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Valilerin sicilleri tetkik • 
olundu 

ANKARA 17 (Hususi)- Nizami yq haddi
ni doldUl'tllllf olan valilerin aicilleri dahiliye ve
kaletinde tetkik olmıuyor. Bu tetkikler neticesin
de ...ıiler arannda deiifiklikler yapılacaktır~ 

FIA Ti ( 5 ) KURUŞTUR Cümhııriuetin ve Cilmhuriueı eaemıin be~i.ri, .abahlan çıka,.. fttlaai oazetedü-
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Ziraat kongresinin 
Yeni yıla 

kuvvetli 
f ' 

ziraatimizi 
hamlelerle 

Ziraat kongresi~in 

planı aştıran . w. 
gırecegız 

4 •• sürecek gun 

hazırlıkları 
Kongre mesaisini bitirdi 

Milli Şefimizin · lzmiri· 
teşrifleri rica edilecek Ankara, 17 (Hususi) - Büyük Ziraat 

kongresi haiırlıkları ikmal edilmiştir. 
Ayın yirmi yedisinde toplanacak olan --------------

kongrenin mesaisi döı't gün sürecektir.. Beledı·ye 

Köy ve 
Ziraat 
Kalkınması davasında 
hedefimiz ••• 

Köy ve Z~k~asını müs-1 
bet ~kilde nasıl yürüteceğiz? Zira
ate rasyonelliği nasıl soka~ız ~ 

Kongre, Ziraat vckilinlri bir nutku ile 
açlacaktır. Bu nutuk, Büyük Ziraat 
kongresinden beklenen hizmetleri teba
rüz ettirecektir. Mesaisi dört gün süre
cek olan kongre 30 birinei kanun akşa
mı nliiı.ayet bufaeaktır. Kongrede 11 ko
misyon muhtelif meseleleri tetkik ede
cektir. Muhtelif ziraat bölgelerinden ge
lecek heyetkr, aylardan beri kendi bel
gelerinin zira:l vaziyetleri hakkında ya
pılan tetkiklerin mahsulü olarak Anka
raya daha evveJcc gönderilmiş olan :ra
porl3r üzerinde noMai nazarlarını bil-.. 
direcekle-rdir. 

- SONU 3 ÜN'CÜ SAHİFEDE -

• n 

• • • 
reısımız 

-----··---Bu sabahki eks-
. preale Ank.araya 

hareket etti 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz İz

ınlı belediyesine ve 1939 İzmir en
ternasyonal fuarına ait işleri hükü
meümi.zle görüşmek üzere bu sabah
ki ekspresle Ankaraya gitmiştir. 
Dr. Behçet Uz ba.~vekilimizi, şehir 

ve fuar işleriyle alakadar olan ve
}..illerimizi ayrı ayrı ziyaret ede
cektir. Ayni zamanda Cümhurreisi-
rnize İzmirin payansız olan saygı ve 

Musso 
Karbona ya 

e t c sevgilerini nrzedccek, İzmir halkının 
a~t ti kendilerini büyük bir iştiyakla bek-

.Ü .u e Q lcdiğini biklireceklir. 
ı Belediye reisimiz İzmir temasların

cl"ln çok hayırlı neticeler alarak dö
l ncceğinc, bilhassa 1939 fuarının da
ha parlak bir muvaffakıyete mazha
rj"etini temin edecek yardımları 

.. 
Bu ai(şam burada nutkeciecek ve i'alyanm ne 
istediği an~aşılacak.. Gazeteler : nitslyanın tari· 

- "' ,..~ ··'"' ~"1l !W!!'aı-.~~~~"' ,, ~:- ·"'-eoll~'l'S 
bulacağına kanidir. 

Ulu u. -J•mız lnimii 

- YAZISI 2 İNCİ SAHİFEDE -
T ecrüheyle anlıyoruz ki en güzel 

usuller, en müessir saydığımız ted
birler bile köyün hakiki bünyesini 
tanımadıkça, köylü ile münasebet
tar o1an makamlar ve müessese1er 
arasında tam bir ahenk temin etme
dikçe yani mem1eketimizi idareimas
lahat zihniyetinin enkazından te
ınizlemedikçe istediğimiz kadar ve
rimli olamıyacaktır. 

Vilayet 
meselesi 

parti kongresinde tütün 

Her şeyden önce köylünün der
dini, şikayetini dakikasında duymak 
ve salahiyettarlara duyurmak laz1m
dır. Zira bu davanın yürütülmesin
de ilk ~rt budur. MilU Şefimiz son 
tetkik seya.lıatlerinde yarayı nişterle- 1 diler. Köylerin temiz havası icindeki 
kalbini din!ediler. Böylece bir çok 
hakikatler ortaya döküldü. Mesela 
ziraatimizi modern ziraat makinele
riyle techiz hususundaki gayretlerin 
ve emeklerin bile hazan kafi derece
de bir anlayı~ ve alaka gösterHmeme-
ai yüzünden nasıl heba olduğunu planlar başında .... 

gördük. Ve şu neticeye vardık. Faris 17 (ö.R) - Italyan gazeteleri- bilakis en büyük bir şiddetle hücumlar-
Köy ve ziraat kalkınması işinde nin Tunus hakkındaki müddeiyatında da bulunuyorlar. cRelazyone Internaz

esaslı hamleler yapabilmek için bu tehdit ve tahkir yerinc- delilli muhake- ·yonob> mecmuasının dikkate şayan bir 
davayı yürütmek vazifesile tavzif me usulü geçerken haftalık gazeteler - SONU ( ÜNCÜ SAHİFEDE -
edilenlerde, en ki>ciik memura kadar ----------------------------

ehemmiyetle görüşüldü 
Vediw:iz 'itlün satışları· 
ram Wr dereceye kadar 
k~ü halılıınd~ fi· 
MPlef'lm söyledl- Parti 
~1 mffiıezine arze· 
dtlnıelı iisere fliP di!e~-

fe te"zfm edildi.. 

Dün, parti kongresinin son toplantı
sında bir çok murahhaslar tütün mlis
tahsilini pek yakından ilgilendiren tü 

tün satışları ve tütün ekimi mevzula:rı
na temas ettiler. Hatiplerin bu mevzu » 

üzerindeki konuşmaları ve 1ıeş.rihleri 
:::idden şayanı kayıttır. Bunları hillasa
ten vermeyi faydalı buluyoruz: 

Salim Hakkı (Torbalı) - Bu sene 
kazanıızda tütün zürraının vaziyeti elim
dir. Sat1§1ar cFacıa> kelimesiyle anlatı
lacak şekilde, kötü bir yol takip ediyor. 

- SONU 2 İNCİ 
0

SAHİF'EDE -

KADIN . . 
Eğitmenler kursu da -

yeni sene· iÇinde 
açılacaktır 

Kültür bakanlığından vilayete ge
len bir telgrafta, geçen sene Kızıl
çulludaki kadın öğretmenler kursu-
na devam eden kızlarla bu sene ye
niden kursa kabul olunan Kızların, 
ileride açılacak kadın eğitmenler 

kurslarında köy kaclınla:rım ilgilen
diren işlerin öğretmenliklerini ya
pacak şekilde yetiştirilmelerinin mlÇ 
vafık görüldüğü bildirilmiştir. 

Kadın eğitmenler kurslarının ilki 
939 senesi içinde İzmirde açılacak ve 
bunlar öğretmenlik yapacaktır. Ka
dınlar ve kızlar için hususi bir ted
risat programı hazırlanacaktır. 

, 

8.zami bir hassasiyet. azami bir ala
ka, köye köylüye kArşı hudutsuz bir 
sevgi uyandırmak Jazımdır. Ta ki 
nmstarip çifçinin dileklerini dinliyen 

·ınemur onu yalnız formaliteler hu
dudu içinde sıkısmış kalarak dinle
ınesin ... Eline aldığı isin bir memle
ket davası, büvük mil1etimizin yük
selme davası oldu~unu hakkile kav-

Suriyede Fran IZMIR POLiSiNiN MÜHiM BiR MUV AFF AKIYETJ 

sız politikası 
r~yarak derdin, si~~yetin izalesini Bu meınleketi Tunus gibi müstemleke yapmayı 
hır vatan borcu bılsın... . • tlhd ı! ecı· 4J İ 1 t 1 • 

Filhakika kövlünün sikayetlerın- ını ıs aJl ıyor. ta yan gaze e erı 
den büyük bir kısmı ba;it ve kolay- bunu iddia ediyorlar •• 
lıkla tatmini kabil olan ~ylerdir. 
Bunların caresi zamanında bulundu
ğu takdirdi.! bu basit isteklerin önlen
mesi köylünün ka1kınmasına bir hay
li yardım eder. Bilakis dilekler ve şi
kayetler birbiri üzerine yığılr!ıkça 
köylünün fokrü sefaleti artar. Yara 
büsbütün nzar. 

Köylünün refahını ilgilendiren İ!)
lerde daima en büyi.ik hassasiyet gös
teren büyük Cüml>urreisimiz mcm: 
leket sümul olan bu davavı teferrü
atile t;mik ederek diT'ektiflerini ver
"1İş bulunuyorlar. Bundan sonra!:i 
· ımlelerimizin daha kudretli ve ve
. ~]i olacağına kaniiz. Bilhassa parti 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

SEVKE'J' BİLGİN : 
Cebelidüruz halkı 

-YAZISI 3 Cü SAYFADA-

13 kişilik 
şebekesi 

Kaçakçdar büyük 
bir ustalıkla Osmaneli 
istasyonunda pusuya 
diİŞİirilerek yakalandı· 
ıar_ Akgiille Şeker 
nanwıda !ki şahıs şebe· 
keniin elebaşısı idL. 

----0--

Iznıir zabıtası, büyük mikyasta earar 
kaçakçılığı yapan on üç kişilik bir şe
bak:ayi, zabıta romanlarına mevzu teş
kil edecek bir ustalıkla yakalamıştır. 

Iz:ıııttd.en Kocaeli ve Bileciğe gönderi
len ~ı.mıa meınu:rlarmın bu h&dise
de gösterdikleri uyanrklık ve muvaffa
kıyet şayanı takdirdir. HAdiseyi kısaca 
anlatalım: 

- SONU 4 'ONcC &ABIFmB -

bir kaçakçı 
keşfedildi .• 
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Ulusal Şef 
H H •• nonunun Büyük Eseri 

YAZAN: AYŞE IYRtBOZ 
Tam 14 yıl önce idi, Ulu önderin çilçi-ı nağı kurulmalı idi. Bu kaynağın öde

likle yakından uğraşmaya başladığı gün- vi: 
!enle henüz aralarına yeni katıldığım iç politikanuzda ekonominin dayan
Agrikültürcülerin yine kendi ağızların-, dığı toprak verimini bu günün bütün 
dan (Elemanımız yok) sözlerini işit - ince ve oynak genel politika akınlarına 
miştim. Bunu o kadar çok tekrarlıyor- göre ayar edip yürütecek adamları ye
lardı ki çiftçi ve köy lı:alkınmasında in- tiştirmek.. 
sana yalııız bu eksiltliğin başlı başına trllı:ede çok iptidai olan Agrikültürü 
bir engel olduğu duygusu geliyordu. (ziraati) ilmi ve teknik yola sokacak 

Bu söz o kadar çok dallandı ve bu. müesseseleri kurabilmek üzere labora
daklandı ki, yine agrikiiltürcüler ağzın- tuvar adamlarını çoğaltmak. 
ean büyüklerimize kadar ulaştı. Bugün en ufak bir dudak büküntüsü 

Hiç hatırundan çıkmaz: 1927 de Eti
mesut çiftliğinde nasılsa bulunduğum 

bir agrikültürel miinaka?ada ATAMIZ 
(Bu me•lekte eleman kıtlığı var) de -
rn~ti. 

Bu tarihten biraz önce de her ışın 

derinliklerini hemen öğreıuneği itiyat 
edinıniş ulusal Şefimiz Inönü, Sabrı to~ 
rağa: Bizde Agrikültürcü yetiştirmenin 
anahtarlarını çizdiriyordu. 

Elinin altında çelik kütlelerde olsa 
tuttuğunu koparan usanmaz iradeli 
Şef bir kısım enerjisini ayırdığı bu işi 

yakından takip ediyor ve parmağım 
bastığı bu memleket ya.rasını muhak
kak bir surette eyileştirmeğe karar ver
:mİ§ bulunuynrdu. 

Çok geçmeden Keçiöreıno giden yolda 
Sarı kışlanın karşısındaki tepecikte >uı-
karanın y~rine göğüne yeni manzara -
lar katan modem yapılar yükselmeğe 
başlamıştı. 

O bıkmaz, e.l;nas kadar sert ve temiz 
irade, Avrupada eşi az bulunur bir tlni
versite parçasını asırların doğurduğu 

çıplak kayaların dibine sanki onlara 
kudret ve kuvvet noktasından birer kar-
§ılık olsun diye oturtuvermişti. 

Emek ve büyük masraflara mal olan 
bu yüksek müessesenin kuruluşunda 
dilva ve ülkü şu idi: 

Memlekette agrikültürel ilim mües
seselerini idare edecek yetPr eleman 
yoktu. Saltanat bu işi de ötekiler gibi 
toptan ihmal etmişti. Bu zaran en kes
tirme yoldan önlemek için bu ilim kay-

yapmadan açıkça ve göğüs kabartarak 
diyebiliriz ki bu dava kazanılmış ve ana 
ülküye doğru en büyük adımlar atıl -
mıştır. 

O müesseseyi açarkEn Türk gençli -
ğinden bu yolda da çok şeyler umdu -
ğunu söyliyen gençlik bu sözleri birer 
direktif gibi benimsiyerek iş alanında 

bu yıl tam kendi aralarına aln1ı~ bulu
nuyorlar. 

Bu gençlerin bir çoğunu ve bilbas.•a 
bizim polikültür Egemizde çalışanlarını 
çok yalı:ından laboratuvarları başında 

ve köyliiler arasında görmüş ve tanımış 
ve onlarla bir çok geziler yapm~ bir va
tandaş hakkı ile herkese müjdeliyebili
rim ki, bu gençler kendilerine yapılan 
emek ve özverliğin karşılığını benlik -
!erinde hiç bir alom elmiyecek kadar 
toplamış dolgun ve olgundurlar. 

Bugün artık bizde de agrikültürcüler 
kütlesi kurulmağa başlamış, rejim ve 
Ulus agrapoletik ve ilim müesseselerini 
ellerine emanet edebilecek elemanlara 
sahip olmuşıur. Böylece Agriküllürcü
ler (Eleman yok) sözünün muhatabı ol
maktan kurtulmuş bulunuyorlar. 

Bu sonuç belki işten anlamıyan bir 
çok kimselere o kadar önemli görün -
mez. Fakat tasarlamak gerektir ki, böy
le bir sonuca erişm~seydik köy kalkın
masını yapmak değil onu düşünmeğe 
bile layık olamazdık. Ulusal Şef Inönii
nün yarattığı büyük eser ve o escırln 

yetiştirdiği gençlik kütlesidir ki eyi ve 
yerinde çalıştınldığı müddetçe bu kal
kınmayı başaracaktır. 

Atatürk için 
Türk kadınları niçin 

çok ağladılar ? 
Atina - Atinaika Nea yazıyor: Tür

kiye seyahatinden döner dönmez hana 
•hoşgeldin!> hile demeden Türk kadın
larının niçin bu kadar çok. acındıklarını 

ve bukadar çok ağladıklannı sordular. 
Böyle bir sual de "°rulur mu? Türk 
ıı:kmm tarihi yolunu değiştiren bu bü
yük ve cezrl inki!Abm büyük bir kısmı 
kadınla al!kadardır. Bunu bildiğim için 
halk kütleleri arasında, gözyaşı do"ken 

kadmlarm pek haklı olduklarım teslim 
ediyordum. Kaybolan adam kadınları 

asırlarca esaret altmda tu1an bağları 
koparın~ abmştı: 

Bundan 15 yd önce kadm mahpustu. 
Onu alacalı: olan erkek bile göremezdi. 
Evlendikten sonra cbo"5U1l!> kelimesiyle 

evinden çıkar ve hiç bir hak istiyemez
di. Kadın islediği kitabı bile okuyamaz.. 
dı Bunların kaffesi çöktü. Türkiyede 
kadmm kurtuluşu beşeriyet tarihinde 
büyük mevki almıya Jayllctır. Koca bir 
alem mezardan çıkmış ve yeniden ha
yala ka~uşlur. Bugün T"üı-k kadını 
erkekten bile yiiksclt mevkidedir deID
lebilir. Terazi onun tarafına sarlanışıu. 
Her yer ve her meslek onun için açık
tır. Gençlik tezahürlerinde onu başta 
görününüz.. Kadın coşkun ve daha ha
raretlidir. Bugün Türk içtimaI inkılabı 
kadına istinat etmektedir. Bu Okyanu
sun önüne geçihnez. Türklerin bugünkü 

• 
hayatında kadın hi\kimdir. 

N. Yokamis 

Kültürpark Sineması 
Yine 2 filimle sayın müdavim

lerinin huzuruna çıkıyor 
Telefon 
3151 

1 - NAPOL YONUN METRESi 
~le reeldi lıiiyük tariloi filim 

Oynıyan: MIRIAM HOPKINS 
Napely-un Elhe •-• nrfedilıl;:i ....- avdd.i "l'Mm •• .-erey

eden vebyii tasvir eden ba filim. ..,ırzu itilıeriyle haki-
katen ı:iiriilmeie ıfqer bymdte.ıir 

2 - ŞEHiR ATEŞLER iÇiNDE 
Büyük F .ramr.ı: artisüeri 

Suzy Vernon - Gabriel Gahrio N 

Tuafmılan enfes lıir Aır'eUe yaratdaaş ı.e,,eea.ı. IJüyiik aşk =· uau... 
~ ....... , b'- __,., ,...._) _ .. _ _._, .....__~ .. = ~ 
.......... ~ ~""' ...._......,.. i'<'~- ....... ~~ 1aıııc•- a:ru • ..,.. 

llelışet bıı, da hey~ .aa) k bWI 4qjMir. 

AYRICA : FOKS JVBNAL 

SEANSLAR : Der gü.a Napoq- 3 - 5.:ıt - 9.JI t1a 

ŞElllK ALEVI.E& iÇiNDE o.5 - 7.t:i te 
CUllA&TESI "' PAZAlt 1%.:ıt .ıa N.apml;y..ıa iılııtlıır-
FIATLER Kültürpark duhuliyesi dahil 20 - 30 .. Pazardan maada talebe 

her giin 11 - :ts. KU&UŞTU& 
~llaı:il:lli..:::r::i~a.lllir..ıl.ac:ill:ll~~!2:Z:ZZZll1!:61!:il::im31 .... rıt1Gr/../..LZZ7J7.LLZ;~ 
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iR ABERlERi 
Ko bitirdi • 

esaısını 
• • gre 

Milli Şefimizin lzmiri 
teşrifleri rica edilecek 

Vilayet Parti kongresi dün öğleden için Evkaf umum müdürlüğü nezdinde 7 buçuk santime çıkarılmaması, İzınir 
sonra saat on dörtte son toplantısını ya- te~ebbüsata girişilınesi. kordonunda ticareti sekteye uğratan 
paralı; başanlar içinde mesaisini bitir- 2 - Bayındır hükürnet konağının in- belediye tedhirlerinin gevgetilmesi, be
miş, dün ge<"e kongre azaları ,,er~fine ~asının tesrii ve ön plfuıa alınması. lediye hududunun belediyenin icraatına 
Ankara pala!'ta mükellef bir ziyafet ve- 3 - İktısadi ve coğrafi vaziyetinin yetecek şekilde biraz daraltılması, Parti 
rilmişlir. ehemmiyeti dolayııüyle Kuşadası polis İzmir kaza merke2:inin lağvı haldnnda-

Yoklama yapıldıktan. eski zabıt hüla- t~:;kilatının geni:;letilmc~i. ki temenniler kabul edilmeıni§tir. 
sa"1 okunduktan sonra kamutay başka- 4 _ Tütün ekim ve satışının emniyet Bu beş mevzu üzerinde bir çok hatip-
nı bay Abdülhalik Rendadan ,.e basvc- içinde yapılması için altı maddelik bir !er söz söylemiş, valinıiz ve belediye re
kil B. Celal Bayardan kongrenin tazim dilekçenin parti umumi merkezine ar- i.!imiz uzun uzadıya imbat vermiştir. 
le]l(l·afl1nna gelen cevabi telgraflar zı.. (Bu hususla diğer sütunlarımızda Belediye reisi, İzmirin müstakbel li-
okunmus ve alh,ıaı-Ia karşılanmı~tır. bir yazı bulacaksınız.) man yerinin Alsancak olmasl husustm-

Buııu müteakip. geçen kongrece ser- 5 _ Belediyelerin spor te~kilatına da §ehir plinma i!Ave yapıldığını, araba.-
dedilen bazı dileklerin kabul edildiğine yüule dört nisbetinde yardım etmesi !arın uzun müddet Birinci kordonu kap
dair Parti g<'nel se1n:reterliğinin bir yazı- hakkındaki dileğin gelecek kongreye te- lamalanna ce"Vaz verilemiyeceğini be-
s_ı okunmu.';fur. Bu yazı hüLlsatan şu-,1 hiri kabul olunmuştur. ~an etmiştir. 
aur ; • .. .. . . . 6 - Tahsil cağına girmemiş çocuklar Kongre sonunda riyasete bir çok im-

1 - Tutun fıatlerı hakkında serdedı-ı' . . k · 1 . im k zait bir u.Jair verilmiş ve ciimhurreis.i-
, , .. , . ıçın ana me tep en açı ası ve ana me -

le~ dılek pıya<a ı11o.ır. Arz ve talebe l tebi muallimi yet.iştinnek pedagoji kurs- mi.z, milli Şefimiz sayın İsmet fönünü-
heglıdır. Sat>Slar borsada yapılırsa kon- ı 1 lm d k l bak •· ı· · d et ed"J · · - H __ • · arının açı ası z1mnın a ü tür an- nun zmıre av ı mesı rıca euumış.-
tro1ü ınümkün<lür. . 

lığı nezdinde temennide hulunulınMJ j tir. 
2 - Şarap fabrikasmm in~aoı için en kabul olunmuştur. I Bu dilek kongre heyeti umumiy..nnin 

müsait yer olarak Bayraklı ile Buma- 7 _Meni israfat kanununun laytkiyle alkışlan arasında büyük bir .sevinç le-
va ;::ose~i üzerinde Tepe kulağındaki ah" ti I kabul I ...... ~ 

tatbiki icin serdedilen dilek bu zaman- z ura Ye o unm~-· 
arsa seçilıni~ \'e Bumavafıların temen- d d" _ . • 1 d . . d" t ' tt f la Bundan sonra viliyet parti heyeti se-

• . • irilm. , • a ugun.er e yırmı or saa en az 
nısı yerme gl ıştır. 1 -'d k lıkl . 1 1 çimine geçilmiştir. Yapılan intihabatta, .. , ca gı çaı ıraca # var ı ınsan ann az ı- . . 

3 - Yoksul zurraa yardım olmak ve _ .. 1. . d'l k d'l ki . B. Mehmet Aldemır, Şehime Yunus, 
gı s07. ge ışı e ı ere ı e er arasına ıt- F 'k E 'Ecza F . N--.L H. sat.L5 e.c;;naYnda ınahsup edilmek üzere aı ner, cı ent, ~un, ü -

-10031 yerli kana,~çe İzmir ba .• müdür- hal edilıneıni.~tir. • seyin Hulki, Ekrem Oran ve Atıf Inan 
lüğüne gönderilmiştir. 8 - Küçiik çocukların kahvehanelere vilayet idare heyetine seçilmişlerdir. 

KABUL EDİLEN DİLEKLER devamının men'i hakkında vilayetin na- Büyük kongre delegeliklerine de be-
Kongrece kabul edilen dile!<ler şun- zurı dikkatinin celbi kararla~ınıştır. lediyc reisi doktor B. Behçet Uz, Meh-

brdır : 1 KABUL EDİLMİYENLER.. met Aldemir, Ekrem Oran, Tahir Bor, 

l - Karsıyakadaki O:;manpa.p camii- 9 - Belediye otobüslerine fazla yolcu Zaim Dirim, Nuri Fettah ve Atıf Inan 
nin yıktınları:ı:k yeni<dnin yap~ın1maıı;ı 1~abul edilnıemesi, araba tekerleklerinin seçilmişlerdir. 

Bur11ava Beden terbiyesi 
Mücadele istasyonu-

~~;.1 :,1::1:e~~~t~!~~a~, .Be/ediye/erin bu feşki/a-
"kin!erinde !:aş gösteren ekin kurtları 1 d l • 
havaların unun gitmemesi yüzünd:~ ta yar ımı mese esı 
erken zarara başlaınıştır. Burna va ınu· 

1 Köy ve 
Ziraat 
Kallwunası davasında 
hedefimiz---- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE -

kurultayının fevkalade toplanbSID" 
dan sonra yine Ankaı:ada toplanacak 
olan büyük ziraat kongresi köy ve 
ziraa·t kalkmınastru her cepheden 

mütalaaya imkan bulacaktır. 
Muhtelif ziraat bölgelerinin vazi

yetleri ve ihtiyaçları açıkça ortaya 
konmak suretile yolumuz hizlı bir 
tekamüle açılacaktır. Köyiin ve lr.öy
lünün ihtiyaçları pek çoktur. Sene
ler geçtikçe daha da çoğalacaktır. 
Binaenaleyh ziraat kalkınması en· 
düstrimizi yaratmak için sarfettiği· 
miz emeklerden kat kat geniş çalış· 
malara, paraya ihtiyaç gösteren mu· 
azzam bir iştir... Fakat rejim bir 
kerre bu davayı realist gözle halle 
karar verdiğine göre önümüzdeki 
mütküllerin yenilme.i imlr.an81% ol· 
mJyacalttır. Bahu•uı ld bu Mhada 
yapılaca1t her fedalcarlık bütün 
memleketin İ! ve kazanç hacmini 
yiikııeltınek euretiyle umumi re
faha, devlet gelirinin daha azametli 
i~leri mümkün kılacak bir seviyeye 
çıkmasını temin edecektir. 

Bundan sonralr:i yıllarda en par
lak zaferleri köy ve ziraaı kalkınma
sı davasının hedeflerine vannuın· 
da arayacııiız. F aZJletkar Türk 
köylüsü aanacak bir varldt olmaktan 
muhakkak surette 1'urtulacaktu. 

şevKEr aır.allf _,._ 
Tirede 

Mektepler on gün 
tatil edildi 
Şehirde artan grip hastalığı müna:;e

betiyle mekteplerin ve sinemaların on 
gün kapatılması hususunda sıhhat veka
letinin müsaadesi istemniştir. Vekaletin 
cevabı dün akşama kadar gelmediği için 
alakadar müesseselere tebligat yapıla· 
mamıştır. Cevap bugün gelirıle, yarın~ 

dan itibaren tatbik edilecektir. 
Tiredeki mektepler, Sihhat mecli'i ka· 

ıariyle on gün müddctle tatil olunmuş· 
tur. 

-*-Tirede bir ev yandı 
'fire kazasının Gökçen nahiyesinde 

oturan motörcü Mehmedin evinde bir cad?'lc is.ta.ayonun<lan verHcn pJful üze
rine 1\:Ienerr.ende İz:nlir Ziraat ınücadc
le reisliği, Turgutluda, TU?gutlu ziraat 
memurluğu tarafından miicad.,]eye baş
lanınış ve önemli tedbirler alınmı,tır. 

Ekin kurdu kumsal toprakları ve mule· 
dil iklimi olan EGE için önemli bir düş
mandır. Şimdiden önümüzdeki yıl için 

etraflı ve köke! bir müradel" planı ha
Eirlanmaktadır. 

Dahiliye vekaletinden gelen emir üze

rine, .on beden tcrbiycai kanunu muci
bince Jzmir belediyeeinin de umumi büt
çesinden yüzde dört niobctinde bir ıah
sisat ayırarak beden terbiyesi tqkilibna 

göndermesi hildirilmiftir. lzmir beledi
ye inin adi ve mülhak bütçelerine naza .. 
ran her sene belediye hütçcsİrıden 800.00 
lira a,YTdma.tı icap etmeltediı'. 

B. Kemal ve B. Nazif bu mevzu üu- yangın çıkmış ve ev tamamen yanmıştır. 

rinde beyanatta hulunmuılardır. B. Ce. Adliye tahkikat yapıyor. 

-*-
Meyva ağaçlarını 
korurrıak icin 

• 

Dün toplanan viliyet parti kongresin.· 
ele bazı azalar yollarını ve tanzifat vazi .. 

felerini bile ,imdik; bütçcSle yapmal<tan 
aciz hulı:man lzmir belediyesinin l.öyk 

mühim bir tahsisatı: bütçesinden ayıra
mıyacağmı, buna maddi inıJdıı. görüle
mediğini tehariiz et~. 

mal Ahmet le henüz ana hatları bilin
mİycn hu kanun etrafında. münalcap. ya

pılmaaını tecviz cdemiyeceiini söylemiş· 
tİT. 

izahat v..-en belediye reisi Dr. Behçet 
Uz. lzmir bekdiyesinin oporcu ııcııçliği 

diifÜndüiünii. bir spor oituinin iota edil

mek üzere bulunduiuna, ancalı: belediye 
bütçeoinden bOyle miihim bir taJ.-.tın 

aynlmuındal:i miifkü}atı anlat.nuf. nli 
B. F azli Güleç te kanunun tatbikine İn· 
tizaI edilmeei mütalaa nı iltti ·· rmüş· 
tiir .• 

-·-Milli Emlak müdürü 
Tire malmi.i.diirü B. Tahir Erooğan 

tekaütlüğünü istemiş ve tekaütlüğünü 

müteakip i'e ba.~lamak üzere milli em
lak müdürlüğüne tayin olunmuştur. 

-*-Yeni varidat kayıtları 
Kaza merk"2 1'aridat memurları y• 

kında İzmirdc loplanarak kendilerine, 
939 senesinin ilk günü tatbik& haşlaııa.
cak va~idat defterleri ve kayıtları ha1'
kınd:ı izahat verilecektir. 

-*-
Burnava Zira<>l Mücadele istasyonn 

tarafından Işıklar köyünde meyva ağaç
larına musaTl:ıt olan hastahlı:lara karşı 

geniş mücadele denemeleri açılıruştır. 
Bu iltıçiamalarla yazrn şeftali ve ka

yısıların bir çok hastalıklarına karşı ge

linmis olacaktu. Şimdi kış ilaçlamaları 
)"apılmıştır. Bahar başlangıcı ve bahar 
sonu il5c:Iarı da zaınanında yapıTacaktır. 

Vilayet 
meselesi 

B. Halil Menteş 
İrmir saylavı B. Halil Men~ Etriik! 

''apuro ile Antalyaclan gelınq ve tst
hula hareket ctmişlir . 

parti kongresinde tütün 
ehemmiyetle görüşüldü iskAn uıuoın müdürü 

Bergama da 
Şehrimizde bulunmakta olan islltı 

3 - Tülün şirket ve ticarahaneleri- umum müdürü Bay Cevdet beraber~ 
- BAŞ-TARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - rak kabulü. 

Mücadele istasyonu Ziraat okofunun 
yardtrnile ayni denemeleri okuhm mey
\'eliğind<> ~-mış bulunmak!adtr. 

-*-
Kilosu 100 kuruşluk tütünü 25 kuruşa 
satmak mecburiyetiyle karşılaşılmış -
tır. 

Vali - Tiilün lzmirin ve civar vila. 27 Otobüs yellerin en mühim mevzuudur. Veka -
let tütünün borsada satılması fikrine 

Bugiinlerde eksiltmeye mütemayildir. Biz kumpanyalarla te-
çdlarılacaktır mas ederek esasla mutabıl< kaJdık. Te. 

Belecliyftlin satın alacağ> 2 7 otobüs ferruat üzerindeyiz. Tüccarlarla da te
bu günlerde eksiltmeye çıkarılacaktır. Bu mas edilmiştir. Bir fikir ileri sürülmüş
otobiisler gelince belediyece güzel yah ·· tur. 
hattında rn.untazilJD otobüs seferleri ih- Tl.i 
d "!ünlerin >atış yerlerini inhisar ida-

•s olcmaca.k ve otob&. i-şleyecek bütün 
resi tayin etmeli, büyük depolar yapıla-
rak tütünlel" buralarda teksif edilmeli .. ! 

yollar tamiı: olunacaktır. 

:••••••••••••••••••••••••••••-•••--•••••••• Tüccar handan memnun olacağını söy-

~ Bir İki Sahrla ~ l.iyor.ı Bu gı'b; depoların inpsına 5 mil-
• : yon irarun hasrı icap edeceği, evvelce 
=·•••••••••••• ••••ıt-• ••••••••••••• •••••••• ... )·apılan bir tetkikte ileri sürülıniqtfı. 

Yalaklı vagonlar şirketinin İzmirde Müstalml, oatacağı tütünün k:Wmma 
daimi blr şube açması hususunda ~ 40 pıra, tüccar da 4& pan verine bir 
büst<> bulunulması karadaşmışın. kaç senede bn depolar amorti edilir. * Belediye fen heyeti, şehrin muiıte- Çiftçiltt de buna razıdır. Yapacağmııı 
lif yerlerinde yenideıı. yapılacak yol ve işin doğrum serlJest piyasadır. Burada_ 

liiğım.larla tamirat ~leı·ine ait bazı plan- bir dettceye kadar kııntrol edilir. 
lan ha=larnaktadu. Valinin izahab üzerine dört kişilı1c * Kültürpaı-kta in,<;a olunan yeni bir mcümm t"§ekltiil etlerek altı mad
hayvan.al pa.vyoııla.nna civardan "bazı c1eJik bir dilekçe kabul ohmmuş ve par
hayvanlar getirilmişfu. Hall"anat hah- ti umumi nıttkezine anı karalaştml
çeo.ine Almanya ve Mmrdan da bıw ~- Maddeler M:ledİr; 
hayvanlar getirilecektir. 1 - T'utii:ıı mahsulünün teopi.lini tar-
* Seferihisar ka;·makaınlığına ta)'m 

olunan B. Cevdet ~·..aka ~ yeni 
vazifesine başlamıştır. 

lada yapacak komisyonların bir an ön

ce t~ .• 
2 - Ekim sonunun on beş Mayıs ola-

ne intisapları oWıları.n tütün ziraali muavini B. Salim bulunduğu halde Ber· 
yapmamaları .. gamaya gitmiş ve göçmen işlerini g~· 

•-Tütün tüccarlarmtn da bizzat tü- den &eçirm.iştir. 

tün dikmemeieri.. B. Osman Bayatteldıt 
5 - Bir ehi en çok 200 dönüm tü- Bergama müze müdürü B. Osman 

tün ekmelidir. Bayattekin Radosa gitmiştir. Oradan 

fi - Tesl'ıitin köyludc, muayyen gün- Atinaya geçerek asarıatika letkiklerin
lerde inlıiııar memurunun da iltihakiy- de bulunacaktır. 
le yapılması, mütahsile verilecek cüz- 1'..1'Z ZL/,,(Y"~~~· 
~--- .,,.,,,.. · · ima Çocuk zevk 9'<! neşe kaynağ>chr .• 
UiıUJ.iıl, ı.~un nevm.ın. yazı sı ve 
nevilerin fiat!erini gösteren bir baremin Çoeuğu sev .. Yılda blr lira ver .. ç... 
tesbitini müteakip nöyasanın açılmas çuk kurumuna üye o!L 

.... ı.. ~ AL;;r,;a' /ZZ/~.ıı:zzz; 

~------.............................. ~,,------"' 

Elhamra idaresinde 
Hlı.Li KVrVPHANE SİNEMASI 

Giiulliiboe cloyıımryııağımz, batırası.m seneleru ımutanlJ'1aeağınrı: 
ı.u §lllıeser haşlıyor .. 

Sinem·- lıir haribsı - Tatlı aesin • Nefis Reııklerin - ilibi ı:-üzellikleria 
•irleşnıesiJ'le vücut bulan 

Şahane Çılgınlıklar 
(GOLDVYN - FOLLIES) 

1J'NIDD Jl&TIST p.htinin 3.oot.eoo doln sadiyle yarattlğı hUilrl sin<!IO 
ŞABESEKI 

Nü - eiJe:ııtt1i lıir _,,_ ~e göriilnıenıi~ - duywlınaımş güzellikler 
Aıılerikıaml wşller Hetropolit:ııı artistlerinin iştirakiyle TRA VIATA 

eperıısmm en güzel parçaları ... 
PROGRAMA ILA VE OLARAK : Ebedi Şef'"nniz Atafiirlnm 9C!li sinenuaun 

iB: icıulmda filme alınan ve bugüne kadar hiç bir yenle gilsterilaıfyen ....tuklar 
S E A N S L A R : 3.30 - 6 - 8.:ıt 

&Emi---------------=------------· 
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Büyük Ziraat kongres• 
Mebuslar, C. H. P. idare heyeti azaları, Vekaletler 
ajansı ve matbuat n-jümessilleri aza o!arak dav~tlidirler 

Ankara 17 (A.A) - Ziraat vekfıletin- olan neşriyat azalar tarafından umumi arasında seçilmiş kimselerin kongre gü-
den bildirilmiştir: katipliğe müracaatle alınacc.ktır. ı nii Ankarada bulunmalarının teminini ve 

1 - Birinci köy ve ziraat kongresi 5 - Kongre dört gün devam etlccck- hareket tarihleriyle isimlerinin tellenme-
içinde bulunduğumuz birinci Kanun 3y1- tir. Yılbaşı gecesinde kongre a7~5ı şr-1 sini rica ederim. 
nın 27 inci Salı günü saat 11 de Anka- refine bir respisyon vardır. Elbi-:e kay-ı 5 - Bugünkü tarihli Anadolu ajansı 
:rada açılacaktır. dı yoktur. ile resmi. davetliler haricinde her arzu 

2 - Bu kongreye Büyük Millet Mec- 6 - Vaktın darlığı hasebiyle a liikn- edenin ve bilumum zevatla alakalı te-

Bul2ar 
Başvekili 

Pek yakında Anka
rayı ziyaret edecek 
İstanbul, 17 (Hususi) - Bulgar 

başvekili B. Köse İ vanofun yakında 
Ankarayı ziyaret edeceği, bu ziyare
tin iki memleket arasında çok sıkı 

olan dostluk münasebetlerini par
lak bir şekilde tezahür ettinneğe 

vesile olacağı Berlindcn bildiriliyor. 
Bulgaristan, Balkan paktı ile teşriki 
mesai yolunda olduğundan bu ziya
retin aynca bir ehemmiyet taşıyaca
ğı tahmin edilmektedir. Seyahat ta
rihi henüz tesbit edilmiş değildir. B. lisi reisi azası, C.H.P. umumi idare he- darların bu tebliği davet yerı~ıc kabul 

yeti vekaletler ve müstakil umum mü- etmeleri rica olunur. 
şckküller ve mümessillerin 26 birincika-

Köse İvanofa Ankarayı ziyaretinde 
nun 1938 akşamına kadar uınumt katip-

bir çok Bulgar mebuslar ve gazete
liğe müracaat şnrtiyle aza sıfat ve hu-

cileri de refakat edeceklerdir. 
kuku ile iştirak edebilecekleri ilan edil- ------- ------

1 • 

t ~ 

dürlilkler mümessilleri, üniversite ve Ankara 1 7 (A.A) - Ziraat vekaleti 
diğer yüksek mektepler mümessili, mat- bütün valilere kongreye iştirak edecek 
buat ve Anadolu ajansı mü.ır.~ssUleri, aza hakkında aşağıdaki telgrafı yolla
'Yilayetler mümessilleri resmı aza ola-

1 

mı<1tır: 

rak davetlidir. 1 - Birinci köy ve ziraat kalkınma 

miştir. Bu cihetin de münasip vasıtalar
la mıntakanızda alakalıların malumatı-
na isali lfızımdır. 

3 - Bundan başka ziraat ve ziraat 
ınaddeleri üzerine çalışan koopeı atifler 
ve müesseselerin bu ilan tarihindl'n iti
baren (Birincikfuıunun akşamına kadar 
göndereceklerini Ankarada kongre 
umtim! kltipliğine) bildirecekleri mü -
ınesilller ve keza aynı tarihe kadar şah
.len veya firması namına işti~k edece
lini bildirecekler azaya mahsus bilu -
mum hukuk ve salfilliyetlerle iştirllk 

kongre talimatnamesi bugün adresinize 6 _ Her vilayet için bir kişiyi geç-
postaya verilmiştir. memek üzere bizzat çiftçi köylüler ara-

2 - Vaktin darlığı hasebile a,ağıda- sından seçilmiş olanların gidip gelme yol 

Ziraat kongresinin 
toplantısı 4 gün 

sürecek 
ki malumat arzolunur. paraları ve Ankarada ikamet masrafla- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

3 - Kongre parti fevkalade · ku~ rı vekaletçe takdir suretile verilecektir. Memleketin zirai çehresini ileri tekni-

rultayını müteakip yani 2 7 birinci kanun Vaktin darlığı bu paraların avans ola- ite ve rasyonelliğe dayandıracak olan 
9 38 de saat 11 de Ankarada toplanacak- rak irsaline marn olduğundan iptidaen yeni ve büyük ziraat programı bu umu
tır. mahallinde temin buyurulması rica olu- mi mahiyette raporlardan geniş rnikyas-

4 - Bu baptaki yazılarımıza ve baş- nur. · ta ve memleketin zirai bünyesine en 

edebileceklerdir. vekaJetin 1 3/ 4 / 19 38 tarihli telgrafla 7 - Tamimen vilayetlere tebUğ edil- ur.gun şekilde istüade yollarını araştı-

4 - Kongre üyeleri için hazırlanmış vaki emri esasları dahilinde alakalılar mi§tir. racaktır. 

Çekoslovak Diyet meclisi 
Kongre 1938 yılının son gününde va

zifesini ikmal edeceğinden yeni yıla zi
raatımızı planlaştıran kuvvetli hamleler 
Ue girm~ bulunacağımız kanaati kuv
vetlidir. 

-*-
ilk intihap bugün yapılıyor BİR KAZA 

Dün akşam Karşıyaka vapurlarında 

bir ~aza olmuştur. 
Prag 17 (ö.R) - Slovakya yarın ilk 

mUhtariyet teşrii diyetini İntihap edecek
tir. Bu diyet meclisinin hedefleri şunlar
Clır: 

1 - Hükümeti mevkiinde ipka etmek, 
l - Şimdiye kadar alınan bütün tedbir
leri tasvip eylemek, 3 - Slovakyanın 

muhtariyet anayasasını tanzim etmek, 
~ - Slovakyanın müstakbel sİyaset~ni 

tayin .,.Jemelc, S - Gelecek sene yapı-
1.cak yeni intihabatı hazırlamak. 

Prag 17 (ö.R) - Slovakya intiha- olan 20 senelik devamlı mesai mevzuu
batında Almanlar da 2 mebus çıkaracak-! nu terkediyor ve derin surette bağlandığı 
lardır. Macarların namzedi ise Macaris- memleket ve milletten ayrılıyor. Onun 

tan~ iJhak mücadelesi yapan partının eserini ancak bazı vukuf sahipleri hak
reisidir. Çekler ve yahudiler mebus çı- kile takdir edebilir. Hepimiz biliriz ki 
karamıyacaklardır. Halbuki Slovakyada onun idaresi altında ordumuz muazzam 

150 bin çek ve ı 00 bin yahudi vardır. ve emsali mefkut bir vazife başannı~tır. 
Bununla beraber rey vermek bunlar için Çekoslovakyada nasıl kökleştiğini hepi
de mecburidir. Rey venniyenler hakkın- miz hissettik. Fakat orduya şekil vermek 

vazifesinden önce general memleketi'n 

Karşıyaka Saadet sokağında oturan 
Mehmet .Ali oğlu beş yaşında Emin va
purdan her nasılsa denize düşmüş ise 
de kurtarılmıştır. 

-*-Mekteplerde tatil 
Sıhhat v~kaletinden v1lfiyete gelen bir 

emirde §ehrimizdeki mekteplerin 19/ 12 
938 den itibaren tatil edilmesi bildiri!-

Bu ilk diyet meclisinin Azaları miktarı 

ahit o!mıyacaktır. Yirmi •bin reyle bir 
meb• .eçileeelı: ve mebuılann azami 
iıniktari 7 olacakbr. Namzedler listesinin 
hqmda fimdiki Slovakya hükümeti reisi 
Jozef llSO ile Prag merkezi hükümeti 
başvekil muavini Karo] Sidder vardır. 

intihap bir plebisit şeklinde olacak ve 
müntehipler ıu suale cevap vermeğe da
Yet edilecektir: 

c Hür ve rnüıtakil Slovakyanın teşek
külüne iftira le etmek istermisiniz? > evet 
eevabmı vermek istiyenler resmi namzed-
1er listesini intihap sandığına atacaklar
du. 

da ağır para cezası ve hatta memleketten 
tard cezası vardır. 

Her intihap dairesinde heş rey kutusu 
olaca'k. ve lovaklar, Alnıatltar, Macar
lar, Çekler ve yahudiler reylerini ay;ı ay
rı kutulara atacaklardır. 

Prag 17 ( ö.R) -Yirmi seneden beri 
Çekoslovak ordu-...n tensikile uğraşmış 
olan Fransız ask~ lıeyeti reisi general 
F oşenin Pragdan .,.t'i olarak ayrılması 
münuebetiyle Llda-ui Listi gazetesi ıun
ları yazıyor: 

c General L• ,..oşe Çekoslovakyaya 
kendi vatanı imlt gibi, veda etmiştir. 

Askerdir ve katı ~alite karşısında eğil
meği bilir. Hayatının en mühim devresi 

Japon kabinesi mali vaziyet yü
zünden istila etmek üzere 

Tokyo, 17 (O.R) ~Bir rivayete göre mali vaziyetin ağırlığı ve Çinde as
keri hareketlerin yavaşlığı sebebiyle müşkülAt içinde olan Japon kabinesi 
istifa niyetindedir. Prens Konoye başvekAleti bırakmak arzusunda ise de 
kendisine bir halef bulmaktaki güçlük kabinenin hayatını daha bir kaç hafta 
uzatabilecekür. · · 

Sıiriyede Fran
sız politikası 

Roma, 17 (A.A) - Stefani ajansının yetini genişletmek yolunu tutmuştur. 

diplomatik muharriri yazıyor : j Bir müddet sonra Bizerti tahkim etme-
Fransız matbuatının Tunus meselesi ı meği de taahhüt etmiş fakat bu sözünü 

hakkında İtalyaya yaptığı gürültülü hü-1 de yerine getirmemiştir. Fransa kendi 
cumlar Suriyede hazırlanan vahim ha-1 mandası altında bulunan Suriyedc de 
diseleri beynelmilel nazarlardan kısmen ayni şekilde hareket ediyor. 14 sonteşrin 
saklamak maksadiyle yapılmaktadır. 1938 de Fransa yeni Suriye başvekili ile 
Fransa bu memlekette evvelce Tunustn bundan evvelki muahedeyi iptal eden 
Y~ptığı gibi haksız yere askeri bakimi- yeni bir askeri itilfıf imza etmiştir .• Fa
yetini tesis etmek istemektedir. Hahr- kat anlaşıldığına göre bu itilafa da mu
~da olduğu veçhile 1881 de imza etti~i teber nazariyle bakılamıyacaktır. Filha
ikinci bir muahede ile Fransa mahalli kika Paris hükümeti bu vesikayı par
idare nizam ve llsayişi temin edecek lamentoya tevdi etmiyeceğini ilan et
hiıle gelir gelmez Tunust.an çekilmeği ta- miştfr. Bu hale nazaran Fransa hükü
ahhüt etmekte idi. metinin evvelce Tupustn takip ettiği 

Fakat Fransa bu taahhüdünü bozarak metodları şimdi de Suriyede tatbik et
Yeni askeri işgal hareketleriyle hakimi- mek i~ediği hükmedilebilir. 
tJl!ill!'rJ"Z7..B'7..Al!lr~X7~J"ŞJ.ZV..1i!Y.L.Yf/~"'52"'.Q'/~/.7,;i~/-J(...ı 

özlerini perdesine ... Kulaklarını neşesine .. Gönlünü eşsiz !ilimlerine bağ-

lıyacağınız yer y A L N 1 z L A L E D i R 
İşte bu haftanın çelik programı ..... 

1 • ADA KORSANLARI 15 KISIM hepsi birden .• 

Kaplanları esir eden .• Fillere emir veren.. Maymunl~ hücum ettiren ........ . 

· 2 • DİŞİ TARZ.AN '.1'ürkçe sözlü harikalar harikası .. 

:. 3 • RENKLİ MilU 12 KISIM 

4 • CASUS PEŞDmE FRAGMAN-- . 
29 KISIM hepsi bugün L AL E D E 

ruhunu tanımağa cahtetti. Bu büyük as- rniştir. 
ı_ • -'-k · · · h kk"l . .1 Mektepler yarından itibaren bir haf-
aı;erın melJUC' etımızı a ı e sevmesın-1 

d.._.. d o b. d b• · • 1 1.a tatil -edilecektir. 
cıı mesu uz. ız en ırı o muştu ve 

ayn)ırken de bizClen bir:ai aynlıyormuş 
gibi müteesaİl' olduk.> 

Sinemalar Fransız generalinin Pragda 

-·-Eiitmenlere pallak 
~ veriliyor 

son günlerini, general Siroviye vedaı, Kıı.ı.lçullu köy eğitmen kursunda ye

garda hareket edeceği ıırada .Çekoslo- jişip te. Ödem.iş, Bergama ve Urla kazası 
vak bayrağını Öpmesini gösterir bir ak- 'öylerinde çalıştırılan eğitmenlere mec
tualite filmi gösteriyorlar. Halk bu jesti canen verilmek üzere Ziraat vekAletin-
pek çok alkışlamakta.dll'. den 62 pulluk gelmiştir. 

Amerika 
12,000 

gelecek seneye kadar 
tavyare yapacakmış 

Roma 17 (A.A) - Messagero gazetesi Amerikanın muazzam ha
va silahları programından bahsederek bu proğram mucibince 1940 
senesine kadar 1 2000 tayyare yapılacağını ve bunların üç bininin de
niz ordusuna ve 9 bininin de kara ordusuna tahsis edileceğini yaz
makta ve şunları ilave eylemektedir: 

Hiç bir memleketin Amerikayı tehdit etmediğine göre bu silahlan
manın latin Amerika cümhuriyetleri tarafından takip edilen siyaset 
üzerinde tazyik icra etmekten başka gayesi olmadığı muhakkaktır. 

Bu gazete Amerikanın demokrasilerle tesanüdü dolayısile silahlan· 
dığına da ihtimal vermektedir. 

Mançukoda vahim karı
şıklıklar hazırlanıyor 

Londra, 17 (A.A) - Deyli Herald gazetesinin Hong Kong muhabiri Man
çukoda vahim knrışıklıklar hazırlanmakta olduğunu telgrafla bildiriyor. Ve 
diyor ki: 

- Mançukodan Hong Konga gelen ecnebiler Mançuryalı memurlar ile 
Japonlar arasında anlaşmazlık bulunduğunu söylemektedir. Japonlar Man
çukoya Çin cephelerinden çekerek asker göndermek mecburiyetinde kal
maktadır. Hemen hemen her gün ya her hangi bir isyan çıktığına veyahut 
askeri kıtaların itaatsızlık ettiğine dair şayialar dola..qnaktadır. 

Bütün bu karışıklıklar umumi k:ıtlifunlar yapılmak suretiyle bastırılmak
tadır. Memleketin bir çok mıntakaları ecnebilere yasaktır. Söylendiğine göre 
eğer Çindeki harp bir kaç 7aman daha sürerse Mançukoda Japonya aleyhin
de umumi bir ihtilal çıkacağı önüne geçilmez bir hakikattir. 

~-·---·------............................... . 
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Sinemnmn en biiyük Komik filmi 

SPOR KRALLARI 
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FERNANCEL Ve RAIMU 
Sizleri mütemadiyen iki ı;aat hiç durmadan güld~ektir. 
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Şahtın Londra 
görüşmeleri • • 

Londra l 7 (ö.R) - Pres Asosyeşin'in diplomatik muhabiri yazı· 
yor: Rayşbank reisi doktor Şaht lngiltere bankası direktörü B. Mon· 
tagü Vormanin misafiri oldu. Aralarındaki ekonomik görüşmelerin 
ifşa edilmemsi muhtemeldir. Fakat lngilterenin harici siyaset sahasın
da rekabet için icabında Almanyanın kullandığı silahlara müracaat 
edeceği hakkında geçen sah günü avam kamarnsında deniz aşırı tica· 
ret nazırı tarafından yapılan beyanatın Almanyada kaygılar uyandır
dığı muhakkaktır. lngiltere ile bir ekonomi harbı Almanyanın hiç is
temediği bir şeydir. Bu meselenin müzakeresinde doktor Şaht şüphe
siz ancak bir eksperdir. Fakat artık ekonomi nazırı olmamasına rağ
men Alman hükürnetinin müşaviridir. Ve gizli müzakerelerinden al
dığı neticeleri Alman hükümetine bildirecektir. Almanya ihracatını 
artırmağa mecburdur. Doktor Şaht lngiltereye ihracatın artması için 
bir iş birliği teminine çalışmışsa da bu hususta sarih bir teklihe bulun· 
mamışhr. 

Berlin 17 (Ö.R) - Katolik gençler teşkilatının malları, devlet düş
manı teşekküllere tatbik edilen kanun mucibince, müsadere edilmiş
tir. 

Berlin 17 ( ö.R) - Almanyanın harici ticareti son teşrin ayında 
evvelki aya nisbetle bir gerileme arzetmiştir. İthalat 4,200,000 mark 
azalarak 522, 100,000 mark olmuş, ihracat ise 37 milyon mark düşe· 
rek 453, 100,000 mark yekununu tutmu§tur. Harici ticaret açığı bu 
ay için 69 milyon markhr. 

Nasyonalist tayyareler 
Bir kasabayı tan1amen harap 

ettiler. B;r çok ölü var 
Barselon, 17 (0.R) - Beş asi üç motörlü tayyare sabah saat 11.30 da Bar

selonun şimalinde Badalonayı bombardıman etmişler, otuz kadar bomba at
mışlardır. Yalnız bir yaralı vardır. 

Bazı evler harap olmuştur. Bilakis Tortosanın şimalinde Delpcriyo kasaba
sının kırk asi tayyaresi tarafından bombardımanı üzerine kasnba hemen ka
milen harap olmuş. yüz ev yıkılmıştır. 100 kadar ölü ve yaralı vardır. Tayya
reler köyün sokakları üze!'inde alçaktan uçarak mitralyözlerle halka ~tes 
etmişlerdir. • 

Bugün bütür Polonyada belediye 
ve nahıye seçımı yapılıyor 

Var§Ova 17 (Ö.R) - Yarın Lehistanın Varşova, Krakodi, Luc ve 
Po7.nan gibi büyük şehirleri de dahil olduğu halde 52 şehir ve kasaba· 
sında belediye ve nahiye intihabatı yapılacaktır. Bu intihabata son teş
rii intihaptan daha çok ehemmiyet vcrilryor. Zira mebus intihabindaki 
sistemin hilafına olarak belediye seçiminde partiler listelerini çıkar
makda ve namzedler istedikleri listenin beğendikleri namzedlerine rey 
vermek~e serbesttir. Bu sebeple teşrii intihabatta namzed göstermemi~ 
olan siyasi partiler belediye ve nahiye intihahatına iştirak ettiklerinden 
kuvvetlerinin derecesi anlaşilacaktır. 

Eski Romen başvekili 8. T atares
ko büyük elçı olarak Parise gıttı 

Paris'. 17 <?·R) :-- ~al Karolun Paris seyahatini müteakip büyük elçilik 
derecesıne yukseltilıni~ olan Rumen orta elçiliğine eski başvekil bay Tata
reskonun tayin edildiği malumdur. B. Tataresko bu sabah Parise gelmiş ve 
sefaret erkanı tarafından karşılanmıştır. 

Gazetecilerin istedikleri beyanatı, itimatnarncsini takdimden evvel vererni
yeceğini söyliyen Rumen diplomatı Parise geldiğinden dolayı mesut olduğu
nu ve burada sulh davasiyle birbirine bağlı iki milletin menfaatlerine hizme
te çalışacağını bildirmiştir. 

Bir /tal yan gazetesine göre 

Fransa, Alman yanın genişlemesi 
lehine feragatte bulunacaktır 

Roma, 17 (A.A) - Stefani Ajansı bildiriyor : 
Popolo Di Roma gazetesinin Paris muhabirinin gazetesine gönderdiği ha. 

berlere göre Fransız efkarı uınumiyesinin geniş mahafilinde Almanyayı Ren 
hududundan ispanyadan ve Akdenizden çevirmek için şarkta Fransanın Al
manyanın genişlemesi lehine bir feragaty apılması fikri taraftar bir haleti ru
hiye ile nazarı dikkate alınmaktadır. Bu muhabire göre Italyan gazetelerinin 
bildirdikleri Italyan metalibatına karşı FransıZların aksülfunellerindeki şid
det dahi şarki Avrupada Almanyanın elleri boş bırakılmak suretiyle Fransa
nın Roma - Berlin mihverini kırabileceği yahut hiç olmazsa bir Akdeniz an
laşmazlığı takdirinde Almanyanın bitaraflığını elde edebileceği ümidinden 
ileri gelmektedir. Nihayet muhabirin kaydettiğine göre sağ cenahın kabul 
ettiği bu fikre sol cenah Sovyetizmin nihayete ermesi olacağından muhale
fet etmekte ve lngilterenin ka}~tsız ve şartsız müzahereti de pek belli bulun· 
mamaktadır. 

r 
------~------------------... ---, 1500 Ki,ilik Türkiyenin en büyük salonu 

lsmetpaşa Bulvarında YENi. 
Si NEMAtfA ........ .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BUGON MATtNELERDEN iTiBAREN 

IZMIRDE iLK DEFA 
1 - Haydutun Oğlu 

( ARtZONA Btıı ) 
Canavar bir babanın çocuğu qkma kendisini feda editi 

FEVKALADE KOVBOY FllMt 

2 - Lore 1 Hardi lsviçrede 
Türkçe Sözlü Kahkaha Kahraman.lan Tarafından 

3 - TORKÇE lZAHA 1U YENl ( FOX ) JURNAL 

SEANSLAR: Cumartesi, Pazar 9. 11. 2. 5. 8 .•• 
Sair Günler: 2. 5. 8 de ••• 
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ŞEYTAN 1ZMIR POLISININ MÜHiM BiR MUV AFF AKIYETI 

13 kişili bir 1 açakçı .............................. 

VE KUMPANYASI 
şebekesi keşfedildi .. .... mll ............................. . 

aşk ve macera romanı __ 
-87-

Büyük 

.:_ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - kip olunmuşlardır. Hatta bazıları me-
Jan dudağını büktü: Burada duvarlar kendi güzel aksini [zmir hapishanesinde esrar kaçak - murlara hücum bile etmiş, düştükleri 
- Emin bir yer değil.. Dedi .. Bence yaşatan aynalarla kaplı idi. Koltuklar çılığından mahkum sabıkalı Torna Ih - tuzağı anlamışlardı. 

wı emin yer nezaretin kasasıdır. ge~ ve derindi. Üzerine yastıklarla .rahimin Kocaelinin Geyve kazasına 13 KtŞt YAKALANDI 
- Jan .. İ,steTsen formülü sen sakla ve süslü geniş bir divan sanki aşkın ebedi bnğh Kozan köyünden Ismail oğlu Meh- ı Suçlular köylerine kaçınca ilk yap

yahut benim başıma gelebilecek her ve ezeli yuvasının tam bir sembolü ola- met Akgölle esrar kaçakçılığı hazırlığı tıkları :iş evlerinde mevcut esrarları im
hangi bir hAdise ihtimali karşısında for- rak köşede duruyordu. Duvarlarda usta yaptığı Izmir zabıtasınca haber alını - ha etmek, hala çukurlarına dök:mek ol-
miilUn bir kopyesini at.. • fırçalardan çıkmış ve pek fazla dekolte yor. Alakadarlar, Kocaelind~n temin muştur. Bu suretle köyde sıkı bir ta -

Jan dll§Unüyordu. kadın, erkek resimleri vardı. Geniş sa- edecekleri esrarları Izmire getirerek pa- kibe maruz kolan suçluların hepsi, yani 
- Formülü. görebilir miyim.? !onun içi ılık ve sinirleri kırbaçlayıcı, halı fiatle satmak ve kar temin etmek on üç kişi yakalanmıştır. 
Diye sordu. gıdıklayıcı bir hava ile dolmuştu. Ta- düşüncesini takip ediyor1ar. Suçluların üzerinde evvelce seri ve 
- Hay .hay .• Al bak.. vandaki avizeden dökülmüş tatlı ziya Ilk hamlede mlitecasirlerin kaç kişi numaraları tesbit edilen paralarla ele-
Delikanlı, doktorun yazdığı satırlar burasının cazip aşk dekoru üzerine onu oldukları an1aşılamıyorsa da i~in ehem-

başı Fethinin üzerinde bir broning ta
bancası, Abdullahta bir karadağ taban
cası, suçlulardan Sadi Alinin evinde bir 
hassas esrar terazisi, Mehmet Çankaya
nın evinde bir torba esrar yakalanml§
tır. 

Kozan köyünde de Fethinin babasının 
evinde 450 gram kıyılml§ tütün görü
lerek müsadere edilmiştir. Suçluların 

hepsi mevcuden Osmaneli adliyesince 
tevkif edilmiş ve Izmirden giden me -
murlar dönmüşlerdir. 

lizerine bir kaç dakika dikkatle gözleri- tamamlayıcı bir ahenk veriyordu. miyeti meydana çıkmış oluyor. Yapılan 
· cfol-..+.-1. E t Deko S h ta dı tahkikatta Mehmet Akgölün Kocaelinin ru '-i' ..... '4&. ve .. r.. a ne marn . 
Sonra klğıdı mUk.emmel itina ile or- Ve Tatyano bu dekor içinde rolünü Kozan ve Seki harman köylerinde faa-

tasından ikiye katladı ve .. Yırttı. mükemmel oynıyabilecekti. liyet gösteren 12 esrar satıcısının eleba-

Hanri hayretle sordu : Hanri Subey.ran, k&r§ısında kontesi şısı olduğunu ve aynı zamanda Mehmet 
- Ne yapıyorsun?.. san saçtan, mavi gözleri ve muhteşem Akgölle beraber Fethi Şekerin de ele-
- Formülü muhtevi bu kağıdı orta- kimonosu ile görünce kendini tutama- bnşılık ettiği anlaşılıyor. 

ıından ikiye böl4üm. O suretle ki her dan haykırdı : Bwıların, mevcut eşrar1ariyle suçüş-

Mussolini 
Karbona ya 

dün 
gitti .• 

parçasmda ayn olarak mana üade ede- tli yakalanmaları için Izmir zabıtası ter-
miyen ve enla,,lmıyan kısım var.. Bu - Taty:ı:... tibat alıyor.. Iunirden araştırma komi-
parçalar blrleftiri1diği zamandır ki for- Fettan a ın gülümsiyerek delikanlı- , seri B.Hilmi Agan ile memur Cevdeti 
mül tamamlanır. Kağıdın bir parçasını nın elinden tuttu. ' · ve daha iki memuru Kocaeli vilayetine 
ben alıyorum. öteki parçasını da sen Kanapeye doğru götürdü. gönderiyor. 

1 caks - Oturunuz.. MOKEMMEL BtR PLAN a a ın .. 
_ Anladım .• Böylece eğer hll'SlZların Dedi .. Hanri bir çocuk ıibi itaat etti Alınan tertibat şöyle idi: 

ve Tatyananın yanı başına oturdu. - Alakadarlarla pazarlığa girlşmek, bir tecavüzüne uğrarsam keşfim tehli
keye maruz bulunmaz. Esasen bir par

çası. elimde olduktan sonra öbUr kısmı
nı ezberden yalnız kendim tamamlıya
bilirim. 

- Bniın garsoniyeriıni nasıl buluyor- Izmirde münasebatta bulunduğu kim -
sunuz?. seter namına hareket ederek esrar mü-

- Ah Tatyana .. Sen dünyada bir ta- bayaatmda bulunmak, numaraları tes
nesin .. Teksin .. F..ş3izsin •. Ve kendin gibi bit olunan paralan kendilerine teslim 

etmek ve suçU:;tÜ yakalamak .. - Bir de ben ... Çünkü sana verdiğim l zevkin de .. Sana ait eşyalar da eşsiz .. 
Plan cidden mükemmeldi .. Memurlar 

parçanın muhteviyatuu ezberledim. Ay- Sanki sade insanlart değil. Eşyaları Kocaeline giderek Izmirle münasebmi 
ni zamanda çalıpnalara da iştirak etti-ı da büyüliyorsunu~. anlaşılan Mehmet Akgolü buluyorlar, 
ğim için onu her hangi bir kaza ihtimali - Yoo .. Azizim Hanri .. Eğer daha ilk şebekesiyle temas temin ediyorlar. 
karşısında ben de tamamlıyabilirim. Fa- söze başlarken böyle hararetlenecek I.zmirden gönderilrn bir sivil memur 
kat ümit edelim ki ~allah korktuğu- olursanız sonu neye vanr .sonra.. Hani Seki Harman köyüne gidiyor. Kendisi 
muz başımıza gelmez, tekrar ediyorum, bana uslu olacağınw vadetıruştiniz?. bu haliyle bir esrar tüccar.ı rolünü oy-

Hanri... Çok ihtiyatkar hareket et.. - Sizin icinde yaşadığınız evin mah-1 nıyor ve köyde Ali o 1lu Abdullahın evi-
- Merak etme .. Bir şeycik olmaz.. . . d • · · d b 1 · r· d·1· 

rcınıyetın e ve sızın yanınız a u una- ne mısa ır e ı ı_>•or. 

. ** .. .. .. .. . bilmekliğim için daha çok şeyler vade- Elebaşılardan Feihln:U .saldığı habç• 
Harın Subeyrarun bütun duşuncesı, d d' üzerine esrar satıı.:11 .11 1 Abrlulla!.ın PV!i-

. d d ' v. 1 er ım.. H '.., ~ 
artık •Benun Tatyanam• e ıgı kadına . •. . .. .. ne geliyorlar. Konc:ma Fethinin su p&-
b" fuı ı .. illi Imaktı - Demek sız sozlınıızde hep boyle ~ ~ 
ır evve mu o · ro!asiyle başlıyor: 
K .. __ te . b ızlık .. d durursunuz .. 
on~ onu aynı sa ır.:s ıçın e • . - «Arkadaş1ar, hıır.ui görüşelim! .An-

bekliyordu. Fakat feuan kadının sabsr- - Fakat Tatyana ... Hakikaten berum karodan esrar tücc.:ırı geldi. .Emniy~tli 
.sız.lığı ile genç doktorun sabll'Sl:danması biiyle söz vcrdlğjme inandınız mı?. adamdır. Kimd" v;'lr_şıı getirsin. Tered-
arasıncla pek bU_yük fark vardı. Böyle .• İkimiz. baş başa ve bu hava düde lüzum yok(!)>. 

Biri ~k .kapmuna tµtulrnuştu. Öteki içinde kıılır da nasıl uslu oturabiliriz?.. Filhakika bir müddet sonra esrar tor: 

mühim bir tuzak kunnu;ı avını bekli-ı Hiç bunun .imkanı \·ar mı?. baları eve naklediliyor. Ortaya 40, 50 
yordu, Tatyana, karşısındaki erkeği büsbütün kilo kadar esrar konuluyor. 

O ~~ sevinç sarhoşluğu içinde çddıı1mak istiycn bir tıı.vırla : Hadisenin tüccar kıyfiletine sok'tugu 
aSeYgilisine• kavuşmağa koştu. f - Hanri.. Dedi.. Aş!; mücadelesinde memur e.5rarlorı inceden inceye mua -

Yine ayni akşam Jnn ilk .. defa. . o~~ 1 erkeklerin daima ~ınlar ü~rJndc. za- yene ederek, kal~teleri ~~~i~~e ~elfıll 
g.~amo~~~una Loranstn g~el sesı ıle l ferinden bahsederler. Bu tenim havsa-1 o~r"k bunlar~ {ia~ ~esbıf Cdiy~r \'C her 
soylcdıgı şarkının, Tunustaki şaı;kısımn · lnmm kabul etmediği ve heni isyana hır S"'tıcıya hır mıldıır para ve kaparö 

pltıkmı koydu. sevkcclen blr düsüncedir .• Benim gibi vcd~:o~. . 
1 

Onun s~ini duymak ihtiyacından nef- bir kadın hiç kimsenin velev ki aşk Bulun bu ç::ıl .. ın:ılar~a lzrr:ırden ~ 1 
sini menedcmiyordu. mücadelesinde olsun taba!;kümü altına den Jlll'nı~kra K'.ocaeh C.'"llllıyel mıı • ... 

WII giremez ve ben her şeyde olduğu gibi düdüğü kadrosundan Dur<larh Çetin 
DALİLA ~~kta da Mkim ve nalip mevkide bu- iluve ollinuyor. Satın alın<'n esrarlar bi 

Tatyana Pogozeska kendi saray gibi l~nınak isterim. 
0

• sepetin içine 'konuluyor ve
1 

esrar kaç~k-
muhteşem apnrtnuıwndruı bir müddet ı T T _ . '· çılariyle birli!~te Gsmanelı istasycnuna - atyana.. acy:uuı .. Ben senın ~u- ti T 
için ayrılm~ ve planını kolay tatbik için lun kurbanmım ve 'Sen de benim her gc rı ıyor. . . • 
Monmarter caddesi üzerinde kürük bir Esrarların tc:slım yen bu ,. hususta h;ıkiminısin?.. Daha ne istiyor-
daire kiralamıştı. ~un '? .. İnanıuıyorsnn tecrübe et .. Söyle.. kalan paralann teslimi yeri Byıtf 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Kiralık apartınan E 
: Şehir gazinosu arkasında 1382: 
:sayılı (Gül soknk) aj-ııncla denize: 
5 nazır konforu h•vi yedi odalt yeni: 
• • 
Sinşa edilmiş bir ev kiralıktır. : 

mevkidi. Hesap burada tasfiye oluna -
Emret.. Göreceksin sana nasıl itaat ede- caktı. 

ceğim.. istasyon yakınında Osmaneli jandar .. 
Kurnaz kadm planını tatbikte dev·am ma kumandanı B. Muhtar Mete, Izmir 

eaiyordu : araştırma komis~r1 Hilmi, 17.mirden 'ine-
- Hayır .. Hayır .. Sizi tecrübe etmek mur Cevdet ve d;ğ~r memurlarla jan

istemiyorum .. Halbuki kaç dera kendi darmalar pusu kurn.uşlar<lı. f 

kendime bunu yapayını dedim. KAÇAKÇILAR KAÇMACA ÇALIŞ .. 

- DAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE -
makalesini ajans Havas şöyle hülnsa 
ediyor: 

cFransanın haleti ruhiyesi göz önün
de tutulunca Ita1yan müddeiyatına redle 
mukabelede bulunacağını tahmin etmek 
kolaydır. Fransanın partiyi oynamağa 
hazır olmasından kimsenin şüphesi yok
tur. Fakat bu parti oynanırsa Italya ve 
onunla birlikte Almanya bütün mania
ları ezeceklerdir. Ne olacaiını tahmin 
etmek kolaydır. Fa!ist Italya Avrupa
da bir harp ve ihtilal iklimi içinde ya
şamaktadır. Bu iklim tarihi yaratan ha
rekettir. 

cFransanın Tunustaki zulüm ve ha
karetlerini )talya. soğukkanlı bir sükut
la karıılanuştır. Fransanın askeri hazır
lıklarına It.alyan milletinin askeri ru -

hiyle mukabele edilmektedir. Son har-

be kadar Italyan milleti irsl dil§manı
nın Habsburg monarşisi olduğunu bili
yordu. Fakat Italyanın ;jimdiki tarihi 
düşmanı Fransızdır. Italyan milleti bi
liyor ki kendisine lazım olan milli mis
tik Fransız di.işnanlığı. ınistiğidir.F~iz

min 17 inci senesi Fransa ile nizaın hal
ledildiğini göreceğimiz senedir. Bu mü
cadelede hayat ve enerji, inhitat halin
de olan muhafazaklrlığı ezecektir.~ 

Fransız gazeteleri bu neşriyatı flŞa -

biyetle kaydetmekte ve Italyanın ne is
tediğinin yarın akşam daha sarih ola
rak anlaşılacağını yazmaktadırlar. Çün
kü yarın ak,,'>tlm B.Mussolini Karbonada 
bir nutuk söyliyecektir. Bu nutkun tc>
nuna ve muhteviyatına göre Romanın 
bu Tunus meselesinde nereye varmak 
istediği anlaşılacaktır. B. Musso1ini bir 
kruvazöre rakiben hareket etın~tir. 

Kültür - P A R K Gazinosu 
Her gün saat 19 da 

CI~ Z KRALI GRE GOR 
• 
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!e:=.~ıınsyonaı CAZZ Orkestrasını i Z M i R 

~ ıkına talt~kn edecektir. 

: Günnek ve göriişmek istiyenterin: 
:gazetemiz idarehanesine müracaat-: . . 

- Niçin yapmadınız'!. TILAR il ti"".J"'-:a-.KAMDA : 
- Çünkü sizi müşkül bir vaziyete Pusuda, çok kalabalık olan kaçakçı- Fransız ytldızt Zeftd ,antörti STing Şantörti 

1 
sokmak istemedim. lar bindikleri hayvanlarla kaçmağa te- EL VİRA MAY BRUS TOMAS MAK BİN 
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- 15 
yer bulamıyorduk. Nıhayet oldu ola- ı uçurumu aramağa koyulmuşlar. En so
cak .. Br aralık kağnımı kenarına çeke-! nunda da beni sazlıkların üzerinde boy
yiın derken öküzlerim beni iteJdi, yere 

1 
lu boyuma yatıyorum görmüşler .. Derin 

düştüm. Ve tutunmağa kalmadı uçunı- derin inildiyormuıum" 

ma yuvarlanmağa başladım.. 1 Beni ırtlarında µ.şıyıp köye getir -
KulaklarJmdn rüzgarın uğultusundan mişler. Benden yana umutları yokmuş 

b~ka hir şey duymıyordum ve kendimi emme gt;ne de yaralarımı sarmışlar .. 
kaybettim, gittim... Bir şeycikler yapmışlar. !kinci gün 

Sarı Bacı heyecanından yerinden kendime gelir gibi olmuşum. Beni -he-
knlkar gibi bir hnr.eket yaptı. Benzi, men bir bğnıya bihdirip şe'hre götür-
sapsarı idi.. müş.ler, sağlık evine yatırmışlar. 

- Kendime gcldiğim zaman gözleri- işte orada gözlerimi açtığım zaman, 

1 kay.ı:ı parçasuıa çarptığı için çöküverın~ etmeğe ve yoı·gun .sinirlel"imi dinlendir- - Bu ne dalıJUlik beyim!. 
• göz.leriıui kör etmiş meğer.. meğe geldim. Halbuki bir yerde karar - Merhaba Halil bey, dedim. Nere--

Tanrıya çok şükür gene .. Yoksa o kıldığımız yok.. ye böyle? 
koca uçurumdan sağ kurtulmanın im- Mu~t jestla-iyle itiraz etti: - Hiç dola~ıyorum! 
kfıru mı vardı? Eh Allah öldürmeyince - Şimdiye kadar kafi miktarda isti- Dedi. 
üldünniyor.. lç.!cek suyumuz., yeyeoek rahat .ettin. Hem canım, hastayım diye 
ekmeğimiz vaıml!·· .minasız kuruntulara ne lüuun var? 

Iıte evlitlar, hik.iyem bu kadaroık 
benim .. 

Ve eliyle bir 1şaret yaparak: 
- Adanı .sen de. dedi. Bu ölümlü 

dünya kahırlanmeğe değer mi heç .. 
Karşınıda esatirde canlandırilan mert 

bir kaduı. bir Türk anası varda.. Bir 
destan kadar heyecanlı hikayesini an -
latırken, gurur ifade eden bir tek .-öz 
söylememiş ve bir tek hareket yapına
mı§tı .. 

- Kurtulduğun çok eyi olmuş Bacı! . 

Dedim .. Hayatı küçiik gören bir mS
na ile gülümsiyerek ve; 

- ölseydim de ne çıkardı oğul? de
di, Memleket kur.tuldll ya .. Ona bak!.. 

Haydi sür atını!.-
- Bu seferlik, beni blrak köyüme 

gideyim. Ba_şka 7.aınan muhakkak g~li-
riın .. 

Dedim .. 
- Söz mü? 
- Söz.L. 

Fikret, yarı dargın bir halde: 
- Haydi öyleyse güle güle!.. 
D edi ve atını mahmuzladı .. 
Akşam karanlığında köye vardım. 

Çolak beni kapının önünde bekliyordu. 
Bu temiz kalpli köylü, bir ağabey sami
miyeti ile: 

- Kendine yazık ediyon beyim! .. de
di. 

Sarı Bacıdan aynlırken, sakat kolu- Artık seni bir yere salıvermem. 
nun yurda hay4lt veren ihtiyar. elini hür- - Hakkın var Çolak!. 
metle öptüm. • Dedim ve odama çıktını 

- Otul"S8.na azıcık .. 
- Vakıt geliyor.. ~kiline gidece -

ğim! .. üt.enen 9eDi de götüreyim .. 
- Olur Halil bey! .. 

Dedim ve kalktım.. Koluma girdi .. 
Yumuşak ve gölgeli yoldan yürümeğe 
başladı~. Deli klarnetçinin hik!yesini 
yukarıda anlattım .. Hatırlarsınız ki, her 
aqam, boğulan karısmın vasiyetini ye
rine getirmek için ~i-r.e gidiyor ve dal
galara kal'ft gün batıncaya kadar k1Ar
net çalıyordu. 

Yolda bir müddet konıqmadık.. Göç.-
küne yaklqtığımız. zaman: 

- Bugünlerde t'aftDn çok .sıltılıyoT .. 
Dedi. Ve illve etti: 
- Rakıya bafladım gene! .. 
- Kötü!.. 
Dedim. Güldü: 
- Orasını ben de biliyorum ama, ni-

deceksin gayri!.. Ve elini, cadam aldır-

DOKrORV.N KOŞESİ: 
············-···· 

Vücudumuzun 
yapı taşları 

---0--

YAZAN: Dr. G. A 

Cıdalanmız araStnda, madenlerden 
ve vitaminlerden ba~ka, albümin, yal 
ve §eker olarak, üç türlü uzvi madde 
bulunmaaı lüzumlu olduiunu herkes bi
lir. Bu Üç türlü gıdadan yağla şekerin 
İnsana kalori temin etmek için ite yara• 
dığını bilmiyen de yoktur. 

Vakıa, albümin de yanınca insana ka
lori verir, fakat onun asıl İfİ insana ka
lori ve ltuvvet vermek değil. vücudun 
§eklini kurmak ve onu muhafaza et• 

mek, sonra da - hormonlardaki albü
minlerin yaptıklan gibi - fizyoloji İf' 
(erinden bazılannı görmektir .•. Albümi. 
yakarak kalori bulmak, kömürsüz kalan 
gemilerin anbar kapaklarını yakmalarına 
benzer. Bu, ancak zaruret halinde olur ve 
bir tehlikeye delalet eder ... 

Yakın vakitlere gelinciye kadar, albü
minin kimyaca terkibi bilinmezken. pda
rnıza lüzumlu olan albüminin etten yahut 
ottan gelmesinde fark aranılmaz, kuru la
.Wyenin yahut mercimeiin albümini ile 

etin, sütün ~e yumurtanın albümini bir •· 
yt1trdı. Onun iç.in yalnız aebzey{e be.ie
nenler de kendilerine yetitecek kadar al
bümin bulduk1anru •naralc - teeelli buJ. 
mak değil - bununla övünürlerdi. 

Albüminin kimyaca terkibi an1aşdmı· 
ya ba~ladığından beri İş çok değişti. Şim· 
di biliyoruz ki gıdalarımız arasında yedi· 
ğimiz albümin midemizde ve daha ata· 
ğıcla hazmediJe edile aminli uit deniletı 
maddelere aynlır. Barsaklanmttdan kana 
geçerek vücudumuzun ~eklini k.urnuya, 
sonra da onu muhafaza etmİye yanyan 
maddder bunlardır. Aminli asitler vücu· 
dumuzun yapı taşlan gibidir. Vücut bun
ları ayn ayn parçalar halinde bulundu
rarak bir araya getirir, nesiçleri büyütür, 
eskiyen kı•ımlan onlarla tamİT eder asıl 
şeklini muhafaza eder. 

İşin en ziyade karışan ciheti bu aminli 
uitlerin - kimyaca terkipleri bakımın
dan - bir örnek olmamalarıydı, timdi. 
dan ~ bir örnek olmamalıydı. ıimdiye 
kadar onlardan yirmi yedi türlüaü ayırt , 
edilm~tir. Albüminli dediğimiz her gıda 

ha:.cmedildikçe onlardan bir kaç tanealni 
'Verir. Fakat hep.ini birden temin edebi· 
lecek gada yoktur. Halbuki vücudun tek· 
lini korumak, onu muhafaza etmCk lçüı 

hepsi lüzum1udur. Vücut binasaun ta

mam ve yak11ıklı olması için tim•.e b· 
dar öğrendiğimiz o 2 7 türlü yapı ta11nın 
her tür]üsüne ihtiyacımız vardır, 

e 

Vücudumuz bu yapı ta~arının her tür
lüsünli ayn ayrı bulamazsa bir takımmı 
kendisi baska türlü aminli asitleri - kim-

yaca - evirip çevirip istediği hale sokar. 
Mesela glikokol d.enilen bir tÜrlü aminli 
asit gıdalarımızda bulunmazsa böbrek 
onu kolayca yapıverir. 

Buna karşılık aminli asitlerin bir takı· 
mını da vücut kendi kendine yapamaz. 
Onları gıdalardan gelen aminli alitleı 

arasında hazır bulmak ister. Mesela sis· 
tin denilen türlüsü bayvanlann boynuz· 
lan ve tüyleri, insanların da saçları için 

lüzumludur. Onu bulamıyan bayanın saç· 
lan döküldükçe yerine yemleri çıkamaz. 
Saçlan k:uvvetlendirmck, uzatmak için 
boynuzu toz edip yiyiniz denilemu ama, 
onu hiç olmazsa boynuzlu hayvanın etini 
yiyerek bulmak lazımdır. 

Bunuıı gibi, lizin denilen aminli asit 
çocuğun büyümmi için lüzumludur. Süt 
emmeyince, ~eyince başka türlü al-

büminlerden, mesela ekmekten kendisi 
yayamaz. Onun için süt çocuğu büyütür 
de ekmek yiyen çocuk cllız kalır. 

T riptofan denilen aminli asit troit gud
desiyle böbrek üstündeki guddenin çı

kardıkları hormonlar için mutlaka lü
zumludur. Bu türlü aminli asit nebatlarda 

pek az olduğu gibi insan oğlu onu kendiai 
de yapamaz, et yemeklerinde balmıya 

mecburdur. Yalnız sebzeyle geçinenlerde 
o iki gudde yolunda itliyemez ... 

Bu, aminli asitler üzerine tetkikler he
nüz - vitaminlerde olduğu gibi - i.tedi
ğimizin her türliaünü hangi gıdalarda 

bulacağımızı göateren cetveller kurula-

bilecek derecede ilerlcmemiftiı. Fakat 
tetkiklerin arka11 kcmdiiinden yakan~ 
bir elin o cetvelin de elimize geçeceii 
umulabilir. 

Şimdilik çıkarabileç.eğinliz netice, ·vü· 
eudun tam ve güzel olma.ı, hormonlarua 
yolunda itlemesi için madenler ve •İtA
minlerle birlikte hem et, hem sebze yo
m.ek lüzumlu olduğudur. 

c. A. 

mi açmak istedim, açamadım.. O gün gözlerim artık görmiyor, kolum ve ba
bugündür açamıyorum .• Sağ kolum ve cağım kımıldamıyordu. 

Fikret .Köy.sürenle köyü dola§tık. Ve * ma:. der gibi salladı. • 
Yurdun Vlll'hp ~kaimdir .. 

sağ bacağım da kımıldamıyordu. Meğer Sözü uzatmıyalun, sizden eyi olma -
uçuruma yuvarlandığım gecenin saba- sın bir doktor iki ayın içinde beni eyi 
hı, arkadaşlar beni bulamayınca, başı- etti. 
ma bir kaza 2eldiğini anlamışlar .. Ve 1 Uçuruma yuvaı1anıdcen. kafam !Mı' 

ikindiye doğru yola çıktık. Pınarb~ına Bir öğle sonu ... 
geldigiı:niz zaman genç. nahiye müdürü: l Söğüt aiac;Laruıın altUMb akan su1a 

- Seni bırakmam, biz.im eve gidece- bakıyor ve bir ,,şeyler düşünüyordum. 
ğiz! dedi. Güldüm: Bir aralık deli klame~in lle9i, beai 

- Sözde, dnL! rü~garlarından istifade 1 hülyaJarımdan uyandırdı: 

. . . . . . kar§ıdan Karadeniz gôzüktU... Bakımsnlıktan ~ yavruları dü-
Akşarn rmglnnm köpürttüğü dalgalar 

.fÜJ1- Yılda bir Ura ver. Çocuk kusinirli sinirli kayalara çmp,ardu .. 
rumuna Uye ot.. 

Deli klarnetçi bir taş yığını göstere-i••••lll•••••••••ıll 
ı:ek.: l 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU Olümle mücadele eden bu ilmin 
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Ben ne istersem onu yaparın1 Şimdi artık son kalan saatlerinden is
tifade etmesi lazımdı. 

Hatta Bizans 
tacını 

imparatorluğunun pırlantalı saltanat 
Hasta bakıcıya : 
- Matmazel!.. Dedi, elinizdekileri 

şimdilik bir tarafa bırakııi. Bir kalem 
ve kağıt alarak baş ucuma gelin ve ... 

• 
senın başına da koyabilirim .. 

yazınız .. 

b~'<ar<lıkça biraz gururlanmıştı. 
- Hnkkın var .. Dedi.. Ben istersem 

Kömür göz.lü kız bahçe kapısının da mı bulunuyordu. (1) 
Bir kaç gün evvel kanser hakkında 

bir makale yazdırırken bayılmıştı. 
linünden geçti. 

Bahçe duvnrını dolaştı. 
Burası bir köşe idi ve duvar, dar, ka

tanlık bir sokağa kıvrılıyordu. 
Bu sokağa girdiler. İki katlı binanın, 

yanı ba!iinda, ona bitişik ~·e bina müşte
milfıtından addedilebilecek ufak bir ku
lübenin damı duvar hizasında gözükü-

F..ski kurdun ayranı kabarmıştı. 
Karbonopsinaya : 

- Madam ki, dedi, hayatını bana bağ

ladın .. Ben ele senin hayatınla alakadar 
olacağım. Denim kim olduğumu Koca 
Göbeğin kötürüm karısından öğrendin .. 
Fakat neler yapabileceğimi sonra anlar-
sın. 

Bizansın pırlantalı saltanat tacını senin 
de başına geçirebilirim. Şimdi beni din·
le .. .' &niın söyliyecckleriıni yap .. 

- Söyleyiniz. 

- Madam ki kapının dışarıdan nasıl 
açılacnğını biliyorsun .. Ben bahçede ka-

Şimdi o makaleye devam etmek ve 
bitirmek .istiyordu. 

Hasta bakıcı : 
- İmkansız doktor.. dedi. İstirahat 

etmeniz lfizım .. Pek filA biliyorsunuz. 
İmkansız! .. Bu Bergonyenin bilmedi

ği, anlamadığı bir kelime eli. 

yordu. 
Bu kulübenin kapısı bahçe duvannda Genç kız göz.lerini Sebastiyanonun 

gözlerine çevirdi : 

lacağım. Sen falcının yanına gidecebin. 
Ona yalnız geldiğini söyliyecekSin . ."l~ap 
ederse bu gece ve yarın bütün gün bu

rada kala::aksın .. 

Hasta bakıcı, ölmek üzere olan bu 
ilim adamının son arzusuna itaat etmek
ten, kağıdı kalemi alıp baş ucuna geç
mekten ve kulaklarını birer soluk halin
de dudaklarından dökülen kelimeleri 
duymak için açmaktan ba§ka çore gör
medi. 

idi. 
Karhonopsina, büyük binanın karan-

lık pcnçerelerini göstererek: 
Yine galiba büyük adamlar gelmişler. 
Sebastiyano güli.imsedi.. 
- Kızcağızım, dedi, senin aklın fik

rin hep büyiik adamlarda .. Gözünü du
man bürümüş .. Her yerde büyükler gö-
rüyorsun.. Hangi toplantı.. Baksana .. . 
Evin bütün pençereleri zifiri karanlık .. . 
Yoksa burada toplananlar karanlık sa
fası mı sürüyorlar .. 

Karbonopsina saf bir gülüşle cevap 

verdi: 
- Bu evin pençereleri ne zaman ka

ranlık olursa o zaman büyüklerin bura
da toplandıkları anlaşılırmış .. Eğer top
lantı yoksa pe~çerelerden ışık gelirmiş .. 
Adetleri biiyle imiş .. Bunu bana falcı 

kadın söyledi.. 
- Peki .. Karanlıkta mı toplanıyorlar 

hunlar? .. 
- Bi1miyorum .. 
- Onlardan hiç kimseyi gördün mü?. 

İçlerinde kimler var? .. Mesela. -papaz fa. 
lan var mı! .. 

- Görmedim .. Gizli bir kapısı var
llll§·· Oradan girip çıkarlarmış .. Falcı 
bwıları bana çok gizli söyledi ve kimse
ye haber vermemekliğimi sıkı sıkı ten
bih etti. Fakat hayatımı artık size bağ
ladığım için size söyliyorum .. Falcı bana 
(Sen de bu büyükler arasına katılacak
sın.. Sen onlardan da büyük olacaksın .. 
Yıldızın bunu gösteriyor, o zaman beni 
unutma.. Benim intikamımı sen alacak
sın• dedi.. Kimden intikam almak .isti
yordu bilmiyorum .. Her ne zaman .ister
sem kendisini görmeğe gelebileceğimi. 

söyledi. Hatta kapısını bile çalmağa ru
w~ olmad~n °içeri ·girebilmek, için _ka
pının dı~dan nasıl açtlabileceğıni. . de 

öğretti. 

Bu sözler Scbastiyanonun sadece me
rakını değil, heyecanını da uyandırdı. 

Yeni bir Angelaki komplosu karşısın-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 Kiarhk apartman E 
E Gündoğdu Voroşilof bulvarı ağ-: 
Ezuıda denize nazır gayet mükemmel E 
:konforu havi sekiz odalı yeni inşa E 
Eed.ilmiş bir apartman kiralıktır. E • • 
: Görmek istiycnlerin, npartman da-: • • 
:hllindeki bekçiye, görüşmek için de E 
: gazetemiz idarehanesine müraca- E 
Eatleri. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Sonradan anlamağa hacet yok .. 

Dedi. Bizansı titreten haydutları karşı
sında susta durduran adam eğer isterse 

Bizans tahtını da devirebilir. Ve o tah
ta dilediğini oturtur. 

Yarın akşam güneş battıktan bir saat 
sonra yine arkanda bu papaz elbisesi ile 

buradan çıkacak ve köşe başında bulu~ 
nacaksın.. Seni orada bekliyeceğim .. 

Karbonopsina, bu zeki kız farkında Karbonopsinanın başı mahzunluk.la 
büküldi.i. 

Yazarken ara sıra hasta bakıcı Ber
gonyeyi fazla yormamak veya biraz din
lendirmek için duruyordu. Ve o zaman 
bıçak gibi keskin ve funirane bir ses 
yükseliyordu ; 

olmadan hakikatin iizerine ayağını bas-
- Beni burada mı bırakacaksınız?. . . . mıştı. 

Üçi.incü Mişeli öldürerek ·yerine Va: Diye sordu.. . 
sili imparatorluk tahtına çıkartan 0 de-" -· Belki evet.. Fükat muvakkaten ... 
ğil mi idi?. Belki buradan yine beraber çıkarız. B~-

- Durmayın ... Yazın .. 
· Son kalan kuvvetini harcıyordu ve 
bu kuvvet.. Tükenmek üz.ere idi .. Göz 
kapaklan titredi.. Dudaklan büzüldü ..• 
Sesi kesildi .. 

. İmparator Vasili Belgr.ad ormanında nu hadiseler göstere'cek.. Korkma .. 

muhakkak bir ôlümden kurtaran' yin'c o 
değil mi idi?. 

Ve o olmasaydı şimdiki genç impara
tor piç Lconun saltanatı çoktan kilise
nin hücumları karşısında çökece!cti. 

Gençliğinde gurur bilmiyen ve sadece 

kabadayılık hissi ile hareket eden Se
bastiyano yaşlandıkça ve büyük işler 

(1) An~clnki komplosu, romanmu.zın 
birinci kısmında bahsettiğimiz ve impa. 
rator V asil znmnnııula keşfedilmiş geniş 

öl~üde bir te.~kilat idi ki onu meydana 

Hasta bakıcı endişe ile ba§ını kaldır
dı. 

Acaba .. Ölmüş müydü?. 
Fakat hayır .. Bergonye söyliyecekle· 

rini daha bitirmemişti ve bitirmeden de 
~ıkanp bastırmak işini de Sebastiyano ııeuır? Bu suz.ıcr yaını~ 1' ram;amn değil, bü- ölmek istemiyordu. 

ve Hıristidi görmüşle~di. . Cun~ iz;lıtan önce meşhur Fransız ı• tün insaniyet ilminin şükran ifadesiydi. Son bir azim ve irade ile gözlerini aç-
- BJTMEDI - 1 radyologlarından Bcrgonyeden, onun Bergonye, dört hasta bakıcının taşıdı.. tı. Titriyen dudaklarına, kesilen soluğu-

Cllümünden bahsedeceğim. İnsanlığa hiz- ğı sedye içinde hastanesini son defa do- na son hwnı verdi. 
meti ve tıbba yardımı çok büyük olan Ja~tı ve evine getirildi. - Yazınız ... Devam ediniz .. 
bu ilmin kurbanlarını hatırlatmak onun Ve .. Üç giin sonra da öldü.. Ve nihayet bitirdi 

Türkiye futbol birinci
likleri dün başladı 

ehemmiyetini j7.ah bakımından en doğru Ölünceye kadar da kendini verdiği - Tamam... Şimdi rica ederim oku-
bir girizg[ıh olur. vazifeden, ilimden bir an bile uzak kal- yunuz .. 

Bergonye, müteaddit ameliyatlardan madı. Son sözü, son jesti yine kendisini Hasta bakıcı okudu .. Bergonye doğru 
sonra sol kolunu da radyoloji uğrunda ölüme götüren bu insanlığı kurtancı ilim olduğunu beşiyle tasdik etti. 
knybettiği zaman artık ölümünün mu- oldu - Şimdi .. Benim yerime altına imza. 
hakkak ve yakın olduğunu anlamıştı.. Ölümünden bir gün evveldi. mı atınız.. 

Aydında karplaşacak takımlar AydıİI • Babl_(e
sir • Çanakkale • Denizli • Manisa . ve Mua.ac1ır 

Bu doğru idi. Şimdi artık yataktan kal- Bütün gece uyumaml§tı. Artık günle- Kahraman ilimin tek kalan elini b\i. 
kamıyor. kımıldanamıyor, güç halle ko- tinin değil, saatlerinin say11ı olduğunu yUk bir gayret sarfederek yorganın~ 
nuşabüiyordu. biliyordu. rinde hareket ettirmek istediğini görea 

Bu ilim kahramanının ölmek üz.ere Fakat daha söyliyeceği şeyler vardı. hasta bakıcı sordu : 

Aydın 17 (Hususi) - Milli küme dı
şında kalan bölgele'l"i,n Şqmpiyon takım-.. ,,. 
]arı arasında her sene yapılmakta olan 

grup birincilik maçları DU sene de Cu
m~rtesi gUnU başla~;şıır: Ays)~ gn;bu-. . .. 
na gelecek şaqwiyon ·takımlar .şunlar
dır: 

Aydın, Balıke~ir, Ç~a.kkale, Denizli, 
Manisa ve Muğladır. · · 

Bugün takımlar · aralarında kuraİar 
çekilecek ve fikstüre· göre bu müsaba-

kalara bugün saat. 13 te başlanacakbr. 
Bu sene grubumuzda takım itibariyle 
kuvvetli ekipler vardır. Bilhassa Balı

kesirin son birleşmesinden sonra daha 
kuvvetlendiği tabiidir. Onun için bu 

göre Aydın bölgesi futbol lik maçlarına 
ikinci Kanunun sekipııci gijnij bıa.şlan
ınası tak~rUr .etnµştir. · · 

: ·Ba sene de ilklere geçen,~ olduğµ 
gibi bölgenin altı kulübii iştir~ edeeek-

tir. Bu kulüplerin' gönderdikleri mu -
rahhaslardan · kurulan· lik -heyeti son 
toplant.ısmda fikstürü tanzim ve kura-
lan çektirmiştir. . · • · 

Mevsukan aldığını habere nazaran bu 
seneki fikstürün bir husuSiyeti bu maç-

olduğunu haber alan Fransa hükümeti O hep .. Hep bunları düşünmüştü.. Bu - Bir §CY mi aradınız üstat? 
ona lejiyon donör nişanının büyük rüt- sözler mühim şeylerdi.. Ölüyordu .. On- - Evet.. Yavrum .. Senin elini aradım. 
besini' verdi. lan ölürken kendisi ile beraber götür- O bu eli okşadı .. Sıktı .. 

Bergonyeye çalışma zamanlarındaki mek istemiyordu. - Şimdi benim ilnemi yap.. Son il-
elbisesini giydirdiler. Onü bir Sedye ile O kadar zaif dil§mil§tü ki .. Parmakla- nemi. · 
d~imi ' çalıştığı: hastalıklarla mücadele n kalem tutamıyordu. Ve inğneden sonra da .. 
ettiği ve yine bu mücadeleye kurban Bütün geceyi işte son s(Uünü söyle- - Artık elveda.. Yavrum.. Dedi .. 
gitmekte olduğu hastaneye götürdüler mek isteği ve onlan yazamamak aczi Doğru söylemi§ti.. 
ve lejiyon donör nişanını burada, hasta- içinde çırpma çırpına geçirdi. Bu onun son iğnesi ve son vedaı idi. 
lık1ara karşı meydan harbi açtığı bu Sabahın ilk ışıklan sanki fecl ve mu- Bergonye ertesi gece gözlerini hayata 
mÜ('adele meydanında tıpkı muzaffer kadder akıbeti geciktirmek ister gibi te- yumdu .. 
bir kumandan gibi göğsüne taktılar. reddüllü ve yavaş bir açılışla odasının 

ların yalnız şeb~~1iz merkezlııe inhisar Bu vazifeyi bizzat mareşal Peten ifa içini aydınlatmağa başladı . 
'ettirilmeyip bölgenin diğer Itasabalan- etmiştir. Nerede ise yanı başındaki odada ya
na da ~eşmil ettiriİmiştir. . Mareşal, Bergonyenin önünde eğilmiş tan fedakar hasta bakıcı kadın içeri gi

-BİTMEDİ-

-*-
Bölge futbol ajanlığının neşrettiği tıpkı bir cenaze karşısında bulunuyor~ recekti. Bu kadıncağız kendisine bak-

fikstilre göre şimdiye kadar hiç bir res- muş gibi başını açmış ve : mak için çok yoruluyordu. Onu büsbü-
mi müsabaka yapılmamış olan Çinede - Fransa cümhur reisi namına.. tün yormak istemiyordu. 

Aydında 
bile iki oyun oynanacaktır. Diye başladığı heyecanlı ve takdir do- Hasta bakıcı, beyaz gömleği ile odaya 

hafta havalar müsait devam ederse gü
zel ve heyecanlı maçlar seyredeceğimi
ze inanabiliriz. Bu şekil, sporun bölge içinde yapıl- lu bir ifade ile Fransanın bu kendi evla- girdi. Elinde, ölülerin son tuvaleti için 
LlK MAÇLARI 8 lKtNCt KANUNDA masını ve spor sevgisinin köylere kadar dına, bu ilim kurbanı ve kahramanına kullanılan eşyalar vardı. 

C. H. P. Viliyet 
kongresi toplandı 

BAŞLIYACAKTIR götürülmesini kolaylaştıracağından şa - karşı hürmet ve minnet hislerini ifade Onları görmek Bergonyeye kararını 
Aydın 17 (Hususi) - öğrendiğime yanı takdir ve tebriktir. etmişti. verdirdi . 
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Aydın, 16 (Hususi) - Aydın C. H. P. 
vilayet kongresi ilçelerden gelen delege
lerin iştiraki ve genyön kurul tarafın
dan müşahit olarak gönderilen Konya 
saylavı B. Khun Okayın huzuriyle düıl 
sabah saat onda Parti kurağı salonunda 
toplanmıştır. 

vi ettirdiler. Padişahın yarası eyi olur Dediğinizi yapınız ve vaadettiğiniz gibi tutup telim ettiler. 

Masal masal lcinde olmaz bu defa intikam almak için dör- memleketinizi bize teslim ediniz. o za- o kuvvetli padipb da bütün kuvve-

Halkevi bandosunun çaldığı İstiltlaJ 
marşından sonra Parti tilziiğünün ollıep
taki maddesi hükmüne tevfikan riyaset 
makamını işgal eden ilbay ve Parti bq
kanunız B. Özdemir Günday, ölUmU ile 
bütün Türk milletinin kalbinde derin ve 
sonsuz bir acı bırakan büyük Şef Ata· 
türkün hatırasını takdis ve tebcil için 
kongre umumt heyetini beş dakika 
ayakta dunnağa davet etmiştir. 

• . . . düncü sefer hücum etti. man biz de size pek çok nimetler veri- tine rağmen gafil olduğu için hem canin-

- J O _ . ·" · . üçüncü ve-zir yine düşman padişahı riz. Bu mektubu bir meşin t.orbayar ko- dan hem saltanatından hem de mem· 
öldürmek yolunu tavsiye etti. Bunun yar ve bir adamla sözde düşmanın baş leketinden oldu. 

- Ey şah, dedi. Yine bizim i§imiz hiie ı Kuvvetli padişah ise . hi~detlem~ı.iş~ .. için de bir takım cariyeler vasıtasiyle vezirine gönderiyormuş gibi yaparak 
ile biter. Şah sordu: . - Ne demek olsun.. Böyle zaif bir onu zehirlettiler. Böylece baş gidince adamı yola çıkarırız. Tabii düşman bu 

- Nasıl hile edelim.. Artık baskın hükümdar benim askerimi kı!IP beni ayak bozulur diye düşündüler. adamı tutar. Mektubu üzerinde bulur 
vermemek için gece hazır dururlar.. böyle perişan kaçırsın. Filvaki padi~ıın zehirlenmesi ordu- ve padişahlarına götürürler. Padişah 

Vezir dedi ki: Bu sefer daha kuvvetli bir ordu sev- da büyük telaş uyandırdı. Fakat hemen mektubu okuyunca muhteviyatını sahi 
Hile bir değildir. Varsın onlar sa- kedeyim de görsün halini.. y'etiştikleri için hükümdarı ölümden sanar, bütün vezirlerini, kumandanları-

baha kadar hazır dursunlar. Biz bu Dedi ve bu sefer her vakıtkinden "da - kurtardıl~r. Ve beşinci defa hücum etti- nı hain zannederek içlerine vesvese, 
sefer başka hile ederiz. Pusuya iki bin ha kuvvetli askerle zaif padiŞahın üze- ler. şüphe ve aynlık girer. 
kadar delikanlı babayiğit kor ve sabah- rine yürüdü. Zavallı hükümdar yine üçüncü vezir bu defa zaif padişaha Şah bu hileyi de muvafık buldu ve 
leyin dü_şmana biz cenk açarız. Bir müd- r.açar kaldı. dedi ki: öyle yaptılar. Mektubu götüren adamı 
det harp ettikten sonra sözde bo7gun - Vezirlerine şimdi ne tedbir edeceğiz - Ey şahım, düşman artık hileleri- yakalayıp padişahın huzuruna çıkardı-
luk gösterip kaçar gibi yapar~z. Tabii diye sordu. mize vakıf oldu. Yollara tamamen adam- ]ar. Padişah mektubu okuyunca telaşa 
düşman bizim arkamızdan gelecek.. üçüncü vezir: lar koydu. Padişahlarını korumak için düştü. Hemen ordusuna memleketine 
Düşman pusudaki saklı askerlerimizi - Hileden başka yolumuz yok, dedi. gelip geçenlerden hep §Üphelenip tu - dönme emrini verdi. 
geçtikten sonra biz birden geri döner - Bu sefer ne hile edeceğiz? tarlar. Bu vaziyet karşısında bizim için Memleke'tlerine gidince de vezirlerini 
tekrar harbe başlarız. Pusudaki erleri- - Düşma~ içine bir casus gönderi- yapılacak şey düşman arasına fitne sok- tutup öldürtmeğe ~dı. Diğer büyük-
ınU de meydana çıkarak düşmanı arka- riz. Bu casus bir kolayını bularak düş- maktır. ler bu zulümden bizar kaldılar ve bu za-
dan basar böylece düşman arada kalır man padişahı vurur Öldürür. Düşman Padişah sordu: Ilın padişahm elinden kurtulmak: için 
ve Allahın izini ile galip geliriz. da başsız kalınca bizi bırakıp memleke- - Nasıl fitne sokarız.? bu sefer hakikaten zail padişaha baş 
Padişah vezirinin bu hilesini de be - tine döner. Üçüncü vezir dedi: vurdular. 

·:endi ve onun dediği gibi yaparak yine Bu teabire de baş vurdular. Bir casus - Padi§alım ve-Lirlerinıe bir mektup - Aman, dediler. Sen bizim üurimi-
gaJip geldjler. düşman tarafına geçti ve bir fırsatını yazarız. Sözde vezirler hiu müracut r.e ıel.. Bizi kurtar. Biz içeriden _... 

Ey phun .. Bu hiltiyeyi sana onun iç.in 
.öyledim ki aen de böyle gafil olmıya
am.. Bu oğlanın hilesi hepimizin batına 
belalar getirecektir. 

Padiph k.arıaından bu eöz.leri ve 
hikayeyi duyunca düfiinmeie vardı. 

Sonra: 

Hazınm bu beş dakikalık süldit vak. 
bu fasını derin bir huşu içinde ve ayaktı 

geçirdikten sonra yerlerine oturmU§lar. 
dır. Müteakiben Riyaset divanı seçlml 
yapılarak kongre has başkanlığına be-

- Hele yann olaun.. Bu sefer oğlanı lec:liye reisimiz Etem Mendres, katiplik-
mutlak helak ettiririm. Iere de Sami Kutluğ (Nazilli) ve Sabri 

Dedi. Sabah oldu. Güneı doiar doi- Akın (Germencik) intihap edilmiştir. 
maz aelamhia çıkh ve celllda derhal ZEHİRLİ GAZ M'ÖTABASSISLABI 
oğlanın kafaaını kesmesi emrini verdi. GİTl'İLER .. 

Dördüncü vezir heman ileri atıldı. Aydın, 16 (Husust) - Evvelki mek. 
Yer öperek: tubumda bildirdiğim ilzere §Chrimizde 
- Ey padifahım.. Dedi. Hükümdarla- zehirli gaz.lar ve korunma çareleri etra-

ra acele ve hiddet liyık dejildir. Hele fmda iki gUn filim göstererek izahat ve
nabak yere kan dökmek cenabı hakkın ren general Hilsnil Riza ve kimyager 
gadabını mucip bir te»dir. Kiber Nazilli - İzmir treniyle İzmire git-

Demitlerdir ki hükümdarların lfetleri mişlerdir. 
dört olur. Biri acelelik. biri fitneye kulak Sayın mUtabauıslann İzm.irde bir kat 

- BD'.llEDt - 1ibı kalacaklanm haber aldun. 



Karanli Ve ~u;untu~arın Korklllar 
dogurdugu 
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EMSALSiZ s ·JR 

c- Biliyor musunuz? YıldızHnı ne 
kadar vak.ıttanberi görmedim! Mosko
vanın yakıldığı gündenberi! O gün yıl
dızım adeta karanlık idi. Ve, o anda 
Moskova seferinin benim için çok me
şum olduğunu anladım. Beni bir deli 
sanmayınız! Ve size henüz söylemedi
ğim bir nokta daha var. Ben ehramdan 
.kaçarken mumya arkamdan: 

-«General, Moskovadan sakın! de -
miş idi. Bu haberi ben, Moskova rica-. 
tinden t am on dört sene evvel almış -
tım!> 

Las Kazasu '~atıralarından alınan bu 
hadise, boş bir rivayet değildir. Çünkü 
N apolyonun yıldrzlara hususi bir kıy
met verdiği diğer bir çok rivayetlerle 
ıtasdik edilmiştir. 

Napolyonun bir mumyadan yıldızını 
öğrendiği rodiasını red veya tasdik şu 
ft.nda mümkün değildir. Fakat dirilen 
bir mumya yüzünden diğeı· bir M.dise, 
korkunç b ir hadise claha vardır. Bu da 
Ingiliz Mısır arkeologlarmdan S er 07. ~ 
vald Froidelin macerası vardır. 

GARIP MACERA 
Sir Ozvald Froidel, maruf ve eski bir 

Ingiliz ailesinin oğlu idi Eyi bir tahsil 
gönn~ bilhassa kimya ve tarih üzerin
de çok çalışmış idi. Bir aralık ruhlara 
ve gizli ilimlere de merak e~ bulunu
yordu. Gizli ilimler Sir Ozvaldin alA
kas:nı çok celbetmiş idi. Bu esrarlı bil
gileıi daha eyi kavramak için Mısırda, 
firavnların diyarında tetkikat yapmak 
lüzumunu hisseden Sir Ozvald Froidel, 
bir çok esrarı burada halledeceğini 

umuyordu. 

-7-

Eski Mısırlıların., firavnların dini te
na.süba istinat ede r . Mısırda elde edilen l 
eski es erlerden anlaşıldığına göre fir- Mısır asarıatika cemiyeti kraliycsine bir 
avnlar cesetlerini ancak ruhlarının tek- rapor göndermiş ve bu rapor da cemiyc
rar vücutlarına girebilmesini t emin için tin mecmuasının 1898 senesi Mayıs nü.:,
mumyalaştırırlardı. Froidel Mısıra git- hasında intişar ctmişti r. 

tiği zaman, firavı.ların dinlerinin bu Bu rapor, diğerlerinden fark lı olan 
kısmı herkesçe malllm idi. bfr firavun mumyasına ai ttir: Bu mum-

Sir Ozvald, çok derin ve devamlı tet- yanın bulunduğu mezarda bir de deri 
kik ve tetebbüleri sayesinde eski Mısır- bulunmuş ve üzerinde d ::! Hiyeroglif 
lılar hakkındaki bilgilen genişletmiştir. yazıları görülmüştür. Sir Ozvalda göre 
Hatta <tenasüh üzerine hadiseler> un- bu deri üzerindeki Hiyeroglifler ismi 
vanlı eski bir kitap üzerinde tam on se- meçhul olan bu mumyanın ebediyen .ra

ne çalışmıştır. Sir Ozvald bu çok uzun şıyacağını bildirmektedir ve hayatında 
tetebbülcrden sonra Avrupa müzelerin- bir çok günahlar işlemiş olan meçhul 
ae •,ulunan mumyalardan pek çoğunını firavun tam üç yüz defa tenasüh geçir
ebedi surette öldüklerini fakat bazıları- mekle cezasını çekecektir! 
nın başka bir hususiyeti olduğunu an- BIR MUMYANIN HA YATI 
lanuştır. Bu hususiyeti haiz mumyalann Raporda, Sir Ozvald bu mumyanın 
tahnit usulleri ve şekillerinin de başka diğer mumyalardan farklı olduğunu ve 
olduğunu meydana çıkarmıştır. hala yaşamakta bulunduğunu da ispa-

Sir Ozvald Froidel hususiyeti haiz bu ta çalışmıştır. Bu mumyanın sahibi, Mı
mumyaların esrarını hal için bütün sırda birkaç defalar görünmüş ve yaşa
mevcudiyetini hasretmiştir. Ingiliz alim, mıştır. Ozvald. bu mumyanın canlı ınev
bu hususta hissettiklerini, bulduklarını cudiyetini cenubi Mısırdaki barbarlara 
ilandan bir müddet çekinmiştir. Çünkü karşı harp ettiğini leshit etmiştir. Bun
böyle garip bir iddiaya bütün cihan dan sonra, aynı mumyanın sahibini Ba
ilim erbabı kahkahalarla güleceklerdi! tilmiyos Filadelfin sarayında bulmuş -

Böyle bir alay ve :istihzaya uğrama - tur. Nihayet Ingilterede Roınah lefa·o
mak istiyen Sir Ozvald, kanaatlerini neler araSJnda da tesbit edilmiştir. 
kuvvetlendirmek isterken korktuğuna Romalılar devrinden soma, mumya
uğraşmıştır. Bu garip kanat şayi ol - nın sahibinin izi uzun bir zaman kayb
muş ve fen erbabı ıreı istihzalara başla- olmuştur. 

mıştır. Kanaatlerine çok emin olan Sir Bu asırlarca hayat süren mumya, Oz
Ozvald bu istihzalar karşısında Londra valdin temin ettiğine göre, Miladın 

ANKET 

1600 ücü yılında tekrar görünmüştür! 

Hem de Isviçrede, din kavgalarına ka
rışmış bir ha lde ! 

Raporun en iddialı ve garip noktası 
sudur: 

Bu mumyanın yeniden dirilmesi ve 
yaşıyanlar yanında yer alması yakındır. 

Sir Ozva lJ. ancak bir deliye yaraşa
cak bir cesaretle mumyayı son zama -
nında tetkik c-tmek üzere L6ndra .Mısır 
asarıatika cemiyeti kraliyesinden bir 

heyet te istemiştir~ 

Rapor asarıatika ve eski eserler mü
tehassısları aı·asında cidden alaka ve te
la.ş husule getirmiştir. Fakat bu alaka 
ve teltış, mumyanın dirilmesi korkusun
dan de~il . zavallı Ozvaldin hakikaten 
bir deli olması ihtimal ve en<li~esinden 
doğmuştur. Hatta, ihtiyar asarıatika 

alimlerinden birisi. Sir Ozvaldin babası 
Lord Vilfoı·da müracaat ctıniş ve oğlu
nun tedavisini tavsiye etmiştir. 

Rapor, Londrada çok büyük bir t esir 
yapmakla beraber, labil vaktile bu garip 
iddialar unutulup gitmi§tir. 

öyle ya.. Bir delinin raporu nihayet 
<>enelerce göz ününde kalmaz ya .. Fakat 
günlerden bir gün, raporun en ziyade 
unutulduğu bir sırada, Sir Ozvaldin Mı
sıı·dan Londraya geldiği ve bir de fira7 
vun mumyası getirdiği haberi şayi ol
muştur! 

•• Bi'J'MEDİ •• 
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Çingenelerin Haya 
-8 

Romanyada Çingene • 
esaretı 

verilen ve bugün de hala mevcut bir ''Ayıcılar,, adı 
çingene kabilesi 
ayı ve maymun 

Romanyada üç yüz bin çin· ,ene vardır. 
Eski cMoldavyu kanununda « her ne \ 
kadar esaret tabii haklarına bir tecavüz f 
sayılırsa d a asırlardanberi d evam eden İ 

1 
bir usule aykırı hareket doğru görülme-
mekte ve fakat esirlerin insanca muame
leye tabi tutulmaları, esir olan bir çinge
nenin kendi efendisi hakkında kanun yo
lu ile şikayette bulunabileceği~ fıkrası 

mevcuttur. 1 
Evet ... Romanyadaki çingeneler eski 

devirde tamamen «esiu muamelesi gÖ· 
rürlerdi. Moldavyanın yukarıda bahsel
tiğimi7. kanunu onlara vakıa zahiren ufak 

1 

bir ka nun himayesi veriyordu. Fakat ka· ı 
nundn mevcut ( eski usule aykırı hareket 
edilerniyeceği) kayd ı onların esaret ha-
yatının d eVaffiJlll gÖ« termelı;tP idi . r 

M oldavy a çingeneleri bu kanunun neş

rind en önce ve akın halinde komşu aya
lete, (Valakya) ya hicrete başladılar. 

canbazlık yaparak, ellerinde def 
ovnatarak Rnmanyada yaşarlar 

Orada göcebe ve serbest hayatlarına de- - • ııhakika e:.ki d e virlerde Rnm .. myada nı 
vam imkanını bulacaklarını sanıyorlardı. di. Ancak böyle vakalarda izin verilen 

1 
tiyatro vardı ne de başka eğlence yeri v11 

Fakat (Valdakya) da da Moldavyada çingenelerin akrabaları, karıları, kızları, vasıtası... Halk kadar derebeyleri de 
olduğu gibi ve ayni şekilde bir kanun çolukları birer «rehine» olarak alıkonur- 1 kendilerini eğlendirmek, biraz neşe bul
çıkarıldı. Çingenelerin mühim bir ekse- !ardı. Gidenler dönünce irin sırası kalım- mak ihtiyacı içinde idiler. 
riyeti bu suretle ve iki ayalet içinde zen- lnra gelirdi. İşte bu eğlence ihtiyacını Ürsari çinge-
gin eşrafın, ayanın , çiftlik sahibi derebey- Muvakkat ta olsa serbest bayata ka- neleri temin ettiler. içlerinde canbazlar, 
lerinin birer esiri oldular. vuşan çingeneler kendi adet ve dilekleri keçileri, eşekleri, atları terbiye ederek 

Çingeneler her türlü i!!i yaparlar fakat gibi çalışırlar, hayvan sürerler, hayvan halka seyrettirenler, maymun ve ayı oy
isleri bitince kendilerine ayrılan hususi yetiştirirler, ıskara, maşa, kazan yapar- natanlar, yılanları teshir eden kadınlar 
mahallelere, hususi yerlere çekilirlerdi. lar, göbek atarak, fala bakarak para ka· pek çoktu. Ve bunlar Romanyanın her 

Onların umumi hayat çerçivesi içinde zanırlar, fakat bütün bu kazandıkları pa- tarafına yayılmak suretile. halkı eğlendi
Romanya halkına kanşması istenmezdi. ralar da kendilerini değil.. Efendilerinin rirlerdi. Onlar boyunlarına esaret halkası 
Tıpkı Amerikada zencilere yapıldığı gi- olurdu. Onlara ancak ve ancak kıt kanaat takmamışlardı. Onlar eğlence ihtiyacını 
bi ... Ve hakikatte Romanyadaki çinge- yaşayabilecek bir şey bırakılırdı. Bununla temin bakımından tek bir dere beğinin 
neler aynen Amerikadaki zenciler gibi b e raber çingeneler serbesti içinde geçen değil.. Bütün derebeylerin.. Bütiin hal· 
muamele görürlerdi. esaretin bu şeklini öteki şekline tercih km malı sayılırlardı. 

Çin.gene kadınları hizmetçilik, asçılık. ederlerdi. Bugün bile Romanyanın heman her 

çocuk dadılığı ve hatta .. Si.it nenelik bile * yerinde burunlarına halka takılı k afkas 

yaparlardı. Çingene erkekleri çift sürer
ler, atlara bakarlar, araba koşarlar, ço· 

hanlık yaparlar, velhasıl hizmetlerinde 
bulundukları derebeylerinin keyiflerine 

göre iş görürlerdi. 
Hatta bazı derebeyleri kendilerini ra· 

kiplerine karşı muhafaza ve müdafaa için 
çingenelerden asker bölükleri bile teşkil 
elmi~loııdi. 

Daha sonra çingeneler bu derebeyler 
arasında bir alını ve satım mevzuu ol
muşlardır. Falan derebeyi keneli maiy
yctinde bulunan çingenelerden mesela 
yüz kadın ve yüz elli erkeği toptan bir 
para, bir tarla veya bir mahsul mukabi· 
linde filan derebeyine satardı. 

* Çingeneler siki ve baski altındaki ha-
yata giremedikleri gibi böyle hayat için· 
de de fazla yaşayamaz ve çabık ölürler. 
Bunu nazarı dikkate alan derebeylerinin 
merhametli olanları esaretleri altında bu
lundurdukları çingeneleri münavebe ile 
muvakkat bir zaman için serbesl bırakır
lar. onlara istedikleri şekilde göcebe ha
yah yaşamalarına ve şu kadar zaman 

ayılarını Çekerek sokak sokak gezen, 
Romanyada Ursari adı verilen ve ha- omuzlarında birer soytarı maymun do

yatları tamamen göcebelikle geçen bir 
çingene kabilesi vardı ki onlara halk ara
sında cayıcılau ve «canbazlar> derlerdi. 

laşan elleri defli çingenelere sık sık tesa
düf olunmaktadır. 

··BİTMEDİ·· 

Meme/ secimi hakkında • 
Alman ~azetelerinin neşriyatı 

Paris, 17 (0.R) - ccMemelu intihabatı hakkında Alınan gazetelerinin ma
kaleleri Almanyanın beslediği emelleri açıkça göstermektedir. 

•Frankfurter• gazetesi 5U1lları yazıyor : Memel Almanları Führerinin Lit
vanya merkezi hükümetiyle giriştiği müzakereler istikbali tayin edecektir .. 
Gelecek haftalar neticenin ne olacağını bize gösterecektir. Hadiselerin takp 
edeceği seyir ne olursa olsun ~imdiden bir nokta muhakkaktır: Bu memleke
tin tal'ihinde yeni bir devre başlamıştır ve bu devı·e de neticeyi tayin edecek 
olan amil ancak memlekette oturan insanların iradesi olacaktır. Bu memle
ket halkının hissiyatının ve orada her şeyin Alınan olduğu yirmi seneden be
ri gizlenmişti. Fakat bütün dünya artık bunu bilecektir. 

uBcrliner Tageblah ise Lilvanya hükümetine atfettiği bazı manevraları 
ifşa ederek ilave ediyor : 

.. Bu tarzda hareketin ne netice vereceğini kiınse kendi kendinden gizliye
mez. Yazda (Çekoslovakyada) cereyan eden hadiselerin tekrarına şahit olu
yoruz. Kalplerin içinden uçup gitmiş olan ümitlere bağlanmak rstiyenler ha
la vardır. Bunlar yine beynelmilel siyaset oyunlarını t.ahrike çalışanlardır .. 
Fakat bu oynanmak zahmetine bile değmiyen bir oyundur. Zira karşılaşan 
ıraklar arasında şanslar çok gayri müsavidir. Kovno hükümeti buna kani ol
mak için önünde daha altı hafla mühlet vardır . 
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- Evet sir .. Dedi .. Siz demek istiyor
sunuz ki, mücrimlere bile kendilerini 
ınildafaa hakkı verilir. Siz ki mücrim 
değilsiniz, kendinizi müdafaa ediniz. 

Bu sözler kralın üzerinde şaşırt1c! bir 
teın yaptı. 

Bir müddet cevap vermeden sustu. 
Hanriyet, ıslık gibi çıkan sesinde ince 

bir ü.i:ihza olduğu halde : 
- Sir.. Dedi.. Müsaade ediniz.. Mü

dafaalarını yapsınlar .. Bu müdafaa heı· 
halde çok enteresan birşey olacak. 

Kontes. Hanriyete bir reverans yapa

rak: 
- Evet .. Madam ... Dedi, oldukça en

teresan olacak, ve bu müdafaayı siz du-

~ anuyacağınız için kendi hesabıma ben 
üzülüyorum. 

Hanriyet, isyankar bir halde haykır

dı: 

- Ne demek? .. Niçin? .. 
Şövalye Dö Loren söze karışmanın 

zamanı geldiğini anladı. 

- Sir .. Dedi.. Madam ki müdafaamızı 
dinliyeceksniz, bu geceki hadiselerin ne 
gibi şartlar altında hazırlandığını taisi
latiyle tekrar etmemiz lazım gelecek.. 

Bu vaziyet karşısındıı. pek tabii' olıı.rak 

. 
' 

biraz evvel sızın hayatımza kasdeden ·yeye doğru yürüdü. Sert ve kısa olarak: · güzel ve bir erkeği, hatta kral bile olsa 
cadam•ın da hüviyetinden bahııetmek : - Söyliyeceğinizi söyliyebilir!liniz .. , baştan çıkaracak derecede nefis ve cazip 

icap edecek. Bütün bu teferrüatın orta- 1 Dedi. Şövalye ağır ağır söze başladı: bir kadındı. 
ya .dökülmesini arzu etmezsiniz zanne-I - Sir ... Mada_m cenaplarının ~~ze ~v~ • ~rnl is~ at.eşli .~~. ça~k~ ~i.r ruh~ mil• 
derun. sabah takdım edılen genç kızın guzellıgı Iiktı. Vazıyetın butun cıddılıgme ragmen 

On dördüncü Lui, ŞövalyenVı ~özlerin- 1 hakkında söylediği sözler doğrudur. Montespanın bu cevabı on dördüncü Lu-
deki maksadı heman kavradı. Y engesi-1 O hakikaten çok güzel bir kızdır. Ve! inin .. dudaklarında gayri ihtiyari bir te-

ne dönerek: 1 madamın sözlerinde doğru olan yegane ı bessum yarattı. 
- Sevgili Hanriyet .. dedi. Bizi yalnız cihet te budur. Onu vasıta yapmak su· - Şeytan çarpsın ki, dedi. Bu güzel 

bıralı::. retile kendi menfaatimizi takip ettiğimiz projenin neticeye varmadan yarım kal-
- Fakat Sir. Be n sizi bu kötü düşün- ithamına gelince .. İşte madam burada al- mış olmasına şimdi çok üzüldüm. 

celi inııanlarla yalnız ve baş ba~a bıraka- , dandılar. Biz o genç kızı sizin kollarınız - Projeni~ ~arım kalmasının. hatası 

mam. arasına !;oymağı değil, iffet ve ismeti bi· «madam»ın yuzunden olmuştur. Sır ... 
. ~u ~ıra.da kapı açıldı. Marki dö Suvavo zim namusumuza tevdi edilmiş olan bu ı Kral tekrar ve mS.nalı bir gülüşle: 
ıçerı gırdı. zavallı yetimi kurtarınağı tasmim etmiş- - Hele bakınız .. dedi. Bütün bu işler-

- Sir .. dedi. Emirleriniz ifa edilmiş- tik. de suçlu yine Hanriyet olacak galiba ... 
tir. - Bu ne demek şövalye? Bu geceki Anlatın şu işi bakalım. 

Kral, güler .. 1 ~ Hanriyete döndü : 
- işte bar biye nazmm burada .. dedi. 

tettebbüsün bütün plarunı siz yapmadı
nız mı? Beni o ~ızın odasına siz götür· 

Merak etmeyin. icap ederse o beni her mediniz mi? 

hangi bir tecavüze karşı müdafaa eder. - Evet Sir .. Fakat odada siz onu bu-
- Nasıl? Benim duymaklığım arzu lacak değildiniz. 

olunmıyan sözleri Marki dö Luvuvanın - Ya kimi bulacaktım? 
işitmesinde mahzur yok mu? 

Kral, yenııesini kapıya kadar teşyi 

ederken: 
- Devlet sun bunu icap ettiriyor .. 

dedi. Ve kapıyı kapadıktan sonTa Söval-

Madam dö Montespan inci gibi dit· 
lerini göstererek ve gözlerinde ince bir 
kurnazlılt şulesr yanarak ileri abldı: 

- Beni ... Sir ... 
Markiz dö Montespan hakikaten çok 

- SiT .. Biraz evvel şövalyenin de hah· 
ııettiği gibi Majestenizin himaye ve na• 
musu bize tevdi edilmiş olan bu genç 
kıza karşı beslediği his malumumuz olun• 
ca kendi menfaatimiz aleyhinde de olsa 
onu muhafazayı kararlaştırdık. Ben o 
genç kızın yerine onun odasında buluna
cak ve sizi kabul edecektim. Tabii bu 
bir plandan ibaretti. Fakat madmazel dö
la Valyerin her hangi bir suretle bundan 
haberdar olmasından ve bu isi ciddi te· 

18.kki ederek Mıı.jestenize karşı olan his· 
!erinin sarsılmasından da korktuk. Bu se
beple madmazel dö la Velyeri sarayın 
bahçesine çıkardık ve ben orada kendi
sine korktuğumuz planı anlatacak ve bu 

iı:ıin sadece bir eğlenceden ibaret oldu
ğunu söyliyecektim. Tam bu sırada ma
dam cenapları çıkageldi. Ve işi o kadar 

feci bir cepheden gösterdi ki zavallı mad
mazel dö la Valyer birdenbire fenalaşa
rak kollarımızın arasına düştü. Madam 

dö Suvasonla beraber onu bin bir itina 
ile odasına götürdük. Yatağına yabrdık. 
Kendine gelmesi için çalışıyorduk ki Mar
ki dö Luvuva gelerek bizi Majesteni7.in 
çağırdığını söyledi. 

Kral hayretle sordu: 
- Siz, madmazel dö la Valyerin oda

sında. mıydınız> 

- Evet Sir .. Marki dö Luvuva da şa
hidimizdir. 

Nazır tasvip etti. 
- Doğrudur. Madamlart madmazelin 

odasında buldum. 
- Luizin çılgınca karar vermesindeki 

sebebi şimdi anlıyorum. Zavallı madamın 
sözlerini hakikat zannetti. F altat anlama
dığım anlıyamadığım bir şey varaa o da 

benim üzerime deli gibi atılan o (adam) 
ın saraydaki mevcudiyetidiT. 

Şövalye söze karıştı : 

- Sir.. Size fevkalade benziyen bu 
genç adatn .. 

On dördüncü Lui sarardı: 
- Nasıl.. Siz .. Onu .. gfüdünüz mü> 
- Evet .. Ve bu madamlar da gördü· 

!er. 
- Sizin görmüş olmanızı tabii bulu-

yorum amma.. Madam dö Montespanla 
madam dö Suvansonun onu gördüklerine 

mana veremiyorum. Onlar orada değil
lerdi ki görsünler .. 

Marki dö Luvuva atıldı: 
- Niçin tereddüt ve dolambaçlı yol· 

lardan yürüyorsunuz şövalye, dedi. Sizin 

ve madamların <Monsenyör Lui> adırıı 

taşıyan bu adamı daha evvelden tanıdığı· 
nızı itiraf etseniz a ... 

Kral titredi. 
Hakikati anlıyordu. Anlamalcla bera· 

ber de bu kadar müthis bir sırra vakıf 
olan bu adamları tecziye edememek acı:İ 
içinde yumruklarını sıkıyor, tırnaklannı 

avucuna batırıyordu. 
Şövalye, nazırın bu sözleri karşısında 

başını kaldırdı. 
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ENVER Paşanın ~ 
OLUMUNDEKİ ESRAR 
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Enver Paşa Buhara 
yolunu tuttu 

Paşaya Yaveri Muhiddin Bey Bu 
Seyahatinde Refakat Ediyordu 

Heykelleri kırılmış kiliseler.. InkılAp 
rolunda mahvolanlar ... Çekalar .. Bunla
nn faaliyeti. Enver pap Talat paşanın 
ölümünden sonra uzun müddet teessü
ırünü gizliyemedi Nereye gitse, nerede 
bulunsa, kiminle konu,sa hep onu diifü
nüyor ve Osmanlı imparatorluğunun 

sadrazamım bir türlü unutamıyordu. 
Filhakika bu vefakar arkadaşı kolay 

kolay unutulamazdı. 

* Enver paşa artık kendi vaziyetini ta-
mamen tesbit etmek istiyordu. ProgramJ
nı da hazırlamLŞ. gideceği yerleri de ta
mamen kararlaştırmıştı. 

O günlerde Moskovada yiyecek İçe

cek buhranı vardı. Muayyen nisbette ve 
vesikalarla ekmek veriliyor, yiyecek da
ğıtılıyordu. Enver pap bunlan gördükçe 
Moskovada oturmanın faydasız olduğu
nu tamamen anladı ve 1920 senesi bi
rinci teşrin ayının ortasmda Moskova
dan ayrıldı. 

Bu çlk.ış Moskovaya gelişin tamamen 
aksi vaziyette oldu. Onu büyüle bir 
dostluk ve samimiyetle karşılayanlar 

şimdi giderken o kadar büyük bir teşyi 
merasimi yapmadılar. 

Formaliteyi tamamlamak için, bulu
nan bir kaç kişi arasında Enver paşa 
Moskovaya veda etti ve Buhara yolunu 
tuttu. Enver paşa Buhara yolunda ken
dini yeniden hayata kav~muş kadar 
mes'ut buldu. Hatta en çok sevdiği Ta
lat raşanın acısını bile bu hürriyete ka
vuşmuş olduğu için unuttu. 

Moskovad.a ne kadar hoşa gitm.iyen 
günler y~tı, istediğini yaptıramı
yor, kararsız oturup duruyordu. Uzun 
müddet istediğini yaptıran, projelerini 
derhal tatbik sahasına koyan bir insan 
için bundan büyük azap olur mu? 

Enver l>~ Buhara yol'Ullda hep hür
riyeti düşünüyor ve yeni yapacağı iş

lerin tatbik şeklini kararlaştırıyordu. 
Enver paşa bu seyahatinde yalnız değil
di. Uk günündenberi kendisine refakat 
eden yaveri Muhiddin bey vardı. 

Enver paşa ile Muuhiddin Bey trenin 
kompartımanında günlerini ve haftala
rını geçirdiler ... Tren uzun ovalardan 
geçerken kompartımanın penceresinden 
bakıy-orlar, ve birinci teşrinde henüz 
ekilen tarlaların acıklı halleri karşısın
da k-0nuşuyorlar-dı. 

Nihayet mUslüman ülkesine girmişler
di ... Günlerdenberi Rus köyleri içinden 
geçen tren yem bir aleme girmiş gibi 
idi... Artık her şey değişmişti.. Bazan 
ufak köylerin içinden geçerken minare
lerden yükselen ezan sesleri duyuyor 
ve kendini bambaşka bir alemde bulu
yordu. 

Bu !lem ... Çocukluğundanberi geçir
diği günlerin alemi.. Babasının, annesi
nin telkin ettiği hayat ... Enver paşa bu 
yeni aleme gelince birdenbire başkalaş
tı. .. Güzel fakat solg~ çehresinin rengi 
derhal pembeleşti. Güzel taranın!§ bı
yıklarını muntazam şekilde bi.iktü. Do
nuk gözlerine parlaklık geldi. Damar
larında cevelan eden kan ona bambaşka 
bir hayat veriyordu. 

Nihayet Buharaya gelmişlerdi. 

Buhara ... 
Müslümanların (Buharayı şirin) d~ 

dikleri bu mukaddes yurda nihayet En
ver paşa da kavuşmuştu. 

Uzun yıllanianberi hasretini taşıdığı 
bu şehir işte karşısında duruyordu. Fa
kat bu şehir bugünkü haliyle çok acı
nacak vaziyette idi. Binrtlal'ln bir ço'k
ları harap olmll§tu. Hele yükselen kub
beler altındaki binaların mühim bir kıs
mı bakımsız kalmLc;tı. Enver paşa yanın
da Muhiddin Bey olduğu halde sokaklar
dan geçerken kendi kendilerine adeta 
şaşırml§lardı ... 
M~ur Buhara burası mıydı? 
Hatta meşhur Macar Türkiyat .müte

hassm Vaınberi'nin bahsettiği meşhur 
Buhara ~ehri bu muydu? 

Vam'beri: 
-Mekke değil ... Buhaıa i Iiim dün

yasının en mukaddes merkezlerinden 
biridir ... diyordu .. 

Filhakika Buhara böyle idi... lslfun 
aleminin mukaddes şehirlerinden birisi 
sayılıyordu. Fakat bugünkü Buhara de
ğil. O eski müstakil Buhara idi. 

Güzel camiler, Medreseler, hanlar, ha
mamlar .. Türk mimarı san'atının en gü
zel eserleri ... Orta A.syadaki Müslüman 
Türklerin göğsünü iftiharla kabartan 
tarihi binalar .. Muazzam iibideler. Yük
sek kubbd.erde parlıyan hilaller ... Hele 
bu binaların üstündeki işleme kabart
ma eserler... San'at fikri olan herkesi 
hayrete diişürecek derecede güzeldi. 
Buharadan başka büyük Türk müslü
manlarının mezarları üstündeki sanat
karane mezar taşları Türklerin ne de
rece çalışan ve san'ata bağlı olduklarını 
gösteren ayrı birer vesika dahilinde du
ruyorlardı ... 

Şehir ortasındaki tepenin üstünde 
emirin sarayı bulunmakta idi. Bu sara
ya bir kere bakanlar şarkın güzel ve si
hirli hayatının canlı misalini karşısında 
canlanın~ görebilirlerdi. 

Hele içeride ... Muhtelif renklerin ka
rışma.siyle meydana çıkan boyalar ade
ta insana geniş bir huzur vadediyordu. 
Maaınafih kl§ın soğuk günlerinde zıya
lar pencereden sızurken insana bir he
yecan veren sahneler de vardır. Fakat 
ilkbahardan itibaren 1:ıütün mevsimler
de bu güzel binalar hakikaten bakanları 
gaşyedecek derecede sihirlidir. Ilkba -
harda dağlarda karlar eriyip sular taş
mağa başlayınca Buharaya müthiş bir 
canlılık gelir. Bayırdan itibaren şima!
deki ovalara.Aral denizine ve üst yurda 
kadar olan bütün mıntaka halkı Türk
men Tacık Hindoler efganile'r hepsi Bu
haraya dolar ... 

Tacirler,alış veriş yapanlar, durma
dan gelip giden kervanlar, kışın soğuk 
günlerinde saklanmış olanların yeniden 
hayata kavuştuğunu gösterir. 

Bugünlerde Buhara sanki bir meşher 
manzarası verir. Kırmızı, beyaz, yeşil 

sarıklar, kırmızıların kahve renkli el
bise1eri Efganlılaı·ın beyaz yünden kaf
tanları diğer milletlerin muhtelif renk 
ve şekildeki kıyafetleri derhal nazarı 
dikkati çeker ... Buhara çarşısı bugün
lerde bir papatya tarlası, muhtelif çi· 
çekleri bir araya toplamış bahçe manza
rası verir. 
Sabahları alaca karanlıkta çanlarını 

çala çala şehire giren kervanların ses
leri, develerin yassı ayaklariyle seı&zce 
geçişleri, beygirlerin kişnemeleı·i, eşek
lerin bağırmaları, köpeklerin havlama
ları ile dolar. 

••• BİTMEDİ ••• 

Amerjkan filmini taklit
te çıkan cinayet 

Bir müddet evvel Beyoğlunda Sıraser- Bundan sonra, ölen Parikonun annesi şa
vilerde J ozef ve Pariko adlarında onbeş h.it olarak dinlenmiştir. Kadın ifadesinde 
yaşlarında iki çocuk seyrettikleri bir -4ozef bizim evde üst kattaki odada 

Amerikan filmini tak.tiden evlerinde Kov
boy oyunu yaparlarken J ozefin elindeki 
tabanca patlamış, çıkan kurşun Pariko
nun gözüne isabet ederek çocuk ölmüıı-
tür. 

kiracı olarak oturmaktadır. Oğlum Pari. 
konun arkadqıdrr. Beraber mektebe gi

derler ve beraber oynarlardı. Vak.a gü
nü oğlum mektı.-pden geldi ve biraz son
ra da üst katta Jozefin odasına çıktı. Bir 
aralık yukarıdan bir silah sesi duyduk. 
Kocamla beraber odaya çıktığımız za
man oğlumuz Parikoyu yerde kanlaı için
de bulduk. Pariko derslerine çok çalışır
dı. Jozef tenbel olduğu için oğlumu kıs
kanırdı. işte bu kıskançlık hissile Pari-

Amerika Almanyaya 
Helyom gazı satmamak 

kararını verdi 
Berlin, 17 (Ö.R) - Zeppelin balonla

rım fişirmek için Amerika tarafından 
Alnıanyaya Helyum gazt verilmesi kat'i 
olarak reddedilmiştir. Alman saHihiyetü 
mahafili Almanyanın Helyum gazı dol
durulmak üzere Anıcrikaya gönderdiği 
200 çelik tUbün iadesini btcdiğini res
men teyit ediyorlar. Meselenin böylece 
tasfiye edildiği bcynn ediliyor. Ameri~ 
kanın bu hareket tarzı ala.kadar mahfel
lcrdc tabii oldukça sert tef iden~ sebep 
olmakla beraber gazeteler Helyum mii

zakcreleıinin kopma ınd n b hsetmi
yorlar. 

Berlin, 17 (ÖR) - Alnk'U1yaya bir 
soğuk dalgası çökmüştür. Gece Derlin
de hararet .sıfırın altında 12 derece ve 
Silezya dağlarında tahte.ssıfır 21 derece 
kadar soğuk kaydedilmiştil'. Almanya
run simaJ mıntaltasında, Pomeranyada 
göller şimdiden buz tutmuştur. Berlin
de patinaj yerleri artık halka açılmıştır. 

Berlin, 17 (Ö.R) - Yılbaşından iti
bar n Alınan matbuatında ıniihim deği
şiklıkler mutasavvcrdir. Umumiyetle iyi 
haber alan mahfellcrcc temin olunduğu
mı gcire ailerliner Tageblath ve uBerli
ner Zeitung • bir son ktınun 1939 dan iti
baren ne~riyatlannı tatil ederek yeni 
bir akşam gawte:üne mevkilerini terke
deceklcrdir. Diğer Alman gazeteleri de 

Bır Alnımı ;eplin balonu 

ccVolkiııc Beobahtcrv gazetesini neşre
den büyük nasyonaJ sosyalist neşir evi
nin daha sıkı kontrolü altına girecektir. 
Böylç-ce Franz Peter müessesesi Alman 
matbuatı üzerinde hemen hemen mo
nopol sahibi olacaktır. 

Avusturyaya gc]ince •Viner Tageb
latu ve •Nöye Fraye Prese.ıı gazeteleri 
yakında tek gazete halinde birleşecek
lerdir. 

Danonçiyo'nun bir piyesini Papalık 
makamı temsilden mennettirdi 

Londradan bildiriliyor: 

~Tayın.is> gaz 1 'Sinin Roma muhabi
rinin işarına nazaran It.alyan devlet 
merkezi operası mevsim açılı§ progra
mını Vatikanın talebi üzerin~ değiştir
meğe mecbur kalmıştır. Opera, şair Da
nonçiyonun ~:La Nave» eseri ile temsil
lerine başlıyacaktır. Halbuki şimdi ilk 
:temsilini (Tann Hauseu le verecektir, 
Malumdur ki Danonçiyonun bu eserini 
papalık malraını aforoz etıniştiı-. Bir ih.i 
ay evvel Venedikte oynandığı sıralar
da Venedik patriği bunu protesto etmi~ 
ve kilisaya sadık huistiyanlara bu eseıı 
seyretmemelerini tavsiyıe etmişti. Da
nonçifonun (La Nave) eseri ilk defa 
Milanoda Skala tiyatrosunda oynanmıf 
ve şimdiye kadar asla temsil edilmemiş-:. 
ti. Vatikan ile hükümet arasında yapı
lan mukave1ede hüküınetin mukaddes 
bir şehir olan Roınada papalık makamı
nı rencide edecek her hangi bir hare
ketten tevakki edeceği me1,kurdur. iş

te Valikan buna dayanarak kilisa aley
hinde telakki elliği temsili menetmiştir. Danonçiyo 

Bingazi ve T rablusta 
ltalyanın tatbik kararını verdiği 

milliyet kanunu asabiyet uyandırdı 
Kahire 17 (ö.R) - Italyan hükümctinin Bingazi hakkındaki ka

rarları Mısırda bulunan Bingazi mültecileri üzerinde derin bir tesir 
yapmışbr. Bunlann namına B. Hasan Salinı geçenlerde Mısıra gehnit 
olan Italyan ayan reisi B. Federzoniyc bir protesto telgrafı çekmiştir. 
Bingazililer tarafından Kahiredeki ltalyan sefirine de Trabulw ve Bin
gazide tatbikine karar verilen milliyet kanunu ve siyasi, ekonomik ve 
dini tedbirler aleyhinde bir protesto telgrafı gönderilmiştir. 

Mısır 
Süveyş üzerinde zeval 
kabul etmez mesaliye• 

tini bildiriyor-
Kahire, 17 (Ö.R) - Süveyş kanalı 

meselesinin de Romada İngiliz ve İtal
yan başvekil ve hariciye nazuoları ara
sında müzakere mevzuu olacağına dair 
neşredilen haberler münasebetiyle iyi 

haber alan kaynaklardan şu malUınat 
Yerilmektedir : • 

Mısır hükümetinin Londra elçisi Fo
ray11ofise giderek Mısırın müstakil bir 
devlet olduğunu ve Süveyş kanalı üze
rinde zeval kabul etmez bir mülkiyet 
iddiasında sabit olduğunu bildirmiş ve 
bu itibarla kanal statüsünü alakadar 
eden bütün görüşme veya müzakerelere 
hükümetinin iştirak niyetinde olduğunu 
ihbar etmiştir. 

Sabık İspanya 
Kralı memnun 

Roma 17 (ö.R) - Sabık ispanya kra
lı 13 ncü Alfons Kortes meclisi tarafın-

dan 26 son Teşrin 1931 tarihinde kabul 

edilen ve eski hükümdarı kanuni hür

riyet ve medeni haklarından mahrum 
eyliyen emirnamenin ilgası hususunda 

general Frank.o tarafından ittihaz olu-

nan karara o da bilvasıta Romada mut
tali olmuştur. 

Sabık kralın yakınları tarafından bil
dirildiğine göre Alfons kendisi hakkın-

daki bu karardan hem mütehassis, hem 

de memnun olmuştur. Fakat memleke

tini terkettiği vakıttanberi kendi ken

dine çizdiği hareket hattına sadık kala

rak bu tedbire dair her türlü tefsirler
----------------• den ictinap etmektedir. Bununla bera
olduğunu söylemişlerdi. Fakat mahke- her sabık lcral 2 seneden fazla bir za -
mede ilk ifadelerinin şaşkınlıkla verildi-

mandanberi lspanyayı altüst eden feci 
ğını iddia ettiler. Müddeiumumi de ço

cuğun ailesinin kasıd iddialarına nazaran 
bu davanın ağırceza mahkemesine ve
rilmesi lazım geldiğini söyledi. Mab"eme 
müzakereden sonra ortada bir kasıd id-

hadiseleri daimi bir dikkat ve alaka ile 
takip etmiyor değil<iir. 

General Franko tarafından bugün il
ga edilen emirname Alfonsu bütün ve-

Asliye üçüncü ceza mahkemesinde ve
fata sebebiyet suçundan maznun J oze
fin mevkufen muhakemesi yapılmıştır .. 
Mahkemede Jozef, evde eline geçirdiği 
bir tabancanın kurşunlarını çıkardıktan 
sonra oyun icabı olarak Parikoya çevi
ı·ip tetiği çektiğini ve yanlışlıkla silahını 
İ~irıde kalan bir kurşun kazaen ateş ala
rak Parikonun vurulduğunu söylemiş ve 
Lunun bir kaza olduğunu ileri sürmüştür. 

koyu kasden vurmuştur. diası mevcut olduğundan davanın rüye-- raset haklarından mahrum etmekte hu
susi mallarının müsaderesini emretmek

tedir. Kral ailesine mensup eşhasın Is
panyaya dönmelerini menetmekte idi. 

Dedi. Parikonun babası ve kardeşi de tini vazifesi haricinde görerek evrakın 
etyni ifadeyi verdiler. Bunlar evvelce ağır ceza mahkemesine tevdiine karar 
verdikleri ifadede bunun bir kaza eseri j verdi. 
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Otomobil, bu konak bozması evin 
önünde durduğu zaman eşiğinde cada
loz suratlı bir kocakarı be-lirdi. 

Otomobilden. inen $elmanı görünce 
yılan ıslığını an.d.ı.raıı bir sesle: 

- Ooo. Ooo.. M.aşaallah Selman ha
nım.. Şimdi de otomobillerle geziyor, de
di. Bari bulduğun kelepir zenginlere ki
ra borcunu verdirmeği unutma .. 

Hemen yer.imden fırladım. Kadına: 
- Selman hanımın borcu ne kadar .. 

<iiye .sordum. 
- Tam altı aylık .. dedi. 
- Ne kadar eder. 
- On beşten doksan lira .. 
Cüzdanımı çıkardım ve bir yüzlük 

banknotu karının suratına atar gibi eli
ne verdim. Yüzü birden sevinçle par
ladı. Selmanın i.<ıe gözleri ya§amuştı. 

- Selman hanım, dedim. Çok eşya
nız var mı? 

Utanarak başını eğdi: 
- Hayır efendim.. Bir ufak valizim 

var. 
- Derhal odanıza çıkınız, valizi ala

rak geliniz. Sizi. biz kendi evimize gö
türeceğiz. Itiraz falan yok .. Haydi .. 

Selman, evin karanlık ve harap mer
divenlerinde kayboldu. Nihal, otomobi
lin içinde asabiyetten tırnaklaı·ını ye -
yordu. Alaylı bir sesle: 

- Tebrik ederim Bürhan, dedi. Don
ki§ot rolü oynamakta hakikaten pek 
mahir imişını.. 

Selmanı beklerken Nihalin yanına 

oturdum. 
- Yavrum, dedim. Neden böyle ya

pıyorsun.. Neden sinirleniyorsun. Benim 
hareketim tamamen insani .. Ve niha-
y~t o senin öz kardeşin .. " 

Dudaklarını ısırdı. Zoraki bir süku -
netle: 

- Bürhan, dedi. Sen Selmanı bil -
ınezsin .. O çok ahldksız bir kız.. Annem 
ve babam da ahl.Aksızfü. Onların elin -
den ve muhitinden ibeni evlatlık alan 
kurtardı. Ben ayrıldıktan sonra Selman 
büsbütün ahlakını bomıuş. Bunu bir 
çok tanıdıklardan duydum. Kat'i suret
te alAkamı kestiğim aileme mensup kim
se ile, hatta öz kardeşim bile olsa ye-

ı ıcı .1 t.1<.mu ... o t tesis etmemeği işte 

bunun için istiyorum. 
Nihalin bu sözleri pekala doğru ola

bilirdi. ImHnstz değildi. Fakat neden 
bilmem bana bunlar alelacele uydurul
muş ve hakikati örtbas etmek için söy
lenmlş bir masal hissini verdi. Selma -
nın ahlakı çok bozukmuş. Peki ama .. 
Onun hakkında zabıtanın yaptığı tahki. 
kat bunun ak..o:;ini gösteriyordu. Sonra 
ha1inde, tavrında insanı aldatıruyan bir 
ciddiyet ve iffet vardı. 

- Nihal! dedim. Selmanın eski gü
nahları ne olursa olsun onu affetmeli -
yiz. Bak, biz ne kadar mesuduz. Bu sa
adctimizden ufacık bir payı da ona ve
relim. Senin kardeşin olan ve tıpkı tıp
kısına sana benzi.yen bir kadını ben bu 
pis selalet muhitinde nasıl bırakabili -

• ? nm ... 
Nihal, bu sözlerimden hoşlanmış gibi 

.bir vaziyet aldı. Gülümsedi. Eldlvenll 
eli ile yanağımı okşadı. Fakat tatlılığını 
kayhetmi§ bakl§larmda esrarlı bir en· 
dise hakimdi. 

Maamafih Selman, elinde küçüciill 
bavulu ile evden çıktığı zaman ona kar
.fi biraz evvelki sert yüzii takınmadı. 

Baldızım, Selman.a artık bu sıfatla 

hitap hakkımdı, çok zengin akrabalara 
rastlamış olmanın izzetinefsine veTdiği 
bir ağu·lıkla ve yahut baska bir mak
satla bana: 

- Bana yaptığınız eyilikten dolayı 
size çok teşekkür ederim, dedi. Faka1 
yanınızda fazla kalmak suretiyle sızı 

rahatsız etmek istemiyorum. Bana bir 
iş bulunuz .. Ben kendim çalışır, kendim 
kazanır ve hayatımı ona göre tanzim 
ederim. 

- Olur kızım, dedim. Sana ~ te bu
luruz. Haydi.. Bin otomobile de gide -
lirn .. 

Bindiğimiz taksi bizi Sirkecide benim 
hususi otomobilimi koyduğum garajın 
önüne bıraktı. Orada otomobil değiştir
dik. Ben direksiyona geçtim. Iki kız 
kaı·deş.. Karımla Selman arkada.. Ye
şil köye doğru yollandık. 

··BİTMEDİ-· 

Bayan Necdet T ezgüler' e 
Dün &abalı matbaaya gelmit ve beni aramı§Sınız. Masamın üzerine 

bırakbimız kağıtta « beni tanımadığınızı fakat bqmızdan geçmiı 
elim bir macerayı bana anlatmak ve onun ibret verici safhalannı Yeni 
Asır aütunlannda görmek istediğinizi » bildiriyor ve benden bir ran
devu istiyorsunuz. Sizi puarteai günü öğleden sonra üçten beşe kadar 
dinleyebilirim. Saygılanmla ... 

ÜÇYILDIZ 

Alsas Loren mebusları 
Bütce müzakeresinde mahalli 

• 
ve geniş bir muhtariyet istediler 
Paria 17 (ö.R) - Mebusan meclisinde Alsas - Loren bütçesinin 

müzakeresi esnasında bu ayaletlerin mümessili olan mebuslardan ba
zıları geniş rnahaJli bir muhtariyet talebinde bulunmuşlar, diğer bazı
lara ise; açık ve sarih bir temsil siyaseti takip edilmesini istemişlerdir. 
Başvekil muavini B. $otan söz alarak demiştir ki: 

«- Ne milli, ne de beynelmilel bakımdan bir Alsas - Loren mese
lesi yoktur. istirdat edilmiş ayaletlerin idari teşkilatı mutasavver ola
bilecek teşkilatın en iyisidir. Bununla beraber ecnebi: propagandalan 
dikkat ve teyakkuzla takip edilmekte olduğundan adalet icabında me
suHerin üzerine elini indirecektir.» 

B. Şotan son buhran esnasında Alsas - Loren halkının gösterdiği 
soğuk kanlılığı ve vatanperverliği takdir etmiş, bundan dolayı bütün 
memleketin muhabbet ve minnettarh2-tnı bildirmistir. 



~AHIFES rEHlA&IR ıs Kanunuevveı Pazar 1938 

Bir canavar 

Frank Kapra <D 1 tahteJbahiri> ve 

~Bir günlük kadın> isimli eserlerin mu
harriridir. Onun c Kaybolan ufuklar > 
ı.iınli bir filmi Avrupada soğuk karşılan
Clı. Fakat Amerikada çok beğenildi. Mü
dlifin en son filmi cOnu beraber götü
Jemezsiniz> filmidir. 

-
Yeni Frankeştayn 

muharriri 
Mu arrir, bu eseri 
yazaı-k.en bj;&zilt 
':;en bile kor.k~tf 
t~rit .tiril t.itt!e~m 

d·iyo·r 
:Jızların na:zlanmadığı, bilaki:. 

· n tiril tiril titrediği bir tek müessese
dir. Bu çok kuvvetli reji:sör hiç bir arzu
• undan caymaz. lsteklerini muhakkak. 
yapar ve yaptınr. 

Şimdi c Franke~tayn davası > filmini 
!·eniden yapmağa karn vermiştir. Mu
'1,arrir ve rejisör, bu filmin seyircilerin 
asabını çok ku~etli gerecek bir §ekilde 
korkunç olacağını temin ediyor. Şöyle 

diyor: cYarattığım canavar instı.na ben
zemiyen ~ekilsiz mahlukların en korkun
cudur. Okadar korkunçtur ki mevzuumu 
yazarken bir dakika bile başımın ucun
dan ayrılmıyor ve korkudan beni tiril 
tiril titretiyor.> 

Filmin yeniden çevrilmesine ait ha
zulıklar bir hayli ilerlemiştir. Bu filini çe
virmek için en çok sıkıntı çekilen nokta-

Bu eserlerin müellifi pek yaman bir lardan birisi kadın sanatkarlar bulmak 
adamdır. ltalyandır. Fakat altı yaşından olmuştur. Rivayete göre filmde rol ala
beri Amerikada yaşar. Amerikada gir- cak bir kadın Frankeştayn rolü için biz
mediği meslek kalmamış, bir çok işlerde ztıt rejisör tarafından çizilen resmi gö
çalıştıktan sonra nihayet rejisörlüğe ka- rür görmez korkmuş ve teklif edilen rolü 
rar vermi' ve daha sonra kendi hesabına kabul etmekten imtina etmiştir. Filmin 
bir stüdyo açmıştır. Bu stüdyo Holivutta baş erkek arlİ!ltİ Boris Karlof olacaktır. 

Yazık ... Can 
dan şikiye 

sıkıntısın'-' 
edenlere .. 

Mes'ut olmak~ neş' e şarabından içmek 
mi istiyorsu.nuz· •. Boş . durmayınız .. 

• .Yazan JOAN CRAVFORD 

,Mesut olmak ister misiniz? 

Daima bir işle meşgul olunuz. Hara
retle çalışınız. Işsizlik, tenbellikle mü
cadele ediniz. Sizi meraklandıran se -
bepler aynı kalacaklardır. Zira insan -
lar mucize yapamazlar. Fakat sizi üzen, 
iç sıkıntınızı yapan sebeplerin melan -
kolik mahlyetlerini kaybettiklerini gö

receksiniz. 
Hatıralarımı canlandırdığım zaman 

en eyilerini hayatınım en zahmetli da
kikalarında bulurum. Zira o dakika -
lar, büyük ka.o:ırgalar başgösterdikçe 

hararetle çalıştığım dakikalardır. Insan 
böylece •aşkla çalışma> nın tadını alır. 
Ve bir gün fırtına yeniden başgösterdi 
mi karşımızda liyakat kesbettiğimiz bir 
ilticagfilı buluruz. 

Hele şükür artistlik hüzün ve keder
leri savmak için birebirdir.Zira artistin 
boş vakti yoktur. 

cThe Shining Hour> Iilmini bitirmiş 
bulunuyorum. Bu filiın beni bir hayli 
yordu. Bir gün, Nevyo:rkta iken bir te
sadüf eseri olarak cThe Shining Hour>u 
oynıyan bir tiyatroya girmiştim. Bu pi
yeste uzun . zaman pek beyhude yeT 
aradığımı bulmuştum. Holivuda dön -
düğümde mensup olduğum stüdyonun 
bu piyesi filme almak için anlaştığını 
haber aldım. Birkaç gün sonra da pi
yeste bir kabare dansözü olan Olivia 
Riley rolünü oynamağa seçildim. Fil
min ilk kismı için bir kabare dansözü 
nü hakkiyle canlandırmaklığım ]azım
ılı. Bu maksatla müthiş bir dans rutini
!'iİ öğrenmekliğim icap etti. Meşhur 

' ·ony De Marcottan dans dersleri al -
'ım. Tango, Vals, Twostep, Rumba ve 

>mbine klakctler gibi beş dans bir 
· ms halinde oynıyacaktım. Beş yıl 

11yordu ki «Dansing Ladi.> de dans 
memiştim. En kötüsü bütün bu dans 
, ınaralarını bir haftada ogrenmeğe 

·'Cburdum. Tanrı her ne kadar yedi 
nde dünyayı yaratmış ise de bu dans
ı öğrenmek için yedi gün pek azdı. 
l:ınh üç, öğleden sonra üç saat ekzer-
yapıyorduk. Fakat Bir dakika ol -
lu ki diz.lerimin çatırdısını birbiri-

Joan Cra1ıford 

ne yapıştığını zannediyordum. 1 derim. Şu halde biricik çare yeni baştan 
Şunu itiraf etmeliyim ne vakit gaye- çalı~-maya, yeni bir sevinç buhranına, 

ye varsam kendimi biraz bedbaht hisse- atılmaktır. ı 

Os.manlı devrine ait bir filim çevriliyor 

Abdülhamidin baş müsahib;, rejisöre 
yardım ediyormuş! 

Bir Fransız film stüdyosu şarka ait ye- hususunda rejisöre yardım ettiğini de ya
ni bir filim çevirmektedir. Filmin ismi be- zıyor. Bu tabii stüdyonun bir rekl8.mıdır. 
yaz esiredir. Bir Fransız sinema gazetesi Filim stüdyo müdürünün söylediği gibi 
bu filme dair verdiği haberler arasında cBugün tamamen ortadan kaybolan eski 
Abdülhamidin sarayında baş müsahip- Osmanlı Türkiyesini> canlandıracak bizi 
lik vazifeaini gören haremağasının stüdyo ckırk sene evvelki bir mazi> ye götüre
tarafından angaje edildiğini ve bu zabn cektir. 
filim dekorlarının hakikate uvaun olması Filmin kahramanı Vedat bey isminde 

Amerikada yıl başına hazırlık 

Yu!~arıcla gördüğünüz üç resimden 
hir~i. Nevyorkun meşhur Paradi gecc
lokanta~ında önümüzdeki yılbaşı gecesi 
mü§teıilere yapılması tasavvur edilen 
sürprizlerden biridir. Aşçıbaşı, bir ta
rafta besili bir Hindiyi, diğer tarafta gü
zel, sevimli ve cazip bir figüranı müş
terilere takdim edecektir. Hangisi daha 
ÇGk rağbet bulacaktır sanırsınız? Ame
rikan gazeteleri bu sürprizde Hindinin 
galebe çalacağına kanidirler. 

!kinci resim, Londrarun €n meşhur 

moda yaFatıcılarıooan birinin son mo
crellerini gösteriyor. Yılbaşı gecesi için 
hazırlanan iki müstesna tuvalet!. 

üçüncü resim yine Holivutta vücut 
tenasübü bakımmdan birinciliği kaza -nı.~m .... < 
nan bir güzel kadındır. 

Napolyonun 
• 

metresı 
Fransa ihtilalinden sonra Avrupaya hakim olan Napo)yon 

Bonapartın hayatına ait bir çok filimler çekilmiştir. Muha
rebeleri, Eglon namı albnda çekilen hu filimler layık olduğu 

rağbeti bulmuştu. Bu defa Elbe adasına nakledildiği zaman 
ile avdeti hengamında ve Vaterlo meydan muharebesinin 
cereyan zamanına tekaddüm eden anlarda geçen vaka hjç 
bir filimde gösterilmemişti. 

Baştan başa zevk ile geçen anlan ve me§hur general Vf'.
lingtonun Pnriste bulunduğu ve şerefine verilen baloları gös
termesi itibarile büyük bir kıymeti haiz olan Napo)yonun 

metresi filmi lstanbulda olduğu gibi tehrimizde de büyük 
bir muvaffakıyet kazaoacakhr. 

genç kız general Velingtonu iğfal ettiği gibi Napolyonu da 
bir kaç zaman aldatmıştır. Bu bazan neşeli ve hazan da acık

la safhalar arzeden bu sahneler karşısında lıayıet elrnem~k 
kabil değildir. 

Bu filim mevzuu itibarile, mektepten henüz çıkan bir genç 
klZln entrikalı hayatını göaterınektedir. Sevdiği genç zabitle 
arzularını tatmin edemiyeceğini anlayınca sağı solu · iğfal et
meğe kalkışan bu yüzden ~pice bjr servet temin eden . bu 

lşte bu güzel filmj bugün KOL TIJRPARK ııinerna'sında' g5-
receğiz. FiJmi~ ehemmiyetin'e hinaeiı ğBrülme!Iİni karileriİiıize 
tavsiye «:deriz. Bu filim ile beraber Şehir- AteŞler içinde· filmi 
gösterilmektedir. Demek ki bir taşla iki kuş vurulmuş olacak. 

Yeni parlayan yıldız: Ro.şel Hütson 

bir O!lmanlı diplomatıdır. Con Lodge 
tarafından temsil edilen Vedat bey Pa
riııte bir çok zamanlar yapmış ve lstan
bula dönerken bir FranBız şantözüyle be
raber dönmüştür. Bu şantöz rolünü de 
Viviyan Roman!I oynamıştır. 

Holivudun 1938 senesi içinde en çok 
ııuvaffak olan yeni yıldızlarından Ra
::?1 Hüston, güzelliği ve sanatındtki is
,idadı ile bundan sonraki yılların en 
'· uvvetli yıldızlarından biri olmağa nam
zet telakki ediliyor. 

ra sıkılmağa başlar. Evvela eski anane
lere bağlı olan Vedadın annesile geçi
nemez ve bu sırada Abdülhamit genç 
diplomatı bir prenses ile evlendirmeğe 
kalkar. Fakat bir erkeğin yalnız bir ka
dınla evlenmesine taraftar olan Vedat bu 
teklifi reddeder. Ancak, bu cesaretini 

Zor o 

Kamcılı adam 
' Amerikan filmleri içinde çok sürük-

leyici bir heyecan taşıyan ve Meksika 
fedaisi adını taşıyan bu sergüzeşt filmi 
Izmir halkına i1k defa olarak Asri sine
mada gösterilm~ğe başlanmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. sOkurların şika yetleriE . ~· ········································ 
ÖDEMİŞTE 
EVLENME İŞLERİ.. 
Evlenmenin teshili gayesiyle evlenme 

1 k5ğıtlarının bile parasız verilmesi için 

meclise layiha verildiğini gaz~telerde 

okumuştum. 

Cümhuriyet hükümeti milletin en 
l ufak müşküllerini izale yollarını araş-
' 
1 
tırırken ödemiş hük.ümet doktoru ev-

' IPnme raporu almak üzere bükü.met 
; dairesine miiracaat etlenlerden iki bu
çuk Jira almakta, parası olmıyanlardan 

1 
nüfus cüzdanlariyle raporlarını alakoy
maktadır. 

1 Başka doktorlardan rapor alıp tasdik 

1 edilmek üzere müracaat edildiğinde ra
r porun tanzim ve tasdik hakkının ancak 
; kendisine bahşedilmiş olduğunu bildir

mektedir. Doktor hususi muayenehane
sinde para istemekte haklı ola bilir. Fa
kat parasızlığı yüzünden kilometrolarca 
uzak mesafeden yaya olarak gelip resrnl 
dairesinde muayene olmak üzere müra
caat edenlerden para istemek ve para 
vermeyenlerin de işlerini yapmamak 
hakkının bükü.met doktoruna verilme
diği kanaatindeyim. 
Alakadarların dikkat nazarlarının cel· Diplomat genç kadını sarayına yerleş

tirmiştir. Bu sarayda yum~ minderler, 
haremağalan, nergileler, hülasa frenkle
rin eski oarkta tasavvur ettikleri her şey 
var.. Bu hayat önceleri genç kadının 
hoıuna gider. fakat kısa bir zaman aon-

sonuna kadar götüremez ve sultanla ev- bini saygılarımla yalvarırım. 
lenir. 

Mevzuunda hiç bir yenilik olmsyan hu 

filmin manzaraları itibarile pek beğentle
eeği aöy)eniyor. 

ödem~ meşrutiyet mahallesinde 
Tekke sokağında No 62 de 

Kciz1m Çin'el 



. : .. . .. , . Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUGV 

BUGÜN 
Rer GünBir_R(~~: 

. . : . .. : .. 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

Bir "Y ova,, arıyorum ! T. A. Q. 19.7, m .15195 K~./ 20 Ww. 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ %0 Ww. 

1- Freude - Volksfest - Kar-

S Eylul - Gece yansı. Eve henüz gel
.ilim. Şimdiye kadar Nezihe ile beraber, 
tefti!f için Kırldareline giden kocasının 
._it bez bavuluna eşyasını yerleştirmek
le uğraotılı: ..• Nihayet ~u on gün geldi. 
Bugünleri tam bir buçuk .enedenberi 
helcliyordum. 

Kanun ne kadar adaletaizdirl Sersem, 
tvafıti, münasebetsiz bir herif - yani ar
Jı.:adqun Sadık - belediye reisinin önün
<le cNeziheyi zevceliğe kabul ediyo
tum> deyince, biçare kadmı mütemadi 
JlU%Uriyle kalbinin en tabii arzularını 
tatminden men' e hak kazanıyor. 

Ne:zihenin kalbinin on tabii arzulan 
benim. 

Kendi kendimce geceler hayrolsunb 
diyorum ve yabyorum. 

6 E.ylO.l - Oh nihayet aitti. Saatler
te mendillerimizi salladık. Fakat ne ben 
ne Nezihe bafl,l;J1ızı uzalclapn katara 
doğru çeviriyorduk. Elimizdeki bez par
çalanna. makiııe gibi ııayri ihtiyari bir 
hareketle. .. llıyorken, memurlardan bi
ri bize yaldqtı. Trenin on dakikadan 
beri iatasyondan çıkbjıJu ve artık orada 
Üuramıyacağımızı aöyledi. 

Nezihenin evine geldik. Ha:zin bir 
tavırla yumupk pplı:asını bir lı:anape

ye fırlattım. Kendim de güzel sevgili
min ayaldanna kapandım: 

- Nezihe, sizi seviyorum!. 
Nezihe. .ulrunetle heni yerden kal

Clırdı. Sadık, yalnız on üç gün kalmak 
üzere gitmifti. Bu lı:ıymettar zamanı boJ 
geçirmek caiz olmazdı. Onun için tek
rar ayaklanna kapandım: 

- Ne vakit, ne vakit o saadete nail 
olacağım?. 

- Oh b.a)'lr. . . Burada olmaz. .. Anlı
yoraunuz ya, hizmetçiler ... 

- Evet, anlayorum ..• Bize bir yuva 
lazım ... Bir yuva ... 

7 Eylul - Sabah ... Saat sekiz ... Ya
rabbi, bava da ne kadar güzeli. Fakat 
kaybedilecek bir dakikam bile yok ... 
öğleden evvel bir yuva bulmak li.z:ım. 

rerkcn gÖTüleccğinden korkuyor. 12.30 
2 - Harici manzarası güzel bir ev 

de olamaz. Çünkü Nezihenin buradaki 
kiracılardan birini tanıma11 ihtimali var . 

Buldum, buldum ... Yuvamız c ... > 
Caddesinde olacak .. . 

12 Eylul - Hayır ... Yuvamız c . •. > 13.00 
Caddesinde olmıyacak . . . Neziyenin 13.lO 
nezaket, hiuini pek iyi talı:dir ederim: 
onun için israr etmedim. Bana mahzun 
bir sesle şu itirafta bulundu: 

- Oh, hayır, cyuvamız c ... > Cad-

naval (Gilstav Lindner) 
Müzik (KüçUk orkestra) 
2 - Ave Maria (Şarl Gunod) 
3 - Dans İspanyol No. 6 (Enrik 
Granados) 
4 - Monollght in Veni.o:; (Joze 
Arman dola) 
Saat ayarı ve haberler. 
Müzik (Küçük orkestranın de-

vamı) 

5 - Andantino in modo d.i Can
zona (aykovski) 
6 - Vir Vandem um Die V elt 

deai olmasın... Kiraladığınıza tceaüf (Nlko Dosta!) 
ederim. Fakat böyle bir günah itlemek- 7 _ Ein Abend in St. Petersburg 
tense şiddetli arzumuza vedaı tercih , 

(Helmund) 
ederim. Sadıkla izdivacımdan evvel 

13.45 Konuşma (Ev kadını saati) 
görüıüp seviştiğim apartman da c ... > 

14-14.30 Türk müziği (Tanbur, kemen
Caddeııindeydi. 

- Yaal.. 
1 S Eylul - Bu günü, Sadıkın gid;

§indenberi b~na gönderdiği mektupları 
olı:umakla geçirdim. Ben de ona on se
kiz sahifelik bir risaleyle cevao verdim. 
Bu Sadık ne İyi çocuktur! Bizi birbiri
mize ne kadar derin bir muhabbet rap· 
tediyorl ... 

Oç gün sonra dönecek ... Akşamlan 
gene beraber geçireceğiz. Ne talih ... 

Ha ... Sahi ... Artık yuva aramıyo-
rum ... Her ak~am saat 6 da Neziheyi 
görmeğe gidiyorum; soruyor: 

- Ne yaptınız~ 
Meyus bir tavırla şu cevabı verıyo

rum: 
- Hiç . . . hiç ... Bulamadım ... 
1 7 Eylul - Teftiş cidden ağır bir 

iştir; zavallı arkadaş ... Oh arbk kurtul
sa. Zaten tam 24 saati lı:aldı. 

18 EylUl - Telgraf müve-uii bana 
iki telgraf getirdi. Birincisi: 

cAğır bir <:ezaya uğradım. Sekiz gün 
hapisteyim. Karımı tescili et ... - Sa
dık> 

ikincisi: 

çe) 
17.30 Müzik (Dans Saati) 
18.30 Saat ayarı ve haberler. 
18.40 Türk müziği (İnce saz faslı) 
19.35 Konuşma (Dokuzuncu arttırım 

haftası dolayısiyle Şakir Kesebir 
(İktısat vekili) 

19.55 Türk milziği (Zeybek türküleri) 
20.25 Mi.izik (Oda müziği - Cümh. Baş

kanlığı bandosundan) 

21.25 

21.35 
21.55 
22.05 
22.30 

Obua - Ali Bostancı 
Klarnet - Rauf Öktem 

Fagot - Mustafa Sesar 
Korno - Necmi Ö6.-Un 
1 - Sonat - Fa ınaöjr (Bcnedet
to Marscllo) 
2 - Sonat - Fa diyez minör (Ji
orjio Antoniotti) 
Viyolonsel - Mesut Cemil 
Piyano - Cemal Reşit 
Saat ayarı ve Para, kambiyo ve 
toprak mahsulleri borsası. 
Müzik (Varyete) 
Konuşma(At yarışları neticeleri) 
Müzik (Rumbalar - Pi.) 
Müzik (Operet parçaları) 

Beklenmiyen saadet... Sadık hap - 22.45 
se atıldığı için daha sekiz gi.in gele -
miyecek ... Bir yuva arayınız. Nez;hc.> 

Yarabbi ~imdi ne yapayım?! .. . 
12.30 
13.00 
13.10 
18.00 

Son haberler ve yarınki program 
YARIN 

MUzik (Kuartet - Pi.) 
Saat nynrı ve lmberler 
Türk müzii!i (Halk türküle::-i-Pl.) 
.MU'!.ik (Eğlenceli plaklar) 

18.30 Türk müziği (İnce saz faslı) 
19.15 Saat ny•m v<; l4ıberler 

EN UCUZ EN KIYMETU 
YILBAŞI HEDtYESJ 

BRONZ 
Dit F ırçalandır. 

Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. 

Satılık ev 
Göztepede Halit Ziya bey soka

ğında 11 numaralı hane aahlıktır. 
Çok havadar, konforlu olan bu evi 
sabn ahnak istiyenlcr ev sahibi bay 
Zeki'ye müracaat etmelidirler. 

1--6 (3098) , ________ _ 
Foto 

Kemal 
Yalbaşı münasebetiyle izmir halkı

na cemile olmak iizere fiatlerde .. 

Mühim tenzilat 
Hükümet karşısı ucuzluk sergısı 

yanında... 1-10 (3077) ... , ...................... ~ 
Zayi 

1930-1931 ders senelerinde İzmir 
Mıntaka Sanatlar mektebinden aldı
ğım 21 / 9/ 931 tarihli ve 31 sayılı 
resmi tastiknameyi kaybettiğimden 
bu kerre yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü kalmadığı ilan olunur. 

Ali ağa mahallesi 450 nci sokak 
3N. evde Muhittin oğlu Ali Almaç 

4422 (3124) 

Zayi 
lzmir Esnaf ve Ahali bankasından 

aldığım bir hisse karşılığını ödediğim 
13/ 10/ 927 ve 30/ 11 / 927 tarih 10: 
20 numaralı on liralık makbuzlarımı 
zayi ettim. Yen isini alacağımdan 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Ahmet Beyliden, 
Ahmet Riza. 

4420 (3126) 

W.25 Müzik (eir ,-;olist - Cümlı. Bnd,. JZMIR ASl.iYEJKtrsCtHUKUK 
15 
J6 

16 25 
. 17 

FJilrm. Orkestrasından) DAiRESiNDEN: 
,Klfımetist !;{aynıllah Du.ygu) • 3812786 

şİFA ,, il 

Balıkyağıl 
içerek vücudu
nuzu kış hasta
lıklarına karşı 
koruyunuz. kuv
vet, işti ha, ve 
sağlık için yega

ne deva. 

Kilosu 
75Kr. 
S. Ferit 
Eczacı
başı 

DEPO: Şıla Eczanesı • • • 

6 25 16 75 :1 ~ Sonat_No . .J (Braluns.) Davacı Bayraklıda Bülbül soka- , 
15 16 50 (Piyano Cemal Ri!ı;it) • 1 ğında 28 numarada arap hafız kansı 
15 15 50 19.45 Konuşı la (Opktorun aati) /; .. mit. ızı Alciy,~ tarafından ko~sı 

20.00 Türk mfü·.@ (Münir Nurettifıj muddeıaleyh aym mahallede mukım 

52 Eaterson 
4G M. H. Nazlı 

89fi i Yekun yor. 
Neye bir tanesi l 3 gün tutulamasın ~ 
Ben, haftalık bir yuva tuttum.. Bi

raz.: pahalı fakat güzel.. Kirasını da pe
~in verdim.. Bu yuvamı her gün güller, 
leylaldar, karanfillerle süslemesi için kö
~ baıındaki çiçekçi kadına istediği pa
rayı ~demekten c;elcinmedim. 

Saat 2 - Oto~obil, Nezihe ile beni 
iideta uçuruyor. Nezihe, mahzun gibi 
duruyor. Ben de böyle .. Gayri ihtiyari 
bir hareketle eldivenini öpüyorum. 

Araba adresini verdiiim binanın ö

nünde duruyor. Ben tebessüm ediyo
rum: 

- Geldik, N~zihe... Dur sevgilim, 
önce ben ineyim ... 

Nezihe iğilip bakıyor: 

- Burası mı? Kapıda kiralık oda
lar, ilanı var.. Ama yaptınız ha .. Şayet 
'böyle bir eve girdiğimi tanıdıklardan 
bin görürse .•. 

Ah mel' un ilan.. . Doğrusunu söyli
yeyim 'mi, benim hiç nazarı dikkatimi 
çek.mcmiıti ..• 

Sadık gideli dört gün oluyor. biz ol
duğumuz yerde aayıyoruz. Ne güç i~

miı yarabbi! Fakat artık bulduiumu 
zaı:_nediyorum: 

c ...... > Sokağında güzel bir evde ... 
Birinciden albneıya kadar bütün katlar
daki lı:iracılar kibar.. Tesadüfen ikinci 
katta oturan yapı bir kadın, apartma
nından iki odayı kiraya vermek istiyor-

628548 Eski yekun 
629444 ! Umumi ~·cklın 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

İNCİR 
J l90 ş. Remzi 

807 f. Solari 
· 487 M. H. Nazlı 

11 B. Franko 
2495 Yckün 

165888 F.ski yekun 
168383 Umumi yekun 

8 
7 
8 

10 25 

İstanbul hamamları 
hakkında bir yazı-

13 75 
14 25 
;ı.5 25 
16 25 

16 25 
17 
18 

. 
10 50 

Atina - Atinaika Nca yazıyor : 

Konseri.) • .1 Abdülhafız al~hine açtığı boşanma 
• - 1 - Eski tııı.rkılar , 1 dav~sının mücldeialeyh }'lamına çıka-

2 - Hali~ türküleri 1 rılan davetiyenin gösterilen adreste . 
21.00 
21.15 

3 - Kctıdi eserleri bulunamadığındn9 bahsile hakkın-
Sttat ayan haberler dl;l Hanen. t~bİigat icrasına karar ve-
.M\iılk {J):üçük orke.;irn) rilerek muhakeme l 5/ 12/ 938 tari-
1 .,...... Der Vildşüte - :Üvertür (Al hinde müdtkialeyhin mahkemeye 
bert Lortz.ing) gelmesi huııusunda gazete ile ilanen 
2 - Esıncralda No. 3 - Vals Jant tebliğat icra edildiği f:ıalde gelmediği 
(Drigo) da\'acınııı sebk eden talebine bi-
3 - Öjen Oncjin (Qaykovski) naen müddeialeyh hakltında gıyap 
4 - Romanzc (Çaykovski) karnrı tastiri ile onunda gazete ile 
5 - Gavottc - Kapris - (Bortki- ilanen icrasına karar verilerek bu 
c\·iç) baptaki muhakeme 297 12/938 ta

' 6 - Fagdkvitter· (Emil Valdöfel) rihine talik edilmiş ve bu baptaki 
22.15 Kunuşma gıyap kararı bir nüshasının da mah-
22.30 Sin<?ma sesi. keme divanhanesine talik edilmiş ol-
23 . .'lO Son haberler ve yannki program duğundan müddeialeyhin tayin edi-
23.45 

Istanbul hamamları günden güne sön- ---,------------
len gün ve saatte bizzat veyahut ta
rafından musaddak bir vekil gönder
mesi gelmediği veya vekil gönder
mediği takdirde hukuk usul muha
kemeleri kanununun olbaptaki mad
desine tevfikan davacı tarafından 
dermiyan edilen vakıaları kabul ve 
ikrar edilmiş addiyle kendisinin bir 
daha tahkikat ve muhakemeye ka-

mcktedir. Eskiden hamamları, bilhassa, 
kadınların eğlence mahalleri idi. Hatta 
Sulukule çingenelerinden mürekkep saz 
takımları da getirilir ve bütiln giin eğ
lenti yapılırdı. 

Yeni içtimai hayat ve apartmanlardaki 
banyolar hamamları ortadan kaldırmak
tadır. Bugün "900 hamarndan yalnız 100 
tane kalmıştır. • 

Celal E.c;adın dediği gibi Türk hamamı 
Bizans hamamlarının devamıdır . .' lc;tan
bulun fethinden sonra ilk umumt hama
mı yaptıran Biı.ans ekabirinden müslü-

man olan Mahmut paşa olmu§tur. Mah
mut ;>aşa hnmamı yeni bir hamam Upi 
olup, sonradan mimar Sinan bunu tadil 
ve ıslfıh etmiştir. Müslümanlığın temiz· 
liğe verdiği ehemmiyet yüzünden Istan
bulda hamamların sayısı artmıştı. Bunla
rın kaffesınin 'Sahipleri kaçan veya met
ruk kalan Bizans hamamlarının yı?rlcri
ne y~p~ldığım tarihçi Yilyos yazmakta
dır. Bitans hamamlarının heykelleri 
Türk hamamlarına girmem.iştir. Bununa] 
beraber bu hamamlar mimarlık bakı-
ınından enteresandtr. 

bul edilmiyerek hakkındaki muha
kemenin gıyaben bitirileceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere keyfi
yet ilan olunur. 

Davacı hak.kında mahkemece mü
zahereti acili ye kararı verilmiştir. 

:=~· ~:~7n':1::i\~::u:~ms:::i~~ ~ YURDDAŞ DiKKAT' _ .. 
§apkaeını giyerlı:en benden tafsilat isti- ~--:---- r • • •• ~ 

yor, cevaplanmdan da seviniyo,.fo: • Senede yedi yüZ mllyôn insanı hasta eden ve bunlardan sekiz mllyo- : 
. - Anlıyorum. diyordu, bu sefer ga- . . . D11ftU ÖldÜl'ell en Jllji~ Afttt satnladır .. 
lıba buldunuz .. Fakat, ev nerede?. VATANDAŞ! .. HiÇ ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu akla hayret verici cinayetlerinden korunmak ve 

- c. · .> Solı:ağında l ZO numara... kurtulmak için hepim.Wn bildiği bir tek de:va vardı.r ki bu da (KİNİN) dir. Kinin sıtrnarun · emsalsiz illcıdır." 
He::~>aı;:~a:~t::? 120 numara Beynelmilel bb ve sıtma cemiyetler.!j~ sıtmada yalnız kinini kabul etmiştir 

mı? Durun bakayım.. Böyle bir apart- Bugüniin tababeti kininin bu harikul5.de kuvvetini arttmnak, halsizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı önlemek ve sıtma 
rnan ... lki tarafında avlusu var .. Ta- parazitlerini derhal öldürmek: için ' kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat 
~m. tamam .. Orada Bay Ercümend hülfisalariyle öirleştirerck ' BİOGE'SİNE müstahzaiını hazırlamıştır .. 

ve kansı oturuyor .. :.A.h azizim, tabii on~ B 1 . o G E N 1 N E lara merdivende tesadüf 
de razı olamazsınız ... 

1 1 Eylul - Şimdi artık bize ne la
~ni olduğunu, daha doğrusu ne lazım 
olmadığını biliyorum. Binaenaleyh ara
rna işi kolayla!facak: 

1 - Harici manzarası fena bir ev 
olamaz. Çünkü Nezihe böyle yere gi-

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 
Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürreciklcri arttırır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, iştihayı açar, dermansızh~ 
·giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün şekillerinde şıfa temin eden bu yüksek tesirli İLAÇ her 

ECZANEDE BULUNUR 

Halli bir üşütme bazan büyük bir hasta· 
ilk çıkarabilir, derhal bir kaşe 

S E F A L İ N Alınız 
GRİP - NEZLE • BAŞ ve DİŞ ve bütün ağrıları 

derhal geçirir •• 

BRISTOL • 

Beyoğlu oda 
u,;c/..;Q;Z/~/"./T.J!:Z:n 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müc;teciri Türkiyenin en eski otele~ BAY OMER LUT
FU,dür. 43 senelik tt>rrübeli idaresiyle bütün EGE halkına kendi~ni sevdir-
mi.'ıttr . . • 

Otellerinde misafir kalımlar, kendi evlermdeki rahatı bulurlar. 
htanbulda bütiin EGE ve bmirliler bu etellcrde buluşurlar. 
Bir çok busru;i~ etlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 

. 

Bornova ziraat mektebi müdür-
lüğünden: 

Muhammen bedeli 
Lira K. 
2207 91 

Muvllkkat teminatı 
Lira K. 

165 59 
1- Mektebimiz meyve bahçeleri ıçın yaptırılacak bir adet 1 20 

tonluk kagir su havuzu 14/ 1 2/ 938 tarihinden itidarcn l 5 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 29/ 12/938 Perşembe günü saat on beşte mektepte 
satın alma komisyonunda yapılacağından taliplerin muvakkat temi· 
natını mal .sandığına teslim ile makbuzlarını ihale günü komi.yona 

vermeleri. 
Bu işe ait ıartname ve ketfi görmek isteyenlerin her gün mektep 

müdürlüğüne müracaatları ... 
l 4, 18,23,28 4360 (3097) 

TASHiH: Gazetemizin 14/12/938 tarihli •e 10001 sayılı nüsha· 
ıında netredilen yukarıdaki ilinda mabaminat t.lel •e mll't'akluıl 
teminab sehven çıkanlmamıtbr. Keyfiyet tuhih Ye ilin olunur. 



HERKES B • 
ı 

Et ve sebzelerin iyice pişmemesindcn, meyvaların güulce yıkanmamasından, içilen suJann temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan dediiimiz barsak kurtlan en muzır hayvanlardır. Bunlar, ince J-rsaiın iç zarına yapışarak ve kan 
emerek yetişir ve ürerler .• Ekseriyetle çocuklarda bulunur .. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şi$ıneleri, burun makat kapnması, ishal, oburluk, baı dönmesi, salya akması, sar'aya 
benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, ı,ıtmede bozukluk hep bu kurtların tesiridir-• . .. . . 

ı ı uvı ı 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere kemali emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer .. Çocuklannıza senede bir defa ihtiyaten veriniz. Aile doktoruna danışınız,. Slhhat vekiletinin resmi müsaadesini hiizdir. 

Tanı istimali kutuların içinde ~azılıdır ...... Fiati her eczanede 1120• kuruştur... ( İ S M E T ) ismine dikkat ....... . 

' • • .. - ,t........ . ' --. .- • . . ~ .,•.. '*;i. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esu No. Yeri Yeni Eski Taj 

A. 706 
A. 709 

A. 713 

A. 720 
A. 721 

A. 723 

A. 731 

A. 735 
A. 138 

A. 741 

A. 742 

A. 743 

A.. 744 

A. 745 

A. 746 

A. 748 

A. 749 

A. 750 

A. 751 

A. 752 

A. 753 

A. 755 

A. 756 

A. 761 

A. 774 

A. 779 

A. 837 
A. 839 
A. 846 
A.866 

A. 783 

A. 818 
A. 853 

A. 8S8 

A. 865 

A. 874 

A.883 

A.888 

A. 972 

A. 975 

A. 976 

A. 1032 

A. 1046 
A. 1059 

A. 1060 

A. 1070 

A. 1074 

A. 1075 

A. 1076 

A. 1077 

A. 1078 

Alsancak Meaudiye M. Zanbak So. 
Kasaphızır M. Arayıcı sokak 

Kestelli M. Kahraman sokak 
Ada 192, Panel 82. 1/24 hiuesi. 
Tepecik Sakızlar IObk 
Birinci Tepecik Sakızlar sokak 

Tepecik Muhacir sokak 

18 
3 3 

30 28/3 
Halen araa 

38 
34/36 30/32 

2 29 2 

Birinci Karatq Mansurzade Yoirutu 7-1 43 
Ada 706, Parsel 11. 1 / 2 hiueai. 
Karatq irfan sokak 9/ 80 hissesi 24 24 
ikinci Sülnmanive Efrefpqa ne.tea.n S. -
Ada 142, Panel 11 
Oônci Süleymanive Kimilpep eobk 
Ada 159, Panel 1 
ikinci Süleymaniye M. ~ 
Kimilpqa tobk 110 
Ada 164. Panel 8 
ikinci Süleymaniye M. E.repa,a Kimil 
pqa P<ak. Ada 164, Parsel 4 
Urinci Süleymaniye M. ~ Kamil 
pqa sokak. Ada 164. Panel 1 
ikinci Süleymaniye M. E4refı>ata Kimil 
pqa sokak. 
Ada 195, Parsel 2 
ikinci Sülevmanive M. Eşrefpqa sokak. 150 
Ada 155. Parsel 11 
ikinci Süleymanive Eırefpqa Kınmh 
aokak. Adal 73, Panel 1 
ikinci Süleymaniye qrefpqa Kmmh 
Sokak. 
Ada 173, Parsel 3 
ikinci Silleymaniye Ep-efpqa » 6-8 
Ada 166, Panel 8. 128/156 hiaeeai. 
ikinci Sülevmaniye qrefpqa ~ S. 
Ada 160, Parsel 1 
ikinci SüleYDffUÜve Evefı>ata Çorak S. 
Ada 150. Panel 12. 
ikinci Sülevmanive M. Etre~ • 
Ada 164, Parsel 1 O 
ikinci Sülevmaniye M. Şehamet S. 
Ada 166, Parsel 12 
ikinci Sülevmanive Mıaırh Cad. 
Ada 154, Parsel 17 
ikinci Süleymanive Earefpqa Şeyh 
Ahmet S. Ada 166, Parsel 10 
Güzelyurd M. Şan çıkmazı sokak 29 
Ada 199, Panel 77. 2/14 hiaaeai. 
U:inci Süleymanive yüz bqı Haaan 55/57 
ve ne.taban ve Hıfzı aokak 
Ada 142, Parsel 13. 46080/371640 hiaseai. 
Güzelyurd M. Hacı Süleyman S. 3/5 hiaseai. 16/22 
Gün~ Mahallesi Gelincik S. 28/48 hiaaeai. 11/23 4 
Karaıq postacı Ali Riza S. 35/80 hiaaeai. 39/35 
Burnava Bozalan mevkii. 3/8 bİlle9İ. 872 

Salhane Duygu sokak. 
Ada 969, Parsel 2 
Karantina Mıaırh c:adcleai. 
Gün~ M. ikinci Hacı Süleyman sok. 
Ada 197, Panel 13. 4/11 hiuesi. 
Burnava eski Havra yeni Yıkık Minare 
40/160 hiaseai. 
Toraman M. Cedit sokak. 
Ada l!-ll . Panel 13. 12/24 hiueai. 
Güneıı M. Azizler sokak 
Ada 197, Parsel 80. 3/48 biaaeai. 
ikinci Sülevmaniye M. Kiremitçi S. 
Ada 166, Parsel 7. 128/256 hiueai. 
Kartıyaka Osmanzade Ziyabey aok. 
Ada 99, Parsel 10 
Salhane Mangaltepe sokak 
Ada 675, Panel 15 
Kaaaphızır M. Kuyumcular ça11ıaı 
Ada 297, Parsel 2 
Kaaaph121r M. Kuyumcular çarfıaı 
Ada 297, Parael 1 
Karantina üçüncü Karataı Duygu S. 
1/3 hissesi. 
Karantina Sayfive sokak 
ikinci Gaziler M. Kemer caddesi. 

)) )) )) 

63 

318/320 • 

24/26 

4 

20 

4 6 

15 

26 26 

39 41 

41 43 

7 
15 

16 

Karat~ Şehit Murat sokak 59/1 71 
Ada 632, Parsel 17. 6/24 hissesi. 
ikinci Süleymaniye M. Kimilpqa S. 11 O 
Ada 219, Parsel 1 
ikinci Sülevmaniye M. Kimilpata S. 1/1 O 
Ada 158, Parsel 3 
ikinci Süleymaniye M. Kimilpqa S. 1 O 
Ada 158, Parsel 1 
ikinci Süleymaniye M. linci Kiremitçi S. 72/2 
Ada 160, Panel 7 
ikinci Süleymaniye M. 1 inci • 73 
Alla un. Panel u; 

Nev'i 

Ev 
Dükkan 
?.1.M2. 
Ev 
22.M2. 
Arsa 
Arsa 
103 M2. 
Araa 
1\9.M2. 
Ev 

» 
Arsa 

Arsa 
81. M2. 
Arsa 
172. M2. 

Arsa 
11t;. M2. 
Arsa 
l16.M2. 
Ana 
1331. M .... 

Arsa 
101. M2. 
Arsa 
~19. M2. 
Ana 
285. M2. 

Ana 
4fl6. M2. 
Ana 
1Qf;. M". 
Arsa 
lOO. M2. 
Ana 
n~. M2. 
Ana 
66. M2. 
Ana 
195. M2. 
Ana 
7~. M2. 
Ev 
?ı;g_ M2. 
Ev 
2786. ,.. ... 

Ev 
» 
» 

MaalruJe "· 
~;ınüm bağ 

Araa 

Ana 
Oda 
?'l. M2. 
Ev 
Aq2,M2. 
Ev 

Ev 
94. M2. 
Arsa 
42. M2. 
Tarla 
1830. M2. 
Ana 

Dükkan 
~. 1/2 M2. 
Dükkan 
?.1. M2. 
Ev 

Ev 
Arsa 
J27. 17 M2. 
Arsa 
116.79 M2. 
Arsa 
211. M2. 
Arsa 
72. M2. 
Arsa 
242. M2. 
Ana 
153. M2. 
Ana 
142. M2. 
Arsa 
lo.17 •• 

, ı;ı 

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

AŞÇIBAŞI MARKA 
Makarnalar 

Kıymeti T.L 

Sıhhat B~lık Yağı 
2250,-
500,-

1,84 

96,32 
309,-

59,50 . 

450,-

9,-
50,70 

NORVEÇ\' A Balıkyağlarının en halisidir .. 

JJıi defa s~izülmii.Jtür Şerbet gibi i~UebUlr 

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

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı karşısında .• 

Selinik aerPiain Birincilil 
.....Wyuau MUNDlfbr. 

16,20 3,24 

34,40 6,88 Denizbank lzmir şubesi müdür
lüğünden: 

Doktor Operatör 

Cemil Oral 
23 ?.O 4 64 

1939 takvim yılı içinde lzmir limanına gelecek mazot ve kömürle 
işler vapurlann «münhasıran kömür, kereste yüklü vapurlarla muh

telif eşya ile külliyetli miktarda gelen kerestelerin tahliyesi ve vinç 

MEMLEKET HASTANESİ 
ESKİ OPERATÖRÜ 23.20 4.64 

İzmire tekrar avdet eylemiş ve has· 
lalarını Fransız hastanesinde kabule 
başlamıştır. 

" ... 6 .20 57,24 tertibatı olmıyan veya olup ta muattal bulunan motör ve gemilerle 
Alsancak iskelesine yanaşan bütün gemiler hariç «yükleme boşaltma, 
aktarma amele işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

16,05 3,21 Eksiltme 26/ 1 2/ 938 Pazartesi günü saat 1 5 de şübemiz binasında 
yapılacaktır. İsteklilerin ~artnameyi görmek ve fazla malumat almak 
için yükleme ve boşaltma servisi şefli~ine müracaatlan ilan olunur. 

Öğleden sonra Birinci Beyler Sokak 
Numara 36 TELEFON : 2310 

32,85 6.57 
18 20 4416 (3125) 

i8,70 

30,45 

29,40 

:'4,-

12,90 

13,20 

30,-

11,70 

250,-

397,-

120,-
292,-
175,-
75,-

18,60 

21,-
15,-

92,40 

21,75 

36,-

6,30 

457,50 

155,88 

450,-

400,-

60,-

200,-
318,-

292,-

158,-

18,-

60,-

38,-

68,-

207,-

5,88 
f 

~ Toprak mahsulleri of isi iz mir 
şubesinden : 

Sayın Bayanlar 
Bütün İzmir ve F.ge halkının severek. 

tanıdığı biricik san'atklr kadın berberi 

MİNİK SJTK1 BABAOOLU 

4,80 

2,58 

2,6' 

Müeuesemiz namına Ajanılanmwlan gelecek buğdaylan depola
nmıza bofaltma ve depolardan çıkartma itleri ~ eksiltmeye kOnul
muttur. Kat'i ihale 26. 12. 938 tarihinde saat 15 te yapılacaimdan 
talipler bu huauataki fBl'lnameyi tubemizde görebilirı.. 

lzmirde moda Aleminin umumt arzusu 
üzerine bu kerre tesis ettiğim (Alsancak 
Mesudiye caddesi İntikam sokak Numa
ra 5 teki) §Ubemde her gün saat •4• ten 
itibaren müşteri kabulUne başladığımı 
ve saat •8• den ••h e kadar eskisi gibi 
Keçeciler caddesi No. MO üç katlı mer
kez.inde çalıştığımı arzetmekle şeref 

duyarım. 
6,-

2,34 

50,-

79,40 

24,-
58.40 
35.-
15,-

13 18 (3086) 

Devlet demiryollarından: 
Alaancak anbannda mevcut idaremize ait beherinin muhammen 

kıymeti 9,5 - 10 kurut olan 10,000 eski çuval 2490 numaralı kanun 
hükümleri dahilinde açık arttırma uaulile 26. 12 1938 pazartesi günü 
aaat 15 te Alaancak 8 inci ~letme binasında toplanacak komiayonu
muula satılacaktır. 

lateldilerin manii kanuni bir halleri olmadıima dair beyanname 
ve yetmif bet liralık muvakkat teminat makbuzu vermek auret& ta
yin olunan vakit komisyona gitmeleri lizımchr. Şartnamesi komis
yondan parasız ahnır. 

13 19 4347 (3084) 

3,72 A. 1079 ikinci Süleymaniye 'M. 1 inci 
Ada 164, Panel 11 

19/1 

18/2 

42/1 

20/1 

22/1 

A. 1121 
80,-

A. 1124 
12,-

tkinci Süleymaniye M. 2inci 
Ada 160, Panel 2 
ikinci Süleymaniye M. 3üncü 
Ada 160, Panel 1 O 
ikinci Süleynıaniye M. Çorak S. 
Ada 150, Panel 14 

• 

ikinci Süleymaniye M. Muratreia S. 
Ada 150 Panel 5 
ikinci Süleymaniye M. Mıaırh C. 
Ada 154, Panel 9 
Memdubiye M. Numan zade sokak 88 
Ada 385, Panel 39 
Buca Tmaztepe sokak 

Birinci Aziziye T opraktepe sokak 
Ada 929, Panel ıs 
Dördüncü Sultaniye M. Nezaket S. 
Ada 16, P...ael 14 

125 

88/3 

ıa...20 

12 

24 11 

37 39/1 

A. 1126 Dördüncü Sultaniye M. Hacı Mevlut S. 18 16 
40,- Ada 16, Panel 12 
63,60 A. 11127/A: Ahmetaia M. Kaymakam Nihatbey S. 34/29 84 

Ada 207, Panel 13 
58,40 A. 11127/8: Ahmetağa M. Kaymakam Nibatbey S. 34/30 86 

Ada 207, Panel 14 
31,60 A. 11128 Ahmetağa M. Kaymakam Nibatbey S. 

Ada 207, Panel 11 
3,60 A. 11136 H~idiye M. Tilkilik S. 

1 / 4 biaseai. 
12,- A. 1140 ikinci Süleymaniye M. Aziaia S. 

34/27 80 

96 

10 seneden beri İzmir ve F.ge muhitin
de gördüğüm rağbet beni yeni fedaklr
lıklar ihtiyanna sevketmiş ve Alsancak 
şubemi imrenilecek bir mükemmeliyet
te küşadıma sebep olmuştur. Bir kerre 
ziyaret menfaatiniz icabıdır. Bir gün 
evvelinden randevu alınması rica olu
nur. 

Keçeciler merkezi TELEFON : 3101 
Alsancak §Ubesi: TELEFON : 3329 

1-13 (3108) 

Ana 
1078. M2. 
Ana 
3466. M2. 
Ana 
279. M2. 
Ana 
1688. M2. 
Ana 
774. M2. 
Ana 
142. M2. 
Ana 
129. M2. 
Ana 
385. M2. 
Ana 
645. M2. 
Arsa 

Araa 
361. M2. 
Ana 
66. M2. 
Dükkin 
25, M2. 

216,-

693,-

56,-

338,-

194,-

43,-

12,90 

35,-

32,25 

23,10 

54,15 

10,-

1500,-

43,20 

139,60 

11,20 

67,60 

38,80 

8,60 

2,58 

7,-

6,45 

4,62 

10,83 

2,-

300,-

Dükkan 
26. M2. 
Dükkin 

1000,- 200,-

Ana 
220.50 M2. 

100,-

111,79 

20,-

22,35 

7,60 A. 1155 Sultaniye M. Hacı MevlUt aolmk 18 Arsa . 117,90 23,58 
3/4 lıiaaeai. 1048. M2. 

13,60 lnhatı yulranda yazdı emliDı Petin ve taksitle ödenmek üzere Pmrhlda aatıtlan 22/12/938 peqemhe 
günü saat On birde yapılacaktır. 

41,40 lateldi olanların hizalannda yazdı clepÔzito •kpeini YEwn-niM pbrank U'brmaJa ıiameleri ve yanla· 
imda Wrer fotoiNfl& .ahi tn;J EIMirü pliıı ılilıi. 18 18 (3104) 
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Grip, Enfülüenza, Nezle Umdal Olivier ve Fratelli Sperco f Deutsche Le-
~:.:.:ı:ttM~~ i't-»8~~~:~ ~~~~zı A~~~Cr"l~o. Şürekası Vılpur Acentası vaate Linie 

s ı G o R T A E D t N t Z HELLENIC LİNES LTD. BiRiNCİ KORDON RE&t ADRIATICA S. A. Di G. M. B. H. HAMBURG 

K . ı K 1 . -- BlllASI !!EL. 2443 NAVİGA'J'iONE Bir şişe orızo ema alı nJZ AT~INAİ vapuru 20 kanunuevvclde POLO vapuru 3 birinci kAnunda Lon- . P. FOSCARİ motörii 13 - 12 - 938 de WEİSSESEE vap~u ly9 dan 24 ilkka-
beklenilmekte olup, 23 kinunuevvelde dradan geli yük karacak ve ayni za.. 'limanımıza gelorok 14 _ 12 de Leros Ro- nuna k:ıdar, Anvers lDogru) Rotterdam 

HJLAL 

ECZANESi 

BAY AN - KIZ EIJNDEKt ŞtŞE NE? 
KIZ - ( Korizol Kemal ) GRiP VE NEZLE lLACI. HtLAL EC 

ZANESI cHATAY»A DA GöNDERtYORMUŞ. 
- DESENE ORADA DA NEZLE KAIMIY ACAK ... 

Herkesin 
ettiği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

s.INılt., ötle ve akşam her yemekten 
sonra ıünde 3 defa 

Kullanmak 

Şartiyle 

RADYOLIN 
DiŞlcrinizi tertemiz, bembc

ı]JaZ ve sapsağlnm yapar. Ona 
lvınnınci asır kimyasının hiri
blarmdan biridir. <icnilebilir. 
!Kokusu güzel lezzeti hoş, mi.k-

c:~:ra karşı tesiri ytizde yüz-

KuJlananJar, dişlerini (!-il ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar sa hah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günda 3 defa 

dislerinizi flrçalayınız. 

~ciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
lldltevelli sancılarınız, damar sertlikleri 
1'e §işınanlık şikayetlerinizi URİNAL ile 
leÇiıiniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ünk ve oksalat 
gibi m:ıddeleri eritir, kanı temizler, }nz-

~cti hoş, alınma~ı kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerisinde :ılınır. 

İNGJLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

~ 
~ 

-

Toprak mahsulleri ofisi lzmır 
şubesinden : 
Depolarımızda mevcut buğdayların nakliyesi açık cksfümeye ko

ndmu§lur. Kat'i ihclesi 26. 12. 938 tarihinde reat 16 d yapılncakttr. 
• Talipler bu husustaki .ınnameyi şubemizde görebilirlc:. 

t3 18 (3087) 

hareket edecek, Rotterdam, Hamburg d Lo pd çıHull . · :!L _, ___ ,_ 00. Brindisi Bari Trieste ve Venedik li- Breınen ve Hamburg için yük alacakbr. .. caktır man a n ra ve ıçın ywr. ~-
ve Anversa limanları için yuk ala . t i:nanlarına hareket edecektir. YALOVA vapuru 2 den 7 son kanwıa 
GRİGORİOS_ C. il vapunı 28 kanunu- D. ut h LelHllft •Unle BRİONİ rnotörü 15/12 tarihinde ge- kadar Rotterdam, Bremcn ve Hamburg 

evvelde beklenilmekte olup, 30 klnunu- e af: e . . e '8rek ayni gtin Patmos, Leros, K.alimnos için yük alacaktır. 
evvelde hareket edecek, Rotterdam, DELOS vapusu birinci klnunun orta- :İetanköy ve Rodosa hareket edecektir. 
Hamburg ve Anversa limanları için yük smda Hambu..g, Bremen ve Anversten CİTI'A Dİ BARİ motörü 15/12 tari-
alacaktır gelip yük çıkaracaktır. .._._.ı_ 1 rek . .. d ıs· tanbul p· --

· - ge e aynı gun e , ıre . 
HELLAS vapuru 2 kanunusani 1939 LİVERPOO.L HA'ITI fiapo1i Marsilya ve Cenovaya hareket AMERJCAN EXPOR'J' 

da beklenilmekte olup 5 kanunusanide ALGERİAN ve LESBİAN wpurluı eclecıebir. LllfJES 
hareket edecek, Rotterdam, Hamburg ve yüklerini İstanbulda aktarma ederek BRİONİ motörü 19/ 12 tarihinde ge- EXMİNİSTER vapuru 20/12/ 1938 de 
Anversa limanlan için yük alacaktır. DENİZBANK vapurlariyle İzmire gel- lerek 20/12 tarihinde Pire, Korfo, Sa- bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

-·- miştir. randa Brindisi Avlonya Draç Rağusa EXTAVİA vapuru 29/12/938 de bek-
BALK.ANLAR ARASI Spalato, Zara Fiume Trieste ve Vene- lenivor. Nevyork için yük alacaktır. 

HATTI diğe hareket edecektir. · 
ZETSKA PLOVİDBA A. nide saat 16 da beklenilmekte olup -- --D. KOTOR 9 kinunusani 1939 saat 8 de İzmirden ROY ALE llEERLAH 

-- hareket edecek, Pire, Korlu, Adriyatik · .,VMPANY Jl IR'J DEN NORSICE MİDDEL-ı., O V C E N )) l . 1 · · ı ··k ala aktır DAJSE n. ..,. 
(( unan arı ıçın yo cu ve yu c • ON 17/12 tarihind • . E o~ı..o 

Balkan ittifakı iktısat konferansının Gerek vapurların muvasalat tarihleri, OBERda vapurud H b e HA YSl.JHJ.J t • 
. • . . v. Rotter m Amster am ve arn urg BAYARD 14 ilkkA da bek seyyah, yolcu ve yük ıçın tesıs ettıgı gerek vapur isimleri ve navlunları hak- . . ' . vapuru anun -

hatta mensup Yugoslav bandıralı kında acenta bir teahhüt altına giremez. ıçm Wu:eket edecektir. . . leniyor. lskenderiye, Dieppe, ve Nor-
L OV C EN Daha fazla t.afs.illt almak için Birinci GANIMEDFS vapuru 31/l2 tarihin- veç limanları için hareket edecektir. 

Lüks vapuru 1 kanunusani 1939 Kordonda 152 numarada • UMDALı de Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
da saat 8 de beklenilmekte olup, saat umumi deniz Acentalığı Ltd. milracaat için hareket edeoektir

2
"
8

·
112 

ihin" d B 
16 d C V ı . 1 · · · . . 1 STELLA vapuru tar e ur-

a onstarı7.a ve arna ıman an ıçın cdılmesı rıca o unur. .. · h k ed IRllERVJ.CE MAR._.İ .. E 
--

lıa k t d kt. T ı f 4072 M""d'" · t gas Vama ve Köstenceye are et e- _. aa ..._ re e e ece ır. e e on : u urıye 

Telefon: 3171 Acenta S~NSKA OlUEllrE U• ROVMAJ~ 
DUROSTOR vapuru 27 ilkkinunda 

lfJElf KVMPAlfY ASI bekleniyor. Köstenoe için yük alacak
RİO NEGRO motörü 22/12 tarihinde t 

Karahisar maden Suyu 
Türkiye 

Kızılay Kurnmn 

. 
Böbrek, karaciğer rahatsızlık-

l 

larına, hazımsızlığa karşı en 
l}'l ve şıf alı maden suyudur 

;~ H=ler yemekte bir iki 
.~ Bardak içiniz 

Tilki.aik Yeni İzmir eczanesi 

GR 
Niçin daima 

Ç ii n k ü 
ı:v\·clki giin St>ğuk almı.ııtı. 

dün )·atıyordu , hu ~hah 

dipdiri ayağa kalktı. 

GHiPiN 
Bütün ağrı. ~t· 

ZI ve sancıları 

dindirir. 

GHi l)iN 

Soğuk nlgm-

ıırına. ne~lcye. 

gripe, öicl. bel, 
sinir, adnl~ nf~rı-
lariyl;:? rom:ıtiı-

mny:ı k:ır.şı bil-
lmssa ntlİ<'SSir-

dir. 

p • 
ı 

Mrcih 

• 
ı n 
ediliyor 

GRi PiN 
1 

'l'ccrübc ediniz 

Afili '" A GtiPJulE 3 KA.ŞE J!.LJH ~İl.İR •• 
is;m 'c nıa ·~:ıl ti dikkat. Taklitlerinden snkınmız._ 

t 
ı~ 

Rotterdam, Hamburg, skandinavya ve 
Baltık limanları için hareket edecektir. --GOTLAND motörü 27 /12 tarihinde 
gelerek Rotterdam, Hamburg, Gdynia 
İskandinavya ve Baltık limanlan için 
mal alacaktır. 

.JOHNSTOlf W ARRE1f 
LINiES ı.rD. --

S8RYİCE KAJdriME 
Roamaln K11111panyası 
ALBA JULİA vapuru 20/12 tarihin

de gelerek Malta, Marsilya, Cenova li-, 

A ViEMORE vapuru 8 son kanun 939 da 
bekleniyor. Burgaz, Vama ve Köstenoe 
limanlarına. yük nlacaktır. 

--
man'lrm için yük ve yolcu alacaktır. Vapurların hareket tarihleriyle nav-

İlandaki hareket tarihleriyle navlun- lunlnrdaki değişikliklerden acenta me
lardaki değişikliklerden dolayı accnta suliyet kabul etmez. 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fazla tafsilat için Birinci Kor
silfıt kin ikinci Kordonda 104 numa- donda 150 No. da V. F. Henry Van Der 
rada FRATELLİ SPERCO vapur acen- 7..ce vapur acentalığına müracaat cdil-
tasma miirncaat edilmesi rica olunur. mesi rica ohır. 

TELEFON : 2004 - 2005 TELEFO~: 2007/2008 

TOPANE 

Terazileri 
Türldyenia en birinci terazi labrikasının 

mulAtıdır. Taklitlerinden sakınınız-

ı 1 

TURKİYE 

1118• 

BIRAAYBANKRSI 
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Roma Parise yumruklarını sıkıyor· 
Haftalık gazeteler 

bir harbi 
1939 
• 
ıyma 

senesı 

edecek 
icinde 
' 
kadar 

Fransa - ltalya arasında 
ileri gidiyorlar ... 

Italyanın iddiaları 
şekle • 

gırıyor 
• 

Dr. Şaht Londrada bir 
istikraz teminine çalıştı 

işletemediği için Italyanlar bu Fransa Tunusu 
toprakları ko1onize 

Roma 17 (A.A) - Giornale Ditalia 
J>aşma.kalesini Tunus mesele.sine tahsis 
et~ktedir. Bu gazete Fransanın Tu -
nustaki Italyan haklarına karşı açık ve
ya kapalı olarak yaptığı tecavilzlerin 
mufassal bir ~ çianekte ve bu 
ma1Uınata hJ.?Ş sötundan fazla bir yer 

ettllek istiyorlarmış .. 
Bu para Af manyadaki 

Yahudilerin muhaceretini 
matuf bulunacakmıs 

bütün 
• 

temıne 

ayırmaktadır. 
· Gaietc bllbassa Tunustalci Italyanla-

-iın büyük bir kısmının milliyetlerini . . . 
kaybetmeleri için oo vasıtaya mliracaat 
edilerek yapılan mücadeleden bahset -
mekte ve ~le demektedir: 

Cenevre 17 (Ö.R) - Milletler cemi -
yeti tarafından neşr~dilen bir istatistik 
geçen Ha7iran ayındanberi dünya en -
düstri istihsalf:tında bir kalkınma gös
termektedir. Sovyet Rusya dahil olma
dığı halde. dünyanın endüstri istihsa -
latı gecen Eylülde üç ay evveline nis -
betle yüzde 6.5 fazla olmakla b~raber 
1937 Eylü1üneo nisbetle yine yüzde 11 Fransa ile Italya arasındaki münase

betlere taalHik eden meselelerden en 
mühimmi Italyanm Tunusa hicret et -
miş olan ·vataD.d~larının ikanmı ve zih
niyetini müdafaa etmek hakkldır. Fran
sa Tunusu işgal ettiği zaman Italyanın 
Fransız himayesini tanıması mukabilin
ae o da Italyanm bu hakkını tanımıştı. 
Tunustaki husus! haklarını istemek Ital
ya için bir hak ve bir vazücd.ir. Bu h~
reket bilhassa şimali Afrikada medeni
yetin terakkisini temin etmek için la -
ı:ımdır. Tunustn hala Avrupalıların ca
lışmasiyle semere verebilecek olan iş -

i 1 noks:mdı.1938 Hazir:ın - Eyülül ayların- . 
da istihstıl Amerika birleşik devletlerin
de yüzde 17, Kanadada yüzde 11, Şilide 
yüzde 5, P._lmanyada yüzde 4 artmış ve 
son iki ayda Belçika, Holanda, Dani -
marka ve Non·eçte salah hasıl olmuş
tur. Bilakis müttehit krallık (Ingiltere) 
de istihı;fıl yüzde 4, Isveçte yüzde 1.50 
8.1-almıştır. 1938 Eyli.illinde endüstri is
tihsali Amerikada, evvelki aya nisbetle 
tekrar yüzde 4 yükselmiştir. 

Güring Dr Şaht la bir arada 

letmeğc müsait pek geniş ve serbest Iıalyanın Napo!i §eh riııdcn bir man~r ·" 

topraklar mevcuttur. Bu topraklar orn-ı 
larda kfıfi miktarda Fransız olmadığı dir. B. Gayfüı tarafından tGiornale Di- varsa hepsini ortadan kaldırmaktadır. 
için ve Fransız makamlan Italyan işçi- talia> da yeni bir makale neşredilmiştir Delikanlıları toplamakta, Senegale asker 
Jerinin Tunu.sa girmelerine müsaade et- Bu makalede 1935 son Kanununda akt- göndermekte ve memleketlerine hasta 
nıedfklerl için metrlık bir halde bulun- edilen l<'ransız - Italyan anlaşmasından veya alil olarak iade etmektedir. Kor
maktadır. Tunusun 12 milyon hektarlık as1u bahis bile edilmiş olmaması dikkat sika toprakları gitgide nüfussuz kil -
arazisinden 9 milyonu ~ktilmeğe mü- uyandırmıştır. Bu da Roma hükümeti- makta, memlekette derin bir sefalet hü
sıı.ittir. Halbuki bu arazinin nncak dört nin mezkur muahedcnin hi.ikümsüzlü - küm sürmektedir.> 
milyon bektan işletilmeRte ve 5 milycr ğü tezini müdafaa nzminde olduğunu Diğer taraftan yine bu mesele ile ala-
nu bakımsız bir halde bırakılmaktadır. gösteriyor. kadar olarak Romadan son dakikada şu 
Afrikanm semereli bir medeniyetin ih- Diğer tarafüm cResto del Karlins> kısa telgraf alınmıştır: 
tiyaçlan, şu hale nazaran Italyanm ta- gazetesi clspanya 1936> başlığı altında Ingiltere sefiri Lord Pert hariciye na
bii demokratik genişlemesinin ve çalış- Korsikalı olduğunu iddia eden bir zatın zırı kont Ciano tarafından kabul edil
ma kabiliyetinin ihüyaÇlarına tekabül makalesini n~rediyor. Muharrir Ital- miştir. Söylendiğine göre muhavere Dı· 
etmektedir. yanları Korsikayı unutmamağa davet giliz başvekili B. Çemberlayn ve hari-

Paris 17 (ö.R) - Italyan müddeiya- etmekte ve şuriları yazmaktadır: ciye nazırı Lord Halifaksın Romayı zi-
tı hakkında mevcut haberler şunlardır: cKorsika eriye eriye ölüyor. Fransa, yaretleri vesilesiyle yapılacak muhnve
Beslenen ümitler hilafına faşist gazete- iki asıra yakın süren hakimiyetinden ı relerin hazırlanması mevzuu üzerinde 
}erinin şiddetli neşriyatı devam etmekte- ~onra, Adada Italyan olarak kalmış ne cereyan etmiştir. 

Diğer taraf tan 75 memleketin ihracat 
yekOnu Eylülden Teşrinievvel ayına 

kadar 81 milyon eski dolar, yani yüzde 
8 nisbetinde artmıştır. ithalat tezayüt 
nisbeti ise, aynı müddet zarfında, yüz
de 4.50 çoğalmıştır. 
Almanyanın ithalatı (Avusturya da

hil) 8 milyon eski dolar, Ingilterenin 6 
milyon, Fran.c:anın 5 milyon Kanadanın 
4 milyon, Birleşik devletlerle Holanda
nın 3 milyon artmıştır. 

Berlln 17 (ö.R) - Harice mahsus 
bir haberle bildirildiğine göre Rayşbank 
genel direktörü doktor Şaht Londrada 
birkaç gün ikametten sonra bu sabah 
Londradan aynlnuştır. Londranın eyi 
haber alan mahfillerinde bu seyahatin 
doktor Şahtla lngiltere bankasının Gu
vernörü arasında şahsi teması iade mak
sadiyle yapıldığı tasrih edilmekte ve 
Alman devlet bankası reisinin Londra-

daki ikameti esnasında Alman yahudi
Ierinin Ingiltereye muhacereti için bir 
istikraz meselesinin asla bahis mevzuu 
olmadı[,'1 ilave edilmektedir. 

Londra 17 (ö.R) - cPres Asosycşin> 
tarafından bildirildiğine göre, resmi tek
ziplere rağmen, doktor Şaht Londrada 
bilhassa yahudilerin Almanyadan mu -
hacereti için bir istikraz temini mesele
siyle meşgul olmuştur. Rayşbank reisi 
bu münasebetle yahudilerin muhacereti 
işiyle meşgul olmak üzere teşkil edilen 
hükümetler arası komite ile de temas et
miştir. Diğer taraftan lngiliz - Alman 
ticaret münasebetleri meselesi de görü
şülmüştür. Bilhassa Ingiliz deniz aşın 
ticaret nazırının icabınd~ lngilterenin 
de Almanyanın metodlarını kullanarak 
ona mukabele edeceği hakkındaki be
yanatından sonra bu meseleye ehemmi
yet verilmi§tir. 

Paris 17 (A.A) - Figaro gazetesi 
Londra muhabiri Boutelle-audan aldığı 

aşağıdaki telgrafı neşrediyor: 

lngiltere yavaş yavaş fakat enerjik 
bir surette kendi Avrupa piyasalarını 
Alman rekabetine ve Hitle.:-ci metocllara 
karşı müdafaa için teşkilatlanmaktadır. 
Kral Karolun, prens Polün ve bir Bul
gar mümessilinin Londrnyı ziyaretleri 
ve Londra ile Ankara arasında vukua 
gelmekte olan sık temaslar hu memle
ketleri Almanyanın ekonomik geni~1c· 
mesine karşı mukavemet mücadelesine 
teşvik etmektedir. 

Dr. Şahtın Jngiliz maliyecileri ile olan 
göril§meleri hnkkındaki mah1matımız 
mahdut ise de bu ziyaretin bu vaziyette 
mahsüs değişiklikler yapacağı sanılmak• 
tadır. 

Ordre gazetesinin Londra muhab~d 
de şöyle eliyor: 

Her şey şunu gösteriyor ki, Ahnanya 
ile Ingiliz imparatorluğu devletleri ara
sında bir ekonomik. harp hazırlanmakta
dır. 

Bir Fransız gazetesinin yazdığına göre 

Tunus kolay yutulmaz!. 
Balkanlara müstenit bir mukayese 

Tiyençindeki imtiyazlı 
topraklar muhasarada 

TUNUSTA 
idaresi 

Y eJ li halkın 
altında bir 

nüfusu 50 senelik Fransız 

Bu mıntakaya 
ciddi 

Japonlar 
bir kıtlık 

yiyecek sokmıyorlar şimdiden 
tehlikesi başgösterdi 

Tiyençin 16 ( ö.R) - Japon askeri otoriteleri Tiyençin 
lngiliz ve Fransız imtiyazh mmtakaJannın iaşesini kesmeğe 
bugünden itibaren baılamışlardır. Bu dakikada ciddi bir kıt-

Tonustan (Paris Soir) a üçüncü mek· 
tup (1) 

Bir uımanlar Mussolini Bitlerin ağa
beyisi sayılırdı xe Hitler Düçeyi taklit 
ederdi Şimdi vaziyet değişti. Berlinde 
Mussolini •Küçük kardeş• telAkki edil
mekte ve Düçe Hitleri taklit eylemek
tedir. İtalyan ordusunda Alman ndunı
nın kabulü, ırkçılığın Almanyadan ör
nek alınarak İtalyada da tatbiki bunun 
en son örneklerindendir. 

Ve şimdi ele Tunusta Alman sistemini 
takip ediyor. 

Mussolininin Haynlayru bugün Tu
nustaki İtalyan gazetesinde bir İngiliz 
tavassutunu istemek suretiyle bütün 
oyununu meydana vurmuş olmaktadır. 
O, B. Çernbcrlnynın Romaya yapocağı 
rJyarettcn bilistifade Prnga olduğu gibi 
Tunusa da bir (Lord Runcimnn) gönde
rilmesini tnlep etmektedir. Almanların 
Memcl seçıınindcki muvaffakıycti İtal
yanları ee aretlendinniş görünüyor. 

İtalyan rnüddeiyatına ve Mussolininin 
Hnnylaynı Sinyör Snnta Marynnın neş
riyatına knrşı Tunustnki Fransız kolo
nisi mümtaz şahsiyetlerinden ve Tunus 
idari meclisi sabık ikinci reisi olan B. 
Godyani çok güzel bir cevap vermiştir. 

Bir çok büyük İngiliz gazetelerinin 
muhabirleri B. Godyaniye müracaat 
ederek fikrini sormuşlardır. O da sunla-

misli tezayüt etmiştir 

Paylaşma kavgalarında 1uızarı dikkate 
alınmıyan Tunm beyinin tahtı 

rı söylemi~tir : lık tehlikesi baş gösterıni§tir. Zira iki imtiyazlı mıntaka Japon 
ı - Tunusta sadece Fransız veya İtal- k I f d ıta arı tara ın an tamamen denecek derecede muhasara al-

yan menfaati yoktur. Burada her şey- tına alınml§hr. 

den evvel Tunusluların menfaati öo Tiyençin 17 (ö.R) - Japonlaıin kontrolü altında bulu-

safta gelir. nan bu §ehirde Japon otoriteleri Fransız ve lngiliz imtiyazlı 
Hakikati rakkamların belngaU kadar mıntakalannın ablokasına 1ıittikçe artan bir sertlikle devam 

hiç bir şey ifade edemez. ediyorlar. Abloka hakiki zecri tedbirler mahiyetini almıotır. 
Fransanın Tuuusta 50 senelik haki- Tiyençindc bulunan japon tebaaları lngiliz ve Fransız imti

ıniyeti içinde yerH nüfusu bir misli art- yazlı mıntakıılarının tahliyesine devam ediyorlar. Bu mınta
mıştır. Bu bir refah ve inkişaf örneği- kalardaki Çin mernurlan da evlerini terk ederek Çin arazi
dir. Bu, yerli halkın nasıl düşünUldUğü- ainde veya ablokayn tabi tutulmıyan ltalyan imtiyazlı mınta
nü gösteren en kuvvetli delildir. İtalya- kasında yerleşmek emrini almışlardır. 
nın Trablus garpteki 25 senelik hakimi- lngiliz ve Fransız konscsyonları şimdi demir tellerle ihatıı 
yet.inden sonra yerli halk nüfusu yarı edilmiştir. lngiliz ve Franaız konsoloslarının protestosu üze
~ ~mya azalmıştır. Bu vaziyet karşısındn rine ecnebi tebı.ıalarına serbest gcçid hakkı verilmişse de 
hükmü artık siz verebilirsiniz. Daha Çinlilerden bir mürur tezkeresi aranmaktadır. Halbuki bu 
fazla nıallımat edinmek isterseniz yerli tezkereyi verebilecek hiç bir merci yoktur. Gazeteler irnti
kahvelerine gidin ve yerli halkın ser- yazJı mıntakalar ahalisine tevzi edilememiştir. Bunlar imti
bcstçe fikrini sorun. &kın size neJcr yazlı mıntaka haricinde oturan Çinli hizmetçi ve memurları· 
nnlatnca1dar. Tunu.ştaki İtn1yanlara gc· nın hizmetinden mahrum kıılmışlardır. Ecnebi ticareti ve er• 
iincc, lıunlnrdan her sene en n~ğı ı - 1 zıık mevnridatı yavaşlamıştır. İthalat ve ihracat üzerine yeni 
kişi Fram:n tabiiyct~ne gcçnıe)ttcclir. bir ıımbnrgonun düşünülmesinden korkulmaktadır. 

Evet .. Tunustald füı1yan gençliği Fa- Şanghay 17 (ö.R) - Sarı nehir taşmış ve 500 kilometre 
<:jzmin tahrikçi propagandaları ile şuur- murabbaı bir sahayı sular basmıştır. Snrı ırmağın nehirleri 

Şankay~ek'in kamı 

Vay çayının sularile birleşmiştir. Çin kaynağından gelen ha· 
berlere göre 2000 kişi boğulmuştur. Tafsilat mefkuttur. 

Tokyo 17 (ö.R) - Şubatta halk ccpheı:i teşekkülünün 
ele başıları olarak tevkif edilen 7 profesörden beşinin mcv• 

kufiyeti ibka edilmiştir. Bunlar sulh ve nizamın muhafazası· 
na dair olan knnuna muhalif hareketten dolayı takibata ınıı· 
ruz bulunuyorlar. Tokyo imparatorluk fakültesi profesörle· 
rinden Koye 1 loşi de mcvkuflar arasındadır. 

suz bir kaynaşmaya scvkedilmiştir. Hat
ta kiiçük İtalyan çocuklarına Romadan 
sandıklar içinde miitemadiyen tahta tü
fenk oyuncaklar gönderilmektedir. Fa
kat çalışkan ve kendi halinde yaşıyan 

İtalyan kitlesi bu tahriklere yabancı 
kalmaktadır. Onlar bugünkü refah tarz
larını, hayat ~artlarını bir İtalyan mace-

rnsına kurban vermek istemiyorlar., İlk iki mektubumda son hfidisclerden' hafız kıtalanna mensup nskerler nrtılı 
Eğer Mussolini Tunusu almak istiyorsa sonı-a Tunustaki umumi hayattan bah- görülınemektedir. 

bu macerayı bir tecrübe etsin .. Muhak- sctıneği unutmuştum. İlk günlerin haklı BERTRAN dö JUVENEL 
kak ki Tunusu kolay yutulur hazır ve heyecanından sonra burada hayat, tabii 
pişmiş bir lokma olarak bulmıyacaktir. • çerçivesine dönmüştür. Her kes işi ve 

B. Godyaninin cevabı işte bu kadar- gilcü başındadır. İki gün evvel sokaklar-
dır. 1 da sık sık rastlanan başları kasklı mu-

(1) Bertran Juvcnclin birinci "'' 
ikinci yazılan diinkü \'C evvelki sarı· 


