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1 TELEFON= _; ___ _ 
Nasyonalistler bir F ran.'lız 

vapurunu topa tuttular 
Ta;ıca, 13 (O.R) ...!._ Bir Fransız vapuru lspan

yol kara sularından sekiz mil mesafede nasyo
naltstlerin taarruzuna uğramış ve ihtar topun
dan ronra, Nasyonalist gemileri tarafından 
bombardmıan edilmiştir. •Alerh ismindeki 
Fransız torpidosu vapurun imdadına koşmuş- ı 
tur . ................................ ......: 

FlATI ( 5 ) KURUŞTUR Cümhu.Tiyetin ve C.:!imhuriyeı eserinin bekçisi, sabahlan çıkar siycı.si gazetedir YENi ASIR Matbaasında baııılmıttır 

d ........... m·n çankırıya da uğradılar Şefi 
.. 
z 

Akşam tetkiklerini biti
rerek .Ankaraya döndülerr 

Mill'i ~cfimi: ~i mali Anadolu tetkikler•1~dc 
~ı~------...,..,..~~~~· 

--o----

Ankarada milli Şefimiz 
hükümet erkAnı, askeri 
erkan ve halk taraıın-

dan istikbal eclild.L. 
-o---

Ankara 15 (Ham•i) - Ciim -
hurreisimiz lnönii bugün Çankı
rıJa bir müddet kalarak tetkik -
lt?rine devam ettiler. Çankırı hal
.kının candan tnahiiTaXı cuaıında 
uğurlanarak Ankaraya döndüler. 

Milli Şef Ankara garmda baf
vehil, kabine azaları, a"~eri er
kan; mebuslar ve büyük bh- halk 
kütle• tarafından karfdcındıl~. 

latanbul .13 (Haınısi) - Ciim
hurreiBimiz, Çerkeş lr.azası11da 
tetkiltlerinde . bayram günü mı -
maı: kılınırken arapça tekbir i.ilın
mattı sebeplerine temas ettiler. 
Kaymakam hadisede kasod olma
dıoını sadece hocanın dili do • ., ' 
la::ma:n neticesi tehaddii3 eden ve 
h/ılkın katiyen iştirak etmediği 
bir vaziyet olduğunu tahkikatına 
i•tinaden beyan etmiştir. 

Tunus ve Korsika üzerin
deki Italyan müddeiyatı 

Almanya tarafından mijzaharet ve 
kuvvetli teşvik görmektedir .• 

Ömürsii:: dostluklardan bir inti ba: Ribbentrop Pari.stcki baloda 

Londra, 13 (Ö.R) - İtalyanın Fran
saya· veya müsteinlekelerine taarruzu 
halinde İngilterenin hiç bir muahede 
veya misakla Fransaya yardıma mecbuı 
olmadığı hakkırida avam kamarasında 
başvekil B. Çemberlaynın beyanatı Ni
yuz Standard gazetesi t.arahndan dü
rüst telakki edilmiyor. Bu beyanat, 
Fransa taarruza uğradığı takdirde İn· 
gilterenin bu ınÇmlekete yardmıa koş· 
rnıyacağına İtalyayı inandıracak mahi· 
yettedir. 

Halbuki Fransaya Kaı:şı taahhütleri
mizden hariç olarak, Fransanın mülk1 
tamamiyetinin İngiltere için hayati bir 
ehemmiyeti hfilz olduğunu başvekilin 

ilave etmesi lazımdı. 
İTAL YANLARIN NEŞRİYATI 

Roma, 13 (Ö.R) - ııMesacero• gaze
tesi İngiliz başvekili bay Çemberlayrun 

Almanyada Yahudl·ıere ~:ıuaı;e;=:~:~~y:!~:;~ mevzuu Şeref Afyon satış m:!:!!.~~::.:ı:;~~.:.:usö=. 
Payımız.. Anlaşması.. şı al na tedbı·rler :~~e:ş:~~~~:yö~~d:ıno~ 

-o- a n ~.;;~~.:~:.:"': .. k:.: ::::::. 
Ulusa] ekonomi ve artırım haftası Yugoslav heyetiyle lerini nihayet sük~t ettirecektir. 

münasebetiyle Başvekilimizin değer- müzakereler Oll beş TUNUSTAKİ VAZİYET 
li sözlerini büyük bir inşirahla dinle- Nevyork Faris, 13 (Ö.R) - Tunustaki Faşisl 
dik. gğin devam edecektir. İtalyan gazetesi şunları yazıyor : 

Yurdun iktısadi varlığında kud- --=-- •Zevahire rağmen Anti _ İtalyan gü-
retli bir inkisafa de1a1et eden alamet- İstanbul, 13 (Hususi) - Türkye-Yu- Belediye meclisi ruhu Fransız ticaret ve müessesatına 
leri el ile tutulurcasına gördük. goslavya arasındaki müşterek Afyon Alman vapurlar:uu karşı taarruzlarına devam ediyorlar.• 

Şüphe edilemez ki KemaEzm, bü- satış anla'jması müddeti ay .sonunda bi- Nevyork limanına İtalyan konsolosunun gazetesi bunu 
yük hedefine erişmek için ne yap- teceğinden yeni anlaşma müzakerele- sokmamak meselesini teyiden bir itaıy~ tevkifini bildir-
mışsa hep milleti refaha scvketmek, rinde bulunmak üzere Yugoslavya tica- tetkik etmektedir.. mekte, daha fazla izahat vermemekte-
med.eni hayat seviyyesini yükselt- ret nezareti baş müşaVirinin riyasetin- Berlin 13 (ö.R) - Almanyada 1 ilk dir. İzahattan kaçınması da sebepsiz de-
mek, maddi ve manevi zaruretleri deki heyet bugün İstanbula geldi. Te- Kanun 1939 dan itibaren roeriyetc gir- ğildir. Tevkif edilen adam, hileli iflasını 
yenmek kısaca «en ileri, en refahlı maslarına başladı. Müzakerelerin on miş olan yeni döviz kararnamesi eko- örtmek için işgal ettiği ve sahibi bulun-
ve en üstün bir millet~ yaratmak beş gün d~vam edeceği tahmin edili- nomi nezareıti tarafından bugün neşre- duğu binayı yakmağa teşebbüs etmiştir. 
için yapmıştır. yor. · dilıni§tir. Mevcut tahdidat değiştiril- Bu haber, İtalyan gazetelerini Tunusta 

Bugün, iktısadi varlığımızın, yal- ,.,;_*- memiştir. Sermayenin memleketten çık- İtalyan teşebbüs ve müesseselerinin teh-
nız bizim gözümüzle değil, dünya • il l maması için yeni tedbirl~r alınmıştır. dide ve hatta imhaya maruz kaldığını 
nazarında dahi ehemmiyetli bir mev- Irak ve Surıye kab e e· Harice hediye gönderilmesi ve muha- ~ k . . ' 

yazınaga sev etmıştir .. 
ki tutmuş olması bu azimkar ve siste- ri arasmdaki düşmanbk cirlerin beraberlerinde eŞya nakletme- AL1\ı1ANLAR İTAL YAYI TAHRİK 
matik gayretlerin bir neticesidir. Ke- Bağdad, 13 (Ö.R) - Irak ve Suriye leri hususu müsaadeye tAbidir. EDİYORLAR .. 
malizm, h' -::bir zaman(Yanm iş)yap- hükümetleri iki memleket kabileleri Berlin 13 (A.A) - Slefam ajansının Berlin, 13 (Ö.R) _Alınan gazeteleri 
maktan hoı:ılanmamıştır. Muvaffa- arası~da muhasamata nihayet vermek Alınan yahudHerinin vaziyeti hakkın- Tunus, Korsika ve Cibuti hakkındaki 
kıyeti daima (Kemal) de aradığ. ı için için bu ayın yirmisinde müzakerata gi- da yan resmi bir menbadan öğrendiği- _ YAZISI 3 VNCV SAYFADA _ 

~:~~:~~f ~~f~:i!~~g~~ı; ~ri~ş~,~~~~~~-~ear~ar~vk~e~rrn~ı~·şo~le~rdir~·~s·~:.ı~-~o!"'-~~~v~~;;;;a..!s~o~NU~k~3~ÜNY~c~ü~· a~s~AHIF~d~·~m~a~E~~!!!!!!!!!!!!!!!"-~s~- ~"~i~"f;:~~k~re;.is;;e;;ci;ir;•C;lıu;ru~i~d~:~uzv~e;e;;ı~t ~Aın;;;;"r;;l.b.;anu;;~y~Ro~~~u!!b!!!!u!!!!·y!!!'ükg . .;...""!!e!!!ıç!!!~!!i!!!!!!ils!!e!! ... 11~8!!!!!!!!!!!!v~-y-.,;,,,,,,a~-.-,-:1•8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 
Yapılan isler yanında yapılması • h d 

icap eden daha pek çok büyük işler hı· r aA ı· se 
bulunduğunu biliyoruz. Rejim, bu 
hakikati hiçbir zaman gözden uzak 
tutmuş değildir. Bunun içindir ki 
bir ve iki numaralı planlanmızı üç 
numaralı bir program takip etmiştir. 
Yarın bunu da bir dördüncü, bir be
şincisi takip edecektir. 

Saltanat devrinde en küçük işleri 
bile imtiyazlı şirketlere gördürrnek
ten başka çıkar yol bulmıyan aciz 
ve bil~isiz bir idarenin güzel yurdu
muzu baştan başa bakımsızhk içinde 
bıraktığını hatırladığımız zaman şim
di birbiri ardınca yükselen büyük 
eserlere, varlık ve kudret abidelerine 
hayranlıkla bakmaktan kendimizi 
alamıyoruz. Bu mucizelerin nası] 
kabil olduğunu dü~ünüyoruz. E·.ret 
bu mucizeler, milletin öz varlıqında
ki hudutsuz kabiJiyct ve istidc{tları, 
güzel yurdun her köı:ıesine saçılmış 
olan nihayetsiz servetleri ku!bnma
ğı ve işlctmeği bill""lek sayesinde vü
cut bulmuştur. l\Hllctin kendinc:obn 
itimadını kazanmı<ı olması, rniHi var
Lğa her şeyin fevkinde bir kuvvet, 
bir kıymet, bir itibar izafe etmesi ye
:rıHmez zannettiğimiz "1,Üşkilleri orta
uan kaldirmağa, "terakki rnerhalele-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

SE'V!H.E'J' BİLG1H 

Başvekil Berakın çok Kadın sivil komisere 
sarkıntılık eden 
Mehmet yakalandı 

intihabatın neticesi 
hakkında son tebliğ . manidar 

. . - . 
Eski ve yeni Çekoslovak başvekilleri 

: bir arada 

sözleri 
-=-

Prag, 13 (A.A) - Slovak hük~~ti İstanbul, 13 (Hususi) - Sabah Sir-
bir kararname neşrederek yahudilerın kecide garip bir hadise olmuştur. Meh- Gazeteler Hükümet partisinin mu-
Slovak arazisinde Noel_ oyuncaklan sat- met isminde biri yoldan geçmekte olan J 
malarını menetmiştir. ikinci bir kar~- bir kadına söz atarak sarkıntılık yap- vaffakiyetini tebarüz ettiriyor ar 
name ile gelecek son kanun birinden ıti- rnıştır. Kadın mütecavizi yakasından .. 
haren yahudilerin küüllü içkiler satma- tutarak nokta lis memuruna teslim Belgrad, 13 (A.A) -: Dun ~- çı-
1 e _.J,1_, tir po kan bütün gazeteler dun yapılan ıntiha-
arı m Ill:::u.lllıuş . etmiştir . . . 

Prag, 13 (Ö.R) _Başvekil Beran ve Me~cdin sarkıntılık ettiği kadının batın neticelerı hakkında uzun tefsırl~~-
nazırlardan Sidorun iştirakiyle nazırlar Enıni t ··a·· ı··gW·• sı"vil baş komıs' er- de bulunmaktadırlar. Gazeteler son uç 

ye mu ur u u d b.. '"k b" f ali t ·· meclisi dün uzun müzakeratta bulun- . . . ~ sene zarfın a uyu ır a ye gos-
lerınden hırı oldugu anlaşılmıştır. 1 h"k.. t arti · · k 

muştur. Hükümetin bütçe münasebeti- Mehmet hakkında tahkikat ve adli ta- te~ş o an u u~ne p ~~ . azan-
ı hazırlıkları müzakere mevzuu olmuş- . .. . dir k dıgı muvaffaloyetın ehemmıyetını. teba-
e . .. kıbat yapılmak uzere Emnıyet c - .. . hal f · lid ı · 
tur Hükümet delegasyonu bütün aktü- .. .. w.. • • • ruz ettınnekte ve mu e ~tin er erı 

· tam bır· iorlugune sevkedilmiştır. v"' bilhassa Belgradda muvaffak olarnı-
alite meselelere temas eden * ... 
program izah etmiş ve bunun sür,atle - - yan federalist lideri Ljubu Davidoviç tc 
tatbiki zaruretini göstermiştir. Memurin Yahudi matbu~tının dahil olduğu halde. uğradığı hezimeti 
k~misyonu SlOvakyadan ve 1;erkedilen İngiltereye hücumları ehemmiyetle kaydetmektedirfer. 
araziden gelen memurlar meselesiyle Kudüs 13 (Ö.R) - Yahudi matbuatı Belgrad, 13 (Ö.R) - Dahiliye nezare
meşgul 0Jıı:ıUŞtur. Parlamentoya bükü- yeniden 'İngiltereye hücuma başlamış- ti tarafından verilen resmi ınalıimata 
nıete tam salahiyet verilmesi için bir lardır. İngiltereyi bilhassa Londra kon- nazaren u.mwni seçim n~tic~sinde St~ 
kanun 18.yihas; teklif :edilmiştir. : Başve- feransına Arapların iştirakini derpi§ et- yadinoViç •H~~met• lis~es.t . rey:~rın 
·kil şu beyanatta bulunmuştur ı mesi dolayısiyle tahliye ediyorlar. Bu yüzde. ~.20 sı~, ~açe~ liste~ yuzde 

· •Bu seneki · h&.diseler hudutlarımm konferansa yahudi1erin iştirak etmeme- 40.21 mı ve Lutiç listesı de yuzde 0.89 

- SONU 3 'ON'ctf S.AHlFEDE - leri talep olunmaktadır. unu kazanmıştır. 
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- BAŞTARAF! 'l t TCİ 'SA'HİFtD.C -
rini birbiri ardınca aşmağa kafi gel· 
miştir. 

T asarr.uf haftasının bize daima 

~türk ürk .. yeJ· dünyanın en: -rı 
memleketlerinden biri haline 

getiTmiş bniunnıaktadır Gr1p ve OT17.a v ar .. -=- Bir yavrucuk tencereni n yu varlan- ~~~ı;ıatması Jazımgelcn halci1cat ~u-
ld d · h t•f Milli bankaiardald mevduatımız, Avrupalılar uzun zaman a anmış Me teplerdeki devam· masiyle ~Ücu unun mu te ı tasarruf hesaplarımız •adecc ~ndi 
l i sızı ebebi tetkik 1 . k o·· ı d u·· hayatımızın bir emniyet .akçası ı0l-oldak la rı nı dah a yenı an ıyor (J.1 r yer erı · yanara malda kalmazlar; sadece istikha1imi-

d zi Örten mechuliyetlere karşı bir te-Fransada intiıar etmekte olan ltlon e VU• Son günlerde havaların mütemadi Paşta.malcı1ar başında Şamilin banın- zavallı çocuğun birçok ~erleri yanmış- minat teşkil etmekle de kalm~zlar. 
a~aj mecmuası uı93s rür.Jıiyesiu adı aJ. değişikliği önüncle izmirde mevsim 'haı· da oturan çalgıcı Zeynel Ye Ayşe, iki tır. Bunlarla birlikte milli kaUcınma da· 

tında bir rnalıale neşretmiştir. etnlelıe• talıkları bir hayli artını::tır. Henıen her yaşındaki )"avruları Kahranuuıı odada Ana we baba 'C'Ve dönünce ~hal yav- vasına önemli bir yardım, memleke
timizi dflinla miftilı llir gtizelU e görndtf evde grip. uezlc. k.oriı:a gibi nıe~·sim yalnu:. ibırakara'k su doldurrruığa git- rnlarını tedaviye 'başlamışlar, fakat tin parlak atisine sarsı1maz bir itimad 

lan A ilJıJar.m and astalığma .tı.ttnlmıyan lka'lmam!§tır. ınişlerdır. vaktinde hastaneye kaldırmak tedbiri- ifade ederler. Her yurddaş milli ban-ııe gösterndf O 11l'DJJ GJ1 Cmk ,;hhat müdfülüğü, gmk bele- Kahraman, yaln.,hğmdan ;.Hfade ni gö•t•r>nenUJ;lerdir. Kahraman ha- kalrudaki artman ile bugüne kada• mış IJulunduJıları intiba ve bugünlıü iler i di)'c sertnb beti umumi yerlerde halkın eder.ek angalm ~·anına kadar gitmiş yata gözlerini yummuştur. yapılan ve yapılmalcta Olan eser1erd<ı 
l'ürlıiyellin ,,. inaeıışa vurduğu ar beyi :sihbatiyle alakadar olmak iize:rc bazı ted- ı\•.() mangal üzerinde kaynamakta olan Hiidiseye d koyan zabıta, hlldiseyi kendinin bir şeref payı bulunduğuna 
g ii ... termesi itibar'"' le fe G. an IJ • lbidcr almışlardır. Sinemalar, ıtramvay ve yemeğe e1 uzatmıştır. Kahraman ye- zamanında .zabıtaya duyurmıyan ana ve emin olabilir. 
dagıınnı.z lnı malıa1eyi aynen SÜ un a f• otobüsler temizlik işlerine azami itina ıncği kaşıklarken tencere devrilerek baba hakkında takibata başlamıştır. Bugün, miUi bankalardaki mev-
mıza al131oruz : ı;östereceklerdir. Txamvayların ön kapı- duatımız üç yüz küsur milyonu geç-

Piyer Lotinin ve Klod arcrin ~
!eriyle kafaları işba aline ge~ olan 
garp seyyahları, vaktiyle halifelerin hü
küm sürdüğü Türkiycye varır vamlaz 
hayret içinde .kalmakta daha doğrusu 
vaktiyle aldatılmış olduklarını anlamak
-tndırlr. 

y.itaht.ı idi. .Şimdi Türkiyenin mcrkeri 
Ankara cİlmu$tur- Fakat ıistan' il.la 
Akdeniz limanlarının en büyüklerinden 
bir.idir. Bundan başka istanbuJ sar.kın 

ları daimi surette kaprlı dura<:aktır. ekirdağ ı Gelibolu sardelyaları mektedir. Bu gidi le cümhuriyetin 
Bir ı;ok kimseler "gribe ıtutulduklarını Şarap eabr.ikası Gelibolu (Hususi) - Her tarafta ibü- yirmi beşinci yıl dönümünde bu ra-
nırlntcken bunun 'Ct'İP olmayip, iki üç • · . . . yük bir sö1ıret ve ~a'ğbet kıı.zııruın Geli- kamın ·varım milyarı bulacağına cmi-Tcldrdaa (Ilususı) - lnhısar ı.tdaresı- ~ ..; 

'"'Ünde geçen soğuk almadan müteve.1- . 
0

• k" b"" .. k f b "k bolu SLU'dclyalnrından g Qe11 yıl Alman- mz 
nin şehnmızde ı uyu şarap n rı a- .. erd 1 

lit koriza olduğu anla<p)rrmktadır. . ·ın . 1 .. k 1 yaya mühim mikdarda ihracat yapıl- Vntandaslann tasarrufa v ik eri 
en mühim şehridir. BW'ası ir s:mat se:h
ridir de.. İstanbuldaki Ayaso[ya cami· 
inde Bizans IDOzaJ hl.arı tekrar iliy.a 

JlJc v.c orta o\.."'\lllarda talebe noksanlığı sı )·apılan tcsısat " veıwy e mu emme mışhr. ehemmiyet-ibir başka ııoktai nazar· 
. • 1 • bir hale getirilmiştir. bnlık T 

ve devamsızlık nazarı dıkkaıı ce P ettı- . k ,_ iki" .1 b Gelıboluda mevcut dört modern dan da büyük bir !kıymet taşır. a· 

Hiç :şüphe ')-'Ok lti, bugün Türk:iycde edilmistir. 

F..abrikanın • vuın · mı yon şara ı A f l ğinden alakadar makam teth"kat )·o:ı.ptır- • . .. ük' 'ik clir konscrva fabrikasına ilaveten ynkındn sarrufun çokluğu memlekette re a ı 
. b" 1 ._ .. ·ı ıhtıva edecek buy h tc . __ ,_ k--~d ~-maktadır. Bır ted rr om ..: uzere 

1 
G ıl f b ik· "stihs-,"t.ı d b"- yeni bir fabrika daha kurulaC<J.Ktır. eviyyesinin yü seı iğine, Kazanç· 

ince \'e uıt1f minarelerini göklere uza- l·ürkh:e Asycı.sınd.a da güzel ~ler 
ıtmı camiler e mevcuttur. faknt ıhalk, ı.·ardır. Mesefil lzmir diieymım en güzel 

lbu Şilrlclıbk dmngasmdnn 1.amamcn ıkm- körfezlerinden birinin nihayetind bu-

L--ll b" k .. . . va'L...ik ı eçcn Y a r a ı i.LlCl n ruı ı ;;.1 zl ba ı - . h . . - ld 
OKU arın ır aç gun mçın ımu a en . . ı,:~ ikin . d { da 300 bin Buradaki fabril..""aların ya&ı tu u - ıarın arttığına, lŞ cmının çoga ı· 

ti) ..3" 1 . __ ıı._ c1 . d b hu rıncı defa 200 ı.u.., cı e a cl . ezl . efi - .._ •. ..k -'" -- ttı" r..ı_ _ · ıta ~aumc en muntem ısc e u - . . k "h d'l . hk~ar, balık ezın en, nnçuv erı n ıs .gına en ouyu · aırune r. OKOnomı 

lm lunan imür sehri, çok güzeldir.. Ayni 
tu uştur. h ,~~ı.:- 1-- bü. iik r 

,._ ._ .kilo sarap Danımar ·aya ı rac e ı mış- . . . . . b d · _,. b" 
tm ta henüz vcnlmiş bir oKal'ar '}'ox:tur. · • bir şekilde iimnl olurunnktadır. vazıyetimız açın un an sev.ın~ı ır 

..-.. tir. - .. - man?.ara tasavvur edilebilir mi} 
Türki~'ed "Urtık ne sarık, ıne fes, ne uunanda u ~ Şfil"AUı en ;} ı· 

de şalı:ar v.ardır. Kadınlar artık birer manlarmdan ibirisidk. Faknt merkc2. 
:hayalet değildir; Tür.kiyede flzadelcr olan r.a, &-y.anın en modem bir 

- x - Umumi müfottşlik şarap meselesi üze-c H p v · ı A et ı'inde ehemmiyetle meşgul olınaktadır.. Vilayet bütçesi ŞE9'.KE2' Bİl.IGİN 
. . . ı ay l'rakyada bu sene üzüm istihsalfitı 17 hazırlanmak üzere.. -·-

kal~. '.Dü:rk llcarJmlmı snbklarcla ridir.. k . lıin tondur. Bunun 6 milyon kilosu şa- İkinci kanunun dokuzuncu pazartesi Gri ve Nezle 
0 0 greS1 ı·<u> yaptlmnk1adır. günü toplımacak Ql.nn vilayet umumi Grip ve nezleye karşı İzmirde Hilal ;serbest '\'e acık olarak :dolaşıyor. Ge-

yiınleri tıpkı Paris ve Roma kı:ıdmiarı 
gibidir. Bu dekor d~esi, !bütün 1:ür
kiyenin değişmesinin hir timsnlidir. lştc 
bunu biliyÔrsunuz ıfd Kımıl Atatürk 
:rnpmıstır. 

** Ayın on beşinci P~be günü saat Şarap istihsalutı yıldan yıla artmakta meclisi hazırlıklnnna devam olunmak- eczanesi sahibi Kemal iK. Aktaş tarnfın· 
Ziraat sanayii Asya Tiirkiye · de ol- l0.30 da Halkevinde toplanncak olan \'e bu ınıntaka şarapçılık itibari,,·le Tür- tadır. Daireler bütçelerini hazırlrunağa dnn yapılmış ve senelerden beri yüz 

Öugu kadar Avrupa 'Türlriyesini!.e çok C.H.P. \-iliyet kongresi mfua'ker.elcri kiyenin en mütekfimil ve modern bir başlnmıştır. Kültür bütçesinde yeni binlerce ~'Urddaşı bu gibi hastalıklardan 
büyük !bir tenrldri göstermektedir. !İpek füı1kevini.n hoparlör tesisatı ile şehıin yeri haline gelmektedir. okullar inşası için tahsisat ayrilacağı gi- llronımuş olan •Koriz.ol iKemaı. adlı 
ve tütün mahsulfıtı itibariyle oldugu gi- muh~lli ·yerlerinden dinlenebilecektir. -~- bi veteriner müdürlüğü bütçesinde de müstnhzarmın uHatay eczanelerinde re-
bi, seker knmışı ile de Türkiye Akdeniz Kongreye bütün vatandaslar davet1idir- Tür,- e • . v·çre ei yeni nygırlar mübayaası için iahsisııt vnç bulduğunu haber alıyoruz. 

** memleketleri .arasındn mühim bir mev- lf.r. •· • • m avelesi ayrılacaktır. Sıhhat bütçesi mühim bir •Korizol Kemah ilmi csn:slar üzerine Bü~'Ük .devlet ndanunm idareci fikri ki lrnznnnnstır. Pamu'k hn~11frtı ... O bin _.....__ T" k" .
1 

+ _ d .. k"t yekuna baliğ olmaktadır. Bu arada önü- •·apıl-.~ ciddi .bir ckrnadır Halayda da 
11 • :t x ur ıyc 1 e lSVtçrc nrasın a muna ı .. . . . . . . ~ ~ · 

B"' cük Petronun \'e :tapon ımpara oru kentnle cıkmı~. - ... .. . l . . d . muka ·eles·ı mucı· muzdekı sene ıçındc şchrımızde hır tep- İzmir fiatinc c.:isesi 30 kurusa sntılncak-,. fil l · · "d· n· . &n Sa e 12 h'W'e ınucrım erın ıa e~ı " - .. . v •• ~ ustu ııtonun . dr erımn aynı ır.. ı- Nih;;ıyct Ti.irkive bır ınaden memle· •.y • . h hir istasyonu inşası mutasavverdır. En t 
<rer .!L! JA~ ... gıibi, Awtürk de mem- ' • · .. riya ti hince iki taraf, kendı tebaalnrma aıt er .. _ .. N f ··a··-"1··~·· b'"t . ır. 
"" 'llU ....... "':r. keti olmak niyetindedir. Zonguldak kö- .... • L. • ı_: - ....... L 0 . t •... d b' ·b· · · yüklu butçc a ın mu unugu u çcsı 1 k t . . . ,..~i,.;lde mukavemet ettir- .. - • . . .. . "--·ı'"' lbeledive rcisl;;.ine iB. Avnı ııaQgı ıwr :nwuA mıye onl.lll e ıı ırını l k 
e e mı aym ~ mur madenleri "JŞ!etilıy.or. Türki)c top- '~·. ~.. ~ b "O"hakkı a M - haberdar edecektir. Gelen bir tamimde, o aca tır. -·-ve garp meden:ıyetini lkabUl etmek kl d - .. . k . 'Gcımcıoğlunun ıntıha ı n a a 

ra arın a gum..ı • çın ·o, cıHı "e man- . . . . . k .. k k 1svicrc tebaasından olup meınlekctimiz-istedi. tinlk, eski Turan milletlerine d 1 . k b 1 d "b" nı-;n bdedıye ıneclu;ının nrarı yu se ~ 
ganez ma en erı ço u un ugu ,gı ı., • . • • k fi " M . ae mahl..."iıın edilmiş ve bükiimleri kat'i- - *-Tütün ısl "' h 

i zmirin iki taraf aki 
istasyonlarda seyaha t 
edenlere doğru bile t 

verilece •• 
ğlanarak eSki milli -şahsiyet.ini tekr.n- Eskisehir dünyada Hile ~ı mack'tlinir.ı a!dı~: ik~ıran et~ş lve ey ı.yct nw- lcsmiş -Qlanlnr haKkındn hüküm hiilfısa-

uldu. ~c;te bunun içindir ıki, Cümhnr- ld ~ fuı ah Jd' sa ,iJayctıne liliğ 'O unmuştur. -
mevcut o ugu yeg· e m a: ır. lal"ını gösteren bir ·varnkanın tanzim Ziraat vekaleti, Manisa vilayetinin 

istasyon 
reisi, bir Arnp jsmi o1an Mustafayı ata· 

Türk halkının ekonomik terbiyesi •"••••11
•••

111 1 111111 1 1 111 11 11 11 
.. 

1 111118 1
: edilerek adliye vekaletine gönderilmesi münasip görülecek bir yerinde bir til-rak Atatürk ~Yani "il'ürklc:rin babası) • • 

arttıkça, servet menbalannı daha fazla : Gelenler gı" Jenler :. i.Stenmistir. tün ıslUh i.sta..c;yonu açrnağa karar ver-adını aldı. V.e gene ıiş onun içindir iki, a~ 

Devlet !Dcmiryo11arı 'Umtun müdül'lü
ğünden gelen hir emirde, İzıriirin iki •:ta
rafında lbulunnn Aydın ve Kasaba is-ı ':e Türk.ile 1bir cntlüstri : : - · - ıniştir. istasyon yeri tetkik edilmekte-eski sark ıtnrihinin -derinıiklel".ine (Etile- Jel . haline .gelınektcdir ............................................ • • .&. l . tasyonlarmdan birinden diğerine seya· 

:re) :I;;ndnr -giderek milletinin asıl unvan- mem eti . • ıiKDnya mebusu B. Kazım Okny istan- dın 066 etnten erın dir. hnt 'Cde<:eklere -doğru bilet verile-
larını aradı .. Bugün 'Türldye, tamamen Atatürk 'Türk ihalkınm refah ıçinde buldan clerek Aydına gitmiştir. duruınları - *- bileceği, doğrı.ı biletlerin ücret hesabın· 

• !! • • ~----'-\... hnkilrnten ·· Havac: ve Spor müstnkil t>iT devlet mertebeSini almış- ı _ııemc~nı ~~ CLI~ _ ı.:;;.. Hava yollan umum müdürü BB. Ha- Oğrctmenlerin okul rlı§ında ve için- da mesafenin esas tutulacağı bildir~l· 
ıtrr. En mühim -devletlerle lbaş başa m~ er .göster.miştir. Atatürk 'jfürk ~r san Fehmi ve işletme müdürü Şerci :uı- deki duruıriları, talebe - öğretmen mü- Havacılık ve Spor mecmuasının 227 nıiştir. 

vidir. 'Bugün 'Türkiye nüfusunun 'h~ liisıine, tapı ""..'Dll çok 'er.imli bir ~ cin Ba1ıkesirc gibni ;lerdir. nasebetlcri hakkında kültür bakanlığın- ve 228 inci sayıları çıkmıştır. Doğru bil t alan yolcu1arm bağajlıırı 
men hepsi "t'ürk1erden müteşe1dtı1rur ve · için _ ~ bir ~de .'ttrl- Adliye müfettişi B. Kazım 'l1ura Ka- ca bir talimatname hazırlanmaktadır. •ravsiye ederiz. Jnnirde Basmahane '\'e Alsancak istas· 
'Türkçe ikonuşulur. Türkiye ibu mütcca- yat pmasını ogretti. Atatiiric şehirler- ~ "tmistir Bu talimat.name ıile öğretmenlerin mak- -*- yonlan arasında Clevlet demiryoTian ida· 
nis lhalkiy1e, ralctiyıeki. -geniş ve gayr.i de ~-a'Jnız - t · ası, posta dairesi ra ıgı • yaj yapmalan, nazarı dıkknti calip şe- Meınur avukatlar resince nakledilecektir. Buna mulcabil, 

mütecmiis iOsmanlı imparatorluğundan ve .konak yapUrma'kla knlmadı, ıişçi v- :siy.nsi ibir FJ!ısiyetti. IBüy.ü.k ıbir Dıkı- kilde sir.denmeleri menerlilmektedir. Avukatlık kanununun beşinci mad- lbağaj ücretleri lbilet ücretler ine esas 

~ -daha idil". Çün'kü şimdi '.lüı'- len urclurdu. 1apçı "di. dCemal> :şu asrın lbüyük bir -*- desinin tntbiki, Adliye vekaletince bir o1an mesafeye iltisak hattı için 8 kilo-
ıldyede kuvvetli !bir miffi irade .. "at'dır. Böylece, .A:tııtüııkün yenilik siyaseti ~ idi. Yeni Kız Enstitüsü sene müddetle tehir olunmuştur. Kanu- metre ilavesiyle hesap edilere'ktir. 

Hiç şüJ)he -y.o'k ki 1İstanbı.t1 .bugün 'l.'ür- ınemk"kcte feydnlı olduğu gibi, emle- Atatürk gıôı -!}-· ~ • öT.mü Şehrimizde, Kültürpark caddesinde nun beşinci maddesi, vilayet veya hele- -*-
kiyenin en 'büyiı"'k mr. B u şehir kett tunmlardan ~yııı yrı 1her de mailüm Ye ıtruıhlaır ımilletlerin lkalple- inşa olunacak kız enstitüsü binasının in- diyelcrde ~alıştırılan müşavir ve avu- İzmir teıeron müdürli 
'VO'k'liy'le Osmnnh imp~umrn 'P3'- faydalı olmustur. rinde re ibcllö bütün Isının fıleminin ?Sına ilkbaharda başlanacaktır. Enstitü katların IJmsusi dava :kabul cdem'i~ccek- İzmir telefon müdürlüğüne tayin olu 

kalbllıae derin ibir :sw · il.O ~I'~. binasının planı .haz.ırlanmışt..ı.r. ilerini fitriirdir. ruın B. Sadi Alasgil dün Ankaradan şeh· 

Atatürk için Hind.stan
da yapıla tören 

ınnisani bundan sonra c'Kemal unu - _.,_ -""'*- rimize gelerek yeni vnzifesine başlanuş-
diir> ou,gün her e Hintlistanda rna- Bir kız kendi fitüa satışları.. tır. Yeni müdür İzmir telefonunun ı.cilll· 

Başla Gandi olmak 
büyükleri nutuklar 

Üzere Hind 
söyledi 

tnnın en büyük avukatı doktor Sir Tiç 
B..ıbadır Sc,pro :w.wı hlı- .ınakal~c 

şöyle diyor.du: 
cAtrt.ürkün weiatı l-< \ruz ll'ürkiyeye 

değil bütün insaniyet dünyasına bü ,.. 
yük bir hüsrandır. Zafer hadise ri ta
rih hilelerinde "kaydeclitirken v.ıtnnın 
en 'büyiı1t 'fışıkı, en 'biiyiik 'hn1askfırı ol-

a_ ıLT.!-<1:1......: B · ,,.._ <!1'" •• ı mak sıfotiylc Gaz.inin bi4•ük sancağı en Bena:res (Hususi) - en ii- athwr. lilÜnuİ=ı- iıyu.fi. wunun n ıu 

yük kahramanı "1iyük Gnzi Atatürklin ;çin dua1crr ettiler. ls1amm ım büyük parlak ~·rak .alarak · lac.akt.ır. 
hastalığı haberi Hindistana vasıl olun- fahri, tarihin en büyük siması olan Ata- 'üç sene ev\·el Lonclrada Ispanya hü
ca, lliün Miisli.imau Hintlileri ~üyük türk i9ien, -gönülden :yarlolundu. Ben kümelinin -siynsi şahsiyetler nden <bi -
um ~ bir 1Sttrap 1mpladı. ffindistanın ştmai~ 'kndnr 1!indistanon böyle muh- riyle ·rüşm-sıüın. Bana -· '.le demiş-

bütün camileri cPmaatle doldu, ta.ştı. teşcm bir manzara görmedim. O gün ti: .. .. . • h . 
At.atürkün hastalığı devam ettiği gün- bütün gazeteler kara çerçeveli sütunlar d)itızyawn en buyuk yaia ~ sıyet-

ler z.aıfmd Hintli rnüSlüman1ar her-na -çınde /A.tatürkün -mmü habcrüıi yazıp leriyle., liderleriyle gör\Şüm, ..nüfuzu 
mazda Büyiik öndel"in sıhhati için dua- Çanakkalcdc, Sakaryada, Dumlupınar- nw ... -m, iikir derinUği, iı:nde kmrveti, eh
lnr ettiler. At.anın sıhhati hakkında b~r daki kahramanlıklarım deroettile:r. litk büyük~ü hususlar.ında Atatürk 
yerde, her adamdan haber bekleniyor- Hint büyüklerinden Mahatma Gandi .lwpsinden kat kat üstündür. 

ısöy'looiği hitabede şöyle dedi: Bc~p lıükilmetiuin .. ~·cz.irlru: 
duGazeteler "yast!ticumhur umumi ka- «Gazi Atatiirkün o1ümü Tür'kıye -için Iskender Hayat Han şoyle dedi: 
tipl" İDİn 'tebliğini ibüyilk lmşlıklarla büyük bir -ziynoır. Türk milletini tatlyc cBüyük Kenr.ı.üu hesabı l'Ok kernalatı 

hir hir :valdt l.Ulutulmaz . .Bütün iİllsani-neşrediyorlardı. Tşinisaninin ıonuncu ediyorum.~ • 
günü radyolarda lBüyük Gnzi Atatür- liint meclisinde Vntani fırkası ;reisi yet dünyası ihtiram vergilerini, takdir 
kün vefat .ettiği ilan edildi B u haber IBuladisay -şöyle dedi~ harçlarını Büyük K~malin büyük ıruhu-
üzerine 'lbütün Hiııdistanm semasını - ~tutürk -dünyanın n büyu1c .kah- ınn .ebedi olarak ödiyeocldir.> 
kaygı ve matem bulıtlariyle kapladı. Tnmnnıdır. Y-er yüzünde hür~yet k- Bengnle hükümetinin vezirler reisi 
Bütün iha1kın :hasretli gözlerinden yaş larının her iri bUllin ilhamlnrını bü- ile diğer hükümetlcı·in ve diğer vila-

d ın ,k 0··ıiinu··n uhundan a1acaldaraır.» yetler reisleri de Atatürk için sözler .selleri boşan ı. .;-
Hindistnnın milli :hıbrikalarmda, :Hinilistanın büyük saircsi .Sarocini söylediler: 

mekteplerinde, medreselerde tatil saati Naydo dedi iki: Parlamento reisi AbdW::r.ıhim m.eclis-
i l.an edildi. Bütün hnlk evlerinden so - cBüyük :kahraman atlık dünyaya ie .Atatürk 'hakkında ibütün Hintlilerin 
kaklara dök. ··ı·· ""kfuıetli bir v.nkar özler.ini u.umdu. Ealmt hürriyet tılip- hisSiyatma tercünınn -01.acak sözler söy-u up su ... .; 

1
. . . b' ·· 

içı·nae ,,___ "-- ,_,_., .r .ı....... ı · · iistildil &..ı.,lar.mm kalplerinde lefükten sonra, mec ıs .ictimaını ır ıgtın ~ .oil.)-Tatu.ana ıLCVÇ ""°" '!< mey- erınm, _,.LA. . . . • 
danlara dokiı1dü. O gün, azametli bir Büyük A brtfukün hn'tırası ilelebet ya- ınildO.etJe ta'til ettı. . . 

,_,__ 10 Teşrinisani bundma sonr.a, Hmdıs-giln oldn. şı~-aca ... ı.ır.» · . .. 
Vn~--~ L- ı ııeislerinden Sübasbus. tanda .aznınetli ~ ili•· anılı bic gun .ola-Hlndin en meşhur hatipleri meydan- &dll.I ıur uh 

larda toplanan 'ha"Dra Büyük Atnnın tn şunları söyledi: enle, her sene o gün Atatihkiin ..m to-
bhramanlıklarını. mücadelelerini an- «Atatürk büyiik bir askerdi. Büyük :rem adı amlıp hatırası yadolunacaktır. 

rizasiyle kaçtı.. Tütün satışları gayet durgun gitmek- hı, bilhassa şehirler ·nrası telefon işleri· 
Tepecikte tornacı Mazaffer adında tc, lroylü pek haklı olarak sızlanmakta- le al;ıkadar olacaktır. 

bir genç. öteden beri alfıkadar oiduğu dır. Bu hafta içinde bazı yerler.de yirmi -*-
Nazire.isminde bir kızı kaçırml§ ve ya- beş kuruşa kadar tütün satılllll§tır. Yunan konsolosu 
kalanmı,.c;tır. Kaçırılan kız, kendi arzusi- Uinuıu.i ~tı.şın 2.5 milyon kiloya ibaliğ Atinaya döndü 
le kaçt~ ifade e'tmiştir. ol "'- anlaşılmaktadır. Şehrimiz Yunan kon.solosu B. Emil , w v.:r2_zrm ı 

Vrisakis refakatinde eşi bulundui:'U ha · 
Görülntentiş bir program'!' ........ Ze!kine payan de Pireye gitmiştir. Yunan konsolosu· 

olmıyan iki .. Bugun nun yeni bir vazifeye tayin edildiği söy-

Ku• • ı tu•• rpa rk Sinema 81"'" ~:~::~~:~:~: ............................. = 

E Bir İki Satırla ~ 
lzmirin sayın hal.kına en büyük :. ......................................... : 

/tediyesi olacaktır 

FRANÇJZCA sözlü LAHABENERA 
VİCDAN 
MÜCADELESİ 

Dün m CD ....... , ... c-. .ısm~rol dan-

-söz ve tösü Asrın Knrıneni 

Fransız sinen1a fılemini_n en ınüm-~JARAH 
taz artistleri 'RENE SA1NT - CYR- LAN DER 
JEAN GALA'ND - JULELES 'BE
Rl ve SİGNORET tarafından müs
tesna bir zevkle yaratılmış heye
canlı büylık aı:k ve ihtıras macerası 
Mevzu taınamiyle aile hayatından 
alınmış olan bu Iiliın, parasına, ser
vetine ve her türlü saadet vasıtala
rına gıivenerek genç bir kızla ev
lenen ihtiyar bir adamın çektiği ıs-
tırabı musavver cidden J!:Örülmeg 

d<:ğer büyük b1r eser 

Tarafından yarat.Umış enfes İspan
yol dansları, şakrak ve neşeli İs
panyol şarkılarzyle bezenmiş olan ele 

recede nefıs bir filim 

AYRICA : F:OKS JURNAL 

.FİATLEB : 28 - 30 Talebe pazar ~ü 15 - günler ıo - ııs 

kW'll§Wr- Biletler Kültürpark gi1eleriylc .ot - erile sahlmalctad.Jr: .. 
SUNS LAR .: ller gün Vicdan mücıadelefil .5.10 ve 9 Ala JAllABE NERA 
.aa rT..:ılO da CUMARTESİ ve pazar 11.45 te Lahnbenera ile hnşlar. 

Urfada hayvanlarda görülen bir has
talıtYI mahallinde tetkik için giden vctc· 
Tiner müdürü B. Nazım dönmüştür. 

* Seferihisar kaymakamlıf,'llla Çine 
knymaknmı B. Cevdet Çankn tıyin 

olunmuştur. 

* Burnnvn nahiye müdürü bay Halit 
Giikkaynağa bir hafta izin verilmiştir. 

* Şehrimiz tramvay ve elektrik şi~· 
keti müdürü bay Gormezananun mcdı-

:ı. •• bu ··n· si idare ile temas etmeK uzere CU 
}erde Belçikaya gideceği haber alınnuŞ· 

tır. 

--------------~-----------
YURDDAŞ: 

Gelirinden en .az yüzde bc.:.<tlni artır. 

YURDDAŞ: . 
Türk köylüsü yurdu.muzun ~c 

. • • . . ..:.,..;..;yor. On· 
mahsulle.rını .senın ıçm ye~-.. . : .. 1• lar.ı bol, bol ye ki, köylünün yoz.u gu 

-sün. 



• 

.... 

Nafia Vekili B. Çetin· Kaya 
Belediye meclisi 
Alman vapurlarını 
Nevyork limanına 
sokmamak meselesini 
tetkik etmektedir .. 

Erzincan dönüşü yolda -gazetecilere 
beyanatta bulundu 

- BAŞTARAFI 6 iNCİ SAHİFEDE -
ne göre alınmış veya alınacak olan ted
hirler gerek Alman milletinin gerekse 
bizzat yahudilerin menfaatlerine olarak 
Alman yahudilerinin muhaceretini ta
hakkuk ettirmekten ibarettir. Çünkü 
yahuclilerin Almanyada kalması ileride 
yeni güçlüklere sebebiyet verecektir. 
Bu münasebetle Berlinde bir yahudi 
mııhnllesi vücude getirileceği hakkında
ki haber tek1Jp edilmektedir. Gelecek 
Sonknnunun birinden itibaren bazı bü
yük mağazalar ve oteller müstesna ol
mak üzere Alman yahudi~rinin bütün 
mağazalara ve umumi maha1lere girme
lerine müsaade edilecektir. Muhaceret 
meselesine gelince bunun da her türlü 
vesaite müracaat edilerek kolaylaştırı

lacağı söylenilmektedir. Bu işte yegane 
engel ecnebi dövizleri meselesidir ki 
bunun da başka memleketlerdeki yahu
dilerin yardımiyle halledileceği ümit 
edilmektedir. 

" T ürk toprakları, terakki ve kemal yolununu 
tutmuş, durmad an yürüyen, çalışan, bir refah alemidirı;t 

Ankara, 13 (Hususi) - Erzincan hat
bnın i§letmeye açılması için Nafıa vekili 
B. Ali Çetinkayanın riyasetinde gitmi§ 
olan heyet bugün saat 18 de Ankaraya 
döndü. Bu heyet bir saat sonra Ankara
ya teşrif eden reisicümhu.rumuun istik
balinde hazır bulundu. 

Erzincandan gelen trende nafıa vekili 
B. Ali Çetinkaya gazetecileri kabul ede
lek muhtelif işler hakkında ~u beyanat
ta bulunmuştur: 

•Beraber yaptığımız bu seyahatteki 
intibamı, TUrk milletinin yapıcıhk kabi
iyetinin, milliyet hissinin ve cüinhuriye
te baibhk ahdinin yurdumuzun terakki 
~ inkipbnda en emmyet verici bir za
IDan oldutunu bir daha görmüş ve his-

setmiş olmaklığımdır. Erzincana kadar 
olan bu ücra sahalarda istasyon yolla
rında gördüğümüz halk tabakalarının 
ve ınaswn yavruların sevinç ve takdir 
heyecanlarını ifade pek zordur. Demir
yol işletme teşkilatımızın her yerde tam 
bir intizam ve disiplinle çalışmakta ol
duklarına şahit olduk. Artık Türk top
rakları terakki ve kemal yolunu tutmuş 
durmadan yürüyen, çalışan, uğraşan, 

uzuv ve refah alemidir. 
Nafıa mensubini ve onlann yamada 

yürüyen fen adamları dem.iryolu me
mur ve müstahdemlerini vazifelerini 
müdrik birer sai ve hizmet amili ola
rak çalışmaktadırlar.• 
Nafıa vekili bundan sonra İstanbula 

i.§lemekte olan trenlerin artmış olduğu
mı, ve münakalatın fazlalığını nazarı 

dikkate alarak yeni bir bat yapılacağı ve 
bu hattın Ankara - İstanbul yolunu kı
saltncağını, yeni hattaki trenlerin gün
diiz seyrüsefer edeceklerini söylemi~tir. 

İstanbul - Ankara asfalt yolunun iıı
şasının henüz daha sırası gelmediğine 
işaret eden Nafıa vekilimiz hava sefer
leri hakkında da şu beyanatta bulun
muşlardır : 

- Adana - İzmir - Diyarbakır ha"a 
seferleri için iniş meydanları ve telsiz 
telgraf istasyonlarının inşa ve taniimi 
ile uğraşılmaktadır. Halen İstanbul ha
va istasyonu olan Yeşilköy merkezinin 
plam tanzim edilmiştir. 

Nevyork 13 (A.) - Belediye meclisi 
reisi Morris Almanyada yahudilere ve 
hıristiyanlara karşı yapılan tazyiklere 
cevap olmak üzere Ncvyork belediye
sinin Alman gemilerini Nevyork lima
nına sokmamak meselesini tetkik et -
mekte olduğunu bildirmiştir. 

Çek ka.binesinin porgramı 
Yeni kabinenin siyaseti sarih şekilde 

Berline 111üteveccihtir 

Hava raporu 
Ankara,.13 (Ö.R) - Meteoroloji ens

fitüsünün ~bliğine göre bugün Türki
yede en düşük sulıunet dereeeleri sıfı
rın altında Eski~ehirde l, Kırşehirde 2, 
Afyonda 3, Ulukışlada 6, Kars ve Er
zincanda 8 dir. En yüksek suhunet de
receleri İzmirde 13, Bodrumda 14, Ada
na ve Antalyada 16 derece olmuştur. 

Prag 13 (ö.R) - Yeni kabineninl deyiz. Memleketimizi en büyük mikyas-• mekteclir: 
programı mebusan meclisinde okun - ta alakadar eden birçok meseleler bu ı cÇekoslovakya kendi evini temelin
lnuş ve ÇekoslovakyQD.\J'l harici siyaseti itibarla halle muntazırdır. Doğrudan den ve kendi görüşlerine göre yeni ya
lıakkında izahat ve-rilmi§tir. Bu siyaset doğruya görüşme-ter bu meselelerin hal- parken temerrüt taraftarı değildir. Ken
timdi sarih bir şekilde Berline müte- lini kolaylaştıracaktır. Açıkça her şeyi di coğrafi muhitinde yalnız yaşıyamaz. 
Yeccihtir. Hükümetin beyannamesinde söylemek azmindeyiz. Birçok arazi kay- Diğe-r biiyük devletlerle ve bU§ta Fran
p.rp devletleri hakkında büyük bir ~ betmeden ileri gelen ruhi teessürün ta- sa, Ingilterc ve Amerika ile geniş mü
lukluk dikkate çarpmaktadır. Beyan - bii izale edilmesini beklemek icap et - nascbetler muhafazasına taraftardır. Bu 
namede hUkilmetin harici siyasetinin mekle beraber Alman milleti ve Füh- büyük devletlerin tnkip ettikleri ş:iya

realiteye milstenit olacağı kaydedildik- reri milletimizin dostluk karar ve az- setin bizim hudutlarımızda feci irifilak
ten .sonra ilAve olunmaktadır. mini takdir edeceklerdir.> farından hasıl olan tesirler .zail olduk-

Yurdumuz ve civar memleketler 
mumi Yaz.iyetine göre yarın hava Ege 

ve cenubi Anadoluda bulutlu, Karade
niz Ye cenubu şarki Anadoluda kapalı, 
Akdeniz sahilinde mevzii yağışlı, diğer 
bölgelerde çok bulutlu geçecektir. 

cBtitün devlet Te milletlerin men -
faatlerine riayet edeceğiz. Kendi bey
nelmilel vaziyetimizi hakkiyle takdir 
ederek en büyük komşumuz Almanya 
ne münasebetlerimizi halletmek azmin-

Be,-arıname bundan sonra diğer 'kom
şularla, bu bapta Macaristan ve Lehis
tanla, Romanya ve Yugoslavya ile mü
nasebetlerden bahsetmekte ve garp 
devletleri hakkında şu fıkrayı ihtiva et-

ULUSAL EKONOMi HAFTASI 

Ziraat vekili Kurdoğlu Ankara 
radyosunda dün akşam Mılli 
ekonomimiz hakkında güzel bir 

könf erans verdi 
Ankara 13 (Huauıi) -- Ziraat vekili 

B. Faik Kurdoğlu dokuzuncu ulusal eko

nomi Ye arbnm haftası münasebetiyle 

'buir\in radyoda bir konferans Yermiştir. 

Sayın vekil aözüne cDillerin menşe

leri hakkındaki nazariyeler, güneş - dil 

teori. veya diğer bir nazariye olan her 

kelimenin ku11andığı dilde konvansiyo

nel bir mlnası olmalıdır. Bundan dolayı
dır ki çok defa ayni kelimenin ayni iki 

tan sonra Münihte takındığımız vaz.iye
ti onlar daha eyi anlıyacaklar ve nasıl 
ki biz o vakıt onlann zaruretlerini tak
dir etmişsek onlar da artık b1zim zaru
retlerimizi takdir edeceklerdir.> 

Tunus ve Korsika 

Üzerindeki ltal_yan 

-*-Çekoslovakyadan 
Polonyaya g~en top· 
rakların işgali .. 
Varşova, 13 (A.A) - Çekoslovakya

dan Polonyaya geçen toprakların işgali 
tama~lanmış oldui,'Undan mezkfır işgal 
lıareketine i~irak etmiş olan kuvvetler 
garnizonlarına dönmüşlerdir. 

-*-Almanyanın yeni döviz 
kararnamesi 

Bertin, 13 (A.A) - Bir kanunusani 
1939 da meriyete girecek olan döviz ka-
rarnamesi ekonomi nezaretince bugün 

müddei yafı ne~redilmiştir. Mevcut tahdidat değişti-
- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE _ rilmiş değildir. Ancak sermayenin mem
. lekcttcn kaçmamnsı için yeni tedbirler 
Italyan taleplerini teveccühkar bir şe- alınmıştır. Bu cümleden olarak harice 
kilde karşılamağa devam ediyorlar. Bu hediye gönd'1'ilmesi veya muhacirler 
neşriyata göre Alm~n hüküme~ b~. me- tarafından beraberlerinde eşya nakli 
selede resmen vazıyet almaga luzum Iıusust bir müsaadeye tabi tutulm şt 

·· k u ur. gonneme te ve pek büyük olan otorite- * --sini kul~anmağa lüzum görmemekle be- Et b/ . .. b .J / 
rabcr Italyanların meşru taleplerinin . a l ve mu aae eye 
nazarı itibare ajınmasıru ve böylece Ren. tabi TUm/aT 
hududunda olduğu gibi Akdenizde d'J A ' B k n1 • · . nkara - a a ar heyetı Etabli ve-
Fransa ıle komşusu arasında iyi kom- 'k 1 1 ·· .. . sı ası a mamış o an veya mubadeleye 
şuluk munasebetlerınin tesisini arzu et-· b' b ı ı h kk d · b' 

kt d
. ı u unan rum ar a ın a yeru ır 

me e ır. r k b 1 · · E bli arname a u etmiştır. ta vesi-
Mareşal Göringin gazetesi olan Esen- kası almamış veya mübadele mıntaka-

deki •Nasyonal Çaytung• Italyan müd- sı ahali.sinden olduğu halde şurada bu
deiyatını reddetmemekte, bilakis Korsi- rada kalarak nakledilmemiş olanlardan 
ka ve Tunus hakkındaki emelleri te- yurtta~lığımıza şimdiye kadar alınma
'·eccühle karşılıyarak Italyanın bu mem- mış ve nüfus kütüklerine geçirilmemiş 
leketlerdeki hakiki kültür üstünlügun-·· - olanların bundan böyle tabüyetimize 
den bahsetmektedir. alınmaları bu kararname ile tasvip edil-

Bu gazete şunları ilave ediyor : miş bulunmaktadır. 
•Almanya şimdilik şahit vaziyetinde 

aABIFEJ = s mı 

SON HABER 

Milli Şefimiz 
Ankaraya dönerlerken 

K öylülerle konuştular, dertleri 
ile alakadar oldular 

Ankara 13 {Hususi) - Reisicümhurumuz ismet lnönü tetkik se
yahatlerinden avdet buyururlarken yolda muhtelif istasyonlarda hal· 
ka ait işler hakkında alakadarlardan izahat almışlardır. Ezcümle Gü
nay köylüleri Milli Şefi selamlamak için istasyona çıkmışlar ve köy
lülerin suya olan ihtiyacından bahsetmişlerdir. Sayın lnönü, köylüle
rin bu istekleri ile alakadar olmuş, suyun kaça getirileceği hakkında 
malumat ala_rak bu işle meşgul olacağı vaadinde bulunmuşlardır. 

Milli Şef lnönü ayni köyden bir ihtiyara şunlan sormuştur: 
- Oğlun var mı? Askerliğini yaptı mı? 
Güler yüzlü ihtiyar cevap vermiştir: 
- Bu yıl Ankarada yaptı ve geldi. 
Reisicümhurumuz: 

- Sıhhatte mi döndü diye sormuşlardır. 
ihtiyar şöyle cevap vermiştir: 
- Eskisinden s;?Ürbi.iz, eskisinden neşeli .. 
Bundan sonra Dünbelek, Alibey istasyonları da Şefimizi gör-

meğe gelmiş köylülerle dolu idi. ismet lnönü onlarla da yakın temas
larda bulunmuş, derdlerini dinlemiş ve saat 19 da Ankaraya dön
müşlerdir ... 

Germ~~. -13- .~AA) -. Reiaieümhu~ 1 müdafaa ve genel kurmay erkam ile ve
ismet lnonu bugun aaat 8, 30 da hususı kal etler ve devair rüesası tarafından ae
trenleriyle (Cankitiye) teşrif etmişler ve lamlnnm11lardır. 
hükümet konağında halktan bir çok kim- Başvekil Celal Bayar ve Dahiliye vekili 
selerle ve memurlarla temas ederek ihti- ve C. H. Partisi genel sekreteri RefiJC 
yaçlan hakkında notlar almı~lardır. Saydam ile Ankara ·vali ve belediye reisi 

Reisicümhurumuz saat 12,30 da An- Nevzat Tandoğan Kalt-cik istasyonunda 
karaya müteveccihen hareket etmiıler- Reisicümhura mülaki olmuşlardır. 
dir. 

Ankara 13 (AA) - Cümhurreisi 
ismet İnönü Kastamonu, İnebolu. Zon
guldak ve havalisinde yaptıkları tetkik 
!leyahatinden bugün Ankaraya dönmüş
lerdir. 

ismet lnönüyü getirmekte olan hususi 
tren ~aat 19 da şehrimize gelmiş ve gar
da başta B. M. Mclisi reisi Abdülhalik 
renda, genel kurmay başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak, vekiller, mebuslar, milli 

ismet lnönü trenden iner inmez doğ
ruca istaııyondaki kabul salonunu teşrif 

etmişler ve burada kendilerini karşıla
maya gelenlerin ellerini sıkarak iltifatta 
bulunmuşlardır. 

Büyük Şef istasyondan doğruca kö«k
lerine teşrif buyurmuşlardır. 

Ankara mebusları Falih Rıfkı Atay, 
Muammer Eriş ve Muhtar ile diyanet iş
leri reisi Rifat Börekçi Reisicümhur ismet 
lnönüyü küçük Y ozgatta selamlamışlar 
ve refakatlerinde Ankaraya gelmi~lerdir. 

Suv:f et Rusya, Polonya 
B. Litvinofun 

B. Bekle 
varid 

Varşovada 
görüşmesi ::.imdilik 

görülmemektedir •• 
Moskova 13 (ö.R ) - Sovyet mahafili Lehistan hariciye nazırı B. 

Bekle Sovyet hariciye nazın B. Litvinofun kanunu sanide Varşovada 
bulu§Bcakları hakkında ecnebi memleketlerde çıkarılan haberden ma
lumatlar değildir. Bu ihtimal şimdilik hakikata pek yakın görülmiyor. 
Bununla beraber son Sovyet - Leh tebliği üzerine iki memleket müna
sebetlerinde kaydedilmiş olan sarih salah devam etmektedir. Muallak
ta bulunan küçük ihtilaflar memnuniyeti mucip bir sekilde hal edil-
mektedir. " 

Eski Alman müstemlekesi Kame
ron n1aynda . a ltından çıkıp 

Fransaya ilhakını istiyor 
Paris 13 ( ö.R) - Eski Alman müstemlekesi Dualadan bildirili

yor: Kameron ticaret odası Fransız başvekiline bir telgraf çekerek 
manda formul~nün memleketin inkişafile gayri kabili telif olduğunu 
ve uzun vadelı teşebbüslere imkan bırakTJtadiğmı kaydetmiş ve şun-
ları ilave eylemiştir: • 

cemiyette baıka başka manası vardn.> 

diye baolamış, arbrun ve tasarruf kelime

lerinin manalarım izah etmiş, dünyanın 
iktisadi evolüayonunun bir tarihçesini ya

parak sözünü saltanat devrinde köylü 
ve çiftçinin periş~m vaziyetine naklet-
ıniştir. Bu vaziyetin canlı · bir portresini 
çizen hatip, köylümüzün bütün ihanetlere 

kalmakla beraber dikkat ve teyakkuzu
nu elden bırakmamaktadır. Çünkü Ak
denizde teraküm eden bulutların arka-

.. < F ransa~ın bu meselede sarih ve kat'i bir karar ittihaz etmesi için 
yuksek otorıtenizin müzaharetini temenni eder ve Kameronun Fran
saya ilhakını dileriz. Koloninin bütün unsurları, başta Fransız kolon
ları olduğu halde, Fransanın idaresi altında kalmak azmini teyid ve 
bir mübadele akçası rolünü oynamağı reddederler.> 

Çekoslovakyada ı ::: 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - ,~ ___ ___ ___ ______ _.om ___ _ , 

Ve §enaatlere kar§ı büyük bir kudretle Ziraat vekili B. Faik Kurdoğlu 
dipdiri ayakta durduğunu izah etmi§ ve Türk çiftçisine açtığı yükselme yollarını 
nihayet inkılabın Türk köylüsüne ve göstermiştir. 

,~Emmılh_a_m_ra_i __ d_a_r_eır;•i--n-d_e_.1ı 

MİLLİ KiirtJPHANE SiNEMASI 

BUGÜN 
Senenin en büyük Fran,,ız filmini takdim eder 

Aşk Bahçeleri 
elis ve har ikulade güzel bir Fransız i llmi.... 

Baş rolde : Son senenin en güzel Fransız yıldızı 

Vi uane Romance Pier e Ernoi r Loufs .3on11eı 
SEANSLAR : 3 - 5 - 7 ve akşamlan da 9 da başlar 

Cnınartesi saat 1 de talebe 15 kuruştur. Pazar günü saat 11 ele çok ucuz 

~ ............ •.il•e •ma .. tin• es .. i •Sa1o .. n .. 20 .. k~ .. tu•k•3•0mkuruş .. •turı• ........ ~~ 

sında •Milletlerin fevkinde» •Süpera- değiştirmekle kalmamış, şimdiye kadar 1500 Ki§ilik Türkiyt>nin en büyük salonu 
nasyonal• milletler tarafından taarruz y E N e sarsılmaz sanılan en büyük müessesele- l } 
emelleri gizlenmesi muhtemeldir. Bun- ri de t B' ~ k'' d ~· smetpas .. a Bulvarında 
1 . . sarsmış ır. ız sagır ve or egı-
ar mılletleri birbıri aleyhine tahrik ede- ]iz v l k ta · t · H · • · 

rek kendilerini müstefit etmek için her tim' • ~ o mı~ t b' ıs emeyıdz. arıakcı sıyasc- s )• N E M A D..,, .... A.·•• ••• • • • •• . • ız.ı rea ıs ır esasa ayam arzu-
vesıleyı meşru addederler. d . . . . 

P · 13 (Ö R) . sun ayız. Yem vazıyete ıntibak meebu-
arı.c;, . - talyanın Korsıka · ı· d . .. . . nyc ın eyız. Devlet ve milletin ne hak-

adası uzcrındekı müddeiyatını protesto lannd d f tl · · ··d f . . . . an, ne e men aa erının mu a a-
ıçın hır komıte teşekkül etmiştir. Komi- asından feragat l · d ğ'l' Hük' ·· 
t K 'k h 11• e nuş e ı ız. uıne-
e orsı anın ma a ı belediye meclis- f •-k· ·~· d · . . .. . . ın ..... ıp ettıgı gaye şu ur : Devlctı ve 
lerını tezahurata ıştırake davet etmiş- ·11· 1 . d ·· • 

mı ıyct crı arasın a sulh ve sukunu 
tir. h f 

------------------------------
Adları değiştirilen 

istas yanlarımız 
Cenup demiryolları üzerinde bulu -

nan Nasibin ve Arappınar istasyonları 
isminin Türk şive ve ahengine uygun 
olmasını teminen Nasibinin Nuseybin 
ve Arappınarın da ahiye merkezine 
izafeten Mürşiqnnarın olarak değiştiril
mesi bayındırlık bakanlığınca karar18§
Dll§tlr. 

mu a aza etmek. .. • 

T ütün ikramiyesi 
alan malullere 

IZMtR ASKERLiK ŞUBESiNDEN: 
Şubemiz malUl~r defterinde kayıtlı 

olup her sene tütün ikramiyesi alan 
malul subaylarla malul eratın ellerinde 
bulunan resmi senet ve raporlariyle bir
likte 15-12-938 gününden itibaren 
30-12-938 gününe kadar behemehal şu
beye müracaatlan lüzumu ilin olunm. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BUGON MA TJNELERDEN iTiBAREN 

IZrJ.(IRDE iLK DEFA 
1 - Haydutun Oğlu 

( ARtZONA Blll ) 
Canavar bir babanın çocuğu qkına kendisini feda edi§i 

FEVKALADE KOVBOY FlLMl 

2 - Lorel Hardi lsviçrede 
Türkçe Sözlü Kahkaha Kahramanları T arafmdan 

3 - TORKÇE iZAHA 11J YENi ( FOX ) JURNAL 

SEANSLAR : Cumartesi, Pazar 9. 11. 2. 5. 8 ... 
Sair Günler: 2. 5. 8 de. .• 



YıENI ~SIR ~anaevveı carsanma 193s 

Avrupada eşı olmr"1JI mezarlık ŞEYTAN 
VE KU mezarlığı Hayvan 

0!7.ZXJ.J Büyük aşk ve macera romanı 
-83 

, .. • 
- Şu Jan, dedi. Ne mesut adam .. 

Ne kadar zamandanbcri gözlediği en bü
yük bahtiyarlık iuunı yaşamağa gidiyor. 

Valber er İse bir köşeye çdtilmiş, bu 
sahnenin en ince tcfcrrüatını bile gözden 
knçırmnmnğn çalı;;ıyordu. 

Burada yalnız Köpekler değil, Kediler, Tavuklar, 
Tavşanlar,Kanarya ve Papaganlar, Atlar, Aslanlar 
da gömülüdür ve mezar başına 5,000 frank alınır. 

Orkestra tekrar gümlemcğe başlamış
tı. 

Kontes: 

Nihayet !J n söze bnşl11dı: 
- Sizi r hats z cttiğimd n dolayı af

fonı ri d riw 
- Dnnsedelim .. dedi. Dedi v~ derin bir revcrnn .. la eğilerek 
Ve pistin Ü ünde dönmei;e başladılar. durdu. 

Valberger ve Jnn artistlerin bulun -
duğu yere dahil olmu lardL 

Sağd solda sık sık görülen (güriıltü 

etmeyiniz), (yavaı konu unuz) levhal -
rına rağmen burasını büyük: bir gürultü 
ve knhknhala sciler sarmı~tL 

Nihayet Loransın odasına girdiler. 
Valberger: 

Lorans bir an i :fo kendini kalbinin 
büyük heyecanın k ptırarnk ileri atıl

mak. }anın elleri e aanlm k ve kendisi
ni ölümden l·urt d ğı fının hatırasını tek

nır unm k i tt'dı. F:-ıkat birden Tatiano· 
nan rozl rini h:ıtırladı. 

- Onun elinde.. insan kanı vur .. 
Bu d ı::Ü c.ı:- • genç kızın h"yt"cıın•nı 

Y rıdo b :-nktı. Bir tı:ırnft ı bu del'k nlı

>' Eal'Sllmaz bir b~:t ile kalbini bağln-
mıştı. Diğer tar ft n fac cE.tiyen Sovcl.tin 

- Titinin mezarı ne tarafta, liltfen 1 
söyler misiniz? 

- Hanri Roşfor yolunu takip ediniz. 
Nihayette ve sağdadır. 
Burası bir mezarlık .. Söğüt, ıhlamur, 

kavak ve Sl'rvi ağaçları He dolu, güzel 
bir park gibi süslü bir mezarlık. Yanı 1 
ba ındn S.:n nc:hri akıyor .. Uzakta fab
n"k:tların csm r ufku gözüküyordu. 1 

Me7.arlıktn binlerce küçük mezar var. 
!ki ihtiynr bahçıvan var buranın bakı-
cılarıdır. 1 

Mezarlaon Üzerlerinde Salip işaret -
l ri yok. 

Bur&:.Sı hır insan veytı. çocuk mezar-
lı"ı de ıl .. Hayvan mt>znrlığıdır. Evet.. - Matmnzcl Lornns .. öedi. işte eize 

birisini getiriyorum ki onu burada ve 
karşınızda bulacağınızı hiç aklınızdan 

D1tün dl:nyada yalnız r:'ranrnda mevcut 
bir katil olm ihtimali onun kalbini bur- b oh n ır hayvı:ın mezarlığı .. 

geç.İrmemiııtiniz. T luyordu. 
Kapıdan bir frank duhuliye vererek 

Lorans Leliyn b şını kaldırdı ve Janı iki hı nra ınd 1 lan ve ne yapııc • 1• t 
gördü. ı ıpşıran gene kız: • ı!J'('.nl rin yü7.lerinden bu hay- 1 

Bu saID} ede her iklıinin de kafaların- S . . d .., an m<'zal'lı ",mı sadece bir Eğlence ol-
- ıi:ı cor u l:mc çok memnun ol- di - ld 1.1 · b 11' ·d· 1 

dan "eçen fikirleri ve kalplerinde yer d H • · d' d d' un ) c g .ı.mcge ge 1
"' erı e 1 ı 1

• 
0 um.. nttu ee,;an ım.. c ı. Fakat hiç r.- k t kt ,_J h' 1 b .. 1 d-

b 1 h
. ı hl'I · k d • . . ... a a rı u: arı zarmın ıc e oy e u· 

u an ıs eri ta ı ım ·fınsız ı. beklcmedıgım hır zamanda gV-düğüm .. . l d • ._... . . 

1 

un ruyor ar ~. i 
ilk an ... derin oır hayret .. sevinç .. şaş- ·~m birden şcı .ırdım. Durcunluğum on- . 

lmlık iç.inde geçti.. Sonra birden derin d n.. Bu mez rlıkta 24 hm hayvan mezan 1 
~ .. t.. b k h var. Ayrıca hu. usi bir yerde ve mezar 

ve so~...... ir SÜ Cıt 5.kim oldu. Gen~ kız yavtı'i ynva kendini top -
Je.n buraya gelirken ne öğrenmek is- lncfı. bnşın!l b s altı frank verilmek surctiyJ , 

temi ti} _ Kolunuz n s•l? meydana g tirilmiş husuSi bir mezar-ı 
1 k t;:ı mw vcut.. Bu mwzarların üzerlc-

Knrjak ile sevdiği kız arasında bir mü- Diye sordu. Jan Lö Hel e cevzop ver-
ı~nJ • hayv. nlarm adları ile beraber sa-

1 
bip' rioi~ e f iml rf' ·cı~..ı1ı .. Içforjııde 
mersıye fa tnda yazı1mı~ o1an'1an var. 
Umumi kı ~ ucuz bir bedel mukabi-

nıuebet olup olmadığını anlamak değil di: 
mi} ilk zaman kendisine yer bulan bu - Ko1umu ı y r ını unu tum bıle .. 
şüph nin yanlı lığını anlamak ihtiyac!nı Yenıdc:n bir sukut.. 
duymQftur. 

Şimdi ise burada. Loransın odasında 
ne görüyordu) 

Karjak genç kızın yanında idi. 
Onn udetn sokulurcasına yanaşmış, sağ 

kolunu bir laübalikle omuzuna atmıştı. 
Şüphesiz ona pek tatlı ıeyler söyliyordu. 
Çünkü genç kızın Karjak.ı tatlı bir tcbes
siinıle dinlediğini görmüştü. 

Lorans, Janı görür görmez ayıığa kalk
ml§tı. 

Jan Uc. titrediğini belli etmemek için 
avuçlarını sıkmııtı. 

Şimdi ant.yordu. Loranıı .. kendi i için 
mcşum bir kadındı. Bütün feliıketlcrine 
sebep olan ve Karjak ile hayat ortağı 

bir kadını .. 
Ona esrarengiz kadın (Karjakla uzak 

yakın alakadar olan her kesten kendinizi 
sakınınız> dememiş miydi~ 

Lorans hala şaşkınlığındnn kendini 
toplıyamanıJ§tı. 

Jan kendi kendine hüküm verdi: 
- Onu ba~ bata Karjalda beraber 

gördüm. Bu 'Vaziyeti o \imit etmiyordu. 
Şimdi ~lonlığı buradan ileri geliyor. 
Şimdi artık her hakikati anladım. Ah .. 
onu ölümden kurtardığım gün ben neden 
ölmedim. 

Halbuki Lorans ise başka türlü 
düşünüyordu. O, .Janın hakiki hüvi
yetini bilmiyordu. Onun bfıla (Etiyen 
Şovel) olanık biliyordu. 

Kendi kendine: 
- Valberger onu tesadüfen buldu ve 

bana luzdı. Hiç ,üplıesix kendisinin na
ııl bir adam olduğumu bildiğimi anla
dı. Ka:niı mazisinden utandığı için §im
di bana karşı böyle durgun duruyor. 

Diye düşünüyordu. 
Jan ile genç kız biraz daha devam ct

ci. 

Loran sorı. . 
- Dızim' b raber a' m ye 1 

lind h::ıyv, n ne) nülı.ir, fokat bu hu usi 
ıni 

kısmın füıti oldui.ça yUksekUr. 1 
yer misııuz? 

Valh~rgcr, cllcrmi uğuşturarak: 
- Çok güzcl bir fıkir .. 
Dedi. K rjak, Hddetini belli etmemek 

ister gıbi öksürdü. 
- Ha}•ır matın "I.. d~di. Bu ~ f. 
Jan büsbütün c;3rardL 

ten ın.ıhrum knlmeğıı mecburum. 
Koca göbekli V lb rg r: 
- Yazık .. dedi. 
Lorans: 
- Mösyö Jan .. d.:!di. Emin olunuz ki 

bt'Il hiç birşey unutmadım. Ve size ktır
şı minnettarlığımı her vesile -ile her hu
susta ve daima ispata, iiliara hazırım. 

Jan gözlinil Lornnsa dikti. Genç kı
zın dııd:ıkl:mnın titrediğini gördü. Ba
kışları ncınlennllş ve gblgclenmişti. 

Akteris, bu sözlerle neyi murat edi
yordu? 

Yoksa şimdiye kadar bütUn tehlike
lerden Janı kurtaranın kendisi olduğu
nu ve yine onun yardımına muhtaç bu
lunduğunu ve her vakıtki gibi yine 
yardım edeceğini mi söylemek istiyor
du? 

Delikanlının şakakları atmağa baş -
lamıştı. 

Götleri bir çenç kız.a ve bir de onun 
yanı başında dev gibi vücudu ile dim-. 
dik ve hami sıfatiyle dikilen Karja'kn .. 
D~manı olan amcazad~3ine çevriliver
di. 

-B11ME.DI--·-Posta anüyezzilerillin 
Trenlerde seyahati 
Posta, telgraf ve telefon müvezzileri

1':ks rio;i 1' \ · d bir s nat e "'rİ olarak 
yapıJınıs ,.... ı.i:-erl rinde mütt:"Veffanın 

heykeli bil" buıunan bu mezarların ara
sınd::ı do1 ~ınak Ç'lk c:ıterc .. .,n birşey 

I tc ckit b > l rd n bir kaç tanesi .. 
cBurada.. Haı•ri Batm•ın köpekleri 

ebedi uykulannı uı11ıvorfor.> 
cl\fcşhur bestcklir Saint-Sacn.sin sev

gili Totosu b •raya gömülmüştür.> 
Bu da harpte güzlerini kaybetmiş bir 

malulün köpeğinin kitabesi: 

eden iki ihtiyardan biri ile görüştüm. 
Bir söğüt nğacının dibinde kapalı bir 
mezar kazıyordu. Nihayet mezardan 
küçlik bir sandık çıkardı. 

- Ne yapıyorsun? 

Diye sordum. 

- Bu köpeğin sahibi. dedi ölüsünü 
burad:ın kendi villasının bahçesine gö
türmek istiyor. Birazdan gelip alacak. 
Onu çıkarıyorum. 

cO, benim ckmli haycıtımm oTtak biT Filhakika pek az sonra ftk geyin~ 
11olcusu idi. Beni nice tehlikelerden bir adam hususi otomobili ile geldi. 
kurtardı. .Şimdi onu çok anyoruz ve Sevgili köjX?ğinin dabutunu> otomobi
sevgili Dik'inıiz için her gün ağlı ıoruz.> linc koydu. Bahçıvnnın bahşi§ini ver • 

.l§te şurada adeta bir abide gibi bir diklen .sonra gitti. 
meznr var. Bu mezarın üzerinde tabii - Bazan bunun aksi de olur. Geçen 
cesamette bir S nbernar köpeği heykeli gün bir ndam çinko kaplı on iki tabut 
dikili .. Altında da şöyle bir yazı: getirdi. Her mbutun içinde iki.şCT köpek 

cıJO kişinin hayutmı kurtardı. Ve kur- ölüsil \•ardı. 12 m~r istedi. Onlru· ev
~arı~a.k ~tediği 41 inci insan taraimdan 

1 
velce k~ndl villasının bahçesind!e gö

ölduruldıı.> mülü imiJler. Villayı satnuş. HayYanları 
Jak Dcval ölen köpeğinin mezarı iize- iç~n iburada dain i bir yer .satın aldı. 

rine şunl~r.ı yazdırmıştır: . • 1 - Her biri bl!Ş bin franktan 12 mc-
cO bır hayvandı. fakat bır çok m- zar .. Çok pnra tutar .. 

sanlardan daha temiz bir yürek taşıyor- _ Ev t.. Fakat toptan olduğu için 

dıı.> ona biraz. bkonto yaptık .. 
Hayyan sahipleri içinde insanlar gibi B d 1 k.. kı · , 

hayvanların da basü badelmevtine ina- - .... ~ra a !a mz . opeha er mı var .• 

l 
. . . - .nayır" ner çcşıt yvan mevcut. 

nan ar var. Bakınız bırısı ne yazmış: Otuz bin L'"' k, b' L .. L_.;ı: ·L' 

B • ..f. k p tz· Eb d. 1Wpe ır,,.nç yuz K~ lıu 
c cnım " ınnacı o ım.. c ı uy- lan hi k b"lbül' bi p 

kı ı. 
8

. •. b' d • ars , rço u , r an~:!r, on 
mu raNat uyu.. ır gun ız e senın b .... 'L· .h ,ı, :1;.~ ~- b' , t eş ... 'uır .... vı.,,., !Al ... vşan ve ırçoıt 

JIGnma galeceğiz ve se-rı o zaman yine ga papa n var. 
bize sadakatini i!tpat edecek ve bizden 
ayı;ılnııyacııksm.• 

* 

- Hususi mezarların fintleri çok pa
halı dc&ril mi? 

nin Banliyö trenlerinde parasız ~yahat Güzel havalarda burası ziyaretçilerle 
etmeleri kararlaşmış, keyfiyet biİ- 'ta- dolar. Hatta mezarlara çiçek getirenler 

- Değil.. Bir kerre bunlann sahiple
ri ~engin insanlar. içlerinde halleri va
kitleri yerinde olmayıp ta hayvanları 
için hususi mezar i tiyenlere de kolay
lık yapıyoruz. Kira ile yer veriyoruz. 
Bir seneliği 40 frank ve ondan sonra di-

mimle Devlet demiryollan umum mü- bile görillür. 

ğcr her sene için 25 frank. Ancak bu 
gibilerin en aşağı beş senelik konturat 
yapmaları şnrt .. Bu mezarlığı otuz beş 
sene evvel hayırsever bir kadın olan 
Mad:.ım Margrit Dürnn tesis etmiştir. 

Arazisini 75 bin franga (tabii otuz beş 
sene evvelki para kıymeti ile) satın al
mıştı. 

- Nasıl, bari işiniz eyi mi? 
- Eh, §ik'fıyet edecek kadar de!il-

Bnzı gün on hayvan gömdüğümüz olur. 
Vasati olarak günde üç hayvan düşer. 

Bütün Avrupada bundan başka hayvan 
mezarlığı yoktur. Bize Itnlyndan bile 
hayvan ölüsU gclir. !~terede bir kö
pek mezarlığı var amq.. O doğrudan 
doğnıya bir kulübün malıdır. Böyle 
umumt değildir. 

Bu sırada mezarlığa l'llerinde bükct
le hir grup girdi. 

Bahçıvan: 

- Affedersiniz, dedi. Arslanın Ziya· 
retçileri geldi. Mezarına çiçek getirdi
ler. Onlarm yanma gidiyorum. Dolgun 
bahşiş te verir bunlar •. 

Ve böyle söyledikten sonra Ştpkasını 
çıkarıp beni selamladı ve uzaklaştı. 

cDE M.AYNARD• 

............. ............................ & 
E Kiralık apartman i 
: - Şehir caainosu arkam-da 1382: 
: :ıayıh (Gül sokak) .pmda denize : 
: DU8' konfora havi yedi ocla1ı yeni: . . 
: inşA edilmiş bir ev kinllaldJr. : 
: Görmek ve ıörüşmek iıstiyenlerin : . . 
: gazetemiz idaref!anesiae müracaat- : 
=~t : . . 
· ·········•r,••·······················,···· 

Bu sırada Karjak ta ayağa ltalkmıı. 
çehresini asmış onlan tetkik ediyordu. dürlüğündcn bildirilmiştir. Hem mezarcılık hem bahçıvanlık 

.&!""'- w-- -...-··~~~:!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!~~~~~~!!!!!!İ!!!!!!!!!!!!~!!!!!!"~!"!'-~~!!!!!~~~~!!!!!~~~!!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!:!ll!!!!!Pl!!!!!!!!!!!!!!!!!l!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!BlllP. .... 

Konuşmağa yol açmak : ı amma, ne yapalım doktorlar gönderdi- - Anlaşılan kolunu mUbarebede kay-
- Bwıların hepsi sizin mi?. ter .__tm. · ded' y·· - de de sün -- uc ışsın. un... ~un gu 
Dedim. Güldü : - Doktorlar mı?. ynralannın iueri duruyor. 
- Sahibi çıkma7.Sa bizim!.. DE:di ve arka51ndan ekledi : Başını önüne eğdi ve ayağı ile (\tlan 
- .Aduı_ııc?.. - Canlan seni gezdinnek isterı\iş te karıştumağa Jıaşladı. 
- Ne ,Ynpacağın?. öyle göndermişler anlaşılan .. Scnil'\ gibi Tekrar eltim : 
-Hiç ~yle soruyorum.. ndama hasta denir mi heç?. -- Kolunu muharebede kaybettin de-

,-~~~·-n-u~ Gl·~, """'1...6 ·-= -HatiocL - ......... ğll mi?. 
-1'11-"ı-·--~ "' -~ .,~- - Baban kim?.. Bu sırada beri yamaçtaki koyunlar Yan müstehzi bir halde: 

.,,,. _ • ···-·- ı Amma da uzattın ha gibilerden yüzü- aşagıya, dereye iniyorlardı. Bunu gören - Öyle oldu! .. 
y.,~.,,, ,.. U AT ~ DiP me baktı ve: Hatice hemen kalktı: Dedi .. 

11 - - Gütüğe ıni y~ğm?. - Şu bayvancıklan yukan çıkartı.ve- - Ben, muharebe hiklyelerini dinlc-

Biraz sonra yanına gittim ve: dında. ta uzaklarda dumanlı dağlar Dedi- Bu sefer, ben güldüm. reyim .. Sana da uğur ola... "' ıneğe meraklı bir adamım .. Bana hatıra• 
_ Ne yapıyon gız ckın ~ vardL.. - Olur 8- Dedi ve dereye doğru koşınağa başla• lar;ım anlatırsan çıok memnun olacağı'D 

O d '·' ı d-L· Ve i!Ave ettim : dı S t lnuş e im, ze...i göy Ü, ıivem e&ı aee- ' Bi.cde.n. Anadolunurı, gurbet ve işti- · ' a ı ··· 
miliği belli eden bir eda ile: yak haykıran cyüce dağlau 1 için yazıl- - Kızıyorsan söyleme!.. Haticenin bu hareketi beni incitmedi, Ded.iırı- Gözlerini gözlerime dikti ve-· 

- Davar otlatıyon ağa 1.. mıı güzel bir şiirden bir parça hatırla- - Yook.- Neye kızayun, dedi, baba-1 çünkü samimi di.. Ben de köyün yolu- - Ne karıştırırsın eski günleri be be 
Diye cevap verdi.. 1 dım: mın adı Murat- Anamın adı Kezban-. nu tuttum.. ğim, dedi, konuşacak başka şeyler mi 

Yamacın beri tarafında epey davar Dağ var yeşillenir bahar çağıdır, Ağaııun adı Çipil.. Daha sayayım mı?. ** yok .• 
rardı . Dağ var, dumanlar dert ortağıdır. 1 Hntice, şakacı bir ~ıza benziyordu.... İkindiye doğru Sökütlü derenin kc- , Güldüm : 

- Eh çocuklar .• Bu kadar ahbaplık Dem olur nqeai lale dağıtır Tnkılmak istedim : narına gittim. Bir çok köylüler çimen- - Var amma; senin gibi muharebı~· 
kufi .. Bıı§ka bir gün yine gelirim .. Şim- Dem olur yaragır yaslar dağlara - Ha şöyle .. Biraz dilin açılsın bari.. lcre otw·mu.ş. yarenlik ediyorlardı. Be- lcrde bulunmuş ve bir çok yaralar al-
dilik nllahn ısmarladık 1.. .. • .. • • • • • • • .. • • • . • . • • • • • • .. • •• • •• • • Pi~kin bir işaretle cevap verdi : ni görünce, aynğa kalktılar ve yer gös- mış yurddaşlarımın hatıralarını dinledi· 

Dedim.. Gülü;tüler .. Sağ taraftaki Dalmışım bir aralık.. - Benim dilim çoktan açüınış.. tcrdiler. Oturdum_ ğim zaman, derin bir gurur duyanın. 
dağ yoluna doğru yürümeğe başladım. Biraz öteden bir kadın sesi duydum. Gülüştük.. İçlerinde, otuz otuz beş yaşlarında Dedim .. Yine başını önüne eğdi ve : * Dönüp Laktım, on yedi on aekiz yaşla- Bir müddet yüzünıe manalı manalı merd bakışlı, kolsuz bir köylü nazan - Biz va~ifem.izi yaptık beğim .. l)e. 

Dağın ortnsına geldiğim zaman, bü- nnda bir kız, önündeki köpeği ok~ıyor- baktıktan sonra dedi ki : dikkatimi ce.lbetti. Yüzünde, bir kaç ya- di .. Gittik .. OÖ\.-üştük, yaralandık, dön-
,.ük bir çınar ağacı gördüm. Albnda du. - Seni,Cfıasta dıye işittik.. Güve kö- rnrun derin izi vardı. dük, geldik .. 
oturmak ve kartı ufukları seyretmek Köyde bulunmanın bana verdiği bir ye tebdil havaya gelmişsin, halbuküm Bir aralık sordum : Dört beş kelime içinde hülasa edilen 

laoı .~la~ktı. ~üıündüğümü ya~bm. lta~endcrlikle lszcaiw elimi sallıy~raltı hiç bir şeyciğin yok senin.. . - Adın ne senin ağa?. bu canlı tarih ve Satılmışın kaygtSJz te-
Ruzgar, serın ve okşayıcı esıyordu. 1 selamladım.. Derhal mulı:abde etti. Bu A<.'1 acı güliimsediin.. Gülümsiycrelı.: cevap verdi : vazuu beni çok mütehassis etti. 

Oade ~iı tarlalar, ve bu tarlaların ar- köylüler ne candan insanlardır}.. - Ben de bir :.eyciğiıiı yok biliyorum - Satılınıs.. _ 8jrJIBDf-
• 

DOKl"ORUH KÖŞESİ: 
···········-····· 
Hep o yolun yolcuları 

o 
YAZAN: Dr. A. G. 

Eroin sözü bugünlerde sık sık geçiyor; 
Bir taraftan :kaçakçıların yakalanması. 
bir taraftan da gazetelerde, eroin mera· 
lanın önünü almak çarelerini aramak 
üzere, anketler. Meşhur bir avukatunt.ı 
CTOin kullananlara, kanunlarda yanlı 
en son ceza bile az gelir, dem~. üstadın 
söz.tinli ltıtife sanırsak nldailllll§ oluruz. 
Tütün içmek eroin çekmek kadar keyif 
vermediği halde, o cezayı çekmiş bir 
tütün tiryakisinin önündeki fenerden 
başka bir tirynki sigarasını yakını§-

Eroin y~ bir madde olmakla beraber 
eroin .kullanınak merakı :::ıfyon tiryakili· 
ğinin modern şeklinde başka bir şey 
değildir. Afyon ttryakili[.ri de -csld, -pek 
pek eski bir şeydir. Omirosun Odise 'ki· 
tabmda ibile afyon tiryakiliğinin izini 
bulurlar: Kral Mcnelnsın çektiği bir zi· 
yafette ve Ulisin ölümü hatırlanarak dfı· 
vetlilere keclcr geldiği vakit, kralın eşi 
güzel Elenanın şaraba kattığı nebat usa
resinin afyon hül5.sası olduğunu iddia 
ederler ve bUyük şairin «Kedersiz> .ac
diği o ncl>atın da ~ olduğunu riw· 
yet ederler, şfiirin dediğip:e bakılırsa 

güze.l Elena :afyonu MlSir kraimm :kan
sından~ 

Bir rivayete t:öl'C de. afyonu lıi.scinlata 
uyh tnnrısı tanı~ 1Jykunun -bir 
tannsl ()ldı.ığunu ~ut ~k mümkün 
-ols~ · en ~ rlvA~t ~.Rh.esiz qu 
.olurdu: .F:Uc.at .:§"imdild üld rlerli:ııiZ.e ..göre 
uykumuzu tanzim eden' k~fa ~mızın 
i&ifldeki ipom gudôeSidir. o dı:ı bizi 
uyutmak işıni kendisinm çı'kardığı hor· 
monln gördüğünden afyonu ne tanımı
~~ ne de bize tanıtmıya hiç ihtiyacı 
yoktur. 

Faka~ afyon toprak mahsulü oldu
ğundan eski yunanlıla.roa çiftçilerin lan· 
riçcsi diye tanınmış olan Demeterin kol· 
tuğunda, buğday başaklarının arasında, 

taşıdığı nebatın afyon olduğuna inan· 

mak pek tabiidir. Zaten insanlann af
yon - dııha sonralan afyondan çıkarı· 
lan maddeler - yüzünden fcltı.ketinc 

sebep <le bu olmuştur. Eski yunanlılar 
afyona çiftçilik tanriçesinin koltuğu ara-

sında o kadar yüksek bir yer verdikten 
sonrn, o tanriçeye şükretmek iÇin kur
duklırrı ayinlerde afyonu bütün yemek
lerine, bütün içkilerine hnştınrlardı. 
Afyon tiryakiliği böylece başla~c;tır ve 
yunanlılardan sonra meydana çıkan kn· 
vimlerdc de yayılmıştır. 

Çinliler eski yunan medeniyetini ta
nmuıdıklan iç.in uzun asırlarca afyon 
tiryakiliğini de bilmezlerdi ve sadcco 
bütün içmekle kalırlardı. Onlar afyonu 
ancak on )•edinci asırda ve Avrupalılar
dan öğrenmişler, fakat afyon tiryakili
ğine bi.rdenbire ve başka kavimlerden 

daha ziyade düşmüşlerdi . Buna sebep 
tütünün o zamanlarda Çinde yasak edil
mesi ve orada pek eski zamaruardanberi 
mevcut bulunan Tao mezhebi olmuştur. 

Tülün yasağının afyon tiryakiliğine se

bep oln-w ı kolayca anla§ılır, fakat bir 
mezhebin insanları tiryakiliğe götürme
sini bir az iuıh etmek lnzırndır. 

Tao çin dilinde yol dcmekse de, bu 
adla tanınmış olan mezhep insanlara 
mutla1t saadete götürmek yolunu öğret· 
miyc çalışmış. Mutlak saadetin Çin. di
linde bir adı da eyeri olmıyan saray>, 
dahıı doğrusu, her yerde bulunabilecek 

saraydır. Çinliler on yedinci asra kadar 
bu sarayın yolunu bulamadıklan hal· 
de, afyon çekmi)''e başlayınca bütÜJJ 
kederlerini unutmuşlar, hiç bir ıstırap
ları kalmamış ve asırlarclanberi öile -
dikleri o saraya birden bire girmişler •. 

Çinin batı taraflanndaki memleket -
lcrde morlin ve eroin kullanan tiryaki· 
ler de hep o saraya varmak istiyen yoi· 
culardır. Onlar da aktllariyle, morfiole 

ve eroinle mutlak saadet sarayına git
mek, bütün ıstıraplarını unutmak ister
ler. Faktıt afyonla morfin ve eroin ara
sında büyiik bir !ark vardır; Afyon Çin· 
!ileri yeri olmıyan saraya, hamalların 

taşıdıkları koltuk üzerinde ve yavaf 
yavaş götürür, halbuki eroin otomobil
le, Afyon tiryak.isi uzun yıllar da da.ye· 
nabilir, halbuki eroin insanı iki üç yıl 
içinde insanlıktan çıkanr. 

Eroin meraklılnnnın gideceği saraylll 
yeri de pek bellidir. Orası eroin merak· 
lısınm kendisi için belki gerçekten ınpt.. 
lak saadet yeridir. Ancak o sarayda af· 
taklar sayılıdr. Eroin kullananlar '1" • 
ğaldıkça oriların hepsine orada da yet 
bulmak pek güçleşir. 

Vaktiyle Hindi Çinide bir Fransız 'Vl· 

lisi orada afyon tiryakiliğine tutulan 
Avrupalıları kendi memleketlerine zor
la geri göndermek çaresini düşünınOf. 
Çinden başka mcmleketlerde eroin •• 
morfın meraltlılannı zorla Çine gönde!'" 
mek, medeniyeti bu felaketten kurtaı'" 
mak için, acaba eyi bir çare olur mu! 

G. A. 

Yarın ............ 
~DA. 
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Hey~ eltraşın cinayeti Nevyork sergisinde 
Güzel Veronika yı anasını ve pansiyo

nerleri olan genci öldüren 
11 devlet •• soz söyliyecek • • re ısı 

idamdan kurtulacak mıdır? • 
canı 

Nevyorku heyecana sürükleyen dava 

Nevyork segisinin alacağı vaziyetin mnumi görünütü 

1937 senesi 23 Martında Jozef Ged
don namında bir adam paskalya yortu
aunu geçirmek üzere eski karısı Mary 
nezdine gidiyordu. Karı koca ayrılmış 
bulunmalarına rağmen samimi dost kal
nuşlardı. Joı.ef Geddon:ı kızı Ethel, 
}(adne-r de refakat etmekte idi. Nev -
Yorkta Marynin oturmakta olduğu apar
tımanın kapısına geldikleri zaman ka
pıyı ağzına kadar açık buldular. Mada

tnın küçük köpeği fasılasız havlamakta 
idi. 

Büyük bir sevinç içinde karşılanacak
larını uman baba kız bu vaziyetten de
:rin endişeye düştüler. Hemen içeri gir
ları bUtün apartıman halkını ayağa kal
dırmıştı. Filhakika JozeI Gcddon kızı 
diler. Bir dakika sonra onların feryat

ile pek müthiş bir manzara ile karşılaş
nıışlardı. Geddonun ikinci kızı olan 
Veronika Geddon yatağı üzerinde çırıl
çıplak ve cansız yatıyordu. Anası Mary
de yatağında bobrulmuştu. Yandaki oda
da ev c::ahiplerinin genç kiracıları Frank 
Byrn!:'in cesedi bu manzaranın dehşe
tini artırmıştı. 

TAHKIKAT BAŞLIYOR 
Bir dakika sonra polis tahkikata vazıyet 
etmişti. Iki kadının da boğulduktan son
ra tecavüze uğradıkları teshil edilmiş
ti. Bahtsız Byrn'si katlinde kullanılan 
aleti cariha da yanında bırakılmıştı. 
Banyo dairesinde Veronikanın sevimli 
çehresini temsil eden ve sabundan ya
pılmış bir küçUk baş bulundu. Diğer 
taraftan zavallı kızın yüz maskesinin 
alındığını gösteren alçı parçaları da ci
nayetin bir heykeltraş tarafından yapıl
dığına şüphe bırakmamıştı. Bu vadide 
yürütülen tahkikat netice vermeyince 
bir müddet Geddonlar ailesi nezdinde 
pansiyoner kalmış olan Jorj Düre adlı 
bir Fransız şoför tevkif edildi. Jozef 
Gcddonun evinde yapılan araştırmalar 
da ahlaka mugayir bir çok resimler ve 
kitaplar bulundu. Bu sebeple Jozef 
Geddon şüpheli görülüyordu. Fakat 
tahkikat tamik edildikçe şoförün de Jcr 
2ef Geddonun da masum olduklarına 
§Üphe kalmadı. 

BIR HATIRA DEFTERiNDEN 
NELER öCRENILDI? 

zaman meçhul bir semte hareket etmi'? j rinden siyrılamıyor, gece gündüz onu 
olduğunu öğrendiler. Diğer taraftan ay- düıünüyordum. 
nı adamın 'Kiderken merkez ganna tes- CINA YETI NASIL IŞLEMtŞTt?.. 
llın ettiği iki valizi alınağa da gelmediği 
tesbit edildi. Ara§tırmalar ve tahldkat 
hiç bir netice vermeyince - gazeteler 
Nevyork zabıtasiyle alay etmeje başla
dılar. Yavaş yavaş umumt efkar bu' fa
ciayı unuttu. 

BİR HAZİRAN GÜNONDE 
Geçen sene haziran içinde iyi giyinmiş 

genç bir adam Şikagonun büyük gaze
telerinden birinin idarehanesine giderek 

CinaY,etin hikayesi kendisi kadar çıl
gınlıklarla doludur. lrvin bunu ıöyle an
labnıttır: 

19 39 Nevyork beynelmilel sergisi mü
nasebetile serginin kü§Bdmdan evvel baş
lamak üzere on bir devlet reisi radyoda 
birer nutuk söyliyerek Ameriltaya karoı 
olan dostluklarını izhar edeceklerdir. 

llk olarak Fransız reisicümhuru Alber 
Lebrün 1 kanunu eani 9 39 tarihinde rad
yoda nutkunu ıöyliyecektir. Bundan son
ra diğer devlet reieleri sırasile her pazar 

MemeJde 
----:---

günü radyo vasıtasiyle Amerik~ya dost- 1 bir hükümet adamı, Kanada hükümet re-
luklarını bildirecekler ve bu ıekilde nu
~1darın aonu 2 3 temmuzda almu"ıış ola
bilecek tir. 

Radyo vuıtaaiyle aöz söyliyecek dev
let adamlan arasında ıırasiyle fU şahsi

y~tl~r ~aı:dı~. ~üstakil Jrlanda devlet re
isi, Danimar~a hükümdarı, Hollanda 
kraliçesi, Sovyetler birliği namına ileri 

isi, Romanya kralı, Norveç.kralı, Belç~a 

kralı, Yugoalavya naibi, ltalya kralı~ M~
caristan naibi, Polonya reisi cümhuru, 
Japon veliahtı, lsveç krala, Brezilya reisi 
cümhuru ve lngilterenin sergi komiseri. 

Bu mesajlar kısa dalgalı.Amerikan ia• 
tasyonları vasıtasiyle bütün dünyaya ya
yılacaktır. 

Yahudiler • 
ıçın 

• 

başmuharririn masasına ilişmiş teklif
sizce bir sigara istemiş ve iki nefes et
tikten sonra şunları söyle~tir : 

Gedonlann evine Etheli bulmak İçin 
gitmiftim. Orada madam Gedondan bat
ka kiımeyi balamadun. Mary Gedon kü
çük köpeiini biraz sezdirmemi rica et
ô. Ricuuu yapbm. Döniifte ihtiyar ka
dının bir resmini çizdim. Bu iş te bitin
ce ihtiyar kadının beni sevmek istediği
ni anladım. Ona madam EtheJle k&l)llaş
madan gitmiyeceğimi söyledim. Bu söz
ler aramazda bir münaka~yı mucip oldu. 
ileri geri sözler sarf edildi. Sinirlerim ge
rilmioti. Kadının üzerine saldırarak bo
ğazına yavaşça sıktım. Mary Goddonun 

Dlrektaar ınecllslnln t 
•erdlll karar Lord 

Memel, 13 (A.A) - Direktuar mec-
Baldvinin daveti ile lngilte

mi ktarı - Ben Robert İrvinim. Polisi haber
dar edebili.n;iniz. Cinayetlerime ait iti

raflanmı yazmak imtiyazını size veriyo
rum. Madam Mary Gedon ile kızı Vero-
nikayı ve evlerinde pansiyoner kalan boğulduğuna kanaat getirince onu yata-

lisi muhtar Memcl topraklarında bir 

müddet için her türlü umumi toplantı

ları yasak etmiştir. Bu karara sebep son 
siyasi hadiseler dolayısiyle Litvanyanın 
her tarafında ve bu meyanda muhtar 
topraklarda da siyasi partilerin tezahü
rat tertip etmek isteme1eridir. Hükümet 
~uhtar topraklarda asayişin kat'iyyen 
muhafazası w.mindedir. 

İngiliz gencini öldilren esrarengiz cani 
benim. 

Üç cinayetini bu kadar soğukkanlılık
la itiraf eden bu adam karşısında baş

muharririn hayret içinde kaldığını iza
ha hacet yoktur. 

En yakın polis karakolu hadiseden ha
berdar edilince Robert lrvinin bilekleri
ne kelepçeler geçirilmi§ ve' kndisi derhal 
bir tayyare ile Şikagodan Nevyorka 
nakledilmiştir. 

• iLK IFŞAATIAN SONRA 

lrvin birbirini takip eden sorgularda 
cinayetini bütün fecaati ve dehııeti ile 
anlatmıı. hazan fütursuz ve müstehzi bir 
lisan kullanmış, hazan da iftiraya uğra-

Ku~u 
Kuşu 
Dansı 
Amerikada kendini gös

teren ve Avrupa muzik hol 
5ahnelerine bir salgın gibi 
ıyayılan bu dans çok rağ
bet görmektedir. 

Bir kuğu kuşunu andır-
.. .. .. makta ve sahnenin siyah 
gına goturerek yorganlariyle örttüm... ı ·ı d k'l d onu ı e teza teıı ı e en 
Bu sırada güzel Veronika apartunana. · k . b' . .. rengı ço caz.ıp ır manzara 
geldi. 11ınde hiçbir şüphe ve endişe ol- t k d' 

d 
.. . . d .. arze me te ır. · 

ma ıgı ıçan ogruca banyo dairesine git-
ti. Bir kurt gibi onu takip ettim. Üzerine 
atıldım.Boğdum. Sonra onu da anasının 
yatmakta olduğu odaya sürükledim. Ya-
tağına attım. Zavallı Veronika o kadar 
güzeldi ki.. Bu -sanat pheeerini tahrip et-
me-ğe kalbim razı olmadı. Sonra bu evin 
pansiyoneri bir lngi)iz genci olduğunu 
habrladım. O bütün cinayeti meydana 
çıkarabilirdi. Bekledim. O gelince üze
rine atılarak öldürdüm. Artık rahatça 
çallf8bilirdim. Veronikanın çehre kalıbı
nı aldım. Güzel bir resmini yaptım. 

BU iFŞAATA RAöMEN 

rede toplanan 
Londra, 13 (Ö.R) - Lord Baldvinin 

davetiyle Almanyadan kaçan yahudi 
muhacirler lehine açılan iane listesinde 
43620 İngiliz lirası toplanmıştır. İaneyi 
verenler 3005 kişidir. •Deyli Herald• 
gazetesi tarafından yahudi muhacirler 
menfaatine İngiliz yahudi kadınlarının 

• 
ıane 

milcevberatını feda etmeleri lehinde ya· 
pılan davet üzerine biiyük bir mücev

herat müessesesine pek kıymetli mü· 
ccvherat ve zinetlcr gönderilmiştir. 

Bunlar 21 kanunuevvelde bu müesse
se marifetiyle ve müzayede sureti.r le 
satılacaktır. 

Cinayetin işlendiği apartımanda Ve
ronika Geddonun hususi hayatını kay
dettiği defler bulundu. Veronika on al
tı yaşında Rober Flover namında bir 
aktörle evlenmişti. Bu izdivaç bir kaç 
haftadan fazla sürmemiş, ayrılmışlardı. 
Du hadiseden sonra Veronika c:Çılgın
)Jll:l~n müzikholünde dansözlük etme-

mıı bir şahis gibi haykırmıttır. Bu z~d Heykeltraftn iftaatı çok sarih olmuma 

vaziyetler karşısında katil akıl doktorla- rağmen hakimiler, avukatlar, ruhiyatçı tedbirlere ralmen mahkeme salonu ta- çılgınlık mukallididir. Zaten kendisi de ~iyetini değiştirebilir, ona yeni bir 
ie bac:lamı.,tı. Bir müddet sonra onu rınca m·· h d lt 1 ı 

Y Y uşa e e a ına a ınmıpr. doktorlar daha bir çok noktalan tenvire savvurun fevkinde bir izdiham arzedi- Nevyork gazeteleri muhabirlerine ceza- hayat verebilirim. Eğer hapsedilirsem 
aolivudun fuhş Alemlerine yuvarlan - öLDORMEK iSTEMEDiM d 
ını;ı görüyoruz. Günün birinde bu ha- muhtaç görüyorlardı. Bir dördüncü şah- yordu. dan kurtulmak için çılgınlık iddiasın a avukatım bana arzuma göre değiştire. 
Yattan usanarak Nevyorka dönüyor. sın öldürülmesine mini oldular diye üç Mahkeme başlayınca müddeiumuml bulunacağını saklamamıştır. ceğim süjeler göndereceğini vaadetmiş-
50 inci bulvarın heykeltraş, ressam ve Irvinin ifşaatı şu suretle hülasa edile- kişiyi öldürmek. Bu hiç te aklın alacaiı Devey ile İrvinin avukatı Samuel Ley- Davanın en şayanı dikkat safhası ca- tir. Bunlan istersem bir dahi, istersem 

fotograflarına modellik etmeğe başlı _ biJir : bir ~Y görünrniyordu.. boviç arasında müthi§ bir s& düellosu ninin kudurmuş gibi bağırarak mtidde- bir canavar yapacağım. Sizdenj korkum 
Y<>r. Tahkikat hakimlerinin nazarı dik- - Ben güzel Veronika ile anasını ve lrvin bu fiipheyi izale için de pmlan oldu. Devey ithaınlannda meşhur dok- iumuminin ithamlanna cevap vermesi yoktur. Çilnkü masumum. Ben cani de-
katinden kaçmıyan en mühim nokta pansiyonerleri olan genci öldürmek söyledi: tor Beldsedelin teşhis)erine dayanıyor- olmuştur : ğilim. Hayatın ve ölümün sırrını elleri 
tnodellik eden genç kızın angajman sa- istemiyordum. Her ne kadar madam - Niçin öldürdüğümü anlamak isti- du. Amerikanın bu en meşhur ruhiyat- - Benim cinayet işlediğimi iddia edi- arasında tutan adamım ben .. 
Yısı kadar aşıkları olduğunu tesbit et- Ceddon kızı Etheli benden uzaklattara- yorsunuz. O halde onu da ıöyliyeyirn. çısı Uç cinayetin de İrvin tarafından ya- yorsunuz. Ben li\gat kitaplannı karıştır- Bu sözleri caninin korkunç haylur
rnekten ibaret bulunuyor. Veronikanın rak Kudnerle evlenmeğe sevketmiş ise Ben en mükemmel bir manevt tecrü- pıldığı kanaatlni izhar 'etmekte idi. Ma- mış adamım. Orada gördüğüme göre malan takip etti. Reis celseyi tatile mec
•Altın kitabım> adını verdiği bu hatıra de kendisi hal;kanda bir husumet duygu- he yapmak için bu cinayeti işledim. ruf ruhiyatçı caninin akll vaziyeti tam kast olmayınca cinayet mevzuubahs ola- bur oldu. Şuna kanaat edildi ki bu iş 
defterinde bir veya birkaç gecelik a~ık- su beslemiyordum. Bunlar pek eski hi- Tahkikatın sonuna ve muhakeme bat- mesuliyeti cezaiyeyi icap ettirecek ka- maz. Bu hadisede kast yoktur. Bin "defa jürinin salahiyetinden ziyadet bir he
larından her birine ayrı ayrı sahifeler kayelerdir. Denim bütün infialim güzel layıncaya kadar bu tarzda kendini mü- dar sağlam olduğunu ileri sürüyordu.. tekrar ettim ki ben Geddonların evleri- yeti tıbbiyenin işidir. İrvin hapishaneye 
tahsis edilmiştir. Aynı defterde Robcrt Ethele karın idi. Aşkimı ayaklan altında dafaa etti. Bu bir delinin .özleri miydi) Diğer taraftan müttehimin avukatı İr- ne gittiğim zaman ihtiyar ana ile km nakledilirken hala haykırmakta, garip 
lrvin adlı genç bir heykeltraşın ismine çi0 neyen Etheli öldürmek istiyordum... İrvinin Nevyork cinayet mahkemesi vini başka rubiyatçılara muayene et- Veronikayı ve pansiyonerler! olan gen- jestler yapmakta idi Dinleyiciler bu 
aık sık tesadüf edilmekte idi. Eöylece Niçin mi diyeceksiniz? Şunun için ki ha- huzuruna çıkanlması fevkalide bir ali- tirmi§ ve bir çılgın olduğu hakkında ci öldürmek niyetinde değildim.. Beni sahnelerden çok heyecan duydular. 
Polis tahkikatını bu adam etrafında yap- yatta en çok sevdiğim kadındır. Çok de- ka uyandırdı. Amerikanın dört köşesin- raporlar almlftı. Avukat mii-.Vlini bir mahk<im eder ve bir hapishaneye kapa- Mahkemenin hükmü bugünlerde veri
~ğa mecbur kaldı. Bununla beraber· Calar resmini baıı koparJmıt gibi bir hal- den on binlerce kişi bu dan safahatını akıl hastanesine konulmasını istiyordu. tırsaım irademin tesiriyle demir par- lecektir. Nevyorkta mevcut kanaate gö-

Aclise haftalarca esrarengiz mahiyetini de dizlerinin dibine çökerek yapmayı takip için Nevyork tehrine akın etmiş- Devey bu müdafaa oyunlarına ehem- maklıklan eriteceğim. Karşınızda olan re üçüzlü cinayetin faili cezasını elek-
:uhafaza etmekten kurtulamadı. Filha- • d~ündüm. Bu dütünce benim biricik ha- lerdi. Hallt yılmlannın hücumuna m&- m17et vermiyerek baykınyordu : adamın kudretini bilmiyorsunuz. Kud- trik sandalyesinde ödemiyecek, müeb-

ka polisler Roberti lrvini aradıkları valimdi. Cok zamanlar bu hayalin teai- ni olmak iciıı zabıtaca alınan fevblade - BaJır, müdafaa ettijiniz cani bir retim o kadar büyüktiir ki bir adanun beden bir timarbanede kaoatılacaktır. 



Der Gün.Bir Üi.ffiİg~ . . . . . 

ADIN GURURU 
üç senelik evlilik hayatında, Avni, bir adamın kollarına atılır gibi kollarıma 

ilk defadır, o gece evde yalnız kala atıldın değil mi?. Zavallı küçük ... Sa
caktı. Yuıhanesinde geç vakta kadar na evli olduğumu, karımı sevdiğimi, 

~gul olduktan sonra Karaköyün söylemek cesaretini gösteremedim. 
en işlek lokantasında yemeğini yedi. Çünkü gece vakti seni yapayalnız ve 
mehtaplı bir gece olduğundan tram- çıldırtan gözlerinle bana baktığını gö
vayla Bebege kadar bir gezinti yapmak rüııce kendimi kaybetmiştim. Fakat se
istedi .. Belki oradari yürüyecek daha nin o göz yqlarmdan sonra duyduğum 
ileriye n:r,;macak, çocUkluk hayatını ge. acıyı bilaen! .. Zavallı masum bir kızın 
çirdiği Boğaziçini bir kerre daha ışıklı göz yqlan, iki defa kabahatli olan kal
bir gecede doya doya seyzedecekti. bimde ne kadar büyük ve llC1 bir tesir 

Tramvayda derin hülyalara dalmış yaptı. 

dÜ§Ünilrken, gözüne iki siyah göz ilişti. Birbirimizden ayrılırken belirsiz bir 
Çok genç görünen bir kız, yantarahnda- ümitle parlayan ve her şeyi unutup gü
ki tek kişilik yerde oturuyor, etrafiyle ler bir hal alan tatlı gözlerinle gözleri
meşgu1 olmıyordu. Avni onda alaka me bakarken onlardaki riya perdesini 
uyandırıcı bir güzellik sezdi. biraz olsun sezememiştin, küçük yavnı-

Esmer yüz1 "i. kalınca dudaklı, simsi- cuk ...• 
yah parlak saçlı, elmacık kemikleri 
hafif belli, f evkala<le kıvrak narin vü
cutlu gür.el bir kızdı. 

Böyle boş bir tramvayda bulunan 
iki gencin b. kıslariyle konll§IIlalan 
nr ında çok uı.~n çmez. Genç kız, 
B bekten on ki i } ondan inecegi 
hald yolculu u uz t111akt..ı bir mah

di. Ve B b ' g 1dikleri za
·i • rk d s ıbi birb"rlerinin 

kte t r ddut t 1 r. 
S h"l b 'unc..ı nı:reye k d r 

1 inin r kına varın mı~lardı. 

Ay ~ ı altında elmas parçaları gibi 
parıldıyun Bo ~az sulannın hafif hışır
tısı, onların tatlı tatlı konuşmalarına 

başka bir şiir kauyordu. 
Olurduklan biraz yüksekçe }'erden 

deniz göze daha heyb •1
; görünüyordu. 

Avni Jle Şerntln suların tatlı senfOlli
sini dinlerken kendilerinden geçmişler .. 
di. Kalbleri sanki bir tek kalb gibi çar
pıyordu. 

Avni, başını göğsiine dayrunı.:;; olan 
. genç kızın siyah saçlarına duda!:.lnrını 

kondurduktan sonra: 
- Neden ... N den razı olmıyorsun? 

dıyc fıs•ldıı.dı ... . 
ş ı·min baı>ını ote tarafa çevirdi. Göz

lerinden bir kaç damla yaş döküldü. 
Titrek bir ~sle: 

- İmkanı yok diyebildi .. 
- Peki, ama neden istemiyorsun?. 
Kız hıçkırarak yüzünU M"kcğin göğ

sünde sakladı. Elleriyle onun ellerini 
tutmağa çalışarak: 

- Ben daha küçücük bir kızım, Av
ni! •. Sözlerini Juçkınklarına ~-tndı .. 

* Sevgili Şermin; 
Bugün seni Arnavut köyünde belde

yecegim .. Benim seni tekrar görmeme 
imkan yok. Hiç bir zaman beni affet
miyeceğine eminim. Duyduğum vicdan 
u.abımı, pişmanlığmu ne olduğunu bil
miyorum. Seni son defa öptükten sonra, 
denizi, pırıl pırıl aydınlatan ayın sula
rın içinde kaybolmasmı, suların birden 
bire kabarıp hırçınlıqınasaw, ve sahili 
parçalamasını, bizi sarhoş eden o serin 
:rüzgann yerine, korku ve dehşet vere
cek bir kasırganın kopmasını isıemif
tim. Seni bir aktör gibi aldattıktan son
ra yüzümden maskemi ıatmak Iizımdı. 

Evet seni aldattım, Şermin ... Macera 
arayan karaktersiz bir erk.eğin yapa -
cağı gibi hareket ederek, seni aldattım. 
Bazn insan hatıralarını, vazifelerini 
ayaklan altına alarak yaptığını bilmiyor. 

Kendini riya uçurumuna atmaktan 
menedemiyor. Çok kaba ve çılgınca ha
reket ettim. Sen de dürüst ve nam'l\S'lu 

* Şermin evden sokağa çıkmak üzere 
iken postacı mektubu uzattı. Derhal 
içeri gidip odasına kapanan genç kız 
elleri titriyerek zarfı yırttı. :Ve bir is
k mlcye oturmak bile aklına gelmiye
rl'k öyke<', ay kt:.ı lll('l.tubu okudu. 

Ayni ak,c;am b::nmllarmı :hazırlayarak 
kitaplarına, ve bu dünyru:lıın a~n bir 
dunyn} n, m ktebin gcitürecek trene 
or zorun:ı y L ti 
İki gün onra Avni m ktubun C<!vnbıru 

nldı. 

cBcn de senin gibi kabahatliyim, 
A\•ni .. Belki de senden fazla ... Çünkü, 
b"n de evliyim: Namuslu, zeki, çalış
kan ve her ne pahasına olursa olsun 
1banet edemiyeceiim bir erkekle .. O 
gece oyaad~ımaz oyun bir sevği oyu
nundan zi~ ade bir hodbinlik oyunu idi. 
Ve bende hiç bir iz bırakmadan geçti, 
gitti .. Her şeyi unuttum bile .. Kendinµ 
müdafaa etmek için söylodiğiın yalanı 
mecburiyet tahtında söyledim. Hisle
rimin mağlup olacağım anladığım an
da sana mukavemet edebilmek için ye

gflne çare olarak onu bulmuştum. 
Çünkü bir erkeğe teslim olmayı hiç 

bir zaman affodemezdinı. Bunun için, 
bana danlma. Beni nnlamağa çalış .. 
Eger tekrar o sihirkar denizi görmeğe 
gidersen hiç bir acı duymadan o tcsa
d.üfüınüzü hatırla .. :. 

Mcktubda imza yoktu ... 
Avni onu hiddetle parça parça ederek 

sepete aUL Bu şekilde aldatıltşı izzeU
nefsine dokunuyordu. Şermin, iki damla 
göz yaşiyle ve bir yalanla elinden kur
tulmU§ ve onu ahmak yerine ilroym.Uf
tu. Nasıl da onım göz yqlarının yalan 
olduğunu anlamamıştı.Ya Rabbi! .. 

Avni bir an bile Şenninin, mukabele 
ibilınisil olarak öyle yazdığını batırma 

getirmedi. Yalnız, şimdi kendisi yazdığı 
mektuba kızmala başlıyordu. Sanki ne 
için yazmıştı o mektubu?. Kız :zannettiği 
o kadına neden merhamet edip, kendisini 
aevdi sanarak böyle bir çılgınlıktan vu
geçmesi için o aatırları yazmıştı?. 
Kız .olsa bile, onu o tatlı hayatiyle bı

rakıp, mektuptaki satırların su1tutu ha
yaline uğratma.saydı sanki olmaz mıydı!. 

* Aakaraya vardığı zaman. Şermin, o 
zamana kadar dışarı vurmağa imkin 
bulamadığı teeıısürünü, kana kana ağla
)'arak teskine çalıştı. 

Genç kızlık yatağında, yastıkları dif-
lcriyle parçalarcasına hıçkırarak, ilk 
evgjsinde uğradığı büyük sukutu ha

yalin acısiyle, uzun uzun ağladı. 

Türkiye -Iran 
Bazirgin mevkiinde S?Üm 
rük binası ikmal edildi 
Tahran (Hususi) -Türkiye-lran hu

dudu üzerind~ Bazirgan adlı mevkide ya
pılan lran gümrük binuı bitmiştir. 12 
odalı olan bu bina 2 katlı olup mütead
dit mağaza ve anbarlan ve bir çok me
murin oda! rını havidir. 

lran demiryollarına ait haberler: 
Trans lraniyanın tamamiyle bittiği Ye 

işlemeğc açıldığı bu sırada Tahrandan 
Mqhd, Tahrandan Tebrize, Tahran· 
dan Y ezd ve Gcrmana, Tahrandan Isfa
han ve Şiraza demiryolu inıaaı için etüd
ler, keıifler. harita ve planlar yapılıp bit
mek üzeredir. Bir taraftan Semnan doi· 
ru hat uzatılmakta. raylar dötcnmektc 
ve bir taraftan da Tahranla Rey aruın· 

mektep açılmıştır. 
Oemiryollannda itlemck üzere getiri

len otomotorislcrin tecrübesi eyi netice 

verdiğinden ve bundan çok i.tifade gÖ

rüldüğünden yeniden 6 tane daha geti
rildi. 

ildıaadi barekeder: 

Son ay urfwnda lranan cen11bunclan 
bir milyon tona yakın petrol çlkarllaralt 
bunan dartte iiçi ihnç edilmiftir. 

Hürmüz ad ... nda tuz 'ft Obtdtdn 
madenlerinin i!ll~me.ine ve iltihtNtı.na 

batlanmlfbr. 
Hubub.t bolluiu ile de ta1mı.... Şi· 

raz ,ehrinde bir eilo biaa....a bqllllUnlf'" 

da bir banliyö hattı vücuda getin1melr.te· hr. 
~ ............ : dir. 

Ruı hududuna demiryoliyle bağlı bu- Erdebilde şeyh S.fi li.eei binası bit· 
mek üzeredir. 

Amerikada beyaz 
Fare çiftlikleri 

Amerikada beyaz fareler besliyen pek çok kimseler var
dır. Beyaz farelerden bilhassa laboratuvar çalışmalannda 
istifade edilmektedir. Bu fare yetqtirlcileri beyaz fareleri 
ehlileştirmek yolunu da bulmuşlardır. insandan kaçmıyan, 
iyi beslenerek insana alıştınlan bu hayvanlar bir avuç içini 
dolduramıyacak kadar da küçüktürler. Yctisüriciler farele" 

Uç yddaz... Üç ~. üç tebesMn ve Şirleyin düşünceli, Rubi K.eelerin ma-
~ çehN ifadesL nah IWUşlerini görüyorsunuz.. Bu üç 

Blltün bunları bu ream lrGmpodsyo- artllt btr arada •Kiralık saadeb filmini 
nunda ve bir arada buluyonuııuz. çevirİniflerdir. 

Yukarlda J• .lllflllOrıan çapkıa, Ama 

lunan T ebrizde lokomotif ve vaeon ta

miri için büyüle bir atelye yapılmıttar. 
Tahranda demiryotlan idaresi tarafwı

clan tren memuru yet.ittirmek, nazari ve 
11111elt tedrisatta bulunmak üzere bir 

Melayir ,elıri zen.cinlerinden biri k•- in,.at miinaaebetiyle müteaddit infaatlYezd mebusu doktor Tahrinin hediye e~ 
di rnurafiyte bir liae binua infUllMl bat- §irketlm t~ül ı. • t~ etmi§tir. tiii )2,000 metre muTabbaı arazi ize· 
lam11tu. Tahranda m"Uhtelif nezaretlere ait yeni rinde muazzam ftw haetane inşasına baı

trande c&nden dne coialmakta olan binafann İltfasına deTam ohmmaktacLr. lanmtft11'. 

Siste çarpışan 
gemiler 

17 kişinin ölümüyle 
neticelenen feci kaza 

naaıl. oldu? 
--0-----

Haınburgtan Boe.nos Ayrese müte • 
veccihen hareket eden Yunan bandıra· 
lı Akti vapuru ile Alman bandıralı LaP" 
lata yolcu vapuru 5 .Kanunuevvel 938 
Pazartesi günü saat 13.40 da Fransız 

sahillerine yakın Ouessaut mıntakasın
da çarpışmışlar, Akti vapuru kısa bit 
umanda batmış, Laplata gemisi de ajıt 
surette yaralanınJ§tı. Telgraf haberleri
nin kısaca bildirdiği kaza tafsilatı rı · 
dur: 

Her iki vapur kaza günü mukabil it· 
tikametlerde ilerlemekte iken kesif 5İ.i 
dolayısiyJe önlerini göremediklerinden 
çarpışmışlardır. 

Ouessaut radyo istasyonu saat 13.40 
ta S.O.S. işaretini almış ve 47 derec • 
şimalde bir geminin imdat istedığitU 
teSbit e~c;tir. 

Bunun ur.erine 22 Abey ve Zuvartz· 
zev tahlisiye gemileri kaza maha lir." 
hareket etmi l rdir. 

Kaza y rin v nldıgı zaman 
de büyük bır v purun yalnız h 
durdu ru nilmtişttlr. Yardım g 
ye kadar kazaz.ede Akli vaplU'll 
ômülmü.,.~ı..i. 

Laplata vapurunda bulunan yol tar 
dan biri vakayı şöyle anlatmakt dır: 

- cÇok kesif sis vard. Her hangı bi~ 
kazaya meydan vermemek üzere ya • 
vaş yavaş gidi.ror ve clüdük çalıyor • 
duk. Sis arasında birdenbire şiddetli 
bir çarpışına oldu. Nel c uğr.adığunıı.ı 
anlıynmadık, derhal gü\ crte}•e fırl..dık 

Hemen yanımızda bir vapur duruyor· 
du. Tclme tam ortasından yarnlanını 
tı.. Siiratle su alıyordu. Bir kaç saniyt 

içinde gemi bütün tahlisiye vasıtalnrı· 
nı indirdi. Mürettebat kendilerini de· 
nize atarak tahtisiye sandallanna bLJl· 
diler, bu sırada yaralı gemi sulara gV. 

mülmeğc başladı .. Laplata vapuru k3· 
bil olduğu kndar kazazedeleri topladı. 
Fakat neticede maalesef batnn gemi ile 
birlikte on altı erkek ve bir kadının da 
sulara gömülmllij olduğu meydana çık· 
tı. 

Kaza neticesinde Laplata vapuru dı 
tehlilteli surette yaralanmıştı. 8 O ton 
olan bu gemi aldığı yaraların te!'iriyle 
yavaş yavaş su almakta ve mlivaz_nc
sini kayb~tınekteydi. Koca gl"nıi bu 

mii§kül vaz.iycttc, tahlisiyelerinc eri
şcbilmiştir. Gemi ancak Fransız t z • 
gahlarındn büyük bir tamir gôrdüktett 
sonra ycnidm denize açılabilecektir.• 

Bayan Çemberlayn falına bakt1rrvor 

19 .39 senesinde dünyanın 
hali ne olacak? yapdığnnız yı· 
lın son aylarında insanları en
diıeye düıüren tehlikelet" gcle
celt yıl için de korku veriyor. 
Her kes falcılardan pmdi bu
nu anlamak istiyor. Resimde 
gördüğünüz falcman falına 

balr.bğı kadını belki tanadmaz:. 
lngiliz bapekilinin ka ... Mis-
ters Nevil Çemberlayndır. 

ANTiKA TABLO 
Temizlenirken sahta 
olduğu meydana çıktı 

Meşhur ressam Rembrantın tablosu 
diye antika meraklıları arasında sene. 
lcrdenberi eldem ele dolaşan bir tablo
nun sahte olduğu anlaşılmıştır. 

Tabloyu en son almış olan, bir Ingi
liz kollC'ksiyoncusudur. Dr. Bştitz is -
mindeki bu adam tabloyu temizlemek 
ilzere Laheye gönderiyor. Çünkü kıy
mettar antika tabloları temizlemesini 
bilen mUteha.!Sıslar bugün çok azalmıt-
tır ve en me§1rurları Laheyde bulun -
maktadır. 

Tablonun sahte olduju temiı:Jenme 
esnasında anla~ılıyor. Bununla beraber 
tablo yine 'kıymetini tamamiyle kaybet
miş değildir. Çiinkü Rembrantın bir 
tablosunun taklidi olmakla beraber yi
ne güzel bir eserdir ve bugün Londra
da satışa çıkanhrken, 2 bin Inigliz li
Ta!Jt kıymet konulmustur. 

Gilrdüfü rüyaya 
kurban giden kadıt1 
89 yaşındaki ihtiyar bir Ingiliz pdJ

nı gördüğü bir riiya neticesinde öbııilf" 
tür. 

Misis Fanni Pisi ismindeki bta ~ 
nm, ölUmilnden evvel bir ahbabına_. 
!attığına göre hicfüıe §ÖYie imlf: 

Kadm bir gece rüyasında, ~ 
büyük aynanın, üzerine doğru ~ 
diğini göriiyor ve bir çığlık atarak uyr 
nıyor. Fakat, aynanıa hakiıkatell d~ 
jUnU zannediyor; karyolasmdo fırlr 
yıp o tarafa doğru kO§Uyor •e ~ 
ye çıkarak aynayı tutmaya çalışıyord,. 

işte, bu sırada, uyku se~ arı' 
sandalyenin ilzerinderı düfen ihü.Y 

kolu kınlıyor ve bir hafta kadar ~ 
nede yattıktan sonra, iyi olalll•Y 
ölüyor. 
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Sebastiyano işık olmuştu 

Deli kanlılık devrinin hat!raları yenideo kanını kaynat· 
mış ve o •. Kömür gözlü dilbere adarrı akıllı vurulmuştu 

~bastiyano birden yerinden fırladı. ı bekliyordu. 
Kendinden geçmiş gibi bir halde ba- - Yarın buraya adamlar gönderecc-

ğırdı : ğim .. Bu çukuru doldursunlar .. 

- Ne? .. Ne dedin'? .. Oda boş mu?.... Dedi. 
Kız odada yok mu?.. Başka bir şey söylemeden odadan 

Kara Göbeğin oğlu, sesini çıkarmadı. çıktı. Tekrar meyhanenin kiı-li ınasala-
Sadece başını önUne eğdi. rından birinin başına çöktü. 
Belli idi ki delikanlının da kalbinde - Bana nrap g<-'tir!. 

fu1:ınalar coşturan ve kara gözl Ü dilbc- Dedi.. 
rin ortadnn sır olması onu da çok sars- Üstüsk 'e soluk almadan bir iki 
mıştı. ma rapa sarnp daha dıkti. 

Sebastivano, auyduklarına emin ol- O, ne dti:junmiı , ~ kurmuştu?. 
mak ı ın ı eriki oda:. a koştu. Ho.lbukı ne olın tu?. 

Hakikaten oda bostu. Kendi ndıne y u . Bu kad .. r 
Yagı t k nm k üzere ol n bir kandil ywnuşık l alpli o!du u u ıl d fa n-

etraf son \ ·nuk ı kbrını doküyor- lıyordu. 

du. Vakıa imparatoıiçc)c 1 a ı da m"r-
Bu )'arı karanlık odanın kösesinde iki hru et damnrlan harekete gelmi t.i. Fa

büklüm vaziyetinde Eftimin ölmüş ka- kat o 7.amnn sırf , e snde bir merhamet 

nsını gördü. hissi ile tahrik edilmiştir. Bu sefer yal
Diğer köşede ise mnsa.. Biraz evvel ruz merhamet değil.. Kendi kendinden 

Kttrbonospina ile beraber baş başa şa- bile sakındığı bnşkn bir his onu s.ırnııs 
rap içtikleri masa duruyordu. ve sarsımstı. 

Nihayette ise .. İçinden korkunç ölüm 
Karbonopsinayı seviyor mu idi? 

rutubeti sıznn ve uznktan Halicin hışır-
Böyle genç ve baş döndürücü güzcl-

tilnrını akseden delik... Ölüm deliği likte bir loz ohun artık paslaşmış kal-
odanın loşluğuna karanlık kolunu uzat- binde nasıl bir ale\• yakabilirdi? 
mış ~bi açık görünüyordu. 

Scbastiy:ıno.. O delikten aşağı biraz Fakat bu ... Muhakkaktı. 
evvel kendisini etmak istiyen haydudu Sebastiyano, gonçliğini seneler ve se-
yuvarladığını hatU"ladı. nclerce ulaşılmaz bir a.oık ur,rrunda erit-

Gözleri derin bir teessür içinde etrafı memiş miydi? 
araştırdı. Onun 'l'eosynya karşı duyduğu ac;k, 

Birden nazarları ölUm deliğinin ke- Bizansın bu meşhur fahişesini her gece 
bir hovarda koynunda yatar görmekle 
de sönmemişti. 

O şimdi bu Karbonopsinanın kömür 
gözlerinden gençliğini tutuşturan büyük 
ve iıılkfuısız aşkın.. Teosyanın aşkının 

akislerini görm~ü. 

Fakat... Fakat neye yarardı ki onu 
da Teos~ a gibi elinden kaçırmıştı. 

İkbal Tcosyayı onun elinden nasıl al
dı ise şimdi de ölüm Karbonopsinayı al
ınıstı. 

Masanın Uzeı ine kun·etli bir yum
ruk indirdi. 
Masanın tahta ve çürük ayaklı n bu 

) umru a tahammül edemeden parcalan
dı. 

.Maş.rapa yere yu\ arlandı. 
A) .ı .ı J,alktı. 

Ea n pkas ın eçiı dı. 

m c: •b 
n don.:ı kalın!.§ olan 

\ e bir nıu<l • n beri onu ~ retmcktc 
bulunan Koc:ı Göb<' n oırlunun yüzü
ne bıle lmkmadan meyh neden çıktı. 

Sohı.gın l,aranlığında kayboldu. 
Eftiınin oglu d.ı meyhanenin kepenk

leri indirdi. 
Işığı söndürdü. 
İç tarafta, anasının ölüsü basında ağ

lamaaa gitti. 

** 
Sebastiyano ncı-e)'e bastığını gör

meden .. Bir aOtomat• gibi gidiyordu. 
Kalın ökçeli kocaman aynkkapları 

Halici kordonlıyan yolun taşlan üzerin
de kfü ... Küt .. Sesler bırakıyor ve bu 
sesler gecenin siıkO.neti içinde muhte
şem cepheli konaklara ı;.arparak uzun 
akislerle uzaklara kadar yayılıyordu. 

Sebastiyano.. Kendisini bu seslerin 
temposuna vemıiş, yürüdüğünün bile 
farkında olmadan gidiyordu. 

··B.TMEDİ·· 

Yeni Istanbul Valisi 
8. Lütfü Kırdar Manisalılara veda etti 

Masal masal icinde 
• 
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Padişah, kadındnn bu söz.leri duyunca 

içine can kaygısı düştü. 
- Yarın sabah ben onun başını kes

tireyim de sen de gör. 
Dedi ve yat.ağa yattı. Yine sabaha ka

dar uyuyamadı. 
Sabah olunca hemen tahtına oturup 

oğlunu zındandan çıkarttı. Cellada da 
haber gönderdi. Ta ki şehzadenin ka
fasını kese .. 

Padişahın kırk tane veıJri vardı. Ve 
vezirler işlen haberli idiler ya .. Padişah 
şehzadenin cellada verilmesini irade ey
leyince hemencecik ikinci vezir ileri 
ntıldı. 

- Ey hünkar .. dedi. Dil~ünüp taşın
rnadan fesat ehline uyma .. 

Fitne denizini coşturan refah bulmaz. 
fiükümdarlara vacip olan odur ki böy
le fesat sözlerine uyup akıl ve dirayet 
il i. göreler. Ta ki sonunda nedamet 
,. Jıi manlık gctirmiyeler .. Meshur söz-

dı..ir, vaktındc tedbirli hareket ctmiyen
ler fırsatı kaçırırlar ve fırsat kaçınca 
da ne yapalım .. Takdir böyle imiş .. dcr
dei cüz'iye vermiştir. Bilhassa kadın
ların yalan ve hileleri çoktur. Her gün 

ayaklarının baş parmaklarına baksa -
ler. Alinh insana hem akıl hem de ira
lar yetmiş .iki türlü hile düzerler. Ka -
dınların böyle hile ve hud'alarına ait 
hikayeler pek çoktur. Eğer şahım em
rederlerse güneşten biı· zerre ve deniz
den bir katre mahiyetinde olan bu hi
kayelerden birini nakledeyim. 
Padişah ta: 
- Söyle bakalım, <linliyeliııı .. 
Dedi. 

!KINCI VEZ1RtN H1KAYES1 
Evvel zamanda alim, fazıl bir hoca 

varmış ve bu hocanın da genç, güzel 
bir karısı varmış. Kadın, yüzü güzel 
olduğu kadar ahlılkı kötü imiş. Kocası 
evde yokken gündüzleri eve delikanlı 

bir dostunu alır, onunla akşama kadar 
zevk ve safa edermiş. Tabii budan za
vallı kocasının hiç haberi olmaz ve ka
rısını evde .ıkıllı U'5lu ve namuslu otu
rur, kendini bekler sanırmış. 

Günlerde bir gün hocanın bir iş için 
civar kasabnlardan birine gideceği tut
muş. Tabıi bir iki gün kalacağı için eve 
de gelemiyecek. 
Kadın bunu fırsat bilerek hemen dos

tunu eve çagırmış.. O zamana kadar 
dostu ile hep evinin nlt katında, kapıya 
yakın bir yerde cünbüş edermiş .. Ta ki 
al-.şam yaklaşınca hovardasının kaçıp 

gitmesini kolaylaştırsın.. Eakat bu se
fer kocasının gece eve gelmiyeceğine 
emin ya .. Dostunu yukarı kata .. kocası
nın yatak odasına almış ve orada saba
ha kadar, ertesi günü ve ertesi gece bo
yuna zevketmişler. v; üçüncü günü sa
bahı, adamcağızın geleceği gün oldu
ğundan kadın dostunu yollamış .. 

Kocası da öğleye doğru eve gelmiş. 
Meğer hocanın bir Dudu kuşu var -

mi§. Bu kuşu pek sever ve onu dainıa 
~di yatak odasında bulundururmuş. 
Kuş, hocayı görünce hemen dile gelmiş: 

- Sen yokken bu kadın bu eve bir 
dostunu aldı. iki gün iki gece vur pat
lasın, çal oynasın yedileı· ... içtiler .. Cün
büş ettikt-, demis .. Hoca bu sözleri du
yunca hayretle karısının y üzüne bak-
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Çingenelerin Haya ı 
Fransada çingeneler nasıl yaşar? 

"Bir on parçaya kesseniz onu öldürmez • • 
çıngeneyı 

yaratmış olursunuz,, fakat on • 
çıngene 

Kocasını başkasına öldürten ve bu 
başkasının karısı olarak bütün çingene 

kabilesinin başına geçen, onlara hakim 
olan bu güzel kadının sorgularına elim
den geldiği kadar onu tatmin edici ce
\•aplnr verdim. 
Ayrılırken : 
- Ah .. Ah .. Diyordu .. Siz olsa idiniz.. 

St.anı siz temizleseydiniz de benim ko
cam olsaydınız.. O zaman size nasıl kul 
köle olduğumu görecektiniz .. Çünkü iki
miz de ayni toprakta .. Amerikada doğ

duk. 
Onun bu içten gelen ve iç çekişleri ile 

.,ciyledigi sözleri cevap ız bıraktım ..• V-e 
ıyrıldım. 

** 

ir. 

0 d isin c ki kale du
vn ·l ırı dıbind ' çin neler var .. Dedi.. .. 
Orny.ı git.. Onların arasında tetkikleri
ne yardım edncek enteresan süjeler bu
lar::ıksm .. 

Dcdii'i yere gittim. 
Burada yii .. den :fazla çadırlı, baraknlıJ 

furgon adı verilen Yngon kadar büyük 
arabalı bir •Kamp• vardı. 

• 

4-

kız kardeşleri ve baldızları oturuyorlar
dı. 

Burada erkekten fazla kadın vardı ... 
Çünkü bir erkeğin birden fazla kadın 
nlmnsı velev çingene olsun, Fransada 
yasaktır. Bu itibarla erkek azlığı \'e ka
dın çokluğu karşısında çadırlar (Kız 

kardcs) ve (Baldız) ]arla dolu idi. 
Çingenelerin i gal ettikleri sahanın 

ôbür ucunda ve onlardan biraz uzakta 
yüz, yüz elli kisilik bir grup daha vardı 
ki bunlar çekik gözleri, esmer tenleri, 
kalın dudakları ve kirli üstleri ile birin
ci gruptan derhal farkolunuyorlardı. Bi
rinci gruptaki çadırlardaki insanların el 
ve yüzleri, üst ve başları tertemizdi. 

İkinci gruptakilerin ise pislikten yan

larına yaklaşılmıyordu. İçlerinde sağ
lam tek kişi yok gibi bir şeydi. Ekseri i 
şaşı idi. Sanki bir dejcnereler muhiti._ 
Kadınlar ve çocuklar ayni çadır içinde 
kazlar, l öpekle.r ,.e uyuz eşeklerle bir 
arada yatıp knlkıyorlardı. Havada öyle 
beı bat bir koku vardı ki buna uzaktan 
bile t haınnıi.ıl uçtü. Bıı·inci gruptaki 
çingen r ı..in t n e erleşmış1erdi... 

İçlerinde pek ço1
,. .. rısm vardı. İkınci 

rup i e hı te onlara ne renle ne de adet 
bakımınd n benzemi rdu. 

Bun nr i1 i n~ rı cin ene kabıle«i idi. 
İ gal ettikleri ahayı çitalı bir hudut 

~yınyordu. 

İ~r~t folfln } oktu. Sadece kendi ara
larında ~itln yerinizle bizim ~'erimizi su 
C'adır hu çadır ayırıyor demişlerdı o ka
dar ... 

Bu hududun hir tar, fındnn öte tara
fııın geçmezlerdi. Bu y. ağı sanl-.i kO
pekl ı i bile mul • foz.a <'diyor, iki kabi
lenin de köpekleri kendi taraflarında 
kalıyorlardı. 

Birinci gruptan biri ile konuştum. 
- Onlar, dedi. Kagot çingeneleridir. 

• 
mış. - Öyle ise ben gideyim yahut ta bu 

- Bak. Dudu ne söyliyor, bunun as- kuşu keselim .. Yine gevezelik eder ve 
lı, hikmeti nedir? başuna bir bc:ltı getirir. 

Diye sormuş. Dedi. Kadın ise: 
Kurnaz kadın, yavuz hırsız ev sahi- - Sen hiç merak etme arslanını .. 

bini bastırır gibi bir hiddetle: dedi. Eğer Duduyu ödilrürsek kocam 

Onlara asla karışmayız, beraber yaşa
mnyız, içlerine girmeyiz, ekseriya yol
da beraber yoldaşlık ederiz, gittiğimiz 
yerlerde ayni toprak üzerinde çadır ku
ranz, fakat dnima aramızda bir hudut 
bırakırız. Aramızda kız alıp vermeyiz .. 
Akrabalık tesis etmeyiz. 

- Kaç seneden beri buradasınız? 
- Biz geleli yirmi beş seneyi geçiyor. 

Geldiğimiz znman onlan burada bulduk 
ve daha müsait yer olıriadığı için yanı 

ba!;lannda knınp kurduk. 
Haki.lcaten burası hir kamp, bir açık 

hava oteli idi. 
Parisin yanı başında çeyrek asırdan 

beri yerleşmi' ve birbirine zıt iki çinge
ne kabilesinin mevcudiyetini Parislilc· 
rin içinde pek az ~.:;i bilmektedir. 

Yine bu kampta ben garip bir çingc 
ne darbı meseli duydum. 

- Bir cingencyi on parçaya doğrasa· 
mz onu öldürmüş olmazsınız. On çingc· 
ne yaratımı: olursunuz. 

İhtiynr bir çingene bana dedi ki : 
- E" r biziın bu ata özümüzün ma· 

nasınt bılmi)' orsanız ~n eneler hakkın· 
dn hı m lunı nız yok demektir. 

BiTMEDİ -

o arla 
Dünya seyahatine çı· 
kan bir Amerikalı kız 

-0--

Bundaıı iki sene evvel Mıs Lakey 
adınd mektepten yeni çıkmıs genç bir 
kız cebinde yalnız beş dolar ve elinde 
ki.ıçuk bir valizle de' rı alem seyahatine 
çıkmıstır. Her gittiği yerde şarkı söyle
mek, dnnsozlük, mankenlik yapmak su
ı'Ctiyle hayatını kazanarak Avrupaya 
geçmiş ve bır haftadan beri de Pariste 
bulunmnktadır. Bu genç kız, üzerinde 
kendi resmini taşıyan bir çok madalya
Jar tac;ımakta \C bu madalyaları bir sıilh 
mesajcısı sıfatiyle gittiği memleketlerin 
devlet reislerine vermektedir. 

- A.. A.. diye haykırdı .. Bunca S(- büsbiitün kuşkulanır. Bak ben o kuşa 
Fı·ansız. ı"Cisicümhunı için de cümhur nelik namustan ayrılmamış karına, sa- bir is edeyim ki o da, kocam da görsiin. 

riyaseti knlemi mahsus müdürüne böy-
çını senin yoluna süpürge etmiş helfı - Kndın hemen cariyelerine emretti. 
line bir kuşun sözü ile bühtan mı cdi- - Bir <-'lek, bir çömlek, biraz su ve le bir madnlya verm!ştir. Şimdi yayan 

olarak Belçiknya gidecek ve Belçika yorsun? Bu nerede görülmüştür? B:ı- biraz da sığır gönU getirin .. 
krnlına dn böyle bir madalya verecek-nu hangi kitapta okudun sen.. Başın- Dedi. 

1 · t" d" tir. Yamndn ancak üç frangı kaldığını daki koca sarığından ve çenendeki top Cariyeler, emredilen şey erı ge ır ı-
sakalından utanmadan bir de beniııı ler. Sığır gönü Dudunun kafesinin üs- söyliyor. Ynyan seyahat edeceğinden 

· · lind b" d beraber \'aliz ta«•mrunakta, iç çaınaşır-nanıusumdan şüpheleniyorsun.. Nerede tüne koydular. Bır carıye e e ır e- """ 
kaklı senin ilmin.. ğenekle göne vurur, davul gibi ses çı- larırn sağ ceplerine yedek robunu sol 

Ve kunıaz kadın böyle söyliyerek öy- karıı-dı. Başka bir cariye elekle Dudu- cebine, mendillerini de şapkasının içine 
le bir vaveylaya başladı :ki, zavallı ho- nun iistüne su serperdi. Diğer biri de koymaktadır. 
ca onun bu sözlerine inandı. çömleğin içine mum koymuş, kafese tu- İki sene evvel başladığı delicesine işe 

- Hata ettim. Kusur ettim karıC"ı - tar ve çömleği kah açar kah kapardı. .hala devam etmekte ısrar gösteren bu 
ğım .. Bilirim, sen namuslu bir kadın.sırı. Onlar bu suretle mc.~gul iken kadın yarım akıllı kız : 
Karda leke var .. Sende yok.. dedi Ka- da dostu ile beraber sabaha kadar keyf - Ben, diyor, kendi k.azam:unla dün-
dın da bu vartay ı böylece atlattı. Yine etti. yayı devrctmeğe karar verdim, ve ya-
dostu ile gündüz buluşmalarına devam Sabahleyin dostunu gönderdi. pacağım. Geçenlerde yıl başı hediyesi 
etti. Akşam olunca hoca evine geldi. olarak biraz para geldi. Bu parayı sak:-

Aradan bir müddet geçtikten sonra Dudu kuşu yine hocaya: lıyorum. Onunla Bclçlkadan Amerika-
hocanın yine bir gün köye gideceği tut- - Dün gece sen yok iken o yiğit yi- ya telefon ederek babamın yeni yılını 
tu. O gece de eve gelmiyeceği için kadın ne geldi ve bu avratla sabaha kadar tebrik edeceğim. Fakat kendim için o 
dostunu gece eve çağırdı. Yine yukarı zevk etti. Ve yine bu gece hava fırtı - paranın tek santimini bile harcamıya
kata çıktılar. Dudu odada idi. Kadın 1 nalı idi. Çok yağmur yağdı. Gök gilrle-- cağım. 
dostuna Dudu .k.uşwıun kocasuıa söy- di. Şimşekler çaktı. Böylesine Allah akıllar versin demek-
lcdikledni anlatınca hovarda.: -BiTMEDi- ~,...n bnska ne söylenir. 
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Vesikııyı da yazıyoruz: 1 
cSen T rinitc nşkına ve namına 1 1698 ı 

de ölen kontes Miyarka Fon Colstnynın 1 

p r ı:<•k ,·aknlt:r, r,ör;J Ier ve ispotlarla 
hortlamıt olduğu ve Annn Sulç'un ve ı 
Betcdorfun, Annn Mnlbrikin ve Marya 1 
Peskenin knıllannı emerek ölümlerini ı 
icap ettirdiği Pcter Lemka ile Hans Hal
bruder ndlı iki çocuğu boğduğu tahak-1 

kuk etmi .. tir. Bu lı5disclerin 'e pek çok 
şahitJcrin ifndelerinin \crdii'-i kuvvet ve 
sali'ıhi~ et ile hep birlik Miyarkn :Fon 
Galstnynın mezarına gittik. Mezarını aç
tık. l\liyarkanın cesedi mezarında çürii
rn miş 'c çok taze bir halde idi. Sanki 
sakin 'e müsterih bir uykuda ve dudnk
ları l ıpkırmızı idi. Dudaklıın arasından 
iki kc kin ve sh.Ti diş görüıımckte, tabut 
içinde tRze ve bol kan bulunmakta idi. 
Bu gördiiğiimiiz iiç bal, Miyarknnın hort 
ladığını h:zc knt'i surette ispat etmiş
bemen Yesu bu.retleri bize bu gibi fena 
baıierden ve bWllann ıerlerinden uzak 
bulundursun! - Ve vücudunun izalesi ka-

BiR ANKET Casus diye kime derler ve 
• • • s 1 e 

4-
e en 'li Aşk., casusların 

muvaffakıyet 
e lerin 

si ahı o ara 
birinci ve emin bir 
kullanılmaktad r 

rarlqtırJnuştD'. Binaenaleyh ceııedi ta
buttan çıkarddc v e tam kalb i üzerine bir 
buçuk kanı uzunluğunda kaim b ir çivi 
çaktık, bapnı bedeninden ayırdak. Se -
nelerce evvel ölen bu kadının kesik bo
iazından amulmıyacak kadar çok kan 
almmqtır. Nihayet cesedi bol odunlu bir 
ateşte yaktık, tüylerini d e dereye attık. 
Büyük çiviyi hortlağın kalbine çakarken, 
bortlnk boğazlanan b ir mahluk gibi acı, 
acı feryat etmiftir. Biz, imza ııahipleri 

yukarıdaki yazılanları Sen Trinite namı
na tasdik ederiz.> 

Casusluk .sruı'atında en mühim cihet 
plnn, harita, resmi evrakın sahtelerini 
yapabilmektir. Bunun için hususi ders
ler de verilir. 

Sahte vesika ... Casusun elinde en mü
him silfıhtır. 

Böyle sahte ve taklit yapan cnsusln
nn en meşhuru Frank Hein adında bir 
Alman casusudur. • 

Şiıir Hanri Heinin sülfılcsinden ol:ın 
yadc nazarı d;kkati calip kısmı olan Sa- F<>n Holbakın şatosunda çok eski bir bu adam başlıklı kağıdı, imzaları, mü
dizm ve Sadistlerin garip, zulüm ve iş- ailenin çocuğu 51fatiyle ikamet ediyor- hürleri ile beraber sahte bir Fransa-Bel
kencelcr ile beraber yürüyen aşkları, du. Yanında tek kızı Belma bulunuyor- çika muahedenamesi tanzim etmiştir. 
bazı kimselerin ölülerle mücamaa ıhe - du. Sık bir ormanın ortasında bulunan Bu munhedennmenin nltında da Fran
vesi ve iptilaları, Vampirlik ile alaka- bu şıtonun dışında bir gün çok hasta ~ erkanıharbiyei umumiye reisi gene
dar addedilmektedir. Kan görmeden fakat güzel bir kız bulundu. Bu kızın ral Dcbeney ve Belçika erkaru harbiyei 
kendisinde aşk, zevk ve ihüros hisset- elbü;csi kibar ve asil bir aileye mensup umumiye reisi general Galletin _ Tabii 
miycruere ne diyebiliriz.? (2) olduğunu göstermekte idi. Bununla. be- taklit _ imzalan vardı. 

1544 te Viyana Arşeveki, papa yedin- ·raber-, buraya kadar böyle hasta halde Casus n°amzedi ayni zamanda ynzı.cnn.ı 
~.i In.nosant~ «V:a:npir> .üzerine şeytan nasıl geldiği ve kimin nesi ·olduğu bel- ~uhtelif şckiİlerde ·değiştirmesini de 
uzenne oldugu gıbı yeının .etmek usul- Ji değildi. Kont, kibar bir adam olduğu bilmelidir. 
Ierini sormuş ve şeytan ilzerine olduğu için kızı şatoya aldı ve tam~miyle eyi İmlA hataları casuslukta mühim rol 
gibi Vampir ilzerine de yemin edilcbi- .oluncaya .kadar himayesinde bulundur- oynar .. öYıe ya:. Her kes mükemmel 
leceği cevabını almıştır. l\1aamafih bu mağa karar verdi. ~nırette konuştuğu lisanın gramer iml!-
kadar uz.aklara gibncğe hacet yoktur, K t k h l h ta ,_____ ıh 
G

.. on ve ızı1 meç u as A..u.uı s - sını ayni mükemmeliyetle bilemez. Ke-
ot.c de Vampirden bahsetmiş ve Vam- h ti. 1 k a]Ak ı dıl h l k 

Bu garip vesika, birden ancak bir asır pire inanmıştır! Pfayfer aidığı bir a Y e ço a a an ar, meç u . ızm lirnelerde kasden yapılacak yanlı,lar, 
evel imzalanmışbrl mektu ta (3) d. ı.:. y kansızlıktan son derecede mustnrıp ol- hnrlc ilaveleri ıŞifrc• gibi kullanılır. 

P ıyor ıu. d w t.r·ku 1 k ·· ·T· d B 
Brezilyanın ııltın arayıcıları, yolları ugu ~ı r 0 nra goru uyor u. un- 1938 modeli bir casus solak olmalıdır. 

cBohemyaya son yaptığım seyahatte dan bncka bu kızın·gözleri camdan imiş EJ l l d B k 
üzerine di.i§en balta değmcmic orman- · b. t 1 d .1 b. -Y inden her iş ge me i ir. ir sigara u-

,. yenı ırşey, eşey an anma> enı en ır gibi bir garabet arzediyordu. Her hal- d 
lar<la bir gece geçirdikleri vak1t, ertesi h kik t ··~d· Sc ·ı· d t k tusunun i~ine girecek ka ar küçük fo-

a a Oc;•" .. ım. vgı 1 os um, me - de nnlaşılmaz bir backalık go"'ru"nu··yor- ed 
gu··n hareket --'ec kl · d tJ -. tog'iraf makinesi ile kimseye sezdirm en 

~ e erı sıra a a arın - tubumun bundan sonraki kısımlarını 
dan birisinin öldüğünü görürler, bu atın 

1 

okurken gülmeyiniz, rica ederim. Fik _ du. Kız, birm: cyileşince, odasını sıkı resim çekebilmelidir. Her hangi bir ka-
akşamdan hiç bir hastalığı yok idi. Bu rim bu gördüğüm hfldise ve vakıalnrla sıkı kilitlemeden yatmıyor, geceleri ya- ğıdı el çabukluğu ile üze.rinde saklama
altın arayıcılar, tecrübeli insanlnr, atın fevknUide karışmış ve deh!;ct içinde _ nın:ı hiç bir kimseyi kabul etmiyordu. sılu bilmelidir. Meselfı yüztiğünün ara
ölümünü aramak gibi beyhude bir zah- dir. Bunları bir türlü un;tamıyorum, Sert yemekleri kaliyen yemiyor, sulu r.ına, nğz.ına, takımı dişi varsa onun nlh
~tc kntlanmaz.lar. Çünkii onlar bura- mnamafih bu meseleyi ben sonuna kn- şeylere rağbet göstenniyordu. na, çorap baf,'lmı, diş macunu tübünün 
dan bir Vampir geçtiğine emindirler. dar tetkikten de vazgeçmiyeceğım, şim- cBu meçhul kııı: bilhassa doktor ka- içine .. Velhasıl vaziyete göre, elinde 

Evet, buradan bir Vampir geçmiş ve di size olanlan izah edeyim· bul etmemekte pek büyük ısrar gös - mevcut vasıtalara nazaran en emin yc-

tm ··ı·· ün d b ı t F terdi. Bir giin satoya tesadüfen ug~rnınıı; "; .,nidc intihap edcbilmclidir. a 0 um e e o se ep o muş ur. n- cDostluğunu kendime erci bildiiiın ~ " 
1. t A h b v · · olan bir diş hekimi de meçhul kızın çok n,,,..,s her tu··rıu·· şı·rreleri "çabı'lecek ill>a mazon avzasırun u ampın, ne alim Abbe Grimin pragdaki evinde ga- '"' ....... 1 .. 

bl·r hayal..+ ne d k kun l k'k' sivrilmiş olan iki .ı:~ini tabii hale getir- •o radyoların telgraf dillerinden anlıya-.. .., e or Ç ve la ı ı rip bir adam ile tanıştım. Abbe Grim ~ • 
mahiyeti bilinmez bir mnhlUk değildir? bu adamı bana cihanın en filim bir ada- mek teklifi."ldc bulunmuş, fakat bu tek- "Jak bilgide olmalıdır. Kimya• ilmine vu-
s.,.d be A ·k h b. lif te şiddetle reddedilmi.ctir. ( 1 l b 0 lh ....... a zeh·ırlcr' ı·yı· ... ece cenu ı men ayn ma sus ır mı ve bilhassa gizli ilimler mutahasSlSl ';J ·u u o ma ı ve ı """""' ı 

gece kuşudur! Bu kuşların adeti, uyku olarak takdim etti. Bu adam kanburdur, cBu meçhul kızın geldiği undan itiba· tetkik etmelidir. 
halinde bulunan b:ızı hnyvımlara yaklaş- kısa ve çok şişmandır, korkunç bir şeo- re>n <l ~atodn g~yri 1nbil bir takı~ hal- :Eskiden casuslar sadece eczalı mü
mak, kanatlariyle muntazam bir yclpa- kilde çiçek bozuJ:rudur!. Aslen yukarı lC: peyda olm~ga b:ışlanu~~ır .. Hız.met- .rdkkep kullanmaktan bn.5ka bir şey bil
ze hareketi yapmak ve bu arada hny- Silezyalı ve akıllara hayret verecek kn-1 karlar, ge:elen. ~tonun .buyük awvlu- nıcz1crcli. Ve bu onlara k5.fi gelirdi, zn
vanın boyun damarından kanını içmek- dar zengin imic. Fakat bütün servetini I sundn ganp hır hayaletın <lol~tıgını man ilerledi. Bugün sesli sinema ve te
tir! kadınlarla ve kumarda yemiş, bitirmiş! gördüklerini, ba:ı.ı köylülc-r de civar levizyon bile casuslann ellerinde kuv-

Bu gece kuşuna, Amerikanın asıl yer- Servetini bitirdikten sonra, krndisini mezarlıktan !':::ttoya do;;ru bey::ızlııra bü- vetli birer siltlh vazifesi görüyorlar. 
lileri olan kırmızı derililer Kamara adını ilim ve fenne vermiş evini bulunm:.z riinmü5 bir hayaktin yürüdüğiine şahit (Casusluk) un elinden •Aşk• fa kur-
verirlcr. Ve bu kuşun mevcudiyetini kitaplar, vesikalarla doldurmuştur. olduklarını söylediler ve nihayot ~.ir tulamamıştır. 
ilk tesbit eden cczvit Pcr Pamplo Zi- cAdı Baron Fon Marbah ve harici gec~ de meçhul kızın odasında tegayup (Aşk) ı vasıta olarak kullanan ve bu 
menettir. Bu kuşa cVampir> adını da şekli çok çirkin olan bu adam benimle ettiği tesbit edildi. Şatonun kızı da, bu yoklan kurbanlarını kapana düşüren 
bu adam vermiştir. (1) Bu suretle tanıştığı için çok sevinmiş göründü, bil- meçhul bzln düşüp knlkım:ğn başla - (1j:rkck) ve (Kadın) lnr da yetiştiril
cVampin lerin, cenubi Amcrikada ka- diklerinden uzun uzadıya bahsetti. Bu dıktnn sonra, sebepsiz bir hnlcfo sarar- mektcdir. 
tillik yapanların Avrupalılar tarafından arada bana cVampir~ lerden, bunların mağa, solmağa bnşfoclı. Ele geçirmek, sırrını anlamak istediği 
A vrupaya getirildiği zannı hasıl olmuş- khn içmelerinden bahsetti. llen bunları kadın ve erkeği kendisine his zinciri ıle 
tur. Fakat pek çok hfıdisc ve rivayet - imkansız şeyler telakki ederek nlakn- ( 1 ) 1586 da ispanyada Tolcdo b:ığlaınak için ne suretle hareket lfızım-
ler, vesikalar, Vampirin Avrupadn orta sızlıkla karşıladım. Bu alUkasızlığıma neşretti@ ede Amerika» adlı C?scrinde dı'r. insanların znif tarafları ne.releridir? 
devirlerde, ha~ daha evvel malum ol- muknbelc olarak bana, Abbc Grimin bu kuştan bahseder. Kokunun, zarafet ve tuvaletin, vücut 
duğunu göstermektedir. Hatta .. Fen er- de tahriren tasdik ettiği şu harikulade (2) Büı;le bir hastayı bizzat KYaft-. güzelliğinin, tenasübün ayrı ayn rollc-
babı birçok hususlarda Vampiri kabul macernyı anlattı: Ebiug tedavi uc tetkik ctmi§tir. rinden nasıl istüade edilir, bunları öğ-

Büyiik harpte Almanlann eline dü §en bir C'1$U$ idama götürülüyor · 
kadın veya erkek casus art.ık muvaf-, kw-sunda verdiği bir konferansta şöyle 
(akıyetten emin olarak işe koyulabilir. söylemiştir : 

Son zamanlarda Fransız istihbarat •İstihbaratta birinci şart aTahlilch 
teşkilatı şeflerinden biri ihtiyat zabitleri olmaktır. Hakiın olmak istediği kimse

Casuslar, sigara, anahtar, posta. 
diiğme gibi ufak vasıtalardan 

istif adc ederler 

nin pisikolojisini evvelden tahlll edi· 
niz. Kusursuz insan olmaz. 

Herkesin muhakkak bir zaif tarafı 

vnrdır. Bu znif tarafı keşfediniz ve onun 
üierindc yürüdünüz mü mutlaka za
fer size teveccüh eder.• 

Casusluğu menetmek imkansızdır. 

Ynlnız onun tesirini mukabil casuslukla 
izale kabildir. 

Devletler, düşman tarafı aldatmak 
için iki taraflı keskin bıçak gibi iki ta
raflı casuslar kullnnırlnr. Bunlara ajan 
dubl denir. 

MeseJi\ Fransn hesabına hareket eden 
bir casus bir kolayını bulup ta Almanya 
hesabına geçer. Bu danışıklı döğüştür .. 
Almanyanın şüphesini uyandırmam:ık 

için Fransaya ait bazı dof,rru mnlO.matı 
- tnbii Fransız istihbarat dairesinin mn-
10.mntı tahtında - Almon1ara verir. Al-

tün harp senesinde Alman casusu gibi 
vazife görerek Fransızlara hizmet etti ve 
dört sene Almanların kurdukları tuzak

pulu, lardan kendini kurtardı, üzerine şüphe 
bile getirmedi ve kendini ele vermedi. 

-SON-ebnektcdir; mescla marazi aşkın en zi- cPilscnden az uzakta bulunan Kont - BITMEDI- ıcncn ve haddi zatında güzel de olan 
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Tarihi macera 
ve esrar romanı 

Süuın, karşısındaki kralı haia (Mon
senyör Lui) zannebnekte devam ediyor 
ve onun kendisini tmıımamazlıkt.an gel
mesini kral olduktan sonra saltanatının 
bir icabı f arzcdi,Yordu. 

- Hakkınız vnr, sir.. Dedi .. Çünkü 
odrunn gelmek için tehlikeli bir yol ve 
fena bir saat intihap ettiniz. Ziyaretini
tin bu şekilde yapılmış olmasını şüphe
siz mndam Dö Navay tasvip etmez. 

- Müsterih olunuz .. O cepheden ns-
16 bir endişeniz olmasın. 

- Tabıi Sir .. Çünkü yanımda siz vnr
unız.. 

- Yanın11..da benim olmaklığım bir 
sebep teşkil <'tmez amma .. 

- Neden Sir? .. 
- ÇUnku ... 
Kral birden :.ustu .. Sözüne bu şekil

de devam etmeği tehlikeli bularak Şö

valye Dö Lorcn ile göz iş<ırcti yaptı. 
Şövalye : 
- Sir_ Dedi, müsaade ederseniz ben 

· ;randaki odaya çekilerek burada .sizin 
mı.niyet içinde birbirinizle görüşmenizi 
timin edeyim ve şayet madam Dö Na
~ dam donörler dairesine erkek gir
tblini haber alır da bu tarn!a rzelccck 

olursa onun bütün hiddet ve nsablyeti-ı 
ne kendimi hede! tutar ve bu suretle de

1 
majestenize ayni yoldan kaçmak iınka- i 
nını vermiş olurum. i 

Kral, manalı bir tebessümle 
verdi: 

cevap 

J 
- Olur şövaJye.. Muvafık gördüğü-İ 

nilz şekilde hareket ediniz. 1 
Loren, Süuının odasından çıktı ve 

kapıyı kapadı. 

Dı,.c;ansı karanlıktı. 

Eliyle etrafı yokl1ynrnk bir kaç adım 
attı. 

Sonra gayet hHfü olarak se~lendı : 
- Eiynt ... Efynt .• 
Karanlıkta b!r el kolundan tuttu ve, 

lrnlağmın dibinde bir ses cevap verili : 1 

- Bur;,dnyım :i;, alye .. 
- Ne haber Marki?. 
- Emirleriniz harfiyen icra edildi. 
-- Delikanlı nerede?. 
- Luvra gctirdlın. 
- Kimse görmedi mi?. 
-Kimse .. 
- Onu nereye götürdün?. 
- İşte, bu odaya. 
&rarengiz sesin sahibi böyle söyler

ken on dördüncü Lui ile Süzanm bu-

aske 
- 44 -

Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası 

leri dinler bir halde gördü. 
Şövalye, Markinin kulağına tekrar 

eğildi : 
- Burada bulunduğunuz müddetten 

beri şüpheli hiç bir hareket gördünüz _, 
mu .. 

Diye sordu. 
- Hayır şövalye.. Sarayın bu kısmı 

tam:ımen sakin ve sessiz bir haldedir. 
-· Peki.. Şimdi siz bu koridorun niha

yetine gidi.ruz ve dışarıdan duyacağınız 
en ufak ~pheli bir hnr~kette veya be
nim sizi çağıran sesimi işitir i§itınez der
hal buraya şitnp edeceksiniz. 

Şimdilik ben bu delikanlı ile yalnız 

kalmak istiyorum. Giderken kapıyı açık 
bırakınız. 

Marki d'Efynt uzaklaştı. 
O, kralın kardeşi Dük Dorleanın ma

iyetinde çalışan çok kurnaz, çok zeki 
ve cüretkar bir adamdı. 

O gider gibnez şövalye Monsenyör 
Luiye yaklaştı. Kulağına eğilerek gayet 

Junduğu odaya muttasıl bir odayı gös- odaya dışarıdan süzülen ay ışığı saye- hafif bir sesle : 
terdi. sinde şövalye Monsenyör Luiyi kulağı- - Sir .. Dedi .. Şimdi inandınız mı?. 

İki oda arasını ise gayet ince bir talı- nı duvara dayamış, yumruklarını kin Monsenyü.r Lui bu sözlere cevap ola-
ta perde ayırmakia idi. ve kıskançlıkla sıkmış bir halde on dör- rak şövalyenin kohmdan sun sıkı tuta-

Mnrki d 'Efyat kaoıyı attı. Karanlık düncU Lui ile Süzan arasında ıw;:en sö:s.. rak onun da kulağını bölmeye yaklaştır-

dı ve: 
- Bakınız.. Dinleyiniz.. Dinleyiniz. ... 

Dedi. 
On Dördüncü Lui, böyle çapkınlık. 

hovardalık maceralarında pek az muka
vemet görmeğe alışmış bir liubalilikle 
Süzana ynklaşmış, ellerini eline almış
tı. 

- Sevgili çocuk.. Dedi.. Bu .sabahki 
ani teessürünüz tamamen geçti ya .. 

Süzan gülümsiyerek cevap verdi : 
- Evet Sir .. Geçti.. 
- Beni birden bire görünce korktu-

nuz muydu yoksa?. 
- Korkmak mı? .. Hayır .. Sir .. Fak:ıt 

biz kadınlar büyük bir elemin içinde 
Lulundui:,rumuz sırada hiç beklemediği
miz bir saadete kavuştuğumuz zaman 
daima böyle zaru: gösteririz. 

- Sen hakikaten çok şayanı prcstiş 
bir kızmışsın .. 

Ve kral böyle söyliyerek ve hayvanca 
bir ihtiras içinde yanarak genç kızı ken
dine çekti.. Bağrına bastırdı ve yüzünü 
gözünü öpmeğe başladı. 

Bu hareket, Süznnın aklını başın3 ge-
tirdi. 

- BiTMEDi-
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~NVER Paşanın 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

-5-

Enver Paş~ Dön-
mek istiyordu 

"Kovno,, ya Gelen 
ları Arasındaki 

Tavyare Yolcu
Ali Bey Kimdi? 

&asen bu mektupları sırf bu düşün
Cesini unutmak maksadiyle, daha doğ
'l'Usu oyalanmak arzusiyle yazıyordu. Zi
:ra mektuplannın içinde dalına havadan 
sudan bahsediyor ve mtihim, ciddi me
selelere kat'iyen yaruışımyordu. 

Mektubu yazmak için yine teşebbüs 
etti. Fakat fikrini kurcalıyan nokta üze
i"indc durmak ve kararını vermek zama
nı gelmişti bile. 

Hemen kalemi kuğıdı bıraktı v~ ayağa 
kalktı. Yavaş yavaş oda i~indc dol~c;tık
:1..an sonra yatak odasına geçti. Ve şez
longa uzruıdı.. Gözlerini dıvarda sabit 
bir noktaya di\çerek daldı .. 

Ne düşünüyordu .. O esnada yanında 
bulunanlar ve parlalC gözlerinin içine 
bakanlar onun kafasındaki blitiin plan
ları bir an içinde okuyabilirlkrdi. 

Böyle ne kadar kaldı bilinmez? Fakat 
düşündü düşündü. Nihayet büyük bir 
can sıkıntısının sebebini bulmuş Ye on
U.an ;kurtulmuş insanlar gibi bir nefes 
alarak süratlc ayağa ltalktı ve pencere
Ye doğru giderek sokağa baktı ve kendi 
!kendine bütün kafasındakileri birden 
söyledi. 

- Moskovada halli ne bekliyorum? 
Dydaklan arasından istcmiye istemi'-e fırlıyan bu kelimclerin alhnda Enver 

tp<l§anın ne yapmak istediği kafasındaki 
Plıinın ne oldui:'U gaycl iyi anla§ılıyor
du. 

O günler lngilizlerle Sovyetler ara
sında §iddetll mücadele başlamış ve Sov
Yetler şark mil!etlerini serbest bıraktık-

1 Iarını bildirmişlerdi. Acaba kiğıt üstün
deki bu karar hakikatte nasıldı? Enver 
_)ap bir gUn evvcl'kremlin sarayında Le
nin De bizzat kon~uştu saatlerce muh
flıelif meselelere dair müzakerede bu
lunmU§. Fakat kendi arzularından hiç 
birisini ona kabul ettirmek imkanını 
bulamamıştı. Esasen Lenin Enver paşa 
ile konU§urken daiına kaçamaklı keli
nıeler kullanıyor ve esas mevzua temas 
~dince <hrhal sözü değiştiriyordu. 

Enver paşa Len.inin tabiyesini anla
dığı için o da mevzuu dcğiştinniş ve 
havadan sudan konuşmağa başlamışlar
dı. 

Bundan başka o güne kadar Enver 
paşa Sovyet Rusyanm ileri gelen bütün 
§abmyetlerl ile teker teker görüşmüş 

ise de milsbet bir neticeye vasıl olama
lru.ftı. 

En.ver paşa pencereden 80kağa bakar
ken bu h&di.9elerl birer birer gözünden 
geçirdi. Vaziyetleri dinç kafUiyle ses
sizce bir kerre daha müWıaza etti. 

· Kendi noktai naz.arına göre Rusyada
bir iş yapabilmes1ne imkan yoktu. Ne 
Yapacaktı? Gilnlerdenberi kafasında 

PIAnlarmı çizdlli kararını acaba tatbik 
edebilecek miydi? 

DüşUndil taşındı, plAnlarmı bir kerre 
daha kafası içinde do~ırdı. Ve niha
Yet kararını verdi. Muhakkak muvaf
fak olacaktır? O halde .. 

- Moakovada da hali ne bekliyorum 

kunç Karadeniz dalgalan vardı. 

Kızan köpüren ve hiç bir kuvvete 
müsaade etmiyen Karndenizde bir mo
törlc veya yC'lkenli ile seyahate atılmak 
bile bile Karadenizin meçhul dalgaları 
arasında mezarını aramak demekti. F..sa
sen Karadenizi çok iyi bilirdi. Dört defa 

yaptığı s~yahatta en muazzam gemilerle 
K;ıradcniU a.;tığL halde yine bir cok teh
likeler gc~irmişt.i. Hele en son seferinde. 
Istanbuldan Kafkasya <:ephesindeki or
duyu t.efti~e gittiği anlarda geçirdiği fır
tınalı .günlerde I}aradtnizin ne müthiş 
bir felaket 9Jabileceğini görmii,tü. 

Kırımda bir yelkenli bulmak işten bi
le değ-idi. Fa kal sonra ... Her §eyı: rağ
men gitme<;ı.e karar verdi YC bir motör 
tedarik etti. 

SükUıı bulan denizden jstifade ederek 
Kırım snhilleı:inden uzaklaştı. Iki günltik 
sükunet Enver paşayı arzusuna k.avu~ 
tunnağa k.Afiydi .. 

Ah iki gün hava iyi olsa .. Bazan ar
zular da güzel tesadüfler ile ne ~abuk 
elde edilir.. Işte_ Birinci gün... Mü
kenunel bir deniz.. Biraz dalgalı da olsa 
bu kadar sıkıntıya dayanılır .. lkinci gün. 
ögleden oonra b::ışlıyan fırtına Karadeniz 

üstünde bir kabuk gibi dalgalanan gc
nuye meydan vemliyor.. :Fakat hedefe 
de bir şey kalmadı .. Ertesi sabah uzak
lardan Kaf.kas sahilleri de görünecek .. 
Lakin.. Dakikalar geçtikçe deniz köpü
rüyor, dalgalar büyilyor.. Motör her 
şeye rağmen daima ileriye gitmek isti
yor ..• 

Bir an iman arzu ile tabiat karp kar
şıya geldi.. Ve nihayet insan et ve kan
dan ibaret bir vücudun kuvvetini top
ladığı kollar, tabiata karşı gelmedi.. 

Dümen düıunilyor •. BR,Jtul gelen fid
detli dalgalar sanki (olmaz geçemezsi.. 

niz.) der gibi gittikçe kuduruyordu. Bi
raz daha ısrar ederlerse hayat da gide
cek.. 

Her şey bitti .. lnsan kuvveti karşısın
da tabiat baş eğdi ve motör mağlUp ve 
münhezim bir ordu gibi geriye döndü. 

Aradan gelen dalgalarla biraz. daha hız
lanan motör alabildiğine kaçan ordu ba
kiyesini andırıyordu. 

Hayata mal olacak bu seyahat böyle 
ümit edilm.iyen bir tarzda neticelenm:işti. 

Cemal ve Talat paşalar henüz Kırım
da bulunuyorlardı. Enver paşa arkadaş
larına iltihaktan başka çare bulamadL 

Fakat motörde müthiş surette soğuk 
alan Enver paşa ikinci gün sabahleyin 
yatağında müthiş bir noôetle gözlerini 
açtı. Hararet korkunç derecede yüksel
mişti. Iştihası keailmişti. Kesik kesik 

öksürüyor .. Ve &deta karşısındakilere 
dehşet saçıyordu. 

Derhal bulunan doktorlar otelde iyi 
olmıyacağmı söylediler. Enver paşa has
tahaneye kaldırıldı. Lakin arkadaşlarını 
bir taraftan da istikbllini düşünen p~a 
her gün biraz daha eriyor, hastalığına 
sanki kendi yardım ederek daha fazla 

•·• diye bir kere daha mırıldandı sonra artmasına uğraşıyordu. 
itararını vermiş insanlara mahsus bir 
diye bir ker.re daha mırıldandı. Sonra 
istirahati Ulple muanm başına otur
du ve başladığı mektubu ·ııonuna kadar 
bir hamlede tamamladı. 

Geyindi ve biraz hava almak için so
kaia çıktı. Mektupları da kendi refaka
tindeki adama vererek sert adımlarla 
l.foeıtova sokaklarına daldı. 

* Akşam eve gelen Enver p~ artık 
lnetnnundu. Kararını derhal tatbik ede
bilecekti. Fakat ... 

Ertesi gün veda için gideceği· Sovyet 
liiesasından sonra hayatı ne safhaya 
girecekti.. ' 

Umumi harbin sonunda.. Daha doğ
l°Usu bir sonbahar gecesi İstanbulda 
Cenıaı, Talat paşalarla birlikte memle
keti terkett~ği günden itibaren 3 yıl 
ReÇtnişti. 

Doktorların tavsiyesi boşuna idi. O 
kafasında hep yarını düşünüyordu. Ne 
olacaktı? Hele Cemal ve Talat paşalar 
giderlerse kendisi ne yapaca!üı? 

Arkadaşları kendisini her gün ziya
ret ediyorlar ve iyi olması için mütema
diyen telkinlerde bulunuyorlardı. Kalbi 
biraz müsterih olan Enver paşa hasta
hanede doktorların tavsiyesini tatbike 

başlayınca kısa bir zamanda kendine 
geldi. Fakat çok zayıflamıştı. Hastaha
neden çıkt.ıiı gün çok mecalsizdi. Arka
daşları onun bu gününü bekledikleri 
için o çıkar çıkmaz hemen Avrupaya 
gitmeğe karar verdiler. 

- Avnıpaya ... 

Bunun Almanyadan başka bir yeı 
olamıyacağı aşikardı.. Bir gün Berlin 
sokaklarında bu Uç paşa ve Bedri bey 
göründüler. 

•• BiTMEDİ •• 3 Yıl .. Boğazın karanlık suları arasında 
4ıorpitoya ayak basarak bir daha görme
diği lstanbuldan ve güzel Boğazdan ay~ 
tıldığı gece&n itibaren geçen bu gün- Dola m üstemlekesi 
l.er birdenbire gözlerinde canlandı. Kırı- Abaanya ya dönmek :a ayak bastığı dakikayı düşündü. Yol- lstetniyOl' 

Vermiş olduğu kararı tekrar hatırladı. Paris, 13 (Ö.R) - Doğu müstemle-
~ lttl'ıından ~ir yelkenli gemi veya mo- kesi valisi Parise gelmiş ve bu sabık Al
~ ~afkasyaya geçmek oradan .cep- man müstemlekesi ahalisinin artık Fran

Kltmek istiyordu. Fakat k.arşwnda sız idaresinde kalmak ve yapmak az.. 
~enı1ınez. atılmaz bir tabiat pan:ası. kor- nıinde olduklannı söıclemi$ir. 
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Kan Vericiler -KARIMA= 
BENZEYEN KADIN 

Hakiki bir macera, olmuf bir vaka 
-4-

insanlar 

1naan hayatını kurtarmak için dünya
nın her tarafında en büyük alimler sene
ler ve senelerdenberi çalışıyorlar. öl!:. 
mü mağlup etmenin imkansızlığı karşı
sında (Hayat)ı kabil olduğu kadar mu

kavemete hazırlamak için uğraşıyorlar. 

T ekziplerc rağmen m~hur Amerikan 
profesör Aleksi Karel ile kolonel Lind
bergin bu yolda yürüdükleri söyleniyor~ 
Sovyet alimlerinden profesör Udin 'in 
ölmüı insanlann hnlanndan ölmek üze. 
re olan insanlara aşı vermek sistemi üze

rinde çalısmalarını ileri götürdüğü ı-.e 

bulabileceğimiz (Kan vericiler) mevcut· 
tur. Ölij.m halinde olan bir hastaya kan 
v~rmcğe başlar başlamaz hayat bir mu· 
c~e gibi kendini gösterir. Yüzü yavaş 
yava~ rengini almağa ve kanlanmağa 
ba~a; ve.. Kurtulur. 
t 

Yine rriaruf doktor profesörlerden 
Gosset diyor ki: 
... ' - Çok kan zayi etmiş bir hasta ge· 
tirdiler. Kanını muayene ettim. Küreyva
tı)ıamra miktarı ~ncak 1,600,000 idi. 
R'albuki bu miktar tabii halde 5 milyon 

olhınsı lnzımdı. Derhal kan verdik. Kü
reyvat miktarı endişemizi azaltacak mik
t a yükseldi. Oç hafta sonra artık has
ta,ra tehlikesizce ameliyat yapabilirdik. 
Ve yaptık. Şimdi ııapaeağlam yaşamak
tadır. O hayatını bize, operatöre değil, 
kendisine kanını veren adama borçlu
dur. Salpetriyor hastanesinde benim bir 
muavinim var ki beyin tümörü (Beyin 
kanseri) ameliyatlarında mütahassıstır. 
Bu ameliyatlar çok uzun, iki, üç hazan 

Bürhan, rakı şişesinin boşaldığını 
rünce garsona şiıeyi yeniletti. 

dört saat bile sürer.. Muavinim böyle y · · O d" J b"" 1 - a azızım.. e ı.. şte oy e 
bir ameliyat yaptıktan sonra hasta çok d .. t""k 

gö-ı le devam etti. Bazan iıim icabı bir yere 
davet edilir ve oraya karımı götürmek 

ka- İsterdim. Nihal her delaııında Lir veııife 

köpekler üzerinde yaptığı tecrübelerin 
milsbet neticeler verdi#i bildiriliyor.Kan 
insanların hayatında en birinci ıarttır. 

Hayatını kurtarmak ve korumak için 
alimlerin araştırmaları belki daha uzun 
zaman devam edecek. Fakat bugün elde 
mevcut en birinci vasıta sağlam insanla
nn kanını ölmek üzere bulunanların da
marlarına vermek suretile onları kurtar· 
maktan ibaret kalmaktadır. 

« Kanlarını satanlar, ve kan vericiler> 
bugün medeni dünyanın heman her tara· 

fında doktorların en başlı ve kıymetli 
muavinleridirler .. Bir Fransız gazetecisi 
F ransada cKan verici> insanlara ait ge· 
niı tqkilat üzerinde tetkikler yapmıştır. 

Muharririn konuıtuğu F ransamn ma
ruf doktorlarından T zank diyor ki: 

c- Eğer mühim bir kan ziyaı hadi· 
sesinden sonra ölmek üzere bulunan bir 
hastaya kan verdiiimiz sırada yanımız· 
da bulunmuı olsanız. hastanın ömrünün 
dakika ve ııaniyelere bağlı bulunduğu bu 

sıralarda bizim çektiğimiz üzüntü ve 
heyecanı anlardınız. 

f d .. .. pana uş u . 
zayı uştu. - Peki sonra ne oldu?. 

Biz hepimiz artık onun kurtulamıya- A 1 t w S evlendı"k .. - n a acagım.. onrası 

cağına ve feci akıbetin bir kaç dakika- B 1 d · d "lc bil. a ayımızı nere e geçır ı ıyormu-

lık. ~ir iş olduğuna hükmettik.Faka~ mu- sun) Polonez köyünde. Boğazın gÜzel 
avırum hastaya derhal ve mebzul rruktar- h''I · · b" k • "d 1 b sa ı. erının ır aç ııaat ıçerı e o an u 
da kan verdi. Hasta ölümden kurtuldu. · · f k t · h d k 

şıran a a cemıyet ayatın an uza ve 
Şimdi aihhatte olarak yaşayor. k" k"" d · d.k B B wl d sa ın oy e geçır ı . en eyog un a 

Yalnız F ransanın değil, dünyanın bi· b" 1 le ·· "d" 
• • w ır apartıman satın a ma uzere ı ım .. 

rıncı sınıf dogum doktorlarından profe- Eml'lc k · ld w • • ld .. K a omısyoncusu o ugum ıçın e e 
.sor uvler, Pariıı doğum hutane.inde k k 1 • 1 d F k N"h 1 · 
k l

.. .
1 

. ço e epır er var ı. a at ı a ıste· 
an verme usu u ı e hır çok kimseyi d" 
·r· d me ı . o um en kurtardığını anlabyor ve di· _ Öyle gürültülü 

patırtılı kalabalık 

muhiti ne yapacaksın.. Dedi.. Madam 
ki satın almak istiyorsun .. oöyle bahçelik 
ve açıldık bir yerde alalım. 

yor ki: 

- Bir çok kadınlar doğururken ölil
yorlar. Pariate doğuran bin kadının altıaı 

hayata gözlerini yumuyor. 
Bunun sebeplerinden biri entani diğe

ri de fazla kan ziyaıdır. Entani sebeplerin 

önüne pastör doktrini sayesinde geçili
yor. Fakat kan zıyaı gebe kadınlar için 
daimt bir tehdittİT. 

Gerek gebelik halinde:, gerek doiu
nırken ve gerek doğurduktan sonra ve 
çocuk düşürmlerinde görülen bu hadi· 
seler ekseriya ölümle netice vermektedir. 
Bir kaç sene evvel biz böyle vakalarda 
cild altına eerum yapardık. Fakat bu 
usul bir çok hallerde matlup tesiri ver· 

- Kadıköyünde alalım, dedim .. 
- Orası da kalabalık dedi. 
- Pelı:i neresini istiyorsun, diye sor· 

dum. 
Yetil köyü istedi. Orası ne güzel bir 

yer .. Dedi. Kalabalık yok .. Dedi kodusu 
yok .. Evleri hep villa gibi .. Vakıa senin 
İtine uzak amma.. Bir otomobil alırsın .. 
Kendin kullanırsın ... 

Fikir fena değildi. Yetil köyü ben de 

Hast:ı kendinden geçmiı bir vaziyet· 

ııcverdim. Hem ne zamandanberi otomo· 
bil almasını da istiyordum. Polonez kö
yü dönüıü Yetil köyde satılık üç köşkten 
birini beğendim ve aldım. Tabii bunu mezdi. Daha emin daha kat'i tesirli bir tedir. Beti. benzi solmuştur. Vücudunda 

kan heman heman ltalmamlfbr. Sönmek. çare lazımdı. Kan verme yolu İşte bu kanma hediye ettiğim için tapusunu üs-
ölmek üzeredir. itte bu anda ~er ona kat'i çareyi b~ verdi. Ancak bu usul tüne çıkardım. Kötkü başdan başa yeni 

taze kan vermek için her ~ey hazır bu- ik.i tarafı keskin bir biçak gibidir. Kan mobilyelerle dötedik. Mobilyeleri hep 
lunmazııa doktor da. operatör de, uis· vermelerinde iki büyük güçlükle karıda- Nihal ,eçiyordu ve bakıyordum. Haki
tan da elleri kolları bağlı ve ölüme karıı ııyoruz. katen hem İyisini. hem zarifini, hem ucu
seyjrci vaziyette kalmak.tan baıka bir Birinci güçlük kanın pıhtılaşması mese- zunu intihap ediyordu. Hoıuma gitti ... 
teY yapamazlar. Bunun bizim için ne ita· ~Sidir ki bunu da Monopelye hastanesi Tam bir ev kadını .. Kendi kendime allah 
dar büyük bir acı olduğunu artık siz ta- doktoru profesör Jambro halletmiftir .. hana acıdı ve istediğim gibi bir kadına 
savvur ediniz .. Bu dediğim teY düne ait- Harp esnasında icad ettiği basit bir alet düştüm diyordum.Nihal evlendikten son 
tir. 8'Wün vaziyet hiç te böyle değildir. vuıtasilc kanın pıhtılatınadan hastanın ra da mazisi hakkında hiç bir ~ey söy
Bugün çok muntazam bir cKan verici· damarlarına naklini temin etmektedir. lemedi.Ona ait bütün bildiklerim Fev
ler imdad> teıltilltnnız meTeuttur. Profee5r Jambronun bu bululfU aayeain- zi adında bir tüccar olduğundan ve onun 

Evvelden konlrot ecfilntlf, ıUhtlatleri de büyük harpte binlerce yaralının ha- da bir kaç ecne evvel öldüğünden iba-
itiraz kabul etmez ve9iludarla te8bat Oban· yab kurtarılmıttır. retti. Sana karımın cemiyet bayabndan, 

muı, istedijimiı zıunan Ye bir de lıaar -. 8''J'HEDJ ·- insanla~dan daima uzak kald~~·. ei~e
mayı, tıyatroyu, baloyu sevmcdıgını IOY-

Ceza yirde. garip bir hdcliae lemiıtim. Bu, evlendikten aonra da böy-

75 lik bil- ·ihtiyar 
• birşey söyliyecek vaziyette değilim. Şu 

halde karımın bu sırrı ifşa etmesine 
• mAni olmalıyım> diye d~müştür. 

Kocalık vazifesini yapamadığı için 
karısının dilini kesmiş 

Ce:zayirde garip bir h&dise olmuş, 75 hiç bit: ~kilde . istifade edecek maddt 
yaşında çok zengin bir Arap, geçen se- ku_vvete maille olmadığlnı _görm~r. 
ne evlendiii cGüb isminde yimü yaşın- Bu vaziyete de razı olan ihtiyar koca 
daki çok güzel karısının 'dilliıi ·kesti.İi bu seter de acmnn her'kesçe duyuTurik 
için mahkUm edilmiştir. alay mevzuu olmaktan korktuğundan 

Yetmi§ beşlik ihtiyar, evlendikten bunun önüne geçmek için bir çare ara-
socra, yirmi yayındaki karı.sına ancak mış ve kendi kendine: cBu işi bir Al

bit baba muhabbeti duyabilmiş ve zev- lah, bir kanm, bir de ben biliyorum. 
clyetin kendisine Mhlettiil haklardan Allah beşere karışmaz. ben de ~ 

Bu fikir zihninde yerleştikten sonra 
ihtiyar koca selAmeti kansının dilini 
kesmekte bulmuş ve bir gece karısı 

uyurken ke-skin bir bıçakla karısının 
dilini kesmiştir. 

Bu şekilde karısını dilsiz bırakıp onu, 
sırrını ifşadan menedeceğini sanan ih
tiyar, aldanmıştır. Çünkü hastanede te
davi edilmekte olan kadın kesik dili ve 
hareke&rinin yardımiyle bütün haki
kati anlatml§tır. 

MUhakeme neticesinde ihtiyar koca
nın, karısına büyük miktarda tazminat 
vermesine ve hapis eezasiyle cezalqdı. 
nlmasına karar verilmistir. 

bulur ve gitmezdi. 
Bir yılbaşı gecesi Maksim barda gü

zel bir balo veriliyordu. Ben Nihale ha
ber vermeden bu balo için hazırlanm11· 
tım. Falı:at o benim bu hazırlığımı his 
etmiı olacak ki tam senenin son günü 
birdenbire hastalandı. Yatakdan çıka
mıyacağını söyledi. Bana, istersen git ••• 
istersen yılbaşını evimizde kendi kendi
mize ve baıbaşa kutlarız.. Dedi. Tabii 
baloya gitmedim. O yalnız böyle dışan 
eğlencelerinden uzak ltalmamakla iktifa 
etmez. Evime beni ziyarete gelen arka· 
daılarıma da çıkmazdı. Çıksa bile pek 
az oturur ve giderdi. Bir kaç defa israr 
ettim. cbenim ev iılerim ııcnin arkadaşla· 

nııla çene çalmaktan daha mühim•derdi. 
Hakikaten bütün gün ev işleri ile me,gul 
olurdu. Hizmetçi tutalım dedim, isteme
di. iki kinıinin iıinden ne olur sanki .. de
di. Çamaıın bile kendi yıkayordu. Bana 
daima israfdan kaçınmamı tavsiye eder 

' e kendi de tasarrufa son derece ria
yet gösterirdi. Her güzelin bir huyu ol
duğu gibi onun da tek bir kusuru vardı. 
Bu kusur, bütün kadınlarda olan bir ku
surdu. Nihal elmasa bayılırdı. Ona ara
sıra bir yüzük. bir bilezik hediye ettiğim 
vakit artık dünyalar onun olurdu. Ve 
kendisine böyle hediyeler vermekliğim 
için fırsatlar da hazırlardı. Bir sürü mü· 
cevheri vardı. Fakat hiç birini takmazdı. 
Esasen takmak için vesile de yoktu. 
Çünkü dediğim gibi evinden dıpn çık· 
mazdı Haftada bir defa, o da otomobillt 
Jstaobula iner ve beni yazıhanemden aln 
Y efil köye beraber dönerdik. lılerimt 
ait direktifleri yine o verirdi. Hayatımı 
büyük bir para mukabilinde sigortaya 
koymamı o tavsiye etti. Yaptım. Tabii 
Nihalin lehine .. ölecek olurııam eline bü
yük bir servet ııeçecekti. Karımı o kadar 
eeviyordum ki bir dediğini iki yapmı· 
yor ve tekliflerinin mahiyetini düıün01İ· 
yor. hesaplamıyordwn. 

O benim bütün ifimi, ecrvetimin mik· 
tannı velhasıl hertcyimi öfrenmittL 

Ben ise ona dair bir feJ' bilmiyordum. 
Şüphesiz zengindi. Fakat kaç parası Tar· 
dı) Hangi bank.ada idi? bunlardan ha· 
berim yoltt".ı. 

Sormuyordum ve aormak ta izzeti nef. 
sime, erkeklik gunınıma ağır geliyordu. 

-aırMEDi-

YURDDAŞ: 

Yeni içtimaı ahllk yerli malı kullan
mayı emir ediyor. 

Malatyanın altın renkli ve bal lihl 
tatlı kaysısını evinden eksilt etme. 
· Şam fıstıiı di,.e anılan f13b.k yahııı 
Gazi Anteı>W yetişen Türk fıstığıdır. 



SAHiFE 10 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Eaaa No. YERt 

A. 229 Hasanhoca M. Osmaniye sokak 
Ada 364, Parsel 2. 

A. 231 Huanhoca M. Osmaniye sokak 
Ada 364, Parsel 7 

A. 232 Hasanhoca M. Osmaniye sokak 
Ada 343, Parsel 116 

A. 233 Huanhoca M. Osmaniye sokak 
Ada 364, Panel 3 

A. · 234 Huanhoca M. Osmaniye sokak 
Ada 343, Parsel 117 

A. 235 Hasanhoca M. Y olbedesteni Senilihan 
A. 236 Ha.sanhoca M. Osmaniye eski Mirikelim 

Han. Ada 343, Parsel -
A. 285 Hasanhoca M. Y olbedesteni 

Ada 342, Parsel 26 
A. 298 Buca belediye caddesi 
A. 299 » )) )) 

A. 300 » » » 

Eaki Yeni Taj 

47,49/43 

37/35 

62/62 

45/41 

64/64 

55/12 
12/32 

47/23 

48, 50/52 
54, 52 
48, 50 - 54/1 
52,54/54 

NEV'i 

Mağaza 

» 

Dükkin 

Mağaza 

» 

» 
Oda 

Mağaza 

Dükkin 

» 

Mağaza 

A. 301 

A. 302 

A. 303 

> > 

54/1 48,50-56,56 
52,54 

58 Dükkan 48, 50 
52,54,56 

A. 304 

A. 305 

A. 306 

A. 309 

A. 310 

A. 311 

A. 313 

A. 326 
A. 329 
A. 330 
A. 341 

A. 352 

A. 353 

A. 377 

A. 393 

A. 403 
A. 417 

A. 426 

A. 427 

A. 430 

A. 442 

A. 443 

A. 447 

A. 448 

A. 449 

A. 451 

A. 455 

.A. 456 

A. 459 

A. 472 

A. 489 

A. 490 

A. 522 

A. 532 

A. 552 

A. 561 

A. 562 

A. 563 

A. 572 

A. 574 

A. 575 

A. 583 
A. 592 

A. 608 
A. 621 

A. 629 

A. 633 

A. 649 

» » » 

Hasanhoca M. Y olbedcsteni 
Ada 342 
Haaanhoca M. Y olbedcsteni 
Ada 342 
Hasanhoca M. » Servili ban 
Ada 342 
Hasanhoca M. » » 
Ada 342, Parsel 137 
Hasanhoca M. Karaoımanoğlu ham 
Ada 343, Parsel 89 
Haaanhoca M. Bayındırlı çarfısi 
Ada 364, Parsel 16 
Haaanhoca M. Bayındırlı Ç&llııı 
Ada 364, Parsel 1 7 
Hasanhoca M. Y olbedesteni 
Ada 343, Parsel 36 
Bayraklı Burnava caddesi 
Bayraklı Kanarya sokak 
Bayraklı Kanarya sokak 
Hasanhoca M. Y olbedesteni 
Ada 342, PParsel 14 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 
Ada 364, Parsel 12 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 
Adl\ 364, Parsel 12 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 
Ada 364, Parsel 6 
Kuzuoğlu çar§ısı Şalvarlıoğlu hanında 
Ada 343, Parsel 121 
Karataş Mahmut Hayati sokak 
Birinci Karantina Yıldıztıpı Gönül sokak 
Ada 722, Parsell 
Karşıyaka Aleybey Mirat sokak 
Ada 17, Parsel 6 
Karfıyaka Alaybey Naldöken Tramvay C. 
Ada 13, Parsel 5 
Karşıyaka Alevbey Naldöken Tramvay C. 
Ada 14, Parsel 19 
Ka?Jıyaka Aleybey Cihan sokak 
Ada 20, Parsel 14 
Karşıyaka Aleybey Naldöken Tramvay C. 
Ada 13, Parsel 11 
Kar!ıyaka Aleybey Suzan sokak 
Ada 16, Parsel 22 
Ka?Jıyaka Aleybey Fenerci sokak 
Ada 14, Parsel 2 
Kar,ıyaka Aleybey Han sokak 
Ada 14, Parsel 6 
Karşıyaka Aleybey Çakıcı sokak 
Ada 9, Parsel 4 
Kartıyaka Aleybey Han sokek 
Ada 15, Parsel 5 
Karşıyaka Alevbey Cihan sokak 
Ada 16, Parsel 20 
Kal'Jıvaka Aleybey Süreyya sokak 
Ada 26, Parsel 9 
Karııyaka Alaybey Sevda sokak 
Ada 15, Parsel 38 
Karşıvak."\ Alavbey Hamamcı sokak 
Ada 44. Parsel 16 
Karşıvaka Alaybey Alayemini çıkmazı 
Ada 44, Parsel 28 
Kar,ıyaka Osmanzade Re§&diye 
Ada 1 1 O, Parsel 16 
Karşıyaka Osmanzade 2 inci Aydin So. 
Ada 101 Parsel 21 
Karşıyaka Osmanzade Rahmibey So. 
Ada 108, Parsel 1 
Knrşıyaka Osmanzade R~adiye C. 
Ada 113, Parsel 5 
Karşıvakn Osmanzade Ru,en sokak 
Ada 108, Parsel 10 
Karşıv:-b Osmanzade Rqadiye C. 
Ada 109, Parsel 15 
Karşıyaka Osmanzade Mabet sokak 
Ada 109, Parsel 14 
Kars vaka Osmanzadc 2 inci Aydın So. 
Adn 99, Parsel 5 
Kcr~•yaka 0 Ernnzade Re~adiye sokak 
Ada 109, Parsel 1 O 
Oçüncü Karatas talahane caddesi 
Karşıyaka Alaybey Mektep sokak 
Ada 16, Parsel 35 
Tepecik Sürmeli sokak 
Ayavukla Topraktepe sokak 
Ada 1849, Parıel 3 
Karataf M. 9 eylül sokak 

Orhaniye sokak 
Birinci Aziziye Kınm sokak 

3/4 hissesi 
Dayıemir M. Y eldeğinneni çık. 
Ada 87. Panel 15. /2 his. 

48,SO 60 
52,54,44/1 
55/10 

5514 

SS/17 

55/10 

26/12 

52/2 

83/11 

73 
5 
4 4 

55/4 

33 29 

21 

3 

29 33 33 

39 35 

63-7-8 

2/2 2/3 
26 - 26/2 

44/1 25/1 

106 108/1 

113/115-109 

5 7 

120 116 

5/2 9 

9/10 2 

18/20 14 

18 18/1 

2 2/1 

1 3 

15/17-lS 

8 4 

2,4,6,8 

7 1 • 

30,49 41 

60 

2 6 

64 

14 10 

52/1-5/1 

8 8 

29 6 

58 60 

17 111 
27 ,29 - 29,29 

- 89 
- 45 

157 /13 Tj169 
1-3 
47 

94 94 

Oda 

Mağaza 

Oda 

Mağaza 

Dükkan 

» 

Mağaza 

F.v 
F.v 
Ev 
DükJcB.n 

Maağza 

Dükkan 

Mağaza 

Mağaza 

Ev 
Arsa 
70.80 M2. 
oo'f ı mf69 
174.50 M2. 
Arsa 
JQ7. M2. 
Arsa 
~52.50. M2. 
Ana 
J!i14.50. M2. 
Arsa 
ı; 69 M2. 
Arsa 
518 M2. 
Ar.a 
1347. 50 M2. 
Arsa 
~?.2. 50. M2. 
Arsa 
154. 25 M2. 
Arsa 
392 M2. 
Arsa 
589. 50M2. 
Arsa 
731. 50M2. 
Arsa 
8M2. 
Arsa 
441 M2. 
Arsa 
41 M2. 
Arsa 
533 M2. 
Ana 
250 M2. 
Arsa 
208. M2. 
Arsa 
690, M2. 
Arsa 
3116 M2. 
Arsa 
1913. 50 M2. 
Arsa 
1854 M2. 
Arsa 
546 M2. 
Ana 
930 M2. 
Ev 
Arsa 
484 M2. 
Arsa 
185 Artın 
Arsa 
527. 72 M2. 
Ev 

Ev 

Ana 
80. M2. 

YEJlirA.tlR 

T.L 

1300, 

1400, 

600, 

2100, 

400, 

650, 
200, 

900, 

400, 

200, 

200, 

200, 

200, 

175, 

150, 

150, 

500, 

200, 

350, 

350, 

2750, 

500, 
29, 

100, 
140, 

1270, 

130, 

1000, 

200, 

260, 

280, 

120 

420, 

80, 

130, 
40, 

180, 

80, 

40, 

40, 

40, 

40, 

35, 

30, 

30, 

100, 

40, 

70, 

70, 

550, 

100. 
5 .80 

2D. 
28. 

254, 

26, 

20 , 

4 0, 

240, 48. 
~ , 18,20 

118,20 23,64 

176,25 35,25 

605,80 121,16 

569, 113,80 

181,30 36.26 

471,63 94,33 

118,80 23,76 

77.13 

117,60 

235.80 

356,75 

4, 

15,43 

23,52 

47,16 

71,35 

0,80 

176,40 32,28 

12,30 2,46 

213,20 42,64 

75, 15, 

208, 41,60 

207, 41,40 

623,20 124,64 

1435, 287, 

556,20 111 ,24 

163,80 32, 76 

325,50 65,10 

650, 130, 
169,50 33,88 

50, 10, 

263,86 52, 78 

2800, 560, 

60, 12, 

20, 44, 

İzmir vakıflar müdürlüğünden: 
lmıetpqa bulvan kötesinde vakfa ait gazinoya bitifik anadaki 

molozların nakliyesine talip çıkmlllDlf olduğundan 16/12/938 tarihi
ne müaadif Cuma günü saat 1 O da ihalesi yapılmak üzere bir hafta 
temdit edihnittir. 

T .tip olanların vakıflar idaresinde müteşekkil komisyona müraca-
atları ilin olwıur. (3096) 

Ankara Radyosu 
Saat 12.30 da müzik (Flamenko-Pl) 

13.00 te saat ayarı ve haberler. 13.10 
müzik (halle türküleri w oyunları) , 
13.50.14 te müzik {bir sonat-Pi), 18.00 
müzik (şarkılı cazband), 18.30 da ko
nuşma: (Miill müdafaa vekili Gl. Kazım 
Ö'zalp tarafından ulusal ekonomi hak· 

------------- ------------- kında konferans), 18.45 te müzik (gi· 

Burnova Ziraat mektebi müdür
lüğünden: 
1 - Mektebimiz meyva bahçeleri için yapbnlacak bir adet 120 

tonluk kirgir su havuzu 14/12/938 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle açık ekailbneye konulmUftur. 

2 ·- Eksiltme 29/12/938 perşembe gÜnÜ saat 15 le mektepte sa
tın alma komisyonunda yapilacağından taliplerin muvakkat teminab
nı mal sandığına teslim ile makhuzlannı ihale gÜnÜ komisyona verme
leri. Bu i4e ait fal'tname ve ketfi görmek istiyenlerin her gün mektep 
müdürlüğüne müracaatleri. 

14 18 23 28 4360 (3097) 

Devlet Demiryollarından: · 
Söke istasyonunda idaremize ait büfe 2490 sayılı kanwı hükümle

rine göre 29/12/938 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te AJ. 
sancak 8 inci ifletme binasında toplanacak komiayonumuzda açık 
arltııma usulü ile üç sene müddetle kiraya verilecektir. 

3 senelik muhammen kirası 180 lira olup isteklilerin ite ginneğe 
mini bir halleri olmadığına dair beyanname ve 1350 kunq munk
kat teminat makbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona müracaat· 
lan ilin olunur. Şartname komisyondan paruız verilir. 

14 22 4362 (3094) 

tar ve mandolin), 19.15 te saat ayarı, 

19.25 te müzik (türk müziği muhtelif 
şarkılar), 20.00 de müı.ik (radyo orkes
trası, 21.00 de saat ayarı ve arapça söy
lev. 21.10 da müzik (ince saz faslı), 
22.00 d e konuşma (miz.ah saati) , 22.15 
müzik (küçük orkestra), 23.15 te mU· 
zik (güzel eserler), 23.45.24 te son ha
berler ve yarınki program. 

[eoRsAj 
'ÖZ'UM 

107 İnhisar idaresi 
35 Ş. Remzi 
25 A. R. Üzümcü 
13 P . Paci 

9 Y. İ. Talat 
4 P . Klark 

193 Yek:tin 
626497 Eski yekfuı 
626690 Umumi yekfuı 

No. 7 
No. 8 
No. 
No. 
No. 

9 
10 
11 

7 14 
16 16 '{5 
13 13 
16 75 16 '{5 
12 50 12 50 
16 16 

. 13 'IS 
14 25 
15 25 
16 25 
18 '{5 

...... ~·aa---· HiLKA T : --~--, 37 ş. Remzi i;.:CiR 13 50 13 51 

Daima Kanunlarına Sadıktır 
Yaratan kuvvet, bir insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hakkını ver

miştir. Her türJii suii<>timal ve tabiat kanunlarına aykırı hareketin cezası 
ölümdür. 
YURDDAŞ! .. Her zaman kcnıli kendinin doktoru ol!... Bütün uzviyetini 

gôzden ~e<)r ' 'C giirdiiğiin en ufak arıza üzerine derhal faaliyete geç.. Ken
dinde diişkünltik. halsizlik, i~tnlısızlık. kansızlık, kuvvetsizlik, tembellik, kor
kaklık mı hissediyorsun?. Bunlar uzviyetin imdat işaretidir. Çabuk yeti~ ve 
hn~·at cksiri olan ...•.•.... 

içmeğe ba~Ja, F O S il A K S O ı; tababetin esasını te§'kil eden bütün dok
torlar tarafından takdir edilen en mühim ilaçlann gayet fenni bir surette teş
rikinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 
Kanı ta7eler , .c çoğaltır, iştilıayı ~ar, hafıza vo zekayı ylikseltir. Sinirleri, 

adaleleri sağlamlaştırır. Az.im ve faaliyeti yükseltir. Ve bütün kudretleri uz. 
viyette topbyarak ömrü tabiiyi bütün neşelerle geçirir. F O S F A R S OL 
giineş gibidir. Girdiği yere sağlık, d.in\ lik ve gençlik saçar, her eczanede bu
lunur. 

t.-......... a.ı .................. 11!11! ...................... ~ 

• ..... mm_.. ............ - ..... _._ ......... 

Bundan sonra kadınlar icin • 
Ayın her günü birbirinden farksızdır 

FE f: iL 

FEMiL 

FEMiL 

FEMiL 

Icat edildikten sonra bir çok üzücü meşakkatler 

ortadan kalkmıştır. 

Kadınlara (Aylık temizliklerinde) kullandıklan 

bez ve pamuk tnmponla.nn felaket yuva'\I oldu
ğunu öğretmiştir. 

Ve bağı kullanan her kndm lastik top gibi çevik 
ve serbest bir harekete kavu,.cımuştur 

Bilgili bayanları rahim ve tenasül hastalıkla-
rından kurtarmıştır. • 

En ince elbiseler altında ve dar mayolar içinde 
hile sczi4niyen gayet ufak, sıhhi, yumuşak, mik
ropsuz. el çantalannda taşmınası kolay, sıbhl 
adet bezleridir. 

Ve BA (;J 

165034 Eski yekfuı 
165071 Umumi yekfuı 

ZAHİRE 
1482 çuval Buğday 4 50 
135 çuval Arpa 
150 çuval Susam 

50 balya Pamuk 
406 ton P Çekirdeği 4 75 

5 05 
3 875 

17 
41 50 
4 87~ 

Doktor Operatör 

Cemil Oral 
MEMLEKET HASTANESİ 
ESKİ OPERATÖRÜ 

İzmire tekrar avdet eylemiş ve baS' 
talannı Fransız hastanesinde kabule 
başlamıştır. 

Öğleden sonra Birinci Beyler SoıuJc 
Numara 36 TELEFON : 2310 

AŞÇIBAŞI l\f ARKA 
Makarnalar 

SeJinik aergİ.sinin Birincilik 
madalyıwnı liazanmıtbr. 

,.-~~----
Foto 

Kemal 
Yılbaşı münasebetiyle İzmir balkl

na cemile olmak üzere fiatlerde .. 

Mühim tenzilat 
Her eczanede ve büyük mağazalarda bulunur Hükümet karşısı ucuzluk sergisi 
~ • -yanında... 1-10 (3077)-

" 2 --

A. sSo Dayıemir M. Dayıemir sokak 12 12 Ana 
Ada 86, Parsel 3 48. M2. 

A. 651Dayıemir M. Yeldeğirmeni çık. 102 102 Ana 
Ada 87, Panel 20 16 M2. 

A. 653 Üçüncü Karataş Asansör sokak 19/1 Ana 
Ada 655, Parsel 19 62 M2. 

A. 658 Burnava Yaka M. 2 inci Yaka so. 50 50 EY 
A. 667 Birinci Sultaniye M. Havai so. 22/1 Arsa 

Ada 45, Parsel 11 1 /2 hissesi. 62,50 M2. 
A. 671 Akçalı Mescit M. Damlacık sokak yokuJu 53 59/1 Ana 

Ada 102, Parsel 57 27. M2. 
A. 681 1mariye M. Burç sokak 7 Ev 
A. 690 Kartıyaka Osmanzade Y a§8.J'Oğlu S. Arsa 

s, 1, 

8,20 ı,64 

42, 8,40 

100, 20, 
8 72 t,74 
' 

81, 

40, 
351, 

16,20 

8. 
10,20 

Ada 117. Panel 11 702 M2. 
A. 701 ikinci Karatq 9 eylul sokak 112, 114, 116 - 92, 94, 96 2000,- 400, 
A. 701/1 » « « c 118-120 - 98-98/1 2250, 450, 
A. 701/2 « ı> » » 122, 124, 126 - 100, 100/1 4500, 9()0, 

Q 100/2 -
Yukarıda izabati yazılı emlikin pqin ve taksitle ödenmek üzere pazarlıkla sahtları 21. 12. 938 çart8111 

ba gÜnÜ saat on birde yapılacaktır. 1 
istekli olanların lıizalannda yazılı depozito. akçasını veznemize yabrarak artırmaya girmeleri ve yan ş~ 

rmda birer fotoirafla Diifus tezkerelerüıi aetirmeleri. 14 17 ( 3095) 



..._ 14 Kanunuevvel carşzınıba 1918 •a: 
Grip, Enfülüenza, Nezle 

GtBl MiKROPLARI, AGIZ VE BURUNDA Y AŞIY AN 
HASTALIKLARA KARŞI c 30 •KURUŞLA KENDIMZI 

SiGORTA EDtNtZ 

Sir şişe Korizol Kemal almız 
Hl LAL 

ECZANESi 

BAY AN - KIZ EUNDEKt ŞlŞE NE? 
klZ - ( Korizol Kemal ) GRiP VE NEZI .E iLACI. Hll.AL EC 
~ cHATAY•A DA GöNDERtYORMUŞ. 

- DESENE ORADA DA NEZI E KALMIY ACAK ... 

Herkesin 
ettiği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Sabah, öile ve alqam her yemekten 
50Dl'll sinde 3 defa 

Kullanmak 

~ADYOLIN 
l:>işlerinizi tertemiz, bembe

l'~ ve sapsağlam yapar. Ona 
>lrnunci asır kimyasının hari
~ndan biridir. denilebilir. 
"Oltusu güzel lezzeti hoş, mik

~~lara karşı tesiri yüzde yüz-
~ ... 

1.. - • • - . • .. 
• •- . r; ·, • •..::: • . - ; • 

RADYO L-·· .N· ·-. .• . ·. . •.' ·· ı ;. .'. 
l\ullananlar, dişleriui en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
llkşam her yemekten sonra günda 3 defa 

dişlerinizi hrçalayınız. 

JNGJLJZ KANZUK 
ECZANESi 
BEYOOLU - isTANBUL 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
...._ Ahmet ... mahallesinde kiin ye vakfa ait büyük tütün 
~un haya, hedana, sıva veuir taminb 9/12/938 den itibaren 

IGn müddetle açmk eksiltmeye Jmnulmuttur. 
~ bedeli 2743 linıdır. Muvakbt teminatı iki yüz altı liradar. 1'-1..i 28 kinanu enet 1938 tarihine müudif çarpmba günü 

'--t 1 o da valaflar idaresinde yapılacakbr. 
~,~-'ip olanlann ketif ... prtnamesini s&mek üzere her gün nlof
~th..~~esine müracaatleri ve ihale gün ve saatinde de ihale komisyo-

-. .,_ hazır bulmwnelen. ıo . .14. 17. 27 3448 (3076) 

$""AHIFB JJ 
w :::::w 

Um dal Oli,ier ve Fratelli Sperco J 

UMUMi DEMİZ ş·· k~ v A t 
Deutsche Le· 
vante Linie ACENTALıcı LTD. ure ası apur cen ası 

RELLENİC LİNES LTD • . BİRiNCİ KORDON REES ADRİA~İCA ~· A. Di G. M. B. H. HAMBURG 
-- 1 BiNASJ 'l'EL. 244J NAYJGA'l'JONE . 

GERMANiA vapuru 11 kanunuevvel- . . . ,., P. FOSCARI motörü 13 - 12 - 938 de WEISSESEE vnpuru 19 dan 24 ilkki-
POLO vapuru 3 bmncı kanunda Lon- ~ 

de bcltlcnilmcktc olup, 13 kanunuevvel- dr d li ük k cak . limanunıza gelerek 14 - 12 de Leroti Ro- nuna kadar, Anvcrs (Dogru) Rotterdam 
Ham a an ge p y çı ara ve aynı :Ea- b · · ük" alac ktır 

de hareket edecek, Rotterdam, - d Lo d }.Y 11 . • yük' al ak dos Brindisi Bari Triestc ve Venedik li- Breıncn ve Ham urg ıçın Y a · . . .. 1 man a n ra ve -ıu ıçın ac - d 7 k"' 
burg ve Anversa limanları ıçın yuk a a- manlarına hareket edecektir. YALOVA vapuru 2 en son anuna 
cakbr. tır. BRİONİ motörü J5 112 tarihinde ge- kadar Rotterdam, Bremen ve Hamburg 
ATHİNAİ vapuru 20 kanunuevvelde Deutscfle l.elHude-1.lllle ierek ayni gün Patmos, Leros, Kalimnos için yük alacaktır. 

beklenilmekte olup, 23 kanunuevvelde DELOS vapuru birinci kanunun orta- istanköy ve Rodosa hareket edecektir. 
hareket edecek, Rotterdam, Hamburg sında Hamburg, Bremen ve Anversten Cİ'ITA Dİ BARİ mot.öcü 15/ 12 tari- --

ve Anversa limanları için yük alacaktır. gelip yük 9kaı"acaktır. binde gelerek ayni gUnde İstanbul, Pire AMERJC~ll BXPORI' 
GRIGoRtos C. n vapunı 28 klnunu- LİYBRPOOL JfAft'I Napoli Marsilya ve Cenova)'a hareket 

evvelde beklenilmekte olup, 30 kinwıu- ALGERİAN ve ~BİAN vapurları ~r. r.iNfBa 
evvelde hareket edecek, Rotterdam, yükl . . İstanb ld aktann ederek BRIONİ motörü 19 12 tarihinde ge- EXMINISTER vapuru 20/ 12/ 1938 de 

nl . . ük erını u a a d f S 
Ha.ınburg ve Anversa llına arı ıçın Y DENİZBANK vapurlariyle İzmire gel- !erek 20~12 . ~ihin e Pire. Kor o.~ a- bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
alacaktır. . t" randa Brındısı Avlonya Draç Ragusa EXTAVİA vapuru 29/12/ 938 de bek-. 1939 mış ır. F V 

BELLAS \'&puru 2 lcAnunusanı . Spalato, Zara iume Trieste ve ene- leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
da beklenilmekte olup 5 kanunusanıde diğe hareket edecektir. 
hareket edecek, Rotterdaın, Hamburg ve __ --Anversa limanları icin yük alacaktır. nedik, Trieste ve Şusak limanları için KOY ALE lf EBRJ.AN -*- yolcu ve ytik alacaktır. DAISE .KllMPA.NY ASI DEH HORSKE MIDDBL-

BALKANLAR ARASJ Gere\;: vapurların muvasalat tarihleri, OBERON vapuru 17 12 tarihinde ffAY.Sl..İlfİ.JE O.Si.O 
KATTI gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg BAYARD vapuru 1~ ilkkfmunda bek· 

ZETS., & PLOVtDBA A. kında acenta bir teahhüt altına giremez. · · hareket edecektir . İ . . N 
~ ıçm · lenıyor. skendcrıye Dıeppe ve or-
D. KOTOR Daha fazla tafsilat almak için Birinci GANİMEDES vapuru 31 12 tarihin- 1. 1 . . h 'rek t -:ı~ktir 

__ KOrdonda 152 numarada ·UMDAL• de Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
\'CÇ ıman arı ıçın a e t..-u-....... • 

(( L O y C E 1f n umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat için hareket edecektir. 
Lüks vapuru pazartesi 12 kfuıunuev- eclilmesi rica olunur. STELLA vapuru 28/ 12 tarihinde Bur- --

,·elde saat 12 de İzmirden hareket ede- Telefon: 4072 Müdüriyet gas Vama ve Köstenceye hareket ede- .SERYfCE MARİTİME 
cek, Pire, Korfu, Adriatik limanları Ve- Telefon : 3171 Acenta cektir. ROUMAJ.N 

GR 
Niçin daima 

Çii n k Ü 

Emlki gün soiUk atmışu. 
dUn yatıyordu. bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı. 

GRi PiN 
Bütün ağrı, sı

zı ve aancılan 

dindirir. 

GRiPiN 

Seiuk algm
bjnaa. nezleye, 
gripe, diş, bel, 

silair, adale ağrı
lariyle romatiz
nuıya karşı bil
hassa müessir
dir. 

• p • 
1 ı n 
tercih ediliyor ? 

.... 

GRiPiN 
1 

lc.tBINDA OVNDE J ICAŞB .u.DfARflJR.. 
isim H lllllrkaya dikkat, Taklideriaden sakımnız, .... 

~ ....... v.,.·-.;.;ıa ......... ~.._am_.ıiııiıı-. ...... ..,_. .. _. .... 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

KV*'M'f!IUJAI' 
Bu ber iki otelin müsteciri 'J'iirkiyenin en eski otelcisi BAY OMER LUT

FU,dür. 43 sent"lik tc-criibc-H idaresiyle biitün EGE halkıft8 kendisini scv•ir
miştir. 

Ote11erinde miımfir k:ı.lanJar, kendi evlerindeki rahatı httlurlar. 
lstanbulda bütiin EGE ve bnıirliler bu otellerde buluşurlar. 
Bir çnk hususi.)etlerine ilaveten fiatlcr müthiş ucuzdur. 

TAZE 
ucuz 

a ~ -

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SIHHAT ECZANESi 

BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioglu 
Karsısında 

~ 

SYEllSKA OIUEJrl'E U• DUROSTOR vapuru 27 ilkkinwıda 
,,,.,, ICllMPANY uı bekleniyor. Köstence için yük alac.ak

Rto NEGRO motörU 22 12 tarihinde t.ı 
İsk 

r. 
Rotterdarn, Hamburg, andinavya ve 
Baltık limanları için hareket edecektir. 

GOTLAND motörü 27 / 12 tarihinde 
gelerek Rotterdam, Haınburg, Gdynia 
İskandinavya ve 'Baltık limanlan için 
mal alacaktır. --

--
.JOBNSrOlf W ARREN 

LİNİES Ll'D. 
AVİEMORE vapuru 8 son kanun 939 da 
bekleniyor. Burga~. Varna ve Köstenoe 
limanlarına yük alacakbr. 

--
SERViCE MARITIME 
Romıaaln Kuınpanyası 
ALBA JULlA vapuru 20 '12 tarihin

de gelerek Malta, Marsilya, Cenova li-
1 • · ··k ı lacaktır Vapurların hareket tarihleriyle nav-man arı ıçın yu - ve yo cu a . . Y• • • 

İlandaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardakı degışiklıklerden acenta me-
lardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyct kabul etmez. 
mesuliyct kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fazla tafsilat için Birinci Kor
silat için ikinci Kordonda 104 numa- donda 150 No. da V. F. Henry Van Der 
nada FRATEI~Lt SPERCO vapur acen- 7..ec vapur acentalığına müracaat edil-
tasına müracaat edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 

TELEFON: !ON - zt05 TELEFON: Z087/Ztl8 

TOPANE 

Terazileri 
firldyenin en birinci terazi labrllraSJ•ıa ... 

llllllAtldll'. Taklltlerlnclea saıwwuz... 

~umbar~~, biır:i 
1 



• 
,'" lliRIFE 12 TE'NJJISIR a. Kanunuevvel Carsambs:ı sı. 

ltalyanın Akdeniz müddeiyatı 
Vinston Çörçil, Avrupayı yenic(en büyük bir harp tehlikesine düşürecek 

• 

olan bu müddeiyatın bir tahlilini yapıyor 

B. Vinston Çörçi diyor ki: 
AJmanya yeni bir taar-ruz hazırlarken 
ltalya da Fransayı meşgul ediyor 

Londra 12 (A.A) - Essexde Ching
Jort şehrinde Milletler cemiyeti birliği 
tarafından rerUp edilen bir mitingte nu
tuk söyliyen B.Vinston Churchil Ital
yanİn Akdeniz.deki mclalibatından bah
sederek demiştir ki: 

Nazi diktatörü şarki Avrupada yeni 
bir taarruz hazırlarken ltalyanın bu me
talibatı Fransayı meşgul etmektedir. 
Almnnynnın bu yeni taarruzunun han
gi istikameti takip edeceğini henüz bil

miyoruz. Münihten ve Çekoslovakya -
nın parçnlanmasından sonra Bitlerin 
önünde o kadnr çok imkanlar mevcut
tur ki, en evvel hangi yolu tutacağını 
kestirmesi bizzat kendisi için de güçtür. 
Evvela Meme} mi? Yoksa Danzig mi? 
Polonya aleyhine Polonyadaki Ukran-

e olacaksa çabuk olsun!. 
Memel Alan.anları 

tedbirlerle iktifa 
artık yarı 

edenıezler 
BiR ALMAN GAZETESİ BöYLE DİYOR -------

Eerlin, 13 (Ö.R) - Alman gazeteleri 
tnrafındnn İtalyan müddeiyatını rerviç. 
erlerken, diğ r taraftan Memclden 'funi
rane bir şekilde bahsediyorlar. ıFrank
Curter Çnytung• şunları yazıyor : 

•Artık cezri tedbirler almak sırası 
gelmiştir. Meme! Almanları yan te<J
birlcrle iktifa edemezler. Ne olacaksa 
sür'atle olmalıdır. Memel Almanlığı se
nelerden beri mahrum kaİdığı hiirriye
le kavuşmak arzusundadır. Kovno hü
k ümetinin vereceği karar vaziyetin pek 
yakında alacağı seyir üzerinde müessir 
olncaktır. 

•Folkişe Bcohahter• diyor ki : yalıları mı? Yoksa Romanya aleyhine 
Transilvanya halkını mı fışkırtacaktır? 
Henüz kimse bunu bilmiyor. Fakat her 
şey gösteriyor ki Nasyonal Sosyalist 

Memel nrtık serbest olmak istiyor. Ye
ni Diyet meclisinin içtimaiyle beraber 

B. Çemberlayn ın iki pozu mesele knt'i olarak halledilmelidir. An· 
işini geriletiyor. Hükümet muhalefet şudur: cak bu suretledir ki Litvanya büyük Almanya yeniden tecavüze b~lıyacak

tır. Ve bu tecvüze karşı hiç bir toplu 
mukavemet hazırlığı yoktur. 

B.Çurçll bundan sonra Ingiliz - ltal
yan münasebetlerine geçmiş ve sözleri
ne söyle devam etmiştir: 

partilerine tcklüinden çekindiği için lU- iş birliği yapabileceği hnrici politika komşusu Almanya ile miL""mir münase-
zumlu tedbirleri de teklif et.meğc cesa- Diktatörlerin tecavüzlerine knrşı bU- bnta kavuşabilir. Teşebbüste bulunmak 
ret edemiyor. tün mukavemet kuvvetle>rini bir nraya ona aittir. Kovnoda nkıl ve m::mtıkın 

Bir çok kimsenin fikirleri şöyle hu- tophyacnk imkan dairesinde aynı his- hakim geleceği ümit edilebilir. 
Jasn edilebilir: s:iyntla mütehassis milletlerle i., birliği 

ıBörsen Zeitung• şöyle diyor : •Me-
mel Alman!nrının ne düşündükleri re
islerinin bcyanntiylc mnlı'.'ım olmuştur ... 
İntihnb::!t neticesi Mcmcl Almanlarının 
kime ait olm:ık istediklerini göstermiş
tir. Bundan icap eden neticeyi çıkarmak 
Litvanyaya dü~r. Meselenin haili için 
hangi yolu seçeceğini tetkik etmelidir.• 

Bu gazete son Avrupa hadiselerini 
hntırlatarak garp devletlerinin müdahn
lelerinin meseleleri daima karıştırdığını 
göstermekte ve Memel meselesinin doğ· 
rudan doğruya nlUkadar devletler ara
sında hallinin Litvanya bakımından da 
müreccah olduğunu yazmaktadır. ıÇün
kU Kovno hüki.imetinin hiç şiiphesiz 
Ecneş gibi hareket ederek garp devlet
lerinin sözlerine uymakla ayni akıbete 

Alman ckvlct adanılan bir sergide 

u[,<rnmak jstcmiycccği mcmuldür. • ti!,-in huzuru ile parlamentoda icra edıl· 
Kovno, 13 (A.A} - Gazeteler bu ayın miştir. 

on dokuzundan 21 ine kadar Baltık Meme}, 13 (Ö.R) - Direktuvar mcC

devletleri hariciye nazırlarının Kovno- lisi muhtar topraklarda bir müddet içiJI 
da bir konferans akdedcceklerini hnbcr 

1 

umumi toplantlıarı menetmiştir. , ,. 
vermektedirler. Bunun sebebi son hadiseler dolayJSI) 

le Lih"anyanın her tarahnda ve bu rııı: 
Kovno, 13 (A.A) - 14 ikinci teşrin- yanda muhtnr topraklarda siyasi parıı· 

de tekrar intih:'lp edilmiş olan reisicüm- Jcrin tezahürat yapınağa teşebbüs et!ll". 
hur B. Smctonnnın yemin etme merasi- !eridir. Hükiiınet muhtar araz.ide (isS}rJ' 

mi hi.ikümct erkanının ve kor diploma- ~in muhafaza~ı azmindedir. 

FTanaanın yeni BeTlin sefiri 

Ingiliz - Italyan anlaşması Mussolini
yi teskin etmemiştir. Mussolini şimdi 

Nisi, Korsikayı ve Tunusu almak için 

tahrikatta bulunmaktadır. Matbuat Sü
vcyş kanalı bahsinde fedakarlıkta bu
lunmak için efkarı hazırlıyor. Ingiliz 

BeTlinc:W Fran sız se/ arethancsi 
Eğer diktatörlerin önünde diz çökü- yapacak politika .. 

lccek ise siltıhlanmaya ne hacet? Roma 13 (A.A) - Bir Fransız. ltal-
B. Çurçil nutkunu şöyle bitirmiştir: yan ihtilafı takdirinde lngilterenin Fran
Bir politika fena ise onu değiştirme- saya askeri yardımına dair Çemberlayn 

ye çalışmak, bir hükümct kuvvetten tarafından dün Avam kamarasında ııöy

düşm~e onu yeniden kuvvetlendirmek lenen sözleri mevzuu bahseden Messa· 
ve yahut değ~tirmcğe teşebbüs etmek gero gazetesi diyor ki: 

ont Ciano yakında Buda
peşteyi ziyaret edecek 

Italyan anlaşmasının henüz daha mü
.rek1't!bi kuramadan yerli talepler ileri 
sürülüyor. Ve bu esnada b~vekilimiz 

daha ne gibi tcskinlerin olabileceğini 

görmek üzere Romaya gitmeyi muvafık 
buluyor. 

Hari~i politika bahsinde lngiltcr<)de 
fikirler arasında derin bir inkisaın var
dır. Bu inkisam elzem olan sil3hlanma 

lazımdır. Fakat her ne olursa olsun, İ ngiliz baııvekil i bu meaele etrafında 
hangi partiye mensup olursak olalım yeni hiç bir ııey eöylememiııtir. Çember· 
vazifemiz bu memleketi hava bombar- layn hukuki vaziyeti izah eylemekle ik· 

dımanları tehdidi altında bundan böyle tifa. etmiştir. Bununla hCinber öyle ümit 

artık fednkfırlık.lar yapamıyacak bir ederiz ki lngiliz baııvekilinin çok yerin~e 
hale sokmak için gece gündüz durma· olan bu sözleri, sesleri çıktığı kadar }ıarp 
dan çalışmaklır. Bütün milletin etrafın- diye bağıran bazı Fransız gazetelerinin 
da birleşebileceği ve bütün partilerin seslerini kısacaktır. 

Fransız parlamentosu harici kom is yon reisi diyor ki: 

Bizi tehdit 
etmek 

eden tehlikey~ idrak 
saatı artık gelmiştir 

Paris 13 (Ö.R) - Mebusan meclisi ı c-Bi.zi tehdit eden tehlikeyi idrak el- rantiye olarak yaşıyamaz. Bazı feda -
bütçe müznkcrclerinin scTi bir seyirle mek saati gelmiştir. Bu tehlike çok ya- karlıkları kabul etmek elzemdir. Mille
cereyanını hemen hemen münakaşasız kın olduğu için va7Jyct te o nisbette sil- tin selameti her halde bir sigara pakcti
kabul eltiginden, meclis Perşembe gU- ratle düzeltilmelidir. Fransa da ilelebet nin fiatinden daha değerlidir.> 
nünden itibaren en müsait şartlarla bu 

müzakCTcye girio;ccektir. Maliye komis- Yunan kral111ıın be}ranatı yonu geçen gece lVInliye nazırının tale- .U 
biyle 17 r yz karşı 25 reyle bütçenin 
muvazcn ... sini i ıd~ elmiş, hatta 25 mil-
yon fr::ınk·ı t b.r varidat fazlası temin PARİS, 13 (A.A) - İntrnnsigeant Bunlar bir harp takdirinde beş milyon 
etmiştir. n· ~ · ~ ki nçık 1 milyar 200 gazetesi Londrnda bulurıtnal:ta olan Yu-1

1 
kişilik bir ordu seferber c-<lcbilirfor. 

milyon fran' tı. Komisyonun bu kararı n:ın kralı Gc..> .. ·"cs ile yaptığı bir ınülu- Kral müteakiben Danimarkalı olnn 
kanun emirnameleriyle ihdas edilmiş katı ne:trcdiyor. Kr:-t ezcümle demiştir ecdadından b:ıhsctmiş ve şimal memle
olan varidat kaynaklarının muhafaza ki : kC'tlerini ziyaret arzusunda bulunduğu
cdileceğini göstermekbdir. Balknnlar bugün iyi bir misal olaralc nu süyleıniş ve şimal memleketleri ara-

Nis 13 (Ö.R) - Fransız melıusan dın:ıbilir. Türk - Yunan hududunda ar- sında d:ı birleşmek zaruri olduğundan 
mC"Clisi hariciye komisyonu :reisi B. tık ordulnr bulunmıyor. Yunanistan bunların da Balkan antantı gibi pek tı1A 
Gan Mistlcr önümüzdeki 20 llkkfınun Bulgnristanla da bir anlaşma yapmış- hirle.~bilcceklc:rini kaydeylemi§tir. 
.;inUndc Mısıra hareket etmezden ev- tır. Ve Selfuıik anlaşması harpten beri Kral yahudi meselesine de remas 

"l şimdi cenubu şarki Fransada kon- devam eden Lir düşmanlık devrine ni- ederek Yunanistanda böyle bir mesele
ranslar vermiştir. B. MisUer gazeteci- hayct vermiştir. BalkanJar şimdi yetmi§ nin r.ıevzuubahis olmadığını beyan et-
re fU beyanatta bulunmuştur: lllilvonluk bir kitle teskil etmektedir_ miltir. 

Budapcşte, 13 (A.A) - Siyasi maha
fil İtalya hariciye nazın Kont Cianonun 
yaknda Budapcşteyi ziyaret edeceğine 
dair olan haberi büyük alaka ile karşıla
mıştır. 

Yarı resmi mahafile göre hariciye na
zırı Csaky hu ayın 19 unda Budapeşte
ye gelmesi muhtemel olan Kont Ci:ıno
nun muvasalnlından evvel Bcrline gide
cektir. 
Budapeştc, 13 (Ö.R) - Siyasi mahafil 

İtalya hariciye nazın kont Cianonun ya
kında Budapcşteyi iyaret edeceği habe
rini büyük bir alaka ile karşılamışlar
dır. Çekoslovakyada vukua gelen deği
şikliklerle Karpatlar altı Ukranya me
selesine telmih eden Macar gazeteleri 
Kont Cianonun ziyaretine ·büyük bir 
ehemmiyet veriyorlar. Yarı resmi ma
hafile göre Macar hariciye nazırı kont 
Caki 19 kanunuevvelde Budapcşteye 

gelmesi beklenen Kont Cianonun mu
vasalutından önce Berline gidecektir. 

Roma, 13 (Ö.R) - ıPikolo• gazetesi
nin istibbarına göre hariciye nazırı kont 
Cianonun Budapeşte seyahati bu hafta 
sonunda yapılacaktır. 

Macaristan kral naibi B. Horti ile ba
yanı tarafından kont ve kontes Cianoya 
bir av eğlencesine iştirnkleri için gön
derilmiş olan davet eskidir. Bununla 
beraber bunun tarihi gizli tutulmuştur .. 
Zira beynelmilel h.Adiselerin kont Cia
noya ne zaman Romadan aynlmak im

kunını vereceği malfun değildi. 
Kont Cianonun bu pazar günü Buda

peşteye varacağı tasrih ediliyor. Kontes 
Cianonun da daveti kabul ettiği mu
hakkak değildir. 

İş arkadaşlarının bazılarının refaka
tinde bulunacak olan İtalyan hariciye 
nazırı çarşamba gününe kadar Maca
ristanda kalacaktır. l ki McıccıT çocuğu nuıı mauna dunışu 


