atin _azamisidir. racaate bailamıslardır. 1 '9 e w wı ı w nr:tl 

---H1---Evlenme çağında bir M 
doıtum var. Genç ve ışıklı ' · 
kız, her meziyetinin üzerinde sa· 
mimi bir in•andır. Talı.ilini ta · 
mamladığı Türk kültür miieıse: 
•eleri ona bizim milli akiJelerı: 
mizi ve cemiyet telahkilerinıiıı 
kuvvetle afılamıştır.Söz araıınd~ 
deıtiğim bir yara.ını derin bıf 
.amimiyet ve açılı kalplilikle a~ 
malı itimadını 6Ö•terdi.. .

1
• 

Siz, Jetli. Her bakımdan tôl•.' 
bir milletin ve eyi hazırlannuf "!' 
cemiyetin çocuklaruınız. Si~ 
samimiyetinizcle ifadeden çelııtt-. 
miyecegım bir nokta, Ma•e"' 
olarak dünyaya gelmenin bir "": 
ki•e olmadığıdır. Ancak Maıe0! 
cemiyetinde cin.i bir nakiıe•td 
Muaadanberi sırıtıp duruyor. B~~ 
Musevi cemiyeti içinde kız olat"'" 
dünyaya gelmek bedbahtlığıdır· 

- Anlıyamadım, dedim. . 
- izah edeyim! Bizim ale11ıı-

miz içinde Mide veya Fenıel~ 
«.erkek veya difi• olmanın cin!' 
ayrılıklarından bafka içtimai bır 
ayrılıiı vardır. Hangi Tanruııtl 
kulu ve hangi ana ve babanın ço
cuğu olduğunu bilmeden dürıya
ya gelen Mıaevi, eğer erkek iıe 
elinde bir imtiyaz bayrağı IQf•)':ı· 
rak ailenin meurreti içinde kC' 
,.ıanır.Yok Jiinyaya gelen ya"· ' 
kız İ# ananın ve babanın gö:d'· 
rinde daha il/r andan ifibarcı1 

ciJdi bir endi~ yer alır. Cihat. 
/rayggı, drahoma lıay,uı biifijfl 
aiulıiiyle hiNedilmeie btqiar· . 

Siz, ne lıaJar meaıt ue tôlilı 
lıular:nnız lıi Jaha · on ~a 
ilıen gözlerinü önünde bir Jra • 
homa heyüUuı veya ilriti vücııl. 
bulmaz. Bize gelince .eoJiğı 
genç lıı.za derin bir aflrla bağlı 
bul~nduiunu .öyliyen erlıelı, öte 
tara/tan aile.ile drahoma pazar· 
lığına girifir. Bef tıf'Jiı, beı yu· 
karı, adeta para ile bir kıymetler 
tevaziinü teminine çalıfır. 

Eğer, kızın kendisine talip 
olan erkekle aynı kıymet terazi· 
sinde oturmağa yetecek parası 
olmazsa, kız olarak ihtiyarlama· 
ğa mahkumdur.» . 

Muaa peygamberin bu hilelı 
teraziainden adalet dilenen gerıÇ 
kıza hak vermemek elden gelnıi· 
yor. 

NERl!tlAN GORSA 

-*-
Bandırmada zabıta 

valı'aJarı 
Bayındırın Arakbaşı köyünden Meh· 

met Hızlı Çırpı köyünde oturan tüccar 
Giritli Remzi Yuntu bir nlacak mesele
sinden tabanca ile tehdi.t ettiğinden SUÇ'° 

lu yakalanmıştır. 
Bayındırın Beyce mahallesinden ~it 
oğlu Yaşar, Yiğitler mahallesinden Nu· 
ri oğlu Hüseyine ait bahçedeki bir ağa· 
c1 kestiğinden suçiistü yakalaıun.ıştır. 

Yine Bayındırın Burga:z köyünden oı:ı 
beş yaşlannda İbrahim, ayni köyden j7 

yaşında F'ndıleyi kaçırdığından 'ikisi de 
yakalanmıştır. -·-Divrikten ilk demir 
Karabüke gönderildi 
DİVRİK - Eti Bnnkın bu sene işlet· 

ıneğe başlndığı Divrik demir madcniı:ı· 
den istihsaHita hararetle devam olunu· 
yor. Yakında işlemeğc başlıyncak olaP 
Karabük fnbriknlarınn 8840 ton deınir 
cevheri gönderilmiştir. Yine oraya sev· 
kedilmck üzere, istasyonda 40 bin tol1 

demir depo edilmiştir. 
1936 da Sivas - Et-Luruın demirYolll· 

nun geçeceği yeri tesbit eden mühetı· 
dislcrin, pusulalarında miihim inhiraf· 
lo.r hasıl olması gibi garip bir fizik hadi· 
sesiyle karşılaşmalan üzerine Türk tele• 
nik, teskilut ve bilgi kuvvetiyle bulUJl8l' 
'e demir dağ adı verilen bu kaynatctaP 
çıkarılan maden, vasati olarak yüzde 
:ılt.mıs beı::ten vuknrı demir cevherini ih• 
tiva etmekte,~ di.inyadn pek az mcınlc
ketlerc nasip olan keyfiyet zenginliği ile 
kemiyet bolluğunu bir araya gctirıniŞ 
bulunınaktadı r . 1 ,. 

··•······•······················•·····•••• : . .. 
: Bir İki Satırla : : .. . . ... 
·········································tıa-İzmir müddeiumuın1 muavinliğine . 
yin olunan sabık Kelkit müddeiuınuıt11' 
si gelerek yeni vazifesine başlamıştır··· 
Muvaffakıyet dileriz. * 165 lira Ucretle bağcılık istasyonıl 
müdürlüğünü yapan B . Mübin ooarfl" 

nın ücreti 210 liraya çıkarılmıştır·· sa>' 
Mübin Ziraat mektebinde bağcılık de~ 
si de verecektir. .. * İzmir hüküınet tabibi Nazmi oz~ 
kin sıhhat ıni.idür muavinliğine taY1 t 

k··ıoe 
üzerine açılan \'azifeye Çeşme hii u 
doktoru Saki tayin olunmuştur. ı:ı * Alman gazetecisi M. Karl r,!orte le 

1 . • 1 . . a· k gHn katara şe ırınııze ge miştir. ır aç 
tetkikat vap.-ıcaktı .. 



Büyük Şef şôy~e diyor 
''Türk milleti içerde ve dış arda 
kararları kat'i olarak ver miş 

bulunmakla bahtiyar ve mağrurdur,; 

Şefin 
o 

Kastamonu 
tetkiklerinden 
büyük neticeler 
bekliyoruz .. 

-0--
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
büyük milletimiz, yapıcı ve başarıcı 
Cümhurreisimizin yeni seyahatini, 
ve bu seyahatin tezahüratı kadar 
neticelerini de heyecanla takip et
mektedir. 

Kastamonu inkılabımızda kuv
vetli hamlelerin ilk yapıldığı yerdir. 
Bu da, bu güzel yurd parçasında ha
zırlanan büyük kalkınma hareketle
"inin siimul ve manasını derinleştir

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -1 arttırncnk o kadar güzel imkfınlar görü· vücut ve kuvvet bulması ana siyasetimi- 'llt"l·tedir. 
lanın. Bu vesileden istifade ederek bir yoruz ki az zaman içinde Kastamonu zin açık hedefidir. Sözüne giivenilebile- Bu seyahatin !iÜphe edilemez ki 
kaç gUndür beraber bulunduğum Kas- kelimesi ile hütasa etmek istediğim şi- cek ahlakto, sözünü yürütecek kudret- rok karakteı:-istik tarafları vardır. 
tamonu vilayetinin muhterem halkına mali Anadolunun kültürü ve umranı ile te bir Tiirkiye, bugünkü Türkiye el- tNöNO. köv1er kalkınması ve köy
teşekkUr ve saygı duygularını söylemek miimtaz bir cevher gibi parlıyacağma bette l\tilletler ru-ası sulh \'C fıhenginin rülük davas•l'lln yorulmak bilmiyen 
kterim. knt'i olarak emin bulunuyorum. başlıca mesnetlcrinden bir kıymetlisidir l.c:omnozitörüdür... Kastamonu'nun 

Kastamonudan blitün Türkiyeyi ha· Kongrenin sayın fızası, Türk Yatruıdaşı ve milleti hizmetinde T<üciik kasabalarıııa kadar yaptıkları 
berdar etmekle bahtiyarım ki halk için· C. H. Pıırtisinin vilayette sizin gibi vazife sahibi olnrak dünyanın bugünkü t"tkikJerden. r.alııo.kan ve faziletkar 
tle geçirdilim ıfinlcrin intibalarından güzide aznlon sayesinde temin ettiği vaziyetinde elimize ge~en her zamanı TORK kövliil riJe temaslarından 
pek memnunum. Büyük Türk milleti sevgi ve itimadı muhabbetle kaydetmek fırsat bilerek vatanımızı imar etmek ve .,.,,uhakknk k; köycülük davası Q;eni~ 
Çankm ve Kastamonu merkezinde, ka- isterim. Unutmayınız ki sınıf ve zümre milliyetimizi yükseltmek istiyoruz. lcazançlar elde edecehir. Bir ikinci 
malarmda \'e köylerinde yaşıyan vatan- farkı tanımaksızın büyük Türk milleti- Vazife ifa ed~rken kaybedilecek bir nokta da bu sevahatin memlekette 
da§larm çalıŞkan, yüksek ahliklı, iyi nin yekpare bir insanlık ve medeniyet saniyemiz yok gibi dikka~ \'e sür'atle kısmi imar hareketinden total imar 
Ye vatanperver vatandaşlar olduğundan kitlesi olmasını ideal tutan partimizin ve büyük insanlık ailesinde yüksek ve refah hareketlerine doğru verdiği
.Un ye müftehir olabilir. Kadın ve er- başlıca kuvveti bütün vatandaşların mevki ve \'azifelerc namzet bir büyük miz ehemrniy~tin yeni bir i~reti ol
.kek vatandaşlarla temaslardan aldığım muhabbet ve itimadı olduğu gibi başlı- millet sıfntiyle de istikamet, kudret ve mas dır. Vatanın her kösesi umrana, 
intiba fUdur : Onlar şuurlu ve fedakar ca vazifesi de bütün vatandaş1arın hiz. kahramanlıklara hazırlanmak mecburi- refaha. !a:.>df'te kavuc:ıncaktır. Kasta
olarak bilyllk Türk ailesinin içinde mil- met ve ihtiyaçlarının tet1)inidir. Parti yctindcyiz. Yiice hl'defler için taşkın bir monu Mili~ Sef'in vüksek alakasın
liyetçl ve layik Türkiye ciimhuriyeti· azahğını husust menfaat mülahazasına 1 ~evk \'e azim ile çalışmak hansı ... İşte dan hrı ·kı olan fey~i alacaktı ... lsmet 
nin 8f1bmaz ve sarsılmaz kalesi olmak asl~ tenezzül ve müsaade etmiyen bir Türk miJlctinin bugün ciğerlerini dol- fNöNO hir clal--i saratkar gibi fm:a
nıezlyetini ispat etmeğe her zaman ha- siyasl terbiyenin sıfatı ve şartı telakki duran temiz ha\':ı budur.• sına, kıı1landığı malzemeve hakim 
ııırdırlar. Kastamonululan takdir duy- etmek sayesinde partiyi bütün Yatandaş- Nutku müteakip kongrenin normal olan adamdır. Onlan d~hiyane bir 
rulanm biltiln memleketin kendilerine lan kucaklıyan büyük bir aile ocağı ha- mesaisini takip etmesi için riyaset mev- ust:>lık}a kullAnmasını bilir. 
emin oldul'um teveccilhlerinden dolayı line getirebiliriz. Şimdiye kadar aldığı- kiini Vali Avni Doğana bıraktılar. Onun her hareketinden, her seziş 
tebrik arzusiyle beraberdir. mız yol daha güç idi. Geçmiş partiler· Vali, Reisicümhurun kongreye bah- ve s::örü::1ünden gi.iz,.] vatanımız için 
Vatandaşların meselelerini şehirli ve den yılm~ olıı.n Türk milleti cümhuriyet şettikleri serefi heyecanlı şükran cüm- daha nurlu ve feyizli bir istikbal bek-

köylUsilnden ayrı ayn dinledim. Sade Halk partisinin hususi menfaatsiz ve Ya- leleriylc ifnde etti. ]emekte hRklıvız. 
terbiyeli ve hülasa söyliyerek dünyanın tanperveranc çalışmasına itimat ettik- Bundan sonra kürsüye gelen Parti SEV!f!E'/t.' BİLGİN 
her yerinde güzel konuşur sayılacak ten sonra siyasi hayatında huzur ve ftzalnrından Bayan Hacer Diçle heye- -*-
olan vatandaşlarımın seyahat günlerimi emniyet bulmuştur. Milletin kalbinde canla titriyen bir sesle rcisicümhur İs- p ç b J • 
istifadeli görüşleriyle süslemişlerdir. kazandığınız bu kıymetli itimadı gele- met İnönüne bütiin memleketin hisset- - .. em e T :l V Din 

Vatandaşlarımın kendi hususi ihtiyaç- cek zamanlarda daha ziyade arttırıp tiği bağlılığı bildirdi. R h • 
larını söylerken vatanın umumi mese- yükseltmek başlıca hedefiniz olacaktır. Rcisicünıhurumuz ruznameye geçen 0 ffi a Se Ya a tJ 
le ve ihtiyaçlarını da beraber dUşünecek Vatandaşlarım, kongrenin mesaisini yarım saat kadar 
kabiliyette olduklarını takdirle zikret- Bugün bir çok milletler siyasi ve iç- takip ettikten sonra yeni yapılan ' 'ila-
mek isterim. timai bakundan gerek kendi içlerinde yet hastanesini 'c stadyumu ziyaret et-

Asırlardan beri vatan hudutlarıiıa yi- gerek birbirine karşı kararsız bir halde- tiler. 
lit gHnderml§ olan fl~ Anadolu va- <lirler. Bir çok memlek~tlerde gerek 1 .. Kastam~~~. 9··~(Husmi) - ~eisi -
tan~ tarihe şo1ıret salan kah- komşuları ve gerek kendı halkları ara- cümbL'!?' Inonu ogledcn sonra E~tmen 
ramanhk vasıflarının en temiz bir cruı- sında yarının beklenilneyen ne hadise- kursunu ve ,.·ilnyd fidnnlığmı g~ 
hlıkta bulunduğundan büyük Türk mil· ler meydana çıkaracağını bilmemek en- lerdir. Burada m~htelif i,ler üzerinde 
Jeti em1n olabilir. Vatandaşlarımın cüm- dişesindedir. aliluıdarLlrdan izahat alımt Te mem -
hurlyetl nasıl kendi öz canları saydıkla- İnsanlık için ıstıraı>lı olan bu kararsu- nuniyetlerini iz:her etmİJlerdir. 
n, B. M. Meclisine ve cUmhuriyet hü- lık karşısında Tiirk milleti içeride ve dı- lstanbul 9 (Telefonla) - Burrün Sa
kümetine nasıl temiz bir surette bağlı şarıda fiJ.;rJcri sade ve açık ve kararla- varano yah ve Zafer torpitosu K&:-ade
ve inanmış olduklarını yakından bir da- n kat'i olarak verilıniş bulunmakla hah- nİ%e hareket etm~tir. Reiı:icümhurumı.1z 
ha gonnek beni güvenle ve iftiharla dol- tiyar ve ma~urdur. İçeride layik cüm- ismet lnönünün hava müsait olduğu 
durdu. Cünlhuriyet hükümeti ile vatan- huriyetçi \'C milJiyetçi bir rejim huzur te.kdin!e lneboludan deniz tarikiyle 
daşlar arasındaki bu yakın kaynaşma ve istilmır içinde bütün ntanda~ların Zonguldaea gitmesi muhtemeldir. 

Londra 9 (ö.R) - Başvekil B. 
Çemberlı:ıyn ile hariciye vekili Lord Ha
lifaks Roma seyahatine Paris ziyaretle
rinde kendilerine refakat eden zevatla 
çıkac&ldnrdD'. Itniyan iıleri eksperi lng
ran c!a heyete d:iliil buhınaca.lct?:'. 

-*-
Melısllıtı Almanyaya 

benzin satıyor .. 
Nevyork, 9 (A.A) - Meksikadan bil

dirildiğine göre Meksika hükümeti Al-
manya ile bir konturato imzalamıştır .. 
Meksika Almanyaya 17 milyon dolar 
kıymetinde benzin verecek, buna mu
kabil .Almanyadan makine vesair emtin 
alacaktır· · \'atanı'n umraru için büyük müjdedir... samimi hizmetlerinden istifade etmek, Ankara 9 (A.A) - Anadolu ajan-

Rahatça söylenebilen ve vatandaşla dev- ,·atanı imnr etmek, vatanda~lann mad- sının husı.::ıi m~ıhabiri bildiriyor: -*-
Jet memuru arasında ciddi ve samimi di ve manevi scwiydcrini yük~ltmck Rewcümhur ismet lnönü net sekiz- BoJr.ı halhının göste~diği 
~henk bulunan yerlerde ihtiyaçların tes- fikirleriyle mcşhudur. de Tafköpriiye hnreket etmiJ ve orada büyült hamiyet 
viye ve temin edilmesi muhakkaktır. Milletler arasındaki münasebette sulh öğleye kadar merkez ve bölr:elerinden Bolu, 8 (A.A) _ Geçen yıl yer sor-

1\femlekctimizin scn·et Ye ltudretini ideali ve karşılıklı emniyet havasının gelen v:ıtandaılıırla çalIJmışbr. ruıtısındon felakete uğrıyan Kmıehir 

Nafıa V ekiJjmiz dün 
Erzincana gittiler ... 

Erzincan istasyonunu işletmeğe açacaklar Ka· 
eızmanın içme suyu tesisatı bitti ...... 

havalis:i halkına Bolunun yardım olmak 
J !'ataPesJto,B onıanyanı~ için Kızılayın Bolu ormanlarından sa

Paris sefiri oıuyor. tın alacağı keresteleri Bolu köylüleri 
Faris, 9 (Ö.R) - Hariciye nazırı bay tomru halinde kereste fabrikası öniıne 

Bonne bu sabah Çekoslovakya sefiri B. parasız indirmeyi ve fabrikalarda pura
Oziskiyi kobul etmiştir. sız biçmeği ve kamyon !'ahipleri de 
Fransız hükümcti eski Rumen baş\'e- Adnpazanna kadar naklini taahhUt et

kili bay Talıtrcskonun Roımmyanın Pn- mişlerdir. 
ris büyiik elçiliğine Uıyinine ağremanı- Eu keıı!stclerden Bolunun Çarşamba 
nı Bükreşe bildirmiştir. köyli.Ueri 300 metre mikabını Titas fob--*- rikasına getirip fabrika 12 - 8 ebadında 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - dar olan 2 13 kilometrelik kısmındaki Fransız ôyan meclisin· 136 metre mikabı kereste biçip hazırla-
amda köylünün giyim ihtiyacı da mev- inşaat ray döşenmesine müsait bir hale de B. Bonnenin uereceği mış nereye SC\'ki merkezden sorulmu:-

cut olduğu bildirilmektedir. gelmiştir. Halen Erzincandan itibaren izahat.. tur. 

1nönünün, Ankaraya avdetlerini mü- 15 kilometre ilerisine kadar ray tefriş Paris, 9 (Ö.R) - Ayan meclisinin ha- -*-
teakip bilhassa köy kalkınması üzerinde edilmiş bulunuyor, Erzurum civarında- riciye komisyonu bugün öğleden sonra Fran~ız • Alman deJıla• 
hükümete çok esaslı ve mühim direktif- 16 d h . . b ra • 

ki tünellerle birkaç köprü müstesna ol- saat a arıcıye nazın ay Bonneyi syonu ue .. aponya .. 
ler verecekleri, bazı mühim tedbirler 
ve kararlar alınacağı anlqılmaktadır. 
Reuicümhurmuzun köylüyü kıaa za -
manda muuır hayat ve medeniyet sevi
yesine ve hatta fevkine yükseltecek ted-

birlere aevketmek hususunda tümullü 
bir etüd yapmakta olduktan bildirili- ı 
Yor. 

Ankara 9 (AA) - Erzincan istas-
Yonunu işlemeğe açmak üzere Nafıa ve
kili Ali Çetinkaya, hariciye, müdafaa 
ve maarif vekilleriyle birlikte bu ak,am 
hususi trenle Erzincana hareket etmiş
tir. Açılış töreninde bulunmak üzereNn
fıa vekilimiz tarafından davet edilen 

tnebuslarımızla askeri '\'e mülki rüesa, 
vekületler erkünı, mali ve iktısadi mües
seseler Laşkanları ve Sivas - Erzurum 
hattı inşaatında emeği geçmiş olan mü-

hendis ve mütcahhitlermiz de bu ak
ının üç katar halinde hareket eden hu
•Uai trenlerle §ehrimizden müfarnkat et
tnişlerdir. Nafıa vekilimiz, Riyaseticüm-

hur umumi katibi, vekiller, mebuslar, 
"Ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından 
'-iurlanmış ve trenin hareketi esnasında 
halle Vekilimizi şiddetle alkışlamışlar -
dır. 

Ankara 9 (AA) - Sivas - Erzu -
illan hattının Erzincandan Erzuruma ka-

mak üzere İnşaat hayli ilerlemiş olup 
dinlemek üzere toplanmıştır. B. Bonne Tokyo, 8 (A.A) - Fransız - Alınan 

harici yaziyet hakkında izahat verecek deklarasyonundan bahseden Tokyo Ni-
önümüzdeki Eylülde hattın Erzuruma ve Fransanın muhtelif meseleler karşı- sinisi gazetesi diyor ki : 
varması beklenmektedir. sında hakikt mevkiini izah eyliyecektir. Bu deklarasyon Alınanyanın çenber 

~ ~""~*' •-. altına alınmasına bir nihayet vermekte-
dir. Fransız Sovyet paktı bu vaziyette 
filiyatta mefsuh telakki edilebilir.. Bu 
da antikominternin kuvvetlenmesi de
mektir. 

Bugiın matinelerden itibaren 

Elhamra Sinemasında 
Türk artistlerinin - Türk rejisör - operatör ve teknik ndrunlarırun kendi 

memleketimizde hazırladığı l\füSAIDPZADE CEI..ALIN 

Aynaroz adısı 
Oynıyanlar : Bclıznt - t. Galip - Eın:n BELLİ - Halide - şc,·kiyc- l\1nlımut 

Ned!i · Muammer - Perihnn - Nevin 

\'F. 

HAZ 1 M V A S F ·i 
Alaturka şarkılar CEVDET KOZAN idaresindeki saz heyeti - musiki 

adaptasyonu : M. C. ve CEVDET KOZAN 

Aynaroz sahneleri bilhassa yerinde filine çekilmiştir 

FİATI..EllE ZAM YAPILMAMIŞTIR 

SEANSLAR : Her ı1n 1 - 3 - 5 - 7 - 1 u 

~rL7-ilYJ7ZZ7T..L7".LZTf~ 

YARIN ~ 
~ Daimi tefrika - Romnn, tetkik Ye !'..; 

röportajlarından başka · N 

1939 yılmd.a Avru· ~ 
da neler oıack? 

Bir Fransız münecciminiıı kehaneti~ 

Sinema sahifesi 

ÇOCUK SAHİFESİ 

Emsalsiz bir anket 
Karanlıklar ve kuruntuların 

doğurduğu 

KORKULAR 

SON HABER 

Cümhuriyetçi ispanya 
Nas yonalistlerin hazırladıkları 
umumi taarruza daha müessir 
bir mukavemete hazırlanıyor 

Barselon 9 (ö.R) - Barselon hükümeti bir mezahip gene] komi
serliği ihdas etmiştir. Buna sebep olarak lspanyol cümhuriyetinin 
aneyasasının vicdan hürriyetini ve bütün ibadetlerin serbestçe icrası
nı esas kabul ettiği bildirilmektedir. Hükümetin ilan ettiği 13 prensip 
arasında da bunlar başta gelmektedir. 

Bu tedbirin gayesi ispanyada uzlaşmayı kolaylaştırmak ve lspanyol 
cümhuriyetine daha toleran ve demokratik bir çehre vererek nasyona
listlerin hazırladıkları umumi taarruza daha müessir bir mukavemet 
hazırlamaktır. Başvekil Negrin 1spanyol ve Kata1on halk cephesi teş
kilatına bu zarureti anlatmış ve demiştir ki: 

« Harp en had devresine giriyor. Nasyonalistlerin hazırladıkları 
sert hücumun cümhuriyet lehinde bir zafere inkılabı namına mille
tin bütün enerjilerinin azami hadde kadar gerilmesi lazımdır.> 

Şimdiye kadar geride asayişi muhafaza hizmetlerinde kuHanılan 
cümhuriyet hücum kıtalariyle humbaracılar mi11i müdafaa emrine ve
rilmişlerdir. 

T unusta bir İtalyan ga
zeteci de tevkif edildi 
Tunus 9 (Ö.R) - Dün yapılan tevkifattan altısı muhafaza edil· 

miştir. Tevkif edilenler ltalya aleyhindeki nümayişler ve mukabil nü
mayişler esnasında tutulanlardır. Bunlar arasında Italyan konsolosloğu 
memurlarından Vestri Loçino ve Voo Lovoro ltalyan gazetesinin di
rektörü dahildir. Bunlara karşı ileri sürülen itham ırk kinlerini tahrik 
isyankar bağrışmalara ve Fransaya karşı hakaret maddesidir. 

Tunus şehrinde bugün sükunet hüküm sürmüştür. Hiç bir hadise 
kaydedilmemiştir. 

Dünyayı nasıl görüyorlar~? 

Alman iş cephesi reisi Dr. Leye göre dünya Ro· 
ma • Berlin mihveri etrc:a!mda dönüyormuş •• 

Berlin, !) (O.R) - ItaJyan korporasyon Ye ekonomi nazırı B. Lantini ve 
~asyonal sosyalist partisi ileri gelenleri bu sabah iş odasının mutantan bir iç
tımaında hazır bulunmuşlardır. Alman jş cephesi re.isi doktor Ley, Italya 
sefiri bay Atolsko ile Romanya ve Bulgaristan elçileri merasime iştirak edi
yorlardı. Alman ekonomi n:ızm doktor Funkun huzuru da dikkati celbet
miştir. Doktor Ley bir nutuk söyliycreıt demıştir ki : 

•Berlin - Roma mihveri sars11maz bir realitedir. Oyle denebilir ki bütün 
dünya bu mihver etrafında dönmektedir. Mihver dünyanın siyasi hayatında 
en mücbir unsur olmuştur.• 

Doktor Ley bu sene Italya ve Almanya arasında mübadele edilen işçilerin 
60 bin olduğunu, gelecek sene bu mikdarın 130 bine çıkacağını söylemiştir. 

B. Lantini cevabında nasyonal sosyalist ve Faşist ihtilallerinin ayni pren
sipelcre dayandığını söylemiştir. 

Berlin, 9 (A.A) - Italyan Korporasyonlar nazırı B. Lantini Alman propa· 
ganda nazırı B. Göbels tarafından kabul edilmiştir. Pek samimi olan ve uzun 
süren bu mUlakat esnasında bir çok meseleler ve bilhassa iki memleketin 
teşriki mesaisini alakadar relen sosyal mahiyetteki meseleler hakkında gö
rüşmüşlerdir. 

B· Bone'nin Beynelmilel Avrupa gümrük 
ittihadı toplantısında s5 ylediği nutuk 

Paris, 9 (0.R) - ıAvrupanın ekonomik ve gümrük ittihadu beynelmilel 
tcşekkillünün Fransız komitesi, genel kurul toplantısı münasebetiyle, harici
ye nazın B. Bonnenin riyas~t ettiği bir ziyafet verfiınştir. B. Bonne bu mü
nasebetle söylediği nutukta demiştir ki : 

- Bu içtimnda hazır bulunmak benim için ynlnız bir vazife olmakla kol
manuş, ayni zamanda büyük bir memnuniyet vesilesi olmustur.11 
Fransanın ecnebi milletlerle münasebetlerinden ve milletler arasında eko

nomik münasebetleri ıslah için sarfedilen gayretten bahsettikten sonra hari
ciye nozırı Amerika devlet adamının şu sözlerini hatırlatmıştır : 

•Her şeyden evvel muhtelif Avrupa memleketleri arasında ihtilıifların bir 
anlaşmaya yer bırakması istenilir.• 

Hariciye nazırı: cHepimiz isteriz. Zira bir harp Avrupa medeniyetinin sonu 
olur. Hepimiz sulh için çall§Illalıyız.> diyerek sözlerini bitirmiştir. 

lsveç krah'nın ihdas ettiği yeni 
tenis kupası maçları 

Paris 9 ( ö.R) - Hararetli bir tenis oyuncusu olan lsveç kralı 
Güstav V. Davis tenis kupasına benzer beynelmilel bir kupa ihdas et
mişti. Bu kupa maçlarının her karşılaşması dört simpil ve bir dubl'den 
ibarettir ve üç gün ıürer. 

Kral kupasının şimdiki vaziülyedi olan Fransa dahi final maçında 
Danimarka ile karşılaşacaktır. Meşhur teniaçi Borotra Fransız ekipine 
dahildir. ikinci demifinal Stokholmde lsveç ve Almanya rasında oy
nanacaktır. Eğer Fransa, tahmin edildiği gibi final için kalfiye olursa 
son maç kanunusani esnasında Pariste oynanacaktır. 

,a ~ ............................... a ....... mm 
7 Birinci kanun Çarşamb:ı matinelerinde İsmetpaşa bu1\Tında 

TEL: 4065 TEL:406S 

Yeni Sinemada 
,;· ·ru!memiş zengin program • 4 Saat Otuz üç 

lıısıın birden 
Türkçe izahatlı FOX JURNAL 

1-KARA KORSAN Türkçe 
Sözlü Şaheser 

2 - BiR MiLLETiN ISTiKLALi 
Kahramanlık rekoru - Dehşet nriri Kovbay fihni 

Fiatler : ZO • 25, talebe 15 - :?O SEANSLAR : 1,15 3 - 7 de 



DfflASIR 
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ŞEYTAN 
... iıııııl ...................... .... 

VE KUMPlNYASI 

lali ~ alda ~ b..i ke.,.... öai-I deli klarnetçinin bedbaht la~in 
• Uı.l.r ~... tesiri altında idim. 

A,.,..._: Çolak eTde yoktu. Ortanca oilu. ge-

- ICIUnelWa - _... -...,.ec• ne büyük balar tuı içinde sütümü ge-
lls! dedim.. tirdi, içmedim .. Şöyle karlara çıkmak 

- O. ..__.._ ,. ! Günlaiımia ve dai riizaarlamun ııönlü açan. 18tıra· 
tc*-· tli,e Cftap ...... bı daiıtan serinliğinde dolqmak iste• 

Hah hah ı&Umeie ı.,w-. K.a diın. 
Wr dönemeçten yola ç.lonca. biaim ço- Çolaiın oiluna dedim ki: 
llıim ...ini İfİttİm: - Ben, köyü gezmeie gidiyorum. 

- Uiurlar olsan beyimi.. Şayet öğle yemeiine aelmeuem. beni 
- ~ çolak... beklemeyin .. 
- Akpımdenberi m ..... ,_&&.. - N..d olur beyim. dedi. Babam 

,.., ıeıı:ilrı•inö.. danlır sonra .. 
- Evet ö_.e oldu.. Y-L k L- be • T• - u.... yo .. aan canım a nu-
yolda ı,..a birteY kotn19madık. •fhliiiıni bitirdim artık .. 
Ertea sün ~ .... u•aa. kalam- Dedim ve --._ .. 

6. 1- ain lı.iı ı ! ltiııq. Anlaplan bili Yollar tenha ve ı ı ı mdi • . it"' .. 1. 



ıo Kanunuevvel ~umar!esı 1938 YERIASIR -
Bir çok inkiliplar geçirmiş 

olan devrimizde .. \ 

.. 

'' Tiirkiyedeki gibi devrinlere kök 
salmış pek az inkilip vardır .... 

· Bir Alman gazetesinin neşriyatı 

Frankfurt - Frankfurter Zeitung ya- çarpışmaktan ve şerefli br asker gibi Bu fırkanın numarası vardı amma, yal-
tıyor : ölmekten başka çare kalmamıştı. nız kağıt üzerinde .. 

•Türk milleti, Atatürkün ölümü ile, 1908 deki genç Türk ihtilalinde SeJA- Mustafa Kemal, memleketin içine ser-
bugtinkü varlığını kendisine borçlu ol- nik kolordusunun kurmayında yüzbaşı pilmiş olan asker ünitelerinden yeni bir 
duğu adamı kaybetmiştir. Anadolunun, olarak bulunan Mustafa Kemal, kendi tümen teşkil ederek, Geliboluya gel
~ anayurdun milli şuurundan doğan taraftarlarından küçük bir grubu etra- mişti. Bir çok askeri muvaffakıyetler
Yeni ve gürbüz devlet, şarkın hasta ada- fına toplamıştı. Onlarla yaptığı görüş- den sonra generallığa terfi etti. Ana
bu yerine geçen ve gerek içten, gerek- meler, daha o günlerde vatanıı{da çok farta muzafferiyetini müteakip ona İs
le dıştan tahkim edilmiş olan cümhuri- radikal bir ıslahat yapılmasını arzu et- tanbulun kurtarıcısı gözü ile bakıhm:-
Yet, onun eseri, yalnız bir kişinin eseri- tiğini göstermektedir. tır. 
dir Bu tarihten itibaren O, düşünceleri- Mustafa Kemal ile temas etmi§ olan 

Bir çok inkılaplar geçirmiş olan dev- nin gerçekleşmesi için mücadeleye gi- Alman subayları, onunla geçinmenin 
timizde, Türkiyedeki gibi derinlere kök rişroiştir. O tarihte bir çok muvazzaf güç, fakat onun temkinli ve bir çok ve
aahnış pek az inkılip vardır. Cihan har- zabit ittihat ve Terakki fırkasına men- silelerle şecaat göstermiş olan cesur bir 
binden evvel, Osmanlı devleti, enter- suptu. asker olduğunu anlatıyorlardı. İngiliz
tıasyonnl politika için bir fesat kayna- Genç kurmay subay, kendine has Fransız müşterek taarruzu defedilirken, 
b idi, teşkilAtmın bozukluğu, hudutları elan askerlik kudreti ve ahlak metane- O, en can alacak noktayı müdafaa et
lçinde yaşıyan yabancı milletlerin zu- ti sayesinde ma!evklerinin teveccühünü mişti. Bundan dolayı, Ruslara karşı 

lüm görmeleri, yabancı devletlerin pek kazanmış ve bir çok düşüncelerini on- mağh1p olmuş olan Enver paşanın mu
ender hallerde politika ihtıraslarından lara da kabul ettirmiştir. 1911 de İtalya arızları, Mustafa Kemalin şahsında 
fızadc kalan müdahalelerini istilzam edi- Trablus garbı işgal edince, bir Afrika müstakbel şefi görüyorlardı. Bu itibarla 
.Yordu. İstanbul, birbirlerine rekabet seferi Türk sillıhı için daha başlangıç- Anafarta zaferinden sonra, Enver paşa, 
eden büyük devletlerin kıskançlıklarına ta ümit verici bir mahiyette olmaması- bir anlaşmazlık bahane ederek, onu Ça
hir harp sahnesi olmuştu. Buna muka- na rağmen, O, daha bazı subaylarla bir- nakkaleden geri çekerek memleketin 
bil, can çekişen hilafetten ve cihan har- likte ve bir avuç insanla T:rablusa git- kıyısına, Kafkasyaya göndermişti. Mu'S
birun inhizamından kendini kurtararak miştir. (O günlerde İttihat ve Terakki tafa Kemal, büyük bir felaketten kur
fUurlu bir hareketle, ana yurdu Anado- kabinesi düşmüş ve yerine mürteci bir tarmak istediği ordunun başkumandan
luya çekilmiş Türkiye ise, bir ilerilik muhalefet geçmişti.) lığına geçirilecek yerde, harbin sonuna 
diyan, Akdenizin şarkında ve yakın Birinci Balkan harbinde, Mustafa Ke- doğru, Suriyedeki bir ordunun başına 
§arkta bir sulh mesnedi olmuştur. mal, giderken olduğu gibi, hüviyetini getirildi. Filistinde hezimete uğnyan 

}Uzla ve radikal bir surette yapılan gizliyerek, Mısır, İtalya, Avusturya, Ma- ordunun geri dönüşüne şahit olan Mus- ' 
UUulap Atatürkün hayatından hiç fark- caristan ve Romanya üzerinden vatanı- tafa Kemal kendi ordusunu büyük bir 
lı değildir; bu inkılabın çeşitli olan hat- na geri dönmüştür. intizam içinde ve zayiat vermeden geri 
larından hiç birini Atatürkün şahsiye- Bu zeki asker harbin, hem padişah ve çekti. Son muharebeyi Halebin şimalin~ 
tinden tefrik etmeğe imkan yoktur. hem de jön Türkler için felAketle neti- de yaptı. Onun oradaki son mevzileri, 
OnUn azim ve iradesi bu inkılaba daima celenmi5 olduğuna hiç hayret etmemiş- bugünkü Türkiye - Suriye hududunu 
hız venniş ve nihayet ilk cümhurreisi- ti . teşkil etmektedir. 
itin fikirleri milletin malı olmuştur. Balkan harbinde düşmana mukabil Mütarekeden sonra, o tarihlerde Ada-

Bir gümrük drektörünün oğlu olan darbeyi hazırlıyanlardan ve Edirneyi is- nada askerinin başında bulunmakta olan 
l{ernaı için, hayatm daha ilk günleri çe- tirdat edenlerden biri de, O idi. Bu biz- Mustafa Kemal, düşmana kayıtsız ve 
lin başlamıştır. O. sabretme:>ini bil<l.ıği metine mukabil yarbaylığa terfi etmiş, şartsız olarak inkiyat edilmesini şid-
1.lz.un yıllar içinde engelleri adını adım fakat sulhun akdinden sonra sadece detle protesto etti. Bu husw.i.a onun har
l'ene.rck iktidar mevkiinc geçın.i§tir. Da- Sofya at.aşomiliterliğine tayin edilmekle biye nazırına göndermiş olduğu telgrafı 
lıa Pek küçük yaşta iken babasını k~y- kalmıştı. O günlerde kendisi hakkında her kes bilir. O, harbiye nazırı olmak, 
tJelıncsi, onun boynunu bükmüş, Onu, Yerilen hüküm •Tok sözlü ve sert bir hükümcti kendi eline aldıktan sonra, 
doğrnuş olJuğu Sc·lanik şehrini terkedip adam• dan ibaretti. Anadoluda daha iyi şartlar altında ve 
ftrncasının bulunduğu köye gitmeğe Cihan harbinin daha başlangıcında, daha büyük salMıiyetlerle İstiklal mü
lrıecbur etmiştir. Nihayet O, kendine uy- Mustafa Kemal, Türkiyenin harbe gir- cadclesine gir~mck istiyordu. 
Run olan tallın ve tedrisi Selanik askeri mesinin aleyhinde idi. O, bu kanaatini, İnhizamdan sonra da, milli bir dev
lrıektebinde bulabildi. arkadaşlarına yazdığı mektuplarda sık let kurmak ümidini kesmedi.. Fakat, 

l.fustafa Kemal, 23 yaşında yüzbaşı sık tekrarlamıştı. İstanbulu ikna etmek kabil değildi. 
~1ınuş, istibdat devrinin adamlarına Ancak, Osmanlı devleti harbe girmiş Padişah itilaf devletlerine dayanmak-

endini sevdirmemiş ve bir müddet bulundui','U için, Ona, vatanına hizmet la kendini daha ziyade emniyette görü
'<>nra evvela hapse girmiş, ondan sonrn etmekten başk:ı bir şey kalmamıştı. yordu. Bu arada Mustafa Kemal, Kara
da sürgiine gitmistir. Eu vaziyet k::ırşı- İstanbula döndüğü zaman kendisine deniz sahillerindeki isyanı bastırmak ve 
lında ona, Havrnndaki nsi asirelterlc bir tiimenin kumandanlığı verilmisti. - Sonu 8 inci aahifecle -

(ATAM) 
Seni anlatmak için, ömrüme yıllar kataam, 
Kalemimi kalbime, sokup onu kanataam .. 

Sen semaya çıkarken, yıldızlar neden dursun) • 
Ayla güneş ne varsa, gelsin yere buyursun .•• 

Dünyayı türbe yapsak, sığmaz ona, taşarsin, 
Kainat öldü bilsin .• Sen sağsın, hep yaşarsın .. 

Bir milleti yarattın, onu göklere athn, 
Sayısız zaferlerin, gururlarını tattın .. 

Kavuştun istediğin, her arzu, her emele, 
Yerde işin bitmişti .. Göklere ettin hamle ... 

$imdi ordn saf olmuş, ne varsa bütün ecrrun ... 
Çırpınıyorlar sana, etmek için ihtiram ... 

Sen bize hep güvendin, güven, güven yeridir, 
Yok olan Türk dilinde, bir söz varsa -Geridir-

Sana bugün saygımız, dünden çok, daha pek çok .. 
Muazzez hatıranın, bizlerde hiç sonu yok ... 

ölmiyecek, kalacak, adın bizde yazıldı, 
Silinmez bir kalemle, kalbimize kazıldı ... 

Mümkün olsaydı eğer, verirdik sana bin can, 
Ey tarihe bel vuran, Büyük Adam, Asil Kan .•. 

Sana öldün denemez, ölmek çünkü bu değil, 
Mürteci sus ( 1) küfretme, var secd~ine eğil ... 

Ey Türk Ulusu dinle ... Ona türbe kazmayin, 
Hayır tarihe onu, sakın öldü yazmayın ... 

Onun ismile ölmek, birleşmez iki kutup, 
Biri yükselir mutlak, kaybolsa biri batup .•. 

Her gece rüyalarda, seninle buluşuruz, 
Gündüzleri karşıdan, resminle konuşuruz ... 

Tarihi destanları, topladım teker, teker .• 
Zaferlerinle onlar, kiyas olmazmış meğer ... 

Baban olmasa idi, Annene Meryem derdim, 
Sana İsa demezde, Allahın oğlu derdim ... 

Tiirk. meclisi kanunla, sana verdi bu adı. . 
Tarihlerin en eşsiz, en sevgili evladı ... 

Sana AHahım desem, ka'bına secde etsem, 
Her bastığın toprağa, eğilsem, öpsem, Öpsem ... 

* 

Kapkara bir semadan, yıldırımlar düsmÜ!!tÜ 
Şimşekler parlayarak, ard ardına üşUştü: .• ' 

Çıldıran gördüm bunda, haykıranlarsa pek çok, 
Bir tek çehre görmedim, kederinden gülen yok .. 

Dağlardan esen rüzgar, bütün sitemle dolu, 
Boynu bükük hüzünlü, matemli Anadolu ... 

Kubbeler, minareler, çınlıyordu matemle, 
Her muharrir hırsını, alıyordu kalemle ... 

Sairler, manzum, mensur, mersiyeler yazİyor, 
Açmış kalbini millet, sana mezar kazıyor ..• 

Fışkıran gözyaşları, her tarafını basmış, 
Baktım ki toprak bile, kabarmış surat asmİş .. 

Karalar giydi herkes, her çehrede renk soluk, 
Güneş karardı birden, semaya hakhm donuk .• 

Bir hayal belirmişti, bulutların ardından, 
Uçuyordu göklerin, en aşılmaz katından ... 

Atam .. Atam, sendin o, üniformanı giymiş, 
Kılıcını kuşanuş, yağız atına binmiş .•. 

Bu muzaffer kumandan, bu işte Türk Ata.si, 
Buna denir mi ölüm) .. var mı bunun manası) •• 

Ölüşün de, doğuşun, gibi heybetli oldu, 
Kainatın kubbesi, vaveyla sesi doldu ... 

Savaşlarda gülerek, can vermekten korkmazken, 
Türk milleti, o işte, ağlan öz yürekten .•. 

Matemlere büründük, bunu gördü kainat, 
Simsiyah kapla bize, hıçkırıyor matbuat ... 

Hangi devirde olmuş) Hangi millet meclisi, 
Katılarak ağlamış., ben dinledim bu sesi .. 

Kim geçmişe ithafen, yazdı açık mersiye, 
Kim ağhyarak çıktı, bu en büyük kürsiye? .. 

Hangi tarih yazmı~tı. taç giyildi göz yaşla) 
Onun için her yazı, kabul edilsin başla ... 

Görsün de bunu dünya, kıyamete inansın, 
Parçalarız billahi, hele bir dil uzansın .. 

O bizim canımızdı, hep te öyle kala~ 
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için ..• 
Gelecek nesiller de, bizden örnek alacak ... 

Kahenin yolu nerde) diye sormayın sakın, 
Bir milletin yükselen, şu türbesine bakın .• 

Ey Türk oğlu şunu bil, senin kanin da ondan, 
llhamım almışsın, zaten o parlak nurdan .• 

Sen de O' sun, O da sen, durma abl ardından .. 
Sana onu verecek, bekle Türk kadınından ... 

Fak.at onun acısı, unutulamaz elbet, 
Onun gibi sen de ol, bunu ruhuna vadet .. 

Sonsuz zaferlerinle, neşideler yap ona, 
Sal keskin kılıcınla, sırıtan her düşmana .. 

Sulhu koru, kan dökme, kalmazsan eğer naçar, 
Sana ancak o zaman, göklerden kucak açar ... 

- Gel oğlum, has evladım, diye seni kucaklar .. 

* 
Lakin yokluğunla ah •.• Dünyayi bomboş aörCIGk. 
'Ateşden hasretinle, elemden sema ördük .• 

Seni canlandırmay~ çalışsak biz azmile, 
Kalbimizdeki tufan, yazılmaz, pek nafile ... 

Sana bir nam bulsunlar, diye etrafa çattim, 
Fikirler aciz kaldı, bakbm luğata, açtım ... 

Orada da ölümün, ismine denmiş -Vefat. 
Hırsımdan kan ağladım, yoksun, yoksun.., yok -~ 

Kibleyi çeviriniz, Dolmabahçeye doğru ..• 
Ben cevap vereceğim, varsa buna bir sorgu ..• 

Nurdan bir Hila.I çıktı, gök yüzüne o yerden. 
Elbette bu üstündür, bir arap ekberinden ... 

Ben kendimi unuttum, onu gördükten sonra, 
Doğru değil diyorlar, bu kadarı bir kula. .• 

Varsın olmasın musip, varsin yanayım yeter, 
Mabedimden ismini, silmek bundan çok beter .. 

Seni tarihe çizen, kalemler dikkat etsin, 
Sana leke sürenler, yerin dibine gitsin ... 

Saklayın Türk milleti, saklayın bu kitabı, 
Ne Musa, ne İsayı, ne İncil ne tevratı .. 

Hatta ona kur• an da, olamaz tam bir nazir, 
A11ah diye and içmem, Atamı görmem hakir ..• 

Onun ismine and ver, bu en büyük bir yemin. 
Bu duaya hepimiz, diyelim, Amin, Amin ... 

* 
Her köşede, her yerde, her ocak, her bucakta. 
Küçüle, büyük, ihtiyar.. Hatta kundak kucaktlr.. 

- Ondan haber soruyor, tnğmıyor hiç kabina, 
Bir baha soruyordu, küçücük evladına: 

- Bu melal nedir sende Küskünsün yavrum ~ 
Boynunu büktü yazık, koptu bir ah derinden, 

Atam nasıldır diye, sararmış kederinden ... 
T cselli bekliyordu, zavallı pederinden .• 

Birdenbire sönmüştü, gözümde bütün dünya. 
Arhk hep ağlıyorduk, hu cevap oldu gGya ... 

* 
Her kafadan ayni ses, soruyor? Nerde, ner~'& 
Gömülecek Atamız) .. - Ne mutlu sana belde .. 

Fakat ne olur bize, verseniz Atamızı, 
Ona türbe yapalım, şu yanık bağrunizi .•. 

Bu da olmazsa eğer, bize bırakınız da; 
~ 8§1y8}im onu biz, bqimızda, om Uzda ... 

0na çalmasın bando, ne merasim, ne asker, 
Biz koftlp haykıralım, bu çığlık ona yeter ... 

* 
Yarab bu cenaze kim?.. Örülmüş meleklerle, 
Bir milJetin başından, yolunmuş çelenklerle ... 

Her çehrede bir hüzün, her kalpte bir inilti, 
Koskocaman bir tarih, bir abide devrildi... 

* 
Gittise o gene var, ona benzer yoldaşı, 
Bu milletin tNöNO, oldu işte bir başı •.. 

Senin her ferdin bir baş, her Türk kumandan ~ 
Bunu işitmedin mi) Zafere koşan bulur ... 

Yüce millet öğünsen, yeridir bu adınla, 
Kahraman ülkesisin, Erkeğin, Kadınınla ..... 

Devlet Demiryollannda A VNI OLKIV ANÇ 
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Samson ve Dalila1 

Samson Başını Kaldırdı 
Al/ahım.· Allahım ... Dedi, ne olur bir iın icin . 

bana eski kuvvetimi ver:. Hem senin 
kavmimin intikamını ala yun! hem de 

Dönlıü sayıdan devam ve son 
Birgün Filistin büyükleri Dalilar casına fırlattı. 

geldiler. Ve beraberlerinde bin bir torba Simnanın kafatası parçalandı. Düştü-

gümüş getirdiler. ğü yer kan içinde kaldı ve ... öldü. 
- Samsona otuz öküz ve otuz buzağı- Dalila çadırın önüne çıkmıştı. 

lamaınış inek verdik dediler. Çünkü mu- Samson: 
ammayı bilemedik. Sana da şimdi bil- - lşte kardeşin!. .. 
tün servetimizi getirdik. Bize olan vaa- Diye ölüyü gösterdi. 
Clini ve milletini unuttun mu? Hani Sam- - O lx-nim kardesim d ğıl... Kocam-
sonun kuvvetinin tılsımını öğrenüp söy- clı •.. 
liyecekün? Bil ki mibedimizin mihra- Çadırın etrafı koştı§an Fılistinli ve 
hında seni tel'·., edeceğiz. :,.ahudilerle dolmuştu. 

Çingenelerin Hayatı 
F ran.sada çingeneler nasıl yaşar? 

• 

Onlar, orada da ızgara maşa 
aynalı göbek 

yapıp satarlar, 
atarlar 

Fransada 
ellerine 

gece gündüz 

bir çingene köyü vardır! Bu köyü çingeneler tapa•az 
geçirmişlerdir. Orada 300 aenedenberi yaıamakta 

ve kaçakçılıkla geçinmektedirler 
S~n - Jrın - dö - Luz, Fransanın pek 

çok seyyah çeken, plajlan ile, eğlence 
yerleri ile ll'..aruf küçük, şirin bir kasa
baı;ıdır. Bu kasabanın hemen yanı ba
~nda sırtını dağa dayamış ve ayaklarını 
deniz~ uzatıııı§ küçiik bir balıkçı köyü 
var. 

Dalila cevap verdi. Samson Dalilanın üz ı'inc yürüdü... Bu köyün adı Siburdur. 
- Benim ne paralarınıza ihtiyacım var Elbısesini parçaladıktan .. onra onu çırıl Sen _ Jan _ dö _ Luz kasabası halkı ile 

ne de tehditlerinizden korkum. Fakat çıplak vaziyette kocasının ölüsü üzerine h b :.ı küçiik kiiy halkı arasmda insan ir-
Samsonun tılsımını muhakkak öğrene- 'atırıp ve burada ona ... her kesin göziı den bire hiç bir fark görc_rnez. Birbirine 
cel'..-im. IU...endiktcn sonra bilmem onu önünde ve bir kadının tahammül edemi-

., '-'bı nı: k yakın olan bu iki yer halkı, delikan-
ele verebilecek miyim. Fakat her ihti- yeceği en nğır hakaret saltnesini en hü-

1ıları, kızları perşembe ve pnzar akşam-
male karşı Simna bir kaç babayiğitlE:" yük c<>za olarak tatbik etli. 

Jarı bir araya gelirler \'e köylerinin pa-
çadırın yakininde bulunsun. Ve sonra onu orada ... ölü kocasmm :r.ar me)danlarında birlikte oynarlar, 
Akşam Samson tP.krar Dalilanın men- kanlarına bulnnmıs halefe bırakarak, .ı d 1 1 1 1 Bir akşamdı... / ""detlerın· den tamamen ayrılan bunlar cı"nse er er. ça gı çalıp sarkı söy er er. tt 

genesine girdiği zaman genç lu-dın ona arkasına bakmadan çadırına girdi. Böyle n"'""'li ve kalabalık bir grubun kimlerdir?. Ve nasıl olmm: ta tek başı-,rivc aidcliın .. Sene .. 1635 ... F'--""" ile Ben, bu iki köy halkı arasında, bazı -r- .,. ., • ~----
sordu: Smson gidince Dalila ayağa katktı. <ıe\•irdiği <;enber ortasına yaşlı bir adam- na bütün bir köy teşkil etmış· lerdir? +--nya arasında harp var .. lspanyollar 

kul k 1 hususiyet farklaı ı sezdim. Bilhassa Si- - e>JJ<l 
- Ben senin un, ölen, esirin... Fi islinlilere dönerek: la karısı çıktı. Ve ildsi beraber karşılıklı Bu halkın hepsinin de •Çingene• ol- Sen_ Jan _ do·· _ Luza hu··cum ediyorlar, 

H · d wil · • ? N d b budu erkekler öyle güzel dansediyorlar 
er şeyın eg mıyım. e en enden - Merak etmeyin .•. dedi. Saın:;onun şarkı söyliyerek öyle güzel bir (Fan- duğunu söylersem hayretiniz bir kat da· şehri yağma ve talan ediyorlar. Halk. 

şüpheleniyorsun? Sırrını bana neden tılsımını öğreneceğin\ ve artık onu mu· ~e:i::ı:eroü::=~.oy:~°:~lspk~~~ .. ::~ dango) oynadılar ki, ömrümde bu kadar ha artacak .. Çünkü çingeneler dalına maluu mülkünü bırakarak canını kur· 
anlatmıyorsun! Söyle ... Tılsnnın nere- hakkak si7.e teslim edeceğim . 

rastlıvaına:t.sınız. güzel... Uygun ve canlı bir oyun seyret- •Göçebe hayatı• yaşarlar. Onların böyle tarmak kaygusu ile kaçıyor. 
de?... Yalnız kalınca da şöyle seslendi: ., ı 

Sa sol 
_ı:_: 1.-z..-- .. ____ .ı_ Sa S 

1 
Parmaklarını ·-ı.ı-t.a ~-ı..ıata oynar- medim dersem yalan söylememiş ol~ bir köyde yerleşmiş, ev, toprak ubibi spanyol ordusu ilerlerken arkaslll" 

mson ıı:aiui f&-&- UA7..u&. - mson... imnayı ö dürdün .. Bu- ~ :ı-- nım. olmuş ve battı bütün bir köy teşkil ~ dan boş buaktığı yerleri Bask mernle-
Talii daha henüz aşkından kuvvetli nun için .seni affediyorum. Her kesin ken sanki bütün vücuttan munta7.am bir _.1: 

"-L k d h k N~ bol_. Kahir.bası bol olan bu miş olmalan hemen hemen nadir göriil· ket.inden gelen •Çingene• ler işgal eua· idi. önünde bana en büyilk hakareti yaptın, mıen için e are ete geliyor.. -Y- • _ _._ 

ku..::ı.. köy halkının oivini• tarzı da ken- müş hallerdir. yor ve bunlar evlerini, barklanru, uıa--· - Hiç kullarulmamı.ş iple elimi ayağı- bunun için de seni affediyorum. Fakat Kadınlı erkekli bet yi'7 kişi birden ıı._ a·.r -.., rek 
mı bağlarsın. bana zevklerin en büyüğünü tattırdık- ellerini §aklatırken dinliyecek olursanız dine mahsu.stur. Evet .. Sibur bir çingene köyüdür ve lannı ve hatta hayvanlarını terkede 

Dedi. Eline suçluları cezalandırmak dan sonra benden yüz çevirdin. Seni bu- bu heş yi.iz: kişinin hin elinden çıkan se- Onlar bilhassa kırmızı, sarı, ye~l gibi bu köy bir kaç asırdan beri çingenelerin kaçmış olan Frarısılzann mallarına ko--

lçin kullanılan d~erden birini alır nun için asla .. Asla af etmiyeceğim. sin ayni anda ve ayni ahenkle, sanki g(iz alıcı ve canlı renklere çok düşkün- malıdır. nuyorlar. cb 
ve çıplak vücuduma vurnıağa başlarsın. * * tek bir el imi.'? gibi çıktığına hayret diirler. Erkekler balıkçılık yaparlar.. Kadın- Nihayet Fransa ile İspanya arasan 
Vücudumdan kan akıp ta yere damla- Samson yedi gün çadırına kapandı. edersiniz. Fransız halkından, Fransız halkının lar kocalarının avladıklan balıklan sat- la.arp bibniş ve Utrehl muahedesi ~· 

tılsım L-- 1 ben d k y-.:ı· ·· d k d K. mak, dante1 " o··nnek, çorap orm·· ek, ten- lanmıştır. Yurdlarından kaçanlar do-yınca ım uou.u ur ve e uvve- t..-uı gun ışarı çı ·ma ı. ımseyi Ut • 

timi kaybederiın. her insan gibi olurum. görmedi. KokladJ. j - Eğer, dedi, söylersem hiç değil son cere ve hatta er.eli meslekleri olan ıska- nüyorlar .. Fakat hepsi açıkta kalıyorla-
Babadan kalına evlerinde, yerlcrind 

Dalila, Samsonun hu dediklerini yap- Sekizinci gi.inti Dalilanın çadırına gi- Fakat Dalilanın vücudunda e:ıki ha- defa .. Son gece benim olunnusun? ra maşa yapmak, fala bakmakla geçinir-
yabancılar .. Çingeneler var .. Tabii b 1 

tı. Elini ayağını bağladı. Değnekle vU- derek af diledi. rarcttP.n eser yoktu. Gözl~riııi Saınson- - Belki Sanıson.. ler. Sibur çingenelerinin yaptıkları ten- -'" 
göriilmemi.ş •Ga'>p• hareketi karşıstn:J.J cuduna vurmadan önce biraz durakladı. Bir gün ... iki gün ..• ye"li gün iistüste dan çeviriyor, ok,.c;aınalarını mukabele- _ o halde dinle ... ı te sana hakikati cerel L---nlar yalnız F-----.ı- deg··1 

er, ıuua rdil!'JaUa 
1 

• ellerini kollannı bağlıyacak değiller ya· 
Sonra birden ve vahşi bir savletle değ- af diledi... siz bırakıyordu. sövliyorum bü·t··ık Bask ., .... hi·lenn· de de 50··hret al 

-> • ' -r- • , - - Şikiiyet ediyorlar ve haklanru istiyor· 
neği Samsonun vücuduna indirmeğe Ağladı. Yalvardı. Sanki bir ölü idi. l k d 

Ben, annemden saçlı o ara doğ um. mıştır. lar .. Çingeneler ise çok kurnaz hareket 
başladı. Genç kadın: Tılsımını vermek istemiyen fakat ka- k 

Başıma makas değmedi. Bütün uvve- Bir kaç asırlık iskan tarihine malik etm:.;ı-r ve harp esnasında bütün ıapu 
Vurdu. . . Vurdu. Kolu kalkıp indik- - Karşımda soyun!... dının inadı karsısında mağlup olan Sam- 1 dad allah mil ~ 

Um saç arım ır. Beni ıma ve · - olan bu köy çingeneleri yalnız eski Adet- ve sicil kayıtlanru yalmuŞlardır. 
çe göğüsleri titreyor, kalçaları oynayor- Dedi. Itaat etü. s,pn utandı. Çöllere kaçtı. Yedi hafta in- 1ctime lcuvwümle h.ğlayan saçlarımdll". lerinden •Göçebelik• i terketmifJeıodir- Ev ve toprak: salY-'=:i L-1-1---· .ıl· 
du. Artık kendini tam11men bu kadının sanlardan uzak, ç<illerde dolaştı. ....-:a ~ .. 

S.Çlarım lr.esilinceo ben de her insan gibi Çingenelerin diler bütün ahlAk ve an- mak ıçın· • mallannm bodilerine aidiye-
Bu muntazam hareketler bu muhteris elinde esir görüyordu. Her gece çölden dönüyor, Dalilanın ol 

'--d f f k urum. aneleri onların içinde ayni kuvvetle tini ispat edexniyeoek vaziyete gelınis-- mı büsbütün çılgınlaştırmışh. ve Ona o kadar bağlanmıştı. çadırı etra ında dolaşıyor, a at onu gö-
nihayet: Dalila gülümsedi. remiyordu. Sadece arasıra sesini duyu- Bunu söyledikten sonra her şeyi eli- mevcuttur. Kadınlan fettan. erkekleri lerdir. İşte böylece köyün yaıuuıda'1 

- Samson ... Deodi, artık Filistinlilerin - Seni affediyorum, dedi. Çünkü aş- yor. ne teslim ettiği bu kadının ayaklan dibi- hll'Slzdır. Balıkçılık ederler amma, asıl fazlası çingene!,.re geçiyor. MaUannın 
1. d · k d h k 1 F-L-• ne kendini attı. işleri kaçakçılık ve hırsızlara yatakçı- tapularını nasılsa bulınu• olanlar ise e ın esın... ım kinimden a a uvvct i... iShiıK ~ Ve betten çeşmeden su getiren süt ne- _..,.. 
Çadırdan içeri, başda Sinuıa olduğu nin aşkın böyle değil. Şimdiye kadar neye rastlayordu. Artık bir şey düşünmiyordu. Sadece lıktır. bu çingene muhitinde kalamıyorlar. 

halde bir sürü Filistinli girdi. sen kim bilir kaç kadına hiiylc bana yap- Nihayet dayanamadı ve bir akşam ça- Dalilamn kokusunu duymak.. Sıcaklı- Şimdi sizi hayrete düşürecek bir ci- - Satalım ... 
Samson birden gerildi. tığın gibi yalvardın! Ben aşkının çok dıra girerek Dalilanın ayaklanna kapan- ğını duymak, nüvazi;ilcrini duymak ve hetc daha temas edeceğim. Diyeceksin.iz Diyorlar .. Çingenelerin teklif eU.ikie-
lplerini kopararak ayağa kalktı. kuvvetli bir delilini istiyorum. Söyle •.. dı. tatmak istiyordu. ki bwtlar Fransanın en güzel bir köyü- ri ölii fiate razi oluyorlar. 

Çok k k ol 1 1 1 b 1 Bll Vau • .._t'"" bacı u··· .. rı·nde ôc::ley-- ma- ne nasıl ve n<>reden gelıni~ı-r, bu kövün i ... e b·u·tu··n bir ıL;w.,, F ............. n hudtı· or unç muştu.. Ttlsımını söyle bana ... Ve ancak o 7.8- - Tı sımmu sana si:iy ersem eni e e .r- u: ~ .. "'" -;< '"' ..... ~ .1 ~ ~-,, ~-......-

sim a korkud ·nd k ld a Sen· 1 eceL-'n kas onun umurunda bile olmadı. Siyah fopı·ağuu, tapusunu nasıl ele g..ri~i<ı- dunda ve Fraıısızlarm malı olan bir köY n an yen en mu ana- m n... ın o urum. ver NM •• -~ • ·-ır 

madı. Samson Dalilayı dinlemeden üzerine Dedi. Dalila sadece şu cevabı verdi: s:ıÇl.arı parça parça kesilip d~tükçe kı- lerdir. üç yüz sene evvel böylece çingeaderiı• 
Sam.son üzerine atıldı. Bacağından tut- atıldı. Onu kuvvetli kollan arasına aldı. - Evet Samsoıı ... Seni ele vereceğim. pırdanmad1 bile. Kendisini yakalamağa Hakkın.ız var ve bu ~ de yine •Çin- eline geçmiş oluyor. Hila da orası çiıY 

tuğu gibi omuzuna aldı. Götürdü. Yol Göksüne bastırdı. Öptü. Sa01800 sol elini kalbine bastırdı. geldikleri zaman hiç bir harekette bu- b~elik• :in eRrini göreceksiniL gene köyiidür. 

kenarında bir kayanın :üzerine çarpar- Sevdi. Bu -defa t.alii aşkına mağl4lp olnuqtu. - SONU t UNCU SAHiFEDE - Biraz maziye, üç yüz sene kadar ge- - BiTMBDi -
............................. -:. .... --...... "'!" ......... "'--... ~ .... ----.--------..... --....................... --._ ..... __ ,,._._. ___ 

Tarihi macera Demir Maske 
ve esrar romanı · ................................ ımıılJll .. 111!! .... lllt.--.•-.:•01ııtı1PC'l!Ll'l.llıe~r-t1111tr•n .. zr .... mr.i,...... 
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Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası 

Monsenyör Lui, şövalye ve iki kadın 

çamaşırcının evinden çıkıp ta kapıyı ka
padıkları zaman Gniafon merdivenden 
indi. Anasını kolundan tutarak sürükler 
gibi odasına göti.i:-dü .. Karşc;ına oturdu. 

Mutat olan sırıtması ve iğrenç gülüşü 
ile sordu : 

- Muhterem valide .. Ne dersin şimdi 
ı;en bu işlere? .. 

Madam Skarron kurnaz bir safiyet 
gösterdi: 

- Doğrusunu istersen .. Dedi, ben hiç 
bir şey anlamarlım .. 

- Sahi mi söyliyorsunuz anneciğim?. 
- Evet.. Ve benim yegane anladığım 

nokta şu... Onlar eğer kendileri için bir 
tehlike görecek olurlarsa ancak o za
man Monsenyör Luiyi tahta çıkaracak
Jar. 

- Bir tehlike görüyor ınuswıuz? 
- Evet .. Çünkü matmazel Süzan kral 

ile karşı .bqaya geld.iti zaman onun 
Monsenyör Lui olmadıp pek çabuk 
anlıyacaktır. Ve o zaman da Şövalye 

Dö Lorenin. kontes Dö Suvasonun ve 
Markiz Dö Montespanın plhları tatbik 
edilecek ve .. Muvaffak ta olacaktır. 

- Hayır .. Onların planı muvaffak ol
nuyacaktır. 

- Nasıl? .. 
- Bu planı siz bozacaluım1%.. 
-Ben mi! .. 
- Sevgili anneciğim .. Komedya art.ık 

llzumundan fazla sürdü.. Şimdi sıra 
drama geldi .• 

~ 
j 

- Ben bu dramda asla rol almak iste- kif edecektir. 
•ııiyorum .. 

- Alacaksınıı., heıu de ı-olünüzü mü
kemmel surette yapaeaksını7... Bu rol 
ayni zaınnda ı-;iıi istediğiniz yüksek 
nıcvkie de çıkaracak .. Uzun söze ve mü
nakaşaya lüzum yok- Siz, mösyö Dö 
Luvuvayı tanıyorsunuz değil mi?. 

Madam Skarron hafifçe kızardı. 

- Şöyle böyle .. Pek az bir şe~· .. 
Diye cevap verdi. 
- Şu halde onu bıı gece görerek da

ha yakından tanıyacak. ınız. Şimdi bu
radan çıkınca hemen Luvuvanın evine 
gideceksiniz. 

-Naı.ır beni bu saatte nasıl kabul 
eder?. 

- Bir erkek gı!ıı~ ve güzel bir kadı
m ve bilhassa böyll• gecenin geç sa.atin
de daima memnuniyetle kabul eder. 

Esasen benim bu hususta endişem 
yok .. Sizin zeki ve dirayctinize eminim. 

- Nazıra ne diyeceğim?. 

- Pek az birşey .. Sadece şunu söyli-
yeccksini:ı .. •Mösyö Lö Marki .. Monsen
yör Lui şimdi.. Şu saatte Luvrdadır .. • 
o kadar .. 

- Bu kadarla anlar mı? .. 
- Mükemmelen anlar .. Onwı vazi.i.e-

si sadecf' kralın şahsını ve saltanatını 
k.orwnak değil.. Bu saltanata darbe vur
mak isüyenleri de yakalamaktır .. Bina
enaleyh hemen harekete geçecek, şö

valye Dö Loreni, Mark.iz Dö Montespa
ru ve bilha.'!Sll kontes dö Suvasonu tev-

- Neden bilhassa kontes diyOTSun? 
- Çünkü bepim güF.cl anneciğim, 

kuııte::; dö Suvasonla benim yakın bir 
al&kam var .. Onun evinde ve himaye
sinde bir genç kız bulunuyorken .. 

- Bana bahsettiğin kız .. Değil mi'?. 
- KveL Sae evvelce kralın kontes 

nezdinde ısrar suretiyle bu genç kızı 
benimle! evlenmeğe mecbur etmesi plii
nıından şimdi vaz geçtim. Ben işimi 
kendim görmek t;ıraftarıyım .. 

- Şu halde kontes tevkif edilirken 
sen de onun evinde olan genç kızı ka
çıracaksın .. 

- Evet J\nnecıgım.. Çok zekisiniz .. 
Lep demeden leblebiyi heınen anla)rıve
rlyorsunuz .. 

- Bana verilecek başka bir emrin var 
mı?. 

- Hayır .. Sadece ufak bir tavsiyede 
bulunacağım.. Ufacık bir şey.. Kral, 
içinde bulunduğu tehlikeden Luvuva 
vasıtasiyle kurtulduktan sonra bunun 
sizin sayeniule olduğLDıu elbette öğre
necek ve o zaman siz Luvrda bütün 
ümit ve hayallerinizi tahakkuk ettiren 
yüksek bir mevki sahibi olacaksınız.. Bi
naenaleyh bu giael hayali bir anda kay
betmek tehlikesi içindesiniz.. Çünkü 
ben §imdi sizden a.vzıhnca doğru aziz 

dostum Ro.arja eideceiim-
Rosarj ise Pinyerol muhafızı Sen-Mar

sın ıuuavinidir. 

Sen - ıfan ta gecenin her ban&i -ti 
.. 

olw·sa olsun nazır Luvuvaııın neuline 1 !a müUkatı tatlı tarafından biraz uzun Kral on dördüncü Lui de dalkavukJa• 
girebilir. Yani ~ yapacağınız §eYi o sürmüştü ki aradan bir saat geçtiği n ve şövalye Dö Lorenle bir köşede 
da yapabilir Eğer l.<!reddüt ederseniz halde şairin dul karısı göz.ükmernişti. oturmuş, eğlenceleri seyrediyorlardı. 

bütün bu ümitleriniz rüya olur. Nıhayet kapı açıldı. Kralın metresi ınatmv.el Lavalye, ne--
Madam Skarron tehdidi anladı: Madam Skarron çıktı4 ~li bir kız halkası içinde gülüyordu .. 
- Mösyö Dö Luvuvayı göreceğim. Kanbur, arabadan athyarak sordu Hanriyet Dangleter, kindar ba.kışlarl 

D~di.. - Ne haber?. kfilı şövalyeyi, kAh kontes dö Montd" 
.,.... O hollde haydi betilin bal, kaymak Madam Skarron arabaya binerken panı süzüyordu. 

rınııeciğim, vak.it ka)'betmiyelim.. Bea cıcvap verdi : Kraliçe .Mari Terez i.se bajk.a bir kQ-
gidip bir araba bulayım ve geleyim. - Oldu hiUi. şede ve kendi maiyeti ile eğience1eJ'e 
Kaııbur cüee gittikten sonra Madam - Nazır ne yapacak?. llkayt oturuyordu. 

Skarron ynlıuz kaldı. - Bi7.zat saraya gitmeğe hazırlanıyor. Ekser :umanlar kral ve dalkavukı.rt 
Dirseklerini masaya kaiasuıı da avuç- Lazımgelen emirleri orada verecek. böyle eğlencelerde geç vakite ~ 

ları içine alarak derin bir düşünceye - Mükemmel.. Şu halde ben de he- kalırlardı. Fakat bu gece ve hiç bd'-
daldı.. men kendi işimin başına koşuyorum.. lenmedik bir zamanda kral ayağa kalk· 

Birden gözlerinde bir sevinç şulesi Şimdilik Allalusmarladık· anneciğim.. mıştı. 
~h. Gniafon böyle söyliyerek koşar adım _ Biraz yorgunluk hissediyor&llO-

Başını kaldırdı. gecenin karanlığı içinde kayboldu. Dinleruneğe gidiyorum.. Dedi. HepiOiS 

E t E D , .. __ ..ı. Ben Madam Skarron bir müddet onun ar- ~ ı ..ı_ _..ı: • Hep. : .. : .. ...:;! - ve .. -vet.. iye ırunMU1D1.U. eg enceye &.U:Vam c:ualUJ'- mu.- ır'"' 

bu saat istikballe oyruyonını.. Kurnaz kasından baktı ve artık tamamen U?.ak- ,·akite kadar burada kalarak eğlerıd"' 
aywıcular zar atarkea işi sadece tilie !~tığına, karanlıkta kaybolduğuna, bir nizi arzu e<Üvorwn. 
bırakmazlar.. Zar tutmasını da bilirler. daha geri dönmiyeceğin~ emin olduktan Sonra kraİ~ elini öptü .. 

Nazırı gönneğe gideeoeğiııı.. Görece- sonra arabacıya seslendi: •Madaoı- ın önünde eğildi. ~ 
ğim. .. &.ıra da.. - Doğru Luvr sarayına.. Çabuk ve Dö1a v alyere tatlı bir tebessümle ~ 

büı- sür' tinle ~.ı...-ks· Odadan ~ri Gniafoo girdi : un a 6~ ın. ettikten sonr.ı kapıya doğru yürüdü. 
- Araba huır.. X1 Son. defa .salona hitap ederek : 
Dedi.. DAM DONOBl.BR - Hotça kahruz .. GW.elce e~ 
On beş dakika wıra naz.ann evinin DA*MBSDIDI: Ben böyle .istiyorwn. .. 

önüne gelmişlerdi. Kral, .sarayında, eber eece1er ara,y Dedi ve ayni zamanda da fCjvalye ~ 
Kanbur arabada kaldı .. Madam Skar- halla ile beraber eğlenceler tertip eder- Lorene, dalkavuktan Bontan, Koai ~ 

ron nazarın kapa.saw çaldı. di. Bu gece de yine böyle bir ejleuce Lozün ve Sent - Etyene bir gaz~ 
Kapı açıldı ve .. Kapandı.. tertip etmişti. Eğlence saJonwıc:la krali- ~·aptı. 

GWafoıı arabıuwı içUıd.e bekliyordu.. çe, gör.deler, asilzadeler, rnay men- Üçü de .salon~ diğer ~ -:!: 
Her halde DUU'IA uyk.-.ı pek ağlr ol- suplan. Hamiyet Dancleter topiaıumf- ce SlYlfal'ak koridorda krala milllki 
mala idi vevalaut liilıel meclwa Sbrroa- lardı. dular. 
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-82- Yazan: Kemalettin Şükrü 
Japon ruhu garplıyı şaşır-

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

BiZANS SARAYJNJN JC YVZU 
' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tacak kadar karışıktır 
Biraz evvel can düşmanı idiler Japonyada adi cinayetler her memleketten az ise de siyasi cinayet• 

ler ve intiharlar diğerlerinden çok lazladır- Ölüm volkanında can 
verenler - Pasilik-

Şimdi ise sanki 
kardeşler gibi 

bir hasretten kavuşmuş 
kucaklıyorlardı 

uzun 
birbirlerini 

Pasifik harbı olacak mıdır? 
Şehir muhafız kumandanı saray nazı-ı - Hey .. Babalık .. Yengeç nerede?. gitmi~ti. . . . . . v 

rından bu emri alır almaz hemen oda- Diye sordu. 1 Bu baskmda ıkı.-;ındcn hırı sa~ kala-
dan dışarı fırladı. On dakika sonra ise Uykudan uyanll" gibi gözlerini oğu~-J <"akh \·e hangisi sağ k~lırsa nazırın mek- Japon ruhu bir garplıyı hayretten · 
ı;aray kapısından yirmi süvari sür'atle turarak ayağa kalkan fakat haddi za- tubunu ona verecektı. hayrete düşürecek kadar karışık, mu-; 
çıknuş ... Bizans sokaklarına dalmıştı. tinde hiç te uyuklamadığı ve rol yaptığı Ya ikisi de gebenniş olurlarsa.. aınmalıdır. Saınurainin cengaver anane-ı 

. • • . . . . . • . . . . belli olan ihtiyar, omuzlarını kaldırdı. Kumandan, nazırın haydutları ara- .. inden ilham alan bu ruh ayni zamanda 
Şehir muhafız kumandanı Yengecin ıç:oUarım iki yana açtı. maktaki maksadını bildiği için o zaman fazla hassastır. Japonyanın milli menfa-! 

dostlarındandı .. Daha doğrusu Yengeç - Bilmem .. Dedi, burada kimse yok. da saray ınuhnfız kuvvetleri kumanda- atlerini müdafaada, imparator haneda-, 
ona vurgunlarından büyük bir hisse ve- Görilyorsunuz. nı Sebastiyanoyu arayıp bulmak vazife- nına bir kudsiyet izafesinde, Japonlar, 
rirdi. Kumandanın kaybedecek vakti yok- sini kendi görecekti. bir blok teşkil etlikleri halde derinden 

Saray ınuhafız.ının Yengeçten ve Ko- tu. Hiddet ve sabırsızlıkla bağırdı : .Y.* rit'rine ferdiyctçidirler. Japon her yeni-. 
ca Göbekten bahsetmesi kwnandana fo- - Burada kimse olmadığını görüyo- Zabitin iceriyc girişi ve ıneylumenin liğc. her yeni olan şeye karşı fevkalf\dc 
yasının meydana çıkmış olması korku- rum. Kör değilim .. Sana Yengeç nerede siivariler tarafından abloka altına alın- bir incizap duyar. Mubalagadan hoşla
Sl.:nu vermişti. diyorum .. Korkma.. Ona fenalık yapa- ması haydutları ayni zamanda korkut- nır. Eksantrisiteclen tik.sinmez. Kuvvete 

Şimdi ise bu korku hayrete çevrilmiş cak değiliz. Belki de kendisi için hayırlı muştu da.. ve cesarete hayranlık besler. Yer yüzü-
bulunuyordu. olacak .. Çünkü saray nazırı Hıristidi ce- Hepsinin de gözleri tezgah arkasında- nün hiç bir milleti volkanik bir toprağın 

Yengeci saray nazırı da tanıyordu. naplarının ondan yardım istemesi elhe- ki kapıya .. Meyhanenin arka kapısına acılarına ve felaketlerine onlar kadar 
Hatta onu mühim bir va7.ife ile de tav- te bOş değildir. geçit veren yola çevrilmişti. çok uğramamıştır. Fakat yine hiç bir 
zif ediyordu. İhtiyarın gözleri açıldı. İcabında burndan kaçacaklardı. ınillet en korkunç felaketlerin enkazın-

Acaba haydut .. Saray nazırına da mı - Ne .. Ne .. Dediniz .. Hıristidi cenap- Sebastiyano is:. Zabitin içeriye girdi- dan yine onlar kadc:r çabuk doğrulmuş 
haraç veriyordu?. ]arı Yengeçten yardım mı istedi? ğini görünce kendisinin tanınmaması, değildir. Tayfunlar, yangınlar, zelzele-
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Daha sonra onların Sebastiyanoyu da Bu ihtiyar eski kurtlardandı.. Ayni !-;aray muhafızı kumandanının böyle bir ler gibi afetler karşısında insanlık duy-
d bul 

d v Siyasi bir ci1wyet i§lediği için idam edilen kolonel Saburonun karısı 
taradıklarını söylem.işti. zamanda da Yengecin kaynatası idi. haşerat yuvasın a un ugunu göster- guları çok inkişaf etmiştir. Hassasiyet-

.. il ihti' tla kocnsının kiiUerini ta§ıyor 
Şehir muhafızı, bu ilci azılı şeririn Vaktinde Hıristidi ile beraber hay- memesi için yüzun ya tezgaha te isterik hareketler telakki edilecek ka-

Bizansta aşık a!tıklarını düşünerek ken- dutluk etmiş ve sonra da Hıristidi Bi- ve arkao;ını da zabite çevirmişti. dar ileri gittikleri görülür. zünden üniversiteli bir genç Londra ·ı yapılmıştır. İnglitler Hong Kong ve 
di kendine: zansın meşhur fahi~esi Teosyanın hiz- Yengeç ve Eftiın, içeri girenin bizzat ALELADE CİNAYETLER konferansındaki Japon heyetine riyaset Sengapuru en müthiş istihkamlar hali-

- Tevekkel değil herifler .a.ğlam ka- metine girdiği zaman ona büyük iyilik- !jehir muhafızı olduğunu gördüler. Japonyada alelade cinayetler diğer eden amiralın odasında harakiri yap- ne koyarak en büyilk çapta toplarla tec-
pıya ça~lar.. ler yapmıştı. Hatta kızını Teosya hima- Fakat onların iltlsi de şimdi artık memleketlerden daha azdır. Buna mu- mak suretiyle hayatına nihayet vermiş- biz etmişlerdir. Filipin adalarının aki-

İyi ki bir pot kırmadım.. )·esi altına almış .. Onu kendisi ile bera- korkmıyorlardı. Çdnkü yanı başlarında kabil siyasi cinayetler, aşk, milli gurur ti.. betinden endişe eden Amerikalılar da 
Diye söyleniyordu. ber hovarda alemlerine götürmüş, par- t'ski dostları Sehastiyano vardı. veya süper vatanperverlik yüzünden in- ÖLÜM VOLKANI bütün Pasifik denizi etrafında sevkül-
Zavallı adam .. Nasıl bilebilirdi ki bu- !atmıştı. Yine Hıristidinin delaleti ile Bir vuruşma ve boğuşnrnya şahit ola- tiharlar pek çoktur. Bunlar bir heyecan Mihara volkanının karalerinden her ceyş ehemmiyeti h~iz bir istihkamlar 

gün Bizansın iki büyük adamı olan Hı- 0 zaman Bizansın parlak bir yıldızı olan cağını zannt:!den şehir muhafızı bu iki müvazcnesizJiğinin neticesi sayılabilir. ::;ene ö1ümün ağuşuna atılanların sayıfil silsilesi örm~lerdir. Aleusyen ve Alas-
ristidi ile Sebastiyano ve yine Bizansm kızını Yengece vermişti. Saray nazırını azıJı ve birbirine dü~ınan haydudu ve JAPON KARAKTERİNİN DİÔER 149 kişidir. Ayni sene içinde 571 erkek, ka adalarının buzlarla örtiilü sahillerin-

b kad k d l 'hti k t iki tarafın da avenesini dost bir hava BiR JIUSUSIYE. Tİ 111 kadın ve altı çocuk tam vaktinde de muazzam hava ;;.,su··1ha-kelerı· yan. 
iki azılı şeriri olan koca Göbekle Yen- u ar ya ın an anıyan ı yar ur ... ........ "'' r 

geç evvelce bir çanaktan su içen el ele onun ismini duyunca bu sebepten hay- içinde görünce şa~ırdı. Japon karakterinin bariz bir hususi- polis tarafından tutularak faciadan me- nu~lardır. Pasifik denizin ortasında olan 
\'ermiş dört hayduttu. rete düşmüş, fakat kumandanın bir plan Gözü yerde bir yığın halinde duran yeti de güzelliğe ve zevke olan ifrat de- ııedilmişlerdir. Honolulu harp gemileri ve tayyareler 

Şehir muhafızı, saray süvarileri ile ve tU?.ak kurmasından da endişelenmiş- kamalaı·a ilişti. rccedeki dü~künlükleridir. Japonlar gü- Pasifik harbi olacak mı? .. 1934 sene- için bir ar.senal haline konulmu:jtur. 
beraber ve doğruca Hipodrum civarın- ti. Meyhanede mühim bir hadisenin geç- zel geyinmeyi, canlı ve neşeli bir yuva- sinde bazı Japon mağazalarının vitrin- Amerika on bin harp tayyaresine malik 
da bulunan ve Yengece merkez vazife- Şehir muhafızı, herifin tereddüdünü tiğini anladı. ya sahip olınayı severler. Evlerinin bah- lerinde -1936 senesinde Japonya ile Bir- olmak azmindedir.Fakat Japonlar bütün 
sini gören meyhanelerden birine gitti. görünce tekrar etti: Kumandan, bir iki adım daha attı. çelerini kiraz ağaçlariyle doldururlar.. leşik Amerika cüınhuriyetleri arasında bunlara gülüyorlar. Amerika beş zırhlı 

Sokağa birden bire süvarilerin doldu- - Evet .. Hıristidi cenaplan Yengeci - Yengeç .. Dedi.. Seni arıyordum... Kiraza karşı meftuniyetleri o kadar çok- vuku bulacak deniz harbini• gösteren inşasına karar verince Japonya altı inşa 
ğunu gören ayak takımı sabıkalılar bi- mühim bir iş için aramaktadır .. Eğer Hem seni hem de Eftimi.. İkinize de tur ki kabil olsa her yere, hatta hapisha- resimlere ı·astgelmek kabildi. 1936 sene- ediyor. Balık a\•laınak vesilesiyle büyük 
rer tarafa çil yavrusu gibi dağıldılar. onu bulamaz.'>am Eftimi bulmamı em- mühim bir vazife tevdi edildi İkinizi bir nedeki hücrelerine bile kiraz ağaçları si geçti ve korkulan bu harp vuku bul- gemilerle Honolulu etrafında dolaşıyor-

Böyle baskınlardan dalına kendi he- retti. Fakat ben Yengeci daha fazla sev- arada ve böyle barışık vaziyette buldu- dikeceklerdir. Japon şiire, güzel sanat- madı. Fakat Pasifik Oseanında hüküm lar. San Fransisko - Maniy hava halb 
saplarına kuşkulanan şüpheli meyhane- diğim için bu şerefli vv.ifeyi ilkönce ona ğuma memnun oldum .. Bu suretle göre- lara düşkündlir. Her sene Japon şfilr- sliren vaziyet eınniyetbahş değildir. 937 üzerinde olan adalarını tahkim ediyor
ler de hemen kapılarım kapamağa, ışık- haber vermek istedim .. Görüyorsun ya .. ceğiniz işin neticesi daha emin olacaktır. leri arasında bir güzel şiir müsabakası temmuzundan beri Japonya şimali Çin- lar. Ve her ihtimale karşı hazır olarak 
larını söndürmeğe başladılar. İşin içinde zarar gelecek taraf yok.. Hat- İşte Bi7.amın en yüksek makamı tara- :yapılır. Japon imparatoru bile şiir yaz- de dev adımlariyle ilerlemiştir. Hankov Amerikalılarla iyi ticari işler yapmakta 

Yalnız kapısı açık ve ışığı yanık bir ta nazır bir de mektup verdi.. İşte .. Ça- fından sizlere tebliğ edilen emir ve ve- maktan hoşlanır. Bu fevkalade müsaba- \·e Kanton muvaffakıyetleri harbin ta- devam ediyorlar. 

tek meyhane kalmıştı. O da Yengecin buk ol.. Domuzun kuyruğu Yengecin rilen vazife.. kanın jüri heyeti hükümet tarafından liini tayin etmemiş ise de Japon ordula- Pa.süik Oseanında kar~ Japon 
meyhanesi idi. yerini haber ver. Kumandan, böyle söyliyerek_k_~~ büyük bir itina ile seçilir. rının Çin topraklarındaki mevkilerini kuvvetleriyle beyaz ırka mensup mil-

Kumandan bu meyhanenin kapısın- İhtiyar haydudun artık tereddüt ede- dan çıkardığı büyük bır zarfı Yengece SİYASİ CİNAYETI..ER VE HARA- f.akviye etmiştir. Çinlilerin mukaveme- letlerin kuvvetleri aşağıdadır. 
dan girdiği zaman ise içerisini bom boş cek noktası ve şüpheı,i kalmamıştı. U?atfı. KİRİ KURBANLARI ti çok uzun sürebilir. Hatta harbin ren- Birleşik Ameı-ikanın 15 zırhlı, 4 tay-
buldu. - Yengeç. dedi, Eftimin yanına gitti. Sehastiyano, sanki bu olan işlerden Son on sene içinde Japonyada siyası gini de değiştirebilir. Harp temmuz 937 yare gemisi, 30 kruvazör, 215 torpito, 

Sadece kirli bir masa başında uyuklı- - Eftimin yanına mı? .. Barıştılar mı? hiç alakası yokmuş gibi tezgah başında cinayetlere kurban giden devlet adam- den 938 senesi 31 ~artına kadar Japon- 84 deni7.altı gemisi ve 2885 tayyareden 
yan bir ihtiyardan başka kimseler yok- - Hayır .. Vuruşmağa gitti. ve h<lla karnınR yediği tekmenin tesiri ları arasında başvekillerden İnukai, Ha- yaya 20 milyara mal olmuş ise de Ja- ıbaret kuvvetine karşı aponlann 10 zırh-
tu. Kwnandan artık fazlasını diniemedi.. altında iki büklüm olan Koca Göbeğin maguşiyi, Maliye nazırlarından İnye ve ponyanın mücadelede devam için mü- lı, 6 tayyare gemi.ıoi, 35 kruvazör, 122 

Kumandan, ihtiyarı dür!Crek uyan- Anlam.LŞtı. oğluna bir maşrapa şarap doldurtmuş, Takahaskiyi, deniz ve kara kuvvetleri hiın kaynaklara malik olduğu şüphesiz- torpit.01 61 denizaltı gemisi ve 1670 tay-
dırdı. Haydutlar arasında yine bir baskın içmekle meşguldü. kumandanlarından amiral Saito, gene- dir. yarcleri vardır. 

vardı ve bu sefer bu baskıriın başında Maamafih, şehir muhafızının Bizansın ral Nagatayı, Japon sanayiinin en ma- Şu vaziyet Çinin mukadderatına ya- Sovyetler Siberyada 800 bin kişilik 
-----------------!bizzat Yengecin de bulunması neticenin en yüksek makamından getirdiğini söy- ruI simalarından Sanzi Mutoyu, Ban- kından \'eya uzaktan alakadar olan dev- Lir kuvvetleriyle birinci hatta 2000 tay-

E Kiralık apartman =.. pc anı o acağııu gösteriyordu. ediği tebliği ve .. Vazifeyi de cidden me- kerlerden Takuma Deni, Maliyeciler- letler nezdinde en büyük endişeler yarelcri' mevcuttur. Japonlar bu Sovyet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kk l l 1 

E Atına atladı. rak etmişti. den Yasudayı saymak kabildir. uyandırmaktan hali kalmamıştır. kuvvetine karşı ancak 300 bin asker bu-
5 Şehir ga'rinosu arkasında 1382 E Maiyetine : Dizansın ('O yüksek makam.ı, iınpara- Harakiri nümunelerine gelince bun- Japonların çoktan beri göz diktikleri lundurmaktadırlar. 
5sayı1ı (Giil sokak) · ağ-Lmda denize E -- Arknmcfan geliniz.. lordan sonra ve başvekildcn evvel ı::aray ların sayısı pek çoktur. En şayanı dik- zengin Mongolistan kapılarında ve Si- İngilizlerin Uzak şarkta üç kruvazör 
Snazrr konforu havi beş odab yeni E Diye emir verdikten sonra dolu diz- nazırının işgal ettiği makamdı. kat olanları 1930 senesinde vuku bulan beryada Sovyetler mühim kuvvetler bir tayyare gemisi, 40 hafif harp gemi-
iinşa cdilnıi:? bir ev kiralıktır. E gin Cibaliye .. Haliç kenarına.... Koca Hıristidi acaba eski haydutluk arka- iki hAdisedir. Deniz subaylarından As- tahşil ederek uyanık bulunuyorlar. Ja- leri, Fransızların 3 - 5 kruvazör, iki de
: Görmek YC görü~mck istiyenlcrin: Göbeğin meyhanesine doğru gitıneğe daşlarından ne istiyordu?. teğınen Kusugara Londra deniz konfe- ponlar bu kuvvetlerin ehemmiyetinden nizaltı, on topçekerleri, Felemenkin üç 
Eıazetcmiz idarehanesine müracaat-i başladı. Sebastiyano, işin hakikatini biraz se- ransında Japonyanın aldığı neticeleri şüphe etmiyorlar. Pasifikte beyazların kruvazör, 12 torpito ve 15 deni;.aıtı ge-
:tcri. : Yolda düşünüyordu. zer gibi oldu. protesto için bir tren derununda Harakl- büyük müdafaa gayretleri bilhassa misi vardır. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Yengeç, Koca Göbekle vuruşmağa ••• BİTMEDİ ••• ri yapmıştı. Altı ay sonra ayni sebep yil- Amerikalılar ve İngilizler tarafından -BİTTİ-
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- Bu nasıl askerdir .. Tez gidin ha
ber alın. 

Dedi. Şeyh ise: 
- Padişahım korkma.. dedi. Emret 

te o pençereyi kapaı-ınlar, ötekini açsın
lar. 

Bu emri de yerine getirdi.ler. 
Padişah baktı, gördü ki Mısır ıehri 

üzerine bir ateş düşmüş yanar ve alevi 
havada döner. 

Padişah: 

- Bu ne ateştir .. 
Diye feryat eyledi. Şeyh ise: 
- Sabrediniz, bunda hikmet çok -

çcreyi açtılar. Padişah kum çölü olan 
bu sahranın baştanbaşa bağ ve bahçe 
olduğunu gördü. İçinde enva sular, çi
çekler, }'emişler. Dudu kuşları, kumru
lar, bülbüller koşuşurdu. 

Padişah bu manzarayı görünce : 
- Aman ya şeyh.. dedi. Emret te 

bu p~nçereyi çabuk kapamasınlar. Bu 
güzel manzarayl doya cloya seyredeyim. 

Ve bir saat kadar seyrederk hayran 
kaldı. 

Bundan ııonra ~yh emretti. Diğer 

korkunç manzara gösteren pençereleri 
açtılar. 

tur. dedi ve bir pençere daha açtırdt. Hiç birşey görünmiyordu. 
Bu pençere denize nazırdı. Padişahın hayreti büsbütün artmış-
Padişah denizin öyle coşkun bir tı. 

surette taşıp geldiğini gördü ki az daha 
aklını oynatacaktı. Korkusundan: 

- Medet ya şeyh .. 
Diye feryat edince hemen pençereyi 

ltapadılar VI" "18hra tarafına açılan pcn-

Şeyh: 

- Emrediniz büyük bir leğen getir
sinler ve leğeni su ile doldursunlar. 

Dedi. Padişah emretti. Kocaman bir 
leğen getit·diler. içini su ile doldurdular. 

Şeyh: 

- Hükümdarım, dedi. Soyununuz .. 
Belinize bir p~tamal sararak bu leğenin 
içindeki suya giriniz. Başınızı suya bir 
kerre daldırıp çıkarınız, 

Bakınız size ne mucizeler gösterece -
ğim. 

Padişah, ıeyhin dediği gibi yaptı. So
yundu. Beline Lir peştamal kuşanarak 
leğene girdi ve batını suya daldırdı. 

Başını sudan çıkardığı zaman ise ken
diı:ıini bir dağ e~eğinde ve bir deniz ke
narında gördü. 

Bu hale hem hayret hem hiddet et-
ti. 

Bak şeyh ilmi ile beni buralara 
atıp tacımı tahtımı elimden aldı. 

Diyerek çok üzüldü. Çok dövündü. 
Bir de baktı ki dağda birkaç kişi 

odun keserler. Onların yanına giderek 
selam verdi. 

Onlar da selamını alıp sen nereliıin .. 
Buralarda ne ararsın .. 

Diye sordular. Padi~ah ne yapsın .. 
Doğruyu söylese kime inandıracak .. 

- Ben bir tüccardım, bindiğim gemi 
fırtınaya tutularak hattı. Ben bir tahta 
parçasına tutunup güç hal ile ölümden 
kurtuldum ve bu sahile düştüm, dedi. 

Onlar da merhamet edip her biri bi
rer parça eski elbise verdiler. 

Padieah sordu: 

- Ya sizler kimlersiniz? 
Cevap verdiler: 
- Bu dağın arkasında bir ~ir var

dır. Bizler o şehirlerdeniz. Gel seni be
raber o şehre götürelim. 

Padifah, c;.ar~ıda gezerken ihtiyar bir 
nalbant gördü. Selam verdi. 

ihtiyar, selamını aldıktan sonTa sor
du: 

- Ey yiğit, nereden gelirııin.. Belli 
ki buranın yabancısısın .. 

Padiph ona da ötekilere ıöylediii 
hikayeyi anlath ve: 

- Burada garip kaldım, Ne yapa -
yım, ne İ§ edeyim, bana bir nasihat ver. 

Dedi. ihtiyar; 
--Oğlum, dedi. Şimdi doğru hamam 

kapısına git otur. Hamamdan çıkan ka
dınlara: 

- Erin var mı? 
Diye sor. Hangi kadın: 
- Benim erim yoktur. 
Derse o kadın senin haremin olur. 

Bu şebrin adeti böyledir. Bu suretle bir 
az sefaletten kurtulursun. 

Padişah naçar ihtiyar nalbandın Cie
diğini yaptı. Hamam kapısına giderek 

bekledi. 
Hamamdan çıkan kadınlara: 
- Erin var mı? 
Diye aormağa başladı. Evli olanlar 

cevap vermeden K:İttiler. 

Nihayet, arkaaında birkaç hizmetkar yükünü götürürsen sana birkaç akça ve· 
ile bir kadın ç.ıkb. rir. Onunla geçinmeğe çalışırsın .. 

Bu kadın: Padişah, nalbandın sözünü tutup na-
- Erin var mı> çar bir müddet hamallık yaptı. Yük ta-

Sualine: şınıktan İp omuzunu kesti. Eski saltanat 
- Yoktur. 1 günlerini düşünüp daima ağlardı. 
Cevabını verdi ve yürüyerek geçti. Bir gün deniz kenarına vardı. Şu de-

Sonra kadının hizmetçi.lerinden biri dö- nize girip bir yıkanayım dedi. Soyundu 
nerek padi~hın ya~ı~.a ~.eldi. Onu alıp ı denize girdi. Başını suya daldırdı. Ba,ı-
hanımının yanına gotürdu. nı sudan çıkardığı zaman kendisini aa-

Kadın: j rayında gördü. Şeyh te yanında otur-
- Buranın adeti üzerine ve allahın İ muş onu seyrediyordu. 

emri ile ben artık senin haremin oldum. Padişah hiddetle: 
Dedi. Paditah bu hale içinden fiikr-

etti. 
- Ya şeyh.. dedi. Allahtan kork • 

maz ve peygamberden haya etmez mi 
sin ki ba11ma bunca bellları getirdin. Bu kadınla yedi sene geçindi. 

Jk.i oilu ve bir de kızı oldu. 
Kadının parası, pulu, neai varaa hu 

Şeyh iı<e: 

müddet içinde tükendi. ÖyJe oldu ki ye
yecek bir lokma ek~lcleri bile kalma

- Padi~hım, ne darılırsın.. Başını 
daha henüz suya daldınp çıkardın. Ben 
sana bir şey yapmadım. inanmazsan İt· 
te kulların burada hazır ve §ahit .. Onla-

dı. 

- Ey koca .. dedi. Var git kazan ek
mek parası çıkar ki çoluk çocuk açlık- , ra sor .. 
tan ölmiyelim. Padiph kullarına sordu. 

Padişah evinden çıktı. Mehil ve mah- Onlar da ~eyhin sözlerini taadik el-

ıun doğruca ihtiyar nalhandın dükkanı- tiler. 
na gitti. Ona hal ve keyfiyeti anlattı. Padişah hayret etti. Fakat bir türlü 

ihtiyar sordu: inanamlyordu. 
- Elinde bir sanatin falan var mı? - Ben, dedi. Senelerce tahtımdan 
- Yok.. ayrı ve uzak kaldım. Çektiğim mihnet 
- O halde al §U parayı c;.arııdan bir ve sıkıntıları ben bilirim aiz ne bilirsiniz. 

ip al. hamalların varunda otur. Kimin •• BİTMEDİ •• 
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BENZEYEN KADIN 

-·-·-·-Hakiki bir macera, olmuş bir vakô: 
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Eğer ölmese idi muhak- İsmet İnönü hakkında 
kak deniz suyundan altın Almanların görüşleri . . 
çıkarmağa muvaffak 

olacaktı! 
alimin karısı 

•Markonia nin dul karısı Markiz Kris-J 
in Markoni bugün zaif omuzfarı üze

"inde yalnız kocasının öl Um ünün de w 

bütün dünya mateminin ağırlığını u 
~aktadır. Çünkü bu büyük filimin u . 
lü bütün cihanı müteessir etmiştir. R:lc! 
yo sayesinde denizlerin tehlikesine yu 
varlanmaktan kurtulan gemici.. Radyo 
;ayesinde havada yolunu bularak ölüm-
1en kurtulan tayyareci, radyo sayesin 
:ie istimdat ederek yavrusunu ölümden 
kurtaran anne ve bunların binlerce ben
zerleri, kulaklannda Spikerlerin dos 
sesini duyan ve dünyanın dört köşesin
d~ haber alan milyonlarca radyo sahip 
ieri hep hep •Markoni- nin adını hür
metle, sevgi ile anmaktadular. 

Markoni, yalım kansı için değil, bü
tün dünya ve ilim için e~iz bir kayıı 
"Jlmu§tur. 

Bu bUyük A.limin 1lansı Markiz Mar 
koni ~e Pariae gelmiş ve onu 
bir Fransız muhaniri apartmanınn • 

1 

yüksek katında, çatılan anten telleri ile 

örümcek ait gibi sarılmq Paris binala-] 
rmı seyrederken ziyaret etmi§tir. 

Macera.mtı anlatan Burhan, Niha.lle bercıber Markoni, bütiliı çalıpnalarını tam ve 

diyor,, 

w ..a,. ..a u • ••r wı·• nız _ Burhan. Dedim. ş· di ed . , mutlak bir inziva içinde yapmış ve ya- Madam Mcı7'koni 
&.....an• Vy & ..., • • mı ner esın.. _,...., .. B _, alar. d'. . 

Burhanla :l.tanbulda Sen Jozef Fran- Ne iş yapıyorsun?_ '~··~- · u ı.-cuı§Dl ıse unyayı m- yeni bir hediye verirdi. Bizim hayatı-
• mektebinde mmf arkadap idik. İki- - İstanbuldayun, dedi. Emlik ko- zıvadan kurtamuştir. mız hep (Elettra) içinde geçti. Kızmu-
miz de ça)ıfkandık. Sınıf birinciliğini misyoncusuyum .. İşim çok iyi.. Muhte- Havalan aşan ve hudut tanunıyan zın adı da Elettra idi. Şimdi ben yav
birbirimize vermemek için ikimiz ara- şem bir bürom, bir çok memurlanın var. kuvvetler bugün onun yükstk dehAsını rwn da hem kocamın hem de kocama 

dünyaya haykınıiaktadır. 1.- uhi ı ha al mnda daiml bir rekabet vardı. Biı'biri- Epeyce ~a kazanıyorum .. Sen ne ya- ça~ıua m 'ti o an yatın tır arını 
ınizi çok .severdik. Ailelerimiz de tanı- pıyorsun?.. Markoninin iki vatanı vardı .. Biri bir arada buluyorum .. En büyük tesel-
fll'lardı. Burhan çok defa geceleri bizde - Ben de muharririm ... Tefrika ya- Kendi vatanı olan İtalya .. Diğeri insan- lım kocamın hatırasını haykıran mil-
lralır ve benim de onlarda gecelediğim zıyorum, roman yazıyorum.. lık... yonlacca hoparlörleri duymak ve gör-

1 olurd bir Ro ., ÖLtiM ŞUAI mektir. saman ar u. o, zengin • aileye - man mı yazıyorsun... . .. . . . e 

JDeDSUptu. Bal:ası ParJs sefareti baş kA- - Evet- Markiz do Markonı diyor ki : DENİZ SUYUNDAN ALTIN 
9.pJiline tayin edilince Bilrhan mektebi Masanın altından «:llmi tuttu, K;\,\lağl- - Kocamın son çalışmalarını mevzu- MaJam Markoni sözlerine şöyle de-
blraktı ve baba.siyle Fraıısaya gitti. Tah- ma eğildi : u~ eden bir çok pzeteler onun vam ~or : 
liline orada devam edecekti. - Karıma dikkatle bak!.. Dedi. ıÖlum saçan şua> ı bulmak için u~ - ''.teocam ekseriya derdi : •Bütün 

Aradan yirmi bet ııene geçti. Onun bu sözü birden bire hayretimi tığ~ kaydctmişl~rdi. Bu sadece yanlış dünya işte önümde, elimde ve şu düğ-
Bu sene fuarda çocuk esirgeme kuru- mucip oldu. Gözlerim gayri ihtiyari ka- değil, kocaman hır yalandır. Kocam ha- menin ucunda.. Dünyayı fethettim, fa

)Dunun verdiği auv kanınla beraber nsına gittL yatı ve insanlığı çok severdi. İcadı saye- kat derinlikteki esran öğrenemedim .. 
litmiştim. Dans =e yakın bir masa- Bu gUzel ve genç kadın, bizim bu An- s~de hayatı kurtulan insanlardan her Ben, 1ıer şeye rağmen bu •Esrar• kar
da oturuyorduk. Yanımızdaki masaya da kendisinden bahsettiğimizden, kendi- gün aldığı sayısız teşekkür mektupları şıslnda aczimi değil fakat zaifunı duy
wif geyinmif, b1r adamla üzerinde ağar siyle allkalandıjımızdan bihaber, ka- ~d~ onu sevindiren, mütehassis eden dum.• Kocamın bahsettiği bu esrar dün-
lıir tuvalet bulunan hakikaten güzel bir nmla tath bir mübahaseye dalmıştı. hıç. hır şey yoktu. ya kurulduğu günden beri ve asırları 
Jradm gelerek oturdular. Burhan, hAlA zail olmamı§ hayretimi Ölüm şuaı yalanını onun kısa dalgalar dolduran çalışmalara rağmen bir türlü 

Karını onJan 8Ölltererek bana : görünce: üzerindeki son uğrapnaları çıkardı. vasıl ol-.ınanuyan bir hedefti. O, sun't 

BERLİN - Der Angriff •İsmet İnönü• Fakat bugünkü reisicümhur İsmet 
başlığı altında bir makalesinde diyor ki: İnönü, sade parlak askeri muvaffakiyet 

•Büyük bir adamın bıraktığı bir eseri \'e tecrübelere malik bir şahsiyet değil
temadi ettirmek, kolay değildir. Zira o dir. Bunun haricinde ve hemen her sa
büyük adamın eseri ile alelade bir insa- hada bir politikacının hiiz olması Jazun 
run kabiliyeti arasında bir mukayese gelen her türlü evsaf ve kabiliyeti nef· 
yapıldığı zaman, bu karşılaştırma, ekse- sinde cemetıniştir. İsmet İnönü Türkl· 
riya ikincisinin aleyhine neticelenir. yenin kalkınmasında çok kat'i bir rol 
Bunun için Türkiye, İsmet İnönünü dev- oynamıştır. Atatürkün yanı başında ve 
Jet reisliğine intihapla, selefinin derece- onunla beraber, kendi başına düşünen 
sine hakkiyle varabilecek ve onun ye- ve hareket eden bir insan sıfatiyle ve 
rini tamamen doldurabilecek bir insan büyük bir sadakatle çalıŞDll§tır. Kendi· 
bulmanın verdiği memnuniyet ve zev- si 1925 senesinden 1937 senesine kadar 
ki duymalıdır. bila inkıta başvekillik vazifesini ifa et-

M "t ff Atat" k 'b' t t İn" il miş, fakat bundan evvel de Türkiyeyi u eve a ur gı ı sme on La 
d B .. .. k h t 1 ki usanne konferansında bUyük bir mu-e, uyu arp en evve ve sonra ffak 

1 T.. k' · ·ı . - d 1 va ıyet e temsil eylemiştir Harp ur ıyenın yenı enmesı ugrun a ça ı- · 
t . sonrası Tilrkiyenin gerek harici ve oe-'}Bn nesle mensuptur. 1884 te zmırde o 

-loğ d Jet . . t .. .. ki Osmanlı rek dahil! politikasından bahsederken, an ev reısı nonu, es 
ak Pa lak b . sk t kari şt bu arada fnönünün bt't ve mühim ro-r r ır a er yer yapını ır. lün 

rak parlak bir askeri kariyet yapmşıtır. . ü tebarüz ettirmemeğe imk6n yok-
1ur. 

1
1908 senesindeki Genç Türk hareketine AtatUrkün eski sil'1ı "beli · 
• _.,_ L tmiş T" ki . . . ve tecrü ı~ 

1
1\:uca&. e • ur yenın son yırmı arkadaşı İsmet İnönün ·· Tilrkiy B ·· -
ot~z - sene içinde girdiği bütün harpler- yük Millet Meclisi ~dan m:tte~· 
de asker olarak mesuliyetli mevkiler iş- kan reisieümhurluğa seçilmesi pek tabi· 

l
l ~al eylemi~. Bilhassa Çanakkale har- idir. İsmet İnönünün Büyük ölü tara
binde Türk karargAhı umumisinde ha- fından kendisine devredilen eseri elin· 
rekat §Ubesi reisliğini ifa etmiştir. den gelen bütün gayretle idare etmekle 

İsmet paşa, soyadı olan (İnönü) ismi- kahnıyarak, hAiz olduğu yüksek kabili· 
ni Türk - Yunan harbinde İnönü mev- yetler sayesinde onu tekemmül ettjre. 
kiinde ihraz ettiği mumfferiyete istina- celine muhakkak nazariyle bakmak ge
den alrnıJbr. Zira bu eski mücahit, bin rektir. Biz, Almanyanın; bu verimli fa· 
dokuz yUz on sekiz mağl<lbiyetini miite- aliyeti alika ile takip edeceğini ve Ata· 
akip derhal. Kemal paşa tarafından ida- türkün halefi ile daha iyi dostluk mü· 
re olunan millt istikW mücadelesine iş- nasebatı tesisini arzuladıjını, §imdiden 
tırak eylemiştir. temin edebiliriz. 

Gözlerini çıkarınız! 
Ben sağ iken onları gözleri görmeyen 

iki kişiye takınız •.• 
İdama mahkiiın kadın böyle diyor 

- Bak.. Dedi, ne ga.ı -ve ne kibar _ Yann a)qam, dedi karmla beraber Markoni, işi hakkımla kimseye bir '8Y altın yapmak istiyordu ve ... Muvaffak 

kadın.. Yanındaki kocam olmalı .. O da İzmir palasa gel. Biz ~rada kalıyoruz. •. söylemediği için bu pyialan kasden çı- ta olacaktı. İyi biliyorum ki Markoni • Cincinaü ( Ohiyo-Amerika) - Onl yüzünde vekilleridirler. Benim Allaha 
p kibar bir 197_ Kadmlar kendi aralarında konU§Ul'lu- kardılar, tA ki o tekzip etsin ve böylece niz suyundan altın çıkarmak üzeı'e idi.. alb ihtiyan zlhirliyerek öldüren mqbur itimadım ve imamm var. Maaum oldu· 

Gözlerim, so-J bcfının kocam>a •P- ken biz de hem rakı içeriz, hem de sana belki de çalıpnalanmn lıakild mahiyeti Bunu bir hayal zannedeceksiniz. Hayır.. katil Anaa Hahn 6 Son T qrinde ida- iumu da cenabıhak bilir. 
Jmup blmıpı. anlatacaldanmı dinlersin.. anlapkın. Şimdi artık onun ne üzerinde Marlııoniyi tanıyanlar onun hayale • ma mahk6m edilmitti. Onun buaünler- Katil kadın. bu istidam ile idamdan 

Bu adamı ben tam~ gibi oN,o- Merakını anhyorum.. Fakat yarın ak- çalıftılını söyliyebilirim. Markoni, kısa ğer vermiyeceğini pek All bilirler. OnlDl de elektrikli idam aandalyesi üzerinde kurtulmak makaadmı mı sütmektedir 
nan amma. Nerecla7. §8m8 kadar sabret.. dalgalar üzerinde yapılan Defriyatm nazarında halledilmez problem yoktur .. cinayetlerinin cezaau11 çekmesi beklen- yoku ... Ohyo adliyesi bu iatidaya be· 
Hehzamı mtl~ ımhyor, fa- * mahremiyetini temin için ujrapyordu.. Yalnız halledilmesi çetin meseleler var- mektedir. Bu ayın dördünde oğlunun nüz bir cevap vermemiftir. 

bt bir tOrlO. bulamıyordum.. İzmir O tabi! bunu kendi memleketi, vatanı dır. ken~wni ziyare~e müaaa~e .eclilmiftir. Columbus 9 (Ö.R) _ Ohyo zehirleylo 
Bir aralık lflzel lradmm wini d - .~. ~ karımla kansı . . hesabına.. İtalya içln yapacaktı. O yaşasa idi bunda da muvaffak ola- Katil .. Anna bu Ziyaretten Jatifade ede- ciai diye maruf olan Anne Marie Haha 

dum. Koca•nw . uy kürfezinin epız mehtabını seyir ıçuı Xocamın çalı§ırken yanına kimseyi al- cak ve dünyanın hem huzur, hem de rek qlu vaaıtaaiyle adliye makamların- dün ak§am bu hUkUmetin elektrik san-
- Burhan. .Diyordu. .Bak . ne Kordona ç:ıkmıfla~. madıjı ve hattA odasına beni bile ka- refahını temin edecek altını mutlaka n~ bir iatida vermittir. istidasında diyor dalyesinde idam edilmiştir. Bu kadm 

l(bel ~ft-~:·-r. fU çift Burhan ve ~-~ır masa başında ve bul etmediği yazıldı. Bu da yalaq, onun deniz suyundan çıkaracaktı. ki: 
Bllr~-u karşı karşıya y~ ~ . odası bize açıktı. tatediiim zaman girer- Madam Markoni ınısmU§tu. Önünde - öleceğimi biliyorum.. Hiç değil- 70 ile 80 yaş arasında dört ihtiyan ~ 

. . - Doktor .•• Dedı, sana yıne eskimek- dim. Benimi .:ıı_, __ kon '--- htlrmetle eğilerek ve büyük ilimin ha- ııe ölümüm bir ite yarwn. Gözlerimi 1annı çalmak için zehirlemif olmakla 
Bu wm, derhal U)'UflDUf bafı:ıamı ha- adınla hi edi e ualllMI UfU1' ve &liUill- il a ı h d d s.n. .mahkGmdur ke tep tap yorum. la oynar pkalaşırdı tırasını bir kerre daha taziz ederek ay- ·im aıemine e iye e iyorum. ; .. en · 

Je te getir~e klfi geldi. • . Sana dün, kanma bak.. Dedim .. Çün- ~ ona ~ çoğunda nhrken bu saatte milyonlarca insanın, gözlerimi çıkanınlar. Madam ki yapyan Bununla Ohyo hUkilmeti dahilinde 
Daha dikkatlı baktım.. Gerilere_ Yır- kil o •• Büyük bir maceranın kahramanı- d lan anında . .. be- bir inaanm çlkanlan gözfi bir köre gör- birinci defa olarak bir kadın idam edil-

mi beş sene evveline kadar gittim... Ve dır. be~'de yardım ettim .. O .. inzavayı se- ~ yo'b' %,ı..:;~d~:~~d~uğmede me kabiliyeti verebiliyormUf, benim de ınİftİr. 
B .. ..1.____ M kte kada B---L--- venu. Bunun için beyaz yatında, (Elet- mm gı ı ""i~ ÇA&U&, unyanın se- öz) b b L k d 17_.:ıı ____ mu"dafilen· bütn- •• n- hır' -• 
~ e ~ ar ~~ unı•um B~ yudum ~ içmek için llÖZÜDÜ tra) adında yatında dalına seyahat eder, sini ayaklanna getiren büyük Alimi be- g- erimin irini ir erm;e ve ijerini &M1U.1U111 uu ...... u 

~tün çoc:ukluk sıması ıör&Umde, baya. ke&ti ve .sonra ıllve etti: gökle deniz arasında dolaşarak çalıp-, nim gı"bi hUrmetle andıklannı biliyor- de bir kaclm rahibe veriniz. Bu auretle kararı istihsal etmek için çalp1flana 
limde canlandı. - Benim maceram.. Senin romancı d gözden mahrum oJan bu zavalhlar se;. da netiee alamaımfladır. Kacbn klaıD 
Yanımdaki mısada oturan adam, ifte old x...- ... eliğim' zaman bu uzak diyarlara seyahat eder ve her de- um. rebilainler. Rahipler cenaWıallm yer oduma Pıdiii vakit bayılmqtır. 

UauuU ogren mace- faki döntı,Unde llim dünyasına daima •JAN LOBESPIN• 
bu çocuk llimMımn yeflanmı1w fakat ana rayı anlatmak ihtiyacını derhal duydum. 

~ka~~~~~~ --------------------s,·rçoLı·nLı·lAplar~ı·rmı·ıolanJevrı·mı~~ 
ıA aslı idi. Ve ... Anlatmap başladı: Kiralık apartmanlar listesini &ıilne bçlrmak ta istemiyordum. Kabul ettim. IC IC u tt~T uı ~151 

Bir arahk gözgöze ıeldik. - Ben, bUndan bet sene evvel ldr koydum. Ona, her mil§terime yapbiım Kapının önünde otomobill bekliyordu.. - Bat .....,. ........ ..wfede - Bütün bu pyleri o, kudretinin bir mn 
Onun gmleri .. Artık fUphe etmiyor- gün büromda otururken odacım bir ka- gibi çok nazik davrandun.. Listeyi be- Yanma oturdum.. Beyoiluna çıktık. Asayişi tesis etmek vazifesinin kendisi- olan büyük bir abır ve metanetle pi'" 

dwn.. dınm beni görmek istedilbıi söyledi. raber tetkik ettik. EvVell Şiflide kiralık olan iiç kilçilk ne verilmesini temine muvaffak oldu.. çekleftirdi. •Taaddüdü zevcah kalktq 
Sevinçle seslendim : İ~'eri çok güzel bir kadın girdi... Adı Bir kaç adres not aldı. apartmanı gezmekle işe bqladık.. Niha- Ondan bu suretle kurtulmuş olduiun- İsviçre medeni kanunu ve İtalya cel8 
- Burhan... Nihaldi ve ben onu gördüğüm r.aman Ben : liD bana kup pek sıcak kanlı ve pek dan dolayı saray aeviniyordu. kanunu Türklerin lhtiyaçlanna 8Öl'8 
O da beni tanımıştı.. Onun da ağzın- büyük bir maceranın eşiiinde bulundu- - Memurlanmdan biri me refakat 90kulgan hareket ettiğini anlımak için İzmir Yunanblar tarafından işgal edil- şekil aldı. Şapka fesin yerine aeçtL 

dan bir sevinç sesi çıktı : ğumu hiç aklıma getirmeml§tim. Sana eder, apartmanlan gösterir. Hangmni o kadar dikkatli olmağa lüzum yoktu... dikten dört gün sonra, 19 mayıs 1919 da Arap harfleri atılarak yerine yeni 
- Doktor!. peşinen söyliyeyim ki kanının adı Ni- beğenirseniz.. Kadınlarla vakıa alAbm yoktu amma Mustafa Kemal Samsunda karaya ayak Türk harfleri kondu. 
Mektepte bana (Doktor) diye ad tak- bal değil.. Selmandır .. Ve Nihal... Be- Dedim.. Başını kaldırdı.. Hayret et- Nihalin bana karşı içinde bir şeyler his- bastı. Yeni Türkiyenin asıl dojuın tefi. Yepyeni bir §ekil alan kültür poli~ 

IDlflardı. İsmimi unutan bir çok arka- nim maceramın be§ kahramanıdır. mi§ gibi yüzüme baktı : settiğini sezmiyecek kadar da toy de- hi, ifte bu tarihtir. sandan, iredantist olan bUtiln unsurlu 
daflar bu IAkabımı unutmamışlardı.. - Desene ki .. İki kadınlı bir macera.. - Nasal... Dedi, siz beraber gelmiye- ğildim. MalQm a.. Paris kaldınmı çil- Yeni devlet hakkındaki tasavvur lan- uzaklaştırıldı. Ekonomi yeniden organi-
Burhan da beni ilk tanıdığı bu Anda bu Eı}er sonu tatb bitti ise fena değil.. cek misiniz?. nedik .. Gezmek için girdiğimiz apart- nı üç yıldan fazla gizliyen adam, ancak ı.e edildi; binlerce kilometre ~ujun-
mektep hatırası ismim ile çağırmı§h. - Bağlantısı tath oldu amma safahatı İşlerimin çokluğundan bahsederek b1r manın kapısından geçerken bana yak- Sakarya mm.afferiyetinden sonra, asal da demiryolu yapıldı, yeni bir endtıstrl 

Derhal masalarımızı birleftirdik. çok acı geçti. sana fUJlU haber vereyim memur çağırmak. üzere zile eliıni uzat- lqmak ve sürtünmek için vesile bulu- politik hedeflerine doğru ilk adımı ata- yaratıldı, köye ve köylüye batın sa}'l-
Karıiarınuzı birbirlerine takdim et- ki bana kadın, istediği kadar güzel ol- tnn. yordu. Odalann, mobilyelerin vaziyeti- bildi. Galip çık:ml§b. Onun otoritesi ka- lır bir mevki verildi. Küçük bir kasa'brı-

tik. sun, vız gelirdi. Mesleiim icabı hemen Eldivenli eli hafifçe bileğime dokun- nl benimle mUnakap ederken bizi g&. bul ve teslim edilmişti. dan, modern Ankara 19hri meydaa8 
- Yahu.. Nerelerdesin?.. Bu kadar her gUn o kadar çok kadmla görüşüyor- du. ren olsa idi muhakkak yeni evWer zan- Çeteleri disiplin altına aldı ve merke- ıelc:li 

'ftfasızlık olur mu?. dum ki Nihal, baygın bakışlı ell göde- - Çok rica ederim.. Dedi .. Ben, tuta- nederdi. Gözleri, samimi tavırları, gü7.el- zt hiikUmete itaate mecbur etti. Evvell Atatürk, devletin ınevkiiııi, dıf poli-
İnsan eski arkadaşını bu kadar ça- ri, kırmızı dudaklan, çekici güz.ellili, caimı yerin memurlarınız tarafından bi- lik ve cazibesi yavq yavq dikkatimi Erzurumda, ondan 90nra Sivasta birer tikada da takviyeden geri kalmadı. So'V"' 

buk unutur mu? .. Filin gibi ilk sözler- JUks tuvaletine rağmen benim için alel- }inmesini istemiyorum.. Bunun için siz- çekmele ba§lıyordu. Kendi kendime : kongre topladıktan 80nl'8, Büyi1k Millet yet paktından soma Balkan antanta. 
den sonra eski hatıraların 111cak derin- Ade bir müşteriden başka bir ,ey ola- den bizzat rahatm olmanızı yalvaraca- - Bekirım.. Hiç bir kimseye ballı Meclisini Ankarada açtı. 1 80ll tepin bin müteakiben de Irak, İran ve AfpDistBll 
lijine daldık. mazdı. Benden kiralık mobilyeli küçük ğım. delilim. Kimseye karp verilmif bir aö- dokuz yüz yirmi iki tarihinde ııaitan&t ile Saadabat paktını yaptı. Montrti 11111-

- Ne idi o günler._ ve zarif bir apartman istediği için yegi- Kendi kendime : ztlın yok.. Nihayet bir erkeiim- Küçük devrildi, tlzerinden iki hafta geçtikten kavelesiyle Boğazlar ilzerindeJd htlktilD" 
Diye ba§lıyan cümlelerimizin sonu ne dilfilocem bu zengin görünen kadın- - Zencin kadın kaprisi.. Dedim.. Bir bir aşk maeerası pek 614 yapyabUirim. llOm8 cümhuriyet kuruldu. Bu cümhu- nmhiını yeniden hzandılJ gibi, Fran-

pbniyordu. dan dolgun bir komiayon koparmakU. O saatlik bir gaybubet benim için o bdar Diye dil§Unüyordum. ri;JetiD reisi Gaziclea 1-tJra kim oJabi- sa De yaptıjı ınlapada Hatay davatd 
Bir aralak: adar.. mGhim dejjldi. Hem nlh bir mUaterl llt!' ~J - JliıdlT. halleW:.• 
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ENVER Paşanın 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

-2-

lyi Amma Parayı 
Nerede Bulacağız?. 

- Nuride Para 
Sonra Millete 

Vardır. Sarf eder, 
Hesabını Veririz .. 

Seyfi Bey Enver p~anın emirlerini 
baştanbaşa dikkat kesilmiş dinliyordu. 
Sanki bütün sözlerini harfleriyle ezber
lemek istiyordu. 

Seyfi Bey paşanın emrini bir kere da
ha tekrar ettikten sonra. f>aıka bir emri 
olup olmadığını sordu. 

- Güle güle ... 

En ver Paşcı 

rEHrASIR 
... ' 

Milyarder kadınlar ... 
lngilterenin en zengin kadını ayni 
zamanda yaman bir ihtililcidir ... 

- Bütün bunlar ne için?-· 

SYL VİA VİLKS AŞK ARIYORDU 

Sylvia Vilks Amerikanın en zengin 
kadınıdır. Fakat bu yet~lik kadının 

hayatına gıpta edecek pek az fakir var
dır. Onun beşiğinde hayata gözlerirü 
açar açmaz ilk duyduğu kelime para ol
muştur. Hayatının hükümran kanunla
rı ise para saklamak, para biriktirmek, 
para çoğaltmaktan ibaret kalmıştır. 

Miss Vilks, pintiliği ile uzun zaman 
Seyfi Bey vazifesini yapmak için bek

llyecek vakti yoktu. Süratle ~arı çıktı 
ve otomobile atlıyarak yalının önünden 
ayrıldı. bire bu fikrini değiştinneğe saik olan Günlin birinde Londraya gitti .. Yük-

tin ve sınıf kavgalarının başlıca saiki- Vall Streetin umacısı olan Hety Green 
dir. Lord Ronddanın kızı azgın bir suf- naınmdaki kadııun kızıdu-. Hetty Green 
rajet oldu. Rondda vadisindeki maden- 1885 senesinde sırf kendi menfaati için 
lerin direktörleri patronları bu sevimli Birleşik Amerikayı o güne kadar tanı
kız tarafından yapılan müfrit hareket- matlığı en müthiş bir mali buhrana sü
Ieri tebessümle karşılıyorlardı. L:u-d rüklemekten çekinmem.işti. Pinti ka
hayata gözlerini kapayınca onun asi kı- dın, hayatın ne~esini bulmak, zevk ve 
zına bir heyet göndererek senede ne ka- sefa sürmek istiyen kocasını servetinin 
dar gelir istediğini sordular. idaresinden uzaklaştırmış, hatta ölüm 

* kuvvet ne idi~ sek iktısat ve siyasi ulUmlar mektebine 
Kabine düştüğü gündenberi vukua O günlerde Cemal paşayı sık sık ziya- girdi. Maksadı ka..""Şılaştığı sosyal roh-

gelen hadiseleri en ufak teferruatına ret eden gazetecilerden Refik Halit, hat- lemlere kitaplar içinde bir hal sureti 
kadar bilen Seyfi Bey, bu karara hiç ta Ali Kemalden baska bir de Alman bulmaktı. Burada etütleri onu büsbü
hayret etmedi. Çünkü Paşalar daha ilk vardı. Bu Bavyera esrafından ve asılza- tün meyus etti. Memleketine ruhunda 

•• .3 em1 k-'-'" -1.-lft- L • ti deaanından atasanaval olan zattı ... gunuen m e .,. •• en u~ • .,a.-. ıs - daha büyük isyanlarla döndü. Nihayet 
yorlard.ı. Cema1 pa~a iktidar mevkiine gectiği bütün bu sefaletin sebeplerini anladı ... Onun cevabı şu oldu : 

halinde olan oğluna bile para sarfetme-

Fakat bunun şekli henüz teshit edil- gündenberi Fransız politikasına taraftar- Vardığı neticeye göre dünyaya kadınlar 
memişti. Çünkü iki kumandan ille. günü dı. Her vesi~yle bunu söylüyor ve Al- yerine erkeklerin hakim olmas1 sefale
kaçınaktan ziyade memleket dahili:nde manlardan ayrıhnak fikrini takip ediyor-

- Nenin geliri? .. Ben bir rantiye de
ğilim. Sizin reisinizim efendiler .. 

Lady Rondda politikada da babasının 
Yarisi oldu. Vikont ünvanmın babasına 
bahşettiği bütün inı.tiyazları ve haltları 
istedi. Her şeyden evvel Lordlar kama
rasında bir mevki sahibi olmak talebin
de bulundu. 

mek için doktor getirtmemişti. Miss Syl
Yianın gençliği bu garip ve karanlık mu
hit içinde geçti. Güzellikten ve cazibe
den mahrum olduğu halde bir milyarder 
kızı olduğu iç-in kendisine talip olanlar 
yok değildi. Sylvia Greenin elini iste-. 
mek için Atlantiği geçen İngiliz dükle
li, İspanyol kontları da vardı. Fakat 
&nası bunları evinin eşiğine bile 5okmı
yordu. 

saklanmağa tariıftar idiler. du. 

Bunun içiıı de ıöylıe bir plin J•pıJ,; Almanlar Cemal paşanın bu fikrini bil-
llllfh.Enver pap yamna Traldustan p.. dikleri için hu ataşanavali göndermiş

l:İnnİf olduğu emiırberini,Cemal pap ela lerdi. 
Seyfi Drahor Beyi alacaklar ve Sapan- Bu zat Cemal paşanın yanında uzun 
ca taraflarmda sa1danaca1rlardı. Emir müddet kalmış ve paşanın da hakikaten 
zabiti Nurettin Bey de paşaları Sapan- muhabbet ve iltifatını kazanmıştı. 

eada aizlemek ~ ii:ariıe .ı - Enver paşa memleketten uzaklasmak 
nuştı. (billhara ~ meb'usu ol.an bu fikrini mülayim buldu~ için Cemal pa-
zat vefat etmiştir.) şayı da aynı fikire imfile etmek istiyordu. 

Fakat bu ka:rar tatbik edilme~ti Lakin Cemal paşa memlekette kal-

söylediği sözlerden Cemal paşanın gece 
yarısı Istanbuldan uzaklaşacağı anlaşılı
yordu. 

Seyfi bey kendi kendine: 
- Demek .. dedi .. Paşanın iki gündür 

yaptığı hazırlık boşuna değilmiş. . Bu açıktan açığa bir isyandı. Lordlar 
Seyfi bey Cemal paşanın Boyacı kö- bır vesile buldular ve Lady Ronddaya - Parama göz dikiyorlar. Paramı is-

yündeki yalısına gelince hemen paşaya asalet bahşeden mektupta Lordlar ka- üyorlar. Sana !Ayık biricik koca bizzat 
Enver paşanın sö71erini birer birer tek- rnarasında yer alabileceği kaydının mev- bir milyan olan ve onu çoğaltmayı bi-
rar etti. cut olmadığını ileri sürdüler. Böylece len adamdır diyordu. 

Cemal paşa bu sözleri dinlerken cok onu parlamentonun dışında bıraktılar.. Sylvia sosyeteden tecrit edilmişti. Ne 
sakindi. Gözleri dalmış bir şeyler dü- .. Fakat Vikontes Rondda teslimiyet bir baloya, ne sinemaya, ne operaya gi-
şünür gibi idi. gostermedi. Mücadelesinde devam etti.. demezdi. Ktz ancak 38 yaşında mahpe-

T kkü d dedi 
En ileri fikirleri ncşreden1 bir haftalık sinin demirlerini kırmağa ,_.,..,.~t ede-

- eşe ·r e erim Seyfi bey.. ~-----
mecmua tesis ederek onu bizzat idare k g·zli · landı ın· tiha tt•;c,: ve içeriy~ ailesinin yanına gitti. re ı ce mşan . p e •ö• 

A 
~AHIFE9 

§ ms:ı 

Samsun ve Dalila 
Samsan basını • 

kaldırdı 
- BAŞTARAFI 6 iNCİ SAHİFEDE -
lunmadı. Gözlerine mil çektiler. Acısını 
duymadı. Boynuna, ayaklarına zincir 
vurdular. Ağirlığını hissetmedi. Alay et
tiler. İşitmedi. Sabahtan akşama kadar 
değirmen çevirtUler. Bu işi ruhsuz bir 
cesed gibi gördü. 

Yalnız bir defa bir ses duydu. 
Yanına yaklaşan Dalilanın ayak sesini 

duydu. 
Ona; 
- Bırak beni Dalila .. Dedi. Birak be

ni... !çine gömüldüğüm gecede milleti· 
min iztırabmı benliğimde yaşayayım ve 
sana karşı gösterdiğim zaafımın hicabı 
içinde öleyim ... 

* Filistinliler Gazze'de, Dagon mabedin-
de büyük bir ziyafet verdiler ve büyük
lerini eğlendirsin diye Samsonu bu mt-
bede getirdiler. ' 

Mahed. çok büyüktü ve bütün: Filis
tin halkı Saınsonu görmek için burnY.a 
dolmuştu. 

Samsan, kendini ve benliğini kaybet
miş hir halde onların önlerinde bir may
mun gibi oynadı. 

Birden titredi. 
Mfıbedde Dalilanın mevcudiyetini his 

etmişti. 

Onu mabedin ortasına.. Büyük kub
benin istinad ettiği ve yan yana duran 
.iki kalın mermer sütunun arasına g&

ti.irdüler. 
Samson artık tahammül edemedi. 
AUahma ya1vaı·dı. 
- Yarabbi, dedi, ne olur bana bir an 

için eski kuvvetimi ver ... İntikam ala
yım ... 
Ell~ yana uzattı, sağmda ve solun

daki mermrr sütunlara dayadı. 
Başını kaldırdı: 

- Dalila ... Dnlila... Diye bağıl'Clı. .. 
Yanıma gel! 

Dalila yanına geldi. Onun stcak solu
ğunu yU7.ünde ve dudaklannda tekraz 
hissetti. 
ken müthiş bir nare savurarak kollarmı 

Dalilanın üzerine vücudu ile abanır-
gc-rdi... 

Mermer sütunlar yerinden oynadı. 
Sallandı ... 
Ve .. . 
Mabedin kubbesi büyük bir gürültü 

ile kendinin ve Filistinlilerin üzerine 
çöktü. 

Samsan yaşadığı müddetçe öldürdüğü 
Filistinlilerden daha fazlasını ölümü ile 
beraber öldürmüştü. 

Bütün d~manları öldülE!'I". Kendi ve 
sevdiği kadın da beraber ... 

c. RENE LEF AUSE > 

[eoRsA] 
OZON 

551 i. Üzüm tar~ 15 16 50 
419 K. Taner 14 75 18 50 
296 F. Solari 11 50 18 50 
2'1 A. R. Üzümcü 12 13 25 
239 Ş. Ri2a halefleri 13 50 17 50 
230 İnhisar idaresi 6 14 

35 M. H. Nazlı 13 50 13 50 
28 A. Papağnos 15 50 15 50 
24 Albayrak 13 13 

2063 Yek~ 

Çünkü o günlerde sabah ve akşam gaze- mal.."ta ısrar edivor ve yabancı memle
lelerini dikkatle okuyan paşalar her ke- kete gitmeği manasız buluyordu_ 
limeden, her satırdan, her havadisten Fakat Alman ataşanavalınm tesirile 
mA.n.a çıkarıyorlar ve kendilerini alaka- nihayet o da tstanbuldan yabancı bir 
dar edecek bir nokta olup olmadığını memlekcle u.zaklaşmab karar vermisti. 
araştırıyorlardı. Fakat bu1tünle:rde de şu hadise oldu. 

etti. İşsiz kadınlar1 •İşte benim filemimı adam altmışlık bir ihH .. ai:-d.ı. Nev-vorkun 
Işıklan sönük bir motörbot ~ • .1 619602 Eski kUn 

adlı eserlerinde Londra yüksek sosyete- en meşhur ve zengin bir ailesine men- ye 
Rıhtım üzerinde bir müddet dolaşan sine mensup kadınlarla alay etti O da- suptu. Hetty Green bu izdivaca ancak 621665 Umumi yekQn 

13 
Bugünlenie idi. Bir akşam gazetesin- Halep valisi Bedri~ Azmi beyler mem

d e Bulgaristan bqvelôli Radislavut,un leketten çıkıp gitmeğe teşebbüs etmiş
kaçtığına dair bir yazı intişar etmişti. lerdi. Lakin Izzet pasa kabinesi bu iki 

Cemal paşa gazeteyi eline alıp bu ha- zatı vapurdan alarak harice kaçmalarına 
vadisi okuyunca fevkalade heyecanlan- mani olmuştu. 

Enver paşa yanındakilerle konuştu, gU- ima fakirler, ezilenler, tazyike uğrıyan- damadının kendisinin ve kızının serveti No. '1 
lüştü sonra içeriye girdi. lar, hayatlarını zorlukla kazanan ka- üzerinde hiç bir emel beslemediği hak- No. 8 

Çok geçmeden sarayın rıhtım kapısı dınlar yanındadır. kmdaki deklarasyonu imza etmesi şar- No. 9 
gıcırdayarak kapandı. Az sonra da saat TOPLAR K ADINI BERTHA KRUPP tiyle razi oldu. No. 10 

13 50 
14 50 
15 50 

tam 11 ri çalıyordu. N 11 
Büyük harp ~inde dehşet ve ölüm Miss Sylvia Vilks anasının servetin- o. 

Ciı, asabiyetle telefona sarıldı ve Boya- Cemal paşa bunları duyunca harice 
cıköyündeki yalısından Enver paşanın kaçmanın müskülatından bahsetmek 
I<uruçeşmedeki sarayına telefon etti. istedi. Fakat Enver pa,.<;a. 

Şimdi artık, sarayda ses k~, el 
ayak çekilmişti. Büyük salonun lfunbala

saçan bir harp aletinin ismi olan .. bil- den başka kocasının da servetine teva
yük Bertha• hakikatte ince uzun çehre- rüs etmiştir. Beş milyarlık bir servete 

ZAHİRE 
- Enver.. akşam gazetesini okudun - Merak etme .. diyordu. Her şey ta- n söndürillmti§ etraf derin bir sessizliğe li bır' kadındır da... binl · nkul _ ,,,_._!_ F _ ve erce gayrı me e m~W-. a-

nıu? marn.·· gömülmüştü. Bütün gün ayakta durmak-
Telefondaki cevap Cemal paşanın yii- - lyi ama .. Parayı nerede bulacağız? .. tan yorulmuş olan muhafızlar birbirinin Bertha Krupp on altı yaşında baba- kat saadet denilen şeyi tanımamıştır. 

~ündeki çizgileri karıştırmıştı. Bir ta- Enver paşa bu sual karşısında tered- yüzüne baktılar, Bundan sonra bu gece- smdan üç milyarlık bir servete konmuş· MİLYARDERLERİN 'EN GÜZELİ 

360 çuval Buğday 
779 kental Palamut 
50 Balya Pamuk 

315 

18 

5 
45& 

47 

ı:a!tan başını sallıyor ve diğer taraftan düt etmeden: de yapılacak bir vazife kalmıyordu. We tur. Almanyarun bütün yaldızlı gençliği, Barbara Hutton dünpnm en ~engin 
da: - Nuride para vardır .. dedi .. Sarfed.er Paşalar yem.işler, jçınişler ve sonra rıh- b:ün ilasil aıd"lelerinkgençlenlıkri Essedinin larkü- kadını olmasa bile mu'hakkak ki mil· :.! .. i(i~iİ.ik .. ;p .. ·;~ı~·;ö'·s. 

- Yarın merkezi umumkle görüşelim mütareke sonunda millete hesabını ve- tunda gezinerek biraz hava almışlardı. ç m· yar erine urilia e 'yor - yarder kadınların en güzeli, en seviaıli 
diyordu. ririz.. Rüzgar devam etmekle beraber yağmur dı. Nihcı.yet genç kız hayat yoldaşı ola- ve en kaprisci olanıdır. Bugün 26 yaşuı- e Gilndotdu Voroşllof bulvarı ai'·i 

Filvaki ertesi gün, Cemal paşa ile Cemal paşa artık bu kadar kat'iye1le da dinmişti. Ertesi gün Istanbul muha- rak Gustav Von Bolılen Und Halbach dadır. Hiç bir zengin kadının muvaffak :mıda denize nazır gayet miikemmel5 
'.Enver paşa merkezi umumide buluşmuş verilen karardan dönemezdi. O da bunu fızlığına verilecek gündelik rapor için adlı az tanınmış bir diplomatı seçti. Bu olamadığı derecede dünya umumi efka- !konforu havi sekiz odalı yeni inta! 
ve fevkalade mühim meseleler görü- kabul ederek hazırlıklarını yapmağa bu mevzu kMi gelmez mi idi? Birer bi- a~~- Bertha Krupptını on alt.ı yaş bil- rını sık sık işgal etmiştir. Ona dolarlar, :e..ıillllİ! bir apartman Jôrahktu'. i 
şülmüştü. başladı. rer oldukları yerde uyuklam.ıya başla- yüktu. Vaşingtonda, Pekinde ve Roma- operetler, peri masalları prensesi diye- ! GCirmek istlyenleriDt apartnum cıa.: 

Netekim ~am geç vakit Boyacı kö-f Evvela para tedarik etmek istiyordu. dılar. d~ ~ci derecede mevkiler işgal et- biliriz. İlk aşk romanı Gürci prensi ihilindeki bekçiye, görüşmek için de i 
Yündeki yalıya dönen Cemal paşa işini\ Sapancalı Baki bey Istanbuldan ayrılı- Tamam bu sırada bütün ışıkları sön- nuştı. Sabık Kayser bu izdivaçta bulun- Aleksi Medivani ile geçnıi.şfü. Barbara i gazetemiz idarehanesine mü.taaa· S 
halletmiş bir insan gibi müsterih idi. Oı şmdan bir gün evvel Cemal paşaya dürülmüş bir motörbot Beşiktaş önle- mak için bizzat Essene gitmişti .. Düğün kocasına Venedikte muhteşem bir sa· ;atıeri. : 

. . ·ı b 1 d d •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• gec~ rahat olarak ilk defa güzelce yemek f (2000). ~ verdi. Cemal paşa bundan rin~e ~ :o~Ja. Boğazı çıkıyor<lu. Alman gecesı verı en a oyu a o iv are etmişti. ray h~ırl~ıruşt~: ~e~? .. çiftler Barb~~· 
Yedı ve. r~atça uykusunu uyudu. . I sonra. ı~ı. mektup yazdı. Bu mektuplar- denız mulazımı c Eberhardt > motörbo- Bertha, ~~basının bıraktıgı muazzam nın .22 ı~cı :Udo~umunu kutlamak: ıçın '"•••M• .. •••••••ı"'lıı 
v. Ertesı gun Cemal paşa artık asabı de- J dan bmsı o zamanın dahiliye nazırı olan tun baş kamarası altındaki makine da- servet harıcınde olarak ne onun lüks Parıse gıtmişlerdi. Burada Barbara Da- f t 
gı~di.. Yalıda rahat rahat dolaşıyor vet' Fethi, diğeri de Behriye nazırı olan Ra- iresinin ölgün ışığına elindeki zarfı tuttu aşkını, ne de büyük babası Alfred Krup- nim.arkalı Kont Hogviç Reventlofu sev- O O 
ı:nısafirleri de kabul ediyordu. uf beye aitti. Paşa bu mektuplarda ço- ve bir saniye tereddüt ettikten sonra bu pun maceraperestliğini tevarüs etme- di. BU-inci kocasından ayrılarak bunun- Kem al 

Bu misafirler arasında en ziyade na- cuklannı bu zatlara emanet bırakıyor- zarlı yırtarak açtı. Alman mülfızi.mi, fon ınişti. Ailenin ikametgahı olan Essen la evlendi. Bu izdivaç ta uzun sürmedi. 
ıarı dikkati celbeden Falih Rıfkı bey idi. du. cBengendorb un ancak Beşik~ önle- yakınındaki muhteşem. Hügel Şatosu se- Suitefehhümler baş gösterdi.-Ayrıldılar. 
Cenıa.J. paşa o gün yalıya gelen Falih Rıf- Paşa bu mektupları yazdıktan sonra rine gelindiği :ıaman açılması şartiyle ııclerce göz kama§tıran suvarelere sah- Barbara Amerikaya döndü. Yılha.~ı münasebetiyle İzmir halla.-
kı beyle uzun uzadıya konuştuktan son- en çok itimat ettiği zabitlerden Seyfi eline teslim etmiş olduğu bu zarftan çı· ne olduğu halde servet genç kızın eli~ MİLYARDER YILDIZ na eemile olmak üzere fiatlerde .. 
r:- dosyalan arasındaki evrakın tasfiye- beye veırıniş ve: kacak emri bir an evvel anlamak için ne geçtikten sonra çok sakin ve burjuva Sinema yıldızları içinde en çok servet 
Sine başlamasını söyledi. - Hareketimden iki gün sonra bu sabırsız.laruyordu. bir hayatla eski haşmetini unutmuş gi- sahibi olan kadın Norma Sharerdir. Bir 

Falih Rıfkı beye evrakın idari ve si- mektupları Fethi ve Rauf beylere götür. Genç mülaz.im minimini maklııe daire- biydi. Ne bayan Bertha ne de imparator milyan mütecaviz olan servetine rağ-
hst kısımlarını tefrik ettirdi Bunlardan demişti... sinde iki büklüm bir halde zarftan çıkan tarafından karısının ismini taşımasına men kocası İrving Talbergi kaybettiği 
~ ve münhasıran kendini alakadar * giııli «nri şöyle okudu : müsaade edilen Krupp von Bohlen mon~ günden beri dUnyanın en kederli kadını 
<"den evrakı alıkoydu. Mütebakisini de I~ şimdi Enver oasanın Se~ye -BtTMEDt- .den hayat bakımından pek parlak tema- olmuştur. 

Mühim tenzilat 
Hükümet karşısı ueuduk se~ 
yanında... 1- 19 (38'17) 

l 



SAHiFE ıo 

YAVRULARA GIDft. Tahsin Piyalanın Aşçı baıı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ••• 

• 

Sinema haberleri 

Deanna · Durbin bir 
sevmiş? garsonu mu 

Holivudun en güzel ıcsli yıldızla • ren gazeteci, istikbalimi keşif hususun
nndan Jobn Gnrfield cDört hemşire> dn bann yardım etmiş olncnktır. Ama, 

adlı yeni bir filim çeviriyor. Bu maruf 

eca yıldızı erkek olduğu halde filimde 
kaz sesiyle prkılar söylemekte ve çok 

muvaffak olmaktadır. 

John Garfield, filmin ilk provası 

münasebetiyle evinde arkadaşlarına 

verdiği hususi ziyafet esnasında, güzel 
aeaiyle şarkılar söylemiş ve adını cMn-
deline> e çevireceğini söylemiştir. 

DEANNA DURBIN BiR GARSO -

NU SEVMiŞ 

~u dakikada, henüz böyle bir saadete 

varmış değilim. Ç:Ünkü sevi~tiğim kim· 
se yoktur.> 

LOTFEI-.J KAC.IDA SARINIZ 

Clark Gable bütün ihtiyac;hmnı ken
disi temin eder ve alışveriş e~ekten 

çok hoşlanır. iki hafta evvel bir muğn

znya giderek bir çift eldiven nlacağını 
söyler. Kendisine birkaç ç~it eldiven 
çıkarırlar. Fiatini sor~ır. Eldiveni gÖs· 

teren bir delikanlı idi. Fakat fiat sor -

duğu znman yanına güzel bir kız gel-
Deanna Durbinin adını birçok defo- di. Ve cevap verdi: 

lar işitmi~ olacaksınız. Bu şöhretli yıl- - Dokuz dolar, 15 sent. 

dız hemen her akşam Holivutta Cafıı Clark Cnble, genç kız:ı arkadaşını 
Lamazaye oturur. orada soğuk bir bi- söndermesini söyler. Genç kız müte· 
ra içer ve yaya olarak evine gider. hayyir, cevap verir: 

Son günlerde Amerikalı gazeteciler, - Buna ne lüzum vardı. Bana iti-
bu itiyattan bir mana çıkarmıya kalkış· razınızı SÖ)'.)iyebilirsiniz. 

mışlar ve yıldızın bir kahve garsonunu Bunun üzerine gülümsiyen yıldız el-
diveni güzel kıza uzatır ve: 

ıcvdiğini ileri sürmüşlerdir. 
- cLütfcn kağıda sarınız, der. 

Deanna Durbin, gazetecilerin hu GRET A CARBO SAHNEDS 

müteessir konuşturma usulüne uyarak Greta Garbo tekrıır sahnededir. 

fU cevabı vermiştir: T ekra.r bir filim çeviriyor. Filmin adı 
- cHer gazetecinin hayatında gÜ· cCcce yürüyüşü> dür. Ve bir catu:ı 

zel bir yalan gizlidir. Tahmin ederim filmidir. Garbo hu filimde (Odacı) 
ki. benim hakkımda güzel Lir rüya gö- 1 rolündedir. 

Yeni yıldızlardan Ann Sheridan 

Saadeti izdivaçta buldum 
Bette Da vis: Çocuk isteyip istemedi
ğini kocama henüz sormadım, diyor 
Maruf 

ve 
yıluız kocasiyle bir kollektif şirket kurduklarını 
müşterek sermayeyi işleteceklerini söyliyor 

<lir a:nma, müşküldür. Ben bunu kocaın
j la henüz konuşmadım. Onun ne düşün
düğünü ilk fırsatla soracağım. Eğer o da 
isterse mesele yoktur. Ancak, çocuğum 
olunca ilk işim, mesleğimden ayrılmak 
olacaktır. 

!ştc, en güzel eserim de bu olacaktır. 
1 Yani çocuğumu iyi büyüterek en güzel 

1 

eserimi vereceğim. Düşilnüyoruın da 
aklun almıyor. Bir insan, başka bir in
sanı nasıl yaratır diye .. Dem~k bir gün 
benim de bir yavrum olacak ve onu 
seveceğim .. . ı-

P'.Ji!I~ eP cernByet~w.JZe 
vazife t:dmBı is~emil11en 

&irdclege 
Montevideo, 9 . (A.A) - Dr. Josc Au

tun:ı Milletler cemiyetinin önümüzdeki 
nsamblesindc Uruguayı temsil etmclc va-

l
i z.ifcsini kabulden imtina etmiştir. Hü-

1{ N ls 
kümet kendisine bu vazifeyi tevdi et-

Bctte Davis ve annon e on 
1 

. ti _, 
• me ı:: ıs yoruu. 

« Hen saadeti izdivaçta buldum :» di- dendir. Çünkü kocam, benimle ayni fi-1 Doktor Milletler Cemiyetinin beynel-
yen Bette Davis Fotopley mecmuasında !imde vaz.ifc almak istemiyordu. milel siyasette artık hiç bir nüfuz ve te-
yazıyor: Bana soruyorsunuz: siri kalmamış olduğunu beyan etmiş-

--< Evlenmenin bir zaruret olduğunu Şüphesiz düşünmek istemem. Evlilik tir. 
heman her kes kabul ettiği halde benim hayatının, serbest hayatla epeyce fark- -*-

Cıgara içen bayanlar 

Ağzinızd::s~i tutun koku· 
sunu na~ıl gidereblllr

slnlz? 
Cigara içen bayanJar; ağzınızdan tü

tün kokusunu gidermek için kendi ken
dinize güzel bir gargara hazırlamak is
terseniz size bir kaç faydalı ve kolay r~ 
çete gösteriyoruz: 

-1-

Adaçayı y:ıprağı (toz halinde) 20 gram 
Romaren esansı 10 damla. Kolonya su

yu 70 derece 200 gram 
Ad:ıçayı yaprakları tozunu Romaren 

esans! ve kolonya suyu içersine koyup 
ü~ gün şişeyi ağzı kapalı olarak muhafa
za etmeli. Dördüncü gün süzmeli. 

Bu ma:y iden bir kahve kn§ığını bir 
fincan ılık su içersine koyup gargara 
yapmah, Ağza güzel bir serinlik verir, 
aftız kokusunu giderir, ağzın tadını ye
rine getirir. Oldukça antiseptiktir. 

-2-

Gül ynprağı (kunıtulmu~ v~ toz ha
line getirilmiş) 10 gram. 
90 derecelik ispirto 50 gram. 
toı halinde ktıfuru 5 gram. 
n211e ruhu 10 damla. 

Hepsini beraber 24 saat kapalı bir şi
şede bırakıp sonra süzmeli. 

.Bir bardak ılık su içersine konm~ bir 
kahve kaşığı mayi mükemmel bir garga
rtı olur. Kuvvetli antiseptiktir. 

MtDE SANCILARINA KARŞI 

Mide sancılarına karşı 

Kadınlar ekseriya mide sancılarından 
şikayet ederler. Bu gibi halleırde hiç za
rarı olmıyan ve muhakkak surette fay
dalı bir iki reçetemiz vardır: 

-1-
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Müsait bir yerde 4 ayda 5 mil~·ar sivrisinek meydana getirir. Jozef Tiyent 
Paskal Zukkarclli.) 
VATANDAŞ, gıdası kan olan bu bela tufanından korun .. Hiç kıymet ve

rilmiyen bu mel'un düşman iğnesiyle kana.. 

SITM .A 
Parazitlerini aşılar. Bu parazitler de anaları gibi mütemadiyen çiftleşerek 

hesap kaidelerinin topbyamıyacağı bir nisbette çoğalırlar. Bu korkunç üreme 
neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan mahv ve harap olur 
ve ~.tnıa meydan alır. 

• OGEN B • N ı 1 
DRAJELERi SITMADAN KORUNMAK VE KUR• 

TULMAKİÇİN 
kam temizleyip çoğaltır, kırmızı kürrccikleri arttmr, adale ve sinirleri lnıv
vetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür .. 
Tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar temin eder. Sıt· 
manın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczanede 
bulunur. 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
lzmirde Ahmet ağa mahalleıinde kiin ve vakfa ait büyük tütiin 

deposunmı boya, badana, ııva veaair tamiratı 9/12/938 den itibaren 
20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmU§tur. 
Ke,if bedeli 2743 liradır. Muvakkat teminatı iki yüz altı liradır. 
lhaleıi 28 kinwıu evvel 1938 tarihine müsadif çarıamba günü 

saat 1 O da vakıflar idaresinde yapılacaktır. 
Talip olanların keıif ve §&rlnamesini görmek üzere her gün vakıf

lar idareıine müracaatleri ve ihale gün ve saatinde de ihale komisyo-
nunda hazır bulunmalan. 10, 14, 17, 27 3448 (3076) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Kazanç vergisi mükelleflerinin 

nazarı dikkatine 
1 - Kazanç vergiai ikinci taksit zamanı hulul etmİ§tir. 
2 - Birinci kanun 938 sonuna kadar mükellefler ikinci taksit 

borçlannı mensup oldukları maliye ıubelerine tediye etmelidirler. 
3 - Maliye dairesi, taksit borçlannı vaktinde ödemeği ihmal etmit 

olanlardan cehri kanun yollariyle taksit bedellerini istihsal için lizım 
gelen tertibab tamamile almıf bulunduğundan mükelleflerin kendi
lerini hem yüzde on zam cezasından ve hem de cebri tahsilit tazyİ· 
kinden vareste bulundurmak üzere taksit borçlarını hiç bir ihtimale 
kapılmayarak bu ay zarfında behemehal tediye etmeleri menfaatleri 
iktizuındanelır. 

4 - Geçen taklidin tahsilinde alınan tedabir alikadarlann malu
mu olduğundan bu takıidin tediyesinde tehalük gösterilmesi aayuı 
mükelleflere ehemmiyetle bildirilir. 

10 20 25 4333 (3072) 

·------..----~ 

buna yanaşmamam imkfuısızdı. Ben de ]arı vardır. !kimizde birbirimizi kıskana- B. Razvelti meşgul eden 
Harmon NeL~nla evlenmiş bulunuyo- rak seviyoruz. Adeta kollektif bir şirketi Vaşington, 9 (A.A) - Sefirlerle doğ
rum. Yedi senelik arkadaşımı kendime kurduk. Bu şirketin sermayesi ikimiz.in- rodan doğruya görüşmek sistemine de
koca olarak seçmiş bulunmam elbetteki 1 dir. Müslcrek gayemiz pürüzsüz bir ha- vam eden reisicümlıur D. Ruzvelt Çin
fovkaliıde bir iş değildir. Kendisini öte- yat olduğun:ı göre bunu mutlaka temin deki Ameriknn sefirini Vaşingtona da-

Kahve 60 gram. 
toz halinde nebati kömür 15 gram 
zanelerden alabilirsiniz). 

(ec- l 
den beri haluk, halim, selim bir çocuk edeceğiz. vct etmiştir. 
olarak tanırdım. Mektepte iken tanışmış- Ev1enmck cemiyeti daha yakından ta- Reisicümhur halihazırda Japonların 
tık. O, benim bir sinema yıldızı olmamı nmıal..-tır. Bir sualinize cevap vermekte Amerikayı Çin ticaret piyasasından at
istcmiyordu. Hatta ben, rn"' le<'iimi sc- mazurum. Yavru yapmak güzel bir şey- mn1nrı tehlikesi ile meşguldür. 
çince bir sene kadar mektuplaşmadık. 

Fena halde canı sıkıldı . Bir gün ald ğım 
bir mektubunda: 

- c S nin mt'sleğini d ğil, fakat bu 
meslek içinde seni affedemiyorum. Her 
cihetÇe mes'ut olmıya H\yık bir kızın bu ~ 
meslekte fazlaca yıpranacı:ğını ve ahl"lki 
akidelerinden mühim bir kısmını kaybe
deceğini sanıyorum.> diyordu. 

Kendisini ikna ettim. Nihayet o da 1 
Hollivuda geldi. Kolaylıkla bir vazife 
buldu. Kendisinin sanat kudreti, kısa 1 

Sabırsızlıkla Beklenilen 939 Modeli 

l'•·t~:.t \(&._~, ..... :.-·~··- . .._,. ... ... ; .. -''"'4'°':ı~I ->•· .. .,. .... ,,, • .. ··,:., ... ;. 'J'~·.,,.~.: ,· .. 
r'!'-; • : •.ı:JIY" ..... ' .. · ·• ,....;,,.:'•"' c ,,. • _..... '. •·. •"' .... • • .. • 
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Kınakına 10 gram. 
Vanilyalı şeker 40 gram. 

Bunu koyu bir şurup halinde kayna
tırsınız. Bir çorba kaşığı, en şiddetli 
mide ağrılarını bile geçirir. 

-2-

Kınakına 30 gram. 
Vanilyalı şeker 40 gram. 
Magnesie Hidrate 100 ı;ram. (eczaneler
den reçetesiz alınabilir). 

Duna kafi miktarda gül şurubu ilAve 
Nlerek yapılacak şurup hem mide ağrı
larına iyi gelir, hem de gayet hafif bir 
müshil yerini tutar. Mide bozuklukları
nın en güzel ilacıdır. 

1.amanda parlamasını temin etti. ı · 
Simdiye kadar kendisiyle güzel bir fi- o"ksu•• renle re.• 

,.......,irmernişsek, bunu istemedieimiz- KATRAN HAKKI EKREM 

• 
l 
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Kemal K. Aktaş 

Hilil Eczanesi 
Sıhhi korsa ve parfümeleri 

Bahar çiçeği 

Kolonyası •• 

Kim ye 

San' at 

Nefaset 

TOPANE 

Terazileri 
Tiirkiyenin en birinci terazi fabrikasının 

mulatıdır. Taklitlerinden sakınınız... 

Herkesin 
ettiği 

üzerinde ittifak 
bir hak1kat : 

Saı.eh, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Kullanmak 

Şartiyle 

RADYOLIN 
Dişlerin.izi tertemiz, bembe

yaz ve sapsağlam yapar. Ona 
yirminci asır kimyasının hari
kalanndan biridir. denilebilir. 
Kokusu güzel lezzeti hoş. mik
roplara karşı tesiri yüzde yüz

dö.r ... 

ma-

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğl~ ve 
akşam her yemekten sonra giinda 3 defa 

dişlerinizi hrçalayınız. 

TAZE 
ucuz 

TEMiZ 
iLAÇ 

. Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SIHHAT 
BASDURAK Büyüh Salepçioğlu 

Hanı Karsısında .. 

YEHIASIR SAHiFE JJ 

Umdal Oli1"İer ve Deutsche Leww Fratelli Sperco 
UMUMi DENİZ şo• k" t L• • V A t ACENTALJCı LTD. ure ası van e ınıe apur een ası 

HELLENİC LİNES LTD. BİRİNCİ KORDON REES' G. M. 8. H. RAMBVRG ADRiAl'İCA S. A. Di 
-- BİHASI rEL. 2443 . NAVİGA'l'İONE 

GERMANİA vapuru 11 kanunuevvel- POLO vapuru 3 birinci kanunda Lon- SARDINIEN vapuru halen limanı- LERO motörü 8 - 12 tarihinde gelerek 
de beklenilmekte olup, 13 kanunuevvel- dradan gelip yük çıkaracak ve ayni ıı:a- mızda olup ~vers, Ro~r~ Bremen ayni gün Patmos Leros KaUınnos İstan
de hareket edecek, Rotterdam, Ham- manda Londra ve Hull için yUk alacak- ve Haınburg linıanlan ıçın yiik alacak- köy, Rodosa hareket edecektir. 
burg ve Anversa limanları için yük ala- tır. tır. . . ,. VESTA vapuru 12 - 12 tarihinde gelip 

caktır. Deııtsclıe Levante-Llnie WEISSESEE vapuru 19 dan 24 ilkka- ayni gün Midilli Selanik Draç İstanbul 
ATHİNAİ vapuru 20 kanunuevvelde nuna kadar Anvers, Rotterdam, Bremen B V K'"st harek 1 beklenilmekte olup, 23 Itanunuevvelde DELOS vapuru birinci kAnunun orta- ve Hamburg Hmanlan için yük alacak- ed urg~ arna ve 0 enceye e 

rdam, H b smda Hamburg Bremen ve Anversten ~ ece · 
hareket edecek, Rotte am urg . yük' ıkar' caktır • P/FOSCARİ motörü 13 - 12 tarihinde 
ve Anversa limanları için yük alacaktır. gelip . ç a .. · -- limanınuza gelerek 14 - 12 de Leros Ro· 
GRİGORİOS c. II vapuru 28 kanunu- LIVERPOOL HA2'2'1 AMERICAN EXPORr dos Brindisi Bari Trieste ve Venedik li-

evvelde beklenilmekte olup, 30 kanunu- ALGERİAN ve LESBİAN vapurlan UHİES' manlanna hareket edecektir. 
evvelde hareket edecek, Rotterdam, yükl-:1'ini İstanbulda ~ ederek EXİRİA vapuru 6/ 12/938 de bekleni-

Hamburg ve Anversa limanları için yük D~IZBANK vapurlariyle İzmire gel- yor. Nevyork için yük alacaktır. n~T::~ı:,:~:~~. 
alacaktır. mış · EXMİNİSTER vapuru 20/ 12/1938 de 

HELLAS vapurtı 2 kanunusani 1939 bekl . N k . . yük" alacaktır HERCULES vapuru 8 - 12 tarihinde 
A enıyor. evyor ıçm . .. . . 

da beklenilmekte olup 5 kanunusanide Doktor Operatör EXTAVİA vapuru 291121938 de bek- gele?ek Burgaz, Vama ve Kostence ıçın 
hareket edecek, Rotıerdam, Hamburg ve !eniyor. Nevyork için yük alacaktır. mal alacaktır. 
Anversa limanları için yük alacaktır. Cemil Oral -- OBERON vapuru 12 - 12 tarihinde -*- gelip Rotterdam, Aınsterdam ve Ham· 
BALKAJııfLAR ARASI MEMLEKET HASTA.Nll'Sİ .JOHHSrON W ARREH burg için yük alacaktır. 

BATTI ESKİ oPERATÖatt ı.JHiES ı.rD. -~ 
ZETSKA PLOVİDBA A. İzmire tekrar avdet eylemiş ve has- İNCEMOORE vapuru 11 ilkkanunda SVENSKA ORİEHl'E Lİ• 

D. KOTOB talarını Fransız hastanesinde kabule ~kleniyor. B~as, Varna ve Köstence NIEN KIJMPANY A.SI 
-- b~amıştır. limanlarına yuk alacaktır. MARSİLİA vapuru 7 - 12 taribind' 

(( L O V C E N )) Öğleden sonra Birinci Beyler Sokak -- gelip Rotterdam Hamburg İskandinav-
Lüks vapuru pazartesi 12 kfuıunuev- Numara 36 TELEFON : 2310 DEN lfORSKE HİDDEL• B it k ı· 1 · · -·k ala k ya ve a ı ıman an ıçın yu ca -

velde saat 12 de İzmirden hareket ede· HAVSLİNİ.JE, OSLO tır. 
cek, Pire, Korlu, Adriatik limanları Ve- Daha fazla tafsilat almak için Birinci BAYARD vapuru 12 ilkk&nunda bek- GOTLAND motörü 22 _ 12 tarihinde 
nedik, Trieste ve Şusak limanları için Kordonda 152 numarada ı UMDAL• leniyor. İskenderiye, Dieppe, ve Nor· beklenmekte olup Rotterdam Hamburg 
yolcu ve yük alacaktır. umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat veç umum limanları için yük alacaktır. İskandinavya ve Baltık lima~ için 

qerek vapurların muvasalat tarihleri, edilmesi rica olunur. __ yük alarak hareket edecektir. 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- Telefon : 4072 Müdüriyet __ 

kında acenta bir teahhüt altına giremez. Telefon: 3171 Acenta SERVİCE MARiriME SERViCE MARirlME 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK CC7.anCSİ laboratuvarlarında hazırlanan Juvantin saç 

boyaları muzu- ve zehirli maddelerden tamamen 3ri olup saçlara tabii rmk
lcrini bııhşeder . 
. JUV ANTIN saç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabii renk üzerine ter

tip edilmiştir. Gayet t:ıbii ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter
lemek hatta denize ~nnek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat mağa
zalarında arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür ! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 1 

NEVROZiN 
Almak lazımdır 

l\TEVROZIN ::oğuk alğınhğınm fena akıbetler doğurmasına mani olmakla 
beraher bij.fün L'>hraplan dn dindirir 

icabında ı:ünde 3 kaşe alınabilir 

ROUMAIH Roumain Kumpanyası 
B U C A R E S T ALBA JULİA vapuru 14 - 12 tarihin· 

DUROSTOR vapuru 27 ilkkanunda de gelerek Malta, Marsilya, Cenova li
bekleniyor. KöJtence için yük alacak· manlan için yük ve yolcu alacaktır. 
tır. İlandaki hareket tarihleriyle navlun-

-- !ardaki deği§ikliklerdcn dolayı acenta 
SOCİE'J'E V APEUR DE mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf-

BVLGA.RE silat için ikinci Kordonda 72 - 4 numa-
TZAR FERDİNAND vapuru 9 ilkka- rada FRATEI~Lİ SPERCO vapur accn

nuna doğru Burgas Varna için hareket tasına müracaat edihnesi rica olunur. 
edecektir. TELEFON : 2004 - 2005 

iZMIR SULH HUKUK HA. • 
KiMLiöiNDEN: 

Fatma Nete ve çcuklarının ve 
Musa kahyaoğlu Kadri ve Nezi
!ı"" ve keza çocuklarının faiyan 
mutasarrıfolduklarılzmirde kirpi 
. okağında kain 1900 lira kıymeti 
::nuhammeneli büyük küçük do -
kuz oda ve ayrıca mutbah ve bir 
.!;ısım avluyu havi ve iki çefme
Jik Şerif Ali çıkmazında kain 47 
No lu 1400 lira kıymeti muham· 
meneli bet odab ve ayrıca mut • 
bab ve taraçayı havi iki evin 11-
1-939 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 te lzmİl' sulh hukuk 
mahkemesi salonunda satınları 
yapılacaktır. Bu arhrmada tah -
min olunan bedellerin yüzde yet
miş be•i nisbetinde bedel veril • 
diği surette taliplerine ihaleleri 
yapılacaktır. Aksi takdirde sahf 
15 gün daha uzatılarak ikinci ar
tırmaları 27-1-939 tarihine müsa
dif cuma günü saat 15 te yine da
i:-emizde yapılacakhr.Gayri men
kul üzerinde bak talebinde bulu
nanlar ellerindeki resmi veaika • 
lariyle birlikte yirmi gün içinde 
dairemize müracaatları lazımdır. 

Aksi takdirde haklarında tapu 
sicilli malum olmadıkça payla,. 
madan hariç kalacaklardır. Şart· 
name 19-12-938 tarihinden itiba
ren herkesin görebÜemesi için 
açıkta ve gayri menkullerin ev
saflara da ,artnamede yazılıdır . 
Müzayedeye i,tirik etmek isti -
yenler kıymeti muhamminenin 
yüzde 7 buçuğu nisbetinde pey 
akçası veya milli bir banka temi
nah irae etmeleri lazımdır. Gay
ri menkulün vergi ve sair kanuni 
mükellefiyetleri sahcılaT'a ve yüz
de iki buçuk dellaliye ve ferağ 
harçları alıcıya ait olup ihale be
deli defaten ve pefİnen ödene -
cektir. ihaleyi müteakip müşteri 
ihale bedelini vermediği veya 
veremediği surette gayri menkul 
tekrar 15 gün müddetle artırma
ya knulup tıt.libine ihalesi yapıla
cak arada tahakkuk edecek iha
le farkı hiçbir güna hükme hacet 
kalmaksızın veeibesini ifa etme. 
yen mü,teriden tahsil olunacak
ttr. Daha maliimat almak iıtiyen
ler dairemizin 937-1654 aayıh 
dosyaıma müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

Çünkü ASPİRİN senole~~ 
denberi her türlü s~uk~ 

gınlıklarma ve ağrılara kcırl•J 
tesiri şaşmaz bir ilAç .. oldu~unu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesinnd~ 
• • >;lr~~ 

emin olmak için lütfen \17 .mar-
kastna dikkat edini7., 

8 
..... 
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Fransız parlamentosunda istiZahlar 
Fransız maliye nazırı 
artık bacayı sarmıştır. 

Pol Reyno söylüy~r: "Yangın 
Bu ateşi · söndürmek lizımdır ,, 

Müzakereler hararetli oldu 

Fransanın. teslihat mas
raflar~ 25 milyarı bulacak 

Yuvarlak masa konferansında 

Filistin Arapları nasıl 
temsil edileceklerdir? 

Londra, 8 (A.A) - Prcss Association 
Filistin araplarınm yuvarlak masa kon
~-cramanda ne laı-.Lda temsil edilecekleri 
hakkında a~ağıdaki maJUmo.tı ncşrct-

mektedir : · 

Londrada bulunan Arap merkezi ol
:revm menfada bulunan arap rüesası 
tahliye cdilm~ikçe Arap delegasyonu
nun kat'i surette teşck.külU mevzuuba
his olam1yacağını bildirmektedir. 

Paris, 9 (Ö.R) - Dalacliye kabinesi
nin umum! siyaseti etrafındaki istizah 
takrirlerini mUnakaşa etmekte olan 
FransJZ ınebusan meclisinin bu sabahki 
celsesi bilhassa maliye nazırı B. Pol 
Reyno tarafından verilen izahata tahsis 
edilmiştir. Açık ve dağdegasız bir lisan 
ile maliye nazırı hüküınetin kanun emir
namelerini madafaa etmiş ve Fran.ıaz 

maliyesinin dojrul.ması için bunlardan 
bisıl olan imkAnlan göstemtlştir. 

Bu izahat meclis üzerinde en derin bir 
tesir yaptığından bu geceki itimat reyi
nin netiCcsf.ni emniyetle beklemek 
mümkündür. Öğleden sonraki celse sü
.kiınet kesbetmiş bir bava içinde açılnuş 
\'e komünist mebus Perinin nutku şim
diye kadar heyecan uyandırmamıştır. 

ı Ayni merkez Fahri bey Nasasibinin 

I Filistin Araplarını t emsil edemiyeceğini 
ve on1ann nnınına söz söylemek için hiç 
bir salahiyeti hfüz olmadığını da kay
detmektedir . 

Maliye nazın Fransayı bir eve bcn
zetmi~r. Evin zem.in katını teşkil eden 
milli istihsaldir. Nafıa i§leri ikinci katı 

Fransız başvekili Daladiyc nazırlardan l\Iar;,ando , .c maliye nazırı P. Reyno ile 
ve tesllhat ta üçüncü katı te~kil eder .. 
Teslihat masraflarının muazzam yekunu bergde söylediği nutukta, bunun de-ı tedbirler zaruridir. Bugün para kirası-
gelecek sene 25 milyar franga baliğ ola- mokratik parlamento rejiminde yaşıyan , nın tenzili hüküm.etin mali siyaseti üzc-

memleketlcrdc, bir sureti hal olamıya- 1 rinde büyük ümitler kurmağa müsait-:.;..·. 
caktır. Maliye nazırının fikrince Fransız \ 

c·ağını itirafa mecbur kalmıştır. Bu siyasetle Fransız kıymetlerinden 
buhranı evin bu Uç katı arasında teva-
zUn mevcut olmamasından ileri gelmek- ıŞu halde Fransadan ı;ennayelerin mürekkep olan ma~Taf portföyü 13 mil-
tedir. B . Pol Reyno sormuştur : kaçma<>ına nnsıl mani olunabilir? ... Ben yar frank. artmış ve Faris borsasında 

• _ Dalına sermayemizi yiyerek yn- kağıt para basmadım. D evletin istikraz kote olan ecnebi kıymetler portföyü ise 
ihtiyatlarını yirmi milyar azalttım. Bu- dört milyar tenezzül etmiştir. Yapmnk

pmağa devam edebilir miyiz? .• Devle-
tin istikrazlarının yekfuıu 1936 da otuz nun için on milyar franklık yepi vergi la itham edildiğimiz banka siyaseti bu 

ihdas etmek lazım geldi. Fakat vergi mudw·?. Fransız tasarrufunun azalması milyar, 1937 de 40 milyar olmuştur. 938 
adaleti münakaşa edilirken, yeni vergi- bu mudur?. ıı 

de 45 milyar olacaktır. Eğer buna altın 
lıüyatının ziyaını illve edersek bir se- ler eskileriyle değil, mükellefin iradiy- Bir ses : - Sonunu bekliyelim .. 

ı.alet enflAsyonuna doğru sürilklendiği- le mukayese edilmelidir. •- İşte iyi bir söz .. Şu halde yapmak 
ıaiz neticesi h~ıl olur. •Kanun emirnameleriyle dört frank istediğimiz. siyasetin semerelerini ver-

• Yangın artık bacayı sarnuştır. Bunu fazla ödiyen bir fakir mükellefin vergi- mesine müsaade edilmelidir. Bu da dev-
MSndürmek Iılzınıdır. Fakat nasıl?~ si yüzde 50 artmıştır. Fakat senelik ira- Jet maliyesinin ıslahı, Fransanın dahili 

Kambiyo kontrolüyle mi? .. • dı bir milyon frank olup 488 bin frank ve harici istikTaz faizlerinin inmesidir. 
Maliye nazırı tekrar kambiyo kontro- vergi ödemekte olan mükellef vergisi 567 Siyasetimiz bugüıikü Avrupada Fransız 

1(1 sisteminin muhakemesini yapmış ve bin franga çıkmış, ynni iradının yüzde kuvvetini miidafaa imkanını veren ve 

t.pat delillerini dünyanın muhtelif 57 sini yutmuştur. Mutedil olarak bunu hükiimet zaruretlerini bir hürriyet at
ınenıleketJerinden alınan teknik misal- dah:ı zlyade arttırmak mümkün mil idi? mosfcrile telif ey1iycn biricik siyasettir. 
Jere dayanarak Almanyada ücret kıy- Maliye nazırı bazı naf1a işlerini bırak- Bu siyasette şu veya bu partinin redde 
metler inin nastl düştüğünü, Almanlara mak, bazı iktıs:ıtlar yapmak ve otobüs mecbur kaliıcağı her lıangi bir unsur var 
hariçten mal satın almanın menedildiği- Ye metro biletlerinin fiatlerini arttırmak mıdır? .. Bunu zannetmiyorum. Meclis 
ni ve ihracatın da tahdidi UU'W'eti h.A-· gibi halkın hoşuna gitmiyecek tedbirle- birazdan ağır bir rnesuliyet knrşısında 
sıl olduğunu göstermiştir. re müracaat etmek llizım ~eldiğini an- bulunacaktır. Zira mevzuubahis olnn 

• - Kambiyo kontrolU öyle b ir sis- Jatmış ve demiştir ki : memleketin ekonomik kalkınmasından 
temclir ki biuat doktor Şaht, Köniğs- •Para kirası aşağı indirilmedikçe bu . da !a7.la bir şeydir.• 

Lehistan Diyet meclisinde 

Ukranya mebusları heye
canlı bir takrir Verdi 

Parit 9 (ö.R) - ltalyanın b irçok 
tehirlerinde, ezcümle Roma, Freol, Mi· 
l&no ve T arantoda F rama aleyhind e 
Jenİ :nümayifler yapılm.Jfhr. Bu arada 

:J" unuata d a F ranuya kaqı sadaka t n Ü· 
mayifleri b irbirini takip ediyor. Bu nü· 

mayişlerle mukabil nümayifler eana • 
aında T un usta kargatalı.k çıkmaınua 

için Fransız otoriteleri tarafından fid -
detli tedbirler alınmıttır. Buna rağmen 
ltalyan gazeteleri Fransayı tahrik ve 
İtalyanlara tecavüzle itham etmektedir· 

)er. · ı 
cTribünu ve cGiomale d,haliu 

Tunus üzerindeki ftalyan müddeiyah 
için hukuki bir meııenet bulmağa gayret 

ediyorlar. Bunların fikrince l 9 3 5 son 
Kanununda Fransa ve ltalya arasında 

yapılan ~nb~m:ılnr hükümsüz kalmıştır. 
t 

Halbu!.:i f'ransn kendi hesabına bu an· 
)aşmaların ke:ıdiııine taallük eden mad· 
delerini tatbik etmiş, !talyoya Libyanın 

cenubunda 1 00 bin kilometre murab
baı ve Eritre hududunda 1000 kilomet· 
re murabbaı arazi terketmiştir. 

Jtnlynn gazeteleri 1935 tenberi vazi
:retin deği§tiğini ve Hnbeşistanı fethet
miş olan ltolyanın ~imdi metalibatını 
d aha ileri sürebileceğini yazarak bu an· 
!aşmanın hükümsüzlüğünü mlidafaa et-
111ektedirler. Fransız cazeteleri bu ne&-

üze:-indc itnlyan mür!dc: tını 

tahrik edenlerden Marepl Balbo 

riyalı hayretle karşılamakta ve ltalya 
haricinde kimse üzerinde mÜC811İr ola
mıyacağını kaydetmektedir. 

Roma 9 (ö.R) - Resmi gazete bu 
eene zarfında ltalyon milli müdafaa 

1 

masraflarının 1 milyar 290 milyon liret 
artmlacağını yazıyor. 

Londra 9 (ö.R) - cDeyli T elgraf> 
gazctcai F ranaaz bapekili B. Daladiye
yi son d erece methetmekte ve daha 
U%UD müddet İf batında kalacağı ümi· 
dini W..r etmektedir. 

cB. Daladiye hayranlı.it uyandıran 

bir cesaret ve gayretle harici ihtilatlar 

tehlikesini a tla tmlf, F ranaanın ekono -
misini kurtarabilecek amirane tedb irleri 
alnu§br. Bu sayede 19 36 danheri sık 
sılı: hükümet tebedd üllerine sebep olan 
hallı: cephesi parçalanmı§tır. 

clta)yan müddejyatı Franaa için bir 

nimet olacaktar. Partiler arasında kavga 
ve ha.setleri bertaraf etmek için bundan 
daha eyi hesap edilmi~ hiçbir şey ola
mazdı. Fransada Koraikanın, Nisin, Tu
nusun ltalyaya terkine razı olacak tek 
bir parti ve grup yoktur.> 

Çalkantıdan bahisle gazeteler ilave 
ediyor: 

dtalyanın, T unustaki Italyanlan ltal· 
yadakilerle birleştirmeğe muvaffak ola· 
mıyacağı son derecede muhtemeldir. 
Buna mukabil, eğer ileri giderse, Fran
sızlan Fransızlarla birle§tirmeğe, müd~ 

deiyatı karşısında kırmaktan aciz kala· 
cağı bir mukavemet cephesi yükseltme· 
ğe muvaffak olacaktır.> 

Eğer İngiltere hüküıncti Fahri beyi 
davet etmek niyetinde ise bu zatın Arap 
delegasyonu azası arasında yer a1anu-
yacağını şimdiden söylemek icap eder. Filistindc 150 bin nüfuslu Tcla,·ivdcn bir manzara 
Diğer taraftan Fili<;tin Ajansı Arap nezareti şu tebliği neşretmiştir : leşmiş olan, propaganda merke7Jerinin 

reisi Nasasibinin Filistin Arapları ara- •Filistindeki İngiliz askeri kıtalarının tasni1eridir. Her iddia karşısında hükii
sında bir çok taraftarları olduğunu id- , ve polislerinin kasden cebrü şiddete ve met derhal tahkikatı emretmektedir vo 
clia etmektedir. olmıyacak hareketlere tevessü] ettikle- l iUum gör ülmedikçe harekete geçmekte 

ri hakkında yabancı kaynaklardnn çı- ter eddüt etmiyecektir. Böylece hakla• 
BİR L'l~_iLlz TEBI,İGİ lkan haberleri hükümet kat'i surette rmda ciddi iddialar serdedilen dört po.o 

Londra, 9 (0.R) - Müstemlekeler · tek7Jp eder Bunlar, ekserisi şarkta yer- lis mahkemeye verilmiştir.• 

lngiliz basınına •• gore 
Tunus ve Korsikaya aid İtalyan müd
deiyatı Fransa için bir nimet olacak 

Puis 9 ( ö.R) - Ukranya meselesi 
beynelmilel dikkati ehemmiyetle celbe 
ba§lamı§tır. Lehistan Diyet meclisinde· 
ki Ukranyalı mebuslar ve Volhinya ara
zisinin mümeasilleri bugün Lehistana ta
bi Ukranya ve Volhinya araziıinin 

muhtariyetini talep ed en heyecan veri· 
ci b ir takrir vermi§lerdir. Takrirde bu 
a razi için bir ana yasa projesi de var· 
dır. Mevzuubahs memleket Stanlava, 

T arnopol, Volhinya vilayetleriyle k11 -
men Lemano, Lublen, Dolizi, Vlastok, 
ve Karakovi vilayetlerine muallaktır. 

Bunların ahalisi 7 milyondur. 

Ana yua projesinde b u arazinin bir 
muhtariyet hükümeti teıki} etmen isten
mektedir. Harici aiyuet milli müdafaa 
meseleleri muhtariyet hükümetinin sa· 

lahiyeti haricinde kalmakla beraber 
muhtariyet hayati menfaatlerine taalluk 
eder mahiyette anlaşmalann imzuı ha· Çekotlovakya Cümbur reisi Hqa Emil 

Jinde Varoova hükümetinin bunları 

muhtariyet Diyet meclisine tasdik ettir• 
mm icap edecektir. 

Lehistan Diyet meclisi tarafından bu 
projenin münakataaı gelecek celseye ta• 

Jik edilmi§tir. Çekoslovakyanın parça• 
lanmaaından sonra Ukranya bazı ihtir• 
raslara mevzu teşkil ediyor. Bu 
memleketin tabii servetleri ve orta §Ark 
petrol kaynaklan yolu üzerindeki riıe"' 
kii bu ihtirasların saikidir. Çekoslovak• 
yaya tabi olan karpat alb Rusya (Uk· 

ranya) eyaleti meaeleai muallakta kal· 
dıktan ıonra şimdi Lehistandaki 1 mil• 
yon, Ruayadaki 20 milyon, Çekoelo ' 
vakyadaki 2 milyon, Romanyadaki 2 
milyon Ukranyalının birleşmeıiyle 36 
milyonluk bir Ukranya devletinin kurul• 
ması emelini körükleyenler vardır. z;.. 
ra böyle bir devlet, her hangi bir büyük 
devletin mükemmel bir aJct olabilir. 

Fransız başvekili .. " Benim gibi siz de 
yolunuzu intihap ediniz •• ,, Dedi 

"Ya beni devirirsiniz ... Yahut bana giriştiğim gayrete 
devam imkanını veriniz. Ve bunu sarahatle yapınız ••• ,, 
F aris 9 (Ö.R ) - Meclis müzakerele- şmda umumi grev meselesi ve harici si- . kurtarmak için nevmidane bir gayre' 

rinde komünist mebuslar bükü.metin işçi yaset vardır. Bugün ya beni devirmeniz 1 sarfettim. Kurtarmak imkBnı olan b*I 
ve köylü aleyhindeki eski siyaseti ihya yahut ta giriştiğim gayrete devam imkli- ,eyi kurtannağa çalıttım. Fakat ~ 
ettiğini söylemişlerdir. Komünist mebus' nını vermeniz ve bunu da çok büyük bir göstermek vesilesile Fransayı har~ .. •~ 
Peri dem~r ki: sarahatle yapmanız lazımdır. Benim gibi mağı, milyonlarca Fransız köyHıtU" 

- Almanyanın beynelmilel mukavele- siz de yolunuzu intihap ediniz.> 1 öldünneği asla kabul edemezdim. 
lere ve her milletin istiklaline hürmet 1 Başvekil umumi grev teşebbüsünde Biliniz ki ben her milletle sulh si)'~: 
esası dahilinde gireceği bir sulh paktı siyasi bir mak.c::ad takip edildiğini, komü- seti yapmak isterim. Fransanın tnınaıtı 
akdine muvaffak olacak hükümct her nistlerin hükümeti böylece devirmek is_I yetine gelince, bu her şeyden evvel :rra; 
kesin ve b~cıda komünistlerin minnettar- tediklerini, kanunsuzluklara, fabrika iş~ 1 sızların kendilerine bağlıdır. Ben 50 

._ 

lığını kazanır. Fakat başvekilin imza et- gallerine tahammül olunamıyacağını, istivorum. Eski muharipler<ie ~ulh ıstı 
tiği ve medhiyesini yaptığı misak bu ma- nizamın her suretle muhafaza oluna - yo;lar. Elzem olan milli müdafaanın es; 
hiyettc değildir. 6 ilk kfinun deklaras- cağını söylemi~ ve ilave etmiştir: sı i§idir. Eğer iş temin edilmez.5e .~~r t" 
yonu Fransız diplomasisine öyle bir is- c Yoksa, ne demokrasi kalır, ne cüm- parun istikbalinin ne olacağını soyUY 
tikamet veriyor ki eğer durdurulmazsa huriyet, ne de hatta Fransa!> mem.> 

11
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Münib anlaşmasını bir sulh merhalesi Sonra harici siyasete geçerek demiştir Başvekil hükümet başına geçmeği ke .. \I 

d il b f u.k f h ki d" · · d w oJclııS eğ" , yeni ir ew et ve erağat mer a- ·: ısının arama ıgını, mensup !" 

lesi yapacaktır. - Fransanın Münihte teslim bayrağı radikal sosyalist partisine ve vatan~,.. 
B. Daladiye muhtelli hatiplere cevap çektiği iddiasının bu mecliste ileri sürül- verlik kanaatlerine sadık kaldığını .~~ .. 

vererek deıni§tir ki: mesini kabul edemem. Bunun hiJAfı bir liyerek şiddetli alkışlar arasında )cu 

- Umumi siyaset m üzakeresinin ba- siyaset harp siyaseti olurdu. Ben sulhu . den inmiştir. 


