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Caz kralı lzmire geliyor 

btanbul 14 (Huıuıi) -Caz krah nami

. le maruf Ceyregor lzmire hareket etmek 
üzeredir. Şehrinizde bir kaç gün kalacaktır. 

____ _J 
YENi ASIR Matbaasında baaılmıttır 

Kabine fevkallde toplanacaktır •.. 
Toplantıya Milli Şef riyaset edecek . Vil::et Parti kongresi. 

Vekiller Heyetine direktiflerverecek Bugun Halkevın
de toplanıyor •. ldarei . maslahatçılık 

zihniyeti gömülecek 
Partinin fe111ıaJdde Jıu,.aııayında Cüınlıal'rei· 

simiz İnönü Partinin untmi reisliğine se~lecelı ... 
Parti nızamnernesind e tadlldı yapılacalı .. 

Yeni yılda milli Şeı bazı vlliyetleri· 
mizde tetlUk gezileri yapacaklar 

tıkları tetkik seyahatlerinde edindikleri nacak olan C. H. Partisi fe\'kaliıde im
intibalar üzerinde Vekiller heyetine di- rultayı Cümhurreisimiz lnönünü Parti-
rektiflcr vereceklerdir. 

Salıihiyettar zevatın beyanatına göre 
Ankaradan gü::cl bir manzara halkla memurlar arasında ciddi ve sa-

istanbul, 14 (Hususi) - Ankaradan kanlığı altında fevkalade bir toplantı mimi bir ahenk dairesinde iş birliği te-
hildirildiğine göre hafta içinde Vekiller yapacaktır. min olunacak, idarei maslihatçılık zih-
heycti şimali Anadoluda bir tetkik seya- Reisicümhurumuz bu toplantıda Kas- niyeti kökünden kazılıp atılacaktır. 
hatindcn dönmiiş olan Milli Şefin ha~- tamonu ''e Karadeniz bölgesinde yap- Ayın yirmi altı~ında Ankarada topla-

nin umumi reisliğine seçecek, bu husus
ta Parti nizıunn:ımesinde icap eden de
ğişiklik ynpılacnktır. 

Ankara, 14 (llususi) - Yeni yılda 

!\filli Şefimizin diğer bazı vilayetlerimiz
de de tetkik seyah:ıtlerinde bulunacak
lan bildirilmektedir. 

Avrupa 
Sulhu 

On sene içinde küçük tasarruf 
hesapları 500 milyonu bulacak 

Yeniden tehlikeye 
lifmllbalanayor-

o---
ŞEVKET BlLGtN 

Milli Müdafaa 
Vekili General Kazım Özalp rad-

Avrupa. yeniden asabi bir buhran b k 1 d l v il 
içindedir. yoda ir nutu söy e i er.... e mi eti 

Yakın günlere kadar umumi ya-

b9maya inanmıf, eükunet bulmuf yeni bir hamleye davet ettiler 
ıörünen memleketler matbuatında 
lnrçın yazılar nazarı dikkati celbet- Ankara, 14 (Radyodan alınmıştır} -
mektedir. ~illi müda~3:1 "'.e~ g~neral ~ 

Umumi bir kararsızlığa delilet Öi.alp bug~ dokuzuncu arttırma ve 
eden bu nqpyat, Avrupa ufkunda Yerli ~1: . ~a~ mün~~ti~J~ rad
bir hrtınanın ko1>mak üzere olduğu- yoda hülisate_ ~yd~ebildiğiınız aşa-_ 
nu mu ihsu ediyor} ğıdaki söylevi vermiştir : 

Buna ne evet, ne de hayır diyecek •Bu yıl arttırma ve yerli malı haftası 
mevkide değiliz. ltalyanın lngiltere milli kurtulUf hareket.imiz.in kahraman 
ile anla§maaından sonra kendisini önderi ebedi şefimizin ölüm yılına tesa
tatmin edilmit bir memleket olarak düf ediyor. Onun yokluğundan doğan 
ilin ettiği, Çekoslovakyanın feci par- büyük acıyı bıraktığı eserleri büyüklü
çalanmasına karar veren Münih top- ğüyle yaşatmak heyecanı içinde yaşıyo
lanbaının Avrupa sulhunu kurtarmış ruz. 

Annam -
imparatoru bir av 

eğlencesinde 
bacağı kırıldı 

Paris, 14 (Ö.R) - Hindi Çini mü~ 
iwnumi.lijinden müstemlekat nezaretine 
gelen bir telgrafa İöre Annam impara
toru bir av eğlencesi esnasında kazaya 
uğramış ve bacik kemiği kırıl,ııuttır. 

Tedavi edilmek üzere bnparator tay
yare ile Saygona nakledilmiştir. SıWat 

' 'aziyeti vahim dejildir. 

-=-
3apon ~ekD•.17Defti 

Tokyo, 14 (Ö.R) - Bir kaç günden 
beri gripten snuztarip olan başvekil 
prens Konoy tamaıaiyle iyile§eEek bu 
sabah vaz.ifesi. başına gitmiştir. 

bınir c. R. Partisinin son yılı başarılar . içinde 
geçmiştir. Bu sene Atatürk heykeli civarında 
modern bir Parti ve Halkevl binası yapdacaktir 

Valimiz ve bele diye reisimiz 

Cümhuriyet Halk Partisi vilayet kon- delege seçimi gibi işler vardır. 
gresi bu sabah saat 10.30 da Halk.evi sa- Yakın bir ihtimalle kongrenin son ge
lonunda, vilayetin her yerinden gelen cesi mümessiller hep bir arada yemeli 
murahhasların huzuriyle açılarak üç yiyeceklerdir. 
gün çalışmalarına devam edecektir. Vali bay Fazlı Güleçin başkanlığı za

Ruznamede yoklama, reis ve katipler marunda İzmirde cidden kuvvetli ve 
&e9lmi, ilyönkurul raporunı.m okunması. kudretli bir tefekkül olarak faaliyet 
dilek ve hesap encUmeri'ierinin seçimi, göstettn Parti teşkilAtı ha1km bakild 
yeni idare heyeti ve büyük Jruruhaya - SONU Z bici SAHİJi'EDE -

lzmirde verici bir radyo 
istasyonu :kurulacak · 

Bedelinin bir kmnı idarei hususiye. 
den bir *-mı da. CM:P .. llyiebrul lıııiit
çeaiaden..ödenme-k su.ntiyle Halkevi na
mına merkez.i Kültürparlda olmak üze
re kurulan Amplifikatör tesillatı tam 
bir intizam içinde nutukları ve söyleni
lenleri neşir ve tamim vazifesine devam 
etmektedır. Bu cihaz vaaıtasiyle hım-

rin ba§hca meycianlarmda radyo ve di. 
ğer nepiyatı alarak halka duyurmak .. 
tadır. Bu tesisatın Karşıyaka, Buca, 
Burnava, Seydiköy ve Cumaovası gibi 
kalabaltk lwıalııalara kadar uz.atılmuı 
hususunda tesisatı yapan müessese ile 
temasa geçilmiştir. 

- SONU Z İNCi SAHİF"EDE -ıibi göründüğü günler üzerinden ·Büyilk milletimizin müşterek irade
çok zaman geçmedi. Verilen sözler, siyle seçilen büyük İnönünün yüksek 
beslenen ümitler ne çabuk kıymetle- şahsiyeti davalanmızın hızla ilerliyece-
rini kaybettiler~ ğine en kuvvetli ve en emin garantidir. 

Avrupanın farkında, Memelde, •Yurddaşlarım, başkanı bulunduğum 
~ Ukranyada ve daha bir çok yerlerde ulusal ekonomi ve arttırma kurumu 928 

mrpr.izler bekliyenlerin sayısı gün- senesi sonlarında o zaman başvekil olan 
dc,ı gijnıe çoğalıyor." İsmet İnönünün büyük millet Meclisin-

Çemberlayn niçin anlaş
-Fabrika1anmız 

Cenupta ispanya meselesi eski ve- de iradettikleri tarihi nutuklarından 
bametini muhafaza ediyor. Buna - SONU 2 INct SAHİFEDE -
lta)yanların Ak.denizi bir ltalyan gö
lü haline koymağı istihdaf eden 

• nıüddeiyatı katıJmııtır. . . 
Filhakika cNis, Korsika, Tunus.> 

· Diye haykıran. ltalyanın hu toprak
lar üzerinde kültürel haklan olduğu
nu iddia eden henüz resmi ltalya de
ğildir. Fakat ltalyada bütün gaZete
lcr en hakiki bir kontrole tabi bulun
duklarına göre bu neşriyatı (Roma) 
nın zemini yoklamak arzusuna atfet
mek kabildir. 

Totaliter devletler, şimdiye kadar 
Programlannın büyük kısmında mu
\raffak olmuşlardır. Denebilir ki iki 
mihver arasındnki mücadelede dai
ma gerileyen «Paris» le «Londra»
dır. 

Gerçi lngiltere ve F ransanın mu
kadderatına hakim olan devlet adam
ları bu gerilemeği dünya sulhunu ko
nırnak için son bir fedakarlık telakk; 
~ınekte iseler de karşılarındaki dev-

tler isteklerine ~on vermişe hiç ben
~miyorlar. Onlara bu cüreti veren, 
tg\İne kadar elde ettikleri neticeler

• Muhakkak ki büyük Garp De
- SONU 2 İNCİ SABIFF.DE -

fEVKE'J' BİLGİN 

iki azılı hırsız •• 

Dereköyünde bir eve 
baskın verdiler ... 

Gece vakti Bn. Halikanın yastığını başı altın• 
dan alarak içindeki iki yüz lirayı gas· 

bettiler ve kaçtılar-

Çumaovasına bnğlı Dereköyünde mışlardır. Kendilerinin yastık içinde 
mües~if bir hadise olmuş ve hadisenin para veya diğer bir kıymetli madde ara
suçluları yaknlanmıştır. Elde edilen ma- dıkları muhakkaktı. Bunu bulamayınca 
lurnata göre cvve-lki gece saat 20 sıra- Bn. Hulkiyenin başı altındaki yastığı 
Jarındn Dcrcköyünde bakkal Mustafa- alarak aynı şekilde parçalamışlardır. 
nın evine iki meçhul Şahıs girmiştir. Filhakika bu yastığın içinden dört 

Suçlular eve girince bakkal Musta- adet ellişer liralık banknot çıkmıştır. 
fanın hasta bulunan karısı Hulkiye ve Suçlular bu paraları alarak kaçmışlar
kainvalidesi Gülsümün odasına girmiş- dır. 

ler ve tanınmamak için derhal Mmbayı Zabıtaca yapılan tahlrikatm SUflula-
karartmışlardır. nn Mehmet oğlu Ha.san Gökçe w Ali 

Oda zifiri karanlığa gömillll?ce iki _oğlu Emiıl oldukları an~. Suç
suçlu Bn. Gülsümün başına yorganı sı- fular evin açık unutulan kapıauMan içe
kıca örterek yastığını bı~ l>&rçala- ri girmillerdir. 

ma istediğini anlabyor 
Franaa için: "Fiiliyatta Franıa ile miina
•ebetlerimiz o kadar ııkulır ki baıit ve 
hukuki taahhütleri kat Tıat afar,, demiftir: 

Londra 14 (ö.R) - Ecnebi- matbuatı 
cemiyetinin verdiği ziyafette bir nutuk 
söyliyen başvekil B. Çemberlayn Ingi
l~harict siyasetini izah ederken Münih 
anlaşmasına temas ederek demiştir 
ki: 

Önümüzde iki yol vardı. Biri harp, 
diğeri sulh yolu idi. ikinci yolu tercih 
eden hükümetin harici politikası ten
kitlere hedef olmuştur. Fakat biz bu 
yolda yürüyerek son ayların ağır hava
sına r.ağmen, beş anlaşma yapıldığına, 

yahut tatbikinin temin edildiğine şahit 
olduk. Bunlar da lngiliz - Italyan an
laşması, Münib anlaşması, lngiliz - Al
man deklarasyonunu takip eden Fran
sız - Alman deklarasyonu ve Ingiliz -
Amerikan ticaret anlaşmasıdır ki umu
mt sükOna yardım etmi§lerdir. 

B. Çemberlayn nutkunda bilhassa 
Münih •nlaf!nası iiurinde ve muhtelif 
memleketlerin hültümet ad•mlan ara
sında gıörilfmeler lmumu üzerinde ıs

rar ederek Alman matbuabnca fU 800 

- llOMU • iNCi SAldnmB -

Tun usta 
Bütün ltal yan m 11-
eıaeaelerinin cephe

leri katranla 
lekelenmiıtir 

Paris, 14 (Ö.R) - Havas ajansı bil
diriyor : Bari radyosunun maksadı 
mahsusa müstenit mübalağalı neşriyatı 
Tunustak.i İtalyanları zulüm ve işkence
ye maruz bir vaziyette gösterdiğinden 
meraklı havadis toplamak ümidiyle bir 
çok gazeteciler hemen tayyare ile Tunu
sa gitmişlerdir. 

Bunlar İtalyan haberlerinin ne kadar 
hususi maksatlı ve musanna olduğunu 
görmüşlerdir. Sadece kırılmış bazı cam
lar ve resmi İtalyan müessesatı cephe
lerinin katran ve mürekkeple lekelen
miş olması Fransız vatanperverane aksii
lAmelinin hAdisesizce tezahürünün işa

retleridir. Tunustaki misafir İtalyanla
rın emniyeti ve ma1lannın himayesi 
müteyakkız bir polis kuvveti tarafından 
mUkemmelen temiD edilmektedir. 
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iR ERLE v upa 
Su hu 

Bir Alman profesörün 
hayret verici buluşları 
Meğer Nilin bazı noktalarındaki sular 

n ktısat 
• 

Vekaleti turizm 
birösu 

kı&ırlığa karşı bir deva imiş . . . ---o-
Dr. NEJAT FER1T ECZACIB~l İzmir halriyatına 2000 

cKocakarı iül.cı> deyip geçmek ba - lar daha yüzlerle sene evvel .hallede - lira yardım etti 
yağı ~et oldu. Halbuki, içlerinde ne 1 bilm~ler. Babadan oğula geçen tecrü- iktı.sat vekaleti turizm bürosu, devam 
isabetli devalar, ne yerinde buluşlar beterle... etmekte olan İzmir hafriyatına bir yar-
vardır.Ben <Atalar Öğüdib tabirini çok Hepiniz hatırlarsınu., çocukluğunuz- dını olmak üzere iki bin lira göndcrmi.ş
daha ağırbaşlı buruyorum. Asırlarca danberi kansızlığa kar~ı önünüze gelen tir. Bu para ile hafriyat bütün kış mev
babadan oğula geçen tecrübe yadigAr - ciğer ta~ye ederdi değil mi? Az Pir siminde d<',·anı edecek \'C bir çok eski 
ları. Razi, Davudu Antakt, Ibni Baytar miş kara ciğer müzmin kansıilığa karşı eserler meydana çıkarılacaktır. 
gibi büyük Türk hekimlerinin efsane aynı tavsiyede bulunan Minot ve Mur-
şeklinde ahfada bıraktıkl ıııhhat va- phy ismindeki iki Amerikalının Nobcl 
siyetleri. mlikft.fatını kaz.anmasına ne dersiniz? 

Bugünkü eczayi tıbbiyenin eskiye Hem de 1927 senesinde .. 
ne kadar medyun olduğu bilinse garp O :zamanlar Baston şehrinde büyük bir 
Ulemasının eski asara gösterdil:ri hür- hastane idare eden Minot, hiç bir şckil
meti yersiz bulmayı?- Içlerinde şarkı de tedavi edemediği hastalıkların ha -
dolaşıp en iptidai kavimlere karı - ~ında müzmin kansızlığın geldiğini an
şırak onlaı·ın hastalığa karşı mile de- !atıyor. Benı.i bnlmumu rengindeki has
le usullerini .tetkik edenler var. Niha - taları koridorlarda- gördiikçe ilmin bu 
yet kinin ağacı da böyle kcsfedilmedi zavallılara ufak bir ümit dahi olsun 
mi? bahşcdemeyişi kendisini çok üzermiş. 

Minot bir aralık ölümii muhakkak 

Türk tarih kurumu da Sartta milli 
hafriyat yaptırncaktıı·. Son zamanlarda 
Sart harabeleri civarında bazı eski me
zarlar meydana çıkarılmıştır. Kültür 
bakanlığı İzıniı· müze mi.idürü bay Sa
Iahcltin Kantara mahallinde tetkikat 
yaptırmıştır. 

Knracasuda Geyre köyündeki Afro
disyas eserlerinden 77 parça büyük ka
bartnıa baş hmire getirilmiştir. Bu eser
ler arasında çok kıymetli olıınları var

dır. İzmir müzesinde ınuhafa7.a oluna-
olan bu malülleri tecrübe vasıtası cıla- cal-tır 

Prof. Dr. • Ucrgma ıı 

Profesör Bergmann'ın tıp filemin -
de en önde gidenlerden olduğuna 

hiç şüphe e<lcr miyiz? Bakın Profo -
sör Bergmann ne anlatıyor: Mısır Kra
lı Fuadın hastalığı esnasında Kahircde 
bulı.murken Nil hakkında bir efsane 
işitmiş. Meğer nehrin muayyen knvi~ 
ierinden birine ora halkı ilfıhi bir kud
ret atfederlenniş. O nol-tadan bir müd
det su içen kısır kadınlar gCıya çocuğa 
kavuşurlarmış.. Biz olsak masal deriz. 
değil mi? ... 

Profusör Bergmann üsenmemiş, neh
rin o noktasından Berline avdetinde bir 
kaç litre su geünniş Kayser Vilhelm 
Enstitüsü Biolojik kimya Uiboratuvar
larında tecrübeler yapılmış. Meğer, ne
hir mahlukatının ifraz dtikle'l"i dişilik 

«Hormon> ları suyun oereyaniyle o mu
ay~ren noktaya gelir toplanırlarnuş. Kı
sırlık tedavisi Biolojik kimya ihninin 
cHormonlan la ~o;arılabilmesi 1933 
senesinde ba!?lnr. Demek bunu Mısırlı-

rak kullanmağı düşünmüş. clliiç fayda 
etmediğine göre, hepsine bir başka gıdn --

rsa verme usulü tnlbik etsem belki birısi 

hiç olmaz.sa kısmen vücuda kan ynp -
tırma hassası gösterir diye düşündüm> 
diyor. Fakat gün geçtikçe kimi sırf seb-
ze, kimi yalnız meyve, kimisi de yal - B nasının borcu ödeneli 
DiZ etten ibaret olan gıdnlı.ırını alan Ve ipO'il:Cğİ kal trJldl. 
hastalar mUzmin kansızlık illetinden Boı·cu yüzünden Emlak bankasına 
telef olmakta devam etmisler. ipotekli bulunan Ilorsa binasının borcu 

Minot cbir sabah hiç unutmam> di- ödenc:rek ipotek kaydı dün refodilmistir. 
yor cmuayencluıneme gelen bir zatn ne Bor a idare he~·eti uzun zamandan beri 
istediğini sordum. Çehresinde hiç bir bu borcun ödenmesi hususunda gayret 
hastalık alameti yoktu. Bir iş için mii- sarfcderek buna muvaffnk olmuş ve 
racaat ettiğine zahip oldum. Meger es-
ki hastalarımdan birisiymiş. Iki ay ka
dar evvel müracaatindc· müzmin kan
:sıı.l ık illeti tcspı( edilmiş Diğer has -
talarm bir kısmı meyanında buna da 

yalız ve çok et yemesini tavsiye etmis
lim. Hayatını kurtarma kaygısiyle her 
dediğimi harfiyen yerin,. getirmeye ahd 
eden hastam, bir müddet yalnız C't ye
miş. Sonra yavaş yavaş -ucuz olsun di
ye- die-tine ciğer ilave etmiş.. Hatta 
günlerle yalnız ciğer yroiği olmuş .. Iş

te devanın asıl knşifi.> 
Bugün müzmin kansızlık d vasının 

mahiyeti hakkıda cok dnhıı ilmi malu
matımız var. Fnkot nihayet el'fın kul -
lanclığımız ilaçlar -şimdilik- ciğer \•e 
mide hülôsaları olarak kalıyor. Atala -
rımız ciğeri olduğu gibi yeı lerdi, bizle-r 
hülasasını içiyoruz. 

cKocakarı ilacn deyip geçmiyclim. 
Çoğunun kerameti tecrübelere müc;tc
niL Nihayet bugün de ilmin esası tec
rübe değil mi? ... 

borcun son taksiti de dün ödenmiştir. 

Borsa idare heyeti. borsa binasını tev
· i hususunda tetkikat yapbrmaktadır .. 
Borsa binacnnın arl;a h:sınındaki arsa 
iiz;erinde 20 bin lira sarfiyle bazı inşaat 
yaptırılacak ve muht<.'lif salonlar ge
nililc:.>t ile<'ektir. 

--*-e i oyunu-
ophyor •• 

Bu sene bazı elemanlarını kaybederek 
bir hayli 7 .. ıfleyen Alsruıcağın yeniden 
tak\•i) c erlilmckte cılclu <u öğrenilmiştir. 

Yeııidcn iltihak eden iki oyuncu ile Al
tayın yetic;tirdiği sağ a<_:ık Saim eski ku
li.ibüne dönecektir. Saim halen Fcncr
bahçede kayıtlıdır. Yakında Alsancak 
saflnnnda oynıyacakbr. 

-lf..-

odeı1n aile evleri 

Milli Müdafaa 

Evkaf idaresi, Mezarlıkhaşı mevkiin
dc yeniden bazı aıle evleri inşa ettire
cektir. Bu aile evleri gayet modern \'e 
her tiirlii konforu haiz olacaktır. 

-*-Hava gazı fabrikası 

Vekili Genera l Kazım Özalp ra~ -
yoda bir nutuk söylediler.-. Ve milleti 

yeni b ir hamleye davet ettiler 
- BA. TARA'fo'I 1 i Cİ SAHİFEDE -,ha fazla şeker istihsal edeccğız. Pamuk
ı:onra kurulmustur. Demek ki ,e11i :rci- lu endüstrimiz için de böyle yapacağız. 
sicümhurumu7. memleketimiz ve mille- İç pıyasa çok genislemeğe ınüsaıt bakir 
timiz bir çok hayırlı kurumlnr gibi ku- bir sahadır. Daima inkişaf halinde olan 
ı umuınuzun da kurucusudur. Kendile- bir ikt..ısadi hnyata namzet olmak bahti-
rini yüksek huzurunuzde sonsuz saygı 
\'C bağlılıkla selfıınlarım. 

•Muhakkaktır ki Türk milleti dina
mik ve müsbct bir serpilme ve gelisıne 
seyri içindedir. Adunlarıınız her sene 
biraz daha sıklıt§ıyor. Her sene arka
mızda bir çok gerçekleşmiş eserler bıra
kı}•or ve yeni merhalelere doğru ilerli
yoruz. 

~arlığınrlayız. Onun için istikbalimize 
bi.iyiik i.iınitle bakıyoruz. 

Milli Müdafaa vekilimiz bundnn scm
ra iyi kafüeli ve sa~lnm mal imal etıne
ğe verdiğinıi.G büyük ehemmiyete temas 
etmişler, şu beyanatta bulunmu!ilardır: 

•Çorap endüstriıni7jn bazı cinslerinde 
bilhassa kadın çoraplarında ~ikayetler 

artmnktııdır. Bu ~ikfıyetlerin en kısa bir 
zamanda miisbet sekilde tatmini lazım-
dır. Endüstrimiz ancak ona layık oldu-

Hava gazı rabrikası için belediyenin 
Almanyaya siparis eltiği tcsisaıtan bir 
kısmı gümrüğe gelmi§tir. Kalan kısmı 
da yoldadır. Rugiinlerde montajına ~ 
]anacaktır. -·-Türkkuşu mektebi 

İz.mirde, Kordonda in a olunacak 
Türkku~u mektep binasiyle Hava kuru
mu binasının projeleri hazıı•lanmakta
dır. 

Belediye. Lu gençlik müessescşinin 

arsaSlnı ucuz fialle Hava kurumuna ve
recektir. -·--KARŞIYAKA 
HALKEVİNDE 
Karşıyaka Halkevindc her pazar ge

cesi danslı müsamereler verilmekte ol
dugıı haber alınmıştır. 

Milli müdafaa vekilimiz bundan son
ra bi.itçemizin parlak vaziyetinden, tica
ret, ziraat ve sanayi sahalarındaki inki
safıınızdan bahsederek şunlnrı söyledi
ler: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f;-u müddetçe devletin himayesinden ıs- : G J : 
tifadc edeceklerini bilmelidirler. Bilhas- E el enler giden er : 

aİkinci dört ~enelik sanayi programı
nuı tntbikine geçilmi5tir, Maden istihsa
limiz biiyük inkişaf gösteriyor. Demir
~ ollnrımız he.r sene memleket içlerine 
doğru ilerliyor. Erzincana vardık. Erzu
rumun kapısı önündeyiz. Kısaca tarzı 

hnyatırnızın hangi sahasına bakarsak 
hep inde ayni hereketliliği, hepsinde 
ayni canlılığı, beraberliliği görüyoruz. 

Yerli malı davası artık sadece bir is
tihlak dm·ası olmaktan çıkmış bir istih
sal davası olmuştur. Şeker cııdüstriıni
ze bakarsak dört seker fabrikamız is
tihlnkimizin ancak yarısını karşılıyor .. 
Şeker istihlaki o kadar çoğalmıştır ki 
dört senelik ikinci planda daha dört şe
~er :fnbTikası kurulması d~<;\lnülmüştür. 

,... ı 1 bi karşılamak icin da-

sa endüstrimiz hayatı ucuzlatma saha
c:ında vazif~ini yapmalıdır.• 

•Tasarruf sahasında milletimize ve 
banknlanmıza şeref veren bir merhale
ye varmış bulunuyoruz. Bankalarımız
da küçük tasarruf mevduatı yüz mil

. . 
••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 

İstanbul saylavı B. Sndettin Uraz İs
tanbuldan, Salihli belediye reisi B. Ga
ni Salihliden gelmişkrdir. 
Şdırimiz Felemenk fohri konsolosu 

B. Mauricc Dutil Pireye gitmiştir. 
yon lirayı buldu. Yani on yedi senede---------------
yüz misli artb. 

•En çok on senede beş yüz milyona 
varmak hedefimizdir. Bir taraftan milli 
gelirin artması, diğer taraftan tasarruf 
terbiyesinin millet içinde bir ahlak ha
line girmesi snyesinde bu gayemize de 
erişeceğirnize eminiz. Tasarruf paraları
nı hfila evlerinde çıkınlarında saklıyan 
vntandıt§lar varsa onlara acımaktan baş
ka birşey elimizden gelmez. Bu parala
rı ölü bir halde tutmak ne şahsi ne de 
mi1li menfaatlerimize u~·gundur. Sakla-

nan paraların milli hanknlara yatırılma
sını istemek milli iktısadın bir hakkıdır. 

ı:iOO milyonluk hedefimize kısa bir 
zamanda varmak için bütün vatandaşla
rı yl!ni bir hamleye davet ediyorum. Diz 
en geç on sene içinde milli bankalarda
ki küçük tasarruf hesaplarının beş yüz 
milyonu bulacağına inanıyoruz. Her sa
hada parlak istikbalimize olan inruumı 
tekrnr eder, dokuzu "U arttırun ve ta
sarruf haftnsının heıunizc kutlu olma
sını dilerim.• 

Vilayet Parti kongresi 

Bugün Halkevin
de toplanıyor •. 

Yeniden tehlikeye 
girmiş bulunu or •• 

--0-- -
ŞEVKET BtLGtN 

- BAŞTA&AFI l İNCi SAllİFJtDE -

mokrasilerinin ve bilhassa Fransanın 
bugünkü sıkıntısı hep kendi eseridir. 
Fransa takip ettiği renksiz ve karar· 
81Z politika ile dostlarını, müttefik
lerini kendinden uzaklaştırmış, t<>' 

. taliter devletlerin Avrupa siyase-
- SONU 6 iNCi SAHınDE - 1 mesler meyanına Kemalpaşa kira% bay- tinde hükümran olmak arzularına 

ve sarsılmaz sevgi ve itimadıru ka7.an-\ ramının ithali, Menemen, Bayındır, Ti- dolayısile yardım etmiştir. 
mıştır. re ve Çe~me kazaların~ buna benzer Almanya şimdi müttefiki ltalya· 

Parti jle ilyönkurulunun müsbet ça- hareketler ihdası derpış olunmaktadır. nın bazı Fransız toprakları üzerinde-
lışmalariyle bilhassa içtimai yardım işi G.eçen ~ilayet paı:t_i kon~esinde se~- ki müddeiyatına sempati gösterir· 
gayet iyi bir şekilde programlao;tınl- dedılen dıl,,,kler Partı teşkilatınca takip ken de bu gayeyi kollayor. 
mıştır. Bugün Parti pardımcı üyesi bay olunarak yüzde altmışı intaç olunmuş-
Mchınet Aldemir tarafından okunacak tur. Parti ilyönkurulu raporun.da bu hu
iki ~·ıllık faaliyet raporu, başarılan işle- susta geniş tafsilat vardır ve her ma<lde 
ri noksan.sız olarak ortaya dökecek ve ile ayn ayn meşgul olunmuştur. 
hu suretle giizel bir iş blfuıçosu yapıla- Son iki sene içinde İzmir vilayetinin 
c-aklır. altı yerinde yeni Halkevleri açılarnk fa-
Son iki ~'ıl içinde parti teşkilatına yeni- aliyete geçirilmiştir. ÖnümUzdeki yıl 

den 5806 üye iltihak ederek vazife al- içinde bütün kazalarla beraber Burna
mıc;tır. Parti 117 çalışkan genci kendi va, Buca, Seydiköy, Kınık, Alaçatı na
,·aı:ıtnlariyle İstanbul. Ankara ve İzmir- hiyeleriyle Ödem.işe mülhak bütün ka
dcki yüksek ve orta tahsil müessesclc- sahalarda Halkevleri açmak teşebbüsü
rindc okutmaktadır. HeııiU bina sahibi ne girişilmiştir. Ödemiş \"C Bayındırda 
olınıyan bir çok parti ocak ve kamunln- birer Halkevi binası insa olunmak üze
rına bina temin edilmiştir. Vilnyetimi- redir, tahsisatlan aynlınıstır. 
zin sayısız güzelliklerini taratmak için İ7.ınirdc Atatürk heykeli civarında 
geçen sene ''e bu sene kermesler kurul- müşterek bir Parti \'e Halkevi binası 
muştur. Torbalı yolunda, arazisi satın inşası mukarrerdir. Planı hazırlanmak
alınarnk güzel bir hava meydanı tesis tadır, inşaatına bu mali yıl başında baş-
olunmu~tur. 

Parti, son iki senelik çalışma müddeti 
içinde sporu teşvik, turizm hareketleri
ni inkişaf ettinuek, folklor hareketleri
ne cheuuniyct \'ermek gibi ıne\'zularla 
meşgul olmuştur. 

Geçt-.n sene çok muvaffak olan ker-

lzmirde verici radyo 
kurulacak 

- BAŞTAHAft'I 1 İNCİ SAHİ1''EDE -
Vali B. Patlı Gülecin tcşcbbüsiyle 

Izmir meı·kezinin üç kilovatlık bir \'e
rici radyo istasyonu tesisine doğru kuv
vetli bir ndıın atılnıı:-.tır. Izmiriıı bilcüm
le kültürd ve ekonomik .hnreketlerini 
~urdun her kfüıcsinc, lzmirdc yapılabi
lecek olan üçer lira kıymetinde küçük 
radyolar marifetiyle duyurmak ve 
yaymak işi üzerinde tetkiknt. yapılmak
tadır. Buna muvaffak olunduğu takdir
de Ankara ve Istanbul mdyolarının neş
riyatını da lz.mir tiıli merkezi va ıta -
siyle masrafsız olarak heı· keyürnüze 
dinletmek mümkün olacaktır. 

-*-mahkUmiyet kararı 
Bir kavga sırasında Selçuklu Hakkı

yı yaralıyarnk ölümüne sebebiyet ver
mekten suçlu Bucalı Selim hakkınrJa 
ağır cezada devam etmekte olan duruş
ma neticelenmiş ''e kararı verilmiştir .. 
Suç1unun katil kasdine makrun olmıya
ı-ak ve takdiri tahfif sebebi kabul edile
rek işlediği bu suçtan dolııyı ya:.ca da na
zarı itibare alınarak iki sene hapsine 
karar verilmiştir. 

Balık yiyenin beyni ve kemikleri kuv-
vetJi olur. 

Zeytinyagı en besleyici gıdadır. 
Onu yemeklerde çiy olarak kullan. 
Gnziantep fıstıkları essiz; bir 'l'i.irk 

meyvasıdır. 

Onu bol, bol :;.arfet. 

fa nacaktır. 
Partinin büyük eserlerinden biri olan 

işçi ve esnaf kurumlan birliği 938 yılı
nuı on bir ayında 35373 vatandaşa sağ
lık. para \'e eşya yardımı yapmıştır. Bu 
müessese, sıkı bir mürakabc altında 

mlismir çalışmalarına devam ediyor. 

Köy düğününde 
Silah atmışlar •• 
Köy clüğüni.inde sarhoş olarak havaya 

silah atmaktan suçlu Çeşmenin Germi
yan köyiinden Mehmet Özer ve siltUı ta
şımaktan suçlu ayni köyden Ömer Üna
lın tabancaları müsadere edilmiş ve 
haklarında takibata bn~lanmıştır. -·-Turfanda üzümler •• 

Ziraat vekaletinden vilôycte gelen bir 
tahrirattn Bayındır ve Ödemişin son 
turfanda iizlimlerindcn tetkik edilmek 
üzere nümuncler giimlerilmcsi isten
miştir. Bu üzümlerin evsafı tesbit olu
nacak ,.e teksirlerine çalı<ıılncaktır. 

- *-
Bir beraet kararı 

Gece \"akti Bozyakada Bn. Seherin 
evine girerek silahla tehdit suretiyle 
para ve eşyasını gaspetmekten suçlu Ali 
ve arkadaşı Önıere atfedilen suç sabit 
olmadığından lıeraetlerine karar veril
miştir. 

-*-
Teşekkür 

Sevgili annemiz Meliha Kartalın .kısa 

bir ha~talığı miiteakip aramızdan ebedi
~ en ayrılma ı ile cenaze merasimine i~
firak eden kıymetli dostlarımıza ve ay
rıca telefon ve mektupla büyük kederi
mize ortak olan tanıdıklarlllll.L8 a<:ımız 

nıani olduğundan sa:yın gazetenizin ta· 
'a~utunu rica edcri-.ı:. 

Kızı MELİHA SAYGUN 
\'e danıadı İSMAİL F. SAYGUN 

, rz'..<2i?"'~~aızı!lf7.0'"ZZ'T....<r"f//..t' 

Görülmemiş bir program.·--·· Zevkine payan 
olnuyan iki f ilim •• Bugün 

~Kültürpark Sinema sının 
lzmirin say ın halk ına en büyük 

hediyesi olacaktır 

'FRANÇJZCA sözlü LA HA BENE R A 
VJCDAN 

MÜCADELESi 
N Diinynnııı en büyük İspanyol dan-

söz \'e ~aııtözü Asrın Karıneııi 

JARAH LAN DER 

Tarafınd<uı yaratılmış enfes İspan
yol dansları, şakrak ve neşeli İs
panyol şarkılariyle bezenmiş olan de 

recede nefi"> bir filim 

AYRICA : FOKS JURNAL 

Kanaatimizce Fransa, sulhu koru
ma davasında başkalarına ait olan 
haklarda kolaylıkla cömerd davran
dığı halde kendi haklan ve mev· 
kii üzerinde kıskanç bir titizlik gös· 
terecektir. ltalyanın mücldeiyatı şa
yet resmi bir mahiyet iktisap eder
se Roma ile Paris arasında bir çatış
maya m"ani olmak imkansız olacak
tır. Fransanın ne {Korsika)yı ne de 
{Tunus) u, büyük bir harp bahasına 
bile olsa, elinden bırakmıyacağı mu
hakkakbr. Şu halde ltalyan ihtirası 
bu defa bir ha.rbı, hem de çok çetin 
bir harbı göze almadan muvaffak 
olmanın imkansızlığını anlıyarak 
ya müddeiyatından geri dönecektir, 
yahut ta bu harbi tacile mecbur ka
lacaktır. 

Roma ve Bedinin niyetleri hak· 
kında en iyi malumat alan gazetele
rin neşriyatına bakılırsa ltalya ve 
Almanya harekete geçmelerine mü· 
sait en zayıf noktayı arayorlar. 
Fransızlar hu zayıf noktanın kendi· 
lerindc olamıyacağını göstermek 
için şimdiye kadar görülmemiş de
recede bir asabiyet ve sertliğe mu
kabele ediyorlar. Öyle ki Italyan 
müddeiyatı meselesinde sağ ve sol 
partilere mensup gazeteler tek cephe 
ar7.ediyorlar. 

Surası muhakkak ki, bu kabil 
ka~panylann devamı, her bakım
dan, çok vahim olmaktan kurtula
mazlar. 

ŞEVKET BİLGİN 

Bir çocuk yaralandı 
İkiçeşmelikt.e ikinci Süley,ııaniye ma

hallesinde otman 13 yaşlarında Esmn, 
evinin önünde ateş yaktığı sırada man
galdan sıçrıyan kıvılcım oradan geçen 
Ferit isminde bir çocuğun entarisini tu
tuşturnrn§hır. Zavallı çocuk hafifçe 
yanını~ ve suçlu yakalanmıştır. -·-Bir tayin 

Belediye tahakkuk kontrolü B. Salfı 
hettin terfian Bayındır belediyesi mu
hasebeciliğine tayin edilmiştir. 

B. Salahettin, çalışkan ve her kese 
kendisini scvdirm~ bir memurdur. Teb· 
rik eder, muvaffakıyetler dilcri7_ 

- *-
yeni baro heye ti 
Bugün seçllecek-
Şehrimizdeki avukatlar, son kabıı; 

olunan ve yürürliiğe giren avukatlık 
kanununa uyarak yeni baro iBare heye
tini seçe<'eklerdlr. 

Bugün saat 14.30 da Baroda bir top· 
lantı yapılncak ve yeni heyet seçilecek· 
tir. 

İzmir viltıyet.indeki avukatlar listesi 
hazırlanmıştır. Adliye vekaletine gön
derilecektir. 

Karadeniz kıyıları dünyanın en nefis 
fındıi:'Illl yetiştirir. 

İnsan \•ücudunun en kuvvetli kömü
rü fındıktır. 

Yerli malı, Yerli malı. 
Her Türk onu kullanmalı ... 

A nka ra Radvosu 
12, 30 Mü..ı:ik (Türk mü..ı:iği - plak)• 

1 3. 05 saat ayan ve hnberler, 1 3, 1 5 , 14 
müzik (komşu memleketler için muhtelif 
plaklar). 18, 00 Müzik (Ti.irk müziği • 
ince saz fo lı), 18,50 Müzik (Türk ınii• 
ziği muhtelif şarkılarla) l 9, 15 saat ayur1 
ve haberler, 19,25 Müzik (muhtelif şa.r· 

Fransız sineıııct nlemmin en müm
taz artistleri RENE SAİNT - CYR
JEAN GALAND - JULELES BR
Rİ ,.e SİGNORET tarafındnn ınüs
tesnc. bir zt:vkle yaratılmış heye
canlı biıvi.ik a k \-e ihtırns macerası 
Mevzu tamamiyle aile hayatından 
alınmış olan bu filinı, parasına, ser
vetine ve her tiirlü saadet vasıtnla
rına güvenerek genç bir kız.la ev 
Jenen ihtiyar bir ndamın çektiği ıs-' 
tırnbı musavver ciddef\ görülmeğ 

değer büyük bir eser 

FİATl~ER : 21.1 - 30 Talebe pa7.ıır günii 15 - 20 diğer günler 10 - 15 
kuruştur .. Biletler Kültürımrk gi~cleriylc otobüslerde satılmaktadır ... 
SEANSLAR : Her gün Vicdnn mticndclcsi 5.10 ve 9 dn LAHABENERA 
3.20 ve 7.JO dn CUMARTESİ ve pazar 11.45 te Lahabenera ile başlar. 

' kılar), 20,00 temsil geyik avcısı geoÇ 

Osman) yurd piyesleri, tertibcdcn (Ek· 
rem Reşit, halk türkülerile bernber 21.00 
saat ayarı ve arapçn söylev, 2 1, 1 O f1lü• 

zik (küçük orkestra), 22, 1 O konuşn1ıt 
1 Iariciye Vekili B. Şükrü S raçoğlu uı-

1• ıtlı rafından 9 zuncu arttırın ve yer ı ın 

'g:g;z.zrqwzrz:K7.7z,,.-/zy7Z7%77Z%ZZXZZZ '.7.ZZ7-ZZZZZZZJ haftası münascbetivle konfor 
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1 s2'2asara u::ı 
Stoyadinoviçin zaferi 

istemenin 
Psikolojisi 

Yazan: Ecza-.ı Kemal K. Aktaf 

insanların birbirinden birşey iste -

B.St~ .. 

Balkan Payı.tahtlarında ;::r~!!y~irgö;si~:~~~ ~~~:U~r7ı~~ 
1 

Cemaat ha~inde istemelerle, fertlerin 
_ fertlerdm istemelerini ayırdım. Hak 

Ve Darı"sle Lona,rada j i c?d: I rını: bu .~~.kk~.ifad~ eden e~ba?ı r ı 1 muclb~?erı duşundum. Gasbedilmış 
şeyLr;n istirdadı gibi dü~ünülen iste-• t d d meler aklıma geleli. Merhamet ve şef-m em n un ı y e uyan ır ı lkat yoliyle dilenme kılıklı olanlarını 

h lk hatırladım. Derin bir tetkik •sahasiyle 
Belgrat 14 (Ö.R) - Dr. Stoyadinovi- nın seçime fesat . karıştırırcasına a ın karşı karşıya kaldun. Son senelerde 

çin 11 Ilkkinun seçim.inde kazandığı yüksek düşüncelerini . ve. ka::ır~armı siya.set aleminde de istemeleT pek ço -
parlak zafer Yugoslavyanm her yerin- kırbaçlamaları bu neticeyı degıştırme- ğalınıştır. Tunusu, Korsikayı istiyen 
de olduğu gibi Balkan merkezlerinde miştir. müstemleke istiycn Çini Kudusü is
ve Londra ile Pariste de memnuniyetle ı Dr. Stoyadinoviçin milli Radikal par- tiyen, şunu istiyen, dolayı~iyle bunu is
karşılanmıştır. Yarı resmi Samuprava tisi eğer isteseydi, topladığı 1.651.00 r e- tiyen istiyene ... Vaktiyle h:ımamda kur
bu hususta diyor ki: yi iki ~lY?na ç.ıkarırdı. Fakat bu, Dr. na bqında iki dilenci karşılaşmışlar, 

- c Yugoslavyanın teşekkülünden Stoyadinovıçe hıç te gurur vermez ve ikL~ de birbirinin dilenci olduklarını 
şimdiye kadar geçen zaman zarfında zaferinin kıymetini dUşilrUrdil. Radikal t ı..nw... Biris" "teki d . k. .. yıllık . """.l'urınuş. ı o ne emış ı, ne 
ilk defa Yugoslav milleti bir lidere iti- partisi, Dr. Stoyadinovi~ ~ç . ı~- 1 İ§ yaparsın arkadaş? 
mat göstererek reylerinin en mühim raatmın neticelerini kendi ışlennde bı- _ Dilencilik. 
kısmını ona vermiştir. Siyasetinde Sırp le gönnil§, yurdun umran yolunda iler- _ Yal ~ se.nedir bu işi yapanuı? 
veya Hırvat farkı ogöstermekaizln yurd )emekte oldujunu teabit etml§tir. _ On ~i sene. 
içinde milli vahdeti tem eden ve halka Belgrat 14 (0.R) - Halk. bafvekilet _ öyle is~ bu i§in ustasısın demek-
iatikrar temin eden Dr. Stoyadıinov:.; dafreainden çıkmakta olan Dr. Stıoyadi-- - tir( dilencilijin kaç prtı vardır. 
- .. ~..; wimde hileli b& noktaya te- noviçi §iddetle alkıflannftır. Dr. 1a11çek '"' ,_._ -• - uç;. 
nezdi etmemlftir. llaçek taraftarlan - taraftarları inkisara ulnmıfbr. _ Jee.lir! 

Amerikanın yeni bahriye 
prosrramı .· kongrede .. 

IstanbUI 
Valisinin icraatı 
İstanbul, 14 (Telgraf) - V.iodan 

avdet eden vali doktOr Lütfü Kll'dann 
sıhhati yerine gelmiJ ve b~ maka
mında çalışmıştır. Vali, kenar mahalle
lerin "teftiş edilmesini belediye reis mu
avinine emretmiş ve bu yapılını§tır. 

- Kim oluna ~' ne olursa ol -
su#. Mftd• oJuı- oJnn islemek.. 
leu cllnllyen diienci arkadaşına, he

oıjp .tezal16mu bal ederek, rica ederim 
~ kazadan belAdaıa muhafaza etsin 
baji bir parp sabun da veriniz, yıka
ıu;,ztn, sabunum yok demiş, elini uza
taiilt boyununu bükmüş. 

Sahur Sami 
Ve srkadaşları hakkın
da takibata başlanıyor •• 

İstanbul, 14 (Hususi) - Otobüs da
vası münasebetiyle Sahur Sami ve a:-
kadaşları hakkında İstanbul milddeiu
mumiliS tarafından yakında adli taki
bata ~cağı bildiriliyor. 

B. M. Meclisinde 

Dilencilikte ustalık iddia eden arka-
daıı: • 

- Bu nasıl olur canım demiş, ben 
de dilenciyim. 

- s~n kim olursa olsun demedin 
riıl? 

- öyle ama, burası h amam .. 
- Nerede olursa C)lsun dedin. 
- Peki ama birader, istediğin para 

d~ğil, ekmEk değil, sabun! 
- Ne olursa olsun diyen sen değil 
• • ?I 

mısın . . 
Arkadaşını dilencilikte kuma bap 

diyip mat etmiş. 
Maruf sözdür, hasiain vermiyeni ol -

maz. istemenin yolunu bilmeli derler. 
Amerika CümhtLrreisi ve kansı yemekte Ankar 14 (T 1 fonla) - B Millet Istiyenin bir yüzü venniyenin iki yüzü 

Nevyork 14 (ö.R) - cNevyork He - aifik adalarında me'lcut hava üslerinin MeclUıl ı:;..... '°~ de ~ ba~~ W.-.tp 4ie ••tii• p. 
ralcl TdbO» 1 ıı 1 in ~ mu- .w.. lulkkma .. "la~en Uiti~ v derin Wr psikıoJojl il Bazı 
luıbiri blldbfror: mektedir. P.rognftUD ditp bir fash tay- bnununun8mtızakNere.hilk!8pmfbr. ~ustalıklı istemeler : kt biıa! 

KONNJe arzedilecek olan y eni bah- yarecilik ve ai~a hakkınd~ bil- • 8 1 bastonu gibi nereye uzanır, hangi bil-

riye pqramı 22. Qarp ~ inşasına ~~28 b ' ~linet veUhdeIUZdismşa- Ankara, 14 (Telefonla) - Ziraatve- yalara kU§ döğUşU yaptırır belli olmaz. 
dairdir. Bunların arasında '5 pr tonluk atı ı,.- ın ma ıus ve m en ye- kM f liste B Nakinin ı. .... ı... blr Dediın ya isteme dilinden anlamak için 
1-2 zublı, 4 kruvuör, 8 destroyer ve 8 ti§tirlhnesine matuf tahsisatın kabulüne e ı m şan · ~ . . • 
tahtelbahir dahtldlr. ·Program diier ta- dairdir. Beyaz saray Japonyanın halen vazifeye tayin edileceği haberleri doğru buu da psikolog olmak gerektir. 

raftan Atlantik denizinde Portorikoda 35 bin tonun fevkinde harp gemileri in- delfldir. Bel..alr• balı Paıtsl 
iki ve Btrlepk devletler sahilinde dijer §il ettlii hakkmda alınan haberler üze- ı.taailndda ZOOO ~ 
iki tanare U.U telisi, Alukada bir ha- rine 45 bin tonluk zırhlılar in§asma ta- Trahoiala 90Call YllJI.. ~aNt edecek 
n U.U ihdaaı ve Havay adalariyle Pa- raftardır. İstanbul. H (Huswd) - Yapılan tet- Patis, 14 (Ö.R) - Belçika kralı Leo-

kilderde İstanbulda ild bin trahomlu pold m ile annesi kraliçe Elizabethı 

D f d ı h b çocuk bulunduju anla11lml§lır. İstanbul Fransaya ~ resmi ziyaretin 

e te. r a· r· a· r, mu ase ,..., maarif mildUrlültl doktorları, mektep- klnunnsanide yapı)acalı dolru delil-
~ lerde sıkı bir trahom kontrolU yapacak- dir. İlkbahar iptidalannda olması muh-

varidat ve mal .müdürleri ı;..... ..... çe ......... ::·~-;.. 
talddkatL.. 

arasında deg"' ı·şı.klı·kler İstanbul, 14 (Husus!) - Dolmabah- 11onı.ansa11a1c••nt1• 
çedeki milessif hidise tahkikatına ele- 8Öri1Jer .. 
vam olunuyor. Dün yedi polis memuni- ~. J4 (Ö.R) - İyi haber alan ma-

Fioam bakanhiJ, Defterdarlar, muha-1 ne, Al.yon muhasebe müdilrü Hamdi Ye- L-~rn- k -~ 
nun ifadeleri şahit sıfatiyle alınmı§tır. UIUuin fikrince Pan Amerikan onıe-

1ebe, varidat ve malmtıdQrlGi aruanda ğen Sölüt malmU~ürlUğüne, Havza ~-- ransından fU Uç netice çılmcaktır : 

-·=·- SAllD'B .1 
ısı 

SC>N HABER 

Istanbul Halk sandığı 
Cumaya açılıyor 

lstanbul 14 (Telefonla) - İstanbul halk sandığı cuma günü törenle açı. 
lacaktır. Törene riyaset etmek üzere lktisad vekili B. Şakir Keaebir yann ak· 
ıam ıehrimize gelecektir. 

Halk bankası genel direktörü B. Ata bu Ufllm Ankaradan lstanbula ha
reket etmiıtir. 

Güreşçiler J\.nkarada 
idn .. anlara başlıyorlar 
lstan'bul 14 (Telefonla) - Millt güreı talwnımızın bütün elemanlan kl

nunuani ayı batlannda Ankarada toplanmaia davet edilecektir. Kendilerine 
hususi ve kapalı bir giirq aalonunda üç ay idman yaptırılacaktır. 

Türkiye güreı birincilerinin de her vesile ile bu kampta bir tecrübe ceçir~ 
meleri brarl&fllllfbr. 

NiAn ayında yapılacak dünya ııüret f&Dlpİyonalan anumda güretÇilerimi
zin Finlandiya gürefÇİlerine iadei zi7aret ebneleri de brar)apmfbr. 

Y 6/ıaelı Maarif Ştirası Nisan 
ayında miilaim toplantı yapacak 

t....a.aı I• (Hueu.I) - Yübek maarif..- Dİlaa .,,mda tof)lanarak 
memlekelie .iywtine :vmi 'bir Y9Çhe Yenneie phpaıld.. Toplant17a maa• 
rif,, &••ııi umum müdürleri. talim ft terbi,.e l.qeıi &-. ıwitf m6dthleri. 
orta 'M ilk teclrieu miifettiilllli ittirak eclecelderdir. Bir çok llllUU"if erkim ve 
..wn,.u.r zevat fimdiden tesww ~du. 

Nasyonalist taarruzu neden gecikti 

Bu taarruzun plinlarını 
ifşa mı etmişler? 

Londra 14 ( ö.R) - iki büyük lngiliz gazetesi Katalonya cephesinde nas
yonalistler tarafından tasarlandığı halde geç kalan büyük taarruzun sebepleri 
hakkında birbirini te)'İt eden haberler nqrediyorlar. Nasyonalistler havaların 
bozukluğuna hamlediyorlar. Halbuki bazı rivayetlere göre F ranko ordusuna 
mensup yükaek rütbeli 'bazı zabitler cümhuriyet ordusuna geçerek Segre cep
hesinde geçen .,-.em'be sünü başlaması naayonalistlerce tasarlanan ve harbin 
kat'i muharebesi olacaiı ilin edilen 'büyük taarruzun plinlannı ifta etmifler
dir. 

cl>eyli Ekapreo pzeteaine göre de büyük rütbeli F rankiat zabitlerin cüm
huriyetçiler tarafına firan general F rankoyu taarruzunu tehire mecbur 
bırakmlf*:W 

Memeli terl<eden yahudiler Lit
vanyanın merkezinde toplanıyorlar 

Kono 14 (A.A) - C ı ıelerin taluniıılerine söre halihazırda Meme! ara
zWacle takriben iki 'bin ,..laadi IÜİD 'bulumnaktadır. Şimdiye kad~r 4000 ya

hudi Memeli terk.ederek l..itnn:vanm merkezincle yerlepniflerdir. 
VUfOft 14 (A.A) - Gazetelere söre fannuon localarına ·m~aup. olduk· 

lan wlanan 'bir takim Hmseleıin apartımanlannda aratbrmalar yapılm11· 
tır. 

Rudolf Hes'in bir makalesi 

Müstemleke halkının 
Almanlarla izdivacı 

menedilecek •. bazı deiiflklflgJer yapmıftlr. nWinildtlrU Bahri Akyol İskilip mal-

1 
• ı • 1 _ Müşterek ~ beyannamesi, 

Buakn llU'lıliiyJe yuıyoruz: müdilrlUğüne, Garzan malmüdilrü Ki- ngı iZ 2 - F.cnebt gru,..nlara kup milfte- BerliD 14 (0.R) - Mü.temleke meeeleleri miitahu.m ve nuyonal .oaya-
DEl"tERDARLAR: mil Özer Ladik malmüdürlUğüne. rek beyanname, lizmin 'remıt nazariyecm olan B. Rudolf H• cMüatemleke meeeleai ve uk 
Manisa defterdarı Cevdet Şenol, Sey- MUHASEBE MÜDÜRLERİ: K ) 43 .J 3 _ Esası 15 de)gasyon tarafından nazari7eei> batlıiı albnda nepettiii 'bir makalede partinin ve dolayıaile hükü-

han defterdarbima, Niğde defterdarı Mu.girt mahnUdtırU Abdullah Çağlı- r 8 1 Ya Ş) D (J 8 kabul edilmi§ olan bir beynelmilel Ame- metin fildrleri olarak kahulü mümlciin olan tu direktifleri tepib ediyor: 
BB. Remzi Korukoğlu Kayseri defter- yan Afyon muhasebe müdürlilğilne, İs- n.un.... aM- I rika adalet divanı tesisi. Alman)'a tekrar mU.temleke aahi'bi 'bir devlet oluna müstemlekeleri ,.erli 
ctarlıtma, Ankara varidat mildürii Kus- kilip malmüdilril Mustafa Bilgi Sivas --.- •-•Ülltl aDesly e .,,_,*.,,_, alıalimıi ~tınnaia çabtacak. onlan AvruJ>llYa ne talebe, ne itçi, ne 
tafa Ertan Manisa defterdarbğma, Muğ- muhasebe mUdilrlUğüne. birlikte hasal l&ldlde ttaJyan btltçesl nazll'lar hizmetçi, ne de uker gibi b'bul etmiyecektir. Müatemleke alıaliai Alman va• 
la defterdan Aziz Kutay Niğde defter- VARİDAT MU'DÜRLERI: katlalacb.. d tandap olanuyacaktır. Almanlarla yerliler arumcla izdivaçlar ve izdivaç hari• 
darhtma Seyhan defterdarı Halil Erol- İstanbul Galata şubesi tahakkuk şefi Londra, 14 (Ö.R) - İngiltere kralı Ro 

14 
~~ e 1ar lisi ci cinai münuebetler sıkı .duya menedilecektir. Yerliler için huaad mektepler 

hı Mutia defterdarhluıa. Hasan Fahri Ergin Ankara varidat m_U- Corc VI bugün 43 UncU doğum yıbnı bu ~ M lininin . azır tin:: yapılacak ve bunlarda Avrupaya ait ilimle tecln. eclilmiyecektir. TAii ve lli 
MALMÜDÜRLERİ: dilrlüğüne, Burdur varidat müdürü İs- kutlulanuşbr. İki seneden beri tahta cU- lan sak d 

1 
wı_5° 

1939 
_ ~~~ ~ b! mekteplerin kaJN)an yerlilere mla .laya kapalı kalacaktır. 

Yayla malmüdürü Hikmet Eriş, Ka- mail Hakkı Özoğul Bingöl varidat mü- ltlsu milnasebetiyle kral resmi doğwn =~v ~t~ tasdik ed ksenesı 
rakoçak malmüdilrlüğüne, Sanyar mal dUrlUğilne İstanbul Eyüp maliye §Ube- tarihi olarak 9 haziranı kabul etmiştir .. çe ennı ece tir. ~••:•••••••••••••••••-••••--lıllıı. 
müdürü Nlzım Erdem Saray malmü- si tahakkuk şefi Ahmet Nurettin Ye- Zira bu tarih askeri geçit resmi ve di- --;*- iT ' 

dilrlüğüne, Bor hususi idare tahsil me- ner Bursa varidat mildilrlUğüne, İzmir ğer merasime daha müsaittir. Kral bu- Lehıatanda 1 
ınuru Arif Soydan Gölpazarı malmüdilr- varidat kontrol memuru Mehmet Özer giln. doğum tarihini ailesiyle birlikte hu- Varşova, 14 (A.A) -.- Hariciye nazın 
lüğüne, Bor malmüdürü Niyazi Tilrk- Amasya varidat mildilrlüğilne, İstanbul sust şekilde kutlulamqtır. B. Bek resmi bir ziyarette bulunmak lametpafa Bulvarında 
men Repdiye malnıüdürl~e. Ürgüp tahakkuk şefi Azmi Ankut Bolu vari- Führer bu münasebetle krala bir teb- üzere gelmiş olan Kavnas belediye rei-
ınalmüdürü Sabri Çölmen Bor malmü- dat müdürlüğüne, Bursa varidat mü- rik telgrafı göndermiştir. ~ B. Merkysyi kabul etmiştir. 
dürlttğüne, Çarşamba malmüdürü Fazıl diirU Ahmet Zeki Arcan Niğde varidat 
Akman Sanyar malmUdürJUğüne,, Ti- müdilrlilğUne, Niğde varidat müdürü 
rebolu malmüdürü KemaJ Ertan Bay- Hilmü Erdal Ordu varidat mildürlüğü
burt malmüdilrlilğüne, Kangal malmü- ne, Siirt varidat müdürü Halis Sezgin 
dürU Hasan Tahsin Tanyel Menemen Van varidat mUdilrlilğilne, Van varidat 
ınalmiidilrlüğüne Söğüt malmüdilrü müdürü Nusret Babahan Siirt varidat 
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Fevzi Bozdoğan Tosya malmüdürlüğü- müdilrliiğUne. 
•>,.,..~.1"J'>'AiAitftJ1•11t1PH 2 IZ:S!HDWJ!:t:WMM 

•o .. '..... . • desine ... Kulaklannı neşesine .. Qönlünü eşsiz !ilimlerine bağ-

hyacağınız yer y A L N 1 z L AL E D ı R 
İşte bu haftanın ç lik programı ..... 

1 • ADA KORSAJILARI 15 KISIM hepsi birden .. 
Kaplanları esir eden .. Fillere emir veren.. Maymunları hücum ettiren ......... 

2 • oııı T ARZAN Türkçe sözlü harikalar harikası .• 
J • RBlllUJ NbU 12 KISIM 

4 •CASUS PBlbml: FRAGMAN .. 

Elhamra 
ltfiı.ı.i KO'J'OPBAHE aıHEMABI 

BUGÜN 
Senenin en btiyttk Fransız filmini takdim eder 

Aşk Bahçeleri 
ells ve harllmlade ...,.ı bir l'ranm IUnaL... 

Bat rolde : Sen senenin - ıibel Fnmm )'lldm 

YllHme Roınance ...... E........ l.ollla .Joııuet 
SEANSLAR : 1 - 5 - T ve a'kpmlvı da 1 da baflar 

C...ne.i m t 1 .. taleM 15 bıuftur. Pmr sflail mt 11 de sek aca 
................. brattm' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BUGON MA TINELERDEN rrtBAREN 

IZMIRDE iLK DEFA 
1 - Haydutun Oğlu 

( ARtZONA BIU. ) 
Canavar bir b.banm çocuiu atlana kendisini feda editi 

FEVKALADE KOVBOY FtLMI 

2 - Lore l Hardi lsviçrede 
Türkçe Söalü KMbha Kahramanları Tarahndan 1 

3 - TORKÇE iZAHA 11.1 YENi ( FOX ) JURNAL 

SEANSLAR: Cumartesi, Pazar 9. 11. 2. S. 8.-
Sair Ciinler: 2. 5. 8 de... ~ 

' ........ ~ .... """~----.... ~--·~~ ..... , ~ 1 !i 2 11 
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~ZJ Büyük ask ve mace~a romanı .. 
84-

Bu görÜ§meyi kısa kesmek istedi. 
Genç kızın önünde eğildi. Bu hareke

ti yaparken bdk.i de kasdcn Loran n 

hep .kalbindeki bu aşk için istemip.i. 
Ve ... 
Şimdi ise bütün hulyaları .. Bütün rüya 

~endisine uzattığı eli görmedi. ve emelleri birden kırılm~tı. 
Odadan çıktı. Loran.sa tam yaklaştığını zannettiği bu 
Titreyordu. Koliste artistlerin arasın· sırada ondan birdenbire uzaklaşmuıtı. 

tlan kendine yol açmağa çalııtığı sırada Kafasında ise hala çözülmemiş olan 
Karjak yanıma geldi. bu muammanın csrıırlı kanşıklığı, anla· 
Yumruklannı sıktı. şılmaz kör düğümü vardı. 

- Avuna göz dikersen gözünü pat· En büyük gnyc.. En yüksek ideal diye 

labrım.. • . . J bağlandığı biricik şahsiyet de bugün düş· 
()e<lL Bu kadarı fazla ıdı. Jan. Karın- manları ile kraher bulunuyordu. Kade· 

kı burada. her kesin gözü önünde tokat· rin bu nc.ı tccdlisi karşısında artık kcn· 
lamağa hazırlandı. dini müdafaa ve mukııvemet için büs

Karjak ta bunu his etti. Ve kendini -bütün silahsız kalmıştı. 
müdafaa iç.in bir adım geri çekildi. 

T nm bu sırada bir gürültü koptu. 
Haykırışma sesleri yük.seldi. 
- Hey.. Kör müsün .. Ayağıma bas-

bn .• 
- Hayvan gibi ne itip duruyorsun. 
- Ne oluyor yahu .. 
- Tutun.. Yakalayın. 

Sesleri arasında bir adam oldukça 
ıiddetli bir suretle j(lna çarptı. 

Jnn bu adamı tanıdı: 
- Güa.. Diye haykırdı .• Güs .. Ne arı· 

yorsun burada? 
Güs, Janı dinlemiyor ve yolunu knp· 

lıyan kalabalığı yarmağa çalışıyordu. 

RejisOrün sesi yükseldi: 
- Nedir bu @iirültü .. Haycli çık dLprı. 

O ..• Lorans ... Bu temiz ve güzel kız .. 
1-laydutlann arasında, haydutlarla bera· 
bcr olsun.. Bu, akim kabul etmiyecc:ği, 
havsalanın almıya::ağı bir şeydi. Fakat 
Jan gözµ ıle görmüştü. 

rt•k 'kafasında mantık \'C tahlil kuv· 
veti kalmamı~tJ. 

l:ykud imiş g.bi yürüyordu. 
Güs, efendis'n·n yüzünde hasıl olan 

derin elem 'Ç1zc;ilcrinde korktu. 
Onu kolundan tuttu. 
- M~vö. Mosye ... Dedi. Ne oluyor· 

sunuz'? •·,~sa ben herifi gördüm diye 
mi bu k.ıd.ır üz!itdi.inüz.. 

- 1-favır ... H:ıyn Güıı ... Dah mü
him ... D lı fe i .. Dah korkunç bir 

Derdin varsa dışarıdn hoplt.. Kozurtu şey··· 
d ıd L 1 Gü deh et :çinde kalarnk sordu: 
ışar a na et ..• 
Cüs soluyarak bağırıyordu: 
- Fakat o .. Burada .. 
- Sana çık diyorum. Yoksa polis ça· 

müddet yalnız k~ııdisi İçin rklıyamndı. 

- '.\lcdir o d luı. korkunç ve feci olan 
ey nıö • ö. 
Delikanlı, ka1bini kemiren derdi uzun 

ğınnm. 
Ja.n Güsün kolundan tuttu. - Güs ..• de':!i. Lomn:ı ile Kıı.rjak 
- Gel gidelim .. dedi. birbirlerini t nıyo tar. Hem de uzun za-
- Fakat ben.. m:mdanb ri. Korj k Loransın od ...... , 
- Sana gidelim diyorum.. Öyle la- gitti. Onunla pe'; <>m'mi ve pek lA~·b-li 

,zım .. 
Sahnenin sokağa açılan kapısının ko

ridoru boştu. O tarafa doğru yürüdü
ler. 

Güs, kesik kesik anlatıyordu. 
- Mösyö Jan .. Herifle burun buru

na celdim .. Onu tanımak için geçen kısn 
zaman zarfında herifçioğlu pırrrr .. diye 

elimden uçtu. Hemen peşinden atıldım. 
Kolis içinde artistlerin erasına girdi. Ar
ttk nezaketi falan bırııktım. Ava7Jm çık· 
tığı kadar cY:akalayınb diye bağudım· 
sa da fayda vermedi. Ah .. Herifi yaka
lamak üzere iken kaçırdığımı düşündük-

bir vaziyette konu tu. Lorn·ıs beni ,.,.., ür 
görmeı: bi:-derıb 're s ,ırdı. B ı şa l.•nlı
ğındıı c~yri t b''l ~ -·düm. Dcı.ha sonra 
Karjak bana Loramla mÜrt'.1 ebeti oldu· 
;:unu ihsas etti. 

- Mösyö Jan ... Kıırjak size istedi~i 
kndıır masal uydurmuş ol un.. Bunl rın 

hepsi de masal. 
Güs, sözlerinden emin bir eda ile söy· 

fiyordu. 

Devam etti: 
- Demdt sizi sanan ,.e birdenbire 

bu kadar bi.iyük bir üziintü içine atan 
(Mühim mesele) bu idi. Bunu hamı. ev-

çe çıldıracağım geliyor. velce neden söylemediniz? 
- Fakat kimi .. Kimi kaçırdın. Kim- Karjak mndmo..zel Lorans Lelyayı ta-

11en bahsediyorsun.. nıyonnuş.. Tanır a... Bu pek tabii bir 
- Kısa boylu şarklıdan.. Sizi yaka- şey. Çünkü amcazadeniz bir sinema şir· 

Jıı.yıp götürdükleri klinikte baııınıza nÖ· ketinin idare azasındandır. o nyni za-
hetçi dikdikleri heriften... manda bir çok tiyatro grupları ile de al·ı-

VI kndıudır. Bunları biliyorsunuz. Bu ıtı-
Yl 'E ... GÖLGELER barla madmazcl Lorans Lelyayı da ta· 

Cus. içini kemiren ıkurd ve liiddeti nır. Onunla samimi olmasını da pek tn· 
içinde efendisini tıllcip ediyordu. bii görmek lazım. Madmazel çok gÜ:.ı:el-

J an ise, bu gecenin bütün hadiselerini dir. Karjak elbette ki içinden ona kor 
kafasında tekrar yaşıyarak ve feci hayal yapmak hevesini duymuştur. Ve ynp
sukutu içinde kıvranarak aesizce yoluna nuşhr da belki ... Fakat işte bu kadar. 
devam ediyordu. O .. Lonı.nsın düşman- Madmazelin ona karşı en ufak hissi 
lan ile el birliği yaptığına inanıyordu. bile yoktur. Bunu her keı biliyor ve hat
Bu geceki şahidi olduğu vuiyet bunu ta her kes Karjalan böyle boş bir ümit 
ona inandırmıştl. Kendmni şimdiye ita- peşinde "o,masından dolayı alay bile 
dar hayata bağlı tutan. Ömrünün bir fa· eder. Emin olunuz L:i iş böyledir. 
cia ile sona erme,,ini meneden yegane ve - Söylediklerin hep tahmin ve fara· 
biricik kuvvet Loransa kar'5ı kalbinde xiyeden ib!tret Güs ... 
yer bulan n,lcı değil miydi} - Htı.yır .. Tahmin değil.. Hakikatin 

Düşmanları ile mücadele ctmeği, ıe- ta kendisi .. 

rcf ve namusunu tekmr iade etmeği hep -- BİrlııfEDİ --
• - ---· _252_ = 

- 12 -
Dedim ki: 
- Oı·ası öyle aıruna, hen senin nastJ 

yaralandığını dinlemek istiyorum .. Şu· 
nu anlatıver canım .. 
Yanımdaki köylüler de ısrar etliler .. 

Nihayet Satılmışın dili çözüldü ve an
latmağa başlndı : 

- Çok karanlık bir gece idi .. Ben yine 
Afyondaki siperlerimiz.in ilerisinde kol 
geziyordum.. Bir aralık oobeti teslim 
almağa gelen arkad8§ım, yüzbaşının 

acele beni i:;tediğini söyledi. Gittim .. 
Çukurdaki çadırın içinde, titrek bir 
fenerin ışığı altında yüzbaşı bir şeyler 
yazıyordu. Bölüğün bütün onbaşıları, 

ayakta sessiz duruyorlardı. Ben de bir 
kenarda duruverdim. 

•• -~.p bir müddet sonra yu.ısını bi-

tirdi ve ayağa kalktı. Ellerini palaska
sının demiri üzerinde bağlayarak: 

- Yavrularım, dedi,Alayclan aldığım 
emre göre yarın şafak sökerken düş.. 

mana taarruz edeceğiz. Parulamwn 
cYa İstiklal, ya ölüm!> olduğunu bili
yorsunuz... 

Allah bi1lmle beraberdir. 
Size emrimi bildiriyorum: Şimdi gi

deceksiniz, mangalarmıza taarruz ede
ceğimizi söyliyecek ve hazırlıklarınızı 

bitireceksiniz. Bir saate kadar bütün 
işlerin tamamlanması Iaıımdır.. Haydi 
göreyim sizi ..... 

Derhal mangalanmızın başına koştuk 
ve hazırlıklara ~dık.. Neferlerin 
sevincini bir görmeliydin beyim... Çün
kü beps.i, cyerimizde dura dura kötürii-

- ------------
-- --- -
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Atatürkün hayabndan 
unutulmaz sahifeler . • 

Ebedi Şefimiz daha orta mektep 
hayatında iken bir harika idi .•. 

Yunan gazetecilerinden Silvestros Ma
ioptı!_os sNeo Alitya" gazetesinde çıkan 
bir yazısında, Atatürkün Selt\niktc pa~ 

pazlar rndctebindeki talebe hayatına 

dair, ınuatlim rahip Rontrigezden aldığı 
malumatı neşretmektedir. B. Maiopulos 1 
bu müiıikatını şu yolda anlatmaktadır : i 

•Büyük ölü hakkında çok şeyler ya-ı 
zıldıysa da, onun Selanikte Frenk mek
tebindeki hayatından bahseden olmadı. 

O devirde müthiş Kızıl Sultan Ab
dülhamidin ır.alim padişahlığının en çe
tin yıllarında yaşıyorduk. Osman1ı dev
letinin ahalisi barbar bir zalimin topuk
lan altında inliyordu. 

O vakit erbaş okın Mustafa Kemal 
Topancye devam ediyordu. Henüz on 
yedi, on sekiz yaşında idi. Nazik, şirin, 
esmer, kara gözlü, ciddi bakışlı, yeni 
terlemekte olan kara bıyıklı bir deli
kanlı idi. İçinde dlmağında d~c;ilncenin 
bir süri:i hisler çarpışıyordu. Lakin he-

1 

nüz kanaatlerini tebellür ettiremiyor, 
meyus ve ınUkedder, bu hisler karşısın
da mcvkiini takip edemiyordu. Candan 
hiç bir do:.tu yoktu. Derdini dôX:ccek, 
dtişi.incelcrini söyliyecek kimsesi yoktu. ı 
O d:!runi ile yapa yalnız kalmıştı. Oku
mnğa çok merakı vardı. Tophanenin ya
nı ba~ında bulunan Fransız (De la Sal
le) kollcjin ihzari sınıfına dinleyici ta
lebe olarak yazılmıştı. Çok sevdiği Fran
sız lisanını öğrenmek istiyordu. Kendisi 
ile beraber biri sarı ve diğeri kum.raJ 
iki Türk erba ,ı daha ayni sınıfa yazıl· 

ıruşlardı. Daha ilk günden itibaren es
mer crba~ sınıf arkadaşlariyle muhtc
~ern profesörü Frcrc Rodriggez üzerin
de i~i intiba bırakmı.ştı. Aradan 38 yıl 
• çmic; olma ... ma rağmen ihtiyar F.rerl 
Türk erbaşının simnsmı gözü önünde 

bulundurmaktadır. Muhterem profesörü 1 
... iyaretlc Atatürk hakkında malfunat is-

tedim. J 
•Ü devir.de, cfedi, şımdiki FTer F.ral-

• • .. 1 
nandın dcrsanesınde ders okuturdum .... ~ ... ~~-cgi gazeteden bir nüsha göndcre-
Bir gün iiç tane erbaşı geldi. Bunlardan cekti. 

birisi sarı, ikincisi biraz kumral üçüncü- İhtiyar muhatabımın maksadını anla-
sü esmerdi. Daha ilk undan itibaren es- dım. Ben verdiğim sözü tutacağım. 
ıner erbaşı üzerimde büyük bir tesir ~ :rca Alityn gazetesinin diğer bir niis

hasında .şu düzeltme intişar etmiştir : 

kün esmer olduğu yazılmışsa da haki
katte mavi gözlü ve sandır. 

ıProin• gazetesinin bir nüshasmda 
Kont Sforçanın, Avrupa gazetelerinden 
muktebes ve •Kemalin muvaffakıyeti
nin stn·ı• baŞlıklı bir makalesini, Kati
merini gazetesi de Emil Ludvikin Fran-

DOK!'ORUN KÖŞESİ: 
··········-······ 

Çorba! 
--o-

YAZAN : Dr. A. G . 

Çorba aslından, belki züğürtlerin gı· 

dasıdır. Fıkarayı doyuran hayır sahiple
rine çorbacı denilmesi de bunu gösterir. 
ESkiden ahbaplar birbirini yemeğe d&Yet 
ettikleri zaman • çorbadan sonra bir çok 
türlü yemekler pişirtmeğe niyetleri olsa 
da • tevazu {fÖstermek üzere: 

- Bize buyurunuz.· birlikte c;orbn 
içelim ..• 

Derlerdi .. Bun~nla beraber, çorba zü· 
ğürt olmayanların mükellef sofralarında 
da daima ho§ll gider. insan öğle ,;yemek· 
lerini acele yemek istediğinden çorbadan 
vazgeçerse de. hele havalar serinlemcie 
batJ.ayınca, a)qam yemeklerinde her oeY· 
den önce çorbayı görmek ister. Boğazla· 
rına meraklı olanlardan bazılarının teş

bihlerine göre çorba bir kitabın mukad· 
deme.i gibidir . Mukaddemesiz kitabın 
manası iyice anla§ilamadığı gibi çorbasıZ 

yemeğin lezzeti de iyice duyulmaz derler 
ve onun için her mevsimde ve her ö{,.-ün· 
de yemeğe mutlaka çorba ile baılarlar. 

Gerek zevk bakımından, gerelc. sağ· 
lık bakımından onlara haklan yok deni· 
lemez de.. Bot mideye sıcak çorba gir· 
mesi insana keyif verecek bir şeydir. Çor· 
banın sıcaklığı mideyi sonradan gelecek 
yemekleri hazmetmeğe hazırladığı gibi 
et suyuyla olursa en iyi iştah iliı.cı demek· 
lir. Et suyuyla olmayıp tn içinde sebze· 

ler bulunursa da gene iıtah aç.ar. Yalnı7~ 
içinde et suyu veya taze sebze bulunmn· 
dan, undan yahut kuru sebzelerden ya· 

pılan çorbaların iştah açtıkları pek bili· 
nemezse de onlar da zaten iştah açmak 
üzere değil. doymak üzere içilir. 

Her gÜzelin bir kusuru olduğu gibi, 
çorbanın da, tabii sulu olması bir kusur· 
dur. Güç hazmeden tembel mideleri rıc· 
rer. Büyücek bir tabak çorba midenin 
bir öğiinde alabileceği yemeğin dörtte 
biri kadar yer tutar. Onun için mideleri 
tembel olanlar yemek yanında çorba 
içmekten rahatsı7. olurlar. Fakat onlar da. 

yemek vaktinden yarım saat önce. yağ· 
lan alınmış et suyund n küçük bir tabak 
içerlerse yemek vaktine kadar midede 
çorba kalmaz ve yalnız i tah açar. Kalp 
hastalıklannda ve vücudu ııişmiş hasta· 
larda suyun miktarını azaltmak lüzumlu 
olduğundan öylelerine çorba içirilemez. 

Yalnız et suyunun insanı besliyecck 

maddeleri yok gibidir. Ancak içindeki 
türlü türlü maden tozlarından dolayı iş· 

tah ııçmağa yarar. Fakat bu tozlar, böb· 
rekleri hasta olanlara, bir de kanlarına 
fazla üze karı,mış bulunanlara dokunur. 
Öylelerine sadec~ sebze :;ıuyundan ynpıl-
mış çorbalar içirilir. 

ynpınıştı. Mektepte Uç ay ibulundu ve 
derslerini muntazaman takip etti. Sı:ıa

tinde dersaneyc girer kaputunu cldiven
lerini \•e şapkasını çıkarır ve şu gördü
ğün askıya asardı. Çok çalışkan ve çok 
enerjik bir talebe idi. Hiç bir dostu yok
tu. Ve frızia 'ciddi otchtgtı i'çin arkacfaş

Evvelki günkü nüshamızda intişar 

eden •Kemal Atatürk 1''rerler mektebi 
talebesi iken •Başlıklı B. Maiopuloswı 
makalesinde zuhul eseri olarak Atatür-

sız gazetelerinde çikan •Kemalle meç
Et suyuna, ince veya kalın şehriye, ço· 

hul bir mülakat. başlıklı yazısını ncş-
cukların çorbasına tapyoka, bazılarına 

lnrı onunla alay ederlerdi.ıı 

Muhterem profesör biraz daldıktan 
sonra sözüne şu yolda clevam etti : 

ıÖınrümdc bi>yle bir talebe daha gör· 
medim. Teneffüste bile yapa yalnız dola-

retmektedir. 

Eden Amerika reisiyle İtalyan nazırlar 
konuşacak.. Meclisinde.. 

Vaşington, 14 (A.A) - B. Eden bu- Roma, 14 (Ö.R) - Nazırlar meclisin-
raya gelm~ş ve gazetecilere beyanatta ce kabul edilen yeni bütçede masraf ye
bulunarak resmi bir vazifesi olmadığını kfinu 29 milyar 306 milyon, varidat ye
ve Roosevelt, nazır Velles vesair Ame- kOnu 24,561 milyondur. Açık 4.755 mil

şır ve kimse ile görüşmezdi, Yaşına ~ö- rikan devlet adamlariyle gör~erek bun- yon lirettir. Askeri masraflar 10.750 
re bu bir harika idi. Biraz Fransızca !arın hali hazırdaki beynelmilel mesele- milyon yekUnunu bulmaktadır. 
bildiği için çok istifade etti. Derste sık ı hal k 

er c mda noktai nazarını öğrenece- - ·-
sık sualler sorardı. Güniin birinCie o es- 1 

ğini söy emiştir. Mı kab~.... siftd 
mer ve ciddi erbaş m~klcbe gelmedi, sır .. ~ e 
onu bir daha gönnedim. Üç ay içinde -·- Kahire, 14 (Ö.R) - Ziraat nazırı Rıd-
çcık şeyler öğrenmişti. Bizim mektebi- LOS Anceleste iki van paşa Müşirin istifasını kabul etmek-
mizc devam ettiğini Fransız generali 4:aSUS yakalandı.. le başvekil Mehmet Mahmut paşa kabi-
Pclliye de söylemi;;tir. 1 Nevyork, 14 (A.A) - Los Ancelosta nede tadilat yapmak güçlüklerinden 

Bir gün buraya bir Tiirk gazetecisi tevkif edilen iki casusun üzerinde Ame- şimdilik kurtulmuş ve yeni ziraat nazırı 
gelmişti. Bunları ona da söyledim .. Ona rikanın sahil müdafaasına ait evrak bu- olarak İbrahim paşa Aooıeyi tayin et-
da bir fotoğrafını verdim. Bunları neş- ·ıunmuştur. mi.ştir. 

T -* 

med<incfiik~e zama~kri atılacağ~ kaybetmişiz.. --Düşman neferi bana fotografı verme-! deyip duruyorlardı. Taarruz haberi, on- Ben, ancak ertesi gün yüzümü yakan mi işaret etti, verdim .. Birden ağlamağa 
ları çok· sevindirmişti. göncşle kendime gelebildim.. Sol kO-: ve !otografı yüzüne, gözüne sünneğe 

Neyse uzalınıyalım, şafakla beraber lumda çok derin bir sızı vardı. Yavaş başladı .• Bir kaç dakika fotograf, kan 
taarruzumuz başladı .. E görülecek şeydi ) avaş doğruldum .. Düşman neferi biraz içinde kalmıştı. 
doğrusu .. Yavuz topçularımız bir yandan ötede boylu boyunca uzanmış yatıyordu.. Onu son nefeslerinde bırakıp yürU

mermiler gümbürdetiyor. bir yandan da Kendimi zorlıyarak kalktun ve sende- dürn .. Fakat çok geçmeden olduğum ye-
biz sıçraya -sıçraya ileri atılıyorduk .. öy- liye sendeliye yürümeğe başladun. re kapanıp kaldım ... 
leye doğru düşmanı, siperlerinden sö-, Düşman neferinin gözleri açıklı ve ····-· Gözlerimi açtığım zaman ken-
küp öteye attık... Canını dişine takan bana bakıyordu .. Ama, beyim.o ne yal- di~ bir hastanenin karyolasında bul
mı var?-· ~c;m.anı bir sürü gibi önü· varan, ne gönül sızlatan bir bakıştı bil- dum .. Sol tarafnnda bir boşluk vardı ... 
müze katmış, kovalayup duruyorduk.. sen ... Düşmandı, gavurdu emme gene de O gündenberi hala o boşluğu hi.ssedi-

Giin kararmak üzere idi ki, bir düşınan içim yandı .. Herifçi oğlu, kımıldata bil- yorum, böyle işte beyim!.dedi ve sustu .• 
müfrezesine çattık. Herifleri bir türlü diği bir eli ile bana matarasını göster- ....•.•..... Güneşin son ışıklan Söğütlü 
yerlerinden sökemiyorduk. Yanımdaki- mek istiyordu ... Acıdım doğrusu .. Ma- derenin suları üzerinde titreşüp duru
lere cHaydi u.şak1ar .. güneş batmadan taramı çıkardım, bir elimi başının altına yordu ... Ve bir çok muharebelerden 
bunların i§ini bitirelim!• dedim ve sal- koyarak su içirmeğe başladım .. Sular, arta kalan adsız kahraman Satılmışın 
dırdım .. Bana iki düşman neferi isabet ağzının kenarından yarı açık göğsüne yüzünde yavaş yavaş Türk bayrağının 
etmişti. Birini bir dipçik çelmesiyle dökülüyordu.. cana yakın kızıllığı canlanıyordu. 
devirdim. ötekinin de göğsüne süngü- Suyunu içtikten sonra elile göğü gös- -Kalktım ve bizim çolağın evine doğru 
mü batırıp çıkardım.. İkinci süngüyü terdi ve bir şeyler mırıldandı .. Anlaşı]an yürümeğe başladım ... 
yerl~tirmek için kolumu· kaldırdığım bana dualar ediyordu. Büsbütün acıdım.. tki gece sonra aziz arkadaşım, nahiye 
zaman herifci oğlu çevik bir hareketle yarasına baktım, kurtulu~tan yana müdürü Fikret Köysüren'in beni tele-
süngüsünü kasığıma batırdı. umut yoktu_ • fona çağırdığını söylediler. gittim .. Fik-
D~meğe kalmadı, koluma sert bir dip- Herifçi oğlu, eliyle gogsunu kar.ıştı- relin, kalın sesi, her zamanki sıcaklığile 

çik yedim ve tüfeğim elimden düştü. rıyor ve oradan bir şey çıkarmak istiyor- kulaklarımı ok§adı: 

Herife saldırıp boğaz boğaza döğüşmek- du .. ceketinin düğmelerini çözdüm ve - Nasılsın üstadım? 

ten başka çare kalmaml§tı.. Düşündü- iç ceblerini yokladım .. şişkence bir cüz- Ben de ayni ~am.imiyet içinde cevap 
ğümü yaptım. Altalta üstüste boğuşup dan çıktı .. Açıp baktım, içinde bir çok verdim: 
dururken, ikimiz de, sağ yanımızdaki fotograf vardı .. Fotografta, yerde yatan - İyiyim Fikret!. . . 
derin bir sipere yuvarlandık .. Anlaşılan nefer ve karısı olduğu anlaşılan güzel Ve şöylece konuşmaya başladık: 

cok zorlu dii$müş olacaiı:ı: ki. kendimi- bir kadın yan yana duruyor1ardı. _ BtTNEl>İ _ 

sebze katılınca. o vakit et suyunun bes
leme kudreti biraz artar. Et suyunn unlu 
ve yağlı terbiye karı~tırılıncn, hele yağ· 
ltca etlerle düğün çorbası olursa. et su· 
yunun besleme kudreti, fÜphesiz, pek 
çoğalır. Ancak o türlüsü de ~işmanlara 
ve kanlarında üre çok olanlara yaramaz. 

Bizim klasik pirinç çorbası et suyuyla 
pişirilince hem iştah açar. hem de, için· 
deki bol miktarda karbon idratlariyle 
insana haylıca lc.alavi getirir. 

Bazdan çorbaya ekmek doğramadan 
onu İçmezler. Herkesin keyfine bit' fCY 

denilemezse de, zaten çokça sulu bir tc1 

olan ekmeği sulu çorba İçersine doğra· 
mak mideye fazla su göndermek olur. 
O halde hiç olmazsa ekmeği kızarttmnak 
elbette daha iyi olur. Tarhana çorhuma 
katılan yağda kızartılmıı ekmek oluna 
elbette daha iyi besler. Sözün bauı. çot'· 
ba tembel ve dütük midelerle. kalp ba9' 
talanna. damarlarındaki tansiyonu artmil 
bulunanlara, bir de böbrek.lerioClen al· 
bümin c;;ıkaranlarcian bqka berkeM f1I 
gelir. 

Onlardan bqka da çok k.im.e kalmas. 
demeyiniz. Çocuklar ve ııençler kalır: 
Çorba memleketin istikbalini beeler ••• 

G. A. 

Yarın . ......... .. 
Nodayesel'* 

Yurdun varlığı çocukla kaimdirH 
Bakımsızlık.tan ölen yavrulan dil
şün.. Yılda bir lira ver. 
rumuna üye ol. 

Çocuk ku-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! Kiralık apartman i 
! Şehir guinosu arkasında 13815 
!sayılı (Gül sokak) aizmda denise 5 
! DUJr konforu havi yedi odalı ~ 
• • 
:inşa edilmif bir " kirahktır. : 
! Görmek •e göriiplek istiyen)eria 5 
• • 
:~ idareh•a-«we müra~: • • 
:ıeri. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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; 4 KARILI iMPARATOR Çingenelerin Hayatı 

-86- Yazan: Kemalettin Şükrü F ransada çingeneler nasıl yaşar ? 
. ...................................................... 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU Sahneden bir tepinme başladı. Ayak tepmeleri arasında 
eller şıkırdıyor, göbekler çalkanıyordu 

-5-
Ark;·d~·~····g~'i~~·····p;p;~····ki~di? 

Sebastiyano •• kendisini takip eden bu din adamına ~oğr~ 
hiddetle yürüdü ve onun kim olduğunu anlarrıak ıstedı 

Bir akşam üstü Fransada, Asniyerl 
şehrinin istasyonuna kalabalık bir insan 
grubu gelmişti. Trenden inen bu grup, 
yatakları, sandıkları sırtlarında şehir 

dışına çıkmışlar ve orada derhal bir kaç 
çadır kurmuşlardı. 

Birden ayak seslerine başka bir eeıin 

1 

için para verecektim. Fakat para ltese• 
kanıhğını duydu. mi bu gece ıeytan aldı. Para yerine bu 

Bu seste ayak eeai idi. Fakat daha ha-
1 
yüziiğü al .. Onu ne yaparsan yap .. Fa-

fifti. kat kilisaya,. Manaetıra .. Deliğin nere iıe 
Ani bir hisle geri döndü. oraya. gittiğin zaman ilk it olarak İster 
Arkaıından. beş on "adım geriden onu Meryem ananın' İlter 1sa babanın önün-

ıiyah bir gölge takip ediyordu. de eğil ve bu gece ruhunu kendi isteği 
Karanlığa alıımıı gözleri bu gölgeyi ile cennete uçuran Bizaiıaıiı en güzel.. En 

11eçti. teiniz. ve en içli limnın ruhu İçin; kömür 
O.. Kara ciibbeai içinde, kafasına in- 'gözlü Karpotopaina için aoa et .. · 

dirdiği kara kukuletesi ile bir papaetı. Pai:>İlı kara cübbesinin kolunu uzatb. 
Kim bilir hangi haıtanın baş ucundan, SCbaatiyanonün uzattığı yüzüğü almak 

hangi ölüm dö,eğinin kenarından geli- için elini açtı: · · ' · · · · 
yordu .. 

Ve ıüphesiz yolu ela bu istikametten 
olacak ki gecenin aeaizliği içinde kendi
llİne Sebaatiyanonun mevcudiyetinde bir 
arkadaı bulunmUftu. 

Fakat Scbaatiyano papaelan hiç sev
mezdi. Onun bu fuzuli arkadatlıiına canı 
eıltddı. 

- Şeytan ala11 ... Nereden de peıime 
takıldı. Muhakkak bana da bir musibet 
ıetirecek .. 

Diye aöylcndi. Bir müddet 80nra yo
lunu değiıtirmek için önüne çıkan bir so
lağa aaph. 

Papaa ta arkaamdan saptı. 
Sebaıtiyano durdu. 
Papaa da durdu. 
Sanki gölgesi imiı gibi hareket edi-

Fak at 5ebütiyanonun yüzüğü uzaJan 
eli papazui eli araamaa: parmaklan ara-
11rida i'aldı: · · · 

Bu · el:. Atq gibi y·anayor ve parmak
ları titreyordu. 

Hem de ne ufacık ve beyaz eller. 
Sebaatiyiano, · h"ayretle papazın kuku

leteden çıltan bqma bakarken kulağına 
çok hafif ve tatlı bir •ee addi: 

- Yapyan insanlara: .• ölü duam ya
pılmaz. 

Bu aea ••• Aman yarabbi ... Bu aea ... 
Papu bir hareketle baftndan kuku

leteeini düfiirdü. 
Sebaatiyano bir çığlık kopardı. 
Kart11ında... Karpotopeinanm gül gi

bi güzel yüzünü gördü. 
- Sen ... Sen ... 

yordu. - Evet asil aenyorum. Ben. Karpo-
Bir aralık Sebaıtiyanonun kafasında topsina .. Size bu kadar üzüntü vereceği-

bir dönÜ§ hiııl oldu. mi bilseydim o oyunu yapmazdım. Fa-
lnsanlann öyle anlan olur ki, en his- kat mecburdum. Öyle yapmaklığım la

.az zamanlarında nasıl hassaıiyetin ta zımdı. Haydutlardan o kadar korkmuı
l:endİIİ olurlaraa dinsizliğin koyuluğuna tum lı:i .. Kendimi aai gösterecek oluream 
l>atm11 olanlarda da hazan ve birden nerede olsa beni bulacaklanndan endi~e 
ta...ap derecesinde bir dindarlık şahla- ediyordum. 

IJJJ'. Fakat .. Bu .. Bu .. .Nasıl oldu} Niçin) 
Saray muhafız kuvvetleri kumandam, Karpotopaina, kukuleteaini tekrar ba-

Karpotopainanm bu lni ölümü kaJ'fW"- ıına giymiıti. 
«fa ve kaderin kuvveti altında ezi1irken _ Sizin, dedi, bir din adamının refa
allahı düıündü. Arka11ndan gelen allah katinde böyle geç vakit sokakta gitmeniz 
adamına yak)af1Dak ve ondan kömür kimsenin dikkatini çekmez. Hatta.. Bu
sözlü kızın ruhuna dua etmeeini iatemek nu herkes tabii görür. Belki bir hastasına 
arzusuna kapıldı. papa• götürüyor .. Derler. Fakat bir genç 

Böylece belki biraz üzüntüsü azalır.. kız bilhassa bu haydutlar ininde daima 
Elemi hafiflerdi. bir tehlike teıkil eder. 

Yürüdü. - Korkma artık.. Tehlikeden falan 
Papazın yanına doiru yürüdü. CHr kalmadı. Yalnız anlat .. 
Para çıkannak için elini koynundaki Şimdi beraber yürüyorlardı. 

kHe8ine attı. Genç kız anlatmaia başladı: 
Koynu bOfbL - Siz, dlf8nda ğürültü üzerine oda-
içi altm dolu itmenin, haydutla bera· dan fırlar fırlamaz kötürüm kan bir c;ıi

ber ölüm çukurunu boyladıimı habrla- lık kopardı ve iki büklüm oldu. EYVela 

dı.. korktum. Yanma yaklllflP bakınca öl
Hcmen parmaiındaki kıymetli yüzüiü düğünü anladım. Odada yalnızdım. Dı-

~dL pnda Koca göbekle Y engeçin adanılan-
- Aziz peder .. Dedi. Sana fakirlerin nın birbirlerile çarpıpcaiuu anlayordum. 

......................................... , Güvendiğim sizdiniz. Siz de beni bırakıp i Kiralık apartman i gittiniz. Tek bir kip .. Bütün haydutlara 
5 Gündoğdu Voroşilof bulvarı ai· ! katfı ne yapabilirdiniz) Netice ne olacak-• . 
:anda denize ıumr p7et mükemmel: h) Haydutlann hangiıi galip gelirse gel-
S konforu havi selds odah yeni inşa 5 sin ben yine onlann ellerinde esir kala· 
:edilmiş ltir apartman kirahktır. 5 caktun. Eftim beni her gece evinden bu· 
5 Görmek istiyen)erin, apartman da-5 raya, aokakta fark olunmaıın diye bir 
ihiJindeki bekçiye, ıöriişmek için dei papaz cübbesi içinde setirirdi. Ve ben 
E pzetemiz idarehanesine müraca-5 cübbeyi burada çıkanı ve buraya mah-
5.tıeri. 5 sus olan elbiseyi giyerdim. Akluna ilk 
~ ........................................ . 

Kırk Vezir 

gelen buradan kaçmak oldu. Kaçtılttan Ertesi ve daha ertesi günler böyle bir 
sonra da kendimi haydutlara ölmüş bil- kaç grup daha gelerek onlara iltihak et
dirmek ve hu suretle onların takiplerin- ti. 

den kurtulmak istedim. Arkamdaki elhi- Şehirde her kes : 
eeyi çıkararak ölüm lağımının kenarına - Çingeneler gcJdi. 

ltoydum. Papa• cübbesini giyerek oda- Diyor ve onların bulundukları yeri 
dan çıktım. Sizin geldiğiniz bodrum yo-, aforoz eder gibi istikrahla uzaktan sey
Jundan ve meyhanenin arka kapısından rediyorlardı. 
kendimi sokağa attım. Fakat yine ıizi Aradan beş on gün geçti. 
dü,ünüyordum. Meyh.~~~ni~ karşısında- Şehir hududu içinde fakat umumi ha-
iti sokağın köıesine hüzüldum. · yatın toplu bulunduğu muhitin dışında 

Oradan içerde olanlan seyre başladım. metruk, harap, bahçe içinde iki katlı bir 
Meyhanede ge~en fevkalade hadiseler bina vardı. 
hayretimi mucip oldu. ~izi hem aağ, hem Pençerelerinin cam ve çerçiveleri kı
de bütün haydutlara boyun eğdirici va- nk, duvarları yosunlu, cephesi lokomo
ziyette görünce ıevinç çığlı~ kop~~a- tif dumanlarından kararmış olan bu bi
mak . için duda)dannu iınrdım. Sonra na otlan insan boyu yilkselmiş, ağaçla
haydutlar ve süvariler sizin bir emriniz- nnın dallan birbirine girmiş metrOk bir 

le gittiler. Nereye) Bilmiyorum. Gördü- bahçenin ortasında idi. 
ğüm sade hareketlerdi. Konuşulanlan Sahibi, hiç bir işe yaramıyan bu bina
duymuyordum. Meyhanede yalnız ıiz yı yüz üstü bırakmıştı. 
kaldınız. O aralık yanınıza gelmek iıte- Hatta sahibinin kim olduğu bile be
dim. Faltat Eftimin oğlu vardı. Ben İse lirsizdi. 
kendimi her kes için ölmiif.. Fakat yal- Günün birinde tehir dıpna kamp kur
nız sizin için ui göıtermek istiyordum. mU§ olan bu çingene grubunun bu ba
Çıkmanızı bekledim. ve.·· Pe,inizden rap binaya yerleştiği ğöriildü. 
geldim.. . Ben o sırada Asniyerde bulunuyor-

- Bl'J'MEDI - dum. 

Sovyet tarih • .. . 
muzesının 

araştırma heyeti 
Altay heyeti 2000 sene evvelki tacik 

n1ezarları Üzerinde uğraştı 
Sovyetler Birliği tarih mUzesinln il

mt tetkik heyetleri, memJeketin muhte
lif noktalarında arkeoloji kazıları yap
tıktan sonra Moskovaya dönmüştür. 
Kınm'a giden heyet, paleolitik devri 

aydınlatan ve Kırımda muhtelif kültür
lerin seyrinde takip ettiği insicamı gös
teren zengin materiyel toplamıştır. 

Müze, bu heyetlerin çallfl1'8l•n neti
celerini ta&ilAtiyle anlatacak eserler 
hazırlamaktadır. 

MOSKOVA YOKSEK MEKTEPLERi 

Moskovada halen 79 yüksek mektep, 
akademi ve yüksek teknik okulu meıv
cuttur. Bu yüksek lı:Wtilr müessesele
rine devam eden talebenin adedi ise 
87.200 dür. 

Halk yine : ~ôreceksinız.. 

- Çingeneler.. Sahneye kımm.ı renkli projektörler 
Diye istikrahla baktığı bu insanlarla çevrildi. Kabarenin bütün IŞlkları 8tin-

uzaktan alay ediyordu. dürüldü. 
Onlar bu binaya nasıl girmiflerdi? ·-· Hepimiz bu •Sureti mahsusada cel-

Belki kiralamışlardı? .. Belki delete ko- bedilen san'atklrlan• görmek üzen ba
nan kargalar gibi sahipsiz oldutunu an- zırlandık. 

lıyarak gimıi§lerdi. Erkekleri zeytuni Biraz sonra sahneye dört erkek ve al
renkli idi. Kara ve yağlı saçları ensele- tı kadın çıktı. Erkekler arkalarına dar 
rine kadar uzundu. Kadınlar kırmwlı ve bellerinden sıkılı san ve mavi renk
yeşilli bluz ve şalvar geymişlerdi. Genç lerde ipek gömlekler geymişlerdi. Ayak .. 
1azların hemen hepsinin de a1mlan üze- lannda diz kapaklarından yukarı çıkan 
rinde siyah saçlanndan Akrot - körler kırmızı deriden çizme ve siyah kadife 
vardı. Çocuklar ise hepsi de yalınayak pantalon vardı. 
ve yan çıplaktı. Delik deşik entarileri- Kadmlar, uzun ve yağlı saçlarını kur .. 
n1n arasından vUcutlarmm mat rengi ~ deJA ile Öl'e'l'ek omuzlarına sarkıtmlflar
rilnüyordu. Başlarında oldukça Y8§lı ve dı. Belleri aım sakı ve göt}Usleri dbndllır 
üstii başı kirli, çenesinde sivri bir sakab tutan ipekli ve sırma i§lemeli bluz gey
bulunan bir adam vardı. Bu adam ara mi§lerdi. Geni§ plili, oyn.uken yelpue 
sıra yarım papuçla ~ sokaklarında gibi açılan ve sonra femSİye gibi U,.. 
dola§ırdı. Harap evin bahçesinde iken nan eteklik geymişlerdi. Çıplak kol W 

uyuz bir köpek, kabilenin köpeti yanı omuzlannm - ihtimal ki ı.eytinyaiı IJe. 
bapndan ayrılmazdı. Onun kendi adam- yailanmıt oldulu kınnm projektör lli
lanna karp bUyilk bir nüfuzu Yardı. yası altında pınl pınl parJamam>elen Vologda'ya giden heyet te, Sovyet -

ler Birl.ijinin §imali garbi mıntakum
da neolitik devre materiyelleri bulmut
tur. Bu heyetin en enteresan kqfi, Mod
len nehrinde üç bin sene evveline ait 
kazılar üstüne oturtulmuş siteler be -
kayasıdır. 

Kavga edenJeri tek bir J&Je sUk<ma belli idi. Kadmlann alma da bir'b&lıle 
Aynca, 134 telmikuln'da (sanat mek- muvaffak olurdu. çok benziyordu. Belki de brdeftileı'. En 

tebi) 37.000 talebe okumaktadır. lılos - Bir kaç g0n 80nra 1ıılr gec:e fllbirde bir büyUl(l fada fazla yirmi bet :v....
ko~a .akademileri, endüstri ve ziraat it- milzik hole gihnipim Burumm sahi'bl vardı. J:a kUçillO i8e OD altwmdlın yu
leri zımamdarlanndan 5.300 Jdfinin bil- bir Rustu. Sahnede her kabarede görO- kan delddi. 

Kazakistan heyeti, Iaadan sekiz ilA 
on asır evveline ait Anchonien kültürü 
istasyonunda araştırmalar yapmış, Kaf
kasya heyeti ise, gene lsadan dört ilA 
altı asır evveline ait Verhnaya Ruçka 
mezarlarında kazılar icra eylemiftiı'. 
Bu son kazılar, Kafkasyada lskit kültü
rünün geni§liği hakkında enteresan ma
teriyeller vermiş bulunmaktadır. 

Altay heyeti, bundan iki bin sene ev
velld Tacık mezarlan üzerinde ~ 
ml§tır. Mordav ve Başlur heyetleri de, 
kendi çalışma sahalarında bu milletle
rin eski kültürlerine ait kıymetli vesi
kalarla Moskovaya dönmiiftür. 

gisini ol~. lıloskova len numaralar yapalQOl"Cfu. Suratlan pek fazla boyaDDUftı.. Ş... 
yilbek tahırl1 mekteplerinde okuyanlar Bir arabJı: sahneye biri çıktı : kaklanııın iki tarafında da yanaklanna 

arasında 2.500 pnıfaör namzedi var - _ Şimdi, dedi, sureti JMh-.-da 19- kadar inen ve ciltlerine yapıpn Abot-
dır. Gene llıoılkovada 11.500 pftıleeör, Urttiğimiz Kafkas çiDpnelerinclen mtl- körler vardı. 
asistan ve yardımcıaı ile 179 ilmi U'af- rekkep san'atkAr bir pubun ~ Yallı bir pat .urdükleri kirpikleri el. 
tınna enatitüatl faaliyette bulwımakta - macık kemllrlerini ıölgeliyordu. Etek· 
dır. Kırgız ve saire.. likleriDJn ıöbek kısmına muhakkak 'blı 

Yüksek tahsil mUeaseaelerinde oku- Moskovanın kUltür baknnmdan bu- pyler .okm\lflardı. Bu lcsun gayri ta-
yan talebenin milliyet bakımından tas- günkü vaziyeti ile eski devirdeki vazi- bil bir fi1kin1ik gi:meriyordu. Bilekleri, 
nifi de çok enteresandır. Moskova yük- yetini mukayese etmek te faideden hali dirseklerine kadar cam, bakır ve gilmilf 
sek tahsil talebesi arumda, 18 milliye- delildir. Bunun için de yalnız fU cihe- bileziklerle dolmuştu. 
tin mümessilleri mevcuttur. Bu milli- te işaret etmek kAfi gelecektir: 19~ Erkekler yere baidaş kurdular. 
yetlerin ewlıları şunlardır: 1914 tahsil aneai zarfında lloskovada Ellerine kitaralarmı aldJlar. 

Rus, Ukranyalı, Biedoru.s, Kazak, yalnız 15 yilbek tahsil müessesesi bu- Ve hep birden bir prkı tutturdular .. 
Özbek, Tatar, Yahudi, Gilrcil, Azerbay- lunmakta ve bu mekteplerde yalnız Sesleri hazan uluyor gibi sönüyor, ba
can, Ermeni, Alman, Tacık, Tllrkmen, 32.200 talebe okuımıkta idi. ... COfU10I' gibi yUkseliyoreha. Ava 

avaz balırdıkJan atlar gibi inledikleri 
bir oilu V&rml§.. Artık delikanlı yapna padiphın kansına : liyeyim.. Padiphm pulu oJmıyordu.. zamanlar oldu. 
buan "lAdı bir gün birden bire hasta- - Ya hatun.. Demif.. F-ier phude- Fakat kabahat bende delil. Onda idi.. Fakat bir arabJı: arak eopalar. Ttm
laıımq.. Her ne ki ilAç ve tedbir ettiler- Din iyi olmasmı istenmı sana .nıcalmı Ne yaptı l8e nafile.. Halbuki o iWi1kteD po tutulanuyacak bir sür'atle bay)ımf-
• fayda vermemif.. Memleketin blltUn suale cfolru cevap ver- 80Dn taç ve ıabtmı btnbc:ü Jdm lif ta)ar . .. ______________ "!'_~~----· doktorlannı, hoca1armı çallnnı§lar •• Na- x.dm: JOktu. Brkekler yerlerinden fırladı. 

~ / J file .• Ojlamn derdine hiç birisi deva b\J. - Söyle .. demi§.. Adam.. Btitün bu aaltanat onun fQIA'efhı ._ Kitaralar bir tarafa bırakıJdı. 
Masal ·ma$tı · içincıe Jamıyor .. Derken bu diyare bir gUn bir - Şehzadenin babam kim.. Diye IOI'- olmıyaıılum .11er1ne geçecekti. •• ı... Sahnede bir tepinmedir '""ı'"". mıeı 

., 

( 

. . yabancı ıelmi§ .. Handa oturup konUfUl'ı mUf. bunu dUfünerek bir aece plice araya pkırdıyor, vi1cut1ar fıkırdıYor ..... 
- 7 - . . . . bot bet ederken p•clipbm otlunun bu- Kadın : bir yilit aldmı. Kepdjınl belli etmeden çallramyor ve bütün bunWm arumda 

. .. . .. . . . · . ta oldujunu ve bUtün doktorlarm onu - A .. A.. Demif bu nam} sual.. Şeb- yUzilmU bpıyarak o Yiiide aörilftUm ayaklar aal>nenbı tahta zemini UserilMle 
Dedi. Kadın Dudunun bu sozlen uze-J ~ ~~~ gıtti. Ak§IUn ev döoUfil ~ iyi edemediklerini ölremni§.. zadenin babua padiphtan bafka kim ve gebe kaJdmı. gUm güm öterek bu çıJım ve birbUlne 

rine kocasına: girdigı ~kansı karpladı. İzzeti ik- Handan kalkarak dolruca saraya git- olabilir?. Şehzadenin ba1- ifte o idamdır. Fa- karıflmt oynapna ve Bynapnaya lul 
- Işt.e . gördün ya, kuşun ya:anc~~- ramla odasına götürdü. mi§, padiphı görmek istemiş. - Hayır .. Onun babası padipb delil. kat 

0 
da çoktan eceli ile ölmOftilr. veriyordu. 

tını .. dedL Bu gece yağmur yagma · Yemekten sonra bir fınabnı bularak Huzuruna çıkarmışlar.. DoğrU söyle.. Yabancı 80J'du: Oyun idare eden dört erkekten lUI 
Gök ~?1"Je~edi. Şimşek çakmadı. Hava oğlan ne oldu diye sordu.· _ Ben, demif, ,ehzadeyi iyi edece- - Sen çıldırdın mı be adam.. Padip- - GörOftUiUn o yiiit ne millettendi? idi ve.,:: erkek mUmldln olduğu bclar 
çolı: ~leli. aksini" .. . or Padişah ta : jinı. hın döşeğine kim girebilir?. Kadın cevap verdi: kendini az ptemıeie çalışıyordu. 
lWbuki Dudu bunun soyliy - - Bugün falln vezirim komadı. Tek- Sevinmi§lr .. Haydi gel .. Seni hastanın _Orasını bilmem .. Yalnız yemin ile - Tatardı.. Biraz dikkatli bakınca onu tanuneJr.. 

Var gör artık bir kuşun ne kadar doğru rar zındana gönderdim dedi. Bunun ilz.e- yanına ıötUrelim demifler.. Yabancı tem.in ederim ki bu sözler anmnula ka- Adam bunun üzerine kadma sırrmı ta güçlük çekmedim. 
söylediğini .. Ve böylece kuşun yalan söy rine kadın: adam: lacaktır. Kimseye söylemiyecelbn ... TA kimseye llÖylemiyeceline dair bir daha MetrGk ve harap evin çingene l8JdD. 
lediğine zavallı hocayı inandırdı. Ve ar- - Ey paclişahım .. dedi, vezirlerin söz.- _ Hayır .. Demi§ .• Ben hastanın ya- ki siz. bana dotrusunu söyliyesiniz. yemin ettikten sonra haremcleD çıktı ve lerinin çeri başısı olan adamdı bu.. 
tık kocası her gittikçe eve dostunu al- lerine uyma .. Hem esasen o oiJanm se- mna gihnezden evvel fe}ızadenin anne- Kadın yine inkAr edince : barem ağalarına: - BlTMmt -
mağa devam etti. Dudu kuşu yine her nin öz sulbünden gelme oldutu şüpheli. ilini ıörmek ve onunla konupnak iste- Adam : - Şimdi beni phzadenin yanma ~ --------------"'"I. 
defasında bunlan haber verirdi amma Müsaade ederseniz size buna dair bir rim. Hastayı aonra ıöıilrilm. ÇOnld1 - Öyle iae der .• Ben de gidiyorum. •• tilrihı... l k 
artık hoca ona inanmazdı. hikAye anlatayım.. anasına sorulacak bir sualim var. Yapılacak bir feY yok.. F.ier pbaadenbı Dedi. Şehzade mum pbl erimit ve Yeni yapı aca 

Ey hükümdarım.. Bu hikiyeyi size _Anlat ta dinliyelim, İfin içinde tebzadenbı mhbati oldu- bebemnm kim oJdulunu ölrenmll olsa IU'al'JIUf bir halde ya&aimm içinde klL kuranport6rler 
onun için söyledim ki bilesiniz kadınlar- Bunun \berine kadm bik&yesiıii m- lundaıı uçar bu adamı ahmt'v barem idim ona göre il.Aç edecektim. · Ne 7emek ıetirirlene yemiyordu. :lstan 
da bunun gibi hile ve düzenler pek çok- latmaia baf'n. dalre8lne aötürmilfler ve pedipMa b- Kadm lııuınm UzeriDe adamm elinden Adam derhal emir v~: P. T. T. idar-1 fm:,~ ~ ıca;:!: 
tur. Zinhu' kadm aö&Une uyup ta evıa- - Evvel zaman içinde fÖ>'le rivayet rumm yanma koymuflu. tutar: - Bir Tatar ap ~ h de ~-~ Mr B - Bursa - ı.. 
duuza kıymayllll2. ederler ki bir memlebUe Wr pacllpb Yabaa adam : - llmffm iri der, ollum kurtuı.c.k Hayrd ettiler. Biç .._.....,. em n - .--, ... ~r tesilata 

Padiph vezirin bu s&.ünü münasip ~ - Bizi :ralmz 1uakmlL. w mwlem ki 1-na bu mna P1l kala- Wqey yemlyen, çorba bile içmlyen bu- tanbul arasmda 
lliirdü. Ollanı zmdna tıönderdi. Kendi Bu padiphm ~ a, prpm lilıl J>mtil. Yaı- lılnlmatlar- A-. alma ,_.. eUiD. • hakle bm de ._. tQa Tatu ap l'erilir mi kil 1aptınaktar. 



ENVER Paşanın 
. 

OLUMUNDEKI ESRAR 

Kan Vericiler 
Binlerce l<işinin hayatını kurtaran 

-KARIMA 
BENZEYEN KADIN 

i 
-6 bu fedakar insanlar teşkilatı -·-·-·-

Berlinde yer yer Fransada nasıl çalışır ve 
Jlakiki bir macera, 

-5 
olmuş bir vaha 

çarpışmala.- oluyordu 
Enver paşa bile otelin penceresın

den silcihla mukabele etmrşti 

nasıl muvaffak olur .. 
-2-

tkincı tehlikeye gelince, bir insanı kur
tarmak için kan verirken onu zehirle
mekte mümkündür. Verilecek kan temiz 
olmayabilir. ~inde hastaya atılayabile

ceği mikroplar ve biUıassa frengi mik
robu bulunabilir. Bu itibarla ckan veri-

Barban, sunz içtiii nktdan bir lr:addı 
daha yuvarladıktan 90nra devam etti. 

- Çok m•'udum. Ummadlian bir 
saadete bY\lflUnl. Artık bir oey dfttün
miiyM yalmz n yalmz bu saadetin de
vam.mı iatiyordvm. Arak her p:yiın Ni
haldi. 'Kendimi onUD eline ve aızunna 
teelim etmİftİm ve ba hayabm Nihalin 
arza ettiği oeklde dalla uzan milddet 

E.ki o.m..Jı vesiri., alci Osmanlt baş- seleyi dütündüler ve Kamil beyi l•tan- ci ler çok titiz bir dikkat ve itina ile se- devam edecekti. Fakat yazıhanemde bu-

kumandan vekili, ..iti bahriye nazırı bula söndererek Naciye Sultanı Alman- çilmcsi zarureti anlaşılır. lanan daktilomun istifuaa •ererek çekil· 
Bedin .okftlannda böyle mi görünme- yaya getintM:ğe karar verildi. &~lca bir endişe daha mevcuttur. Bu mem benim bayat:Jmın üzerinde biç belt-
liycli ••• Enver pafa eski sünlerini hatır• Bu suretle aciye Sultan da Almanya- endişeyi bize profesör T:r.anck'ın yeni biT lemediiirn bir değqikJiii yaptı. 
1 d U L el ·- ..ı Al L ke~fi vermiştir. a ı.. mumi narp 8eft erinae manya- ya geleceıt olursa Enver pqa biraı: daha Hayretle yüzüne baban. 
ya giden Envc Pata çoluk çocult.. bdın geniş nefes Glıu:.aktı. Esuen lstanbulda Profesör Tzank, bütün kanların ayni - Yoba. dedim bir taraftan yazıba-
erkelt, cenç ihti;yar milyoaca Bedinlinin bulunan babası, da) .. ı ve karde~ hnk- knmilyaya mensup olmadığını ve iıuan- nende daktilonia mı iti pifinnif, merci-
alfatlan ft önüne atdaa çiçekleri arastn· kanda türlü türlü t'eyla duymuştu. Biri i ların kanlarının dört büyük gruba ayni- meii hnna nrmiftia. 
dan ceçip gibnifti. 8ugin korkak ve ür- Maltaya süriilmüf, diğeri esir edilmiş dığını isbat etmİRtir. Bir haıtaya kendi Ac:t acı süfdü. 
kek adanlanndan çekinerek Bedtne si- velhull ailai daidmı,ta. kanının grubundan olmıyan bir kan ı:erk geaktirme çarelerini eny&J\ - Ha)':lr. dedi. O -birkaç xnedeaDeri 
riyodarcla. En,,..- pap. biraz daha ltuvvetlenince ettiğimiz zaman onu kurtarmaz bilakis Dr. Alekai Kare{ hizmetimde çıallflUl aammlu Ye orta yqh 

Almanya de o P.leri en kant.le za- derhal llİyuf laaliyete geçmeği muvafık dah çabuk öldürmüş oluruz. gidin .. · bir lr:adıoc:aPzdı. Piyangoda. dört bin 
manlanm ~ordu. Almanya lmpara- buldu. itti.at ve Terakki Cemiyeti i:ıa- Bu itibarla kan vericilerin kanlarını 

1 

Madam Jubert bir lcan vericiye kaza lira aldı. Artık çalqmak illlernediğini, 
toru ikinci Vil.em riitbe ~ ~ lanndaa olap Almanyada bulunan arka- tahlil ederek onları bu gruplara göre mahalline det"hal Kojlllasını haber ver- dinlenmeğe ihtiyacı olduğa!. ~elt 
Vilbem ~tan Hollandaya firal' edip daflariyle temasa geçti Yeniden biT bir- ayırmak. taksim etmek çok mühim nok- mittir. Onun vazifesi çok mühimdir. b~en ariUaede :isted;, Nu.I ha,.. diye

citmit memleket it~ bir IWe lilt yapmak emel-inde idi B ünlcrd,.. tadır. Gece gündüz lımnun gibi bir çok yar- bilirdim. Arltadaflardan bir lcaçma tele
girmifti. Bil' ca .. ftan So.yaliatl«. dil- Radek ile muhabereye 01'İfc ek Rusyaya Sent Antuvıın doğum hastanesinde dım talepleri ile .kar§llaşır. Kan vericile- fon ettim. Namuslu ve çalışk.n bir dak
tanaftan .... .., fikirlere alUp oluılıar seçmek istedijini hildinii Enver paşa- k::ın verme te kilatı ve arnc!iyah yapıl- rin lııcpsini şahsen tamr. OrJann kanla- tiio tanıyoriana laaher vermelerini rica 
poet b,.... ı .. ıir9ır ;lew- '-ir~ Dlll be UZ1mU çok çabuk kabal edilmedi. mağa bft.Şladı •andan beri 'ohosalımn ve nnuı hangi gıuba meaııup olch.ıldarını. ettim. 
miic••ah ~. Mo.koYa pafllftlll Ru.yaya seçmesini fıer ~ocuk duşürenlcrin içinde kan ziyaından un verme kabiliyetlerini, en soa ne za• .... B.M~ ib.ci müdiirü: 

l-flııal Ea.. .-.a .... ı 9iıdiii ... aecl u ı ~- mütevellit tek bir ötüm vakası hile ol• men kan verdilr.lerini, ikametgahlarını - Tana 111adiim silti hir ~ var. 

Bedi.le ,_ ,_ ~ ı h dmılıt \;i. Buslrılınle R.y. Ti.Rkiye ile iyi ge· mamı~r. hemea hemen ezberden bilir. Esuen l>ü- Dedi. çok .,_ı • .,. ~,...ıre bir ,et'. 

(e..U. pa* "5 O ... M it~ bir ;· ık ilılıir- ._ ~ millet· Sosyal yardım dairesi umum müdii· tüa lmnlar her kan vor.icinin huıus.i şiJ bankada nıa•hebya ---~ Ye m~-
güaııll. IC nı r \•l ..,.., 4;., -Ha, ai· len de IMirrir'et ••cliiilM illa edi,.omu ve doıyesinde kayıthdır. fak olmUfbl. Halrtcwde J'aA•N& sıb 
lıyor. rei lee Mlclrıa elDiırl• ıi&wliJı•, Enftl' ..-.. lau ... etten istihııde ede- Madam Jubert, ltendiaindeıı yard ... tahkikat çok iyi netice verdi. Anpie ede-
bytıldan ıelettlere mitTalyöz sesleri i1e Te!t. Rusya 3',Jiy!e teltaT Türlciyeye dön· ı i tenilir istenmez derhal ve dak.ik.a kay- cebik fak.at OG& ihti,Klft\lZ olaa 1mVisi 

cevap veriliyor, ve ıehir sokaklannda yer mek arzusunda idi. O günlerde Tiirtciye· I betınedon yardıma ltotulacak yer ile ba batıka bir ......We bidırıttiımelı: lıizumu 
yw padıyan menniler ker Jcese dehfet 18· de bir cok felaketler oluyordu. t 5 Mııyıs yere en yakın oturan kan vericiyi hare-- hasıl oldu diğer ııervirİll penoneii iki 
~ordu. 19 t 9 da lı:allir imal edilmiıti. Türl cy.enin kete getirir ve yola çıkanr. servisi biftlen idareye kafi f;'Clecekti. Bu 

Enver pa~a bu patırdı arasında otur- istikbalini knranlık g9renlerin s:ıyw d:ı Bu iıin hiç pkası yoktur. Mevzuubahs 1 itibarla adreein:i ald.lt ister.ten haber gön-
:muş olduiw otelde &.ncliıııine bir yer te· günden güne artıyordu. olan bir adamın hayatıdır. Ve bu canın dereyim gelsin seni görli.in .. Dedi. 
dtırik etmifti. Fakat eokaha ve cKdin et• lıte bu!!ii. lerde Enı. kurtulmasıdır. imkan i§inden zbrade za- Bu kadar iyi referanslı bir daktilo için 
rafında öyle ıiddetli çarpı malar ve ınlılh &f...aett' ~r bey o 1 man Ye sürat ifidir. Tek bir dalcilcalık hemen muvafakat ceYaLı vet"dim ertesi 
patlamalan ıolmıqtu ki ... p.,.._ <.la mha- yare ile B rli d ki b ·; <>ccikme bile feci olabilir. gün öğieye doğru odacı M. bana bir' kart 
yıet otel odıunndtı.lci penpercsinden bir yo 1.ır.d n Mo.l:ov.ny.n Bu şartlar içinde teşkilatı harekete ge- getirdi. . •.••• banka111 ilcinci müdürünün 
.;liıa t.le onlara ZGulcabcle ctıneılcten, T:ıyynraı·:ı rol u d ·ren kimsenin zamıuun kıymetini bilme- lcartı. Altında da '§U satnlar vardı: 
<laha doin&eu kendGini müdafa et- .isminde bir rnı.i.at i, soğuk kanlılığını muhafaza etmesi, cSize dü. tdelonla bahsettiğim ha-
melcten bafka çare bulaınndı. Almanya fa)ımn Enver pap ol ~unu B h c• · ·akaya en uygun ve vaka mahalline en mmı gönderiyorum ııevgi ve ııaypar .. > 

huilc&fen en karanlık günlerini y~)OY-l-Ş.ık.ir beyden b şka bilen yo :tu. ynlc1n kan ~riciyi •rt edebiimesidir. Odacıya 1 
du. Tanare her ket etti. f: k tl.. O k l{ r rn. çal• ' 1arn•a vardım Telefon tekrar çalıyor. - Bu kartı getiren ha- -~de? 

M...lekett.e .uay.İf aaauna hiç :bir şey rlflk cünlesode ok yiız; de bel:r n ti\)"' 1 Kof(md L 'ndberg Bu eefer çaiıır.. doiwn .Mstane.idir. Dedim. 
,,.bu. Yiyecek azalmıstı. Gıda tedarik yare herkesin nazarı d 0 k!.: tini celbetti. rü Murye d diyor ki: Bir 'kadın çok kan zayi etmiştir. Doktor Dışarda bdc.liyormu . 

ilıtmelc imka. aorla§nılfb. Yaba.acJar de- Bir taraftan Almen cüiicr wraftan Rt»ı - Mem~"'l!timirde bir -çok a'iteleri amdiyat başındadır. Deı+ıa1 bir kan ve- - Gelsin ... 
ii y.dil• iNie tam bir ultıntı .içinde ;clt casuslan Alf bey .ismindeki mechul ~ah- mat>em içind~ bn-ııken müteııtldit fela- Tici lazırndtr. Hem de çok çabık. Dedim .•. 
E.aTu Pata. a.rltaciwıelariyle .birlikte Al- sın hüviyetifti tespit etmekte müs\tul•t• ketleri göı:önüne getiriniz. Mesm l:anyi Mıı.dam Jubert OTaya da y~yor. Bdki meVZtM.m~ee&n&ndaın~ ha-• 
.maay~a aeldiiinden biraz dıa pipaan tesadüE etmediler. .şimeftdif r ka;wa ~asında i1k i n<3at ha 8-aşka lriT ka" vericiye telefon ediyor. Wlnın sa:ak~ :veya itpirt-wı .te-
elmusta. Abi pbi .CSyle de ZllJ'ttta ki.. ilk KaYTıoya 4ıelen tayyare istasyoadan ~İ verildiğinden on beı dakika '90nra - Allo ... Çabdc doğum hastanesine eiriaden otacak, Bııa.daan çok .teclenaifti. 
İf Berfin civar-1a ve ,pahut Almanyanın aldığı emir uzeriııe duh:ıl asııi;ıya inmek kaııa rn.1.aUinc demal '°" kan ftl'İci 'W! kommuz. Nam} Fa\at l'İca ederim. Va- Muaakkek Fuardan aUJ.ia ödemitin 
her ban~i bil' tehrinde qi bir --.tor- mecburiyetinde kald1. &an Yonae iBinde mütahas91s üç doktor ka çok mü'him ve tehti\~idir. Hem UZ\Sl ipekli aencfili ;le terl«ini sikü. Daha ser-
70m teclarilc etmekti. l,yi dektıx bulun- Rus casuSlan Ali h~y haklunda sıkı yel.' 'şti. ~ ielii..-etJi kaxaFt uğı-ı- sünner .. ETct .. Evet .. Bir insanın .. Bir best olmak için .ark.a91Rdan cd.:eııini ça

~ı istiyordu. Bu sıralal'da kendisine tahkikat yaptılar ve paş.ı yı da h:ıpse at- yanları da öümd"n kurtarmalı;: için bek- nnnenin \hayatı tehlike~ ... Bir.ız yalnız kat'<lt .. 
«ı ,ek yardım edea Talk pa~ oldu. Bo tılar. l.İJ~n kan verfoi cki,.,f i ha'Ztr!llduA.ı·. ka181n zaTar yok .. Geleceksiniz değil mi? - O kap.dan İ9C1"İye giriace beıı ga~-

yumu~k ve titrek ses. Nıhalin sesi . ha· 
yır hayır. bu im'kansızdı ve ben rüya gö
rüyordum .. sana masal anlattığınu san

ma. O günü düşündükçe hala bir şeyler 
hissediyorum. inanılmıyaca'k ;,ey ama .. 
doğru doŞdoğru ... Kendimi çabuk top
ladım. bu kadar benzerlik. her lıalde 

ealtipolitilc.a arkada,., eski vezir eeki bat- Kovno hapisanesine atılan tnvdr * Teş k~ôr ed,.rim. ri ihtiyari yezMadea .atÇAdua. gözleri, 
T 

' 

r Nihalin yakın akrabalarından falan ola-
kumaadan ~ekili olaA adı:ada,aaa bu za- pap Claha ilk zunÜ de.rbal hapishane mü- Soa ~1'lani ıda v~him bir ıdi.M.c bir t: e.onu kapayor ve doğum hastane- yüzü. bt&nM&, dwleklerı. bo,.u. yürüyii-
yıf günlerinde elinden gelen her tüdü Clürüne müracaat eılerek 1cendisinin Ali tifct apidcaüsi ~ ıgÖ!lteımifti. l i'o "t"a· sine haber veriyor. ıü. katı. lcirp&leri nasıl sÖyliyeyim. Her caktı .. 
iyiliği yapıyordu. l>ey olduğunu isbat etmek. istedi. Fakat bılanliıda eben)._ tttmoR;i olur. - ATfo. ·· Kan verici mi? On daka- ,eyi tıpla ~ NihıJdt Çaık sade Masanın •olunda ve telefoa eelapası-

Oer\ıal bir •natoryo111 tedariki i9in birinci günlc.u müracaat bo,a çıkmıştı. ~ ır:ay! ~ ~ hf°'Va biriRc:i de- kay kadar oradadır. 4'iY.İam.İftİ, yüaine pek az boya sünnü1tü. ıun yaıuadaki koltuğu aöate.rcnık otar· 
uiı-fmıt ve höyle iyi bir ,.er ~e hulmwt- Bahaettfu Şa'k'ir iae bu eınada serbest fa k• vetddı. 'AWYafl~et görülmedi. Fakat onu çok tutmayın. Çocuğu faz- gözlerinde ciddi fakat tatlı hir baktt var- masını SÖ} !edim. merakımı yenmek için 

tu. Enver pata burada en bu zamanda, bıraltılaralt der"hal Berline iilde edildi. ~ delwselda ~ ~i aıetAce aa911 b lıruıta. Evinde kimseai yok. Yavrus•- 111. Bu baL,lar .. Beni büs!.ütüa b~ete .80n:l.um: 
lc.aybetmiı oldyju kuvveti toplamalc i•- 'Enver pa~ hakkmda yapılan ta\ı~·at .ıGu. f'1tket iis.iinıoiıi dcf11Snıda haza kur- nu yalnı-z hıralcıp geliyor. düşürdü .. aynı .. .ayna lummın .balutları. - Eviniı: nerede? Nerede dniduauz 
ti~u. Hemen sanatoryoma .yattı. Bir mülbet netice ~ereme) ince Kowno \ıa- t\11d-. Neden> ~ iiQiincö defa ~e- Bu bir sinema senaryosu değil, ıün- - Beni size ... bey ~önder<ü... ">C kimia ılıwoaım&~ Bu .-Ueri •rduium· 
taraftan Cla lstan'bulda bcdunan zevcdıi pislıanesi clıvarları arasında günler birer rilcn kan tifoya tutulmuş fakat iyi oM.•ş delik hayatın sık !!de. rastlanan bin lıiir Bir daha titredim... daa c:IOlayı maı:ttr g'Öri.iaMıt. it ıiçia .. ün-
Naciye sultRna ft.ber gondermelt ve va- birer geçmeğe basladı. lric Mlaman ~aıu .idi. BavJta bir ltalltilnede sahneleTinden hindir. Bu scıa •• Aman yar.a'bbi .. Bu kadife gibi caat edaıkıdea .bunlan öit'ennıek pren-

riyetfol anlatmıılc iatec1i. Ktunil bey ya- .aıltı afolu tedavi altmda buluauy.ordu. aibimdir .. 
nındaydı. Talat pafa ile birl~e hu me- -· BirNED! -- BunlardaA *isinin vaziyeti WııMt.i~di. Ve- Tatlı aesi ile fakat az mahcup ve 

rilıerl kan say iade kYTtukhdar. B • k d • • e • önüne bakuak cevap verdi: 

Ç b 1 . l Bu m.i.i:ıakdder pıvf~~r TZl\il<
1

t i.çin ır Q'enç iZ sev ıg'-' ınını - lsmim Selman .. babamın iımi fü. 

em er ayn nlçl•n an aş veni aru tırmalar.- yol aç.ta ve •n lt:lı "' rahim Hakkı .. fak.at fimdi sağ deiil.. 

• ki ~r h stal~a tutmrouş aoarn ;y.tlc ntİf •• ıd •• k d · lc.iiçük bir memurdu. Tekaüt olduktan 

d 1 
bir adamın .knıw l\Y.; hast.ııığ" tutul- o ıırme ı•ste ı• : sonra öldü. Ben Bursada doğmu~um fa-ma iste iğini an atıyor :: . ..d•m .... k•ymdlo ı,;, şifa v~ta· ~~~~::.:::=~'. 

_ BAŞTARAFI 1 iNCİ SAlliFıiDE _ ~ ıt11 kadar .:sö& söyle~, ıtôp * JstanlMal J-4 {Huausi Mulıabirimi:&CUn) = thr · 19 ~. Mtiwecldet nada okudum, ilkönce annem öldü. iki 

.(Ünlerde a1maıı Tona tee.asif eilNs 1/e ve sUAL!u al glW yUbılii•ıı, si.llh- f'11an..da mumaom ..,.n TC ~Gtrol- Gedik~ A..badc aparWRaJısı- .mahkemede verdiii ifadede aynca şun- ıene sorıra da babam eldii. Hayatıl'DI ka-
ııutltuna 'fÖVlece dew.m etmiıtir: aalnına lliıil'Jtriıae Mltttn kulaklar b- ft., t.a•iAi .bine ,.eltatı kan vericisi balu~ 4a otur.uı 29 fAllnda .kı.rt.uiyec;i Sadık lan söylernif'ir: zalallak için 1-anb.la geldim. Bu cevap 

-cönUmüzdeki ay içinde Lord H.aJi. pann-k<en milli ırrl&&lfnnu~ın nobtıntaı- nan güzel bir totk'lat mcvcutts. ıı..adaa dört .-e.e enel Müveddet .ismin- - Ben taı...a .. nMMlim. •raber menlaaıı isale olllu•iıti. Vakıa adının 
faks ve ben Romaya gideırek Italyan rını tamamlamak için icap eden bQtiln Hastanelerin, doktorların ~ ölmek cie •·.aiaudi dönmoııi bir geaç kızla tanış- otururken Sadık cebinden bir tabanca Selman olduğunu söyliyen bu kadın Bur
nazırlariy1e ~rek nwniaatlerlmizla Wbirleri almalda cıaWtelle&. Fakat üzere olan l.a1talantl t.eran ytlrd.ım ve ını.1t.ı.r. çıkarıp muanın üzerine bıraktı ve bağı- ...da d~. Adanede biüy:it11ÜflÜ. Ba· 
mevzuubahs eltiği meseleleri müzakere -yığıletı bu .silAhla't, hangi mt!let hesabı- irn4wdtanna h.uur bwluAan bu tqkilitı Bundan üç a,y evveline it.adar beraber ranık ...... .,. l>atlade. ıBea * ta~... bw111n ismi İbrahim hakkı idi. Halbuki 
~. 13n mihake!'ehtde lctmin ka- kırsa oi!NJa, ha et rnenhalara\ icabında harekete getiren merker: Sent ya:Jayan hu iki genç arasında son gi.in- nın yanında i!urmasmı istemediğim için 'kanm elindeki nüfus tezkeresine göre 
~ı ve 'lömln bybetUği ba21ian ta-~ mOaJ:;ı 0~1 bend;: Antuvıın hastanesinde ve ufae4k .biT oda- ferde bir geçimsizlik bat gösteuni~ ve kaldırıp arkasından fırlattım. lstanbulda doğmuştu. Babasının adı da 
nfmdnn 'bcllci teltnr mftnllbşa 'ei!i.1e- eyi ftiiç it-. biltneL dadır. Müveddet SadıkUıu ayrılarak İop'hanc- Neticede içinde dört fiıenk bulunan Mustafa Nihattı. 
'Celttit'. ~ kendi 'h~bunmı seyalrate Bu 'Oda müteaddit telefon makineleri, de Kireçkapı sokağında 15 numaralı ev- .o.ıcama paıtlaııwyacak &adar bozuk 5'ndura: 
._._.,_ u cTemsil ct1ig" iniz milletlere ricam u-. d ı b ld h. .__ L -
VU)'l'C' ınr rıiy~e -çıkmıyMu~. Ca~dz fiş dolapları ve dosye dolaplar~ ile ha- e oturan annesinin yanına gitmiştir. old.junu cören mal.kıeme bu bozuklu- - stan u a ıç aıu&Dillaız 

dur: He.iefi.ıniıı bütön. miUel1erin l ali-ş~ 6tri'r' ~tisine mU9tehit bh- ha•a kikaten bir imdat merkezidir ve ınndııım Sadığın iddiasına gôre, Müveddet sık ğun yere atılın-.. ile rai VeJ'ahut daha var mı? 
yaratarak istikrar ve emniyet yolunfa sidir. Buaa da antıak şüph~ri izale ede- Jubert adında şefkatli bir Jcadın tarafaı- ık mağ .. ı:aya gidere~ 'lcenmsinden par• evveılclea mi olduiuau ualnnak üzere - Hayu •. dedi. 

falan 

'fU ~ bu l&fttle y~tli teı-ak'ldler te - cek müşkülatları deriftleltirmiyooek ve dan .idare olunmaktadır. istiyormuş. Ayni zamDTıda Beyoğ1unda tabancayı yeminli ehlivukufa gösteraıeie T ebu sordum: 
ımilı t4mek w tefriti M8'stli lçtn ~ ..W.f1Uyı arıümlri.m blacak .noktaları Size 'bu ltüçük odanın büyük faaliyetin- oturan Fransuva ~minde bir gencin ai- karar vermiş mahkemeyi talik otmiftir. - Nihal İsminde bir kaduı t.amr :ını· 
deda M-1' t&Unat Mili a,iellM-k'tlt. arayıp bulmakla nnbiliriı. den iıte bir örnek: ~anlısı imiş. Geç vakit anneainia evine dGııen Mü- ~} 
«Bazı mehaft! -d\ktata\Mik ~tle- «Bundan birkaç nesil evvel Amerika Telefon ça1ıyor. Dün ak,am Müveddet Y~ Sadığın veddet ou sefer de reai nipnl111 Fran~ Hayret ifade eden bir bakışla yüzüme 

ile '-ft- Winde Uik. ı;ı ..... ün ı.;.ı • .ıe bif' 
riyle ..... ıft-a tareftatt ~ıı..- ı-ı- be- .... , -.... ~,. Madam ju'bert dinde bir kurıun 'lta- mağazaw ~ek ttonuııwww,., 90ftl1l be- suva tarafından bırakılm•• bir mektup baktı . .... ~... a-~· ~· ilatil&f ~ :!aarlci.nGedir. Ku.a ~ , --,,. ..,.. 
Mılı N8lınwı 'ftYa FtŞlzıni ~ etti - .__, lem ~ \lirt telefona \ollJYor. raberce Bahçekapıda Hacı Rec~ 'inil· alnufbr. - Hayır efendim, dedi, tanımam· 
ğiMl ~1iJ(M'lar. qer. ~. 1lleJIUe- ı.tızat badi : ·autn müddetiııce,, Fnn- - Afto .. Orası Palezo mu? f.vet ... ha~i dülddmna gitmi,leTdW. Bu bir vuiyetıuune ,,eldindedir. Fran- Benim ATiahımdan baıka 'ltimMım yo1c. 
ketim için~ w ....._ıılsi iltizam edıe- sa ile harp etmemiae kw Wdıjtat &br- Dinliyorum ... SöYteymiz ... Null ... Bir MaflaRelııkide Miveddet 9l•t.....Uan wva bu me'ktubunda Müveddete kendi-! 

' oeğa kasteriiıiyO&M, MI MWia Aak.Ucıa- dhl. llutUn h8,\e '* feıllbt ihtimali kaza mı? Evet ... Peki ... Vinnl thtkilta '3ılir teanca çf\8ftftş 'Ye "'~enl>ire Sa- eiyle nfenemi)'eceiirii bildirmekte ve bir ··Bll'llBDI-
te zıttır. Ancak bizim i§imiu gelmiyen de Amerika ile harp etmemiz bı6ıt' isı- lifi mn ~rft etmeyin... dtinl ~ ıçe~ •le! ~ek '8te- bantcada bulunan t&Mtira pmatnıken
sisteıtnlen tervıç ett&lerl ve mı.ların ifi-~ Ullllc ~f'. Madam }oben teftlonu ~~or ... mitl'ir. Fliltat ta"-nc. atet alm....-ır. disine terkederek a"1tat11m lcestiiin'i yaz-
ne ...... '9ia ib11tkalancu ~nkit et- cPöliyatta Fransa ite ~ri- Deftmnden bir adft9 ~-Numara• Neye ...._ıitnt ..-..IJ'9ft S...at: maktadır. ·te•Çoc-•uk-zevk--ve-•aege-~ka·ynaiı-llJ!lll!dır• .. 1 
mek lüzumsuzdur. mtt o bıdıar ın'haır 1d baSit 'fıe 1h11kUIU anı çevtl'f1M. c-B.b ..... ~lincle ..... DCl9~be- • ...._._ •n....,. lmllm 4erlaa1 1 

-~;s, Çoc• sev .. Yılda bir lira ver- Ço-
~mıw slfWlimWn. diğer bir veçhe- teahhütlerl hı kat .r. nn menfaat- - 1'1h ... 9mn Sent ·~ has- tıi &1•...,b • 4e '-iannık ~u- Beyoğluna koımuı f _._ .....t .. ne ....-..... ........ çuk kurumUD& iiye OlL. 
~n.un: ~ ... h:aınbklar! !erimizin llYftı balunm:uma tnillftenil- taneei... Palezoda hir kaza .......... ya batlamaşeır-. v.ıı.,. .._•.t,etetlaa u-Jt11tit i§i .,..,_ ...,..._ ,,....-n ..... ,lmmlıilliliıiiimıİllm•••••111 
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J Kanunuevvel Perşembe 1938 rEHIASIR 

ar anlı 

«Bu saalaroa Baron Fon Marbah, 
dostu o lan Fon Holbakın şatosuna misa
fir geldi. Geldiği gün, doktorların bü
tWı gayretlerine rağmen Kontun ıkLZl 

Belma ~ olamamış ve ölmüş idi. Tu
haf bir hadise olmak üzere meçhul kız 
da o gün kayboldu. Bütün bu bMiseler 
ancak on beş gün içinde oldu. 

Baron Marbah, kont Holbaktan bu on 
beş günün bütün hadiselerinin kendi
sine izah edihnesini rica etti. Bu tafsilA
tı aldıktan sonra da, kabristanın kendi
sine gösterilmesini istedi ve arkasından 
ıb..içbi.r kimsenin gelmemesini. sıkı, sıkı 

tenbih ederek Baron da kayboldu. 
«Baron Fon Marbah, kabristana git

tiği vakıt yüksek bir yere giz.lendi ve 
beklemeğe başladı. Ortalık kararırken 

bleza.r taşla.rmdan birisinin kalktığını ve 

mezardan beyazlara bürünmüş bir ha-
" yalet çıktığım, hayaletin kefenini taş 

üxerine bıraktığını gördü. Mezardan 
çıkan güzel ve genç bir kız idi ve ağır 
adımlarla ormann doğru yürüdü, kesif 
ağaçlar arasında kayboldu. 

<Baron olduğu yerden inerek kızın 
mazar ta,şı Ur.erine bıraktığı kefeni aldı 
ve tekrar yerine çıktı gizlendi. Kızın 
dönüşünü beklemeğe başladı. 

KORKUNÇ Bm BOOUŞMA 
« Sabaha yakın. gün ağarırken. kız 

ormandan döndü. Mezar ba:şma bırak
tığı kefenini aradı, bulamayınca, bir 
deli gibi aramağa başladı. Bu aralık Ba
ronu gördü Vf' hücuma başladı. Soğuk 
kanlılığını kaybetmiyen Baron, Vam
pire yukarı yanına gelmesini ve kefe
nini almasını teklif etti. Vampir bu tek
Hfi kabul etti, fakat tam yukan çıktığı 
vakıt Baronun müthiş bir kıhnç darbe
siyle ba'.}ı ikiye ayrıldı. Vampir, yere 
yuvarlanmazdan evvel Baronun bir eli
ni sıkmağa muvaffak oldu. Böyle aşırı 
bir hal arzeden bu kadının elindeki 
kuvvet cidden büyük ve müth~ idi. 

cBaron, bulunduğu yerden indi, ve 
Vampirin başını kesti, kılıncını da kal
bine sapladı. Ve, Kontun kızını öldü
ren, ~öylillerin gürdilkleri hayalet, kon
tun evine misafir olan, fa.kat sofrada 
sert birşey yeıniyeıı işte bu Vampir idi 

<Baron bu k.or}run,ç mücadeleyi bi
tirdikten sonra, Vampirin çıktığı me
zarın taşını okudu: Mezar taşı üzerinde 
<Kontes Alik.i Fon Holbak> yazılı idi. 
Kont Holbak.ın kızını -kanını ernerek
öldüren annesinin büyük annesi idi. 
Baron, Holbak ailesinin çok yakından 
dostu olduğu, Vampirleşen bu kadının 
vücudunu paraçlamak ve yakmak iste
medi. Fakat Vampirler hakkmda malu
matı olanlara göre, vakıa başı kesilmiş 
ve kalbine demir veya çelik çakılmış bir 
Vampir, bir daha Vampirlik edemE!'Z, 
fakat böyle kaldığı halde insanlarca he
nüz me~hul olan daha büyilk bir fena
lığa kadir kalırlar. Bunun için başı ke
silmiş cesedi tam iki saat güneşe maruz 
bıraktı. Bu iki saat içinde ceset tama
miyle eridi ve pek az kemikten ibaret 
kaldı. Bu suretle Vampiri hiç bir veç
hi.le .fenıllılt edemiyecek hale soktu. 

cDostum, bu macera bir hayal eseri 
değildir, sizi bu hususla kaL'i surette 

sa ... z_ı __ ız ı EL&& 

* - !DE !L 

Ve kuruntuların Ko 
doğurduğu ular 

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

T RIHTE En büyük yangınlar 
ze zeleler 

~4-

_l\ılıım11a k.~Jctl'i şı.I; .::lllt. ltt.giliz 
tıemin. ederim. Vampir m~lesi beni 
şiddetle alaka1andır:mıştı:r, ~n buuu 
mutlaka halledeceğim.• 

Bu mektup Götenin ço~ dikkate la
yık bir mektubudur. 

ŞiMAL KUTBU BUZLARI 
ARASINDA 

Hortlak, cadı ve perilere ait halk 
inançları ve cfolklör> ler, insan ruhu -
nun muhitine bağlı lığı büyüktür. In -
san, çok gördliğü ve en ziyade izah 
edemediği hadi.ere ve vakıalara fevkala
delik atfeder! 

«Karpab ların k<ırkwıç luıyalık ve 
yüksek dağları, sık ve büyük ormanla
rı, ahalisi az ha§in muhiti <Hortlak» 
inancını doğurmu~tur. 

«Hortlak> denilen mevhum ve kor
kunç mahlukun vatanı Karpatlardır, 
Oradan sağa ve sola, şimale ve cenuba, 
hatta ta şimali Amerikaya kadar ya
yılmıştır. 

Eski kitaplar, ihtiyarlardan ve ağız
dan ağıza gelen rivayetler bu hususta 
müttefiktirler, Eskimoların da insan ka
nı emerek yaşıyan korkunç hortlakla
rın mevcudiyetine inanmış olmalarına 
ne demek ic4'p edecektir~.. Eskimolar
la Karpatların halkı arasında eskiden 
bir münasebet ve rabıta tasavvur et -
mek bi:raz gtiç olur! 

Bu benzeyiş, insan dimağının aynı 

olması ve aynı hadiseleri aynı şekilde 
te.fsir ve izah etmesi suretiyle izah bel
ki mümkündür! 

Şimal kutbunda, soğuk her hangi bir 
i.n!anın ruhunda en derin izler bıraka
cak kadar şiddetli ve daimidir. Gece
ler L~, her ruhta çok karanlık endişe
ler yaratacak kadar uzundur; senenin 
8-10 ayı gecedir! Issız ve ~iddetli so 

a ı ...., ..... ı & ..... •ses 

ve ....................................................... nere
lerde olmuş ve ne zarar vermiştir? 

Dünyanın 

vapurları, 

en büyük 
binaları 

tünelleri, 
kanalları, 

köprüleri, 
ve adaları 

şehirleri, 

dağları 
fZ'llO'~ liW:lf?M4&~.&'AJGD::i7.&zz.zz;rzz~;o~~~~LJSI .. 

Size bu aütunlarc:la vereceğimiz toplu ve aalıilı malUmat, r-bmlar Ye ihclelıa- _.._... 
sizin de bildikleriniz bulunacaima kaniiz. Bunlar umumi ansW'•ıpedik ifadelettit Te ymde 
yüz hakiki rakamlara istinad etmektedir. lçJerinde öyle kıymetli ol.ulan nrdar ki bir lllii
nevver, bir talebe mm.anında buıılan tophyalııilmek için unm uzadıya uğrqmak, bir çok 
menıe'lerden ve kaynaklardan iatifade etmek mecburiyetinden kurtulacakbr. 

Deyli Meyl gazetesinin ber sene olduğu gibi (939) ydı için hazır1adıiı almanalrt.n çıbrdı
~ ğunız §U malômcta siz de göz gezdirirseniz istifade edeceğinize eminiz. 
~ 
~~~6'!1(~2!Z~~!2>!illl .. ısiil'l'i~DmD85i*!l:IBlll!l ... Si!l:r.~"5111111SfJCl!";iilllllJliil!ll:lll:Elmi .. i81ıı!llllJI! .......... 

YANGINLAR 1 Konnot tüneli, 5 mil uzunluğunda Avus- tonluk Europa ve Bremesı, 48600 tonluk 

D.. d · d" k dar uht lif turyanın Hohe Tauren tüneli, 4.5 mil Conte de Savoia, 4:iM'1 tonluk Aqui unya a şım ıye a , m e 

1 

asırlarda bir çok yangınlar olmuş şe- uzunluğunda Alsasm Sainte - Marie - nia, 43153 tonluk be de Trance, 42500 

birler yanmış, eyaletler harap olm~ ve Aus - Mines tüneli, ~.5 ~ umnluğun- toRluk ~press of Britain, 34569 ~~ 
kül. h ı· 1 · t' r· · h ba da F.ranc;anm Rove tüneli en meşhurla- Mauretania (Temmuz ayında denize ın-a ıne ge mış ır. nsan zayıa - . • . . 
kımından en büyük yangınlar sinema- ndır. Sevenı, Toley, Standege, Vood- dirilmiştir) 32 ser bin tmıluk Augutus, 
!arda ve hastanelerde olmuştur .. Fakat bead, .Me~, Marley, Blach.uvll tü- Roma ve Pastör vapur4an en meşhur1a
dünyanın şimdiye kadar geçircüği yan- nellen de zikre şayandır. Bunlar 2 - 4 ndır. 
gınlar arasında dokuz tanesi biilıassa şa- mil uzunluğundadır. En büyük binalar 
yanı kayıttır. BÜYVK ŞEHİRLER Dünyanın en cesametli ve muhteşem 

16i6 senesinde Londra yangını, 1812 Dünyanın en kalabalık. şehriniıa han- bmalarınm Amerikada yapıldığına şüp-
de Moskova yangını, 1871 de Şikago gj.si olduğu da.ima münakaşa edilmiş ve lıe yoktur. BWlları sı.rasi:yle yazıyonıı: 

yangını, 1871 de Paris yangını, 1872 de nüfus sayımlan neticeleri üzerinde mtih- 1248 ayak yi.i.ksekliğinde Nevyorkta 
Boston yangını, 1904 te Baltimore y8Jl.- telif fikirler ileri süriilmüştür. Em.pire State, 1046 ayak yüksekliğinde 
gıw, 1906 da San Fransisko yangını, bin Deyli Meyle göre 931 nüfus sayımı Nevyorkta Cbrysler, 984 ayak yüksek-

polı:.ıııı uıle cıuufC)Je d1'şürı:Ui dcııkuz yüz on yedide Selinilı: yangını, neticesinde dilnyanm. nüfus kesafeti ha- liğinde Pariste Eyfel kulesi, 925 ayak 
ğuklar hüküm .süren bir muhitte aylar 1921 de İzmir yangını en meşhurlarıdır. kımnıdan en kalabalık şehri Londradu. yükseldiğinde Nevyorkta Manhattan 
süren karanlık! Bu, cahil dimağlarda, Nüfus sayılan şöyledir : bankası, 702 ayak yüksekliğinde Nev-
dar ruhlarda neler yaratı:nu?. Ne ko:r- BttrtJ'K ZELZELELER Londra 8,202,818 kişi, Nevyork yedi yorkta Voolvorth binası, 700 ayak yük-
!kulai vücuda getirmez.?. Dünyayı yerinden oynatan hareke- milyon 986.000 kişi, Tokyo 6,274.000 nü- sekliiinde Nevyorkun Metropolitan Life 

Korkulara şekil vermek ctab:iatten ti arzlara muhtelif asırlarda tesadüf edil.# fus, Berlin 4.299.318 nüfus, MoskoYa binası, 62'6 ayak yüksekli~ Nevyor-
üstün> mahl<ık!c>1· vücuda getimıek de- ıp.iştir. Tarihi İzmir hareketi arzı, şelui 3.663.000 nlifus, Şangbay 3.565.467 nü- kun Valdorf - A.storia binası, 500 ayak 
me-kti.ı·. yerinden oynatan meşhur İstanbul ha- fus, Şikago 3.376.438 nüfus, Osaka (J&- yüksekliğinde Baltimore müessesesi, 
Şim,u kutuplarının bu aylar siiren reketi arzı büyük bir ehemmiyet taşı- ponya) 3.101.000 nüfus, Faris 3.000.0QO 450 ayak yüksekliğinde Mısırın Cherops 

geceleri kadar «hortlak.. lara müsait ma1da beraber bunlardan daha büyük nüfus, Boenos Ayres 2.290.788 nüftl-', ehramı en meşhurlandır. 
muhit olabilir mi? zararlar meydana getirenleri de va.rdu. Leningrad 2.776.400 nüfus, F'ıladelfiya Büyük• Kanallar 
Eskimoların cesur oldukları muhak-

Miladi 79 uncu senedeki Pompei ha- ı,95o.9Gı nüfus ile en başta gelenlerdi?. 115 millik Gota kanalı, 100 milli'k su· -
kaktn·. En haşin bir tabiat v~ iklim ile B d b k hir mil 
mücadelede ıuağlô.p olmamaktadll'lar. re.keti arzı, 1531 ve 1755 teki Lizbon ha- un an aş a 53 şe . Y~ . yon- veyş kanalı, 80 millik Moskovanm Vol-

t d d nizl -.3 1 reketi arzı, 1857 deki N eopolitan ze~e- dan fazla, bir milyondan no nüfusu ga kanalı, 80 millik Liyeı· deki Albert 
Buz ar üzerin e veya e e.n.ıe av an- lesi 1883 teki Krak.atoa zelzelesi, 1902 barındırmaktadır. İstanbul halen yirmi 
mak onlar için tek yaşamak çaresidir. kanalı, 61 millik K.iyel kanalı, 50 millik 
Beyaz ayı, Fok, hatta Balina ve mu"'eh- deki Martinik zelzelesi, 1906 da.ki San yedinci dereceyi muhafaza ediyor. Panama kanalı, 41 millik: El.be kanalı, 
bet buzlar, fırtına ve Bankiz kopmaları Fransisko zelzelesi, 1908 deki Messina Büyük Köprüler 41 millik Trave kanalı, 35 millik Man-
onların her zaman boğuştukları canlı zelzelesi, 192Q de merkezi İtalya zelze- Dünyanın en büyük köprülerinin cester kanalı, 26 millik Velland kan.alı, 
veya c:ınsız tehlikelerdir. Ve küçük bir lesi, 1923 teki Tokyo ve Yokohama ır:el- Amerikada inşa edildiği hepimizin ma- 16.5 millik Am:.1erdam kanalı en meş
Eskimo çocuğü, zaif bir Eskimo kadm.ı zelcsi, 1931 de Napicr zelzelesi, 1933 te lfunudur. En b~ gelen San Fı-a.ıı.sisko hurlarıdu-. 
bu mücadelelerden zerrece yılmazlar, Kalifornla (Long Beach) zelzele.si, 1935 köİ>rüsünün neden Deyli Meylin köp- Yüksek dağlar .. 
fakat .. Kutupların o aylar süren gece - te Hind.istanın Ketta zelzelesi en meş- rüler istatistiğine ithal edilmediğini t~ 

Dünyarun en yüksek dağlarını sıra.si-
leri başladığı zaman, Eskimolar :mes - hurlarıdır. yin edememekle beraber diğer meşh'ln' 

le yazıyoruz . : 
kenlerinin biraz Herisine gidemezler, Dünyan•- ba"·yük· köprii.lerin adlarını ve uzunluklarmı 

k l ... Himalayanın Evere::;t tepesi 29149 çün ü o uzun gece erde buzlar üzerin- gözden geçirelim: 
d G 1 d 1 t••--ller·ı ayak, Baltistarun Godvin - Austen tepc-

e 4'. iupeyn er o aşır, bımlar kanı -..av İki mil uzunluğundaki Zambe.si köp- si 
28278 

ayak, Andesin İllampo tepesi 
emilecek canlı ve bilhassa genç ve gilr- Dünyann en büyük ve uzun tünelleri rüsü, iki mil uzunluğunda Danimarka- !:'. • 

büz kız ararlar! şunlardır : nın Storstomı. köprilsü iki mil uzunlu- 2~248 ayak, Alaskanın Mak ~ tepe-
r · b k l k1 b - ı.... _ - E.skiı •. ' sı 20464 ayak, Ecuador Andesın Koto 
sım aş a o ına a enrue.ı., uo- 15 mil uzunluğundaki Ben Nem tü- ğund.a Tay .k~r~sü, 1.5 mil uzunluğun- Paks tepesi 19613 ayak, Rokisin Logan 

!ıll'I bu kadar korkutan bizim dıort.lab neli (Hidro _ Elektrik cihadı), 13,5 mil de Fortb köprüsü en meşhurlardır. Hin- t . 
19539 

·ak ... _ ~ d ~ 
16916 Karpatlann cDroko> dan başka birşey clistandaki uft...:ı~-- k," ·· · Holbn- epesı a)' • ZU"ara.. agı 

uzunluğundaki Japonyanın Tanna tün&- .. .._U&UO"' öprüsü, ayak A1plann Mon Blin tepesi 15781 
değildid li, 12.5 mil uzunluguny daki Simplon tü- dada Meordjk köprüsü., A.nıerikadaki -'LL.r. 
Eskimoların dini <totem> esasına müs- Q _1 ___ ...1. K-1..-L L;,:....;n...-: ı.,___ ay-.~. 

neli 115 mil uzunluguny daki Apenlıı ua:ıuu .. ~ ve wre& .. ~~~ ~ a·· .. k ac1a1 
ienitt.i.ı·, bu din mucibince kavmin bil.- ' ' b ..... t, mil ··-·-' ğundadır uyu ar-
Jükleri, ıbti.yarları, sihirbazları öldük- (Yeni Floı-anse.da) tüneli, 9.25 mil UZUD- u.,........ laU.WU • Greenlandın mesah.ai sathiyesi 827 
ten sonra da yaşamakta devam ederler, luğundaki Loetsberg tüneli, 9.25 mil Büyük vapmlar- bin 300 mil, ~ Gine 330.000, Bonıeo 
yaşadıkları zaman aldıkları gıdayı ala- uzunluğundaki Sen Gothard tüneli, 8.5 Dünyanın en büyük vapurları şunllll'- 209.000, Baffinhand 231.000, Madagu
:mnlar, fakat genç ku: veya kuvvetli mil uzunluiuJıdaki Moıı Blln ti.in9li, dır : gar 228.000, Somatra 160.000, Büyük 
çocuk kanı emerek yaşamak mecburi, 7.75 mil uzunlujunda]d Mon Cenis til- 85 bin tonluk kı·aliçe Elizabet, 82.799 Britanya 88745 mildir. Dünyanın en hü-
yetindedirler. neli, 5,33 mil uzunluğund.a]d Otira tü- tonluk Normandi. 81235 tonluk Kraliçe yilk adası olan Avusturalyanın mesaha! 

... BiTMEDi •• neli, 5 mil uzunluğundaki Kwnadmnn Mari, 52226 tonluk Berenga.rla. 51.000 satrnyesi 2.945.581 mildir. 
.,_ - •• -•• •• ,, 2 -

Tarihi macera Demir Maske ı ı 
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ır 
ı 

ve esrar romanı M -· • 45-
il"P'w -

Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası 

Hayır .. Hayır .. Bu kadar kabaca.. Bu 
aadar harisane bir şekilde hareket eden 
adam, kalbini verdiği adam olamazdı. 

Bu.. Monsenyör Lui değil .. On dör
düncü Lui idi. 

Kcııdini gü.çli.ikle kralın kolları ara-
suıdan sıyı.ra.l'ak haykırdı : 

- Çekiliniz.. Geri çeki1iuiz: 
Dokunmayınız bana.. Siz kralsınız ... 
Genç kızın bu sayhası ondördüncü 

Luinin üzerinde ani ve derin tesir yap-
tı ... 

Süzan, gijzlerini açmış ve ona dikıni§, 
bala.yordu. 
Kral, böyle mukavemetlere alışmış bir 

hareketle Süzana doğru yürüdü. 
Onu... Hatta zorla kolları arasına al

nı.ak, sıkmak için tereddüt etmiyeceği 
anlaşılıyordu. 

Te.m bu su·ada odanın kaplsı büyük 
bil' gürültü ile kırılarak açıldı. 
İçeriye bir adam atıldı. 

'
1 

Bu adamı gören Süzan.ın dudakların
dan bir sevinç çığlığı koptu. 

Bu adam .. Mon Senyördü. 
On dördüncü Lui bu vaziyet karşısın· 

<I. kudurmuş gibi uludu: 
- İhanet.. İhanet.. Y et:iş Loren!.. 

· ... haylcrarak belirıden kılmanı sı-

i 
-- -- j ·- - - --- - ---

yırdı.. Nerede saklanac~tız.? JU biliyordu. Bunlan söyliyen Hanriyet Dangleter- odaya kadar bize refakat edeceksiniz .. 
Yandaki odada şövalye Dö Loren bu Diy4 söyleniyordu .. Bu sırada ise içe- Marki dö Luvuva kapının eşjiinde, dt Fa.kat kılıncınm belinizde t.aşuruunak 

manzarayı seyrediyordu. riclen on dördüncü Luinin. istimdat Sdi elinde yalın Jcılınçı belirdi Kral hemen ve telaşla yengesine doj- suretiyle .. 
Monsenyör Luiyi tahrik. eden ve ona : geldi. Seı:ı. Mars, Rosarj ve .silah.şörler içeri ru yilrüdU. On dördüncü Lui müdahale etmek is-
- Haydi.. Kardeşinizle karşı karşıya Lctren : atıldılar. Bir an içinde Monsenyör Lui- - Sevgili Hanriyet .. Dedi. Demek bu tedi: 

geleceğiniz bu sıradır.. - Evet .. Dedi .. Bize içim.izden biri nin başına bir çuval geçirilmiş ve eli adamın kim olduğunu biUyorsunın?. - Azizem ... Dedi .. Şövalyenin kılın-
Diyen o idi.. ihanet etti. Şimdiki halde Monsenyör kolu sun sıkı bağlanmı§tı. - Hayır Sir ... Onun kim. oldu~u de- cını belinde taşımamaSl için bir sebep 
:Monsenyörün odaya ab.lmasından Luiyi değil, kendimizi düşünmeliyiz. İn- Matmazel Brevan ise bir feryat kopa- ğil ... Fakat suç ortaklannı biliyonım.. yok.. 

sonra şövalye ellerini oğuşturd.u: likammuz.ı nasıl alacağımızı da sonra ka- rarak yere yuvarlannuş ve kendinden Kral, derin bir nefes aldıktan sonra - Olabilir sir .. Fakat kılınçsız bulun-
- Bu anda .. Dedi Fransa tahtı, Fran- rarlaştU'lrtz. geç.rn.işti. Hanriyetin kolunu tuttu. ınası daha ihtiyatlı bir hareket değil 

sa tacı benim elimde .. Ve o tacı ben is- Böyle söyliyerek Mark.inin kolundan Soğukkanlılığını elde eden kral Marki - Marki Dö Luvuva ile beraber oda- ıni? 

ted.i~ ndaının başına koyuyorum.. tuttu ve onu on dördüncü Luiuin bu- Dö Luvuvaya hitap etti. ma geliniz. Orada yalnızca konlŞU' ve - Peki öyle olsun .. Şövalye .. Kılıncı-
Yandaki odadan çıkan şövalye Dö Lo- lunduğu odaya sürükledi. - Bu ne demek Marki? .. Si.z.iıı emni- ne yapmak lazım geldiğini düşünürüz. ruzı veriniz .. 

ren birden kendine doğru koşarak gelen Odada, Monsenyör Lui kardeşinin yet ve mahremiyetinize teıJim ve tevdi - Majeste.. İcraatınıza hemen bura- Loren, itiraz etmeden kılıncını muha· 
Marki d'Efyatla karşılaştı. elinden silfilum dti§ürmüş, onu gırtla- ettiğim bir mevkufu böyle mi muha.fam dan ba)lıyabilirsiniz. Evvela şövalye dö fızlardan birine uzattı ve kendi kendine 

Marki, korkudan sap sarı kesilmiş bir ğıodan yakalamış, öldürmek füel'e bu- ettiniz?. Loı-enin iki muhafız arasında bizi takip iki silahşörün arasında bir mevkuf gibi 
halde, boğuk bir sesle : lunuyordu. Marki, gözü ile etrafındaki insanları etmesini emrediniı;.. yer aldı. 

- Şövalye ... Şövalye .. Dedi .. Mahvol- Lorcn hemen Monsenyörün üzerine işaret ederek: Şövalye sarardı. Kral, Marki Dö Luvuvaya hitaben : 
duk .. Kaçmamıza da imkan kalmadı.... atıldı. Havaya kalk:ını.ş hançerli lini ya- - Sir ... Dedi .. Bu hususta m.ajutele- Kral, onun taı·afına doğru hem hayret - Marki.. Dedi, ıMevkufııı hakkında 

- Ne söyliyorsun'? .. Ne oldu?.. kaladı. Bir anda yere yuvarladı. K!lıncı rine gizli olarak izahat ve malfunat ve- hem de şüphe dolu bU- nazar atfetti ve: evvelce verilmiş olan kararda hiç bir 
- Başta na.zır Marki Dö Luvuva ol- boğaıı.ına dayadı. receğiın. Onun elim.izden ne suretle - Şövalye mi.. Dedi.. Fakat Hanri- değişiklik yok .. Sdece Sen Marsa tavsi-

roak üzere bir çok silahşörler merdi.Yen - Kımıldamayınız ve teslim olunuz... kaçmış olduğunu anlatacağım. Fakat ye .. Ben ona hayatunı medyunum.. ye ediniz, eğer başının omuzları 
basamaklarını çıkarak buraya doğru Dedi. Yoksa ölürsünüz .. Ve sonra kuv- kendi.sinin butada nasıl esrarengiz bir - Sahi nıi sir.. Fak.at ona bakınız .. üzerinde durmasını istiyorsa bu defa 
geliyorlar. İçler.inde Sen Mars t var.. vetü bir sesle haykırdt: şekilde bulunduğunu bilmiyorum ve bu- Şimdi ~u andaki halinde hiç bir kurta- daha tedbirli hareket etsin .. 

İşte .. Bakın.. - Hey .. Askerler .. Muhafızlar .. Bura- na sizin gibi ben de şaşıyorum... rıcı hali var mı?. Sonra yerde baygın yatan Süzanı ~-
Filhakika koridorun nihayetinde ka- ya .. Buraya.. Odada bir ses duyuldu: ~ren güç hal il kekeledi : retle : 

runlığı benekliyen meşaleler belinnişti. Şövalye bu manevrayı üzerindeki şüp- - Onun burada ne suretle bulundu- - Ma ... dam.. - Bu ak§aın ve heıuen bu kız Karnıe. 
Marki d'Efyat mülemad.iyen : heleri izale için yapmıftt. Çünkü silah- ğunu ben biliyorwn ve burulan hiç bay- - Şövalye .. Müdafaanm majeste ken- litler manastırına götürülsün .. 
- Ne yapacatız? .. Nereye ka<;acağn.. şörlerin zatPn ol'QYa eelmkte olduJdan.. ret le etmiyorum. ci1 odalannda dinli,yleoelder ve siz dıe -R 1T' ·ı:f1'--



Tunus'ta 1911 senesinde 

88,000 ltalyana karşı 
44,000 Fransız vardı 

Fransa derhal kararlar ve kanunlarla 
bu tehlikeli vaziyete karşı tedbir aldı 
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Atatürkten ismet lnönüne G •• JJ•k N d• ? 
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cek yalınız o idi!. Güzel diye kime derler? 
Journal de Monlrex yazıyor : 
Meşhur bir darbımesele göre her gi

denin yerine gelen olurmuş. 
Fakat hakikatle bu, daima varit de

li.ildir. Zira bir adamın popüler olmasın
da hazan onun hakiki kıymetiyle alaka-
dar olıruyan bir takım yabancı unsurlar 
rol oynıyabilir, yahut ancak fevkalade 
hadiselerin tebarüz ettirdiği bir takım 
meziyetler müessir olabilir. Hiç şüphe 
yoktur ki, Musso1ini veya Hitler günün 
birinde yok olurlarsa, onlnra bir halef 
bulmak icap edecek ve bu halef te ko
laylıkla bulunacakt1r, ancak kat'iyyen 
ikisinin de yeri dolınıyacakbr. Zira ge
rek Bitler, gerek Mussolini, tamamen 
farklı, tamamen başka bir devrin insan
larıdır ve işgal ettikleri iktidar mevkii
ne çok hususi \'e dramatik şartlar da
hilinde gelmişlerdir. Bu gibi şahsiyet

lerin ellerinden bırakmağa mecbur ol
dukları dizginleri yeniden yakalamak ve 
kullanmak gibi mesuliyetli bir vazife ile 
mükellef olacak kimselerin ise, her şey
den evvel prestij denilen mühim nes
neye malik olmalan 18.zımdır ki, bu da 
kolay kolay her kese nasip olmaz. 

makamlannın emirlerini itaatle telakki Bugün Erkekler de kadı olar gi bı· gu··. 
ederle.en, Anadoluda, Yunanlılara kartı 

mücadeleye giri§mi§ olan aai general zellik daV8SJDJ gütmekte haklıdırlar 
Kemalin milli hareketine İ§tİrak etmek 
üzere Anadoluya hareket etmişti. Fransız hastaneleri dahiliye mütahas-

General Jsmet, erkanıharbiye reisi aı- sısı doktor Pathault diyor ki : 
fatiyle, Kemal ile birlikte, pnrçalanmak •Güzellik• hakkında dünya kuruldu 
tehlikesine maruz bulunan memleketinin kurulalı muhtelif fikirler, dü.~ünccler 
istiklali için çıırpıştı. 1nönünde, Sakarya ileri sürillmüşttir. İyi kötü her kes bir 
nehri kenarlarında, Türk ordusundan da- şey söylemiştir. Söz söyliyeı!Uer bu mev
ha kalabalık daha iyi techiz edilmiş olan ztıun esasına ne dereceye kadar yaklaş
Yunan ordusunu tamamen hezimete uğ- mışlardır, ne der.eceye kadar salfıhiyet
rattı. Bunun üzerine Ankara büyük mil- leri vardır, bunlar hiç araştırılmamıştır. 
let meclisi, milletin minnettarlığını ifade Beşeriyet tarihinin bütün devirlerinde, 
için, kendi.sine evvela Tuğgeneral, son- kürrci arzın her köşesinde güzellik da
ra da Tümgeneral rütbesini tevcih etti. vası dalına her kesi meşgul ebni§tir. As

Muharehe meydanlarında başlıyan bu rımızda da bunun üzerinde ısrarla du
işbirliği, kl8a bir znman sonra hükümet rulması garip görülmemelidir. 
kabinelerinde devam etti. Netekim Ke- Evet .. Her kes güzellikten bahseder, 
mal 192 3 senesinde bu en yakın İ§ ar- her kes, rast gelen güzelliğin şartlannı, 
kadafını diplomatik müzakerelerle, miİ§· güzelleşme yollarını kendi kafasına, iş
terek zaferlerinin semeresini tahtı emni- teğine göre anlatmağa çalışır. Bunların 
yete almak üzere Lozan' a gönderdi. içinde pek çok şarlatanlar da vardır ve 

Modern Türkiyenin banisinin bu in- maalesef i§te asıl bu şarlatanlardır ki 
tihabı çok isabetli idi. Zira 24 nisanda insan güzelliğine en büyük zararları ve
Onchy' de Beau - Rivage otelinde, Suri- rirler. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 v e __ ..ı F takının ld Ayni şey, bir kaç gün evvel, altmış 
ıgı snas11.KJa ransanın ış o u- d 
iu tavn bahane eden Ital anın . vaktil -~aşın a olarak yani daha hayli genç 

yeyi, Lübnanı ve Fili.tini kaybetmi§ olan Bazıları bu mühim mevzuu ağır bir 
Türkiye, yeniden fethettiği Anadoluyu ciddiyetle ele alırlar. Bazıları ise ehem
resmen muhafaza ediyor, diğer tarafdan rniyeti ile hiç te nisbet kabul etmiyecek 
büyük garp devletleri de birer müstakil bir hafiflik gösterirler. Havadan tavsiye
ermeni ve kürt devleti kurmaktan vaz- ler savururlar. Bunlar sadece içinde ya
gec;iyorlardı. Bu suretle büyük asker de, şadığımız asrın değil, evvelki asırların 

Günün Politik 
meselesi 

Noye Zührer 
Saytung'dan 

b h ta ılm lan 
Yl ' 

1 
tae iken şan ve şeref içinde ölen Türkiye 

u usu yap ış o an aşna arı - . . .. . _ _ . .. __ 
d v 'l"'- tm .dir reısıcümhuru ıçın vanttır. Bu olum 

nıma ıgını ı au e esı . . 
Italyan parlamentosunda · yükselen g~nç ~d~lu ~~uriyetini, uz görüş-

sesler arasında sayılan cTabil emeller>- I~ ve hıç hır manıden ürkmiyen enerjik 
in isimlerini teker teker Korsika Nis bır şeften mahrum ediyor. Atatürkü is
Savoya, Cib~ti diye ele ~lacak ol~rsak' lihJaf iddiasını bihakkın ·ileri sürebile-

••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• ' k kb 1sm davanın, çok, hem de çok daha geniş ~e .. ~~ . . ir insan vardı k~'. o. da . et 

ayni zamanda muvaffak bir diplomat ol- da gördükleri şeylerdir. 
duğunu isbat ediyordu. Halbuki •Güzellilu meselesi böyle 

Fransada ancak kısa bir müddet ika- şarlatanlıklardan ve hafüliklerden kur
met etmiş olan Kemal Atatürk yabancı tuliarak lliyık olduğu ciddiyetle ve ehem
memleketleri pekaz tanırdı. Buna mu- miyetle tetkik edilecek estetik olduğu 

kabil 1smet 1nönü, siyasetine belki de da- kadar insan için hayatı bir mevzudur ve 
ha ziyade garplı bir tandans veren bir bu mevzu muhakkak surette insanların 
Avrupalıdır- sıhhatleri ve fizik kültürleri ile uğraşan 

Maamafih bu, sadece bir tahminden doktorlan her kesten fazla meşgul et
ibarettir ve hadLc;abn tamamen aksini mektedir. 

cVcnüs> 

mızda bu hakikat anlaşılmış ve erkek 
gençliği sporlar, açık hava idmanları ile 
hakkı olan bu güzelliği elde etme yolun
da ileri hamleler atıruşbr ve atmakta· 
dır. Bazı kimseler de1ikanlıların (Güzel 
olmak) isteklerini dudak burarak kar· 
şılarlar. Bir doktor ise ancak onların bu 

Satıh mesahası 125.000 kilometre mu- olduğu anlaşılır. Ancak, şimdilik ilk Inonu ıdi. Buna sebep, Turkıye İsvıçre 
rabbaında olan Tunusun, bugünkü nü- pl!nda bulunan Tunus üzerinde müta-. medeni kanununu kabul etmeden evvel 
fusu 2,6 milyondur. 1936 istatistiklerine. lealarımızı yürütmekle iktifa edelim. dahi, şanlı İsmet pa.~a ismini taşıyan 
göre bu miktarın 2,3 milyonu yerli arap- Hiç ~phesiz ki, Italya, kendi men- adamın. cümhuriyet bani.sinin en iyi iş 
lar, 213.000 i Avrupalı ve 50.000 i de suplarının Tunusta ynpmış oldukları arkadaşlarından biri sıfatiyle, onunla 
yahudidir. Ahalisinin onda dokuzu sömürge eserini, onların büyük bir öl- birlikte bütün tehlikelere, bütün müca
müs!Umandır. Avrupalılardan, 108.000i çüyü bulan kültür ve ekonomi fanli- delelere iştirak etmiş, velhasıl Atatür
Fransız, 94.000 i Italyandır. 1926 da Ital- yetlerini ileri sürerek, bu sömürgeci- kün en iyi :raYerliğini yapmış bulunma
yanların sayısı S!l.000, Fransızların ise }erin Italyanlıklarını korumakla ve ken- sıdır. İsmini ta~ıdığı İnönü zaferi ise 
71.000 olarak tesbit edilmişti. clilerinin uzun yıllardanberi muahede genç cümhuriyctin bütün minnettarlığı-

ispat etmesi. de kuvvetle mümkündür.. Güzellik nisbidir .. Derler .. Her kesin hareketlerini tasvip eder. Çünkü güzel-
Biraz evvel kendisinin 1923 te Lozanda kendisine mahsus bir güzellik telAkkisi liğin birinci şarb sıhhattir. 
toplanan Yakın şark konferansında vardır. Ben burada bu ıNisbh olan gü- Güzelliğin temin ve muhafazası yo
Türk heyetine riyaset ettiğini hatırlat- zellikten değil .. İnsanların aril olan gü- luncla yapılan hamlelerin gayesi ınutla· 

1911 de 88.000 kişiden ibaret olan ıtal- ile tfıbiiyetleriyle yakından alakalan - nı kazandırmıştır. Bu itibarla bmet İnö
yan grubu 44.000 Fransızm karşısında makta haklıdır. Jtalyanların Tunusta nü Gauyi - belki dalın az bir prestijle -
büyük bir üstünlük farkını ifade edi - ba~nrmış oldukları işleri objektif olarak fakat her halde ayni otorite i1e istihlfıf 

mıştık. İşte bu esnada İsmet paşa refa- zelliğinden bahsedeceğim. ka insanları bir Apollon, bir Adonis, biı 
katinde diğer bir Tiirk zabiti ve albay Güzel olmak için ne lazımdır? Hergül, hir Venüs, bir Afrodit yarat· 
Bernand olduğu halde d'Orgeveaux'da İşte müsbet bir sual.. mak değildir. Güzelliğin temeli şudur ı 

ki ski müsabakasına gitmiş ve fevkala- Gilzel bir erkek veya güzel bir kadın, •Her insan karakterinde, şahsında. yordu. takdir etmekle beraber, Fran.c;ız1arın etmeğe Myıktır. 
O tarihlerde, Tunustaki It.alyanlar, da meydann gctirm~ oldukları sömürge Türkiye cümhuriyetinin yeni Reisi 26 de alakadar olmuştu. Bu orta boylu, beşer tipinin bize en iyi ve en mükem- vücut yapısında ve ruhunda gilzel ol· 

kartal nazarlı, ince çehreli Türkte şa- mel örneğini vermiştir. rna kabiliyetini taşımaktadır. Asıl mese
kacı bir ifade ile kuvvetli bir irade bir- Gilzelllği böyle tarif edince karşımız- le bu kabiliyetleri keşfetmek ve onlara 

kendilerine ve ahfadına Italyan tabiiye- eserini takdirle yfıd ve Frnnsanın Tu _ eylül 1884 tarihinde lzmirde doğmuı
tini muhafaza etmek hakkını garanti nustnki Jtalyanlara karşı tatbik etmiş tur. Parlak bir ıekilde geçen askeri tah
eden 1896 anlaşmasından bütün mılııa olduğu tabiiyet politikasının, ne onfarın silden •onra 1906 da erkanıharbiye yüz 
ve şümuliyle istifade ediyorlardı. Fa.kat, milliyetlerini değjştirmeği ve ne de dil baıısı olmU§tur. Erlı:anıharbiye reisliğini 
Tunustaki Italyau unsurunun tesiill ro- ve kültür bakımından Italyanlıklarıru ve nihayet harbiye nezareti nazır mua
lünden kuşkulruımağa başlıyan Fransa, izrar etmeyi istihdaf etmemiş olduğunu vinliğini ifa eylemi~tir. 
tatbik etmekte olduğu himayeye, Fran- görmekteyiz. Anlaşılan, Fransız haki_ 20 Mart 1920, general İ•metin haya
sız knrakterini vermek lüzumunu his- miyetinin bilh~ milliyet koruyucu _ hnda çok ehemmiyetli bir tarihtir. Zira 
sedince, bu vaı.lyet cihan harbinden son- luğu, faşist politikasına, bir milliyet o gün, tstanbulda padifah, lngiliz askeri 

leşmiştir. İsmet İnönü Kemal gibi bir da bir başka sual çıkar. göre inkişaflarını temin etmektir. 

askerdir, fakat diplomasi ile uğraşmak - Peki amma .. Dünyada tek bir beşer Güzelliğin temelinin de insanın karak-
suretiyle inceleşen bir asker. tipi yoktur. Tabiat, ırklara, muhitlere ve teri olduğu unutulmamak şarttır. 

Genç ve dinç Türkiye cümhuriyeti, devirlere göre muhtelif tipler meydana Her şahsa göre karakterin terbiyesi 
mukadderatını kemali itimat ile onun getirmiştir. Şu halde tipler muhtelif yine her şahsın kendisine mahsus olan 

ra değişiverdi. 1921 ve 1923 yıllarında prensibini ileri sürmek ve bu prensibe 
11eşredi1en kararname ve kanunlar, an- istinaden d~, Italyanm Tunus üzerinde 
ne ve babası Tunusta bile olsa, rüşde bir toprak ve mülkiyet iddiasında bu -
varmış olan Jtalyan çocuklarının, şayet 

lunmiık cesaretini vermiştir. Ciano nut
başka bir tabiiyete kat'i surette geçme-

kunda bahis mevzuu olan ve faşist mat
miş ise, otomatik olarak Fransız huku-

iyi ellerine terkedebilir. olunca bu tiplere göre de ayn ayn gü- güzelliğinin inkişafında mühim bir 
Ch. ıab. M. zellik telakkileri vardır. adımdır. 

Daha sonra bir tabii güzellik mevcut- Güzellik bugün (Tuvalet) telakk.isin· 

Ticaret Defterleri 
tur bir de sun'i güzellik. den çıkmış, ilim zeminine girmiştir ve 

buatı tarafından hiç çekinilmeden Tu-

~~dan istifade etmelerini emrediyor- nusta da devam tatbik edilmesi isteni- D efterlerı· n tasdı.kı· zamanı 
len Münih revizyon politikasının mlina 

Bu kanun ve karanameler, diğer ya-
gelmiştir 

Güzellik denince hatıra derhal erkek- bu ~ şarlatanlardan ziyade doktorları 
ler değil, !akat kadınlnr gelmektedir. alrutadar etmektedir. Şahsında mevcut 
San'at tarihinin sahifelerini karıştıracak güzelliği belirtmek veya belirmiş güzel
olursak orada erkek güzelliğinden pek liğini korumak istiyenlerin baş vuracak
az babsedildiği.,i görürüz. Halbuki er- ları ancak ve ancak doktorlardır.. Ve 
kek te kadın kadar güzeldir ve onun da unutulmamalıdır ki bu mesele bir mem· 
güzel olmağa hakkı vardır. leket için temeli sağlamlığa, sıhhate da· ve mnhiyeti, işte bundan ibarettir. 

hancılara da şaınil bulunuyor idiyse de, 
TunusUıki yabancıların en büyük gru- Sudet aıilaşmaları meselesinnde tat-
bunu teşkil eden ve bir çok nesiller_ bik edilmiş olan milliyet prensibi, Tu
dcnbe.ri ana vatana bağlı kalmış olan nu.sta 200.000 Avrupalı sömürgeci ara
Italyanları sarml§b. sında ekseriyeti teşkil eden Italyanların 

esas olarak kabul edilmesi şeklinde tef-
1923 te neşredilen kanuna göre, 1929 

sir edilmek isteniyor ve bu yapılırken, 
yılınn kadar 5.000 Maltalı ve 5.000 de büyük bir :kısmı Fransız tabiiyetine 
Italyan Fransız tabiiyetine geçmi§tir.O 

geçmiı olan ltalyanların vaziyetleri göz 
tarihtenberi devam eden bu istihale ay- önüne getirilmiyor. 
nı nisb2'tte fok.at daha büyük rakamlar-
l:ı tekemmill etmiştir Alınan bu tedbir Faşist diplomasisi, milletlerin mukad-
sayesinde Italyan tebaasının çoğalması deratlarını kendileri tayin etmeleri me
öniine geçilmiş, diğer taraftan, Fransız selesine şimdilik temas etmemiştir. Nü
tebaasının adedi çoğaltılarak yukarıda fusun onda dOkuzunu te.~kil eden yerli 
kaycledilıni~ olan üstünlük temin edil- halle arasın<la faşistlerin yapmakta ol
miştir. duklan islamcılık politikasının, Italyan-

1935 son Kanununda Mussolini - La- larm gaye ve hedeflerine yardım etmesi 
val görUşmesi, Fransız politikru;mm Tu- ümidiyle hareket ediliyor. Maamafih, 
nustaki Italyan unsuruna karşı daha yakın bir atiye kadar gerek Fransa ge
elverişli ve hakkaniyet dairesinde hare- rek halk cephesi rejimi bu hususta çok 
ket edeceği intibamı uyandırmıştı. Mus- büyük hatalar işlemiştir. 1936 zaferinin 
.solininin, Almanların Avusturyaya yük- sarhoşluğiyle hareket eden sosyalist

Jenmelf'ri karşı ında mevküni kuvvet- komünist propagandası, yalruz Tunus
lendirmek ve tasavvur halinde bulu - taki halk arasında değil, şimali Afrika
nan doğu Afriknsı hareketinin yükünü da o kadar büyük çılgınlıklarda bulun
hafifletmek maksadiyle 7 son Kanun du ki, sade Avrupalı sömürgecileri kor-
1935 de ynptığı ve ltalyanın Fransaya kutmakla kalmadı, bütün memleketi 
yaklnşmasını ifade eden 7 son Kanun sarstı. 

1935 tnrihli Roma anlaşmasına, bir de, Fransada hakim olan inkılap ihtil1il 
J8!)G :rmrnhedesini, milliyet bakımından temayüllerine, yahudi gençliğinin Tu-
1965 tarihine l.ndar temdit ve bu tarihe nusta alet ve vasıta olmaları yerlilerin 
kadar Tunustn doğacak olan Italyanla- üst tabakasında büyük bir endişe ve 
ra pratik olarak ltalyan tabiiyeti tem.in telfış uyandırdı. Böyle bır ruh haleti 
eden yrı bir nnln~ma ilave edildL arasında Italyanın yahudilere karşı al-

Bu nn'aşma ile, Mussolini, Italyanın mı~ olduğu tedbirler, o memlekete kar
Tunust.t•ki hakları üzerinde hir zaman şı bir sempati beslenmesini intaç e'lti. 
tahdidini kabul etmiş oluyordu. Iştc Ancak şunu da kaydetmek lazımdır ki, 
Italyan - 1''rnnsız yaklaşması arkasına tehlikeyi sezen Fransızlar, şimali Afri
gi:z.lenmiş olan düşüncelerin nelerden kadaki sömürgelerinde yapılan tahrikfi
ibaret olduğu bir türlü anlnşılamadı. ta karşı gayet enerjik bir surette hare
Ancak, muhnkkak olan bir şey varsa, keie geçerek ihtilalci cereyanları orta
o da, Tunus etrafında yapılmış olan bu dan lı:aldırılmı~lard ır. Nitekim, 30 Son 
anlaşmanın Habeşistan buhrnnı yüzün- Teşrindekj tehlikeli vaziyette, umumi 
den tatbik edilememiş olması ve sırf greve iştirak etmek için, Tunusta en 
Tunuslnki Fransız himayesini saldır - uf.ık bir teşebbüste bile bulunulmamış
m.ak rnak.sa<liyle. zecri tedbir anlaşmaz- tır. 

Alakadarların dikkat edecekleri noktalar Memnuniyetle kayde şayandır ki asrı- -y-an_an_h_ir_ı_rk_m_es_e_le_sı_dır_· ·----

Memleket ik.tısadi hayatında meslek ve nin tarih ve numara sıra.siyle hıfzedilip 
mevzu iştigalleri itibariyle bir kazanç sene sonunda ciltlenmesi usulünü ilıdas 
maksadı takip eden hakiki ve hükmi şa- etmektedir. 
hısların tutmakla mükellef bulundukJa- Yine ayni kanunun 15 inci maddesi
rı defterlerin tasdik edilmeleri zamanı nin üçüncü fıkrası da, bahsi geçen 7 in
gelmlştir. Bu itibarla - meslek! alaka- ci maddenin •2• numaralı bendinde ya
mız dolayısiyle - halkımızın mümkün zılı mükellefleri (Kazanç muamele def
mertebe tenvirine çalış:mağı kendime teri) tutmakla mecbur etmektedir ki 
bir borç addettim. bu mükellefler : Borsa acentalan, mü-

Ticaret hayatında kullanılan defter- bayaacıları ve simsarları, sigortacılar ve 
lerin ne kadar ehemmiyeti h5.iz ve ica- sigorta komisyoncuları, noterler, mül
bmda ihtcaca salih bir vesika teşkil et- tezimler, sahip oldukları dalyan, maden 
tiğini kanunen bunları tutmakla milkel- ve voli mahallerini kiraya verenler, şe
lef bulun.an her kes bittabii takdir eder. birlerde apartmanları ve 5000 den fazla 

Ticaret kanununun tarifine göre san- nüfuslu yerlerde toptan kiraladıkları 

atı ticariyeyi hru.z olan her şahıs ve mü- hanları parça parça kiraya verenler ve 
essesenin başlıca üç defter tutması ikrazatçılardan ibarettir. 
mecburidir. Bu defterler : Kazanç kanunu bu defterlerin her ti-

1 - Mevcudat ve müvazen:: defteri. cari yıl başında (Takvim senesi iptida-
2 - Yevmiye defteri. sı} tasdik ettirilmesini emrettiği gibi ti-
3 - Kopya defteridir. caret kanunu da istimalden evvel olmak 
Bunlardan maada muamel~tı ticari- şartiyle bu tasdik için noterleri vazife-

Karabük fabri
kaları 

Dün direktör Londra
dan gelerek Anka. 

raya gitti 
Istanbul 14 (Hususi) - Karabük de

mir ve çelik fabrikalarını inşa eden Bra
ssert şirketi direktörlerinden Mayls 
dün Londradan şehrimize gelerek An
karaya gitmiştir. 

Mayls bundan bir ay kadar evvel An
karada, Karabük fabrikalarının ikma -
!inden sonra Türk elemanlarının yetiş
mesine kadar kendileri tarafından ~le
tilmesi için Sümerbankla müzakerede 
bulunmuştu. Bu müzakereden aldığı 

neticeleri, merkez şirkete bildirmiş ve 
yeni talimatla tekrar Ankaraya gelmiş 

Hatay hükümeti yeni 
pullar bastırıyor-

Antakya, 14 (Hususi) - Hükümet 
10, 50 ve 75 santimlik posta pulları ta· 
bettirecektir. Bu pulların Eti asarından 
alınmış mozayık bir tavus kuşu, diğe• 
rinde muhterem devlet reisimiz Tayfur 
Sökmenin portreleri bulunacaktır. 

bulunmaktadır. 

Son defa reisicümhurwnuz ismet .In
önünün Karabükü teşrifleri dolayısiyle 
Ingiliz mü.mes.5illerin, fabrika iıışaatiyle 
olan a15kaları bir kat daha artmıştır. 

Mart ayında bir numaralı yüksek fırı· 
nın tamamlanmrun ve demir dökm~e 
başlamak hususundaki karar katiyetle 
tahakkuk edecek, Temmuza varmadan 
iki numaralı yüksek fırın da ikmal edi· 
lerek büyük bir kii§at resminden sonra 
fabrikalar çelik imaline de başlıyaca1'· 
tır. 

yenin vüs'atine göre icap eden muavin dar kılmıştır. Kazanç kanununun bu 
defterlerin tutulabileceği de yine mez- deherlerin ticart yıl başında tasdi.kini 
kur kanun hükümlerindendir. emretmekteki maksadı da, hiç şüphe Valans ve Madrit inbomhardıma

Ticaret aleminin inkişafı ve gün geç- yoktur ki, yıl sonunda hesabını kapayıp 
tikçe daha ziyade inkişaf eden bu Alem blançosunu yapacak bir tüccarın yeni 
üzerinde devlet mürakabesinin daha yıla girerken günlük muamelelerinin 
temkinli ve dnha mütekfunil bir tar.ıda musaddak bir defter üzerinde işlenme
tatbik lüzumu bir takım ihtiyaçlar do- sini temin etmektir. 

nında ölen ve yaralananlar vardır 

ğurmuştur ki bunun mev-.ıuumuzu alil- Bu cihet, yeniden işe başlıyacakların, 

Madrid 14 ( ö .R) - Madridin topçu tarafından bombardımanından S lü~ 
ıi ölmü~ 20 kişi yaralanmıııtır. Yalansın tayyareler tuafından bombardımanı 
S ölü, 7 yaralıya aebebiyet vermİ§tir. 

kadar eden kısmı (Kazanç vergisi ka- defterlerini işe başlamazdan önce tasdik tasdik ettirilmeleri icap edeceği kanaa
nunu) nun defterler hakkında koydu- ettirmeleri icap edeceği yolunda kazanç tindeyim. 
ğu hUkümlerdir. vergisi kanununun koyduğu hükümle Bir de elde mevcut defterlerini erte-

Kazanç vergisi kanununun 15 inci de anlaşılmaktadır_ si sene içinde kullanmak istiyenlerin, bu 
maddesi, bu kanunun altıncı maddesi ile Kopya defteri yerine kullanılan mu- defterlerin son kayıtlarına noterlerce 
yedinci maddesinin ıla numaralı bendi- habcrat suretlerinin ise yıl sonunda cilt- şerhettirmeleri esa<n konulmuş ve bu
ue göre beyannameye tabi tutulan mü- lettirilip · tasdik edilmesi kMidir. nun için de ticari yılın başladığı günden 
kelleflerin ticaret kanununun emrettiği Bunlardan başka ticaret işlerinin vüs- itibaren bir ay müddet tayin edilmiştir 
defterler den maada bir de (Defteri ke- atine göre kullanılan yardımcı deher- ki, bu da iktısadt hayatın icaplarından 
bir) tutmalarını emretmekte olmakla lere gelince : Bittabi bunlann da - mec ... doğmuş bir keyfiyettir. 
beraber kopya defteri yerine muhabe- hurt olmamakla beraber - defatiri esa- Bu şekil tasdiklerden maada bir de 
ratın makina ile alınmıs birer suretleri- si.Yeye kıyasen ayni _ ~kil ve zamanda su cihet nazarı dikkate alınmak lAzuxı-

dır : 
Ticaret kanunu her tüccarın defter· 

lerini senede bir defa noterlere ibra:a 
ederek son kayıtlarına işaret ettiribne
sini emretmekle beraber ticaret defter
lcı·inin son kayıt tarihinden başlıyarak 
on beş sene müddetle muhafazası JJlec· 
buriyetini koymaktadır ki bu da ticare~ 
hayatının tam bir disiplin altında yUrii· 
mesi ve matlup intizam ile inkişafın te
mini noktasından lüzumlu görülmüştiit• 

:tAtF GİRAY 
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Pamuk satı lar • idir 
Buğday piyasası durg-uırn r. Arpa 
piyasası ise istikrar temi olun mu,, tur 

Şehrimiz ticaret ve sanayi borsası ta- bakla satın aldığı öğrenilmiştir. Satıcı- 1 ınadi temevvücü göstenn ıniştir. 
rafından son ekonomi haftamızı teşkil ların 4 kuruşa mal satmamak hususun-! ILyeti umumiyesi noktasındruı piya
eden 7-13-12-938 tarihlerinde neşredil- daki ısrarı ecnebi piyasalarının daha sa vaziyeti eyi olar"k telakki edilmekte
znif -olan gündelik borsa satl§ları liste-1 yükseğe mal almamaları keyfiyeti kar- dir. Ihracat ve da'-ili ~arfiyat.. için rn:ıl 
!erinden mez~r r_r_ıüddet içinde ~~~a- şıs~n~a .kı~ılımış old~ğun~a.n bakla. iş- mübnyaa cdildi~i h~r ihtim!il l·~l'Ş ın-
da muamele gonn\1§ olan topra k u run- lerırun inkışafına dogru gıdilmektedır. da spekül.lsyon ı~lerı de yapıldıgı anla-
lerinin miktar ve fiatleri berveçhi fiti KUll.IDARI: sılnrkt dır. 
surette icmal edilmiştir: Piy<'sada bug\in için kuvvetli olma-
F.şya ismi miktarı çuval Az Çok Hafta satışı yukarıda işaretlediğimiz mak!a b ... raber buna yakın bir i<:tikrar 
M. buğday 2014 > 4.50 5.25 gibi kilosu 8.5 kunı§tan 128 çuval olu!> mii" tlıede cdild!:>i söylenmektedir. 
Beyaz arpa 135 > 3.875 3.875 geçen hafta 8-8,5 kuruş ~rasınd:ı fint- ı 1~12-938 tarihi kin borrnda nlaka-
Susam 1015 > 16.75 17.00 lcrlc 143 çuval mal satılmı ştı. G~çen ~- d:-ı 'ar taı·afından m:ılın nevi'le ve z~tış 
K urridan 128 > 8.50 8.50 nenin bu haftasrnda is~ bors:ıda. 5.5 ku- .. 1 1iıı' )r~ mü b l oh•1 namı.ık fiıı.tl -
Nohut 129 > 7.125 7.125 ruş füıtle 4 çuval kumdurı muamde i 
M. pamuk 1788 balya 36.00 49.25 olmustu. 7.~o •17."'~1 
P, Çekirdeği 1336 ton 4.75 5.00 Talebin fazlalığı kaışısındcı p~ya"-ıda- ~ > 4 ~:> <49.03 
M. Palamut 32'rn kent.200.00 455.00 ki stoklarla dahilden mevrudzıtın azlıilı y r'i !ı".,ır 4?.(Jfl 42.00 
Tatlı badem içi 3000 kilo 100.00 100.00 dolayısiylc fiatlerde terakki meyilleri '> > vadoJi mmımcle yoktur. 
M. Ç. üzüm 8485 çuval 6.00 19.00 hasıl o1muştur. Beyaz mallara kalitec:·-, Son haf n zarfıncb yı:ıpılan hesanlarn 
Razakı iizüm 75 > 12.00 12.00 ne göre G-9 kuru,ş arasında kuvvetli alı- 1 r,ört' borsı::d'l satılan pamukların dürt-
Siyah üzüm 63 > 11.75 12.00 cılar mevcuttu r. te üı:ü miktarını ihracatla alükadar ol-
M. Incir 1442 > 6.25 20.50 NOHUT: mıyan tacirl"r tar.afınd n mübayaa edil-
P rina yağı. 75000 kilo 20.00 20.00 ' mi~tir. Bu vaziyet son zamanlarda spc-

Haftalık borsa muamelelerini bu su- Yukarıda işaretlendiği üzere son kU'ıb·yon Mne fazlaca eh!.'mmiyet vcril-
r etle icmal ettikten sonra mezk ur eşya- hafta içinde borsada kilosu 7.125 kuruş- diı>"ini ispat etmektedir. Şimdilik pi
nın hafta zarfında envaı üzerinden yn- tan 129 çuval nohut muamelesi olmuştur. yasnda yazılmnğa dc~er başkaca bir.şey 
pılmış muameleleri miktar ve fiatleri- Fiate nazaran bu malın sıra olmayıp yol·tur. 
ni a§ağtda arzediyor, h::ıfta1ık piyasa va- fevkalftde bir nohut olacağı anlrşılm:ık- PAMUK CE..ıuRDEôl: 
z.iyetleri.. hakkında alakadarlanndan tadır. Son hafta içinde borsada hazır olarak 
edindiğimiz malumatı da ayrıca işaretli- Geçen hafta nohut üzerine rnuamel" ki'o u 4 .... 5-5 kunı:. rasmda fiatlerle 
yonız: olmamıştı. GCÇ!'n senenin bu haftasına 13 5 ton pamuk çekird" ii muamelesi 

BUCiDAY: ait borsa listelerinde kilosu 5-5.25 ku- olmuş•ur. 

Satış tarihi çuval Az Çô1t 
7-12-938 675 6;25 11.75 
8 > > 45 15.75 15.75 

12 > > G85 6.875 20.50 
13 > > 73 lS.50"'113.50 
~kCln 1442 
Bundan bir hafta evv Jki salı.3 ire 

' aşağı yukarı bu miktarda olup fiatleme 

1 

nynı seviyede bulwımUJhır. 
Geçen senenin bu haftasında ise 

1180 çuval incir muamelesi cereyan ey-
1,,diğj anl~ılınışhr. Borsa neşriyatına 
göre bu sene mevsim başından işbu neş

;./ t tarihine kadar borsada muhtelif 
· nevıl rd n 165071 çuval incir satılmış
tır. 1937 mahsulünden geçen senenin 
bu tarihine kadarki satış miktarı bu 
. cnckind0 n elli bin çuval kadar noksan
o1arak hesaplıınmaktadır. 

Borsa listt'lcri.nin muhteviyatına na
zaran oon hafta içinde borsada satılan 
incirlerin nevi üzerinden miktar ve 
fiatleri şu surette tasnif edilebilir: 
Nevi Miktım Az Çok 
Siizm"' 206 15. 75 20.50 
Elleme 516 10.50 14.50 
Hurda 231 6.25 6.875 
P. cal 489 7.375 9.50 

Yekün 1442 

G"ç n yılın bu luıftt>.sında i~e: 
Süzme 39 10.00 12.00 
Ell mc 25 G.75 8.50 

9!} 5.00 5.00 
1117 
11'}0 

3.125 4.625 

Inc:r Ciatleri m v irı başından son 
ta ih~ kadar kuvvdli bir istikrar gös
t rmi.; ve bu ist.krar <"On günlerde stok
larııı nzalması karı; nda biraz tereflil 

eklin ... inkılilp etml'~~e başlamıştır. Bil
hassa hurda fiatleri ton zamanlarda iler
lemiştir. 

ZEYTINY ACI: 

Piyasa geçen haftaki n~riyatıroızda 
knydeyled.iğimiz vaziyeti aynen muha
faza etmekte ve clurgunluk devam et -
ınektcdir. Ihrncat için henüz kuvvetli 
bir hareket müşahede edilmemektedir . 
Son hafta içinde borsada satıldığım yu
lı:nrıd l i~ar<:?tlediğimiz 7500 kilo prina 
ya~ının snban imali için mübayaa edil
h1i. olduğu s5y1enmektedir. 

RAZAKI VE SIYAH OZ'OMLER: 

SAHIFE9 _ .. 

Kı-ı mevsimi.ttin son moda ppkalarmdan bir kaç örnek ... 
Hafta içinde borsada sah~ olduğu 

anla§ılan buğdayların n evi, miktar ve 
fiatleri borsa listelE."I'inden şu suretle 

ru~ .ffatlerle 1358 çuval nohut satıldığı Geçen hafta 3.S75-5 kuru arasında 

yazılıdır. Nohut muamelelerinde son za- f:ıtla- e 1037 ton hazır ve 4.75-5 kuruş 
m:ınlarda bir durgunluk vnrdır. Bu arru:ınd:ı fiatl!!l'le 175 ton vadeli çekirdek 
durgunluk karşısında nohut piyasası lı:- mu .. m ! :i o1du~ ı v' . ç"n s~enin bu 
men 5-5.5 kuruş arasında lcsbit edilmt'k- haf•~ nda d:ı 2.41) ku:.·uş .ffotl., 505 t n 

PiynEada nevine göre fiatlcrle satılaT' -
mallar miktarı fazla olmadığından esos
h lıir foıt yoktur. M amnfih her n"Vİ t 

toplanmıştır. 

Nevi 
Yumupk 
Sert 

Cuval 
14121 

41 
546 

Az 
4.812S 
5.125 
4.50 

Çok te ise de ~tıcılır altı kuruşta ısrar et- l ~ cy!ı:ıni ı_ m"1lar •!ıÜ l lİ bulmakt lır. 

ÇEKIRDFKSIZ üZOM. 5.25 ml'ktl'<lirler. Halbu1 i bu fi:ıtlc ihrac • 

MahHJ.t 
Yck<ın 2014 

S.125 
5.00 

Bundan bir hafta. evvel de borsada 
aşağı yukarı b u miktarda muamele ol
muş idiyse de fiatler bu haftakilere nis
betlc daha tutumlu bulunmuştu. 

Geçen Sl!'Ilenin bu haftası içinde bor
sada yapılmı~ buğday muameleleri: 
Yumuşak 7696 5.75 6.1875 
S ert 1259 6.75 6. 75 
Mnhllıt 1713 5.375 6.125 

Y clcUn 10669 
Geçen ve bu seneye ait aynı haftalar 

muamelatına mütedair rakamların tet
kikinden de anlaşılacağı üzere son hafta 
buğday muameleleri miktar ve fiat 
noktalarından geçen senenin bu haftası.
na nisbetle geridir. 

Son hafta buğday piyasasmm gayri 
müsait vaziyeti hakkında aJlkadarları
nın mütaleaları fazla mevrudatıiı piya
sada şişkinlik hasıl eylemi' olduğu ci
h etine matuftur. Alıcılar elinde kifi 
miktarlarda stok bulunması keyfiyeti 
fiatlerin terakkisine şimdilik. mini t~ 
kil etmekle beraber mevnıdabn arkası 
kesildiği takdirde f:iatlerde derhal teref
fü hasıl olacağı ümit edilmektedir. 

Piyasa durgun ve hali hazır fiatlerde 
gevşek olarak göriilüyor. 

ARPA: 

Son hafta içinde bonada beyaz nevi
i e,n yalnız 135 çuval arpanm 3.875 ku
ruş fiatle satıldlğl borsa listelerinde~ 
rülmüştür. 

Bundan bir hafta evvel ise :no çu
val beyaz arpa 3.0625-4.0625 kuruş ara
•ında satıldığı v-e geçen senenin bu haf
tasında ise 201 çuval beyaz arpmun 
3.875-4 ve 24 çuval çakır arpanın da 
3.875 kuruş üzerinden satıldığı o hafta
ya ait borsa listelerinde rnü~hede edil
miştir. 

Son iki hafta arpa işleri arasında esas
lı bir deği§ik.lik yoktur. ihracat için 
vasi muameleler olmamakla beraber pi
Yasaya normal göziyle bakılıyor. Fiat 
Vaziyeti bugün için müstakar telakki 
edilmektedir. 

BAKLA: 

Son hafta içinde borsada bakla mua
melesi yapıldığına dair borsa listelerin
de bir kayde rastlaıunanuştır. Ge.;en 
hafta 4.?5 ten 9 çuval ve geçen senenin 
hu haftasında da keza 425 ten 984 çuval 
bakla muamelesi yapıldığı borsa list~ 
lerinde görülmüştür. 
Borsada resmen muamele yapılmadığı 
anlaşılmakla 'beraber son nafta içinde bir 
ihracat finnesmm 380 ton miktarında 
~ ıbalttelif saUcllardan 4 kurus fi&tle 

i~in mal müb~yaası clvenn dığincl n 

~~erdeki durgunlu;','Ull d 
UmaU vardrr. 

SUSAM: 

Son hafta satı~ı iG.7f>..l 7 kumş arasın
da fintlerl" 1015 çuvaldan ib:ı.rd olup 
ırtübayaatm ekseriyeti Turan yağ !nb
l'iknsı tarafından yapılmıştır. Geç"'n 
hafta 228 çuval hazır ve 1013 çuvalı va
deli olmak ütere 125:J çuval susamın 
16.75-17 kuruş arasıııda m umnele gör -
düğü ve geçen senenin bu haftasmcb 
100 çuval malin 15.5 k~tan sstıldığı 
anlaşılmıştır. 

ihraç için 17 kunış fi atle mal müb:ı
yaa edilınekte olmasına :rağmen Turyağ 
fabrikasının piyasadan 17.25 kuruş fi
atle bir miktar mal alınası üze.rine satı
cılar fia tleri 17.5 k uru"a ~ıkarmışlardır. 
Bu fiat ise ihracata elverişli görülme-
diğinden kuvveUi işler olmamıştu. Ma
anınfih geçen haftak i ncşriyatımız.da da 
bydeltiğinı iz gibi zeytin rekoltesi nok
sanlığı susam fiatleri üzeTindeki t esiri 
k.vvvctli olduğundan bugi.inkünden faz
la bir terd!ü ihtimalleri kuvvetlidir. 

PAMUK: 

Son haftaya ait oorsa satışı olarak yu
karıya .işaretlediğimiz 768 balya pamu
ğun nevi, miktar ve fiaUeri aşağıdak i 
gibidir: 
Nevi 

Akala 1 ci hazır 
> > vadeli 
> 2 ci hazır 

balya 

226 
1275 

Yer!i birinci hazır 146 
> > vadeli 50 
> 2 ci hazır 37 

YekUn 1788 

Az Çok 

46.00 47.00 
46.00 49.25 
43.00 43.50 
41.50 43.00 
43.00 43.00 
36.00 40.00 

Geçen hafta içinde borsada satılan 

pamuklann nevi, miktar ve fiatleri §ÖY
ie idi: 
Akala 1 ci hazır 659 46.00 47.00 

> 2 ci ha:ı:ır 123 43.00 44..50 
> 1 ci vadeli 1500 46.00 49.00 

Yerli 1 ci hazır 105 40.00 43.00 
> 3 ncü hazır 42 :n.oo 31.00 
> 2 ci hazır 23 40.00 41.00 
Yckôn 2452 
Geçen senenin bu haftası muamele

lerinin berveçhi ati surette cereyan ey
lediği o haftaya ait borsa listelerinden 
anlaş ılmıştır: 

Akala l ci hazır 142 
> 2 ci hazır 27 

Yerli 1 ci hazır 275 
> > vadeli 750 

Akala 1 ci eski salış 8 
Yekun 1202 

35.00 35.00 
27.00 27.00 
30.00 32.50 
30.50 31.50 
33.75 33.75 

Son hafta içinde pamuk işlerinde ge
çen haftaya nisbetle saWı müşahede 

edilınLc; VP fiatler eecen haftaki müte-

b'J' ın n iki rclİ""'" son gi.ınlerda b~s Bor n tarc.fından her gün n şr ... wl -
:r-•c; üzerinden nıubayoah )re!fuıi'I ve fil\ 1 ol:m Fatış list 1 r;ııe "Öre son e,l-o-

ı< 37i kuru .w.n mal milbnyoasm 1 bas_ p.o ni Jnıftamız iç~ocfo bor .. a,da satılmış 
ı m slardır. Piyasod fozb ·a mal mcv- p'an çddı:d~~i~ ii;ı;il!rforin miktar ve 
ut oldtıfiundan bu fi tle-rlc d~ muanıc- {j t' ri tarih ır,a-'yl<> aşağıdn gösteril

! ye d_vnm edilmiş•ir. Maamafih çekir- ın· ,ı·r: 
cl--kler i~in bu fiat t' ı .,r· 1i ol --a!t te- 'farihi Çuval 

838 
Az Çok 
8.00 18.00 'illi edilıyor. 

PALAl\1UT: 

Son hafta içinde bor • a c r~y n ct
;ni'i olan ~lamut muameleleri nevi v;:: 
füıt itib~riyle ~ağıdnki şekilde to.snif 
olunmuştur: 

Nevi Kentali Az Çok 
Birinci tırmık 11Hl 425 455 
Ikinci tırna 1: 1 12 .ı100 420 
Birinci t ırnn1- 1057 300 345 

!kinci tırnak 971 250 300 
Rufuz. b mal: 29 200 200 
YekWı 3279 

Geçen hafta borsada palaınutun hiç 
bir nevi U.zcrinc mu:ımcle c"'r~y:m ct
mdiği nnlaşılmışlır. Geçen s 0 nwin bu 
lıafrası içinde bcrveçhi füi I!Uhmut m u
ameleleri olıncştu: 

Tırnak 

> engin 
Kaba 
Kaba cn~n 
Rufuz 

Yekun 

4142 
894 

5713 
729 

2279 
13757 

440 520 
400 430 
:100 425 
300 330 
220 300 

Birkaç hafta evvelinden palamut pi
yasasında müşahede edilen durgunluk 
son hafta içinde zail olmuş ve hayli mu
ameleler de yapılmıştır. Bu hal istihlak 
piyasalarından yeni siparişler alındığı

na hamledilmelttedir. Fiat vaziyeti bir 
kaç hafta evvelkinin aynıdır. Geni§ 
mikyasta yeni · talepler vuku bulmadığı 
takdirde fiatlerin bugünkü seviyeyi mu
hafaza edeceği kanaati vardır. Şekli ha
zıriyle piyasa normal telakki ediliyor. 

TATLI BADEM iÇi: 

Hafta satışı yukarıda işaretlediği -
miz gibi kilosu 100 kuruştan 300 kile.
dan ibarettir. Geçen hafta bu madde 
üzerine muamele olmamış geçen sene
nin bu haf tasında ise kilosu 93 kuruştan 
364 kilo satıldığı anlaşılmıştır. 

Piyasada mal az olduğu gibi mevru
da t ta o nisbctte azdır. Bu itibarla .sa.
tışa arzcdilen mallar hemen müşteri 

bulmaktadır. Ayrı ve temiz mallara 120 
kuruşn kadar talip bulunacağı söylen
mektedir. 
ıNcm~ 

Son ekonomi haCLamız. içinde borsa
da gündelik iübariyle cereyan. etmiş 
olan incir salJ.i miktar ve · fiatlerini ta
rih sınsivle uaiada ırösteriyoruz; 

7-12 .. < t) 

5CVJ 
21)fj3 

3199 
1633 

193 
8485 

10.50 Hi.00 
G.00 18.50 
8.00 19.00 
8.00 18.00 
7.00 16.75 

Isbu son hafta sııtışlan °ile beraber 
bu sene mevsim başından son tarihe ka
dar borsada s::ıtılınış olnn m uhtelif çe
kirdeksiz üzümlerin miktarı borsaca 

626890 çuval hesaplanmakta olup beher 
çuvalın 90 kilo i tibar edildiğine göre 
ton miktarı 56442 rakamına baliğ ol
mnktadır. 

Geçen sen!! mahsulünden 1937 sene
sinin bu tarihine kadar ise beheri 142 
kilo itibariyle 167,0~ cuval muhtelif 
çc~kirdeksiz üıüm ..satıldığı o tarihe ait 
borsa neşriyatında görülmü~"lür. Geç~ 

hafta b or.;ada muhtelif nevilerden 8003 
1 

ve geçen senenin bu haftasında ise 2930 
çuval üzüm satıldığı aıllaşılmı.şlır. 

Son hafta içinde çekirdek.siz üzüm fi
atlerinde geçen haftaya nisbeüe göze 
çarpar bir tereffü kaydedilmiştir. Fiat 
vaziye ti hakkında bir fikir edinilmesi 
için son haftanın mebde ve müntehası
na ait piyasa fiatlerini aşağıda ayn a)Tı 
işaretliyoruz: 

Numar a 7-12-938 13-12938 
7 13.00 13.75 
8 13.50 14.25 
9 14..50 15.25 

10 15.50 16.25 
11 18.00 18.75 
Geçen s~nenin aynı tarihlerinde ise 

fiatlerin gösterdiği vuiyet şöyle idi: 
7 12.75 12.75 
8 13.50 13.50 
9 14.00 14.00 

10 15.00 15.50 
11 18.00 18.25 

12 23.00 23.25 

Şu rakamlara nazaran son hafta fiat
leri gerek bir hafta evvelisine gerek ge
çen senenin aynı haftasına nisbetle da
ha müsait ve elverişli bulunmaktadır. 

'Ozüm piyasa5lnda h&gl olan bu teref
fü yılbaşı yortuları münasebetiyle yeni 
alınmış siparişlere hamledilmektedir. 
Bu ihUmal karJlSlnda ve stokların hay
lidenhayliye az.almış olduğuna göre ayın 
nısfı ahiri içinde fiatlerin biraz daha 
tereffü eylemesi muhtemel görülmekte
dir. Bupa .içia piyasaya Mi?lam göziyle 

Çocuk -(Bahaaına) - An nemi Öptüğünü ıimcii cizıne...,.i}e hal;e.· h. ---- :ı .. 

Feci bir kaza 
/(öpeği vururken 

kendisini öldürdü! 

IZMIR SULH HUKUK 
KEMESINDEN: 

MAH-

Davacı tzmirde Keçecilerde 174 
numarada oturan Avram oğlu lsak 
tarahndan M. aleyh keçecilerde 180 

Mersin, (Hususi) - Soğuksu cadde- numarada oturan Hüseyin Bengi 
sinde oturan bahçıvan Kerim, bahçesine aleyhine açılan davasmın muayyen 
giren bi r k~ği kovmak is~mi5, fakat gününde davacı gelmemi& ve namuıa 
köpeğin kendisine sald.ımıası üzerine gönden1en davetiyenin ikıuneteihı
evine koşarak çiftesini alıp gelmi~r- nın meçhul kaldığından bahaile b?li 
Kerim çiftesiyle ateş etmiş, uzun za- tebliğ iade kıluunıt ve ~azete ile ili
mandan beri kullanılmıyan çifte paslan- nen yapılan tebliğata rağmen 10/12 
dığı için ateş almamıştır. Köpeğin sal- /93B tarihinde gelmediği anlafdmlf 
dırınaları kar§ısında tüfonginin ateş al- ve M. aleyhin talebi üzerine bak
madığını gören Kerim, silfıhı namlusun- kında gıyap karan veriiuek muha
dan tutarak dipçikle hayvana vurm..-ık keme 29/12/938 tarihine saat 10 a 
istemiştir. Kerim, kcipeğc bir iki dipçik lnralolmıt oldu~ dananın 
indirdikten sonra namlu kırılmış, silah muayyen günde bizzat isbab vücut 
atq almış ve çıkan saçmalar adamcağı- etmesi yeyahut tarafından bir .elôl 
zı muhtelif yerlerinden ağır sur ette ya- göndenneai aksi takdirde haldanda 

rnlaml§tır. gıyaben mahkemeye devamla karar 
Yaralı memleket hastanesine kaldın!- verileceii lüzumu teblij melramma 

mış. tedaviye rağmen kurtulamıyarak kaim olmak üzere ilan olunur. 
ölmüştür. 4389 (3101) 

bakılıyor. t de kuvvetli b ir y~lmeyc intiı.ar ohm-
UMUMI PIY ASA VAZiYETi: makta ve ç.ekirdelcsiz. üzüm fiatleri için 
Zehair ve hububat piyasalarında kuv- de yukarıda arzedildiği gibi yılbaşı yor

vetll denilecek k.aJar istikrar vardır. tuları için kuvveili siparişler almdığı 
Pamuk piyasası da ıimdilik sağlam gö- takdirde terakki ihtimalle.rinden hahs
rülüyor. Palamut ifleri bugün için nor- edilmek.t.edic. 
mal telakki edilmektedir.incir fiatlerin- l ABDI SOKULLU 
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JLK 
Bu macera tam yirmi sene evvel baş

lamıştı. Erenköyde komşu iki köşkte otu
ruyorlardı. Ferruh paşanın kızı Nermin, 
on yedi yaşında, yaşından çok daha kü
çük gösteren ufak tefek, zayıf ve bebek 
yüzlü bir kızdı. Bir yaş küçük olmasına 
rağmen erkekden inkişaf etmiş atlet vü
cudiyle, komşusu terzi Cemalin oğlu Şe
fik, ondan büyük görünüyordu. Arada-
ki seviye farkına rağmen sıkı fıkı görü
şen iki ailenin biricik çocukları arasında 
beraberce oynamaktan doğan arkadaş
lık ciddi sevgiye dönmekte gecikmedi. 

ikisi de hayalperesttir. Beraberce oku-

AŞK 
oraya yerleşmişlerdi. Genç kız, gittikçe 
daha seyrekle mekle beraber, hala mek
tup göndermekte devam ediyordu. Za
manla mektuplar büsbütün seyrekleşti, 

Gangsterler· bir 
genç kızı Vaşing

ton' a kaçırdılar 
-=--

Amerikan haydutlarının yeni bir ka
çırma vakası. Fakat bu sefer yaptıkları 
kaçakçılık para için değil, sırf haydut
luk olsun diye yapılmıştır. 

ve aradan iki sene geçtikten sonra Ner
min bir gün, Şefike yazdığı son mektu
bunda, sefaret üçüncü katibiyle evlen
mek Üzere olduğunu bildirerek bu sada
katsizliğinden dolayı kendisini af etme
sini rica, ediyordu. Fakat, onun heyecanlı kNevykork l mekteplerinden 'birisinde 

. . . o uma ta o an Vaşingtonlu 18 yaşında 
mektuplarını okumak zevkınden kendını j 'l\ır • • • d b" . .. . 

. . marı ısm.ın e ır kız bır gun kardeşı 
mahrum etmemek ıçın Postrestant adre- .1 b b k . . .. 
sine yazmakta devam etmesine müsaa- ı e era er me tebe gılmı§, akşam uze

ri iki kız kardeş mektepten ayrılmış -
de ediyordu. 

lar. Bir müddet yürüdükten som-a ön-
dukları aşki romanların tesiri altında va- Şefik, bu beklenmedik darbeden çok lerine bir kamyon çıkını§. Kamyondan 
kitsiz inkişaf eden muhayyelelere, birbir- sarsılmasına rağmen ona yazmakta de- iki adam inerek kızları kamyona davet 
lerine karşı duydukları hissin bu istika- vam etti. Bu mü<ıaadeyi vermiş olmasını, etmişler. 
mete teveccühünde en mühim amil ol- genç kız hala kendisini sevdiğine bir delil 

•ayarak teft. ellı' buldu. Fakat onu asla ha- Davet etmişler ama, kızların üzcri-muştu. 1 Iiç bir şey düşünmeden, mace- .. .~ ~ 

l · "kb ı· · h ı · t d ık d M k b" . b't' . ne de yürümüşler. Büyük kız, adamla-ra anmn ıstı a ını atır arına gc:tırme- ırın an ç arama ı. e te mı ı ırınce 

d ık 1 v d v 1 ki A · 'h 1 • d" F d nn maksatlarını sezerek derhal geriye en, i genç igin ver igi pervasız ı a vrupa ımtı an arına gır ı. ransa a 
· · ı d B · "k" h ·ı · · B d b d f k kaçmış, fakat Mari kaçmağa vakıt bu-sevışıyor ar ı. u sevgı, ı ı genç kalpte ta sı e gtttı. u esna a aşın an u a • )- y y 

köklerini her gün biraz daha derinlere tefek kadın maceraları da geçmedi de- t~amı_ş, ~a~~rmış, çagırmış,. çırpınmlŞ 
·· ·· k ·k· b" h ·· ı y ·1 F k k lb" · d · b" k"' . a at bır turlu adamların ellerınden kur-goturere , ı ı sene, tam ır uzur ve su- gı . ·a at a ının en enn ır oşesın-

kun içinde devam etti. de çok masun bir yere yerlcşçıiş olan ilk, tulamamış. Haydutlar, genç kızı kam-
Fakat Nerminin yaşı on dokuzu bulup aşkı, ihtiras şeklinden çıkmak.la beraber,, yona attıkları gibi, oradan süratle uzak.

da etrafdan talipler zuliur etmeye başla- bir melankoli halinde yaşamakta devam !aşmışlar. Büyük kız biraz ötede bulu
yınca bu huzur birdenbire bozuluverdi. etti. ı nan bir polis noktasına haber vermiş, 
Genç :oıevdalılar, maceralarının muhte- Beş senelik bir tahsil derecesinden• fakat kamyon çoktan gözden kaybol -

mel neticesi üzerinde düşünmenin sırası parlak bir diploma ile döndüğü zaman muş. 
gelmiş olduğunu o zaman pek iyi anla- kendisine çok iyi bir mevki temin etti. Büyük kız, perişan bir halde eve dö
dılar. Ve gene anladılar ki, ikisinin de en Bu esnada, Nerminin kocasının Anado~ nüp hadiseyi bütün tafsilatiyle ağlıya 
büyük emeli olan hayatlarını birleştir- lunun uzak bir köşesinde yeni kurulmuş ağlıya anlatmış. Haydutların peşine 
miye karşı en aşılmaz bir eng~ karşıla- olan bir fabrikanın müdürlüğüne tayin tam 500 polis düşmüş, fakat bir türlü 
•ındadır. Öyle ya, hiç Ferruh paşa ailesi edildiğini ve ailenin orada yerleştiğini ele geçirememiş. Vaka mahallinde bir 
kızlarını bir terzinin oğluna verir miydi? öğrendi. Ona artık eskisi gibi sık sık ken- kaç lira kağıt para ile, karın üzerinde 

Genç kızın ailesi nezdinde yaptığı ih- dinden haber vermiyordu. Nadiren ve izlerden başka hiç bir şey bulunmamış. 
tiyatkar sondajlar, tahminlerinde yanıl- pek seyrek fırsatlarla, hatırasını hala Yalnız kamyonun takip ettiği istikamet

madıklarını onlara gösterdi. Esasen, muhafaza ettiğini anlatmak için küçük tc bazı köylüler, biraz evvel bir kamyo
komşularını bir uşak menzelesinde gö- bir tebrik kartı) Fakat ondan, cevap al- nun içinde iki adamla, bir de baygın bir 
rerek kendilerine dnima yukarıdan mu- dığı vaki değildi. Yeniden seneler geçti halele bir genç kız geçtiğini söylemişler. 
amele eden Nermir.in annesi, kızının hal- ve o çalışkanlığı, diirüstlüğü, kabiliyeti ı ~un~n üzerine Nevyork ~lis.i -~~~i~i 
!erinde ve Şefike karşı vaziyetindeki gay- sayesinde, az znm:ındn itihat ve !'ervet hır ınsan avına çıkmış, ta VırJını nın 
ritabiiliği forketmekte gecikmcmiı; ve kazandı. 1 içlerine kadar bir tarama yapmış. 
onu sıkıştırıp da hakikati nğzından öğre- Şefik, ilk sevgisinin başladığı tarihten 

1 
B<ıha.sı kızının mutlaka öldürüldüğü

nince, komşu köşkle bütün münasebet- yirmi sene ıJonra, bir gün, Nerrninin dul nü zannetmiş. Halta polis te aynı fikir
lerini derhal kesivermişti. Bir terzi par- kaldığını, gazetede okuduğu kısa bir ha- de bulunmuştur. ÇünkiiAmerikan hay
çasının, haddini aşan bu küstahlığını herden öğrendi. Bu ihtimali hiç hatırın- dutları daima zengin çocuklarını ka -
hanımefendi, bir tiirlii ı-'kl • .," ıı•:'•r'•~?""'I· dan geçirmemisti. Yirmi senedenberi kal- çırdığı halde, kızın babası sadece bir 
yordu. · · ~e taşıdığı arzuyu tahakkuk ettirmek memurdur. 

Gerçi Nermin, anne::.ınc Kdrşı muka

vemet, aşkını müdafaaya kalkışmadı de
ğil. Ağladı, sızladı, intiqar tehditlerinde 
bulundu, hatta masası üzerine tentirdi
yot şişeleri bırakmak gibi blöflere de gi
risti, fakat bütün bu çırpınmalar, hanrm
efendinin sarsılmaz azim ve kararı kar
şı .. ında hiç bir i ·e yaramadı. Bilakis, Ner
minin etrafındaki kontrol daha ıııklaştı
rıldı. Yanında dadısı olmadan sokağa 
çıkması yasak edildi. 

Biitün bu takyidlere rağmen, Şefik, 

yanan kalbinin ateşini akıttığı heyecanlı 
ve muztarip mektuplarının genç kızın 
eline geçmesini ara sıra temine muvaf
fak oluyordu. Ondan cevap da alıyordu. 
Fakat artık bütün münasebetleri, bu gizli 
mektuplaşmıya münhasır kalmıştı. Nadi
ren, uzaktan bir bakışma, mektuplarda
ki sevgi ahidlerini teyit için bir vesile 
olabiliyordu. 

Fakat bu zaruri ayrılık, genç sevgili
leri teskin etmek l!Öy)e dursun, bilakis 
sevgilerini körüklemekten başka bir ne
tice vermemişti. Şefik, artık hiç görüş
mek imkanını bulamadığı Nerminle ha
yalen hep beraber yaşıyor, onu .her ve 
her lahze zihninde taşıyordu. 

Fakat bir gün, bakkal çırağının suç 
ortaklığıyle gönderilen mektuplardan 
bir tane!'ti paşanın eline geçti. Hanım 
efendi, bu mektubu okuyunca baygın-

• !ıklar geçirdi, kız•na lanetler okudu. 
Onun adam olmıya niyeti olmadığına 

yeminler etti, ve buhranı biraz sakinle
~ince, prntik bir tedbir arastırarak, bir 
müddet Avrupa seyahatine çıkmanın 

faydalı olncağını düşündü. Esasen Viya
nada ikinci katip olan kardeşi, hep ken
dilerini dnvet etmiyor muydu~ Nermin, 
iiziintiilerin tesiriyle son derece zayıfla
mıştı, orada bir kaç ay sanatoryomda 
kalır, kendine gelir, ve bu münaqebetsiz
fi';ini de unutur giderdi. 

Aile hemen hazırlığa girişti ve aradan 
bir hafta geçince, Scfik, bir gün sevgi
lisinin evini bom hof bulmakla hayrete 
lii!!tiİ. All"lucele Avrupaya gittiklerini 
ı:iğrendi. Bir kaç ~iin sonra, • erminden 
Viyana dıımgasiyle aldığı bir mektup 
:>na vaziyeti anlattı. Genç l.ız. her ,ııeyc 

rağmen kendisine adakat vaidlnini ta
zelivordu. 

Sefik, bHtün d<:Iİ<:e sevGisine rağmen, 
~ermini o uzak diyarlarda takip etmeyi 
~klından geçiremezdi. Henüz, t:ıh!'i) ça
ğında clduğu i--in, babasının eline bakı
yordu. I lem, ailenin knzanc•, pasalarla 
boy ölçmiye girişmeyi , kıllarına geti
remiyecek kadar müecavizdi. Şefik. acz 
içinde kıvrandı \'e taliin<len intikam al
mak için, bütün gayretiyle kendisini ders
lerine verdi. Fakat Nermini unutamadı, 
ıınutmadı. Nerminin ailesi, bir müddet 

.•• :1-Jeri Vivanadan pek hoslanarak 

ursatının böyle birdenbire karşısına çık- Fakat akşam olunca kız, ümidin 
ması onu ıı.evindirdi. Eski sevgilisine ha- lafında eve dönmüş ev halkını hayret 
raretli bir mektup yazarak, sevgisini kal- ve sevinç içinde bırakmış. Kız büyük 

binde aynı sıcaklıkla muhafaza ettiğini, bir ıstırap içinde: 

artık birleşmelerine mani kalmamış ol· - Götürdüler, demiş, ta Vaşington 
duğu için kendisine kollarını açbğını söy- civarına kadar beni götürdüler. Orada 
lüyor ve onu lstanbula davet ediyordu. tanımadığım bir eve koydular. Sonra 

Bir hafta ~onra Nerminden bir teşek- mütecavizler beni evden aldıkları gibi, 
kür telgrafı aldı. Genç kadın, bir kaç bir kamyona bindirdiler. Nevyork ya
gün içinde Yol11 ,..,ı,.,,.,..,~.-. 1 ... ı-,,..,. veri-1 kınına getirip yola attılar. 

yordu. Bunları söyledikten sonra zavallı 
Şefik, o gün, hayo4r.., .. ş .. ua treni ne I genç kız bayılmıştır. 

kadar sabırsızlıkla bekledi. Sevgilisinin 1 

hayali, en ufak çİ7.gilerine varıncaya ka-
1 
---------------

dar zihninde canlanıyor, ince ve narin 
silüetinin neredeyse bir tarafdan karşı
sına çıkıvereceğini düşünerek, yerinden 
fırlıyacakmış gibi hızla çarpan kalbini 
eliyle basbrıyordu. 

Nihayet tren geldi. Şefik, vagonlara 
doğru koştu. Başını bir uçtan öbür uca 
çevirerek inen yolcuları süzüyor ve Ner
minin narin endamiyle nereden çıkaca
ğını bekliyordu. Birden yanı başında 
kendisini ismiyle çağıran bir ses işiterek 

Satılık ev 
Göztepede Halit Ziya bey soka

ğında 11 numaralı hane satılıktır. 
Çok havadar, konforlu olan bu evi 
aatm abnak istiyenler ev sahibi bay 
Zeki'ye müracaat etmelidirler. 

1--6 (3098) 

döndü. Y cdi sekiz yaşlarında iki kız ço- J ,.,•••.ııı••••••••
cuğunu ellerinden tutmuş, şişman, geç-ı 
kin ve saçlarına kısmen kır düşmüş bir 

1 kadındı bu. Şefik, hayretle ona bakb. 
Tanımıyordu. Daha dikkat edince göz l 
bebeklerinde Nermini hatırlatan küçük j 

Foto 

Kemal 
bir ışık farkedebildi, Demek ki eski sev-1 Yılbaşı münasebetiyle İzmir halkı-
gilisinden arta kalan yegane şey bu ışık- na cemile olmak iizere fiatierde .. 
tan ibaretti. Zoraki bir tebessümle ya
bancı kadına doğru ilerlerken, yirmi se
nedenberi sevdiği kadının, artık mevcut 
olmıyan bir hayalden başkası olmadığını 
acı acı kendine itiraf etti. 1 

TAZE 
ucuz 

Mühim tenzilat 
karşısı ucuzluk sergisi 

1-10 (3077) 

TEMiZ 
iLAÇ 

Her türlü 

Hamdi 
tuvalet cesitleri ' ,, 

Nüzhet Çan çar 

SIHHAT ECZANESİ 

BAŞDURAK 
Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

gr , 

Denizbank lzmir müdürlüğünden: 
Alaybey tersanesinde bir elevalör bir vapur kazanı bir tane de 250 

beygir kuvvetinde Tripl ıtinı makinesi 21/12/938 çartamba günü 
saat 15 de açık artırma ile satılacaktır. 

Taliplerin bildirilen saatte tersanede buhmmalan ilin olunur. 
4385 (3099) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri No.su Kıymeti T. L. 

c. 12 

c. 25 
25/1 
25/2 
c. 51 

c. 51 /1 
c. 51 /2 
c. 51/3 
c. 51/4 
c. 5115 

c. 52 
c. 63 

Karşıyaka Alaybey Günaydın sok. 
Ada 188, Parsel 5. 
ikinci Sultaniye Mah. Nezaket S. 

ikinci Sultaniye Eşrefpaşa 
Nezaket sokak. 
ikinci Sultaniye Eşrefpaşa Cad. 

Yeni 

taj 

» 
» » lkiçeşmelik Eşrefpaşa 
» > » > 
> » > » 
> > » > 

Ada 21, Parsel 7. 
ikinci Sultaniye M. Nezaket Sokak 
Ahmetağa Mah. Yemiş çarşısı Eski 
ve Sağır sokak Yeni 

Ada 223, Parsel 5. 

--
20, 20/A, Ev 
20/1 
24, 24/1 üç ev 
2412 

M.2 
139 
159 
M2. 

2 Ev 197,75 
M2. 

723 
725 

727 
729 
731 

4 taj 
25/24 

Dükkan 
> 
> 
> 
> 

Ev 

23/24 Mağaza 58. M2. 

1100 
1000 

1750 

1700 

1500 

220 
200 

350 

340 

300 

C. 73/ 1 Karşıyaka Aleybey Han sokak. Yeni 23, 23/1 Ev 1500 300 

c. 105 
c. 152 
c. 153 

c. 159 
c. 180 
C. 223 

c. 258 

C. 259 

c. 226 

c. 96 

Ada J 88, Parsel 5. 
Karşıyaka Turan Menemen Cad. taj 1 83 Bahçeli ev 
Karşıyaka Alaybey M. Mirat eski 48 ev 
Ahmetağa M. Samlı sok. eski 27. 27/1, 27/2, 27/3 Ev 

yeni 35, 35/1, 35/2, 35/3 
Şeyh Mah. Osmanzade sokak yeni 7 /2, 714 Depo 
Mesudiye M. ikinci Kordon. eski 368 yeni 118/2 Ev 
Fatih M. Mahmut ağa sokak. yeni 75/77 Ev 
Ada 495, Parsel 6. 

Selirniye mah. Tramvay caddesi 
Ada 480, Parsel 5. 

Selimiye Mah. Tramvay caddesi 
Ada 480, Parsel 6. 

Selimi ye Mah. Tramvay caddesi 
Ada 480, Parsel 6. 

yeni 176 Aile evi 

yeni 178 ev 

taj 174 ev 

2000 
2000 
6000 

2000 
3800 
2250 

3500 

2000 

1500 

-400 
400 

1200 

400 
760 
450 

700 

400 

300 

Reşadiye Tramvay caddesi taj 1123 ev 484 5000 1000 
1 M2. 
zahatı yukarıda yazılı emlak.in PAZARLIKLA satışları 20. 1 2. 938 SALI günü saat ONDA yapılacak

tır. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize 
rında birer fotoğrafla nüfus tezkerelerini getirmeleri .• 

yatırarak artırmaya girmeleri ve yanla-
1 ı. '5 4349 (3079) 

2 _Temiz karı. 

~. •t : ., •• : .- ',..,..; • ' • , 

Böbreklerden idrar torb:t:sına kadar yollardaki hastalıkların mikroplannı 
kökiinden temizlemek için (HELMOBLÖ) Jmllamnız 

clmobltn 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırll', kadın, erkek idrar zorluklannı, 
eski ve yeni Belsoğukluğnnu, mesane iltihabı, bel ainsım, sık sık idrar 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder ..... 
Sıhhat ektıletimizin resmi ruhsatniı h8iz bulwum. B E L M O B L 0 

her eczanede bulunur ... 

DİKKAT: HELMOBLÖ idran temizliyerek mavileştirir .. 

~·,; ' . .. . . . ' • . -

AMPULLARI 
AEG Türkiye Vekilleri: 

Elektron 
Türk Ano~m Elektrik Şirketi Umuıniyesi Türk Anonim Şirketi 

İSTANBUL P.K. 1449 İSTANBUL P. K. 1144 

Toprak mahsulleri of isi iz mir 
şubesinden : 

~~-s~-:•BRON••ii2:i·r=· ;;:~:2'1· ~~'--R 
EN UCUZ EN KIYMETLl 
YILBAŞI HEDlYESI 

Müeaaeaemiz namına Ajanslarünızdan gelecek buğdaylan depola
nmıza botalbna ve depolardan çıkartma itleri açık eksiltmeye konul
mUfhu'. Kat'i ihale 26. 12. 938 tarihinde saat 15 te yapılacağından 
talipler bu buıuıtaki ıarbıameyi tubemizde görebilirler. 

13 18 (3086) 

BRONZ 
Dit F ırçalarıdır • 

Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunul'· 



ıs Kanunuevvel Per$eınbe 19J8 
~ 

Bahk yağının tazesi 

oııaı eezanesinde 

F.caci Kemal AJdat diyor ki: Kemal Kamil Balık Yağı yalnız Hi
lal Eczanesinde satılacakbr. 

938 senesi bq mahsulü, gıda kuvveti yiikael:, icimi çok hafif bir 
,.bettir. 

Midesi zaiflere tavsiye dederim ... 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
BlO.teYelli san<'ılarınız, damar sertlikleri 
ıııe ~anlık şikayetlerinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı teınizler, lez-

zeti hoş, alınrnası kolaydır. Yemeklerden 
llOO.l'a yarım bardak .su içerisinde almır. 

İNGJLİZ KANZ UK 
ECZANESİ 

BEYOOLU - İSTANBUL 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür ! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikk a t 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alamederini görür görmez derhal 

NE VROZiN 
Almak lazımdır 

NEVROZIN soğuk alğınhğının fena akıbetler doğurmasına mani 0!~1 .. kla 
beraber bütün ısiıraplını da dindirir 

lcabmda günde 3 kaşe alınabilir 

Toprak mahsulleri ofısi lzmır 
şubesinden : 
Depolanmıida mevcut buğdayların nakliyesi açık eksiltmeye ko

nulmuştur. Kat'i ihalesi 26. 12. 938 tarihinde saat 16 da yapılacaktır. 
Talipler bu husustaki ıartnanıeyi 4ubemizde görebilirler. 

t 

YEN1 ASIR • 

Oli,,,ier ve Fratelli Sperco l 
A~~~:.~~o. Şürekası Vapur Acentası 

Um dal Deu § Clle Le· 
vaate Liı. ie 

HELLENİC LiNES LTD. BiRİNCİ KORDON REES A.DRiATİCA S. A. Di G. M. B. H. HAMBURG 
- - BİNASI TEL. 2443 NA~İGATİONE 

ATHİNAİ vapuru 20 kanunuevvelde POLO vapuru 3 birinci kanunda Lon- P. FOSCARI motörü 13 - 12 - 938 de WEİSSF..SEE vapuru 19 dan 24 ilk.ka 
beklenilmekte olup, 23 kanunuevvelde dradan gelip yük çıkaracak ve ayni u- limanımıra gelerek H - 12 de Leros Ro- nnnn kadar, Anvers (~ğru!. Rotterdam 
hareket edecek, Rotterdam, Hamburg d Lo dr H ll. . ük' ala--ı.... dos Brindisi Bari Trieste ve Venedik li- Bremen ve Hamburg ıçın yük alacaktır. • . . "k 1 aktır man a n a ve u ıçın y caA: 
\C Anversa limanları ıçın yu a ac . manlarına hareket edecektir. YALOVA vapuru 2 den 7 son k.Anuna 
GRİGORİOS C. ll vapuru 28 kanunu- ; · ut ite Le ant LlnJe BRİONİ motörli 15/12 tarih.inde ge- kadar Rotterdam, Bremen ve Hamburg 

evvelde beklenilmekte olup, 30 kanunu- e sc ~ . e- lerek ayni gün Patmos, Leros, Kali.mnos için yük alacaktır. 
evvelde hareket edecek, Rotterdıim, DELOS vapuru birincı kAnunun orta- İstanköy ve Rodosa hareket edecektir. 
Hamburg ve Anversa limanları için yük smda Hamburg, Bremen ve Anversten ctrrA Dİ BARİ motörü 15/12 tari- --alacakbr. gelip yük çıkaracaktır. hinde gelerek aynl günde İstanbul, Pire 

HELLAS vapuru Z kanunusani 1939 LİVERPOOI. HAftl Napoli Marsilya ve Cenovaya hareket AMBRİCAN EJ[PORI' 
da beklenilmekte olup 5 kAnunusanide ALGERİAN ve LESBİAN vapurlan edecektir. LİPfİES 
hareket ~ecek, Ro~t~r~, Hamburg ve yüklerini İstanbulda aktarma ederek BRtONİ motörü 19/ 12 tarihinde ge- EXMİNİSTER vapuru 20/12/ 1938 de 
Anversa limanları ıçın yük alacaktır. DENİZBANK vapurlariyle İzmire gel- lerek 20/12 tarihinde Pire Korfo Sa- be1..:1 • N k · · ·"':ı.. _,, __ LA.-

' • .uemyor. evyor ıçın ;;yu-. -~· -*- miştir. randa Brindisi Avlonya Draç Rağusa EXTAVIA vapuru 29/12/938 de bek-
BALKA.JILAR ARA.Si Spalato, Zara Fiume Trieste ve Vene- lenivor. Nevyork için yilk alacakbr. 

HATTI diğe hareket edecektir. · 
ZETSKA PLOVİDBA A. nide saat 16 da beklenilmekte olup --

D. KOTOR 9 kanunusani 1939 saat s de 1zmirden ROY ALE PfEERLAN 
-- hareket edecek, Pire, Korfu, Adriyatik DAİSE KUMPANYASI 

--
DEN NORSKE MiDDEf.. (( L O V C E N H limanları için yolcu ve yük alacaktır. 

Balkan itlüakı iktısat konferansının G k lann ·---1~t tarihi · OBERON vapuru 17112 tarihinde RAVSl.İNİılE 
~ere vapur mu\! W>ilUi erı, R tterdaın Arnsterdam H b ' OSLO 

seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği geı·ek vapur isimleri ve navlunlan hak- 0 
• ve am urg BAY ARD vapuru 14 ilkHnunda bek· 

hatta mensup Yugoslav bandıralı kında acenta bir tcahhüt altına giremez. için hareket edecektir. . . leniyor. İskenderiye, Dieppe, ve Nor· 
L OV C EN Daha fazla tafsilat almak için Birinci GANİMEDES vapuru Jl/l2 tarihin- ,.eç limanları için hareket edecektir. 

Lüks vapuru 1 kanunusani 1939 Kordonda 152 numarada •UMDAL• de Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
da saat 8 de beklenilmekte olup, saat um1 d · A talı~ Ltd. " t için hareket edecektir. 

. '. . um cuız cen gı muraeaa STELLA va uru 28/ 12 tarihinde Bur- --16 da Constanza ve Varna lıınanları ıçın edilmesi rica olunur. p .. 
h k t ed kt. T 1 f ~072 M"d" . t gas Varna ve Koslenceye hareket ede- SERVİCE MARİTİME are e ece ır. e e on : .. u unye 

cektir. MAİu Lüks vapuru pazar günü 8 kanunusa- Telefon : 3171 Acenta SVE NSKA ORİEN'J'E LI• ROV ~ 

i DUROSTOR vapuru 27 i!Wnundı 
. . . . .- ' . . . ·, . ,· \: ( •. t. -: ... ·. :. . . . . 

Karahisar maden Suyu 
T ürki ye 

. Kızılay Knrnmn 

Böbrek, karaciğer rahatsızlık
larına, hazımsızlığa karşı en 
ıyi ve şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilk ilik Yeni İzmir eczan esi 

Herkesin 
ettiği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sont'a günde 3 defa 

Kullanmak 

Şartiyle 

RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembe

yaz. ve sapsağlam yapar. Ona 
~irminci asır kimyasının h&ri-~·~~"' 

kalarınclaıı biridir. denilebilir. 
Kokusu güzel lezzeti hos, mik
roplara karşı tesiri yüzde yüz-

dür .. ., 

Kullananlar, dişlerini en ucuz ~eraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar saha öğle ve 
akş~.nı her yemekten sonra giil'ıda 3 defa 

<lişlt·rinizi fırçala Iinz. 

N EN KUMPANYASJ bektenivor. Köstence için yUk. alacak 
RİO NEGRO motörü 22/ 12 tarihinde ttr. ~ 

Rotterdam, Hamburg, İskandinavya ve 
Balb.k limanları için hareket edecektir. 

GOTLAND motörü 27 / 12 tarihinde 
gelerek Rotterdam, Hamburg, Gdynia 
İskandinavya ve Baltık limanları için 
mal alacaktır. --
SERVİCE MARİTİME 
Roamain Kampanyası 
ALBA JULİA vapuru 20/ 12 tarihin-

--
.JOBNSTON W ARRBN 

LINIES ı.rD. 
A VİEMORE vapuru 8 son kAnun 9l9 dı 
bekleniyor. Burgaz, Varna ve Köstence 
limanlanna yük alacaktır. 

--de gelerek Malta, Marsilya, Cenova li-
manları için yük ve yolcu alacaktır. Vapurların hareket tarihleriyle nav 

İlfuıdaki hareket tarihlerivle naYlun- lunlardaki değü•iklikJerden acenta mc
lardaki değişikliklerden d~layı acenta suliyel kabul etmez. 
mesuliyet 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 
rada FRATELLi SPERCO vapur acen- 7..ee vapur accntalığına müracaat edil· 
tasına müracaat edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 

TELEFON: 20M - 2005 TELEFON: !001/%808 

TOPANE 

'Teraziler i 
Tiirldyenin en birinci terazi fabrikasının naa• 

malAtıchr. Taklitlerinden saıwwuz... 

-

bini 

• 
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ziyafetin ve nutkun • 
1 akisl • r 

Ziyafette Alman 
Londra 

gazetecilerinin ve 
mahafilinde büyük heyecan 

elcilik 
~ 

erkanının bulunmaması 

uyandırdı 

• 
omanı r •• 

Çemherlaynın beyanatındaki en 
mühim parafrafı kasten unutuyor 

lngiliz resmi mahfellerine göre Akdeniz statükosunun 
muhafazasında mevcut teahhüt Tunusa da şami dir 

Pı:ıriı 14 (ö.R) - B. Ç'emberlayn ta· 

rafından ecnebi matbuat cemiyeti tara· 
fından verilen ziyafette söylenen nutuk
ta, Fransız-lngiliz münasebetlerinin ayni 
menfaatlere istinad etmesi dolayı ile, ba· 
ait hukuki taahhütlerin çerçivcsitıi apcak 
kadar aıkı olduğunu kaydeden k~mı Pa· 
risle fevkallide bir intiba uyandumat• 

l lT. 

1.0NDRADA BOYOK H f.YECAN 

Tunua ;;.chTinden manzaralar ve Tıı.nwıtaki 
FTtmsız n!tkeTleri 

nnmma yapılan dnvetc, Cemiyet aza<11 lan hakkında ltalyan radyosu tarafından 
sıfatile, bizzat Alman gazete<:ileri de da· verilen konlrandlinün ve resmi l talyen 
hildi. Bu b:ıkımdan Alman i,leri hak· ajansı tarafından g zetelcre gönd erilen 
kında bazı beyanat yapıldığı takdirde metinlerin, Avrupa meselelerine karşı 
mü~kül l>ir v 2:iyet hasıl olacağı dü,ü· lngiliz kabineainin hattı hareketini gös· 
nüldü. • teren dikkate ıayan karakteristik. fıkra· 

• ~ lan tamamen• meskut geçmi" imaları 

NEZAK:ETStZLIK SA Y ll:IYOR mnnidardır. 

Bilhnssa lnsiliz. ve Fransız menfaatleri 
Londra 14 ( ö.R) - Parlamento ma· arasındaki ~ıkı ayniyete dair olan kısım 

hafilindc beyan edildiğine göre lngiliz tam mile hnzfedilmiıtir. Bu nisyan h iç 
başvekilinin söy]iyeceği nutkun metni, fiiphesiz halyan umumi efkarında faşist 
matbuata hürmeten, önceden hu~usi ma- gazeteleri tarafından uyandırılan ve in· 
hiyette tebliğ "dilmişti. Bu metne istina· 'ı gilterenin T unusla Kızıl deniz hakkında· 
den elçilik erkanile Alman gazetecileri· ki halyan müddeiyatım müsait bir şe· 
nin daha nutuk söylenmeden takındık-! kilde karşıladığı zannını veren intibaı 

ynin son sözleri 
Almanyada dizginsiz hücumlarla ve 

derin infialle karşılanmıştır 
Zira bu 

bir 
sözler 

hücum 
Alman 

telakki 
matbuatına 

edilmiştir. 

Kont Ciano Ribbcntrop ve Görinklc 
· Pru-is 14 (~.R) - Londra ecnebi yade dinlenmişti. Bunun sebebi şudur için kendi memleketinin harp tahrikçi· 

matbuat cemiyetinin ellinci yıldönümü ki, bu fıkra, lngiliz başvekilinin geçen lerinc hücum etmeliydi. Bunun yerine 
münasebetiyle B. Çemberlayn şerefine gUn avam kamarasında işçi mebus Mor- Alman matbuatına hücum etti. Halbuki 
verilen ziyafette Alınan sefir ve gazete- gana verdiği cevabında cFransaya Ital- bu gazeteler son aylarda Ingiliz mese
cilcri gibi, Berlindcn sureti mahsusada yanın taarruzu halinde Ingiltereyi lelerinden bahse1mişlersc ancak Ingiliz 
bu ziyafette bulunmak üzere gelmi§ Fraiısnya yardıma mecbur kılacak hu- harp tnhrikçilerine karşı müdafaa mev
olan Alman hariciye nezareti matbuat kuM bir metin mevcut olmadığını si.iy- kiin<le idi. 
bürosu şefi Dr. Anşnuın da hazır bu- lemek suretiyle yaptığı ibeyancıtı pek 
lurunamıştır. Ingiliz mehafili son za -
nı:ınlar<la Alınan gazetelerinin Ingiliz 

siyasetini idare edenler nleyhinde diz -
ginsiz hücumlarda bulunduğu bir sıra

da Jngiliz başvekilinin Alınan matbua
tındaki ifratı 7.aif bir lisanla takbUı et
mesinden dolayı bunların bu kadar in
fial göstermelerine hayret ediyorlar! 

Bahusus ki lngiliz başvekili herkese iti
dal tavsiye etmekle iktifa etmiş ve in
san hayatında hiç bir şeyin, hatta bazı 
rejimlerin bile ebedi olmadığını hatır
latmıştır. Bu . fıkraya karşı Almanların 
gösterdikleri infial haksız ve yersiz te-
lakki ~dihnektcdi;. ~ 
• 

, . ~ ALKIŞLANAN SöZLER 
lngiliz başve}dlinin Fransa ile· Ingil

iere arasındaki münasebetler hakkındaki 
sözleri ise Fransız mahfillerinde çok eyi 
'karşılanmıştır. Bu münasebetlerin hu -
kuki teahhütlerdaı ziyade menfaat ay
niyetine dayandığını söylemekle B. 
Çembe.rlayn bunlara Lokarnodan daha 
gen~ bir mahiyet vermiştir. Çok mfuıi
dnrdır ki nutkun bu kısmı 3-4 dakika 

yerinde olnrak tavzih etmektedir. Bu 
beyanat ile Italyadn lngilterenin nasıl 
bir vnziyct alacağından şüphe edilmişse 
artık bu şüpheler baki kalamaz. 

YANLIŞ HABERLER 
Italyan gazeteleri bu nutuk dolayısi

le pek yanlış haberler veriyorlar. cPo
polo Di Romn> nın Londra muhabiri zi. 

REJiMLER 

«B. Çembeılaynın nutkunda Alm::n· 
yadnn mukabele görmesi icap eden bir 
fıkra vardır. Ingiliz başvekili demiştir 

ki: cTnrih hiç bir şekli hükümetin ilani
haye kendi kendine benzer kalmadığını 
veya yavaşça, yahut ta bir infilak tesiri 

gibi süratle değiştiğini gösterir> demiş
tir. Biz. buna kar~ı şunu bildiririz kJ, 

yafette Alman hariciye nezareti mat- Nasyonal sosyalist rejiminin Almanya• 
buat bürosu şefi doktor Anşmanm bu- da bin sene için -kurulmuş • olduğuna 
lunınasına ve buna mukabil Fransız eminiz.> 
hariciye nezareti matbuat servisinden 

kimsenin hazır olmamasına çok dikkat 
~ildiğini kayde~yor. Almanlardan hiç 

kimsenin ziyafet e gelmediği malum ol
duğundan bu haber Jtalyan umumi ef
klrına vaziyetin nasıl gösterildiğini ih

sas eder. 

Alman gazete1erinc gelince bunlar 
nutkun bilhassa Mü nih anlaşması ve 
lngiltcrenin uzl:l§Rla siyaseti hakkında-

ki kısımlannı memnuniyetle karşılıyor, 
diğer kısımlarını şiddetle tenkit ediyor
lar. 

NiÇiN BULUNMAMIŞLAR? 

cDoyçe Algemayne> gazetesi de 
cmüess:if h!ldiee> başlığı altında Alman 
diplomat ':l.'e gazetecilerinin ziyafetinde 
bulunmamaları sebebini anlatmağa . çn• 
}ışıyor: 

Londra 14 (ö.R) - Ecnebi matbu· 
•t cemiyetinin ziyafetinde Alman gaze· 
tecilerinin ve Alman büyük elçilik erka
nının hazır hulunmanuısı Londra ma• 
h nfilinde büyük heyt>can uyandırmı~tır. 

Elçilik ve Almıın kaynaklanndnn yapı· 

fon heyanntn göre Alman diplomat ve 
gazetecilerinin bu ziyafete gelmemeleri· 
nin !!ebcbi B. Çemberlaynın nutkunda 
Alman matbuatının Lord Baldvine lmrşı 
ittihaz ettiği hattı harekete telmih etme· 
aidir. Alman gazetecilerinin ve elçilik er· 
lı:anının ziyafete iştirnk etmiyecekleri saat 
18 de ilan edilmiştir. l"Jyafetin başlama• 
aınn 45 dakika k lmı§tı. Alman gazete· 
cileri namına bu haberi Alman gazeteci· 
lerindcn Bukyer verdi. Büyük elçi gele· 
miycceği hakkında hiç bir haber gönder• 
medi. Boşvekil ise elçi ve gazetecilerin 
bulunmıyacnklarmı nutkuna başlıyacağı 

e nada hnber aldı. 

lan vaziyet adabı mu şerete muğnyİr• 

dir. Çünkü nezaket icabı olarak hiç kim· 
ee nutuk resmen söylenmeden onun mel· 
nini biliyor addedilemezdi. Protesto an· 
cak nutuktan sonra yapılabilirdi. 

devam ettirmeğe matuftur. 
Halbuki bu münasebetler 

mütemadiyen alkışlanmıştır. 
hakkında 

cB. Çemberlayn ecnebi matbuat ce
miyetinin misafiri idi. Mutat nutkunu 
söylerken Almanları tahammül edilemf.. 
yecck bir vaziyete dii§ürdii. Çünkü bu 

fırsattan istifade ederek Alman mat • 
buatını takbih etti. Eğer, meseıa avam 
kamarasında olduğu gibi ev sahibi olsa 

HÜCUMLARIN SEBEBI idi, bunu yapabilirdi. Fakat ecnebi mat-

Almnn diplomat ve gazetecilerine ta· 
yin edilen mevkilerin boş kalmama~ı için 
Laı:ı lnriliz mebusları bu mevkileri der· 
nal işgal ettiler. 

Bir çok devetliler Almnn elçi '-'C gaze· 
teeılt""rinin hareketinj yalnız ecnebi mnt· 
buat cemiyetine karşı değil, nyni zaman· 
dn hMlıc'!I d vctli olnn lng:Jiz bn!!veki
line knr ı <la hir hnknret telakki ediyor· 

Jnr. 

SUAL SORACAKLAR 

Bir çok mebuslar bir kaç haha sonra 
hadisenin luıpanncnğını, fakat ihdas etti• 
ği havanın gÜç zail ol cağı mütalaasm
dadır. Başvekile avnm kamarasında bu 
hadise dolayısile sual tevcihi muhtemel

dir. 

B. Nevit Çemberlaynın aynen ~u sözleri 
söylediğini bir daha hatırlatmak lazım· 
du: cFrnnııa ile münasebetlerimiz. o ka· 
dar sıkıdır ili alelade hukuki taahhütlerin 
çok fevkindedir, zira menfaatlerimizin 
nyniyetlcrine müsteniddir.> 

lngiliz başvekili böylece her hnngi bir 
tnnrnız hnlinde lngiltcrenin Fran:mnın 

ynnında olacağın ı snrih olarak anlatmış· 
ur. l lı:ıttiı o kadar ıınrih ki ltalyan gazete· 
leri bu fıkrayı unutmııığa mecbur kalmı,

Jardır. 

7.nten bugün ö"lcclen sonra avam ka· 
Varıova 14 (A.A) - Polonya gaze· marasında B. Nevit Çemberlayn şu söz· 

teleri Çemberlnyn tarafından avam kn· ı leri de söylemiştir: 
mnrnsındn yapılan b,.ynnatn ehemmiY;ct . «- lnuiliz hükümetinin fi~rin<".e ln&İ· 
vermekte ve bnılıklarındn Fronsn ıle1 lız • halynn nnlnşmıısına ıeyıl eqilen kı· 
ltnlya arasında ihtilaf çıkt1ğı takdirde j CJmdn Akdeniz stotükosunun muhafaznsı 
lngilterenin Fransnya ynrdım etmek: hakkı'!'ld mevcut olan taahhüt hiç şüp· 
mecburiyetinde olmndıUına dnir lngilte• hesiz Tunusn cin "amildir.> 

re ba vekili tarafından söylenen sözleri 
teb:ı.rüz ettirmektedirler. Londra 14 (ö.R) - Avam kamara· 

Cnzctclcr Çcmberlnyn tarofındnn ya- t.mdal:i yeni beynnntmda Akdt:ni: statü· 
pılnn Lu bcynnntın Pıniste büyü~ bir tc· I ls:m.1 1--·lkhmd:.I İ nnla~manm Tcnusa da 
t:ir bıraktığını il"vc eylemcktedirler. ~aır.il olt!·.ığt:nu nö~!cd!.kten !cnr:ı n. 

ç .. mherl ~'11 deıni·tir lıi: 

P.uis 14 (ö.R) - ltalynn gazeteleri - B·ırı~ hilafJ!l bereket edilirse M:ı-
1 B. Nevi! Çemberlnynın, ecnebi mntbunt j~te 1 ü!tümcti \•Mİm bir e"d~!\cye dq· 

l.ondra 14 (ÖR) - Alman büyük' cemiyetinin ziynfetinde söylediği nutuk·! mü, olur. ~:ıktt tnbii b::.::1 tcrulerrle İ..<:ıa 
~lr.iliği ne,.rettif•i hir t ebliğde şunlnrı be· j tn hilhns a lr.ciliz • ltalynn münasebetle· 1 ediltli~i ibi bir taarruz imlı:il.."lını göz 
yan etmektrdir: ı rine ve bnşvekille hariciye nazırı Lord önünde tutnmayız. 

Al 1 ~ ı:ı rıuctNIN TEBLlôl 

Er.nebi mnthuat cemiyeti tarafından Hnlifnksın yakındn Romayı z.iyaretlerine -.\'l-
B. Çrmbt"rlayn şerefine ''erilen ziyafette l ait beyanat üzerinde duruyor "'e beyann· 4~.ı:. e e ~~ rüa?t ")._ e~ ~r 
elçilik erkimının bulunnmıyacnk vnziyct·Jı tı memnuniyetle kaydederek ltnlyan • Snlnmnnlca, 14 (A.A) - Büyük umu-
te olmaları Almcın noktai nazarınca mu· lngi)iz. görüşmelerinin müııtnkbel netice- mi knrnrg!'Jım evvelki gece neşredilen 
cibi teesııürdür. Hususile ki bu ziyafette, leri hakkında lngiliz hükümet reisinin tebliğinde şöyle clcnilmcktcdir : 

1 
ba;ılıcn hatip lnsiliz ba,vekili idi. Fakot ümitlerine iştir k e;> liyorlo.r. Muhtelif cephelerde iş'.ara değer bir 
•ınu hntırlnmnk liızımdır ki cemiyet 1 Bununla bemher nutkun dii:ier fasıl· sev voktur. 

Nasyonal sosyalist gaı:etesi diyor ki: buat cemiyetinde vaziyet bamba~lla INGILIZ TAVZ1Ht 
Halbuki diğer kısımları şevkten zi- B. Çemberlayn sulh siyasetini müdafaa idi.> 

Mısır müdafaa konseyi 
Milli müdafaanın tensiki için beş 

yıllık plinı tasvip etti 
I"'°ndra 14 (Ö.H) - Kahircdcn Roy

ter njaİısın<ı bildiriliyor: 
Mısır milli müdafaa konseyi Mısır 

milli müdnfaasmJı teru;iki hakkındıı 
hazırlnnnn beş yıllık plunı tasvip etmi§
tir. Bu planın ihtiva ettiği masraf yckiı
nu 19 milyon Mısır lirasıdır. Ve şu su-
retle inkisam ctmcktc.-dir: 1 ı....-,~_..-;ııı-.-• 

1 - Mı:;ır ordusunun şimdiki halde• 
12 bin nefordcn ibaret ofan mevcudunu 
50 bine çıkannnk ve GO bin kişilik bir 

ihtiyat kuvveti te~kil etmek ınaksatliylc-
1 

l~lillllllllll 12 bin )im , 1 u.,w...;;;.....,.~ 
2 - Tayyare kuvveti için 6 milyon ' 

' lira. (Bu tahsisatla 500 tayyare in~n edi-1 

lccektir. Mısırın şimdiki t..-ıyyare mev- ı' 
cudu 27 dir.} 

3 - Filo için G milyon 23 bin lira ı _{ 
(şimdiki halde Mısır filosu 2 karakol Drıı5ı::::.....L.:;....:...ı.a..~.i:.11Wil~D::...ô:~~_.,..w>1:;.:.::..:.;~.....3...)J~~IL.!IU~..:.....:~.jU~ 
gemisiyle bir nakliye gemisinden, birj ırısır kabinesi nk4m kralla biT arada 
sahil muhafa7.a gemisinden, bir balıkçı bazı küç~ gemilerden ~üt~şekkild~., k~ı tesis_i için 700 bin Mısır lirası sa~ 
:karakol gemisinden, kralın vatından ve 4 - Nıhayct Mısırda uc sılfıh fabn- cdılecektır. 


