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Kamutayın kış tatili 

ANKARA, 20 (Husuai) - B. M. Mec-
1.iai ikinci kinunun on betinde bir buçuk 
ayLk bir laf tatili devresine dahil olacaktır. 
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____ _J 
FlA Ti ( 5 ) KURUŞTUR Cümhıc.riyetin ve Cilmhuriyeı uennin bekçisi, sabahlan çıka1' siı/a3i gazetedit' YENi ASIR Matbaasında buılımtbr 

lnönü Beypazarını _ zi_yaref edecek 
Milli Şef belediye re
• • • • 
ısımızı kabul ettiler 

Yarının 
Sakladığı 
MUamma 

Dr. B. Uz 
CümhurreisimiZe 
:izmi!'ln tehassürlerini 
arzettL Başvekili 
ve diğer vekilleri ayrı 
ayrı ziyaret etti .. 

--0--

Pazar günü 
Enternt!$yona1Fııar 
lıahhında radyoda bir 
l!asYJ~halde bufanacah 
Ankara, 20 (Hususi) - İzmir beledi-

ye reisi Dr. Behçet Uz 19 ilk kanun pa
zartesi sabahı Ankaraya gelmiştir. Ayni 

- SONU 3 'ÜNCÜ SAHİFEDE -

Zıraat kongresi 
etrafında .. 

izmirin murahhasları Cumartesi günü 
Orta ve Şarki Avrupa meseleleri, 

j\lmanyanm en geniş surette tatmi- Ankaraya gidiyorlar. Kongrenin acılmas·ına 
nile, birinci plandaki ehemmiyetleri- •d ,. Jı .. k .. l • 
ni kaybettikten sonra, gözler yemden ar umu mı u um er 
~denize çevrildi. Avrupanın eski 
nizalarını terkederek umumi yatış
ma devresine girebilmesi, her şey
Clen evvel Fransa ve I tal ya arasında
ki münasebetlerin, bütün bir ihtilaf 
mevzuunu ortadan kaldıracak şekil
de tasfiyesine bağlı olduğundan Ak
denizde statükoyu bozmadan sulhun 
istikrarı davası Akdeniz devletlerini 
ehemmiyetle işgal etmektedir. 

Akdeniz, sahillerini yaladığı mem
leketlerin hayati menfaatlerini ku
caklamışµr. Bu bakımdan hiç bir 
memleket muazzam bir mukavemet
le karşılamadan bu denize de tek ba-' 
şına hakim olmayı düşünemez. Böy
le bir emel, böyle bir düşünce büyük 
endişelerin kaynağı olmaktan, bu
günkü silahlanma yarışını en müthiş 
şekle sokmaktan başka bir netice ve
remez. Ciimhuneisi ve Başvekiı Ziraat vekaletinden çıkarlarken 

Vilayetimizden birinci köy ve ziraat zatın, en geç kongrenin toplanma gü -
kalkınma kongresine gidecek murah - nünden bir gün evveline kadar kongre 
J:ıaslar tayin edilmiştir. Izmir vilayeti umuınl katipliğine müracaatla aza kartı 
çiftçileri adına, evvelce Başvckaletin is- ve işareti alınış olması şarttır. 
teğile seçilen Adagide köyünden Mus- Madde 2 - Kongre umumi heyetin
tafa özdemir ve Kemalpaşa çiftçilerin- de, komisyonlarında ve tali komisyon
den Muhtar Iskender özşaşal da Anka- larında söz söyliyen aza, noktai nazar
raya gidecektir. Dün alakadarlara An- !arını ve söylediklerini havi tahriri. hu
karaya hareket etmek üzere hazırlan - Iasayı içtimaı takip eden ilk 2 saat için-
malarıZiraat müdürlüğünce tebliğ olun- _ SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -
muştur. 

Menemenci oğlunun riyasetindeki 
Berline gidiYor heyet bugün 

Türk - Yunan 
sait bir 

anlaşması daha 
şekil arzediyor 

•• mu-

._,,.~, ......... ...,, ... _.,,.....,_ kileti umumi katibi Numan Menemenci 

ı 
.... ..--..... ~--j 

oğlunun riyasetindeki heyetimiz sabah 
Ankaradan geldi. 

Menemencioğlu AD.karadan hareketin· 
den evvel Cümhurreisi tarafından kab

0

ul 
edilmiştir. Heyet yarın akşam Berline 
hareket edecektir. 

* -ŞEHRİMİZDE AMERİKA 
ANLAŞMASININ AKiSLER! 

· l Serbest tediye esasına müslenid Tür· .v ...... ıencıog it 

İstanbul 20 (Hususi} - Alman iktı- kiye - Amerika ticaret anlaşmasının pa
sat nazırı Dr. Funkun memleketimizi zi· rafe edildiği haberi ticaret aleminde bü
yaretinde hazırlanan mali mukaveleyi yük bir memnuniyetle karşılanmış ve iki 
imzalamak ve Türk • Alman ticaret mü- memleket ticaretinin daha ziyade inkişafı 
zakerelerinin teferrüatını teshit etmek yolunda evvelce mutasavver bazı teşeb-

üzere Berline gitmekte olan hariciye ve· - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Milli Şef in · 
Ayas ve Beypazarını 

ziyaretleri.. -
• Ankara, 20 (Hususi) - Reisicüm.

hur İri.önünün yann sabah (Bu sa
~) Ayas - Beypazarına hareket et- ' 
meleri muhtemeldir. · Kendilerine 
Ankara valisi bay Neviat refakat 
edecek ve ayİı.i akşam Ankaraya dö
neceklerdir. 

MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ 
İSTANBULDA .. 

. İstanbul, 20 (Hususi) - Milli mü
dafaa vekili Kazını Öuil.p sabah An
karadan geldi. Haydarpşa garında 

vali, komutanlar karşıladılar. Şehri
mizde kısa müddet kalacak, bazı tef
tişlerden sonra An.karaya avdet 
edeceklerdir. 

Tütün piyasası ne halde 
Halen müstahsilin elinde satılma-
mış 8 milyon kilo tütün vardır 

Beden Terbiye
si teşkilatı 

Faaliyete geçiyor 
---0---

Vüayetin spor kulüp· 
lerine ha~ı sualler 

~ormuştur 
Başvekfilete bağlı olarak teşkil edi

len beden terbiyesi genel direktör
lüğünün faaliyete geçtiği ve genel 
direktörlüğe tümgeneral Cemil Ta
nerin tayin olunarak vazifeye baş
ladığı vilayete tebliğ olunmuştur. 
Vilayet makamı, İzmirde mevcut 

spor kulüpleri başkanlıklarına gön
derdiği bir tamimde, kanunun mu
vakkat üçüncü maddesi mucibince 
spor kurumunun bütün hukuk ve 
vecibeleri beden terbiyesi genel di
rektörlüğüne. intikal ettiği ve her 
vilayetin bir beden terbiyesi bölge
si ve valilerin de bölge başkanı ol
dukları bildirilmiş ve aşağıdaki lis
tedeki suallere cevap verilmesi is
tenıni§tir : 
1 - Kuübünüze kayıtlı sporcu 

mikdan ve bunlardan kaçının hangi 
- SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -

inhisar idaresi 
mübayaatta 

halen piyasadan 
bulunmaktadır 

Tii.rkoJis mU.dü.r -ve §Cfleri bir u.rada 
Türkofis Izmir şubesinin resmi kayıt- duğu kabul edilirse halen beş buçuk 

larına göre 938 tütün piyasasının açıl- milyon kilo tütün kaldığı anlaşılır. Fiatr 
dığı 15 Ikinciteşrin tarihinden şimdiye ler 25-35 kuruş arasında daimi surette 
kadar Ege mıntakasının muhtelif yerle- bir değişiklik göstermektedir. Bunlar 
rinde müstahsil tarafından satılarak tile- arasında on ku.ru§a satılan ve hiç müş
car eline geçen tütün miktarı 23,650,000 teri bulamıyan ma11ar da mevcuttur. 
kilodur. Halen müstahsilin elinde sekiz * 
milyon kilo tlitün mevcuttur. Bunun iki 
buçuk milyon kilosunun ihrakiyelik ol-

Bilhassa lngiltere ve Fransa ara
sinde bugün pek yüksek bir surette 
ilan edilen tesanüdün siklet merkezi, 
Akdenizde bulunmaktadır. Zira 
Fransa müstemleke imparatorluğu
nu tehdit edecek mahiyette teşeb
büslerin hep buradan geldiğini görü
yor. Günün birinde Korsik.ayı veya 
Tun usu kaybedecek olsa Akdeniz~ 
deki mevkiinin tutulmaz hale gele
ceğini biliyor. Ayni tehlüke lngiliz 
ınüstemleke imparatorluğu için de 
tamamen variddir. Şarki Akdenizde 
mevkiinin zaafa uğradığını hisseden 
lngiltere Garbi Akdenizde ayni akı
betle karşılaşmaya tehammül ede
mez. iste Fransız - İngiliz menfaat
leri ara~ındaki ayni yetin sırrı ... F ran-

' siz hariciye nazırının ltalyaya kat'i 
bir ihtar teskil eden sözleri, Romada 
derin akisl;r yapmaktan, 'ltalyan ga
zetelerinin neşriyatına biraz daha 
şiddet ve infial salçası katmaktan 
hali kalmamısken Avam kamarasın
da büyük bir ~alaka uyandırdı. Dene
bilir ki bu sözler Fransız umumi ef
karı kadar lngiliz umumi efkanmn 
da beklediği sözlerdi. A varn kama
rasında umumi: bir tasviple karşı-

Şehrimiz Ziraat müdürü Ve ziraatle 
alakadar bir çok tüccarlar da Cuma ve
ya Cumartesi glinü Ankaraya hareket 
edeceklerdir. Kongrenin köylü ve mem
leket. ziraati için hayırlı kararlar ala
cağı kanaati umumldir. 

Kongre talimatnamesine göre kong
renin çalışmasına ait umum! hükümler 
şunlardır: 

·Balkanlarda ve Avrupada 
soğuklar çok şiddetli .. 

Şunu esefle keydetmek lhı.mdır ki 
bu sene tütün piyasası, ilk parti mallar 
satıldıktan sonra köyltiyü dtişündüre .. 
cek bir şekilde devanı etmiştir. Bir kilo 
tütünün maliyet fiati asgari olarak ta 
göz önünde tutulursa Ispanak pahasma 
tütün satımının tütün için ne kadar elinı 
bir netice olduğu anlaşılır. 

Bugün, suf paraya ihtiyacı olduğu 

ve borcunu ödemek mecburiyetinde bu· 
lunduğu için tütününü on kuruşa ver
mek mevkiinde kalan müstahsil buna 
bir tedbir bulunmasını rica etmekte ve 
sesini alakadar makamlara aksettirmek
tedir. 

Madde 1 - Sayl.avlar ve resmi mü
messiller hariç olmak üzere kongre 
umumi heyetinde, komisyon ve tali ko-

1 
misyonlarında söz wylemek, teklif yap
mak ve reye iştirfilı: etmek istiyen her 

Jskenderunda ser
mıntıJkamız •• best 

landı. lngi1iz başvekili: « Fransız --o---
hariciye nazırının ltalyan müddeiyah Heyetimiz dün döndü 
hakkında yaptığı beyanata lngiliz hü- Raporunu verdi.. 
kümeti müzaharet ediyor mu? Ve Ankara 20 (ö.R) - Iskenderun lima-
Roma müzakereleri esnasında baş- nında tesis edilecek Türk serbest mın
Vekil bu müzahareti ltalyan hükü- takası için tetkikat yapmak üzere Iktı
nıet~. rei~iı:ıe _bildirecc~ m_i? Sualin_e sat, gümrük ve inhisarlar vekal~tleriyle 1 
tccrubelı ıhtıyatlı hır dıplomat lı-I D enizbank memurlarından murekkep 
e~ınile cevabında h~r cih~tten şayanı 

1 

olarak mahalline gönderilen heyet şeb-

1 
- SONU 2 İNCi SAIDFEDE - rimize dönmüştür. Heyet azaları ra -

ŞEVKE'J' BİLGİN porlarıru vermişlerdir. 
lngiliz başvekili ve hariciye nazın fırtınalı 

bir havada denizde.. 

Londrada ve Sofyada so
ğuktan ölenler çoktur 

Her taraf ta müthiş kar fırtına
ları hüküm sürüyor 

Istanbul, 20 (Hususi) - Balkanlarda ve Avrupada şid
detli kar fırtınaları yüzünden ekspres ve Konvansiyonel 
trenleri dört buçuk saat gecikerek geldiler. 

Karadenizde fırtına şiddetini kaybetmiyerek devam edi
yor. Vapurların Karadenize seferleri intizamını kaybetmiştir. 

INGILTEREDE 
Londra, 20 (A.A) - Soğuk bugün şiddetini daha ziyade 

arttırmıştır. Hararet derecesi inmekte devam etmekte olup 
hiç olmazsa 48 saate kadar hiç bir değişiklik bekle~ilme
mektedir. Londra mahallelerinin ekserisine mebzul roikdar-

• da kar yağmıştır. Fakat esmekte olan soğuk rüzg!r karların 
birikmesine mani olmuştur. Pas De C~ boğazında soğuk
la beraber fırbna da hilküm sürmektedir. Ostende vapura 

- SONU 3 ÜNC"Ü SAHİF'EDE -

Türkofisten bize verilen malUınata 
göre inhisar idaresi halen piyasadan tü
tün mübayaatında bulunmaktadır. He-

- SONU 5 İNCİ SAHiFEDE -

Kırşehir havaJisinde 
zelzele 
--<>--

Hasara uğrıyan evler 
yüz yetmişe yakındır. 
Istanbul 20 (Hususi) - Kırşehir ha-

valisinde zelzele fasılalarla devam edi· 
yor. Hasara ~ıyan evlerin sayısı yil:& 
yetmişe yakındır. Insanca zayiat yok
tur. 
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Yakın tarihi hatıralar: 

Celil 
Büyük mü tef ekkirjn 
hayatından bir sahife 

Nllli miicadeleye tekaddiilll eden Rtinlerde B. 

EHı 
Egenin 

iş yılı 
Şehrimizdekı resmi dairelerden hiri 

--

HABERLERi 
Zıraat kongresi 

etrafında. • 
CelA• 11111'1 Derllda lt!r yazasa •e bir teşldsi..- İkbsat vekaletine gönderdiği bir rapor- _ BAŞTAllAFI ı 1Nci SAHİFEDE - müsbet çalışma. 

da 938 - 939 mahsul yılını •Egenin be- de alakalı raportörlere tevdi etmedik-1 Kemalist çahpnalarm karakteristiği 
reket ve ~ yıh• olarak tavsif etmi10tir. teri takdirde, raportörlerin yaptıkları t bu sonuncu şekild~ bulunuşudur. 
Raporda her mahsulün sat.ışı, ihracatı hultısalnr kendileri için gayri kabili iti-I Türk milleti daima bu terbiye ve bu 
hakkında şayanı dikkat rakkamlar ve raz mahiyet alır. 1 hava içinde yaşıyacak ve yqamalıdır. 
tafsilat mevcuttur. Madde 3 - Rapor ve tekliflerinin talı- Cümhuriycün cTürk içtimai benliği,-

Üzüm satıştan ve ihracatı süz gelişi riri olarak dnğıtılmasını arzu edenlerin nde kaüren temin ettiği üstünlük bu
edilirken fiatlcrin her an yükselmeğe bu raporları Jtıakal ü saat evvel kongre dur. Ve bütün dünyaya üstUn bir me
müsteit bulunduğu, Almanyanın üzüm- umumi katipliğine veya umumi katip- deniyet kuracağız derken güvenilen ve 
!erimize daha iyi bir fıal tcsbiti için nlfi- Jiğc tevdi edilmek üzere müracaat me- dayanılan temel de budur. 
lmdrır kontrol c1aircsi vnsıtasiyle tctki- muruna vermiş olmalan laztmd.ır. Bu Kongre üyelerine vermiş olduğumuz 
J.at yaptımıakta olduğu. Noel yortuları raporlar 10 sahifeyi mütecaviz bulun- kitapların bir kısmı mühim ecnebi mü
münasebetiyle üzüm ihracatının hızla duğu tak<lirde günü zarfında teksir ve tchassıslnrm ve mesela bu arada Ame
devaın ettiği beyan edilmiştir. tevzii lazımgelip gelmiyeceğine reisler- rikalı tetkik heyetinin Türkiye ziraati 

Ayni raporda ze}1inyağı piyasasının den lıiakal iki iuin karar Yermesi icap hakkındaki raporudur. 

l ld k eder. - Bir kısmı tamamen telmik. neşri-Celal Nuri İleri, memleketimizin s::v d hız.amana muvafıktır. Evet, Biyoloji ile _ağlam, fiat erin müsait o uğu, pamu 
· n· ·· Madde 4 - Bir azanın her hangi bir yattır. yılı mütefekkirlerinden biri idi.. Türk içtimaiyat ve tarih arasında iman ve iti- taşının ve ihracatının müstahsi ın yu-

h b f k k Zu-nu- 2 u""ldu""recek b"ır durumda oldui!u komisyona ayrılması, diğer komisyon- - Bir it.asını muhtelü memleketlerin lıfanı.na milli kütüphanemizi z:enginleş- kadımca, iç ir ar yo ur. Merhum _ -
' clın' Ü"de edı"lmldı"r. ,.._hsul rekoltelen" nor- lar mesai ve müzakerelerine iştirak ede- ziraat ve köy kalkınma yolunda yapbk-tiren bir r;ok eserler hediye etmiştir. profesör (Bü er) - insan - adlı eskice ... ··....:~ uı.u 

n::·"Im" bı· .... ., l-ı .. en"ndc olmakla beraber miyeceği demek değildir. Bilakis bütiin ları işler, geçirdikleri tecrübeler ve ta-Onwı öltimıinil takip eden günlerde, ha- bir kitabında fenni rüşeymi ncsnas.ın- .... •""" '· k 
1 

d 
o. i""'c.-uım sa!!lamlır.. bilhassa ka:, dedil- üyeleı;n kendilerini ilgilendiren mevzu- kip ettikleri politi a ar ır. yatı ve eserleri hakkıoda kafi derecede dan ta içtimaiyata kadar ne güzel bir ~~ .. o- hır üzerinde çalışın diğer komisyon ve _ Bir kısmı, müsbet memleket me-

yazı yaz.lldığı iddia edilemez. Celal Nu- tecrübei tetkikiyede bulunur. mekteClir. Bu sene hububat satışı ve fi. tali komisyon toplantılarına da müm - seleleri üzerine mütehassıs heyetlerin 
• · her --"L--. h~~ı-. L,_ lan ha F k t" atleri layıki f:e. kilde inkişaf edememiş-

rmm z;ouı1il31 '~ uar eser 
0 

- 'a a · kün oldukça iııtirakleri temenni olunur. yazdıktan raporlardır. 
yalını, fikirlerini, münakaşa ve mücade- Evet pek büyük bir (Fakat) m mü- lir, denilmektedir. Madde 5 _ Komisyon reisleri tali ko- - Bazıları aynı fikrin lehinde ve 
lelerini yice an1atabilmek içi.ıı yaz.ılacak vacchesindeyiz. Bu (Fakat) cehlimizi, -*- misyonlardan bir veya bir kaçını bir aleyhinde yazılmış ciddi dökümanlar -
yazı bir kaç makalenin dar çe.rş.i.vesine estağfurullah cehli rıcizanemi ifade eder. Vilav. etlerde arada vehir1>irini müteakip cem ve mu- dır. 
aığmıyacak kadar geniştir. İçtimaiyat ve tarih ziyadesiyle (Muad- zakereyc davet edebilir. Bunları böylece ve ecnebi neşriyat 

CeJAI Nuri İlerinin çıkardığı •Ati- dal) çapraşık, karıŞık şuebatı marifettir. 939 Sıhhat bütçesi Madde 6 _ Reis, zabıt katiplerine ve mahiyetinde olanlan huli.sa veya telhisi 
gazetesinde, milli müca.delenin başlama- Seksen bin fımil bu şuebatı teşkil eder. Sıhhat vekaleti hususi idarelerin 939 ve kendilerini şahsen tanımıyanlara ko- düşünmeden aynen tercüme suretiyle 
smdan önce, ve İstanbul yabancı ordu- Bildiğimiz noktalar pek az, bilmedildc- yılı bütçelerinde sıhhi kısının tanzimin- !aylık olmak üzere heyeti umumiyeler- sururuıktaki maksatlar şunlardır: 
ların işgali altında iken intişar eden 26 rimiz ise o kadar çok ki! .. Maalc f fü. de bazı esasların nazarı itibare alınma- de, komisyonlarda, tali komisyonlarda _ Memlekette bu işler üzerinde ge-
son kfuıun 1919 tarihli nüshasında çok nunu içtimniyenin ve dolayLo;iyle tarihin, 5.1nı tamim etmiştir. Bu tamime güre: söz istiyeceklcrin, söz: isterkC"n ad ve niş bir fikir lıC'l'eketi yapmak. 
şayanı dikkat bir makaleye rast geldik. henüz devrci edebiyesinde bulunuyoruz. Hastanelerin noksanları taınamlana. soy adlarını zikred ~rek bu taleplerini _ Memleketimiz vaziyetine ve icap
Cclal Nurlııin kaleminden çıkan bu ya- Dalın henüz (Fen) d •vresine giremedik. cal·, hao;tancye nakil vesaiti temin olu- yapmaları ve süze başlarken de yine larına nazaran uygun, faydalı kısımları, 
zı •milletlerin hayat ve mematıa başlığı Kesif, karanlık ii:r.ücü meçhulat içinde- nacak, memuı·lnr harcırahı ve maaşları isim, soy daı ve malıaUerini tekrar ede- taklit veya aynen almak değı1, fakat 
altında Dr. Abdi Muhtara verilm~ bir yiz. diişunül cck, mcınu,.lara tekaüt maaşı rek söze başlamaları lazımdır. adapte ederken bunları ana literatür 
cevaptır. Daha o günden kurtuluşu ·-····--- karc;ılı ' konac;ık, köy ebelerine 25 - 30 Yine nym talimatnamede kongreye ve yabancı tecrüh<'lere ait döküman ola-
ınüjdeliyen bu yaza milli mücadele tari- ................ lıradnn az tah isat konmıync::ıktır. iştirfık edecek murahhaslara yüzü mü- rak bir nevi mucip sebep halinde kul-
hi b:ıkmundnn şayanı dikkattir. Zaten kıyas doğru hır şey d<!ğildir.. -*- tecaviz kitap takdim olunacaktır. Ziraat lanmak. 

Bundan yinni sene evvel yani cihan Güzel bir kıras kurabilmek belki adi- K •• ı •· k vC'kilimiz Faik Kurdoğlu kongreye böy- - Teklif edeceğimiz ve yapmak isti-
harbi Almfill ordularının yenilmezliğine mülimk:ındır. Madam ki iyi bir kıyasın U t Uy pat" l~ yiizii geçkin bir kitap ve rapor ha- yeceğimiz işlerin dünyaya ve dünya tec-
inanarak onlarla beraber harbe giren anasırı mürekkebesini cemedemiyoruz.. z· e»~und.a mulesini niçin vereceğini şu suretle rübelerine ait lehte ve aleyhte kısım -
Türkiye, Bulgaristan ve Avusturya Z;ınnımca (Diğ •r ilimlerin) kav::ıidi ile -.y ı: .. :: I iz:ılı etm ktedirlcr: larını da aynen vererek herkes için mü-

J;. cr'dt $8 '"~ ga a dk Mncaristanın ma.ı;M.p olmaları üze- jrtimaiyat tatbikatında bulunmak :tchli- cArkadaşlar, bu kitaplar arasında, i - nakasa etmek ve teklif edilen ~ekillerin 
&U ~~· İzmird büyul. bir mw;affakıyct lm- d 

rine, İstanbul ve Türkiyenin en miihim klidir. katle, ibretle her Tlirkün, okumasın a ~n do"iru olup olmadığını kestirmek im-
zanmış olan m hur caz. orkcstrnsı S<.>fı d ğ b" d t 'h schirlcri düsmnnlar tarafından i!;cral Aziz.im, belki karilcriınizin bir kısmı fayda olduğunu san ı •ım ır e arı kanını tehiy etmek. , 

a ~ GREGOR mevsimin ilk gala suvaresini 
edilınişti. bu kapalı ibarelerimizden hazetmezler. vardır. Vekalet bu istikamett.eki neşriyatına 

yarınki per:ıernbc günü Kültürpark ga-
Türkiyenin vaziyeti hcpsınd<!n fena Fikrinizi ve fikri kasıranemi açıkça ifa- Bu tarihin mukaddimesinde, cBclge- kongreden sonra da devam edecektir. 

zinosunda ~erecektir. B. Gregor bu ga-
idi, çünkü unlnız mesele mağlubiyetle de edeyim. Ahvali siyasiyemiz hakkında · ler, Takım 2> başlıklı cildin 1 ila 5 sa- Vazife telakkimiz nedir, bunun için 

~ la mün. beliyle hmir halkını lüks bir 
bitmiyor Osmanlı devletinin imhasiyle bir (Bedbin) lik gösteriyorsunuz. Ben yılı yapraklarında, aynı cildin mukad- cTürk Ziraat tarihine bir bakı§> başhk-

Transatbntiğe davet ediyor. Gazinonun rihli" 
beraber Türklüg"iü de tarihten yoketmek (Agnostik) yani (Lacdriy-.·e) mezhe- cliıncsini takip eden 1931 ta rnpo- lı kitabın en sonundaki sirkülerin ve 

~ salonu Küin Mnri ve Normandi sistemi h f 
istiyor!ardı. Ordular perişan olmuş, fi- bindenim.. Bilmem ne bedbinim ne de run 7 ila 12, 69 ve 91 ila 93 üncü sa i e- nasıl sadece müsbct ameli işlere kendi-

büyiik bir gemi şekline konacaktır. De- Akk l b lıkl s · A T k kirler dağJlml§. maddi ve manevi bir nikbin_ lerinde c o c aş ı en , a ım mizi vereceğiz, bunun için de, A serisi-
konısyon muktdir bir san'ntkar tarafın- li hro · ·· ,__ sah"f ı · d k 1 d D b .. --~~ı.. bütün memleketi kavramıştı. Belki hakkınız var, belki de hiç hak- 21 i§aret · ~ürun uaş ı e enn e nin 7 inci takımını teş i e en i agat 

1AUUA. dan ynpılmıştır. Atraksiyon ımatindc B. ı b d · t k , k ki b 'lk O zamanlar içtimai pisikoloji, cemiyet kınız yok. mevcut yazı arımı, u mevzua aır e maddeıeri ve oto ritiği ··ta ının ı 
Gregorun yeni programı görülecektir.. k ı· d ·· k mak lıia kl A · · d k" . pisikoloji.si memleketimizde pek tanın- Yalnız şu cihete cevap vereyim. Bu ·e ıme yazma an once, o u • ve - yapra annın ve sensı meyanın a ı 
Bu g.ıla suvarcsi için masnların şimdi- k ı B ı el T k 2 daki Bul ı..- k ""zd · ·ım · · b" l "''" bir illin değildi. hale geldıkten sonra inhitatı durdur- a e g er, a ım meyanın - ""'ı?inci ta ımm go en geçm esını ı-

---s' den tutulmakta oldug'"u haber alınm•o;tır. rista ta'---da bu L---- • d · İlk defa olarak İstanbul matbuatında mak, tekamüle devam etmek mümkün .. ..,.. ga n raporuna, ve aynı ıum - ııa=a nca e erım. 
doktor Abdi Muhtar lınzasiyle pisiko1o- müdür? Evet mümkündür. Buna vere- -·- lunan Şim. Amerika yayım servisi kıs- Tahakkuk ct.ti.rmck için en kısa yo-

Iz m 1• f)• O mına ve yine A. Servisine dahil 23 sa- lunu aradığımız -yler, Belgeler, takım ji ve sosyete hakkında makale serileri ceğim ~-ap, desatiri tabiiyeden değil. -s-

görünmeğe başlamı~. tatbikatı tarihlyeden müstahreçtir. yılı broşüre ve Amerika tekkik heyeti- 3 i§aretli kitaptadır. 
Abdi Muhtar •Galip devletler ve dün- Münkesif gibi görünen milletlerin bir- Yolcala!"! biiyiik nin seri A, takım 12 işaretli raporuna Yayım servisi dediğimiz ve bütün 

k k .,.;..dil gö~ gczdinnek lütlunu benden esirge- dünyada adapte edilmi§ olan Exten.sion 
yada hiç bir siyaset adamı milletJerin ne den bire uyandıkları, yeni bir yükselme or u R-~- - er- memenizi rica ederim. Work denen ve cKombinalar> kısmını 
gibi imiller vasıtasiyle doğduğunu bil- devrinin başladığı tarihçe deiat ile kay- Dünkü s:ıyımızda da kaydettiğimiz Akdeniz. çevresindeki milletlerin hep- da ihtiva eden sistemin mahiyeti hak -
medilderi irin bir milletin asla öldürüle- .L....ı:ı-: ... :r. gibi İzmir vapuru tam 24 saat teahhürle 

·T- .. ~U&U·~... sine, rtihiyat mütehassıslarının atlet - kında malOmat 2 numaralı cBelgelen mıy• eceğjni henüz bilmiyorlar. Acahlt bu hidısei içtimaiye ve milli- İzmir limanına gelebilmiştir. Dün sabah 
tikleri bir zaafı hep bilirisiniz: En ze- başlıklı kitapta ve cA serisi, Takım 23• On1ann bu aczi bizim müsta- ~enin kanun ve düsturu nedir? Bu cihe- vapurun yannşacağı iskelenin civarı, va- d f k k d f 
ki, en uteşli adamlar ıri a at ço e a işaretli ve cYayım işlerinin tertip ve 

kil bir devlet olarak dirilmemize ti henüz bilmiyorum. Zaten tarih an.et- purdn yolcusu bulunan kndıniı erkekli hamleleri bir manyezyom telinin yanışı idaresi• b~lıklı broşürde ve bunun 
açık bırakılmış bir kapı oluyor ... tiğim gibi, h.iı.15 dcvrci edebi)·e yani kır- bir çok kimselel'le dolu idi. Tam 48 saat gibidir. Bulgaristan tarafından nasıl tatbik cdil-
Bu biricik imkiı.nı istismar cclebilecek tasiyesindcdir. Onun fevkine çıkmak vapurda knlan yolculnr aileleri t.:'lrafın- cFikirlerde ve düşünüş tarzındn kö- mi~ olduğu ke?.a dikkatle okunınağa Ja-
şahsiyeti bulabilecek miyiz? Bütün me- bugün kendi.'ii için müyesser olmamış- dan kıırşılanınıştır. künden bir değ~iklik yapmış olan Ke- yık olan cBelgeler, Takım 2• işaretli 
sele buradadır. • Diyor ve bu bapta ne tır. Yolcuların anlattıklanna göre, tipi ve rnalist inkılap Tfukiyeyi bu hükmün kitabın sonundaki Bulgaristan raporun
düşündük.lerini bazı zevata soruyordu.. Belki de b~ asır sonraki erbabı tarih sis yii7ünden beş - altı saat büyük bir tamamen ve kntiyen dışında ve fevkinde da, Akkol kelimesile ifade etmek iste
Bunlardan en c\rvcl cevap veren CeW ve feni içtimaiyat miitahassıs'ları, bugün- korku geçirmişlerdir. Sis yüzünden bü- bırakan bir inkılap olmu,.oıtur. diğimiz teknik cA serisinin, Takım 2b 
Nuri olmuştu. kü ulOmu tabiiye esbabının usulleri gi- yük ve Küçük çekmece arasında demir- cAsırlardanbC!ri çekilen milli musi- işar~Ui kitabında gösterilmiştir. 

Celal Nuri o zaman pisikolojiye fazla bilerine mazhar olurlar. Şimdi yedi se- lemek ıztırarında kalan vnpur 14 saat betlerin intibahı ve bu aziz vatanın her -*-
ehemmiyet ve.rilmediğinden sırf tarihe kiz darp, bir kaç taksim ve bir çok cem tcvakkufttın sonra, pazartesi sabahı saat köşesini .sulayan kanlar> bu memleke- YENİ Yll.DA 
istinat ederek aşağıdaki cevabt v~: ve tarh runeliyatiylc nasıl mesela (1948) altıda hareket etmiş ve Çanoıkkaleye k.a- ti tamamen fikri, her türlü his :zaafların- Mak;-e_.;., mahkeme 
Düşününüz ki bu makaleler yazıldığı senesinde olacak küsuf ve hüsufları mu- dar gayet bati seyretmiştir Vapur bun- dan, görenek ve cempirique~ düşünce- -· -

%amn Mustafa Kemal henüz İstanbulda hasebe edip kat'iyyetle ve netice eld dan sonra normal seyriyle İzmire gel- lerden tamamen ari bir yola ve bir is- kalmıyacak.. 
idi ve harekAtı Milliye başlamamıştı. ediyorsak ihtimaldir ki istikhalin aJlti- mi~tir. • tikamete koymll§lur. Adliye bakanlığı mahkemelerimizde 
Bu iki kalemin aradı!,'I dahi meğersem meleri de geçmiş ve gelecek hadisatı ta- -•- - Idarei maslahat.. zabıllann, tamamen yazı makinesi ile 

cökte aranırken o tarihte İstanbulda rihiye ve vukuab içtimaiye hakkında Vilayetler memur - Bir sabun balonu gibi parlıyacnk yazılmasını tcminen bütün mahkemele-
bulunan büyük dahi Mustafa Kemldi. öyle knl'i istihraç ve muha.sebatta bulu- ve fakat realitelerin en ufak nefesine re ynzı mnkineleri gbıdermiye devam 

- Celal uri ilerinin ya-nsı - nabilirlcr. Lakin henüz tarih ve sosyo- kadrolarında dayanamıyacak az ömürlü ~ler. etmektedir. 1939 mali yılı içinde yazı 
l " b" h 1 I R h l" d d B 1 ) - Ciddi rasyonel, eyi düşu"'nülmüş, makinesiz hiç bir mahkememiz k.alma-Bendcn ütı, n ır istiza ta bu unu- oji iişeym a ın e ir. ( at amyos Husu i idare memurları çin kabul 

1 · •-- d h B kr -Ldind eyi hesaplanmıs, plfınlı ve takip fikirli mış bulunacaktır. ~1orsunuz, sua inıze maa~ üıu-.m cevap r.srm a cyct, o at .uı c tıp, olunan tip l.adrolar üzerine vilayetler 
Plin) d · d b"" t d · " · m•ıcaz•:J.1•~"""''-••PJ.::ı.::ıx:a•m•..:.,m•a11.sıausı:111•r.s2.:::,.w•2::,ı...,,..,11•"!!..,.ıı:ıAJOa:,ıw•!lls ••~..NM.>ii;:ıı;v:.J . \ ereceğim. ( evnn e ta uya ne ereceı ucız ar nda memur değiştirmek ve kıymet-

Diyor unuz k1 • ....... • istikbalimiz için içinde ise, nglebi zan, çtimaiy:ıt ta şimdi li addolunan memurları almak hevesi 
ne düşünüyorsunuz? o mertebci zfıaftadır. uyandığı gi.iriilmüştür. İç bakanlık me-

İtirnf buyurunuz ki bu esile evasiti Maatteessüf mütalfıatı tarihiyemc sek- murların mensup oldukları Bakanlığın 
karün için biraz degi~ bir çok karanlık- tc ve vakfe fırız oldu. Kütüphanem de muvafakati alınmadan diğer bakanlıkla
tır. Kavanini kevniye huna hiç şüphe nezdimde d gildir ki zatı fadılanenizi nı nakledilmemesi hakkındaki Bakanlar 
yoktur, halayı mutlakta yuvarlanan ecra bir iki misal ile yorayım. Binaenaleyh heyeti kararının vilayet memurları bak
ını muazzamndnn tutunuz da insaru mah- sadece hafızama müracaat ediyorum. kında da tatbikinin tabii bulunduğunu 
vu ademe götüren kolera mikroplarına Hatalanmı affediniz. gönnfiş \?e'Vnliliklcre bu hususta bir ta
varıncaya kadar, her şubede, her nokta- I : Şarkt Hoınl imparatorluğu inhitat mim giinderıniştir. Bu tamime göre her 
da eayi tatbik bulur. Felekiyalın, mik- ve indirnsın müntehayı sevahiline var- hangi bir hususi idare memurunun men
royobiolojinin fenni hukukun, iktısadi- ınıştı. Millet sönmüştü. Eyaliıt aynlı- sup oldu[,'U vilayetin muvafakati alın
yatın ve içtimniyatın düsturlan istediği yordu. Hazine tamtakır kalmıştı. Kos- madan diğer bir vilayet kadrosuna tayi
kadar yckdiğerile mütcruıkız ve müteba- tantiniyc muattam bir umumhane ha- ni cihetine gidılmiycccktir. 
yin görünsün, ncfsülemirdc •Vahit.tir. line gelmişti. Knyserler, ki adetleri bir- ---------------
Bu vahdeti anlamıyorsak kabahat bizde- deu ziyade idi ve, kadınlar da saltanata 
Jir. Hakikat iki türlü olamaz. M~i eş- t"CSnle:n ve şayian iştirak ediyorlardı. 
yaya çıkmak mümkün olsa görülecektir İşte öyle kanserli bir devirde (kıv
ki ü ülcsası eşya (Vahdet)tir. Bunu riyn) beyaban.farından (LCo) namiyle 
vahdeti knvanin seklinde telfildri etmek - SONU 4 'ÜNCÜ SAH1FFJlE -
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- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
dikkat olan şu teminatı tekrar et
miştir: 

c 16 Nisan lngiliz - ltalyan anlaş
masına mugayir her hareket lngiliz 
hUkümctine ciddi enditcler verm~k
ten hali kalamaz. Fakat yine tdcrar 
ederim ki lngiliz hükümeti böyle bir 
hareketin imkan sahasına girmesine 
ihtimal veremez.> 

Çemberlaynm imkimız gördüğü 
şey ltalyanın Cibuti - Somali - Tunus 
- Korsika ve Savua üzerindeki müd
deiyatıdır. Romada böyle bir sügjes
tiyonla kar§ılaşmağı hile havsalasına 
sığdıramıyacağını ihsas etmiştir .. 
Çember1ayn biraz daha a~ağıda söz
lerinin miieyyidesi olarak şunu ilave 
ctmiıtir: 

« lngiltercnin Fransa ile münase
betleri hakkında teati edilen aleni 
beyanat muahcdelerdcn daha kıy
metlidir. 

c Bununla beraber hükümetim 
lngiltcreye ve müttcfilderine ait ha
yati menfaatlere ihanet etıniyeceği 
ve bunları feda eylemiycccği hak
kında teminat istenmesini bir haka
ret telakki eder.> 

Bu aözlcrle Akdcnizde lngiliz -
Fransız tesanüdünün kuvveti ifade 
edilmek istcnmittir. 

Ayni derecede bir hakikattir ki 
ltalyan faşizmi .on müddeiyatı ile 
ltalyan milletine yeni heyecanlar ya
ratmak sevdruaındadır. Bunun acbep
leri Üzerinde durmak bize düşmez. 
Bugünkü vaziyette, lngilterenin Ak· 
deniz meselelerinde Fransa ile elelc 
yurumesi, Romayı geriletecek mi~ 
Mussolini, Lavalle akdetmiş olduğu 
anlaşmaya dönerek Fransız - ltalyan 
münasebetlerindeki gayri tabiiliği 
izaleye razı olacak mı? Yoksa bazı 
1 tal yan gazetelerinin yazdık lan gibi 
bu ihtilaf 1939 senesinde kat'i tas· 
fiye şeklini bulmak için müsellnh b:ı 
ihtilnfa mı müncer o1acaktır? Bunu 
bilmiyoruz. Avrupanın mukaddera· 
tını değiştirebilecek kadar vahim 
bir meselede kimse kat'i bir hüküm 
yürütemez. Sadece şuna kaniiz ki 
müzminleşen her ihtilaf milletlerin 
omuzlarındaki teslihat yükünü ta· 
hammül edilmez bir hale sokmak· 
tadır. ltalya silahlanma projelerinin 
tacili için on milyar sarfına karar 
vermiştir. Fransız bahriye nazırı 
1942 senesinde f ransız harp filo
sunun 700 bin tonu bulacağım söy
lemi tir. lngilte.re ve Amerikanın 
akıllara hayret veren hazırlıkların
dan bahsetmeğe lüzum yoktur. 
Bu çılgıncn yarış hangi hadde ka
dar devam edecek ve ilkönce kim 
bitap düşecek? Hazineleri tamtakn 
bir hale gelecek olan devlet değil mi? 
l§te yarının sakladığı en büyük mu· 
amma budur ... 

ŞEVKEr BİLGİN -·-Hayat 
Pahalılığına karşı 
Fiat derleme cetvelleri 
tanzim edilerek 
vekalete gönderilecek 
lktısat vekaletinin hayat pahalılığına 

karşı esaslı ve devamlı tetkikata karar 
verdiği ve bu ~ için İç ticaret genel di· 
rektörlüğüne bağlı bir direktörlük ihdruı 
edildiği ma!Umdur. 

Bu direktörlük memleketimizin başlı· 

ca §ehirlerinde muhtelif ihtiyaç madde
lerinin fiatlcrindeki seyri takip edecek

tir. 
Bu meyanda bütün şehirlerimizde fiat 

derlemesi yapılacak ve bu derleme cet· 
velleri muayyen günlerde doldurulacak· 
tır. Bu iş için vilüyell~" kafi derecede 
derleme cctvcli gönderilmiştir. 

Şehrimizde hububat, ekmek, un, kuru 
yiyecekler yaş sebzeler ve meyvalar, 
mahrukat, petrol, benzin, inşaat malze
mesi, kereste, et, balık fialleri hakkın· 
daki malumatı ticaret. odası derleme cet· 
vcllcrinc yazılmak üzere ih7.ar edecek· 
tir. 

Vekfilet gönderdiği tamimde bu cet· 
vellerde muayyen günlerde ve muayyen 
yerlerde ne suretle toplanacağını tnfsi· 
len izah ctmclctedir. -·-Şerhler d .. mga 
resmindeA - uaı 
Mühür ve imza hakkındaki şchadcl 

\ e tasdiki havi şerhlerin 1/8/938 tari· 
hinden itibaren damga resminden muaf 
tutulmacn Finanas Baknnlığınca karaJ"" 
ln!:tırılmıştır. 
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Ziraat kongresinden sonra 
Ziraat Vekileti tarafından onbeş 

Qffanun TİyasetinJe .. 
ki heyet bugün 
Berline gidiyor 

- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
büalerin yeniden ele alınmasına vesile 
olmU§tur. 

Şehrimizdeki alakadarlara gelen ma
IUınata gore parafe edilen yeni anlaşma, 
en ziyade cmüsaadeye mazhar devlet 

SQ_N- HABER 
' . 

Büyük Kurultay 
Genel Başkan Vekili B. Celal Bayarın 

açılacak mühim biT nutku ile 
Kurultaya yalnız ,yedi vilayetin 

valileri iştirak edecekler fabrika tesis edil ecel{ 
bir Akbank 

kurulacak 

esasına müstcniddir ve iki tnrafça yapa- Ankata 20 (Hususi) - Cümhunyet 
cakları ithalatın mukabili serbest döviz Halk Partisi büyük kurultayının fev -

irat edeceği muhakkak addolunmakta
dır. 

Ziraat işleri ile 
ve ayrıca küçük 

meşgul olacak 
köy bankaları da 

olarak ödenecektir. kaJade toplantısı Pazartesi günü saat Kurultaya her vılayet valisinin, Par
ti başkanı sıfatiyle iştirAk etmesine 
maddeten imkan görülemedi inden yur

dun her mıntakasından bir valinin gel
mesi karar altına alınmıştır. Viliyet 
Parti başkanı sıfatiyle kurultaya iştirik 
edecek olan yedi valinin isimleri şun -
!ardır: 

Ankara 20 (Hususi) - Köy ve zirai olacak Akbank ismile bir banka kurul
*-1k!IMD8nan inkişafını temin edecek ı ması vardır. Bundan başka sebzecilik 
.ıan büyiik ziraat kongresinden sonra ve meyveciliğin de inkişafı için yeni 
Jile bu kongrede verilecek mühim ka-ı tedbirler alınacaktır. Ziraat vekaleti 
IVlar meyanında zirai işlerle meşgul tarafından 15 yeni fabrikanın da kuru-

lacağı anlaşılıyor. Köylünün toprak sa
hibi olması için ayrıca Akbariktan maa
da küçük köy bankaları, köy kredi san
dıkları kurulması da mutasavverdir. 

Avrupa hükümetlerinin tatbik ettikle- onda büyük Millet Meclisi binasında 

rl tediye ve ticaret rejimlerinden tama- Parti genel başkanı vekili başvekil B. 
men ayrı ve serbest bir ıekil olan yeni Celal Bayarın irat edeceği mühim bir 
anlaımanın, Türk emtiaaının çok dürüst nutukla açılacaktır. Bu nutukta, fE'V -
bir ahcıaı ve müşterisi olan Amerikaya kalade toplantıya vesile teşkil eden se
karıı tatbiki iki memleket arasmdaki mü- bep izah olunacak ve Partinin banisi 
naaebetlerin aılr.laımuuu temin edecektir. Ebedi ŞEF AtatUrkün yüksek hatırası 
Son iki ay içinde Amerikaya ihracatimız
da bir azalma kaydedildiği gibi ithalltta 
da ayni noksanlık müphede ec:lilmiıtir. 
Bilhassa radyo ve otomobil ithalatı ta
mamen denecek derecede durmuıtu. Istanbul- Edirne - Avrupa 

TORK-YUNAN TlCARETl 

Asfalt yolu inşaatı ilerlemekte Şehrimizdeki alakadar müeaaeaelere 
gelen mallmata göre yeni ticaret anlat-

Ankara 20 (ö.R) - Geçen sene 
.te5 inci ldlcımetı.,e kadar ikmal edi -
len lstanbul - Edirne - Avrupa asfalt 
pu inpatı daha ziyade ilerlemiştir. 
Oatimtbıdeld inpat mevsiminde asfalt 
fll>l 198 inci. kilometreye v.,acak ve ge
~ kalan 48 kilometrelik lwmun ihalesi 
411 önümüzdeki sene zarfında yapılacak
tır. 

Ankara 20 (ö.R) - Türkiye - Iran 

arasında ticaretin inkişafı maksadiyle 
aktedilen itilifname esaalarına göre 
Gürcübulakta yolcuların her tUrlü ih -
üyacını karşılayacak tekilde Türkiye 
ve Iran tarafından müştereken inşası 

krarla§tırılan gümrük binasının hükü
metimize ait kısmı müteahhide ihale 

* Ankara 20 (ö.R) - Sivastaki çimen-

maaınuı akdi için Atinaya giden Türk 
to fabrikasının inşaatı faaliyetle devam ticaret heyeti. Yunan iktıaat nezaretile 
etmektedir. Ağustos ayı içinde makine- yapbğa temaalan dostane bir hava içinde 
)erin montajına başlanacaktır. Alınan bitinniıtir. Yapılan toplantılarda iki 

mal 
..... __ ·· ~-b "k .. d 300 t memleket ticaretinin ve klering anlaıma-
uuuııta gore ü1 rı a gun e on 1_ 1 I-'-'- ._1 b"J · ı · 911\Ul ILO ay uua ı91eye ı meaı çare en 

çimento istihsll edebilecek kudrette - aranmıt ve Yunanlı tüccarlann dilekleri 
dir. Tevsii halinde günlUk istihsalltı üzerinde durulmllflur. 

600 tona baliğ olaoektır. Bu miktar ha- Tediye noktumda evvelce tatbik edil
len memlekette istihsll edilen bUtün miı olan ve iyi netice almmıran Triparti 
miktarın yilzde ellisi nisbetindedir. usulü yeniden gözden geçirilmiıtir. Yeni 

Balkanlarda ve Avrupada 
soğuklar çok şiddetli .. 

anlqma, daha müsait bir ıekil taşımak
tadır. Türk heyeti Ankaraya dönmüttür. 

-*---B. Ltitlö Kırclarm 
teltiş ve tetkikleri 
İstanbul, 20 (Husust) - Vali B. Dr. 

Lütfü Kırdar bu"'Ün Üsküdara geçerek 
teftjşlerde bulunmuş ve Erehköy pre
vantoryomunda da tetkikat yapmıştır. 

-*-- B.AŞTARAFI BiRiNCi SAJllFWE - 1 devam etmektedir. Vasat! sühunet derecesi sıfırın altında 
lıimni§ olan 120 yolcu vapura bindikleri indan itibuen 19 18 saat.igraddır. Vilno civarında termometn otuzdan aşağı Türk paraSllll korama 
... -- brQa ~ evvel Uç aefa boğazı geÇIJlek dü~Uştilr. Vistol nehri kısmen donmuştur. Nehrin üzerin- karanameslne U&ve 
~ kahmflardır. iki saat içerisinde soiuktan •de vapurlar işliyememi1tir. Puck mıntakasında Baltık denizi . .. Jr;ftm ölmüş olduğu haber verilmiştir. sShilden itibaren dört kilometrelık bir mesafeye kadar don- Ankara, ~o. (Hususı) - Turk ~arası.. 

SOGUKTAN OLENLER muşW.r. Dün aktam Polonya sahillerinde şiddetli bir kar n!:ıl kıymetini koruma hakkındaki kn-
ta.Jn, 10 (A.AJ - ~ m.leriD ....... ~ ~ hUliilıa .u.ımeide idi; rarnamenJn bir maddesine bir fıkra ek-

aıkşam verUen polis raporuna göre pindlye kadar 12 JdfiYİ YUGOSLA VY ADA lenmesine dair kararname Vekiller He-
1ııa1m.-... Belgrad, 20 (A.A) - Yugoslavyanın şimalinde sühunet . . . . . 

,......... BULGARISTANDA derecesi birden bire düşmüştür. Soğuk dalgası sahile kadar yetınce tasdik edılmıştir. 
Sofya, ao (A.A) - Bulgaristanda iki kişinin solukW:i öl- yay.ı)inıştır. Meırileketin her tarafında kar yağmaktadır. Ce- -·-

,aüş olduiu haber verilmi§tir. Memleketin her tarafında son nubi Sırbistanda bazı mıntakalarda karın yükııekliği yetıniş Ziraat Vekilinin 
1erece pddetll br yatmaktadır. Bütün memlekette müna- santimetreyi bulmuştur. Bu mıntakalarda şimendifeı:. ve yol ziyafeti... 
lı:alit Jreırilmit oldulu gibi fiddetli bir fırtınanın büküm sür- nakliyatı güçlükle yapılabilmektedir. Niste termome~ sı-
.-ıe olduiu Karadenizde de seyrisefain inkıtaa uğramış- fırın altında 13 dereceye kadar düşmüştür. Kar fırtınası do- Ankara, 20 (Husus!) - Ziraat vekili 
t.r. Karı,. d.lhk mıntakalarda sekiz kadem boyuna çık- layısiyle bir kaç köy hemen tamamiyle tecri\ edilmiş bir va- B. Faile Kurdoğlu bugün Anadolu ku-
llllfbr ziyette kalmıştır. Belgrad, Saraybosna ve Zagrep arasında lilbü d ı .. V d fin b" 

V .. n, 20 (A.A) - Bütün Polonyada 80juk dalgası telefon muhaberesi güçlükle temin edilmektedir. . afn e pro .es~r z·yatetan er şerebuslare ır 
zıy et vermi§tir. ı te me ve 

Milli Şef belediye re
\•ekalet erkAnı bulunmuşlardır. -·-General Halda 
llnasl hastalandı.. 
Ankara, 20 (Hususi) - Saylav Dr. • • • • 

ısımızı kabul ettiler General Halda Şinasi nhatsızlazm»t ve 
bugün nümune hastanesine kaldmJarak 
tedavi altına alınmqtır. -·---- BAŞ'fA1LUI 1 bıci SAJlb'EDE - reisiniz Reisicümhura, bqvekJla: ve ve- zı i§lerini üzerine alan mimar Gotye, ta- f 1 r L ·ıı • U f • 

sUnde reisicilmhuru ziyaret eden doktor killere 1938 İzmir fuarının albümünü ahhUt ettiği itleri vaktüzamanında bi- Cra ., e1«l eri neye ı 
Va bndi1erine İzmir tehrinJn dzimah. takdiın etuıiatir. • tinniyerek İstanbulun imar iflerindr. toplrndı 
m, derin AYll ve aıevgilerinl ve tem. Ankara, 20 (Hususı) - Pr. Behçet vazife alinı§tır. Ankara, 20 (Hususi) - Bugiln C. H. 
IUrlerini arzeımwtir. Uz Ankaradaki temaslarma devam et. + __ _ 

lmıir belediyesi mimara, yapmajı "ta- P. Grubu toplantwm müteakip &era Vellilll pf Dr. Behçet Uzu öğle yemeii· mektedir. 25 ilk klnun pazar günil An-
M ahllo'Uft\ ... 1 ... ve yemekten sonra be- kara radyosunda saat 13.45 te İzmir ahhüt ettiği işlert ikinal etmesini bil~ killeri heyeti Büyük Millet Meclisinde 

.,._...,._ ... ı ... ı... topl .... - •• 1..-ı. ... 
nberlerine alarak Yeni§ehirde yay• enternasyonal fuan hakkında bir bubi- ·~ ... ~-
eluak bir &ezinti yapmışlardır. hal yapacaktır. 

BAŞVEKİLİ ZİYARET ** 
İzmir belediye reisi bugün de Başve- Ankaraya giden belediye reisi doktor 

kil CeW Bayan ziyaret ederek İzmir Behçet Uz bazı temaslar yaparak İzml
flbri ile 1939 enternasyonal iZ.mir fuarı rin çalışmalarına hükilmetimizin müza. 
baklanda maruza«a bulunmUJ ve ha· heretini rica etmiştir. 
zırlanan mufassal fuar raporunu takdim SPOR stTml 
etmiştir. Başvekil belediye reisimize, Kültürpark 939 senesi içinde ikmal 

Kültürpark Sineması 
Yine 2 filimle aayın müdavim

lerinin huzuruna çıkıyor 
Telefon 
3151 

her yıl oldµiu· gibi 1Ş39 fuarı için de edilmiş bulunacak, 940 senesinde spor 
icap eden yardımda bulunacaklannı va- sitesi inpatı ele alınacaktır. Spor sitesi- ı _ 
detrnişlerdir. nin plin]annı İtalyan ıniman B. Viyoli NAPOLYONUN METRESi 

Dr. Uz diğer vekillerimizi de ayn ay- yapmaktadır. 

n ziyaret ederek İzmir şehri ve fuar iş- GOTE.'PÜN TEABHÜTLERİ 
leri etrafında izahat vermiştir. Belediye Haber aldığımıza göre belediyenin ba-
.. ~.~-................... 1111! .............. ı-.1 ..... ı-..a ...... ==--.. ---. 

Elhamra idaresinde 
MİLLİ Kil'J'CIPJIA.HE SINEMASJ 

Çüzelliğinc doyamıyacağınız, hatıra.cıını senelerce unutanuyacatmız 
bir şaheser başlıyor •• 

Sinemanın bir harikası - Tath sesin - Ncfıs Renklerin - ilahi gii7.elliklerin 
birleşmesiyle "ücut bulan 

Şahane Çılgınlıklar 
(GOLDVYN • FOLLIF.8) 

UNITED ARTiST şirketinin 3.00C.000 dolar sarfiyle yarattığı hakiki sinema 
ŞAHESERi 

Nefis - eilenceli bir mevzu içinde ıörülmemiş • duyulmamış ctbellikler 
Amerikanın meşhur Metropoliten artistlerinin iştirakiyle TBA VIATA 

operasının en rtizef patçalan ... 
PROGRAMA ILA VE OLARAK : Ebedi Şefimis Atatlrküa lelli mlM!!Nınm 
iadmda filme abnan wı hacüne laMlar hiç bir 7erde p;.tedlmi7m nutuklar 

SBA NSLA B: 3.38-t-8.38 

Tamamiyle renkli büyük tarihi filim 

Oynıyan: MIRIAM HOPKINS 
Napolyonım Elbe adasına nefedildiji zaman avdeti esnasmda cereyan 

eden \•ekayil tasvir eden bu filim, mevzu itibariyle haki-
katen göriUmeie deler kıymettedir 

2 - ŞEHiR ATEŞLER iÇiNDE 
Büyük Frama artistleri 

Suzy Vernon - Gabriel Gabrio 
Tarafından enfes bir surette ) aratılmış heyecnnh büyük aşk macerası ... 
HakUd hir mrette iştial eden petrol kuyularmdaki yanpıın arzettiği 

dehşet karşısında heyecan duymamak kabil değildir .. 

AYRICA : FOKS JURNAL 

SEANSLAR : Her sün Napolyon 3 - S.30 - 9.10 ela 

ŞRHIB ALEVLER iÇiNDE 4.15 - 7.G te 
CUMARTESi ve PAZAR ll.30 da Napolyonla blıtlar-
l'IATI.ıa Kültihpuk daluaJi7eli dahil ZO - 30 .. Pazardan mucla talebe 

her siia ıt - ıs KURUŞTUR 
• 

derin bir saygı ile anılacaktır. Nizam
name tadilltı müzakere ve kabul olun
duktan sonra Cümhuriyet Halk Partisi
nin yeni genel başkanı seçilecek, yeni 
genel başkan, seçimi müteakip büyük 
kurultay huzuruna çıkarak bir hitabe 

Ankara valisi ve belediye reisi Nev
zat Tandoğan, Kastamonu valisi Avni 
Doğan, Izmir valisi Fazlı Güleç, Sam
sun valisi Fuat, Erzurum valisi Haşim, 
Edirne valisi Niyazi, Mersin valisi Rük
neddin. 

Yolculara kolaylık için 
• 50 liraya kadar gü,,. rük 

leri gümrük muayene 
ları tarafından tahsil 

resın1-

memur
edilecek 

Ankara ZO (ö.R) - Elde edilen ıııalumata nazaran yolculara yeni 
bir kolaylık olmak üzere ecnebi memleketlerden vapur ve trenle gelen 
yolculann bagaj muamelelerinde K\imrüğe tibi olduğunu beyan ede
cekleri eıyadan 50 liraya kadar olan gümrük resimleri muayene me
murları tarafından tahsil edilecektir. Buna mahsus olarak yeni mak
buz ve tahakkuk varakaları bastırılmış ve gümrüklere gönderilmiştir. 
Bir son kanun 1939 tarihinden itibaren bu yolda muamele ifasina bas
lanacakbr. Yolcular beraberlerindeki eşyanın resimlerini ödemek için 
iskele ve istasyonlarda gümrük }>ürolanna müracaatten ve vakit kay
betmekten bu suretle kurtulacaklardır. 

Diğer tarafdan yolcu beraberinde getirilen inhisara tabi madde!e· 
rin inhisar resimleri de gümrük memurlarınca tahsil edileceğinden 
yolcular inhisara müracaat külfetinden de kurtarılmıştır. 

Avrupada soğuklar 
lngilterede 23 kişi dondu. Şarki 

Prusyada ha ı aret nakıs 23 tür. 
Paris 20 ( ö .R) - Almanyada soğuk birdenbire çok şiddetlenmiş

tir. Ren nehri buz parçalarını sürükleyor. Fakat henüz aeyrüaefain 
münkati olmamışbr. Hararet Ren ovasında ııfırdan aşağı 13 dereceye 
ve Hayfel dağında 19 dereceye düımüştür. Berlinde termometre sı
fırdan 8flliı 12 derece ve tarki Prusyada dahi 23 derece kaydetmiştir. 
Şarki Pruıya limanlarından vapurlar buz kıranların açtığı yollardan 
çıkabiliyorlar. Şimali A vrupadaki aoğuk dalgası şimali ltalyaya da 
inmiıtir. Cenovada sıfırdan aşağı S derece kaydedilmiştir, 

lngilterede soğuktan ölenlerin yekunu 23 dir. Büyük demir yolla
nnda ve metropoliten hatlannda münakalat giiçlükle yapılıyor. Zira 
soğuklardan frenler fena işlemekte veya hiç işlememektedir. Hava 
bültenleri eoğuk dalgasının daha bir kaç gün devamını muhtemel 
gösteriyor. 

Atinada yapılan Hava 
111üdafaa talimleri 

Atina 20 (A.A) - Dün Uf8JD Atinada hava müdafaa talimleri 
yapılmqtır. Halka derhal alınacak ihtiyat ve emniyet tedbirleri hak
kında daha evvelden maliimat veribniştir. Müteamz tayyarelerin ge
liti aaat 20 de hava fitcnkleri ve şehrin bir çok yerlerine konulan ıi· 
renlerle halka bildirilmiıtir. Daha ilk tehlike işaretinde halk kendisine 
verilen talimatı derhal yapmışbr. ltıklar tamamile söndürülmüş, ya
yalar sığınaklara çekilmiş ve bütün münakalat ve seyrüsefer durmuş
tur. Tayyareler tarafından yangın bombalan yerine tenvir mermileri, 
infilak bombalan yerine kestane fifenlderi abhmtbr. Bütün imdat. 
emniyet ve bava müdafaa aervialeri mükemmel bir tan.da işlemiş ve 
Atina hava müdafaasının çok müeeair olduiu sabit olmuştur. Talimler 
45 dakib ıürmiftür. 

Yarıodan itibaren 
Büyük fedalirhia katlanarak lzmirde ilk defa olarak Uç yeni 

filim birden takdim eder 

1 - T ARZANIN iNTiKAMI 

2-
Türkçe sözlü harika pheseri 

RADYO KRALiÇESi 
Amerikanın meşhur kü~ük yıldm ŞIRLEY TEMPLE 

tararından yaratılan aenenin en güzel filmi 

3 - Tü:-kçe izahlı Foks Jour· 
nalda EBEDi ŞEFiMiZiN 

................... ~~~~.~~-·-~-~~.~~~~~ ..................... 1 
SEANSLAR : Cwnartesi ve pazar cünleri JO - Z - 5 - 8 - de 

diler cün1er 3 - 5 - 8 tle hatlar 



....... , 
• 

ŞEYTAN 
VE KUMPANYASI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
; Kiralık apartman i 
• • : Şehir ,_;,,,,... arbsmda ım: 
• • :Sayda (Gül ..ak) ...... ...._: 
imar koal.. mi ,.& od.il ,-E • • :u. Milmif Wr .. ldnlaktlr. 5 
5 Görmek ve Priifmek istiyealerin i 
:p:retema icluel•• ıine müracaat-: • • 
ileri. : 
~••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••aL: 

- 17 
- Bundan tam 30 sene evvel, köyü- l Diye cevap ediyor .. 

müzün ırz d~manı bir ağası vardı. Köy- Ağa, Haticenin bu sözlerine çok içer
de sarkıntılık etmediği kız, el atmadı- ı liyor. Emme sesini çıkarmıyor, bir ara-
lı kadın yok gibiydi.. lık ... 

Demin iki kardeş dediğim Hatice ile Günlerden bir giln, Haticeyi tarla yo-
Hüseyin, kendi hallerinde, namuslu in- lunda tutup: 
sanlardı. ikisi de genç ve güzeldi. Bir - Kızım, diyor. Ben sana babalık 
aralık Hatice, komşu köylerden birine yapmak istiyorum. Bizim evde hizmet 
gelin gitmiş, fakat kocası ile geçineme- edersen hakkında eyi olur .. 
diği için, yılını doldurmadan kardeıin.in Hatiçe: 

VPnına dönmüştü.. - Eksik olma ağam .. Şimdilik raha-
Sunu haber alan köylümüzün ap - tim yerinde benim .. 

""ılık ağası, fırsattan istifade Haticeye Diye geçip gidiyor .. 
bir kadın gönderiyor ve evine çağırtı- Ağa, işin tatlılıkla yapılamıyacağını 
yor.. anlayınca, Haticeyi korkutmak yolunu 

Hatice namussuz ajayı ve gelen pe- tutuyor emme para etmiyor .. 
zevenkçi kadını çok eyi tanıdılt için: Nihayet bir gün köyde §Ciyle llkırdı-

- Benim ağa ile işim yok!.. lar do~ başladı: 

Yakın 
Tarihi hatıralar 

m 
........................................................................................ DOKl'ORllN KOfUf: • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bir diplomatın hahraları: • •••••••••••••••• 

Istanbuldan A nkaraya Yaşlılara hareket 
o 

Entrikalar, nliaht Abcliilmecitle br-
YAZAN: Dr. C. A 

F ranıanın Eski Ankara Elçisi plqıyor veya nihayet ona kadar Pcli- Cençlerden bamluuun 91>orlara brtl 
YAZAN yordu. Bu prena. vaktiyle imparatoriçe aöaterdikleri - kendilerini bile unuttu• 

Ş b •• öjeninin cazibeaine mecltp olan Abdüll- racak kadar - fazla inhimak gt'nçlerdea a m r on zizin oilu idi. imparatoriçe latanbula S6- de yqldardan da bir !'.aiunu aporlardan 
• l • veyı kanalam açtıktan aonra dönütte ai· aoiutuyoraa da gene lüzunıu kadar ftl 

................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . ramıttı. mlkul derecede spor yapan. gençlerin 
T rakyanın harareti ile yanan Şark ek•· Sultan. 18 lO seneai~d~ üçüncii Napol- aaihiuu ve vücudca aüzelliğini garen 

presi gittikçe yavqlayor, yolcular bu sa· yona l'I telpafı çekm1ttı: y.pdardan bir kıamı. baldı olarak, onla• 
l ·ı · cMajeııtenizden rica ederim. ordumu . . • . .,._ 

yede, Bizansın sur art arasına sen mlf ma- .. d lizun ld··· . lat- ra aıbta edıyorlar. Kendılennın pnç11&· 
vi bir halı gibi uzanan denizi daha iyi nereye gon ermem ge ıgını )erinde aporlara ıimdiki kadar rağbet 
görebiliyordu. fenSulbildi~ •. >l • • •• k olsaydı kendileri de timdiki pnçlerill 

1 b ld 23 1938 d ..._ _ 1 tan ~az, mparatonçerun goz a-
stan u a temmuz- e 'DOY e il " 'b' d" yaL·--'-lı ola--'-'anm . 1 b 1 be b' b "b · maıtırıcı güzelliğinden kalan hatıra e çogu 1ıı ı ınç ve e.JıtıA caıu 

gddım. stan u a n ır ya ancı ııı ı . •--- F K d-L· d açlkça eöylemiyodana da öyle c:lütün· 
· ·· k"" b h · l · mı, yo~ ransanın ınm a&I yar Ulll-

girmıyorum, çun u u şc rın tepe en 1 __ L .. · b"' 1 dükleri hallerinden belli oluyor. 
.. d' F k . d 1 na bir mukabele o ına& uzere mı oy e 

benim tanıdıgım şeyler ı. a at ıçer e Yqldarın bir lu.mı da çocuklara içia 
altı ay ayrı kaldıktan sonra f!ltanbula yapmlf~) . F d' Be . aponm ... -le ):•--unu - f••duuu ta• 

. . Abdülmecıt te ranuyı aever ı. m - - ..... -J 

ııimdi bir sefir olarak gelen eskı hır dos- . . . . . B ~-..1-L! n---Lı. beraber L-ndileri o..n. artık bes 
h d Pıyerlotının hatırası ıçan 05~ıuu aara· uıuuua ıu: .,..... 

tu" ~yl'!canı vnr ı. d b'" ük b' aaiml kartJadı. türlü jimnutijin Takti geçmit olduiun
sanıyorlar. Aralannda dünyaya erken 
gelmit olmaktan dolayı talihlerine ldi8en 
de vardar. 

C encral Pclle, Sir Horas Rumbold, ym a uy .. ar ~derd ed h b l 
Ben Abdulmecı e ostun an a er er ve M'1.r!ti Carroni, itili,f devletleri namına 

l•t:mbulda bulunuyorlarkcn ben de bu- ve yazdığı mektubu getiriyordum. 
Veliaht. bana kahve, kokulu aisaralar 

takdim ederken çok giizel ve biraz da 
ahenkli bir fransızca ile muharrirlerimiz· 
den bahsetti. Fra1191Z muharrirleri bilhaa
aa onu yazılanndaki ahenkle meııtedi

yorlardı. Tercih ettikleri de, amcaamn 
oğlu olan KızJ sultan Aldülhamidin ida
resi alhnda yqadıiı otuz aenelik bir tec
rübe hayahna tamahmüle yardım eden· 
!erdi. Prena dıprdan haberlerin ancak 
kalburdan geçerek girdikleri o yük.ek 
duvarlann arkasında ne fena bir genç

lik gcçirmitti. 
O gün bana ıunlan söyledi: 
- Maaum ve betbaht Türk mil1etinin 

fena tanındığı bugün onu müdafaa için 
kalemini kullanan adama kartı büyük bir 
şükran duyuyorum. Piyerloti de Şatob
riyana benziyen bir tarafı var. Gösterdiği 
sevgi itibariyle de Bernarden de Sen 

Pieri andınyor. 
Söylesem inanır mısınız) Son wGnlerde 

Pol ile Virjini tekrar okudum. Bu iki 
işıkın başlarına gelen felaketler bugünkü 
felaketi bana biraz unutturuyor. Zira, 
zihnimi bir dütünce itaat edip duruyor. 
Uğradığımız felaketlerin sebebini araıtırı· 
yorum ve bulacağım diye korkuyorum. 

Veliaht, son sultanların hatalan üze
rine bir perde çekmeyi tercih etti. Fakat 
bu hatalan tenkit ediyordu. ikinci Abdül
hamit IJu J<alnazbiı aeven. aük6tl sultan. 
siyasette mahir olmakla beraber, ruhan 

hasta idi. Sinirlerini kan akıtmakla tes-

gör! ... 

Çolak. benden önce cevap verdi: 
- Aman dayı.. Zaten beyin blr yer

de oturup dinlendiği yok .• Hastadır ge
lemez! .• 

Hamit dayı güldü: 
- Çok delil canım.. Şöyle bet on 

gün kadar .. 
Gönlünü kırmamak için: 
- Olur dayı, olur! .. 
Dedim. .. 
Dışarıda zifiri bir karanlık vardı.. 

Ve yine köpek aesleri lıirbirlerinl ko • 
valıyordu. 

- .. l'llBDt-

Halbuki ..,ar yapmanm vakti bic geç. 

mez. Vakıa ağır atletik aporlar, hattl 
futbol gençlerin harcıdır. Fakat spor de-

nince yalnız sençlik barcı olan aporlar 
habra gelmemelidir. Bilafarz yürüy\if 
yapmak, mevsiminde kürek çelunelc de 

birer ıpor sayılar. Bunlar için apor tabirini 
fazla bulunanız jirnnutik deyiniz. mü
mareae deyiniz. sözün kıaaaa. bunlana 
hepai yqldann da yapabilecekleri •• 
onlara da aailık verecek hareketlerdir. 

Gençlik ve ihtiyarldt, hakikatte. m. 
sanın Yafln& ve geçirdiii yıllann •YJ9 
na göre dcjil, daha yapyacağı yıllan 

göredir. Daha ne kadar yqıyacaiını hiç 
kimse bilemezse de, hareketin ömrü ar
tırdığını hareketsizliğin de ömrü kısalt· 
tığına her kes bilir. Onun için kırk bq el· 

li yıl yqamıı olan bir adam da jimnu
h'lı: ve kendine göre apor yapana, kendi· 
ııini, henüz çok yapmağa umudu ve hak· 

kı bulunan senç sayabilir. Hareketsizlik· 
te devam ederae, aksine c;.abuk ihtiyaı 

olur, ömrünü kendi kendine kısaltır. 

Herkes bilir ki, yaılılığa ıstırap veren, 
ömrü kıaaltmağa sebep olan ıiımanlık 
kum, gut, romatizma haatalıklan pek çok 
defa hareketaizlikten gelir. Hareket et· 
rniyen. apor yapmayan adamlara bu hu
tahldar daha çok ._ d""a çabuk pldiir. 
ten başka, hastalık geldikten sonra ma· 
kul bir surette hareketler yapaıllarda bu-
talık geçer . 

Hareket ricadan itlerine intizam ver· 
diii içindir ki ayıu tekilde bir spor • 
mana zayıflatır, zayıf olanı aemirtir. y.., 
ldan ihtiyarlıktan korumak için de en iyi 
çare harekettir. 

Dr. c. A.. 

Yurdun varlılı çoeukla kabnc1ir •. 
BUunsız1ıktan 61en yavruları dO
f(ln.. Yılda bir lira ver. Çocuk Jıaı
nununa üye oL 
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SAHIFEJ 

Italya ve Akdenizdeki 
imparatorluk politikası 

1!.!.?..~.!f.Ş. .. §~!!:.~X!.!:!J!!. .... !.f .. :r.!:!.~U lngiliz İmparatorluğu, Fransız impa-
Ben Bizans saltanatının duşmanıyım ratorluğuna istinat edince 
Biıans tacından intikam almağa yeminliyim. Ve bugün 

saltanat yoluna sevkettiğim insanlar yarın 

benim en büyük düşmanım olacaklardır. 

Falcı kndın, hiç telfış eseri gösterme
ien kapıyı açtı. 

İ!;eriye, arkasında topuklarını döven 
\Jzun ve siyah bir cübbe, başında ancak 
resmi 5yinlerde ve resmi ziyarette giyi
len serpuş.. Sakallı bir papaz girdi. 

Ve girer girmez de ilk sözü şu oldu: 
- Sofi anne .. Hani kapıyı arkasından 

kilitlemek adetin değildi .. Burada, bizim 
içimizde olduğuna göre kimden ve ne
den çekindin de kapıyı sürmcledin .. 

Sofi anne diye hitap edilen falcı ka
dın çok tabii bir sesle : 

- Muhterem peder, dedi. Vakıa bu
rada çekinecek hiç kimse yok.. Fakat 
yaptığım iş çok mühim.. Siz, bu işin an
cak bir kaç kişi tarafından bilindiğini ve 
büyük teşkilatınıza mensup olanlardan 
bile bu sırn sakladığınızı söylemediniz 
mi?. Ne olur ne olmaz.. İhtiyatlı hare
ket etmek için kapıyı kapadım. Kapının 
vuruluş parolasını bildiğiniz için benim 
bu hareketim sizi daha ziyade memnun 
etmeli .. 

Papaz tru;dik etti. 

Fakat .. 
Falcı karı, papazın yarım kalan 

zünü tamamladı : 

serseri kadınım) cevabını verdin .. Seni 
sö- 1 buraya getirdim .. Bu kulübeyi sana ver

dim. Kimsin?.. Nesin?? Senin bütün 

- Evet.. Fakat o kadının da impara
toriçe gibi şehit edilmesi güç olmıyacak 
~·c ondan sonra da kilise kendi zaferini 
ilan edecek.. 

- Doğru keşfettin .. Ve bize bütün bu 
işlerde yardım eden seni kilisemiz dai
ma ... Daiına takdis edecektir .. Sen .. t~ 
dininin en büyük kahramarusın .. 

Sofi anne başını kaldırdı.. Suratında
ki ihtiyarlık çizgileri kindar bir mana 
ifade eden bir şekilde gerildi : 

- Ben ... Dedi .. İsa dinine değil.. Ken
di kinime hizmet ediyorum .. Kilisenin 
zaferi benim umurumda bile değil. Ben 
intikamımı muzaffer kılmak istiyorum .• 

- Sen her vakit kinden .. İntikamdan 
bahsediyorsun .. Kimden intikam alacak
sın.. Sokakta tesadüfen rast gelerek fa
lıma baktığın zaman bana (Büyük adam 
olacaksın) demiştin .. O gün sana kim 
olduğunu sordum .. (Yersiz yurdsuz bir 

mevcudiyetini saran bu kin nereden 
geliyor? .. Kimden ve niçin intikam al
mak istiyorsun?.. Bunları söylemiyor

sun .. 
Sofi annenin gözlerinde esrarlı bir ŞU· 

le çaktı. 

- Kim miyim? .. Dedi .. Nenize lazun. 
İşinize yarıyorum ya.. Bu size kM.i de
ğil mi? .. Kimden mi intikam almak isti

yorum.?.. Bir kimseden.. Bir veya bir 
kaç şahıstan değil.. BizanS saltanatın
dan.. Bizans tacından intikam almak is-

tiyorum.. O tacı başına kim giyerse be
nim intikamırna hedef olur .. Bugün sal
tanat yoluna sevkettiğim insanlar yarın 

o mevkie yük5eld1kleri zaman da benim 
düşmanım olurlar .. Niçin? .. İşte bu .. Be
nim ölünceye kadar muhafaza edeceğim 

bir sırdır .. 
-BİTMEDİ-

- Hakkın var Sofi anne .. Dedi.. Biz Fethinin ölümüne Alimetleri sökülmemiş 
Allah adamları insanların şer taraflan sebep olanların subay ve polis 
ile o kadar meşgul olamayız. muhakemesi.. elbiseleri geyilemez 

Fakat .!ıen ki şeytanın hizmetindesin.. Memleket 1·çın· de sivil sahıslardan ve 
Karataşta Fethi adında bir talebeyi ~ 

Bu gibi işleri iyi düşünürsün.. h ... tta" köylu··ıerden bile bazı kimselerin 
yaralıyarak ölümüne sebebiyet vermek- " 

- Ben şeytanın hizmetinde değilim resmi ala~metlcri sökülüp çıkarılmaıru~ ten suçlu Amerikan Hasanla arkadaşı :ı: 
mukaddes peder .. Şeytanı ben kendi hiz- su'--y ve polis memurlarına ait elbisele-Envcrin muhakemelerine ağırcezada de- Uil 

metimde kullanırım ve onu .. Allah ada- İ rı· geyn1ckte oldukları görülmüstür.. İç vam edilmiştir. stanbul tıbbi adli mü- ·· 
ını olan sizlerin yine insanlara musallat bakanlık bu }uısusta valiliklere bir enur· cssesesinin, müşahede altında bulundu-
etmeni% için elinize teslim ederim. h kkı d d div• go""nder"'~ek a]t.:ımet]eri söku""lmemi" su-rulnn Hasan a n a gön er ·gı rapor- ""' ıı :.-

Papaz glildü.. da suçlunun hiç bir ruht malı'.\liycti bu- bay ve zabıta memurları elbiselerinin 
- Anlıyorum. •• Dedi .• Bu sözlerinle ah '""tılmasına ve gcyı"lmesı"ne mu··saade 

lunmadığı zikredilmektedir. Rapor m - .,.. •· 
biz.im yapacağımız işin •Şer• tarafını kemedc okunmuştur. edihnemesini istemiştir. Alametleri sö. 
nnlntmak istiyorsun .. 1'"nknt Sofi anne_ ki "dd k "deli kül' mnmı·ş subay ve ""bıta mcmurlnn el-Bunu mütca ·p ı in mn ·amı, ı a- "" ...... 
Kilise ile politika karşı karşıya geldi mi d _,__ k b"ıselerini giyenler hakkında Türk ceza namesini ser için evrUKuı ma ama tes-
bu iki kuvvetten birini muzaffer •kıl- kanunun:ı go'"re takibat yapılacaktır. }imini istemiş ve bu kabul edilmiştir. 
mak i~in ne lilzımsa yapılır. Biz ki İsa -*-Gelecek celsede müddeiumumi mua-
dininin hamileri ve mukaddes Bizans k İtalyan a-yanı yenı· vini B. Riiştü Us ent iddiasını serdede
kilisesinin müdnfileriyiz. Muzaffer ol-
mak için her şeyi göze almamız elbette cektir. meclis kanununu 
ki mübahtır. -*- tasdik etti 

- Evet .. Her şeyi .. Ve hatta bir cina- Meşhut suçlar Roma, 20 (A.A) - İtalyan ayan mec-
yeti bile.. Adliye vekaleti, 3008 sayılı meşhut lisi, Huzmeler ve Korporasyonlar mecli-

- Bu cinayet sayılır mı Sofi anne. cürümler kanununun yürürlüğe girdiği sinin ihdasına dair olan kanunu tasdik 
Biz .. İmparatoriçe hazretlerini öldU- 1/10/936 tarihinden 31/12/938 tarihine etmiştir. 

rccek değiliz.. Onu şehit edeceğiz.. O kadar mahkemelere gelen meşhut cü- -*-
nasıl olsa kendi kendini öldürüyor. rfünlerln mikdannı cümhuriyet müdde- Papa iyileşti.. 
Onun bir an evvel ölmesi vakıa impara- iumwniliğinden sonnuştur. Müddeiu- Vatikan sitesi 20 (Ö.R) - Papanın 
torumuz Lconun kendisine metres yap- mumilik makamı bu hususta bir cetvel sıhhati hakkında dünkü rahatsızlığın-
tığı kadınla evlenmesini tacil edecek. .• hazırlamaktadır. dan hasıl olan endişeler kısa sürmüştür. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
~ Kiarhk apartman E 
: Gündoğdu Voroşilo( bulvan ağ-E 
E zuıda denize nazır gayet mükemmel E 
Ekonforu havi sekiz odah yeni inşa: 
Eedilmi bir apartman kiralıktır. E 
E Görmek istiyenlerin, apartman da- E 
5mlindeki bekçiye, görüşmek için de~ 
E gazetemiz idarehanesine mü.raca- E 
Eatleri. E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

_.,,,,*_ Her pazartesi yaptığı gibi, dünkü günü 

Tütün • de dairesinde istirahatle geçirmiş olan p l Ya SaS 1 Papa tekrar kuvvet bulmuş ve vazifesi-

h ıd ? ni yapmakta gö.sterdiği hariku!Ade ener-
D e a e . ji ile bu sabah husust kabullerine tekrar 

- BAŞTARAFI 1 iNct SAHİFEDE - başlamıştır. 
nuz köylerine tütün alıcısı uğramıyan Kudüste yeni 
köylüler Izmirde kapı kapı dolaşarak hadiseler_ 
köylerine 'memur gönderilmesini rica Kudüs, 20 (Ö.R) - Sarafan civarın-
cdiyorlar. Tütün müstahsilinin çok elim da bir yahudi mühendisi öldürülmüş ve 
olan durumuna bir çare bulmak, köy- bir yahudi mültecinin cesedi Hayfa na-
lünün elinden tutmak lazundır. hiyesindc keşfedilmiştir. 

5cii~~~~~~~~ii~~;;ı~:;~~~~;_;j;;;J;;ji;ifiiiiiiilli---=o.~iij~...,- - -xcnr- ==a a:~.·ü zzxu_:c1Y;.K:l.V'7'Al'.:O""'"...aır.mrkW"'~VY',..,3'!2:le.n ZILl:mr !?'.tJZI : ~ g~;~:=u1meyin .. dedi. Ben ıek ba-

Masal masal icinde 
. 1 

-11-
-5mak, biri eonunu dü~ünıneden hareket 
etmek ve biri de gafil olmaktır. Yine 
m~hur sözdür. Kadınlarla meşveret edi
niz fakat sözlerinin aksini yapınız derler. 

Çünkü kadının aklı her§eye ermez. 
Yalnız bir şeye erer, o da hile ve dü
zenbazlıktır. Böyle kadın sözlerine uyan 
insanlardan pek çoğu sonunda nedamet 
etmişler ve azap çekmişlerdir. HaW1 ta
rihte buna dair bir acaip hikfiye vardır. 
Eğer izin verirseniz onu nnlatayım: 

Padişah ta: 
- Söyle bakalım nasıl o hikaye: 
Dedi. Dördüncü vezir diz çöküp hi

kayesini anlatınağa başladı. 

DÖRDÜNCÜ VEZ1RlN HtKA YESI 

Bir gün Mus::ı peygamöer Ad adı ve
rilen bir knvmin üzerine, bu kavmi di
ne davet etmek için sefer açtı. Ad kav
mi hepsi de çok uzun boylu.. Dev gibi 
insanlardı ve bunların reisleri Avk is
minde biri idi ki boyu birkac metre var-

dı ve dağı taşı yerinden oynatacak ka
dar kuvvetli idi. Musa peygamber, kan 
dökmemek için evvela bu Avk'a on iki 
kişilik. bir elçi heyeti gönderdi. Elçileri 
bizzat Avk karşıladı. Onlann ufak te
fek boylarını görünce hemen birer birer 
yakalayıp sırtındaki torbasına koydu. 
Ve kavminin yanına geldi. Torbayı baş 
aşağı ederek oniki elçiyi tavuk gibi yere 
serdi. 

- Işte bakınız .. dedi, Musanın asker
fori hep böyle .. Ve bunlar bizimle cen
ge kalkışıyorlar. 

Ad kavmi bu küçük insanları görün
ce onlarla alaya başladılar. Bir hayli 
eğlendikten sonra öldürmeğe utandılar 
ve gerisin geriye Musa peygamberin ya
nına yolladılar. 

Bu elçiler dönünce Ad kavminin ne 
kadar uzun boylu ve kuvvetli insanlnr 
olduğunu anlayınca herkes korku ve 
tel5.sa düstü. Musa peygamber bunu gö-

şıma Avk ile karşılaşmağa giderim. 
Ve Asasını eline alarak çıktı. Avk 

baktı ki gelen bizzat Musa peygamber
dir. Hemen kocaman bir kaya parçası
nı kopararak kuş tüyü gibi başı tize.rin
de kaldırdı ve Musaya doğru yürüdü. 
Bu kayayı Musa peygambere atacak ve 
onu karınca gibi ezecekti. 

Bu sırada gök yüzünde bir takım kU§
lar peyda oldu.Bu kU§lardan biri Avkın 
başı üzerinde tuttuğu kocaman taşın 

üzerine kondu ve taşı gagaiamağa baş
ladı. 

Koca kaya parçası bu küçük kuşun 
gagalaması ile ortasından delindi ve ka
ya.. bir lanet halkası gibi A vem boy
nuna geçti. 

Avc .. Kımıldanamıyacak bir hale gel
mişti. Aynı zamanda da bir mucize ola
rak Musa peygamberin elindeki Asa bir 
kaç misli uzadı. Musa .. Asası ile Av
kın bacaklarına.. dizlerine vura vura 
onu öldürdü. 
• Ad kavmi, reisleri olan Avkın ölü -
münü görünceo korktular, hepsi de esa
sen onun şerrinden elaman dedikle.ıi 

için Musa peygambere tabi oldular. Mu
sa peygamber Ad kavmini kendisine ta
bi kıldıktan sonra oradan geçti, BaO.r 
vilbetine gitti. Bu vilAyeiln blr ıeyhi 

mukavemet edecek kabiliyettedir 
YAZAN: 
PiYER DOMİN8' 

Romanın Tunusun ltalyııya ilhakı le-
hindeki tezahürlerini münferiden mütalea 
etmemelidir. Bu tezahürler çok meraklı 1 
bir tedbir ve faaliyetler bütününün an

Fakat Fransızlar da lngilizler gibi 
ltalyan politikasının muhteris 

şürrıulünü göz önünde tutmalıdır 
cak bir cephesidir. işte bunun bir tablo- lardır: Duçenin kendisini İslamın kılıcı elde etmekten ba§ka bir §ey istemiyor, 
su: ilan ettiği 19 3 7 Libre seyahab; Jtalyan- ve gazeteleri bir yandan Cibutiyi ister· 

1 - Libyanın birinci sınıf bir askeri lann Habeşistanda kendilerini hıristiyan lerken bir ynndan da Tunustalci ltalyan· 
füı haline getirilmesi; habeşlere karşı müslümanların hamisi ilan ların tabi oldukları rejimin değişmesini 

2 - Akdenizin münakalesini kesmek etmeleri, İtalyanların yakın şarkta Filistin istiyorlar. Bazı İtalyanların Frnnsanın 

ve Roma _ Berlin mihverini Tibestiye yahudilerinin aleyhinde ve arap tethişçi· sancak için kabuJ ettiğini (fransız aaker· 
kadar uzatmıya matuf hava ve deniz si- leri leyhinde aldığı durum (hatta ltalyan- leriyle aynı miktarda Türk askerlerinin 
lahlanması; lann araplara silah verdiği bile eöyleni- girmesi) Tunusta da kabul edebileceğini, 

3 - Müslümanları Jtalyanın tabii müt- yor); Italyanın ltalya ile İmparatorluğun- etmesi icap ettiğini söylediklerini kulak· 
tefilderi yapmaya matuf tedbirler; da yahudi aleyhdarı faaliyeti; nihayet larımla işittim. 

-4 - Fransanın zararına sulhcu yollar- büyük faşist konseyinin Libya müelüman- Bütün bunlara karıı ne yapmak lllım· 
dan İtalyan imparatorluğunun hudutları- lanna «mahdut vatandaşlık> halkının dır:> Bundan daha baııit bir şey yoktur. 
nı genişletmek maksadiyle Fransayı ted- verilmesi hususundaki kararı. Kanun ili- Evvela imparatorluk bütünlüğüne do-
hi, için tezahürler ve gazete hücumları; ve ediyor: k.unulmasını kat'iyen reddetmeli. Tunull" 

Birinci noktanın pek büyük bir ehem- cHususi vatandaşlık hakkını elde eden ta veya sair yerlerde mevcut rejimin de· 
miyeti vardır; bu, eğer boyun eğmek libyalılar icabında konulacak olan askeri ğişmeaini reddetmeli. Herhangi bir hi· 
istemezsek Fransayı imparatorluğunu hizmet halinde usulü dairesinde silah ta- maye veya mandayı terketmeyi reddet· 
ilan etmiye ve bütün sömürgelerini, hi- şımak hakkını haiz olacaklardır.> meli. 
maye ve manda~ıı altındaki topraklarını Böylece, ltalyan yahudilerine veril- Sonra tersanelerimizdeki çnlışmalaı 

imparatorluk toprağı addetmiye ,ııevke- miyen silah taşımak ~refi bu gün bir teksif edilmeli ve 35,000 tonluk dördün· 
decektir. Şunu da ilave edeceğim ki Lib- imtiyaz gıbi müslümanlara bahşedilmiş- cü bir zırhlı tezgaha konmalıdır. Knıva· 
ya bir zaman harbe hazrr altı fırka askere tir. Bu noktanın bütün arap dünyasındıt zör ve denizaltı filolarımız takviye edil
ııahip olmu~tur ve meşhur ııahil yolu bi- çok tefsirlere meydan vermiş olduğunda melidir. Donanmamız Akdenizde toplan
l'inci sınıf bir stTatt"jik yoldur veya Mısı- şüphe yoktur. Çok şükür ki araplar hal- malıdır Mers - el - Kebir üsaiyle Bizerte 
rın, yahut da Tunusun istilasını kolaylaıı- yanın somurgeci gayretlerinden çekin- limanı ve bilhassa Korsikanın müdafaasi 
tıracak şekilde tasarlanmıştır. mektedirler. ltalyanın askeri sahadaki takviye edilmelidir. 

ikinci nokta Fransızların meseleye va· manevra!'lı da daha az tehlikeli değildir. Nihayet, bütün denizaşırı topraklnrı-
kıf olduklarını ııanıyonız. lıalyanın hava Libyanın müsliimanlan 7 ila 8 yüz bin mızın herkesin nazarında fransız toprağı 
kuvvetleri bizimkinden çok üstündür; kadardır. ltalya bunlardan uzun müd- telakki edilmesi için İmparatorluğun te
ltalyan donanması da üsti.inlüğe doğru detle 10,000 den fnzla asker çıkara- şckkülü. 
ı;:itmektedir. Jtnlyanlar şimdiden Fran- maz ... Meğer ki bir nevi mecburi hiz- Bu politikanın ancak bir himaye po· 
sadan ziyade deniz.altı gemisine mnlik- met usulünü ihdas ederek, ltalyan or· litikası olduğunu, ltalyn aleyhdnrı telfık· 
tirler. Fransn de~troyerler hususunda, duııu arasında Tunusa veyn Mısıra karşı ki edilemiyeceğini ve tamamiyle İngiliz 
onlar kruvazörler hususunda üstlindür- bir sefer için işe yarayabilecek 50 ila 60 politikasına muvazi olduğunu ilave ede
ler. Hem ltnlynnlann 10,000 tonluk knı· bin asker çıkarabilsin. ceğim. Filhakika Tunusun İtalyan ha:ki
vnzörleri çok mukavemetlidir. Zırhlılara Dahası var: Bu noktada en mühim miyetine geçmesi yalnız frnnsız imparn· 
gelince bizim 26,000 tonluk ancak iki gayret Libyadn !larfcdileccktir, fakat yn- porlu~unu sarıımnkln knlmnz, Hind yolu
zırhlımız, ve 22,000 tonluk altı zırhlımız kında Harrnr ve Eritrenin ve sabık ltnl- nu keserek İngiliz imparatorluğunu ikiye 
vardır. Bunların anc.ak üçii yenilenmiş- yan Somalisinin müslüman halkı üzerin- ayını. Cibutinin halyaya terki de bu yo· 
tir. ltnlya yenilenmiş 22,000 tonluk dört de de buna benzer bir gayrete girişile- lun biraz daha ilerde kesilmesi demektir. 
zırhlıya maliktir. Üstelik tezgahta 3S,OOO cektir. Birinci kaziyede Fransaya ve in· lngili:r. matbuatı da bu görüşü geniş su· 
tonluk dört zırhlısı vardır, halbuki bizim giltert'ye karşı (Cibuti, İngiliz Somalisi, rette belirtmiştir. lngiliz İmparatorluğu 
aynı ı.ekilde üç zırhlımız inşa halindedir. ve daha ötede Mısır Sudanı)' ikinci ka- fransız imparatorluğuna istinat edince 
Ve bizimkilerden ikisi tamamlandığı za- ziye de yalnız lngiltereye karşı (Kenya, mukavemet edecek kabiliyettedir. Fakat 
man ltalyanın dört zırhlısı da harbe ha· Uganda) tehdit a§İkar olacaktır. fransızlar, İngiliz komşulan gibi İtalyan 
zır bulunacaktır. / Hadiseler budur. ltalya, ingiliz ve politikasının muhteris şümulünü göz 

O zaman ( 1940 da) Fransanın 35,- fransız imparatorluklarını tehdit ederken önünde tutmalıdır. Fransıı.nın istikbali 
000 tonluk iki 
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zırhlısı, 26,000 tonluk iki diplomatik yoldan İşe değer neticeler mevzubahistir. 

zırhlısı ve yenileştirilmiş üç eski zırhlısı 
bulunacak, buna mukabiJ ltalyanlann 
35,000 tonluk dört zırhlısı ve modernleş
tirilmiş dört e8ki zırhlısı bulunacaktır. 

f'ransa o zaman denizaltılar ve kruvazör
ler hususunde olduğu gibi zırhlılar itiba
riyle de ltalyadan zayıf olacaktır . 

Beden terbiyesi teşkilitı 

Şunu da ilave edeceğim ki İtalyanın 
bütün donanması Akdenizde toplanmış
tır ve ltalyanın hava ve deniz üııleri bi· 
zimki1erden daha kuvvetli ve daha çok
tur. Komşumuzun Pantelleria adasında 
şimdi inşa etmekte olduğu üs Akdenizin 
iki havzası araııındaki her hengi bir do
nanmanın yolunu keeecektir. 

Müslümanları ltalyanın tabii müttefik
leri yapmak yolundaki gayretler de şun-

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
sporla iştigal ettikleri? 

2 - Kulübünüze kayıtlı sporcuların 
beşer yaş fasıla ile mikdarı gösterilmek 
üzere yaş vaziyet1eri?. 

3 - Kulübünüze kayıtlı sporcuların 

meslek itibariyle mikdan ve bunlardan 
talebe olanlarla olmıyanların adetleri?. 

4 - Kulübünüzün son üç senelik 936 
937 ve 938 ikinci teşrin nihayetine ka
dar varidat ve sarfiyatını gösterir başka
nın ve muhasibin imzalı cetvelleri? 

5 - Kulübünüzün son üç sene zar-
nz-----, ---- -- ı 1 -- -s---
vardı ki adına BaQr şeyhi derlerdi. O gideceklerini bilemediler. Ve Mukad-
da bütün kabilesi ile beraber Musa pey- des kitaplarda yazılı olduğu üzere bu 
gambere lsi idiler. Musa peygamberin sahrada tam kırk yıl kaldılar. 
pek çok askerle geldiğini şeyhe haber Musa peygamber: 
verdiler ve şeyhin müridleri: - Yarabbi.. Bizi böyle yapanı dün-

- Ya şeyh .. dediler. Eğer Musa ge- yadan ahrete imansız olarak gönder. 
lirse bütün memleketimizi elimizden Diye dua etti. Badr şeyhi de kadın 
alır. Buna bir çare bulmalısın.. yüzünden ve hemen imansız olarak o1-

Şeyh: dil. l§te padişahım kadın sözüne uy-
- Nasıl edelim? dukları için neticeleri böyle olanlar pek 
Diye sordu. Müritleri: 
- Senin nefesin kuvvetlidir, bir bed

dua et .. Musa buraya gelmesin. 
Dediler. Şeyh: 
- O peygamberdir. Ben ona beddüa 

edemem. 
Dedi. Ve her ne kadar israr eylediler

se de çare olmadı. Bunun üzerine Şey· 
hin müridleri Şeyhin kansına ba~ vurdu
lar. Meğer bu kadın çok kurnaz .. Çok 
fettan bir kadınmış .. Ona yalvardılar. 

Kadın da: 
İşi bana bırakın. Ben Şeyhi kandırı

rım. Dedi. Hakikaten de kadın kurnaz· 
lığı ile nllem etti, kallem etti, yalvardı, 
yakardı, ağladı, sızladı, velhasil altın• 

dan girdi, üstünden çıkb ve Şeyhi kandır· 
dı. Şeyh te ellerini kaldırıp Musa pey· 
gamber aleyhinde beddüa etti. 

O sırada Musa, bütün askerleri ile bir 
sahrada bulunuyordu. Musa ve askerleri 
bu sahrada yollarım sasırdılar. Nereye 

çoktur. Siz de ona göre kıyas ediniz. 
Şahzadenin nahak yere kanına girmeyi
niz. Son pişmanlık fayda vermez. 
Padişah vezirinden bu sözleri işitince 

şahzadesini tekrar zındruuı gnöderdi ve 
o gün öldürtın<ıkten vazgeçti. Akşam 

olunca kadın yine oğlandan söz açtı. 

Şah: 

- Bugün de vezirlerim 
z.ındana gönderdim. 
Cevabını verdi. Kadın: 

komadılar, 

- Ben, dedi, o vezirlerin maksatlan
nı biliyorum. Her gün bir hile yapıyor
lar. Kadınların aklı kısndır. Yalancıdır, 
falandır diye hep sizi fitliyorlar. Çün
kü benim size karşı ne kadar sndık ve 
bağlı olduğumu gördüler, anladılar ve 
çünkü ben onların da fena fikirlerini 
anladun. Şimdi onlar şahımm gözünden 
beni düşürmek sevdasını gü.di.iyorlar. 
Ben kendlml değil, sizi d\iiünUyorwn. 
Size öyle fenalık edecekler 1d sonra piş-

fında girdiği müsabakalar ve bunların 
elde ettiği dereceler, galibiyetler, kazan
dığı kupa, madalya ve bunları kazanan
ların isimleri. 

6 - Kulübünüzün tarihçesi ve bulun
dub'Unuz bina hakkında malfunat.. 

Bu izahat kulüplerde hazırlanmakta
all'. Haber aldığımıza göre yeni beaen 
terblyesi teşkilatı subay ve erlerin spor 
kulüplerine yeniden intisabını menet
meğe karar vermiştir. Ancak evvelden 
intisap etmiş bulunanlar hakkında §im· 
dilik bir muamele yapılmıyacaktır. 

a 

man olacaksınız ya.. Iş işten geçtikten 
sonra .• Siz onları yokluktan varlığa çı
kardınız. Fakir iken zengin yaptınız ve 
memleketin idaresini ellerine verdiniz. 
Halbuki onlar bu mevkiin ehli değiller
dir. Kimi aşçı kimi kasap kimi ekmekçi 
oğullarıdır. Müsaade "ederseniz size Hı
zır aleyhüsselamm bir hikAyesini anla
tayım. Bu· hiHye bu mesele Üzerine • 
dir: 

Padişah anlat dedi Kadın anlatmağa 
başladı. 

lllZIRIN H1KA YESt 

DUnya sarayında bir padişah vardL 
Bu padişah ta Hızın görmek dilerdi ve 
daima derdi ki her kim bana Hızırı gös
terecek olursa ona istediğini veririm. 
Bunu duyan fakir bir ihtiyar kendi ken

dine: 
- Ben gideyim padişaha beni üç se

ne besle .. Uç sene sonra sana Hızırı 

göstereyim derim. üç sene besledikten 
sonra ya ben ölürüm ya padişah ölilr. 
Yahut ta kabahatimi affeder. Böylcoc 
açlıktan ölmekten kurtulurum. 

Dedi ve padişaha çıkıp bu sözleri söy
ledi. Padişah ta: 

- Peki .. dedi, fakat üç sene sonra sö
zünli tutmadığın takdirde seni öldilrU

rüm. 

•• sJrMEDt .. 
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Olur mu hiç? diyenler çoktur. Fakat 

merkezi ve garbi Avrupa c:folklör• !eri
ni çok i§gal eden mahlliklard.ı:r! Bavar
ya veya Saksonyada, Fransanın garbi 
eyaleflerinde bu clnsan karo> lar sık 

sık zuhur ederler ve halkı derin bir 
dehşet içinde bırakırlar. Almanya ve 
Fransız mecmualarının -ha~ en ciddi

yazılar, bu acaip mahlUk.ata herkesi 
!erinde!- bu hususta arada sırada çıkan 

BtRAZ TARtHl MAL'OMAT 

Fransızların «Lu-Garu>, İngilizlerin 

de cVerulh dedikleri ve merkezi Avru
panın «insan l ·1rb lan çok eski zaman
dan.beri malumdur. Kilisalar ve kilisa 
erbabı bunlarla uzun müddet mücadele 
etmişlerdir. 

Katolik uyinleri arasında bu acaip ve 

korkunç mahluklara karşı bir çok dua
lar, ayin ve ttsuller vardır. Bunlarla mü
cadele ederek yaralanmış olanlara mah
sus dualar, afsunlar pek gariptir. Kato
likler, bu mahlukatın şerrine uğramış 
olanları cehennemlik mahlüklar adde
derlerdi ve bu yüzden hususi günah çı
kartma mecburiyeti kurmuşlardır. 

VAMP!RLERLE tNSAN KURTLAR 
ARASINDA FARK 

Yukarıda söylediğimiz gibi cTnsan 
kurt>lar, hem hayvan, hem de insan 
olan garip mahluklardır. Ve Vampirler· 
Ü.en bilhassa bu cihetten ayrılmaktadır

lar . 
Vampirler de, ölüm ve hayat arasın

da bulunan mahluklardır. Buna muka
bil cinsan kurtlan muntazam suretle 
ıhayatta bulunan rnahlUklardır. Di~i ve 
ya erkek olabilirler, korkunç bir beyaz 
kurt şeklindedirler, tenha ormanlarda, 
münferit olarak yaşarlar. Avcılar bun
ların vahşiliğini çok korkunç tecrii.be
lerle anJarnL::ılardır. Hayvanlık hislerine 
tfıbi oldukları va.kıt bu garip ve korkunç 
hayvanlar, çocuklara ve kadınlar ~k 
düşkün olurlar. Fakat erke-klere de sal
dırmaktan çekinmezler. Sair hayvanlara 
da saldırırlarsa da en ziyade geyik1eri 
sev~rlerr Bununla beraber, diğer vahşi 
hayvanlardan başkalıkları yoktur; ça -
kal, Sırtlan ve saire gibi.. 

FAKAT .. 

Fakat.. Bu garip ve acaip mahluk, 
insanlık hislerine kapıldıkları vakıt, iş
ler bnştan başa değişirler. Hayvanlıktan 
insanlığa bu nıahl\ıklar ancak gece yarı
sı geç:?rler, fakat istedikleri unda tek
rar kurt olabilirler. Insan kıyafetinde 
olduklan zaman in!;anlar arasına kan-

~ırlar. Dost ve düşman tutarlar, hatta 
evlenerek aile bile kurarlar. Fakat, asıl 
kurtluğunu kaybetmemek için bazı ba
zı dağlara, ormanlara çıkmak ve kurt 
şehlclini almak şartiyle .. 

Bu mahlQklar, insan gibi ya.ıad1kları 
zaman -ileride izah edeceğimiz bir çok 
Met ve usul!erindern başka- kendileri
ne mahsus bir ahlaktan bir türlü ayrı
lamazlar; bilhassa yemek itiyatları çok 
başkadır. Meseli, pişmi§ yemek yemek
ten hiç hoşlanmazlar ve dağdaki kurt
lar gibi eti çiğ olarak ve gizlice yerler! 
Fakat bunun daha müthi§i var: Kurt 
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insan, o .. n ıarı grni 
canlı mahlukları yemekten çok hoşla
nırlar, bunun için bazı hayvanların da -
ınarlarına, etlerine keskin dişlerini ba
tırn:lar, onun kanını sıcak, sıcak emer
ler! 

dnsan kurt» insanlık veya hayvanlık 
devrinde taze kan içmez.c;~, gıdasızlıktan 
ölür! 

Işte, bu büyük ve çok vah~iyane mec
buriyet insan kurdun ınevcudiyctiııL bü
yük tehlikelere düşürür. Çünkü ev hay-

vanlarına, hatta uyumakta bulunan in
sanlara saldırmamak bazı zamanlar ira
desi üstünde kalır! 
Dahası var: 

Canlı mahlukat elde edemediği za -
man, clnsan kurb ölülere saldırır, taze • gömülmüş cesetleri m ~rlarından çıka-
rarak yemeğe savaşır~ 

ROMA KURULURKE..1\I! .. 

Roma şehrinin kurulma~ı hikayesi 
meşhurdur: Romolb ile Romos adlı iki 
erkek kardeş, her nasılsa ve henüz si.it 

çocuğu iken da;;larda kalmış \'C bir di'>i 
kurt tcırafından emzirilerek biiyütül -
müşlerdir. Bu çocuklar delikanL'ık ~a -
ğımı gelınisler, bir çok maceralar sıra
sında Romos oldürülmüstür. Romolos 
ta bu aralık Tiber nehri l· ·n~~ında Ro
ma şehrinin temell(!l'.inİ atı 1ııı+ır Roma

nın iJk sakinleri dişi kurda tapınıl'lar

dı. Kurt südü ile büyümüş b;r dt likanlı 
olduğuna göre, bu tapınma sekli hiç ti:! 
gayri tabii görülmez! Latin medeniyeti 
de, çok zamanlar kurdu takdis etmekten 
geri kalmamıiiır. 

Senek, cDi Rcs Miralilis:t adlı eserin-

Kadınlar sade fala bakmak, büyü yapmak ve göbek 
atmakla kalmazlar .. Kocakarı ilaçları yapmakta 

da büyük bir şöhrete sahiptirler. 
Romanya çingeneleri, bilhassa çingene .,. ~ 

kadınlan sadece fala bakmalc, reınil at~ -~, 

mak, büyü yapmak ve göbek atmakla 
geçinmezler. 

Kocakarı ilaçları yapmakta da çok 
mahir ve meşhurdurlar. 

Cahil halktan başka zengin ayan ve 
eşraf aileleri de onların her derde deva 
olan bin bir çeşid aaçlarına baş VUTUr• 
lar Bilıu-ssa çocuk düşürmek veya çocuk 
yapmak ilaçlan bülün Romanyada şöh
ret bulmuştur. 

Maamafih çingene karılan böyle hu
Kara orman dağlarında bulunan Bol- susi doktorluklarını kendi cinslerinden 

ferav köyünde 1901 kışında geçen bir oln=ııyanlara karşı pek le hoşlanmıyarak 
hadise vardı!· ki. Tibinyen i.iniversite - yaparlar. Çingenelerin, tabir caizse «he
si profesörlerinden Bolferam fon Hay- yaz ırk»a karşı sönmez bir kinleri var
nemanı d·ı insan kurtlara inandırmıştır. dır. 

Bugün, kara d:ığların yüksek bir kıs
mında ve birbirinden o1dukca u~ak elli 
kadar haneden mürekkeptir. Köy hal
kı. yaz mevsiminde kendilerine mahsus 

Celladlık vazifesini seve seve yapma
ları ve bu İ7İ yalnız kendilerine hasret
meleri de bu ekin> yiizündendir. 

* Romanyada yaşıyan \'...İngene grup ve 
ltabilelerinin büyük bir kısmı adına Bu· 
lubaşa dedikleri bir çeri başına tabidir
ler. 

Buluba~yı bütün kabileler bir araya 
gelerek intihap ederler. öldüğü zaman 
yerine onun tayin etliği adam değil, fakat 

bilhassa yine kabilelerin müşterek intihap ettik
leri adam geçer . 

bir nevi saat yapmak ve salmal( üe ge
çinirler, kı~tn da avcılık ile meşgul olur
lar. 1901 sene5i kışı çok ağır olmuş ve 
köylüler haftalarca evlerinde kapanmak 
mecburiyetindl! kalmışlardır. Her biri 
oldukça uzak bulunan diğer köylerle d." 
irtibat tamamiyle kPsilınişfir. 

Bu korkunç kışta. köylüler 
bir Ayı vurmağ,ı muvaffak oldukları 

zaman b!r müddet için taze ete kavuş-

tukhırı için k endilerini bahtiyar say -
nııslardır. Fakat, her· tarafın kadar al
tında kalın sınd<ın dolayı, köyün sokak-
l<ırl-·l kad ı· inen ar. kurtlara, el .:ıürme
ğc c a:. l dPmcıni~leı·dir. 

"'l'n" şidd tli geç"n 1880 kı~ ı içinde 
b'ı· sab:ıh Han.::. Snuı· adlı bir küylii şa-
f kla berah r a\·a c,:ıkm·~ idi. 

'l' •nhada bir yerde avlanırken. orma-
nm içine clah11-ş ve or"cla bir d~~i kur
da ,.asilaınL<>, kurdu i))dürmiliitür. 

.Avcı, lwr.!un ini b ,.ındn vw·ulduJ!~'

nu gı:irünce, ini .) ok "nlıık istl!miş ve 
cliplcn g:uip s .. ~Lr duymu:;;tur. 

Büyük bir merak içinde ini açan av
cı, en bi.i:,:i.ik lınyretl •r i~indc krılınıştır: 

Inde küçiık ve çıplak bir kız çocuğu
nu üç kurt 3 avru.su ile oynajırk.en bul-

Bulubaşaların nüfuz ve hakimiyeti 
mutlaktır. Onun emrine her kes itaat 
eder. Hatta derebeyleri bile bu çeri ba
şının kuvvet ve hakimiyetini tasdik et
mişlerd<r. Ve onun vasıtaııile yüzbinlerce 
çinr:eneye nafiz olmuşlardır. 

Buluba.oıa hem kanun yapar, hem ka
nunu tatbik eder. Verdiği ceza kararlan 
temyizsiz ve istinafsızdır. Muhakkak tat• 
bik olunur. 

Buluba~nın elbnesi de çingenelerill• 
kinden ayndır. Parlak renkli elbise giyer
ler. Kulaklarına alhn halka takarlar. Çin
genelerin düğmeleri sarı yaldızlıdır. Ata 
binerler ve çizmelerine albn saplı bir kır
baç sokarlar. Sakc<l salıvermek ve astıra• 
gan kal~k giymek hakkı sadece onlat'a 
verilınhtir. 

* 

den istifade ile kapı arkasından aşınlım~ 
iskarpinler, lastikler. ele kolay gelen 'Ye 

aşırılması imkan dahilinde bulunan heı 
şey... Hatta takunya bile vardır. Çinge
ne çalar ve çalmağı çingenelik için bir şe· 
ref bilir ... 

Şalvarlann içine gdince ..• Buralarda 
yine çingenelere mahsus ve şayanı hay
ret usullerle çalınmış ve sesleri çıkmasın 
diye boğulmuş tavuklar, horozlar, piliç· 
ler vardır. 

Çergeye dönüşte hangi çingenenin ka· 
rısı o gi.in fazla «göz açıklığn etmiş iscı 

o gece onun şerefine eğlence yapılrr. Çok 
oynarlar. Çok şarkı söylerle, fakat az ~-
rap içerler. 

Eski zamanda, çingenelerin Romanya
daki esaret devrinde derebeyleriniıı on· 
]ara karşı tatbik ettikleri cezah•ın en ba
şında falaka gelirdi. 

En ufak bir .suç işliyen çingene derhal 
falakaya yatırılır ve taban derilf'ri patla
yıncaya kadar sopa vurulurdu. 

18 70 tahinde falakanın yerini lcırbaç 
aldL Derebeylerinin emri altında bulunan 
bir esir çingene kaçacak olursa, yakalan
dığı zaman boynuna demir bir boyunlulr; 
geçirilirdi. Bu boyunluk aylarca çıkarıl
mazdı. Her ne kadar derebeylerinin çin
geneleri öldürmeğe hakları yoktu. Fa
kat hazan öyle cezalar ve işkenceler tat· 

bik ederlerdi ki. Bunlardan sağ kurtul
mak bir mucize olurdu. Derebeylerinin 
istedikleri çingene karısını veya kızını İs· 
tifraş etmeleri, kadını kocasında çocuk
ları ana ve babasından ayırmak haklan 
idi ... 

·- Bi'l'MEDİ ••• 

de, meruıei Romolos d vri olan unutul- muştur. Akşamlan her hangi bir çingene ka-
muş dinlerden birisinin Roınolos yan Viedanırıın emri altında hulıınan cı.V

insan ve yarı hayvan (kurt) olar"k bir e1, h niiz y. ~!arında bulunan bu çocu
mabud telakkisi akidc ... i olduğundan {ıı alm15 \' · l·öyi.ine giitürmü~tüı:. Ken
bah~ecler ve bu din salıkleı inin d" dn- tlisiııe Elza aclı veı ilen bu küçük kız, 
san eti ile h.,nüz sıcak, buharı tii len 
kanı> takdis makamında yedikleıini de 
ilave eyler! 

Scnek'in bu ifadesinden Roınolosun 

kurduğu vicdan akidesinin doğrud~m 

doğruya clnsan kurd.a lopmak ve inan
mak olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu kanaatin, bugüne kadar devam 
eden «insan kurb korku ve masalları 
ile münasebeti ~ikardır. iBlhassa bu 
noktadan şayanı dikkattir! 

köyde avcının aile i Vl'! ço~ukhırı arasm· 
ela büyümüştür. Ve rıe Snor ne ele köy 
halkı 1901 bşı için hazırlanan korkum: 
hakikati akıllarına bile getirınemi.sler -
dir! 

sar insanlardan mürekkep olan köy
lüler, avcı Snorun oı·manda ve bir kurt 
ininde bulduğu bu kızın hakiki mahi
yeti hakkında hiç bir şüpheye dü~me
mişler ve: 

-BITMF.DI-

bilesinin çergesine girdiniz mi? elbette 
böyle bir fırsat elinize geçmemi,tir. 

Sabah oldu mu, erkekler ve kadinlar 
.-e bir kımm çocuklar çergeden çıkarak 
sehir sokaklarına ve ayn ayrı yayıhdar. 
Akşam dönüşü en mühim vazife kadın
lara düı;er. Eğer di1'kat etmişseniz çer~ 
geye dönen kadınlann sırtlarında torba
ların dolgunluğunu ve hatta şalvarlarının 
şişkinliğini gönn~nüzdür. 

Sözde kura ekmek toplamağa yanyan 
bu torbaların vazifeleri pek. mühimdir. 
Onlann içlerinde sadece evlerden allah 
rizaıı için dilenilen birer lokma elemek 
değil, merhametli insanların gafletlerin-

*' ._. _ JCWWW 

• 
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Çar İkinci Nikolanın kardeşi Gran Dük Mişel Alcksandroviçe sağlığında 
İngiltere kralı tarafından (Banyo) ve (Diz bağı) nişanları verilmişti. Çok bü
yük bir kıymet ve servet ifade eden bu nişanları Gran Dük Mişelin varisleri 
satmak istemi§ler ve bunun için de Lonclraya gelmişlerdir. 

Fak.at Ingiliz kanunu mucibince bu ni.ş-anların, sahibi öldükten sonra tekrar 

İngiliz hükümdarına iadesi icap ettiğinden nişanlar varislerin ellerinden alın· 
mış ve saray hazinesine konuhnuştur. Resimde bu iki nişanı görmektesiniz. 

Tarihi macera emir Maske Fransa tarihinin ~ 
kördüğüm nokt~~ ve esrar romanı .. mıilli1zm:lliıı?'8TGıillıilillii•C~SP"lllaıllllUl!%'SJlifla•Tlliil'•Pl8Jl""imıillill .. llBIElllllll!~ .......... ~Wölil·~'j''ililllıi"ıml'YP~'911111P~flımi .... 111: ..... illl 
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İvon titredi.. 
Bu mel'un... İğrenç herifin eline mi 

dil§ecekti. 
Hayır... Hayır... Asla .. 
Kendini müdafaa için kıhncını çekti .. 

Fakat derhal düşündü .. Hayatını kendi 
malı gibi harcıyamazdı. Monsenyör Lui 
tehlikede iken o onu kurtarmadan öl
mek istemiyordu. Kontesin avdet etme
mesi ve bu mel'un kanburun böyle hay
dutların başında hücumu Monsenyörün 
de bir tehlike içinde bulunduğuna de
lildi. Vazifesi ölmek değil. Onu kur

tarmaktı. 
Büyük bir az.imle hizmetçi kadını elin

den tutarak odasına koştu. 
- Bana yardım et.. 
Dedi. İkisi bir olarak odanın içindeki 

ağır eşyaları derhal kapının arkasına 

yığdılar. 

İvon: 
- Onlar dedi bu kapıyı kırıp ta içeri 

gir.inceye kadar bir kaç dakika geçer .. 
Bu müddet zarfında biz de yatak çar· 
~aflarıru parçalar ip gibi birbirine bağ
larız. Ucunu pençerenin deıtürine ge
C"irdikten sonra kaçarız. 

Bu sırada dışarıdan kapıya şiddetli 

hücumlar yapılmaia baslamı,stı. 

·-- -- ---- ---
_ : 

İvon pençereye koştu. 
Pençerenin camları birden parçalandı 

ve iki haydudun korkunç suratı görün

dü. 
Haydutlar daha evvel ip atmak sure

tiyle balkona tırrnarunı'ilar ve buradan 
pençereye geçerek camları kırm~lar, 

bu yegane firar yolunu da kesmislerdi. 
İvon bir korku sayhası fırlatarak bir 

kaç adım geri çekildi. 
Vaziyet ümitsizdi. Fakat genç kız. ce

saretini kaybetmedi. 

Kapıya olan hücumlar ise şiddetlen
miş hatta kapı kanatlarından birinin 'a;y
nast parçalanmıjtı bile .. 

Ivon, haydudu bir an evvel öldürmek 
,.e pençereden kaçmak için hücumları
nı sıklaştırdı. 

Haydut gerilemiş .. Duvara kadar gel
mişti. 

Genç kız, vaziyetin nezaketi ve za -
ıuanın darlığı içinde işini bir an evvel 
bitirmek lüzumunu duydu ve ileri doğ
ru kuvvetli .. hızlı bir hamle yaptı. 

İki haydut, bu odada genç bir kız gö- Bu sırada herif ani bir süratle yana 
receklerini sanmışlardı. Şimdi karşıla- sıçradı, I vonun kılıncını duvara çarpa
rında her türlü mücadeleye hazır eli rak parçalattı. 
silahlı bir delikanlı görünce şaşaladılar. Bu süratli hamle ile de ayağı yerdeki 

İvon bu şaşkınlıktan istifade ederek' haydudun kanları ile ıslak zemin üze. 
ileri atıldı ve kılıncı ile haydutlıttdan rinde kayarak yüzü koyun kapandı. 
birinin göğsünü cleldi Haydut hemen yalın k.ılıncı ile Ivo-
Arkadaşının kanlar içinde yere yu- nun üzerinE! koştu. Tam kılıncmı sap-

varlandığını gören öteki haydut : lıyacağı sırada odada bir tabanca pat~ 
- Vay anasını... dedi. Kanbur bize ladı. 

bu delikanlıdan hiç bahsetmemişti. Pek Beyninden vurulan haydut yere yu-
yaınan bir Şey- varlandL 

Ve böyle söyliyerek o da kılıncını Ivon yerden ltalktı. Hayatı.nı bu su--
çekti. Tam zamanında hare.ket etmişti retle kurt.aran adamı görmek için kapı 
Yoksa o da arkadaşının. akıbetine uğ- tarafına baktı ve bir sayha fırlattı: • 
rtyacaktı. Ikisi arasında müthiş bir mü- - Gni.afon!.. Gııidon! .. 
cadele bas 2österdi. Kanbur, iğrenç ve vah.si bir $.lrLt.ala 

ile cevap verdi: 
- Evet.. Benim matmazel Ivon .. Gö

rüyorsunuz ya.. Sizi yalnız ölümden 
kurlarmadım .. Aynı zamanda sizin için 
en kıymetli adamlarımdan birinin daha 
hayatına kıydım. Size karşı aşkımın 

bundan kuvvetli delili mi olur .. 
Ivon kendini zaptedemiyerek nefreti

ni haykırdı: 

- Sefil .. Alçak.. 
- Bu sözlerinizi dinlemeğe alıştığım 

için onları bir iltifat telakki ediyorum. 
Sizinle başbaşa kalıp çok hususi görüş
memizde o gece size olan biten işlere 
dair bazı izahat vermeği faydalı bulu
yorum. Evvela maziden bahsedeyim. Is
tikbalden.. Daha doğrusu istikbalimiz
den sonra bahsederiz. 

Genç kız başını kaldırdı. Kin dolu na· 
zarlarını kanbura çevirdi. 

Iğrenç mahlılk, şeytani bir te1'essüm
le: 

Ya ... dedi. Görüyorum ki sözlerim 
sizi alakadar edecek. Bu gece aziz dost
larınız madam La Kontes Suvanson ve 
Markiz dö Montespanla şövalye dö Lo
ren Rohan kralımız on dördüncü Luiyi 
bir tuzağa dii4ürmek için çok mahirane 
bir plan hazırlamışlardı. Berekt versin 

ki bu plaru altüst edecek ve kralı kur
taracak birisi vardı ve o da bendim .. 

- Melun kanbur .. Allah belanı ver· 
sin .. 

- Teşekkür ederim matmazel.. Fa -
kat kralı kurtarmakla ona bir eyilik 
yapmak istediğimi sanmayınız. Beni kıs
kançlığını bu yola sevketti. Siz eğer .. 
ilk defa ve size hislerimi bildirdiğim 

ilk gece benim a§kıma mukabele tenez
zülünde bulunmuş olsa idiniz bugün .. 
bu saatte Monsenyör Lui Fransa tahtı

na çıkmış olacaktı. Halbuki şimdi o 
Sewnar.sın ve benim aziz dostum Ro -
zarjın bu sefer adamakıllı muhafazası 
altında bulunarak ölünceye kadar mev
kuf kalacağı yere götürülmektedir. Ora
da bol bol taçlı bir sülfileye mensubi • 
yetinin acılarını düşünmeğe vakti ola • 
caktır. Dostunuz şövalye dö Loren, ma
dam La Kontes dö Suvanson ve madam 
La Markiz dö Montespana gelince, on
lar da şu dakikada Lord sarayında ve 
muhafaza altındadırlar. Ve hiç şüphe -
siz saraydan doğruca Bastil zındanma 
gidecekler .. 

Ivon, sevincini belli etmemek için 
gözlerini kapadı. 

MoD.Se'Ilyör Lui ölmemişti. 

Monsenyör Lui yaşıyordu. 

Zından.. Menfa.. Bunların şimdifü 

ehemmiyeti yoktu... Ivon elbette bir gün 
onu ~rtaracaktı. Yeter ki sağ olsun.. 

Fakat bu sevinci muvakkat sürdü.. 
Birden acı hakikat tekrar gözü önünde 
canlandı. 

Şimdi.. O.. melun kanburun elinde 
idi. Ve ondan hiç.. hiç bir merhamet 
bekliyemezdi 

Gniafon, bir müddet sustuktan sonra 
devan1 etti: 

• - I§te matmazel Ivon. Dostunuzun 
vaziyeti bu şekilde .. Ben de sizi himaye
siz ve yalnız kaldığınızı görünce hemen 
koşarak bw·aya geldim. Size himayemi .. 
dostluğumu ve aşkımı takdim ediyo -
rum .. 

Ivon .. Benim içimde yanan aşkın kıy
metini bil.. Yoksa.. beni dinle. lvon! 
Ben artık senin eskiden tanıdıjııı za
vallı ve serseri Gniafon değilim. Bugün
den itibaren sarayda mühim bir mevkie 
namzedim ve pek az sonu da en ileri 
zenginlerin bile gıpta edecekleri bir ser
vete sahip olacağım. Ben eğer istersem 
yarın bir konağa .. Uşaklara .. Asalet un
vanına ve asalet kılıncı taşımağa bile 
bak kazanabilirim. 
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şer ve filkinlik. y~ilır. 'Iedni eUiril
ınezse ınilrrop kan• geçerek imıanr feci 
bir surette öldürür. Yapağı ticareti ya

Bu hastalık hayvan Yetiştirenler ara- pm)ar bu hpstehlr wlı:wi,ta ......,.. 
sanda Dalak hastalığı namiyleo Wımm:ış- borulanyle abrla. Hannt dereeeleri 
tır. Bu hastalığı yapan gözle görülmez derbıal kırk kuk lıire bdm- çıılra>, ..W 
derecede küçük çomak şeklinde hayvan- haller gösterirler., nihayet nefes~ 
cıklardrr. Bu h~ığa tek ve çift tır- rak ağız ve bunmJarma lı:.m ..._. -
naklı hayvanların hepsi, köpekler, do- retile çok .feci ölürler. v.-ı ...... 
muzlar tutulduğu gibi insanlar da tu- tedavisi yapılmayaa bu J.stehk çok 
tulur. tclılikeJi bir mamara aızeder. 

Bu hastalıgın mikrobu hasta hayvanın iNSANLARLA, HAYVANLARA 
5-behl•n lııuem clain.iadaa ç&t.k- dar aelfrek ültimatom ven:n kıt'a ku- kanında bulunduğundan hastalanan BU HASTALIK c;n;vaıEK 

illa ..,... ~ birlikte ı MmNr mawlen•• •rzıwomııı derhal iaf etmif hayvalar temasla hastalı ı birbirine ge. lçtN NE GtBt TETBtRLER ALIN-
dairaiae pli.yor. Banda keadiıini ~ Ye batli 24 Mut la Kmltepede bir mu- çirmezler. Ancak hasta hir hayvan ölür MALIDIR? 
ret etmek aız1mmda buhmaalarla tama- .bede imza._ eli.et etmifti. veya kesilirse akacak kanı veya iaşesi Hayvanlar için bu hastalıiıa ap "ft 

men...._. mahiyette aöriiliiJ'oc. Soma Bu m-ı.edeaia tudan eaaeen Kolea- ile topraklar, sular, otlar bulaşır. lşte serumu varclır. Her sene At, Sliu', g. 
ö~e bc:lar e.-e pdiyonha ••• E-.ea sov taraf..laa laazırianmlfb. bu bulaşık yerlerdeki otarı yiyen ve su- ~on gı'bi hayvanları hükümet Veterine
Kartal aYJD& baydada. Çok .,.,.,.n1ar öi- Bana söre ubk So.yetler ile Buhara ları içen hayvanlar ağızlarıyle mikrop- rine lt§llatmak lizımdır. AJılammym 
le yemeğini •• P ı· de dail-nla, ~ =- ık ._.. hir doedak başlaJDJfb. lan alarak hastalığa tutulurlar. Lişe hayvanlar bu hastahga daimt tutulmak 
etelderincle yiyor. neteli bir na olanılt F.mir ile Sa.yeder aruında 12 Aiua- üzerine konan sinekler hastalık mikro- tehlikesi karşısında kalırlar. tnsanlar 
öileden eoma ~ d&ııii)'mda. tas 1920 ele ikİDei hir muahede daha inı- bunu hortumlariyle alırlar. Ve ins. nlan mezbahada kesilip Veteriner memurlu-

Akpııml.n lresı 5 · · çalca llıe;relini b- zalewk Ba ....hede ile de Buhuadaki ısırarak hastalık mikrobunu aşılarlar. ğuca muayene edilmi~ olduğu işaretini 
bul ~- Onlann müzik ba..Janna ..ked YaZİyet. ... yjw Ye genç Bubaıal1- Hastalıklı pastırma ve sucukları ve şar- taşımayan etleri yememelidir. Hasta 
düıliyor. Abbaplan. doetlariyle netdil lann ~ hıma...,.. tesbit edihnit bonlu eUe:ri az pişirmek suretiyle yiyen olan hay\•anla:rı yememelidir. Şarbondan 
mtler seçiriyor Ye 80ma eğlencesini ta- olayorcLı. iki •öı1 ·d:w ibaret ba mua- insanların bağırsak ve ai'!ızlannda yara şüpheli olarak olen hayvanları köpek 
mamlıyordu. Yazlan da Buharanm çok hede imza edildikten sonra Buhara ile varsa bu yaralardan hastalık mikrobunu lerin çıkaramayacağı derecede derin bi.rf 
uzakta olmıyan sayfiyedeki sarayına çe- 1 Sovyetler arasındaki yardım vaziyetini alırlar. Hasta hayvanlann deri ve ya- çukura derisini ve yapagısmı almada! 
kil ip orada ate, renkli güller bağçcsinde teshit için Çare onuda f 8 ağustosta bir pağılarında da bu has\ahk mikrobu bu- atmalı ve üzerine bol .sönmemiş kir 
gününü gün ediyordu. Maamafih bir çok konferans toplanmıştL Bu konferansta lunduğundan ekse.riya deri ve yapak- döküp gömmelidir. Ve yahut ~ ta, 

yıllar da yazm Kırımda Yahada bulunan Buhara Emirinin 60 murahhası da bulu- çılık. ve kasaplık ile ~iğal eden insan- mameıı yakmalıdır. 'Eier böyle yapt 
Emirler semtindeki sayfiyesine çekiliyor nuyordu. Bu konferans ile de artık iki lar bu hastalığa tutulurlar. mazsa ve )c~ yemesine bıralaiw-
1.ııın Orta Aayanın soğuk havalannda nıemleket aruında muallakta hiç bir Bu hastalığın mikrobLl g,erek ilf.çlara sa sinekler J~c;cden alacakları ınlkn>bıt 
geçirdiği günleri Karadenizin tirin sahil- mesele kalmamııtı. Her şey yoluna gir- ve gerekse havanın hararet ve göne- insanlar uyurken yüalerine w elleriae 
lerinde neşeye k.albediliyordu. Günler mif telakki ediliyordu. şine ve koraklığına karşı çok :mukavim.- konarak ısırıp 91ılarlar. 
Lazan ne çabuk geçer •.• Yazlar, lutlar Netekim 60 murahhas memleketlerine dir. Görühnii§ olan lişelerde bulunduk- HASTALIOA TUTDLDUXTAlf 
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derken nmayet lnlcd&p günlerinde Bu- döndükleri Te Emire mal\mıal verdikleri ları yerler ve civarından akan sular hep SONRA NE y APMALJ? AıllancJald «arkadap la mı.,.- w.. K ia-
bara Emiri de Buharadaki sarayında bu- zaman daima nevmit yaziyette bulunan bu hastalığın mikrobunu alarak gittik- Hayvanlar hastalanınca derhal en ya- grafla yapılal§ .. Ertesi akşam da geldi- şun burada bulunaa -cazadesine tel-
lunuyordu. Emir. ilk defa olmak üzere genif bir ae· leri yerleri bulaştırırlar. . kın hükümet amirine ve:ra Jandınına ğtm zaman Mihal bana yine telgrafla ve- gnrf çek:rrriş. Amcazadesi bu akşam An-

Cençler inkılap &\inlerinin Avrupadan Ece alm,.n Çünkü. dahai. harıci. ,..asi. HASTALlCA TUTULAN HAY- karakoluna haber vermeli, ve Veteriaer rilmiş cevabı gösterdi. karaya eidiyor. Selmanı da benlber ~ 
naad olsa Aayaya sirayet edeceğine ka- iktisadi. nihayet ukeri. bütün pürüzler VAN VE 1NSANLARDA NE G tBt memuru gelinceye kad• hutayı aymp Ankaradan ıelelı cevap ~ icli: türmek içiıl aeWi Düşümlüııın_ Hiç de-
niydiler. balleclihni,, gençlije yapıla.c.ak hareketler ALJ.)lgfLER GOR'OL'OR? muhafaza etmeli, şayet ölürse laşesini cKabuI.. Teşekkür ederim.. Hemen ğilse yolda arkadaşlık ederler diye mu-

Maamafıh Buharanın da artık uyan· tcsbit edilmit. lıer iki taraf da kendi ar- Koyuncular bu hastalığı çok iyi tanır- saklamalıdır. yola çıkar .. > vafık buldum .. 
dığını ve memlekette yenilik. yapmalı:, zularını tamamen yerine getirmişlerdi. lar. Tutulan koyunlar otlamaz. sürünün Veteriner 18.şe ve hasta ü:ıeriade ~ Nihal, bu neticeden ~k memnun g• Ve Nihal böyle söyledikten sonra deli-
halkın fikrini açmak Iizımgelcliğini bil- gerisinde kalır ve titremege başlarlar, talığı teşhis eder -.oe derhal hasta varsa rünüyordu. Akşam sofrada pek neselı kanlıyı b:ma prezante elti: 
dikleri için buna göre çalışıyorlardı. Yeni Vaziyet ve kan i§eyerek ve kanlı pislik çıkararak serumla hastayı kurtarır, ve diğerlerine yemek yedi. Selman ise durgun duru_ - Bay Necmi.. Kendisini ben de da-

Esasen komitenin azası günden güne Bu konferansın ak.tedildiği tarih Üze- hayvan zayıflamadan düşüp birden bire de aşı yaparak ba9talıktan korur, hasta- yordu. Ertesi gün Cumartesi idi. Pazar ha ilk defa bugün göriiJwum. Fakat•-
artmıştı. Harpten dönen gözü açılmış rinden henüz 14 giin bile geçmemişti. Bir ölürler. Hatta çobanlar hayvanların bur- llklı mahallerin mikrobu öldürücii ilaç- sabaJaı kalkacak. Tcros ekspresi ile Sel- kadaşım dalına ondan ~ 
Buharalı gençler de memlekete döner gün Kızılordu ile Buhara gençlerinden nunu sıkarak iıC'ltirirler. Şayet sidikle- larla temizlenmesi ve gübreleriR yakıl- mama ptmesi kararlaştırıldı. S.bable- Neden bilmem, ba ılıpıtkaelnun suratı 
dönmez komiteye iltihak ediyorlardı. mürekkep bir kuvvetin Buhara önünde rini kanlı görürlerse dalağa tutulduğu.. ması lkımchr. ,.m kall'Yalbyı hep beraber yaptık. Ben. hiç te hapn. giımedL 

Emir Said miri &lim han da gençlerin çadır kurdukları aörüldü. Emir bu vazi- nu anlarlar. Beyğir ve sığırlarda koyun- lnsanlar ellerinde ve yüzlerinde kara bermutat vazifemin bapna geldim. Selmana döndüm: 
bu hareketlerinden, faaliyetinden, yeni yet kar"911lda artık Buhaıada duramıya- lar gibi hastalığa mukavemet edemezler. çıban dedikleri dalak çıbanını çıkanraa Fakat bir türlü içim rahat etmiyordu. - Bu adamla bu akşam ıPtmek isli-
baya.t,a .klU'il a:&atcrdaklerj alakadan d.P· cağuu-&nlamıştL Şiddetli sancılar göstererek ölürler. Mnıetı vakıt kaybetmeden hükümet Selm•u, kanma benziyen bu kaıdma. yor m.usuauz? 
layı sumauniyetiai gizliyenüıYor ve oa- Krwlsı I & Bulı--.. qp1 .._ i.- lAsanlarda dalak hastalığı en ziyade doktm mika: t ....a .- -.W imi = Wltiı:a www wakıf oı.. ı.J-. ~ w) Seb= eewıp e&.r.ı 
larla yakından temasta bulunuyordu. tediii aoikiıda. o cine bdar cereyan sineklerle geçtiğinden daha çok el ve serumla tedıni ettirilmelidir. Kendi dmmı plmz olarak görmek, onu SÖJ"- öı,Jle bir mş hareketi yaptı ki buna ı...n 

Maamafih Hanın alakası kolay olma- eden vak·a1arda111 da Rım çarına nııml ha- yfu.lnrinde kara çıban dedikleri bu ç~ kendine tedaviye bDranlarm W7& ehem Jetmek_ Oııun ağzından karıma ait ~ (kahuJ) laem ele (red) rninasamı aım.k 
mıştL Gençler Avrupadaki inkılaptan reket edildiği ve diğer prensler. prenses- ban sineklerin ısırdıkları yerde evvela mieyt vemeyerek doktora gitmeyip i&- ran öğrenmek arzusu bir kurt gibi ~ kabildi. 

80nra Buharada da bir inkılap olacağına '~re neler yaptıldan, nihayet milli Azer- kırmızı renkte bir çıban \"e sonı-a bu mal edenlerin akibetlm ölüm olduğunu mi kemiriyordu. Ertesi sabah gidecek- Ndıalin kız. kardeşinin üzerine diki1-
kanidirler. beycaa hükümeti ile aralonnda geçen ha- çıbanmorarır ve siyah bir renk alır. şi- hatırdan çıkannamabdır. ti ve artık onunla yalnız kalmak imki- miş amirane ba~1-ı g&rümden ~ -

Bunun için nihayet bir gün bayrakları disderi çok iyi biliyordu. --------------- m w.bütün kalkacaktı. madı. 
açtılar. Emirin sarayına kadar çıktılar. A k R d l r-.1--.1·- Saate baktım, iki bu,.uk. Zavallı kızın daima elleri uçlan ;re-

Emir derhal saraydaki karısını, çolu- D af 3 a y OSU r l ~·-..&AUoo 'Y 
istediklerini açık.tan açıia söyleyorlarcL. _ _ B o R s A Bemea bürod:mı -wun. Ot.omobüime miş pamuk eldivenleri ~ ınn,.du. ğunu, çocuğunu, bundan b ska hazine- ~-· 

Bir tUfan gibi dalgalanan BubaraWa- a•1-·arak Y.-ilköy yolunu tuttum. Kim Korkuyordu. Kız ~ karim -sini alarak Eylulün ilk gününde Buharayı ·~~· -r 
rın bu hareketi bir an içinde bütün Tür- terketti. DALGA UZUNLUGU 1 bilir belki Sehnanı ft'de ]Ja1mz bulurum yordu. Hayır .. bayır_ o.. Recmi ---
L• da L_ ,_ • • B" ·· ÖZIJll .ıı-e umı·· ... 1-'vonlum. Otomobilimi k-. leo lMl herifle lııen- --ı1-----'- • .. staıı mıırea;ete geçm.ıfti. utun çıvar Emir firar ediyordu ... Yantndaki ha- BUGfJN 'WV UCU&,,. ~-,-

h. 1 d-L! ballr. ba-'- J da 8uh 544 ş. Hiza halefleri 14 '15 18 51 ..__ -.....1...- L!- beride durdurdum. ~ Çok -~1..'1.- D va\tjecle -ti=-istiw 
ıe ır er ~ ta-.a• •n ara- zine de rivayete göre T"1mur zaroanrndan ocu ~ -.riK ~ ,,. • ._"':t"' 
lılarm rnünevvmlerin arzusunda tekrar· lı: Jm t _.._. lı: et" . nda 1'39 ıa. 183 Ka./120 Ww 4"111. j. Tuanlo l6 3'15 l'1 51 bk kapsmm whtannı daiına yanım- l:lemesa Mı- bir &ar...._ 

a a armr ıym ı ve aynı zama 350 ADIQnık 17 lt 51 da tlıpımL ~ mulea açtua. ~ak- - Sel_, ı..n.... ..... ._. Alıb-
layordu. hakiki miden kıymeti fa:zla olan miicev- T. A. p_ lLN m. Mi5 K..a./ 2t Ww. ._, ~~ • ......___. 

Emir ençı·v· bu tarzdak. bar keti -· .mn!!!!!!- -- 1 'l5 M 51 ıu..... 1ICaaa 1-mak merdiveni çık- nııJaki işi si:ıdn Ça pek wıllıık ....... _ 
i J&ID 1 e •- h-t ve tadar bulunuvordu. Kütü-La- T. A. Q. lt.14 -.15115 Kes./ 20 Ww. -.u -...._ ..._-_ --L--1- • _.._ ~ L.. 

d !iL _.J_ , __ .J 7_.__ d ..,.,_ ,, pır• - .-- M 1S • 1$ tma ,,,.... "-ıetimi _..... ... ı.:. ,__. -.;.. ~ P°"C ııııiıri -
en U. aDU& memnun o UMUL L..Au:D te - nede mevcut ve değedi paha biçılrnez '2,30 Muzilıt (&.koç lı.avalan •e lend- ....,, ---.. ~ 

birli bulnnmrıis. ihtiyatlı hareket etmeii kita far eski etle'l'ler ve mia atirlerin de lede.-) 3911. B. Hm 11 D W' , •. ımı.=• aile lreqthf- - ..... elli. H ) ' 'W 'tıe+lr 
k ..1· • • Em' --1~!:.· P ' y 2' Y. l 'r.111 U 35 • 4-. ıt.ıı.. .e S h salrak lu;Aı:liw lıiır Ülip u 6ıt lıiı,rlıea Ww ı ! F' 
en-wne premıp yapan ar; a....,.,.m banlann arasında olduğu söylenmelrte- 13 Saat ayan Ye babeder. 

pleyaw henüz nabe~sim telald.i d" U, IO t.f Türk maziii (Şublar _ Pi) 1799 YekUıı de idiler. $elmanın elinde va&i vardı. orada daha fazla rahat edersiniz. An-
ediyofdu. rr. . . . . ll'.30 Tiık mlIZiii (hlcc ._falı) 630133 Eski yekU.n Ve l'anlarında da hiç tanıınadıjım. ilk karada alışmadığınız bir i§i yapacaluı-

F .__ _ı_ L'- f E · - Emar kendunnı ıtıevenler, sadık upk- 6.11rJ2 Umumi • ..J...1\- defa ~ux.n- bir delikanlı duruyordu. nız. Halbuki kitiplik. sizin kendi meslek a ... t &~ - hıra tan mıre mu- l9 l.S Sa h.beda ,yça..-. .-.u &,....• 
d k d ... f d B 1 lariyfe ve ailesiyle beraber Buharayı ter- • at a,.arı ve • N 7 13 75 Bu ne demekti? çerçevenizin dahı'lindedir. Acelesi yok. 

racaat e er en ıeer tara tan a o te- .. l9.25 Ta.it aa.iği (lace saz fa.it _ de- 0
• 

!'-• • ,,__L • • ,_ . b'I kedip prka dogru firar etmişti. Maba- No. 8 14 25 Bu adam kimdi? Bir k~ gün daha bizim yanımızda ka-
v~enn mı.aaneretinı ço .. tan tema• ı e vam). 
etmişlerdi. dı tarki Bahara İlmi ite meıfutı vilayet- No. 9 15 25 Selman beni görür gönnez sarar _ lınu: ve diişününüz. Hangisi hayatınız 

Rus Ordu. Türkİllancla ! !erin başına geçerek teşkilat yapmak ve 20, KoflllllDS No. 10 16 50 dı. için daha uygunsa onu kabul edersiniz. 
Netekim Bolteviklak temas eden Bu- Kızılordu ile birletem senç Baharalılara 20, tS Mvzik (R;,,-ti cüm.. Bando8u No. 11 18 75 Karını ise kıpkırmızı oldu. Şaşırdı. Sonra Necmi denilen adama aöndilm: 

hara gençleri Emirin derhal cevap verme· karşı koymak idi. şef. lhun Kiiaçet') - Nasıl. Bu satte hiç eve geldiğin - Zahmet ettiniz, dedim. Fakat bal-

si Üzerine Bolıeviklerden yani- istedi- itte basünlerde diğer mıntakalardaki 
ler. B.,.ünlerde ue Kızılordu 1 O mart balk. da yer yer iıgal kuvvetlerine karı• 
1918 de Buhara hududuna gelip çattı. kıyanı etmişlerdi. Karatekin!iler, Tacik-

llti gü.ıılük m..Daaaradan eonra Ker- Mr. Türkmenler de sillhlanna sanfmıt-
miney şehrini İfgal etti. lardı. Fakat eYvel& iyi organize edilme· 

Kızılordunun Türkistan üzerine gön- meleri. sonra bunlann az olmuı nihayet 
dermit olduiu kıt' alann baıında Kolea- kafi miktarda kuvvete sahip olmamalan 
aov ismindeki komiser bulunuyordu. yüzünden ba kayam daha ziyade çete 

O günlerde henüz otuz yqında Lulu- harbi mahiyetinden ileri geçememifti. 
nan bir zat bir saat fabriltaanda amele Dubara Emiri işte bugünlerde şarki 
lften zewı. 11ayesinde arkada,,lan araauı- Buharaya gidiyordu. Fakat kendisinin 
da kendisini göstermiş ve nihayet Taş- Saltanat günlerinde halk ile yakından ali
kentteki Borsevilc hükümete şef de ol- kadar olmaman, kendi zevkinden haı
muştu. kasını düşünmemesi halk arasında hiç 

Komiser KolesıoY Kermineyi işgal et- de iyi bir tesir brrakmam~. Bu sebep-
tikten sonra ise ültimatomu verdi. ten prki Buharaya gittiği zaman kendi-

Oltimatomda Buhara gençliğinin Bol- sini kar§llryanlann tam bir sadakat ile 
şeviklerin dost olduğunu onlann arzula· kendiııine bağlanacağı tahmin edilemez
rının yapJmaıını ve bunlan kabul ettiği di. 
takdirde kendisine de dokunulmıyaca· Halbuki Emirin yanmdakiler, halkın 
ğmı bildiriyordu. kendieini çok eevdiğini, onun uinmlı ha-

Emir ordu ile Buhara yakınlarına ka· yatlarını feda edebileceklerini aöyliyerelc 

.......................................... 

EKiralık yazıhane5 . . 
Emiri aldatıyorlardı. Bu sözle.e aldanan 
Emir de Luna söre lı:afa.,da planlar ya
pıyor; bütün serveti i1e yeniden bir or
du teıkil ederek memleketi İfgal edenlere 
U... kOJ'aıcailDI zannediyordu. 

ı - L'aatre &> Ctadyatör - iNdR yoktu. Ne o... Biqey mi var.. dwm daha lıirkaç &ün bW'ada kalacak. 
(.Facik) ~ ke1mli3rerek sonlu icap edene yine .Aıı11uQa gelir. Siz 

2 - Vah clö. "- - (CJa- 168 ş. Remzi 9 12 25 - Evet, dedim Yanıma almaiı unut- yolunuzdan kalmayın.. 
zounov) 66 B. Fraaka 

13 15 tuğum bir doıııfa vardı. Çok ta lhınulı. Karmıa dönerek: 
3 - Rişitd - Uvertür - (G. Pa- 234 YekUıa O.. Mmjıa a-ldim. Fakat sade ne nr. - Nihal .• dedim. Bayı kapıya kadar 

xea) 0.Uyorum ki bir hazırlık ilstündesi- teşyi eL. Biz:iın yilzümüzden trenini b-
168490 Eski yekWı 

4 - Kapris E.panyol - ( Rim•- m.. Kou:uştutwnuz ve kararla§tınfıtı- çuınımm arzu etm.!m .. 
ki Koraakof) 

168724 
Umumi yekQn mıza göre Selman sabah gidecek değil 

S - Ma~ Penen - (Ketel>ey) ZA11tRE mi tel! 
6 - Norveçyen rapsodi - No.1- 480 çuval BuidaY 5 50 

-•tıw-
2- (E. Laıo) 67 balya pamuk 41 4& 50 llçi Gcretlerlnde fap llastablı 

21 Saat ayarı NM-et mlkdart ile mil~adele.. 
21, 10 Türk muziii (Saz eeerleri ,,e şar- f :-...J bazı akın :ııı. •• tl rde 

İş kanwwnwı meriyetiadıen öue ifçi zmll"Ye ve Y 'Vua.Je e çı-
kılar) iclueeinde Novak"ın uedel'inden). ücretlerioe konulan hacizlerin eskisi kan Şap hastahğı mücadelesine ebem-

22 Koaaıpua (Mizah saati) HAFlF KONSERLER: ha aba-
22.1S Muzik (küçük cwkeatra) 7 den 8 e kadar (31 kü.m) mecncle gibi. devam ettirilerek :İf kaDUAwıdaki miyetle devam oluamakta, .yvan -

K ( v _ _ı R b---L ) A ___ • .__ d=-ı-· . 'J 10 0 _ _.,_ L__ muafiyet mikdanıwı gm öaiinde bulun- lan ve damlan de3enfekte edilmektedir. 
1 ontrut ~ o cn:ut ~yt nrn:;rtnra. , t ~ ... M .. cad 1 · .. · labilmesi için 
2 - Esmerakla. 1 No. Andante dalgası: Netdi ..hah mu.iki& (8. f S: durulmadığı aalafllml§tır. Bu gı'l>i işçi- kö~ı-· ~. enıntezahm~ 0 

ihüyaç aörtll-
(Dri-..) k. ) 7 2 5 B ~-• 11'.m•L 7 50 V !erin • ti ile •· retferinin iş dairele- Y unun un • •- eza . ,7 raU11Java: rıaJL , ar· ~ye uc iia+"' 0 _ k" lil L-..&-1.L çıktıX..-. . . _, ____ ı. bi 

1 
m~.ur. ~r oy , ıuıın.a.u... ....,... w-

melodi - şova: Plak. 10, l 5 Bedin kısa d~uı: nndeıı maltınat ~ tea t o uruna- ıer· ,,.2•• l::x.::-- haber --L.ı_ . . • uıer m~ur .,......... v~ 
Yeni Alman hafif musikm. sı ve bundan sonra muafiyetin tatbilô mükellef tutulmaktadır. 

3 - Bir buse için -
( Paolo T od ti) 

-4 - Deli.ıiea (J. Straus) 
5 - Endlich alleiıı - ( F. Lehar) 
6 - B.ci al Buio - (Mi.cheli) 
7 - Komm mil nııda Varudm 

- Gram Mariza - (Emme· 
rib Katman) 

OPERA ve OPERETLER: ciheüne gidilmNi kararlllflırıı-.ır. Bazı yerlerde hastalık sönmiif ve 

ll Be..lin k .. dalg .. : Opesa" ope- -*'- umumiyet itibariyle zaiflemiştir. Görtl-
ret&aden tçlıi havalan. 11 Bedia Iu.a Owa ... lloıımıta lflllde len dalak hastalığına kal'fl da tedllirler 
da .. aa: Operalaıdaa parçalu. __., ... asfterler.. alınmıştır. 

ODA MUSiKiSi: ~ .,_ 
16.1 ~ Vaqova: Oda rau.ikia Ium.e- Orman kornnıa vazifesinde ~ llA YACllD 9e .... : Murabıt çarp Kızlaraiası ha- i 

: nmda 31 numaralı maiaza ilzerin- : 
: deki yazıhane kiralıktır. 
• : Müracaat: Gazi bulvarı Doktor 
: Hulusi bey caddesi 42 numarada 
: dis tabibi Hatice Azra Demirelli 

Fakat çok geçmeden hakikat anlaııldı. 23, t '> 
Emiri güler yüzle bqılıyanlar, daha doi- 23,45 
nam tacaıu tabtmı terketmit zayıf vazi-

ri (Sohan refakati.le). askeri kıtaiara mensup subay ve erlerin T\Wk Hava lnırumu tarafnıdm ı.r 
RESiTALLER: askerliğe dahullerinde JUU etmiş bu- Wta munhrr•viıffi aepedi1ıen (HAVA-

Muzik (Hafif uvertürler) 
24. Son haheda ve yarınki pro-

i 1. t 5 Berlin. ıu.a da)pa: Şarkalar lunmalarına eQre QftC& birer onnaa ClLIK ve SPOR) llleemtHllllllUD 2a UD

(Yem eserladeo). 16,30 Berlinbadal- koruma memura lilıi sulh hlkimleri cu sayıa 4ia çık-....... Her sasrm gilli 
gram. •. 

• 
: (1-5) (3129) 
.......................................... 

yette ludmıt bir insan halinde &Örenler 
keııdieiDe merhamet etmekten baıka bir 

teJ' yapml)'orlardı . 

-BtrJmDı-

4Y8UPA RADYOSU guı: Orc muaiüıi ( 18.30: prlnlar). lwmrwada tekrar yemiDıa ~ ııdnlra- bu •ıwwla • havaahlmma ft di1J11'a 
SENFONlLER: 17,35 VVaqova: V~oloud refalretile malan Devlet Şkam ~~ ... ait u•b ,azılar ftl"Clrr. 
21.50 Pra•: Çek Slanaom (Jirrık tukdar (19.30: lteza). ....._ ~ -..m. 



Süveyş kanalı ·meselesinde 
Alman gazeteleri ltalyan noktai 
nazarın.ı açıkça terviç ediyorlar 

Bcrlin 20 (ö.R) - Alman gazeteleri 
Ctalyan müddeiyatını tervice devam 
ediyorlar. Yarı resmi D.N.B. ajansı şun
ları yazıyor: 

•• •• 
Kayseride 
Atatürk gunu Kadın haydutlar 
Halkımızın rejime bal· . . . 
hlJiını bir daha tekrar- Kadın, can almak ıcın değıl can ver-
ıamağa vesile oldu.. k · · l · F k 

Kayseri, 20 <A.A> - Ebedi Şclimiz rrıe ıçın yaratı mıştır. a at o, can 
Atatürkün Knyseriye ilk ayak basbğı kf /d ., k d / k 
günün 19 uncu yıldönümü Atatürk gü- Verme e 0 UgU Q ar Can Q fflQ • 

nü resmi ve hususi teşekküllerin, okul- f d h f · · •• f kf d' 
lann ve kalabalık bir halk kitlesinin iş- a a ma are ını gos erme e ır •• 
tirakiyle cümhuriyet alanında kutlandı. 
Alanda heyecanlı söylevlerden sonra 
yurddnşlar ebedi şeflerine, rejime ve 

onun izinde yürüyen Milli Şef İsmet 
İnönünc bağlılıklarını bir kerre daha 
tekrarladılar. 

Bugün onuruna hnlkevindc aynen tö
ren yapıldı. Atatürki.in hyat ve eserleri 
hakk1ndn konferanslar verildi. 

lskenderunda 
Türk serbest 

"un takası 

cSüveyş kanalı kumpanyasının ten -
siki hakkındaki Italyan müddeiyatı, Al
man deniz ticaret mehafilinin görüşle
riyle tevafuk etmektedir ve milletler 
arasında daha eyi bir ekonomik iş bir
liğine mutabıktır. Uzak Şark, Asya ve 
Amerika ticareti SUveyş kanalından ge
çit rüsumu ile daha z.iyade güçleşmiş
tir. Şimdiden bir çok ticaret gemileri 
Süveyş kanalını bırakarak Kap yolunu 
tutmağı tercih ediyorlnr. Süveyş kanalı 
gibi beynelmilel ticaretin inki§af ına hiz
met maksndiyle kurulmuş olan bir kum
panyanın hedefi beynelmilel ticaret za
rarına olarak her sene yüzlerce milyon 
frank olmamalıdır. Böyle bir vaziyet 
Almanynnın ekonomik fikirlerine uy -
gun düşmez. Esasen bu teşebbüse vaze
dilmiş olan sermaye onlarca seneden -
beri dağıtılan temettü hisseleriyle bol 

Ankarn, 20 (A.A) - İskenderun li

Tımusta Jül Feri caddesi son hadiseler manındn te~is edilecek Türk serbest 
dolayısiyle hCT giin böyle halk mıntnknsı üzerinde tetkikata memur 

kalabalığı ile dolmaktadır edilen iktısat, gümrük ve inhisarlar ve

bol itfa da edilmiştir.> 

ların verilmesi lazımdır. Gazete ilave 
ewyor: 

Roma 20 (ö.R) - Giornale d,Italin>' -·~~---~ 

cB. Bonnenin beyanatına gelince 
Fransız hariciye nazırı hakikatte iki ta
raflı mahiyeti olan hukuki ve !iili vazi
yetlere bir taraflı şekil vermek iste -
miştir. ltalya esasen beklediği bu inatçı 
chayır> silsilesinden endişeye dUşUyor 
değildir. Yaşıyan bu meselede kimin ka
uuıacağını görecektir.> 

gazetesi 1935 senesi son Kanununda Ro- heple Italyanın fikrince Roma ve Paris 
madn BB. Laval ve Mussolini arasında arasında bUtün hesapların yeniden gö
yapılmış olan anl8§ltlanın Italya tara - rülmesi, Italyanlara nit hakların teyidi 
fındn hükümden düşmüş telakki edil- ve 1915 Londra anlaşmasının 13 ünücü 
eliğini bir daha teyit etmektedir. Bu sc- maddesiyle Italyaya tanınmış olan hak-

Ingiltereden Çine yar 
' 

ilk verilecek istikr ~ zı parti Çine 
diğerleri de ta ip edecekmi 

Londra 19 (A.A) - Sunday Times 
gazetesinin yazdığına göre Ingiltcre Çi
ne yapacağı malt ve iktısadi yardım 

cümlesinden olmak Uzere Çin ile muva
salayı Birmanya tarikiyle kurmak .fik
rindedir. Binaenaleyh Çin ile Birman-

Çin ordusunda Mongollar 
yayı birleştiren yolun önümüzdeki se
ne tamamlanacağı tahmin ediliyor. 

Londra 19 (A.A) - Hemen bütün ga
zeteler ilk plandn olarak Ingiiterenin 
Çin hUkümetine vereceği istikrazdan 
bahsetmektedir. 

Taymis gazetesi ihracatın geni:..Jetil
mesi hakkındaki kanun çerçevesi dahi
linde yapılan Marcşnl Çan Kay Şekin 
yardım talebine bir cevap teşkil eden 
bir ilk istikrazı daha diğerlerinin de tn-

ı 

kip eylJyeccğW ktıydeylemektedir. 

vam Kamarasında muhaliflere ve 
Loyd Corca karşı hücum 

Londrn 20 (A.A) - Avam kamılfa- 1 dir. Iıalya ve lngiltere hükümetleri ara- liye işine temu edilmediğini ilô.vc ctıniı
sında Sir Con Saymen hükümct namına sında hiç bir pazarlık yapılmamı~tır. Ve tir. 
muhalefetin tenkitlerine cevap vermiştir. yapılmıyacaktır. Sir Con Sayrnen beyanatını ıu aurct-
Nutkunda bilhassa Loyd Corcu hırpala· Rayıbank reisinin ziyaretine celince: le bitirmiştir: 
ynn Sir Con Snymcn demiştir ki: Sir Con Saymcn B. Şahtın Londraya Avam kamarasında çok mühim bir 

Bay Loyd Carç Südct arazisinin Al- ancnk hususi bir ziyaret nu:J<sadiyle gel- ekseriyet 6 teşrini evvelde hükümetin 
manyaya terki doğru olmıyncağı zannın- diğini söylemi~ ve kendisiyle B. Şaht ııiyaactini tasvip etmiştir. O tarihten beri 
da bulunuyor. Bu mütnlliaya knrıı hatır- arasında tamamen ıah!Iİ bir konuşma ol- bu siyasette tadilii.tı muhik gösterebilecek 
!atmak isterim ki Lord Runciman Çt-k duğunu ve bunda hiç bir hükümet ve ma- hiç bir şey değişmemiştir. 
hudut arnzi inin ahnlisini Almnnyaya 
bağlıynn sıkı ırk rabıtalnn nazarı itibara 
alınarak Çd:o lovakyn tarafından der· 
hal Almanynya tcrkedilmesi lazım gel
diğini Miinih konfernnsındnn evvel hü
kümcte bildirmiştir. Münih anlıı§ması 

sulh munhedclcrinin bir hatıUını tasfiye 
etmiştir. 

Sir Con Saymen ltnlyan gönüllüleri 
için de şöyle demiııtir: 

ispanyadan gl"rİ çağırılan on bin ltal
yan gönüllüsünün yerine baııkalarının 

gönderndiği doğru değildir. Çnğırılma 

nihaidir. ispanyaya giden a ker1er esa
sen ornda kalmış ltalyan kıtalannın mev· 
cutlrmnı yükseltmek içindir. lngiltere hü
kümcti bu yükaehmeyi ispanyaya yeni 
ltnlynn kıtnlan göndermemek hakkında
ki vaade muhalif gibi telakki etmemekte-

Cemil Merdam Avrupa seyaha
tinden Suriyeye avdet etti 

Berut 20 (Ö.R) - Avrupa seyahatinden avdet eden Suriye baş
vekili B. Cemil Mardam bu sabah Beruta gelmiş ve istasyon rıhtımın
da memsimle karşılanmıştır. Halk kendisini alkışlamış ve kıtaat selam
lamıştır. B. Cemil Mardnm yarın sabah Şamda bulunacak ve büyük 
halk tezahüratile karşılanacaktır. 

Budapeşte 20 (Ö.R) - Macar telgraf ajansı bildiriyor: Macar -
Çekoslovak hududunda Çekler tarafından Macar toprakları ihlal edil
miştir. Hadise şu suretle olmuştur: 

Çekoslovakyada kalan Nagişana mmtakasında nahiye intihabatın
da ekseriyetiMacarlar ltazandıgğından Çekler Macar hudut muhafızla
rile ~rpışmışlardır. Çekler hudut karakoluna ateş ederek bir Macar 
teğmenini ağır surette yaralamışlar ve bir Macar askerini öldürmüş
lerdir. Macar hudut muhafaza kıtaatı bütün hudut boyunca bu tecavüz 
lı-nfsısında asavisi iade eylemiştir. 

kaletiyle Denizbank umum müdürlüğü
nü temsil eden memurlardan müteşek
kil heyet şehrimize dönmüş ve raporla-
rını vermişlerdir. 

Orgeneral Salih 
Ankaraya geldL 
Ankara, 20 (Hususi) - Kolordo ko

mutanlarından Orgeneral Salih bu sa
bah şehrimize gelmiştir. 

B. Reşit Saffet 
Ankara, 20 (Husus!) - C. H. Partisi 

tarafından gösterilecek mebus namzet
leri arasında sabık mebw Reşit Saffetin 
de bulunması ihtimalinden bahsedil-
mektedir. 

Hava raporu 
Ankara, 20 (Ö.R) - Türkiyede 20/12 

938 de hava durumu raporu : 
Sühunet düne göre Doğu Aruıdolu ve 

Ege bölgelerinde 1 - 4 derece, diğer böl
gelerde altı derece soğum~c;tur. En dü
şük sühunet sıfırın albnda Erzincanda 
bir, Sivnsta 4, Edirne ve Erzurumda 61 

Vanda 7, Karsta on derecedir. 
En yüksek sühunet bugün sant 14 te 

ynpılan rasntlarn göre İzmirde 15, An-

Tabanca ve kama.. . işte böyle kodın haydutlardan birinin 
Bu iki ölüm Aletini kadın elinde iş- üzerine açılmıştır. 

ler görmek in.sana çok tuhaf geliyor. Bir gün yabancı bir devletin casusu 
Hemcinsleri üzerine ölüm saçan sa - olarak tanılan Inyas Reys, vlicudu ta• 

dece erkekler midir? Hayır .. Tarihi tet- banca kurşunu ile delikdeşik edilmiş bir 
kik edenler erkekler kadar kadınların halde bir gece sokak ortasınd~ öldürül
da insan öldürmekte, cinayet .i§lemekte nıUştü. 

yer aldığını görilrler. Zabıtanın yaptığı tahkikat bu cinaye-
Kadının elinde zehir ve tebessüm en ti iki kadının işlediğini göstcnniştir.Hti

kuvvetli ölüm vasıtası iken o narin ve diSe siyasidir: lnyas Reyi Fransaya gcin
okşıyarak öldüren ellere tabanca, bom- deren devlet, onun bazı ~üpheli hnrekd· 
ma ve kama gibi kaba aletler hiç te ya- lerini görmüş, onu gizli olarak ölüme 
bşmıyor. Bununla beraber bugün o ma- mnhk\ım etmiştir.Bu işin görühncsini de 
nikürlü ellerin mükemmel tabanca kul- Rcnato Steiner ve Jertrüd Şildboh adın
landığını, bilezikli bilekleırin en usta ca- da iki güzel kadına tevdi etmiştir. Ci .. 
nilere taş çıkartacak bir maharetle ka- nayeti asıl işliyecek olan Renato Stei. 
mn savurduldannı görüyoruz. nerdir. 
Kadın haydutlar.. Bu kadın hakikaten çok güzeldir. 
Bunlar, öyle sinir buhranına kapıla- Inyas Reys mahirane- bir tuzak kurmuş

rak muhallebici dükkanında sevgilisi- tur. Bu tuzak, aşk tuzağıdır. Aylarca 
ınc veya nişanlısına tahta tabanca çeken beraber sevişmişlerdir. Hemen her gc
gösteriş haydutlarından değil .. Kıyasıya cc beraber geç vakıtlara kadar bnrlar
öldüren.. Teşkilatlar idare eden, gözü da, kabarelerde eğleniyorlar ve sonra 
pek haydutlar.. sabahı yine bnşbnşa beraber yapıyor -
Kadın .. Cnn abnak değil. can verme\{ lnr ... 

talyn ve Adnnndn l7 derece olmuştur. içbı yaratılmıştır. Fakat o, iki karpuzu Remat<ı Steiner artık herşeyi hnzır -
Cenubi Anadolu ile ona Aruıdolunwı bir koltukta yerle~rmenln yolunu bul- :lnmış.. Gizli t kilntmı tc cbblisünün 

şark kısıniliırındn hava kapalı yer yer " mu ve can vericilikte olduğu kadar cnn neticelerinden günü gününe haberc1al' 
Y~. diğer bölgelerde umumiyetle nlıcılıkta da maharetini göstermiştir. etmiş, harekete geçmek emrini bekle -
knpalı geçmiştir. 24 saatte yıığı§lardan. Fransızca bir ata sözü vardır. Cina- mektcdir. 
metre murabbaımı düşen su mikdarı An- yetlerde, re'U\letli işlerde dniınn ek~ - Günün birinde bcklE:'diği emir gcli -
talyzıda 80, Bodrumda 42, Mvğlada öç, dm parmağını> nramağı tavsiye eder. yor. Hemen o gece arkadaşı Jcrtüd Şil
İsportadn 10, İstanbulda 4 kilogramdır. Evvelce cinayetlere sadece sebep olan bahla beraber buluşarak Inyns Reysi 
Diğer bölge1CTdc ·de 1 - 3 kilo arasında- kadınlar şimdi cinayetleri, hem de- bil- bar sonu bir otomobil gez.intisine davet 
dır. yük bir maharetle işlemekte zevk du - e<liyor. 

Bütün bölgelerde rüzgarlar şimalden yuyorlar. Otomobil.. Paristen uzaklaşmıştır. ln-
nr.ami 8 metre sür'atle esmiştir. Hnydut1uğa kadın bambaşka ibir şe - yas sarhoştur. Renato Steiner onu işte 

Muhtemel hnva vaziyeti : - Anad<r kil de vermiştir. bu sarhoş vaziyetinde vücudunu kur-
lunun ıarp kısımları yarın (Bugün) Kadın haydutlar ekseriya erkekler şunla delikdeşik ederek öldürilyor. öHl-
İtnlya ve Yugoslırryada y~ışlarla kuv- gibi fiyakalı baskınlar yapmıyorlar. öl- sünU yol üzerine bırakıyorlar. 
vetli rüzgar yapan alçak ~·ikin tesiri dUrmek istedikleri veya öldürme vaz.i - ' Aşıklarını kendi elleriyle öldüren, 
nltına gircı-eğinden Trakya, i:ge ve ce- fesini Uzerlerine aldıkları kurbanlarını koyunlarına birer yılan gibi sokulduk .. 
nup Anadolunun şnrk kısımlannda ha- ilk önce ifveleri, cazibeleri ile kendi- ları dostlarını ya polise ve yahut hay
,.a k~palı ve yer yer yağmurlu, orta !erine bağlıyorlar. Ve onları tam ölüm dultnra teslim eden kadınlar bugün ~ .. 
Anadoluda çok bulutlu, diğer bölgeler- kıvamına geldikleri zaman merhamet- tık çok görülen şeylerdir ve bilhassa 
de kapalı geçecektir. sizcesine ve tam tabiri ile ckahpecesi- 'gözü pek cinsi 1!\tif erkek haydutlar ka· 

RUzgtirJar doğu ve cenubu şark! Ana- ne> öldürüyorlar. Fransada birkaç sene Amerikalı Gangsterler arasında böyle 
dolu bölgelerinde sakin, Trakya ve Ko- evvel fAili meçhul kalmış (Şambland) dar çoğalmıştır. 
caelide şimalden orta, diğer bölgelerde cinayetinin üzerini örten esarar perdesi •• BİTMEDt •• 
~k istikametinden hafif esecek, hava
lar biraz daha ısınacaktır. 

Ankarada hava bulutlu ve rüzglrsız 
geçmiştir. En yüksek stihunet 12 derece 
hava tazyiki 684 milimetre idi. 

İstanbulda hava kapah, geçmiş, rüz
gar saniyede şimalden en çok on metre 
Sür'atle emn.iştir. Hava tazyiki 14 te 764 
milimetredir. 

30 T~yyare 
Taragonu tekrar 
bombaladılar 

Barselon, 20 (Ö.R) - Üç motörlü 30 
asi tayynresi Röz ve Taragonu bombar
dıman etmişlerdir. Röz kasabasında iki 
ölü ve üç yaralı vardır. Taragondn kur-
ban kaydedilmemiştir. 

Lima 
Konferansı 

Lima, 20 (Ö.R) - Pan Amerikan 
konferansında Amerika devletlerinin İs
pruıya ihtilafına müdahaleleri hakkında 
Guoo tarafından yapılnn teklifi layiha 
komisyonu reddetmiştir. Bu teklif umu-

mi heyet toplantısına verilmiyecektir. 
Lima, 20 (Ö.R) - Pan Amerikan 

konferansının çıkmazdan kurtulması 

için bugün bir anlaşma hasıl olacnğı te
min ediliyor. Geçen geceki faaliyet bu 
hususta müessir bir netice v~ ve 
Arjantin delegesi ııoklai nazaruu değiş
tirmiştir. 

Mussolini kömür madenleri 
mıntakasında yeni Karbonia 

şehrini açti 
Roma 19 (A.A) - Mussolini Sardenya adasında kömür madenleri 

mıntakasında yeni yapılan Garbonia şehrini açmıştır. Merasimde ad8'" 
nın her tarafından gelen elli bin kişi bulunmuştur. Mussolini adaya 
Balzano kruvazörü ile gelmiş ve akşam yine ayni kruvazörle hareket 
etmiştir. 

Carbonia 19 (A.A) - Mussolini burada söylediği nutukta evvela 
bu yeni şehrin bizzat isminde kendi mukadderabnı, menşeini ve he
defini bekliyen vazifeyi taşıdığını söylemiş ve bundan bir sene evvel 
bataklık olan bu yerde bugün 1 2000 nüfuslu bir şehir yükseldiğini 
ve bunların yarın 24000 nüfuslu olacağını kaydederek bunu ltnlyan 
milletinin teşkilatçılık kudretine medyun olduğunu tebarüz ettirmit
tir. 

Mussolini ltalyan kömürünü methetmiş, Sardenya halkının vazi
yetlerini sayıp dökmüş ve bugünkü merasimin bir kaç sene evvel va
tana yardım için evli ltalyan kadın ve erkeklerinin albn yüzüklerini 
devlete hediye ettikleri günün yıl dönümüne müsadif bulunduğunu 
tebarüz ettirmiş ve demiştir ki: 

Böyle bir fedakarlığa katlanmasını bilen bir millet kime olursa 
olsun ve hangi istikamette olursa olsun gözlerini kırpmadan baka
bilir. 

Nevyork Belediye • 
reı-

sine yapılan taarruz 
Nevyork 20 ( ö.R) - Siyasi netice vermesi muhtemel bir taarruz 

olmuştur. Nevyorkun Antifaşist temayüllerile meşhur ve çok sevilen 
belediye reisi B. l...aguardia Sitehul merdivenlerinden çıkarken meçhul 
bir şahıs kendisine arkadan bir yumruk indirerek merdivenden devir
miştir. Belediye reisinin belediye sarayına girmesini her vakit alaka 
ile seyreden takdircileri polisin müdahalesine vakit bırakmadan der
hal mutaıırrızın üzerine hücum ederek onu tepelemişlerdir. 
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Kadın • • ~ sıl muhafaza edilir? ! • değildir 

Giyinmek ve kuşanmak 
hakkında bazı tavsiyeler 
Uf ak tefek yapılı olanlar nasıl gi yinmelidirler? 

Ucuz bir fiatle bulamz bile. lııendinize 
~ ~ bir roba Ubn aJ. 
inaymsz. 

Her menimde. lll8ldıoDlml. çantanm, 
bir çok roblarla siYebdecelt bir renkten 
in tibap ediniz. 
Şapkanm •bn almadan önce. kendi

nizi ba,ilk bir aynada tetkik ediniz.Unut.. 
ma)'llUZ ki fllpbnm ,..Jmz :rüzün&zle 
t!elil. aitlletfnizle de ahealt halinde olma-

• llzımdar. 
Fazla mücevher takmağa.. pramza 

.,..._ cicili bicili .-yler ilirftiıııwiw 

'Bzenmeyiniz. 
lskarpinlerinizin ökçelerinin kusunuz 

ve düz olmalanna itina ediniz. Maltimya 
Cto.t hap dütrnan ayaia bakar. 

Sokağa çıkmazdan önce, çoraplanmzm 
gergin ve düzgün durmalanna itina edi
niz. Diifük burutuk çorap insana çapa
çonuk, babayane1ik manzarası verir. 

Koyu renkte elbitelerinizi. hiç olmaz
sa ayda bir defa temizlettiriniz veya ken
Cliniz temizleyioiz. 

Roplarınmn dar1a11p gerginleştiğini 

görünce heT keee cendereye gİnnİf bir 
ın..n hiAini vermemek ve hareketleriniz
Cle serbest olabilmek için, bunlan vak
tinde senitletme)'i ihmal ebne:riniz. 

Sokakta giydiğiniz roblan ütülü ye ye-
ni olarak saklamak için en buit çare, ev Vücudunuzun cebadum dalına göz 

içinde giymek için kendinize huau1i bir önünde bulundurureamz, iyi giymenin ı' 
rop yapmantzd1T. çal'e9İni de bulmut olureunuz. Meeeli, 

Ve nihayet, vücudunuzun kuırurlanni. eaçlarınız kıea İle, bunlann bir tarafına 
müam.U.Z olarak. iyice tetkik edip, pıliti süze1 ,.erlettireceiiniz bir çiçek 
bunlan gizliyecek eekilde giyinmeie iti- .ir.e çok cmuhtetem> değilse bile, giizel 
na gösteriniz. hir görüniit temin eder. 

* Ufak tefek yapdı iseniz zannınız hila- * 

t kdtrde h:ıtırda tutacağınız başlıca şey 
ıudur: Çaprqık, büyük olan her fCY sizi 
acayip, hatti gülünç göıterecek, boyu
nuza uygun her le)' de sizi güzelleştire

cek. 

* 
Ufak tefek yapılı iseniz. gece eldiven

lerinizi kısa, çantanız küçük ve takaca
ğınız mücevherler fnzln göze batar olma

malıdır. Buna mukabil iri yapılı iseniz 
gece eldivenleriniz uzun, çantanız irice 
olmalıdır. Bu takdirde daha göz nhcı 
müccvherlt'r de takabilirsiniz. 

Ufak tefek yapılı iseniz, a~ğıya kad:ır 
plileri dökülen ağır roblar ı:iymekten sa
kınınız. Beli kemerli bir rob, sizin çocuk
ça siluetinize daha uygun düşer. Güzel 
olmanın bir şartı da. kusurlarını sakla
mak değil, bunlardan İstifade etmeği bil
mektir. Sade olunuz. Olduğunuzdan baş
ka görünmeğe çalışmayınız. Böylelikle, 
kusurlannızı d:ı birer güzellik halinde 
göstermeğe muvaffak olabilirsiniz. -·-Paslanmış takım 
ları temizlemek 
Paelanan mutbak takımlarını temizle

mek için 4SO gram erimiş içyağı ile 1 S 
gnam kamfri kantbnnız. Elde edeceğiniz 
mayi kaynar bir şeltilde iken köpük ha
line getiriniz ıonra yavq yavaş SOO g-ram 
kuTŞUn tozu ilave ediniz. 

Bu tekilde elde edeceğiniz madde ile fına olarak. yükeek. cheybetli> biT .. .,_ 
ka ıizi iri yan göstermiyecelt. bilakis n
luetinizi ağırfattttncakm. Halbaki. iri ya

pdı iseniz, böyle bir ppka billkie eilue
tinizi tamamlar ve daha glzel gMteTİT. 

Ufak tefek yapdı iıeniz, uzun tüyler- paılı takımları yağlıyarak yirmi dört eaat 
den, mükellef ~en kaçınınız. iri öylece bJTakınız. Sonra yumufak bir pa

yapdı ieeniz, daha ccüretkir> şeyler de çaVTa ile yavaı yavaı eiliniz. Pas lekeleri 
tqıyabilininiz. Ufak tefek olduğunuz 1 tamamen uil olur. 

Perdelerinizi süsleme
. biliniz • • 

sını 
Perde. od•nmn en söze çarpan .a.ii-1 tafta kordelilardır. Korddi yerine ke

Clür. Onlan artık demode uyılmaia bat- narlan butmlnut ipekli lıtumaılar da 
lıyan eeki usul Ye kapalı YaZiyetlerden olur. Hele perdeleri dıvara umak için 
kurtarmak ve kendinid fazla murafa kullandrğauz madeni Yeya tahta topuz
sokmadan onlara yeni tekiller vermek lann Üzederi resimde gördüğünüz şekil
pek kabil. Bunun için kullanacaldannız de birer eüele kapatmak çok zarif ol
cv · izde b:.ılunacak olan ince veya kalın maktadır. 

1 ) Çoraplan çok dayandırmak IÇlll 

daima iki çift •tın alarak deiifik giy-
manı 

melidir. Büroda çalıpyorsamz.. kaymız ve parmaklarınızın ucunu ya-
2) Jartiyeleri çoraplann tek katlı olan Çalışan her kadının muhakkak çok rım limonun içerisine sokarak oğuşturu-

lasunlanndan tutturmalı. Eğer çorap tem.iz olması, tuvaletine dikkat etmesi, nUz. Bulaşık yıkadıktan, yahut selw.e 
uzun ise ya jartiyeyi kısaltmalı. yahut ço- fazla göze çarpacak derecede makyaj ayıkladıktan sonra ve ellerinizi yan ya
rabı kıvırmalıdır. yapmamakla beraber sıhhati kadar gil- nya gül suyu ve gliaerinle yıkayınız. Ve 

3) Çorapları yıkarken lastik ddiven zelliğine de itina göstermesi llzmıdır. ellerinizi hafif hafif otunuz. Bu basit 
giymelidir. Böylece çoraplarm ipliklen- Kazancınız nisbetinde giyinmeğe tedbir ellerinizi beyaz tutacak ve yumu-
meainin öniine ııeçilir. ehemmiyet vermek, ciddi fakat zarif gi- §&klıl'ım devam ettirecektir. 

4) Çorapları aeli sıcak •uda yıkama- yinrnek meslek hayatında muvaffak ol- Eğer tırnaklannız uzunsa işe ba§la-
malıdar. Daima ılık auyu ve toz ..bunu mak için icap eden ilk prt1ardan birisi- madan evvel tımaklarımzla kuru bir 
tercih etmdi, sonra da soğuk 111 ile çal- dir. Elbisenizin üzerine beyaz bir yaka sabunu kazıyınız. Bu suretle işiniz bit
kalanfalıdar. takmak adetiniz varsa bunu üç günde tik.ten sonra tırnaklarmızın altında hiç 

5) Çoraplannazı yıkamadan veyahut bir defa de~eniz şarttır. Çünkü ne bir suretle çıkmıyan siyah lekelerin 
hiç olmazsa soğuk suda bir kere çalka- kadar temiz tubnağa dikkat edilirse kalmasına imkin kalmamış olacaktır. 
madan katiyen giymeyiniz. edilsin ÜÇ gün içerisinde beyaz bir yaka Ev işlerinizi yaparken saçlannıza da 

6) ÇoTaplarmızı çevirmeden giymeyi- da patronun veya fun.irin gözüne vazife- çok dikkat ediniz. Mutfağa girerken mu
niz. Sonrada ayak bileklerinizden yuka- de yapılan bir kusurdan daha çok çirkin hakkak saçlanruz kalın bir folar, yahut 
rıya yavatça çekiniz ve bilhasaa tırnak- görünür. Halbuki beyaz yaka kullana- bir yemeni ile bağlanmış bulunmalıdır. 
!annlZ manikürlü ise (fiipheıiz hepinizde cak yerde limondan, yahut pikeden fan- Bu suretle mutfak kokusunun saçlan
böyledir) talulmamasına çok dikkat edi- tazi bir yaka kullanabilirsiniz; yahut ruza sinmesine mfıni olmuş olursunuz. 

niz. yakanızı her aJqam musulk başında bir Ve sonra ister büroda çalışınız, ister-
7) Çoraplarınızı katiyan ütülemeyiniz. par~ sabun veya ılık su ile yıkayıver- se de evde .. Hatta tuvaletten başka bir 

Bu ıekilde çoraplarınız fena bir şek.ilde mek güç bir İ§ değildir. Yakanız sabaha düşüncesi olmıyan bir kadın bile olsanız 
t'rlıyacağı gibi ipek de yanabilir. kadar kurur, sabahleyin de üzerinden şu tavsiyeleri hiç unutmayınız : 
8) Çoraplarınızın iplik kaçıklarını bir ütü geçirirsiniz.. Bu küçük dikkat Akjalll makyaj1arınızı daima sabun 

'lliimkün mertebe ince iplikle tutturunuz. bürodaki mevkiinizi kuvvetlendiren bir ve su ile yıkayınız. Makyaj kaldıran 
')iki~ mümkün mertebe ince olmalıdır. cbep olabilir. kremleri kullarunayınız. Bu kremler de
-::onTa diki~ yerinin üzerir.den kuru bir Bürodaki yazıhanenizin çekmesinde riyi fatla yağlar ve sabahleyin kalktığı
~bunu hl'fifce geçiriniz. Böylece diki§ ufak tefek tuvnlet eşyasının bulunma- ruz va.kt yüzünüzü çok parlak bulur ve 
!Jelli olmaz. ...ı fa:ı.rdasız değildir. Bu eşya arasında bir 

9) Çoraplarınazı her ~m yıkayınız. tırnak e~•es.i, biri beyaz, diğeri siyah iki 
Fakat snkın ate!lin yanında kurutmayın. makara, bir kaç iğne bulunması muhak

kendinizden iğrenirsiniz. 

Makyajı yıkadıktan .sonra gece yatar
ken besleyici bir krem sürünüz. Ço1'1lpları ıncnk bir od•ya veya rüzn;arlı kak lazımdır. 

Zaiflemek modaya uygundur diye ye-bir yere asarak kurutnuk lazımdır. Gü- Sabahleyin daireye gitmeden evvel 
meklerinizdcn ekmeği, hamur işlerini, ncş çorapları soldurur. At~ de harap gayet hafif bir makynj yapmağı adet 
yağlı yemekleri hıW'elmeyiniz. Vakıa bu 

eder. edinmiş iseniz makyaj yapmadan evvel suretle fazln zaiflcrsiniz. Fakat bu tak--*- yüzliniizü kolonyaya batırılıw§ bir pa- d"rd .. k kl traf .J- b 
ı e goz apn arınızın e tnl4'1 uru-yl•J• zu·· nu·· ze mukla muhakkak siliniz. En mükemmel kl kl .. .. .. .. lt d . ı · şu u ar gozunuzun p. ın a mavı m 

yapılmış makyajlarda bile sık sık TaSt halk hA-ıI 1 A- k d . . a .ıs o ur. gzınızın enarın a 
gelmen akmaların ve lekelerm tamamı- haf"f b ukl kl dana ık z .. .. . , . ı unış u ar mey ç ar. a-

d• kk t le onunc gcçmış olacaKSımz. Daırede sık ·ne •. d. ıl ihti 1 k . . . . ı yccegım ıye on y yar ama 

1 a sık pudralanmayı ıtıyat ctmeymız. Hem d • bir hareket de.ildir. 
. ki .. .. .. H d d "idi tah ogru g 

Ata sözlerinin içinde hazan bu günkü 
telakkilere uymıyanlar yok değil Fakat 
bunların bir çoğu da gayet faydalı. Me-
seli eskiler «iıleyen demir pas tutman 
demişler. Bu sözu, yüzümüz için de mu
teber addedebiliriz. Yeni ve her halde 
Amerikndan geldiği anla~ılan bir metoda 
~öre, çok "Crahnb bir hayat fikri ve vü-

~udu paslandırıyormu-; 1 

Bu takdirde insan fikirden yana mü
~addeci. vücuddnn yana da sporcu ol
rnala f 

Yüzde adııleler faaliyeu~ik neticesi 
:olarak cevşem~ğe. porsumağa başladılar. 
Esasen yüz, vücudun diğer taraflarına 

"'Öre, en az faal kısımdır. Yalnız gülmek 
veya ağlamakla yüz adalelerini inkişaf 

.tt mck kabil değildir. 
Yüz adalelerini inkişaf ettirmek için 

bir çok usuller var. Ben •İze bunların en 
yenisinden baheetmek istiyorum. Bu yeni 
uaul, yanaklara ve çenenin altına yum
TUkla vurmak ve her yumruğu atarken de 

çır n gonınur. em e pu ra cı -
rip edı>r. v c güzelliği bozar. Beslenmeğe ihtiyacım var diye bol bol 

et, pastırma, sucuk, fazla biberli ve ba· Şık bayanlanmız ellerini sık sık yı-
kamaktan korkuyorlar. Fakat bu korku harlı yemekler yemeyiniz .. Bu yüzünüz. 
tamamiyle manasızdır. Fakat dairelerde de sivilceler, kırmızı lekeler yapar. 

~alışan kadınlar iki saatte bir defa mu-
hakkak ellerini yıkamalıdırlar. Ellerinizi MU<'.U.A SULH HAKtMUGIN-
her yıkayışınızda tımaklannızı temizle- DEN: 
meği de unutmayınız. Çünkü her kllğıt 9/11/938 gününde vefat eden 
imzalayı~nızda patronun gözleri elleri- Bozöyük köyünden Hacı Molla ffa. 
nizdc ve tımaklannızdadır. aan oğlu Süleyman Bozöyiilriin te-

Evde çabşrrken : rekesi tahrire beşlanmqtır. 
Eğer hariÇte çalı§mlyor, evinizin ka- 1 - Kefaletten dolayı alacaklı 

dını o1mak1a iktifa ediyorsanız kendinl- olanlar da dahil oldaiu halde ölenin 
ze daha çok dıkkat etmeniz llzımdır. tekmil alac•lrlılariyle borçlulannm 
Eviniz.in işleri ne kadar çok olursa olsun ilandan itibaren bir ay zarfında ala
bu işler size kadınlık zarafetini kaybet- ak ve borçlannı YeSikalarile birlikte 
tinnemelidir. kayıt ettirmeleri. 

Evde calışırken bilhassa ellerinize çok 2 - Alacaklannı vaktile yazdır-
dikkat etmeniz şarttır. Mutfakta bulaşık mıyan alacakhlann kanunu medeni
yıkadığınız muslukta iyi bir sabun ve nin 569 uncu maddesi mucibince 
kesilmiş bir limon mutlaka hazır bulun- mirucıyı ne şahaep ve ne de terekeye 
malıdır. Her hangi bir ev işini bitirdik- izafetle takip edemiyecekleri ilan 
ten sonra derhal ellerinizi ılık su ile yı- olunur. (3149) 

ıualtavemet etmek İç.İn, yüz adalelerini -----------------------------·---
gennektir. 

Bu cgiizelJi.k bokeu> ndan eonra da. 
bir lifona dolduracağınız •oiuk 911 ile 
yüzünüze tiddetli bir dut yaptmnız. Bu 
metodu tavlİye eden mütehauislann söy
lediklerine göre, ba sayede yiizÜnüz .ert

f efİyoT, mermer gibi katdqıyormllf. 

-*-
Sakın 

yapmayın 
Arkadatfannızın taniye ettikleri krem 

pudra ve aaire gibi fe)'leri tecrübe etmek 
için beyhude maeraflar yapmayınız. Bu 
hareket bütçeniz için olduğu kadar gü

zelliğiniz için de zararlıdır. Az. fakat iyi 
şeyler eatın alınız. 

* Kültürfizik yapıyorsanız, meseli bunu 
bir gün iki gün yapıp da iki hafta için 
bundan vazgeçmeyiniz. Her gÜn kültür
fiziie ve güzellik itinalarına earfedece· 
ğiniz on dakika gençliğinizi ve güzelJiğl
nizi daha iyi muhafaza eder. 

* Şuruını iyice alr.lınızda tutunuz ki. 
muhafaza, daima tamirden daha ucuza 
mal olur. 

* Gözleriniz yorgunsa, saçlarınızı çok 
cgenç> bir renge boyatmayınız. O zaman 
gözlerinizle saçlarınızın rengi arasındaki 
fark, aleyhinize olarak, daha çok göze 

* Hasta iseniz ve yüzünüzün rengi sol-
gun ise, koyu bir makyaj yapmayınız. 
Daha önce aynada yüzünüzü iyice tetkik 
ediniz. Çünkü makyaj hazan güzelliği, 
bazan da yorgunluğu tebarüz ettirir. 

* ikide bir ihtiyarlamaia bafladığınızı 

yahut da ıişmanladığınızt tekrarlayıp 

durmayınız. Düıününüz iti dostlarmız, 

bilhaaaa kadın dostlannız. buna çabak 

İzmir Defterdarlığırıdan: 

SATI$ 
NO. 

Muhammea 
Bedeli 
Lira K. 

1463 Salhane M. Halil Rifat pqa cad. 306 taj No. lu 817 
metre murahbu ana 

1464 Salhane M. Selimet IOkak 10 taj No. lu 142,50 
M.M.ana 

1465 Birinci Karantina Diliver ve Yddıztepe IObk 44, 
46,48 -.ki No.lu 499 M. M. ana 

1466 Birinci Kantat Halil Rifat pqa aıd. 172 tajla 
309M. M. ana 

1467 Birinci Kantat Halil Rifat pqa ad. 184, 186 tajb 
265 M. M. ana 

1468 Oçüncü Karatat Halil Rifat.,.,. cad. 25311 e.1a 
85/50 M. M. ana 

1469 Meninli Kaqayaka toMIİ üzerinde 57, 59, 61 taj 

254 10 

28 50 

399 20 

12:1 60 

106 40 

21 38 

No. lu ahır ve oda, mutbab 400 00 
1470 Şehitler Hücum sokak 15 taj No. lu ev 200 00 
1471 • 1527 IOkak 8 taj No. lu ev 400 00 
1472 ıt 2 ci altın perakende çılmwn aokak 29 taj No. ev 100 00 
1473 » 1497 No, lu sokak 28 taj No. lu harap ev 150 00 
1474 • Azim sokak 7 taj No. lu harap ev 100 00 
1475 • 1497 No. lu sokak 28 taj No. lu harap ev 75 00 
1476 • 1528 No. lu 3 taj No. lu harap ev 175 00 
1477 Kahraman1ar koca yijitler ve Alon sokaimda 7, 7/1, 

7 /2 taj numarah dükkin 
1478 Şehitler ikinci altm sokak 15 taj No. lu ev 
1479 ikinci Tepecik Se..-inç sokak 22 taj No. la 150,15 

M.M.ana 
1480 Şehitler 1213 No. sobk, bili No. 4788 M. M. Tarla 
1481 ikinci Sultaniye M. Ambar geçidi Çorlu aobiında 

511 No. 65, 50 M. M. arsa. Bu ananın evkafa olan 

350 00 
275 00 

150 15 
150 00 

58 lira taviz bedeli abcı tarafmdan aynca ödenecektir. 39 30 
1482 Köprü mahal. Kayatepe sokak 1737 ada 101 parsel 

aayıh 200 metre M. ana 
1483 Köprü M. Kayatepe sokak 1737 ada 98 parsel aayılı 

125 M. mmabbaı ana 
1484 Köprü Kayatepe sokak 1737 ada 100 parsel aayıh 

3000 

18 75 

120 M. M. araa 12 00 
Yukarıda yazdı emvalin mülkiyeti 17 /12/938 tarihinden itibaren 

bir ay müddetle açık artırma uaulile müzayedeye konulmUflur. ihalesi 
16/1/939 tarihinde pazartesi günü saat 14 tedir. Taliplerin muham
men bedelleri üzerinden yüzde 7 ,5 depozito akçesi yabrdddanna dair 
mekh- veya muteber t.nblardan birinin tewninat mektubu ile milli 
malik müdiirlüiüne miincaatleri ilin olunur. 
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- Geldin mi?. 
- Geldim •.• Beni bekliyor muydun~ 
- Evet, bekliyordum ..• Fakat inan-

madan korka, korka ... Sandetlerime bir 
türlü evvelden innnamam znten ••• Şim
di siz buradasınız ... Ben de sizi seviyo
rum ..• Sizi hiç bu kadar güzel görme
miştim ... Evimin ışıkları sizi bir kat dnha 
güzell~tiriyor demek. Sıksık buraya gel· 
seniz ne olur .•. Sizi seviyorum, deli gibi 
acviyorum, çılgın gibi seviyorum. 

- Fakat, böyle haykırmayınız, ricn 
ederim ... 

- Ne olur) Evde kimse yok ki, hiz
metçiyi, aııçıyı hep snvdım ... Binaena· 
lcyh ııizi sevdiğimi istediğim gibi haykı
rarak söyleyebilirim... Bunu yalnız ku· 
laklar:nız, bir de duvarlar dinler. Duvar
lar bu hitabı işitmeğe zaten alışmışlar

dır. 

- Bu ne kadar çılgınlık! ... 
- Siz buradasınız. tabii ben sevinç· 

ten, saadetten çıldırırım... Burada ye· 
mek yiyeceğiz ... Fakat bu çok fena bir 
yemek olıı.cak ••• Sofrnyı ben hazırladım. 

T nbii çok fena, çok eksik bir sofra oldu. 
Mesela iki bardak koydum •• • 

- iyi ya .•• 

- Hayır, birisi fn:zla ... Mademki beni 
aeviyorsunuz... Bardakların birisi fnzln-

dır .. 
- Aklınızı baııınıza alsanız a I ... 
- Korkmayınız. Ateşim yalnız söz· 

lcrimdedir. Çok söylüyorum .•• Fakat 
sözlerim faz.la heyecanlı olduğumu giz· 
lemek içindir. Yakın yirmi yn~ında bir 
genç gibi söylüyorum. Fnknt otuz beıı 

yaşındayım ve ellerim size dokunmak
tan korkar ••. Takvimin üzerine yazdı· 
ğım şu cümleyi okuyunuz .•• 

- cS Nisan, Perşembe ... ister ise bü
yük bir aııkın baıılnmasına hiç bir mani 

kalmıyor.> 
- Evet ister misiniz). 
- Beni buraya yalnız yemeğe davet 

ettiğinizi zannediyordum. 
- O halde yemek yiyelim, fakat emin 

olunuz, bu yemek çok fena hazırlan-

mıııtır. 

- Kapı çalınıyor ••• 
- Korkmayınız, dondurmacıdır ..• 
- Dondurma damı var? 
- Vanilyalı. çilekli ve kaymaldı ••• 

Ben kapıyı açmıya gidiyorum. 

* 

BA 
inşallah ileride görü;ıürün dedi ve gilti. 

* Haydi, içeriye girsen el. •• 
Sekiz. yaşındn, znyıf yanakları sarı, 

gözleri iri bir çocuk içeriye girdi ... Bn· 
basını kucnklamağn koştu. Fakat babası 
nlnı camn dayalı, uzaklnşan ve geri dön
miycn birisine bnkmnkla meşguldu. Biraz 
sonra habn bir cigara ynktı. 

- B ba. bu-.ün ne kndar sü::lenmiş· 
sin?. 

- Saçma şeyler söyliyeceğine burnu-
nun sümüğünü sil .•• 

Odada asabi ndımlarla biraz. gezindi .. 
- Kamın uç mı?. 
- Evet baba ..• 
- Haydi sofraya otur ••• 

Çocuk odanın bir ken rında hazırlan
mış küçük sofraya baktı, bu sofra ne ka
dar güzeldi! Her vakit bo.basiyle yemek 
odıısındnki büyük masada yerlerdi. 

- Haydi yesen e, mademki açsın ... 
Fakat küçük yiyemiyordu. Boi-nzın· 

da tıkanan bir yumru var .. 
- Oh babn ... Bütün bunlar benim 

için mi~. Bütün bunları benim için mi 
aldın?. 

- Evet ... Tabii. .. 
- Oh baba .•. Oh baba ... 

Ve birdenbire ağlamağa başladı .•. 
Çocuk niçin ağlıyor?. Tabii kendisi 

sebebini söyliyemez ... Baba o sebebi ne· 
reden bilecek? . Zavallı yavru hıçkırıklar 
arasında mırıldandı: 

- Demek heni seviyorsun, baba ..• 
Ve o vnkit babası İşi nnladı •.. 

* 
Düşündü: Kendi.si gimdiye kadar baba 

olduğuna pek nz ehemmiyet vcrmi~. ba
ba olduktan sonra da eskisi gibi kalmı~tı. 

Hula yabancı kadınlnn çok seviyor. Zev· 
ki seviyor, çocuğunun ağlayı~ını i~itme.k
ten ,süt kokmıundnn ho lnnmıyorclu. Kı· 
şın evinde mümkün olduğu kadar nz ka
lır, yazın karı mı ve çocuğunu yalnız baş· 
larınn ııayfiyeye gönderirdi. Boşanma

dan sonra da çocuğun eve geleceği gÜn 
kendisi için yemek angarya olmuştu. Her 
geli~inde, yemek yerken çocuğa ehemmi· 
yeuiz su .. ller 15orar, verdifi ccvııplnrı yn· 
nm kul klıı dinler. sonra önüne bir sürü 
resimli gazete ntnr ve cSen bunlarla eğ
len> der, kend~i bir tarafta cigarnsını 
içerdi. Daha sonra onu bir sinemaya gÖ• 

türür. Sinemndnn çıktıktan sonra da bir 
Erk k çıktı. Kadın çantasını karıştır- otomobille nnnr>sinin evine bm:ıkırdı. 

dı, Ruf unu çıkardı, dudnklnnnın boya· Bugün oğlu, bir çocuğun hoşuna gide· 
eını düzeltti .. Biraz sonra erkek döndü. 
Tavrı değişmiş, alnı buruşmu tu. Şaşır· 
rnış bir ses. beceriksiz bir tavırla konuş· 

tu: 
- Sevgilimi 
- Ne var). 
-Dondurmacı değümiş. 

- öyle ise kim) 
- Şey, oğlum ..• 
- Oğlunuz ne yapmıyn geliyor? .. 
- Şey .•• Yemek yemeğe ..• 

- Nasıl). 
-- Bugün onun günüydü ..• 
- Günü mü). 

cek şeylerle dolu sofrayı görmüş, saade
tinden ağlamıştı. Baba, çocuğun küçük 
başını kaldırdı ve akan yaşlara bakarak 
tatlı bir sesle sordu: 

-Sen de beni 
yavrum?. 

- Evet baba ••• 

seviyorsun değil mi: 

Beceriksiz bir okgama ile çocuğunun 
başını okgadı, bugüne kadar yalnız kn· 
dınları kucaklamayı biliyordu. Şimdi de 
çocukları okgamayı öğrenmeli ••• Ve mı· 

nldandı: 

- Yavrum. Yavrum ... 
Gözleri takvime ilişti ..• Orada yazdı

ğı cümle var... Fakat kadın, gitmeden 
riiriim ••• Çocuk annesinin yanında .. · Ka· evvel cümlenin bir kısmını silmiş, yalnız 
rımdan ayTJlırken mahkeme öyle hük- tarihle ıu kelimeler okunuyor: c8 Nisan, 
metti. Her ay bir gün oğlumu bana gön- Perşembe ... Büyük bir aşkın başlamasına 
derir. Bugiin onun günü olduğunu tamn· hiç bir mani kalmadı.~ 
miyle unutmu tum ..• Geçen gün cPer· Baba, bir taraftan çocuğunun gözyaş
şembe günü beraber yemek yiyelim mi'h lannı beceriksiz elleriyle kurutuyorken, 
dediğim vakıt arı.adetim. bana her şeyi dudakları bu cümleyi işidi1miyccek kndar 
unutturdu. Sonra, bt"n oğlumun geleceği hafif bir sesle tekrar ediyor: 

- E .. ·et ... Oğlumu ayda bir defa gÖ· 

günle hiç me,•mul olmam. Her vakıt bu- _ Büyük bir aşkın başlamasına hiç 
günü bana nhc:ı kadın h tırlatır ... Musi· bir muni knlınadı ... En büyük sevgi baş· 
bet kndın ..• Bu s::ıbah hiç bir şey söyle- lndı .•• 
medi. 

- Oğlunuzu savdınız mı). 

- Hayır, nereye savayımL Annesi 
her vnkit'.i gibi çocuğu a~ğıda bırakmış. 
otomob:l!e gitm:ş . •• Ancak nkııama dö· 

ner ... 

Sayın Bayanlar 

~ENrASIR 

tZMIR 2 CI iCRA MEMUR - IZMIR BELEDJYESINDEN: 
LUGUNDAN: Beher metre murabbaı 350 kunı§-

Bir borçtan dolayı 3 parça gay- tan 1519 lira bedeli mUhammenli 61 
ri menkullerin açık artırma ıure- inci adanın 434 metre murabbaında
tiyle satılığa çıkarılmıttır. ki 20 sayılı aracuının salı§ı ba§katip-

Birinci gayri menkul bornova- likteki §8J'lnamesi veçhile 10 1 939 
nın taş köp,·ü mevkiinde kain şar- salı günü saat 16da açık aıt~~ ile 
kan Mehmet garben metruke ti- ihale edilecektir. İ§tİrak edeceklerl 14 
malen yol cenuben metruke ile liralık muvakkat teminat makbuzu 
mahdut beher metre murabbaı 3 ile encümene gelirler. 
kuruş kıymeti muhammenli 7352 21, 27 30 1 4452 (3151) 
metre murabbaı bağ ve içinde kü- ' ' 
çük bir kule müşterek kuyusu - Basmane civarında 9 Eylül 
olan bağdır. meydanında cephe alan 33,36 sa-

ikinci gayri menkul bomova - yılı adalar üzerinde İnfa edilmek
nm taş köprü mevkiinde kain ~ar- te ol n belediye garajıantral bi
kan Ramazan garben bayram şi- naınnın mütemmimatından ola -
m len metruke cenuben yol ile rnk mevcut projesine ve icar ~art
mahdut be'1cr metre murabliaı 3 nnmesinc merbut listedeki tarif a
kuruştnn 4595 metre murnbbaı tı veçhile yeniden yaptırılacak bi
baü. nalar (10) sene müddetle icara 

Oçür.di gayri menkul bomova- verilecektir ve 20-12-1938 tarihin
nın tM köp:!'Ü mevkiinde Jcain şar- den itibaren 15 gün müddetle ve 
kan M•ıstafa garben yol şimlllen lı:apah zarfla artırmaya çıkarıl • 
ernavut ce...,nben ı"ıklnrlaı Hüse- mıştır. Takım halinde icnr edile
yir ile rı hdut beher metre mu - cek bu binaların 10 senelik icarı
r bb~ı ~ kurut kıymeti rnulıam- nın muhammen bedeli elli bin li
menH :-\676 metre ~urabbaı bağ ra olup bu para peQinen alınacak
ve içind~ mü terek kuyusu ve bu tır. Müzayedeye iştirak için mu • 
•erin 1607 metre 68 t.nnti.mi tar- vakkat teminat miktarı 3750 lira· 
ln~1r. dır. Yaptırılacak binaların proie· 

Satılığa konulan ishu 3 parca lerini görmek istiyenler belediye baı 
~ayri menkıılün 2280 numaralı mühendisliğine, icar §arlnamesini 
krn••n ile alfı.kası voktur. görmek istiyenler de belediye ba§ka

l~bu r: vri menlrullc•in birinci tipliğine müracaat ederler. Tqradan 
artırması 27-1-939 ta-ihine müsa- istiyenler proje ve icar şartname
d'f Cuma günü saat J5 tedir. sının ( 250 ) kuruı bedelini ve 

Bu arhrmada satıs bedeli mu - posta ücretini göndermelidirler. Ka
hamm~n kıymetin ~üzd~ 75 niıs- palı zarfla ihalesi 6 / 1 / 1939 
betini bulrn~dı<i'ı takdirde r.n cok Cuma günü saat 16 da belediye 
art•ran isteklininin taahhiidii J,.;_ki encümeninde yapılacaktır. t,tirak 
kalm:ık ı\artivle sntu; 15 gün cfoha edecekler 2490 sayılı kanunun ta
uzntılnrak 2 inci nrtırması 11·2- rifi dairesinde hazır!anmıf teklif 
!Jı39 cumartrsi günü saat 11 de va- mektuolnrmı ihale tarihi .olan 6-
Pıl~caktır. $artnameler 1-2-939 1-939 Cuma günü azami saat 15e 
Rrihirrlen itibaren 938-5768 nu- l::adnr encümen reisliğine verme

mara ile ikinci icra dniresinin lidirler. 
muavy~n numarnsındn he=- keain 2()..,27-30~3 4437 (3137) 
görebilmesi icin açıktır. 

ipotek sah"bi alncakhlerla di -
ğer alô.kadnrlnrın ve irtifol: hakkı 
sahhllerinin gayri rıenlruller iize
rindeki beldarını hususivle faiz 
ve masrafa dnir olan iddial.-ırını 
İfbu Hun tnrihinden itihoren 20 
~ün içinde evrakı miishitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirme
leri icap eder. Aksi halde hakları 
tapu sicilile ı:;abit olmadıkça ~atıf 
bedelinin payln,mas ndıın hariç 
kalırlar. 

Tayin edilen zamanda gayri 
menkuller 3 defa bnğırıldıktan 
gonra en çok artırana ihale edilir 
gayri menkul ihale olunan kimse 
del"hal veya verilen mühlet için
de parayı vermezse ihale karan 
fesh olunarak kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan kimse 
arz etmiı; olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona veya bulunmaz -
sa hemen 15 gün müddetle artır· 

NOT: Yukandaki ilan dünkü nüs
htırnızda ne§redilmis ise de bir sntırı 
uhven ltonmadığınde.n tekrar neşri
ne lüzum hasıl olmu~tur. Keyfiyet 
tasl ih "llC ilan olunur. 

öLÇO SAHIPLERtNE 
Elinde 34, 35, 36, 37 damgalı öl

çüleri bulunan her kes ölçüler nize.m
namesinin 17 inci maddetine göre 
ölçülerinin cinsini miktarını boy ve 
çekerini gösterir bir beyanname ile 
939 senesi kanunusani ayı içinde 
lzmir grup merkezi belediye ayar 
memurluğuna mürccaat etmesi lii
zundır. 

Müracaatlannı zamanında yapmı
yanlar hakkında kanunı tal<ibatta 
bulunulacağı ilin olunur. 

21, 27, 2, 9 4451 (3150) 

maya çıkarılıp en çok artırana iha-
le edilir. iki ihale arasındaki fark URLA SULH HUKUK H.A -
ve geçen günler için yüzde 5 ten KiMLIGiNDEN: 
hesap olunacak faiz ve diğer za -
rarlar ayrıca hükme hacet kal • 
maksızın memuriyetimizce alıcı
dan tahsil olunur. 
Artırmaya ittirak etmek için 

yukarıda yazılı muhammen kıy
metlerin yüzde 7 buçuk niabetin
de pey akçası veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu hami
len 938-5768 numaralı icra dos • 
yasına veya icra münadisine lü -
zumu müracaatları ilan olunur. 

4447 (3155) 

Zayi makbuz 
İzmir belediyesine verdiğim 

seksen ıaahnın depozitosu olan 
87 Seksen yedi liranın lzmir it 
bankasından aldığım 17-6-938 
günlü ve 563 sayılı makbuzu zayi 
ettim. Hükmü olmadığını beyan 
eylerim. 

Galata sigorta han No.1..J 
Ekrem Rüttü 
4439 (3154) 

-
21 Kanunuevvel Çar$amba 19J8 

--HiLKAT :·--J 
Daima Kanunlarına Sadıktır 

.Y~ntnn ~V\'.~t, ~~.insana sıhh~t ve saadet içinde y~c;nmnk hakkını \'er
mıştir. Her turlu suıı!>tim:ıl ve tabınt knnunlanna &''kırı hareketin cezası 
ölümdür. "' 
YURDDAŞ! .. Her 7.amnn kendi l<endinin doktoru ol!... Bütün uzviyetini 

g?zden ~e<:~~ v~ gördii~ii.n e~ ufak anzn üzerine derhal fnaliyete geç.. Kcn· 
dınde duşlmnluk, halsizlık, ıştnb.oıızlık, kansızlık, kuvvetsizlik tembellik kor· 
Imklık mı.1!isscdiyorsun?. llunfar uzvjyctin imdat :işaretidir.' Çabuk yetiş ve 
hayat cksırı olnn. • • • . • • • • • 

içmcğc başla, F O S F A it S O L tababetin csnsını teşkil eden bütün dok
torlnr tarafından takdir edilen en mühim ilaçların gayet fenni bir surette tcş
rikinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

Kam tazeler ve çotrnltır, jştihayı oı;ar, hafıza ve zekayı yiikscltir. Sinirleri 
ndnlclcri sağlamlaştırır. A~im ve faaliyeti yiikscltir. Ve bütün kudretleri uz~ 
viyettc toplıyarak ömrii tabiiyi bütiin neşelerle geçirir. F O S F A R S OL 
güneş gibidir. Girdiği yere sağlık, dinçlik ve gençlik saçar, her eczanede bu
lunur. 

···---·------------------------·· 

Saçları dökülenlereKomoien Kanzuk 
Saçlann dökülmesine \'l" kepeklenmesine mfıni olur. Komojen saçların kök

lerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen ~çlann gıdasıdır. Tabii renklerini 
bomıaz, litif bir rayihası vardır. Komojen Kanz.uk saç eksiri manıf eczane
lerle ıtriyat mağazalarında bulunur. 

,._ 
D o y ç e O r i y e n t b a ·n k 
DRESDNER BANK 

DRESDNER BANK i Z M t R 
MERKEZi BERLIN 

Almanyada 17S şubesi mevcuttur-
sermaye \."C ihtiyat akçesi 

17J,$00,000 Raylumarlı 
Türkiyede şubeleri: ISTANBUI .. ,.e iZ.MIR 

Mısırda subeleri : KAHiRE VE ISKENDERIYE 
Her türlÜ banka muamelatını ifa ve kabul eder. 

• • 4 1 . ,, 

Şimrfi bu çocu~u ne yapmalı). Onu 
il-i i ele b"hıiyorbr ... 5aııkın bakııılarla 
bi:-hirll"'rinden y rd·m i tiyorlardı. E.v-
c1e u .. hi •met~i ol..- c;oc:.ı w·u onunla bern
bt'r lo~art yn ... öndermc1: kol y. Fal.at 

Bütün İzmir ve Ege halkının severek 
tanıdığı birkik san'atkur kadın berberi 

:MİNİK SITKI CABAOÔLU 

İzmirde moda fı.leminin umumi arzusu 
üzerine bu kerrc tesis ettii'.,rim (Alsnncak 
Mesudiye caddesi İntikam sokak Numa
ra 5 teki) şubemde her gün sa.at •4• ten 
itibaren mü teri knbulı.ine başladığımı 

ve saat •8• den c4• c k:ıdnr eskisi gibı 

Satılık ev 

Urlanın yaka mahallesinde Serez 
rnill:>adillerinden Ahmet kızı Ziye 
kn~ısı Emine duran vekili Bahaet· 
tin Ertekin tarafından aynı ma -
hallede ikamet eden Serez müba· 
dillerinden Ali oğlu Mehmet ve 
validesi Ayşe ve aynı mahalledt' 
iken bilahara Fethiye polis komi· 
seri Mustafa yanında iken elyevır 
ikametgahı meçhul olan Ali oilu 
Ahmede yevmi muhakeme olan 
11-10-938 tarihi için usulen dave· 
tiye tebliğ edildiği hlede yevmi 
mezkurda ispatı vücut etmemit 
ve mazeretinden de mahkemeyi 
haberdar eylememİf olduğundan 
kendisine gıyap kararı tebliğine 
karar verilmif ise de ikametgahı 
meçhul kalması hasebiyle gıyap 
kararının ilanen tebliği tekarrür 
eylemit ve vu sebepten mahkeme 
28-12-938 tarihine müsadif çar -
,amba günü saat 10 na talik edil
mit bulunduğundan kanuni müd
deti içinde itiraz edilmesini ve 
muhakeme gününde ispatı vücut 
eylemezse mahkemenin gıyabın -

Göztepede Halit Ziya bey soka
ğında 11 numaralı hane satılıktır. 
Çok havadar, konforlu olan bu evi 
satın almak istiyenler ev sahibi bay 
Zeki'ye mürac:nat etmelidirler. 

da bakılacağı ve bir daha mahke- 1 
meye kabul edilmiyeceği tebliğ 
makamına kaim ol'mak üzere key-

1 ·.., l' ) "'·". 

Er' 1• ı lrar s· • b 1 dı: 
r' C'f ~ a bir t kım d.ıha hoyn· 

yım ... 
B 1 •• n w'ZI ıc! n mırıld:ınır gibi çıktı.. Kcçccılcr caddesi No. 640 üç katlı mer-

K el n t "nnlı bir b kııt] erkcwe baktı .. kezinde çalıştığımı arzctmekle şeref 
Artık erl.ewin r.:-nndan bir kelime bile duyarım. 
rılm:-,dı... K d n manto .. unu, ~apkasını 10 seneden beri İzmir ve Ege muhitin-

. d' de gördüğüm rağbet beni yeni fcdakar-
gıy ı ... 

- Girliyo:- mu~unuz?. lıklnr ihtiyarına sevkctmiş ve Alsnncak 
- B ,ka ne yap bilirim?. subcmi imrenilecek bir mükemmeliyct-

K dın kalemi aldı ve takvimin üzerin- tc kiişadım:ı sebep olmuştur. Bir kcrrc 
df"ki c· tf"rse bü}'ük bir a•bn b:ışlnmasmn ziyaret menfaatiniz icabıdır. Bir gün 
hiç bir m~ ni l:nlmadı> cüı ılesini silmeğe ev\ elinden randevu alınması rica olu

bnşladı, fakat erkek onu durdurdu. Şimdi 1 nur. 
)•nlvnrıyor, bin deredt"n su cetiriyor, ken· Ke~cilcr merkezi TELEFON : 3101 
dini mazur göct•rmeğe c-alışıyordu. Ka· Alsa.ncak şubesi : TELEFON : 3329 
dın kalemi bır ktı. •• cBcn gidiyorum. 1 - 13 (3108) 

1-6 (3098) 

Yılbaşı münasebetiyle İmıir hnlkı
na cemile olmak iizcrc fiatlcrdc .. 

Mühim tenzilat 
Hükümct karpsı ucuzluk sergisi 

fiyet ilan olunur. 
4448 (3153) 

IZMIR 2 CI iCRA MEMUR -
LUöUNDAN: 

Dosya 38·2490 
Anadolu gazetesinin 17-11-938 

tarihli nüshaaındo. 8 inci sahife -
sinde satılığa konulan Bornova 
Mersinlisi demir yolu üzerindeki 
eski kilise kartısında 3 eski 12 ye
ni numaralı bir bap hanenin ikin
ci artırma günü zuhulen 19-11-
938 pazartesi ~nü olarak ilan 
edilmit ise de aatıt 3-1-939 sah 

::1.d.a .•.• ••••t•l•0•(•3•o7•7•>•·~ 1 günü ıaat 14 te yapılacağı tuhi-
han ilin olunur. 4450 (3152) 

Baş - Diş - Nezle - Grip 
e bütün ağrıları derhal geçirir Mideyi, 

kalbi yorma~. lcabırıda günde 
3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız 
Her eczanede ı · 12 llk ambalajlarını ara= 



Grip, Enfülüenza, Nezle 
GiBi MtKROPLARI, AGIZ VE BURUNDA Y AŞIY AN 

HASTALIKLARA KARŞI c 30 :. KURUŞLA KENDtNIZI 
SiGORTA EDiNiZ 

URI ASJR. 

Umdal Olfrier ve Fratelli Sperco / 

· SAHiFE il 

Deutsche Le· 
vante Linie A~:~m. Şürekası Vapur Acentası 

HELLENJC LİHES LTD. BIRJHCt KORDON RBES ADRIA!'ICA S. A. Dİ G. M. B. B. RAllBURG 
-- BİNASI TEL. 2"J NAVİGATİOHE . . A alınız ATHİNAİ vapuru 20 kfuıwıucvvelde . . . u,_ da Lo VEISSESEE vapuru 24 ilkkanuna ka-

POLO vapuru 3 bırıncı ıuu.ı.un n· Zara .. · 22 12 ilılııd ı k d B H b "' -beklenilmekte olup, 23 kinı.m.uevvelde . . motorli - tar e ge ere dar Rotter am, ren1e11, arn urg. .nlr' 

Bir şişe Korizol Kemal 
Hl LAL 

ECZANESi 

BAYAN - KIZ ELINDEKt ŞiŞE NE? 
ıaz - ( ltmbol K-1 ) GRiP VE NEZLE 11.Aa. HU.AL EC 

ZAJılESI dL\TAY•A DA GöNDEIUYORMUŞ. 
- DESENE ORADA DA NEZLE KALMIY ACAIC.. •• 

Herkesin 
ettiği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

..... ille ft ...... ,....._ 

sonra p.ıie 3 defa 

Kullanmak 

RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembe

,_ ve sapsağlam yapar. Ona 
Jllirminci asır kimyasının hari
kalarından biridir. denilebilir. 
ltokuau gibel lezzeti hOf, mik
roplara kal'§ı tesiri yüzde yüz-

dür ... 

RADYOLiN 
Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekt~n sonra güoda 3 defa 

dislerinizi hrçalayınız. 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

... ' --
OSMANiYE 

Sirkecide 
Bu her iki otelia Blibtedri Türkiyenin en eski otelcisi BAY OMEa LUT

FU,dür. 43 senelik tffriibeU İtlaftlliyle hütin EGE halkına kendİ5İıÜ aevdir
lllİftir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bulurlar. 
lstaebulda bütün EGE ve lzmirliler bu otellerde buluınırlar. 
Bir çnk hasusi)etlerine iliveten fiatler müthiş ucuzd~. 

............................................................................... . 
• • . . 
• . • • . 
• 
: NORVEÇYA Balıkyağlannın en halisidir .. • 

Sıhhat Balık Yağı 
s lld defa ~ Şerllet gilli ifllell'llP 
• • ............................................................................... 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı karşısında .• 

;l ~ :.... ... . .. . .. ·. ·~. ... ...· .... ; : ; ' 

h ket edecek Rotterdam Hamburg c1radan gelıp yük çıkaracak ve aym :za- ayni gün Patmos Leros Kalimnos İsten- vers (Dolru) yUk alacaktır. 
v:r~versa lim~nları için yuk alacaktır. ~;nda Londra ve Hull için yilk alacak- köy ve Rod~ ~areket eder'. . . MACEDONİA vapuru 2 den 7 sonka-

GRİGORİOS C. II v:ıpuru 28 kanunu- · ZARA motorü 26 • lZ tarihinde gelir nwıa kadar Rotterdam, Bremen w 
eVYelde beklenilmekte ol"p, 30 kanunu- Deutache LelHUlte-IJıde 27 -12 de Pire Koriu Saranda Brindiai., Hamburg için yük alacaktır. 
evvelde hareket edecek, Rotterdarn, DELOS vapunı birinci klnmıaa orta- Valona Dra~ Ragma Spalato Zara Fiu- ADANA vapuru 16 dan 21 son kanu-
Harnbu ve Anver.ıa limanlan için yük sında Hamburg, Bremen ve Anversten me Trieste ve Venediğe hareket eder. na kadar Rotterdarn, Bremen ve Ham-
alacak:: gelip yük çıkaracaktır. P. FOSCARt IDDıtörü 27 - 12 tarihin- burg için yük alacaktır. 

1f1:U...AS vapuru z kanunusani 1939 l.IYERPOOf, B~l'l'I de ıelir 28 - 1Z de Len» Rodos Brindisi KRETA vapuru 9 son kanuna doğru 
da beklenilmekte olup 5 kanunusanide ALGERİAN ve LESBtAN .. pad.n Baıt Tl'ieste w Venedilt ~~et 00... Bmıburc, Bremen ve Anversten mal 
hareket edecek, Rotterdam, Hamburg ve yüklerini İstanbulda aktarma ederek LBRO mot&ii 29 - 1! tarihind~ gele- çıkaracaktır. 
Anwna limanları için yük alacaktır. DENİZBANK vapurlariyle İzmire gel- rek ayni gün Patmos Leros Kalimnos, __ 

,__..,,,,. miştir. İstanköy ve Rodosa hareket eder. AJıfBldCAlıf E%PORT 
11ALKAJa.AB ARASI ciTA Dl BARİ motörü 29 - 12 tari- ı.DdB 

HATTI hinde gelerek ayni gUn İstanbul, Pire . . • . A 

ZBTSKA. PLOvtDBA A. nide saat 16 da beklenilmekte olup Napoli, Marsilya ve Cenova limanlarına ~INISTER vap~.u 2~. ilkkanunda 
D KOTOB 9 kanunusani 1939 saat 8 de İzmirden hareket eder. beklenıyor. Nevyork ıçın yük alacaktır. 

• -- hareket edecek, Pire, Kodu, Adriyatik EXTA VİA vapuru 29/12/938 de bek-
(( L O V C E il )) limanları için yolcu ve yük alacaktJr. -- !eniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

Balltaa ittifakı iktisat konferansının Gerek vapurlann muvasalat tarihleri. ROY Al.E Jf EBJILAN --
seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- DAISE KUMPAlfY ASI JlfDDEr.-
batta mensup Yugoslav bandıralı landa acenta bir te8bhiit akma giımm GANYllEDIS vapuna 31/12 tarihin- DEN NORSK-E 

L ov c EN Daha la7Ja tafsiJlt almak içia Bldacl de lWterdam, AIDllCerd8m Te Ramburg BAYSLINIJE, osı..o 
Lüb vapuru 1 kanunusani 1939 Kordonda 152 numarada •UllD.AL. için lam'ebt ec1eeektir. BAALBEK motörü 11 aon khuna 

da saat 8 de beklenilmekte olup, saat umum! deniz Acentalığı Ltd. mÜJ'lıaıllt STZLLA vapuru Zl/12 tarihinde Bur- doğru İskenderiye, Dieppe ve Norveg 
16 da Constaııza ve Vama Jjmanlan için edilmesi rica olunur. ps Vama ve Köatence,e hareket ede- umum limanları için hareket edecektir. 
hareket edecektir. Telefon : 4072 Müdüriyet rektir. 

Lüb vapuru pazar günü 8 kinunusa- Telefon: 3171 Acenta ffE'llSJCA OllJBlf'J'E Lİ• --

si 
BiR 
VR 

D i Ş i 
iSiNEK 

IHüsait bir yerde 4 ayda 5 milyar sivPisinek n.ey41ana getirir. Jozef 'l'iyea, 
Paskal Zukkarelli.) • 
VATAI\~AŞ, ııctası kan olan bu beli tufanından lfurwı .. Hiç kı)'lllet ve

rilmiyee!#ll~l'un tlüşman iinesiyle kana .. 

SITMA 
ParuitJerini aşılar. Bu parazitler de aruJarı gibi mütemadiyen çiftleşenk 

hesap kaidelerinin toplıyamıyacağı bir nisbette çoğalırlar. Bu korkunç ilrem. 
netic(,'Si kanın en hayati kısmı olan kmnm yu'Ylll')amdan mahv ve harap omr 
ve sıtma meydan alır. 

BiOGENiN 
DRA.JELERİ SITMADAN KORUllJIAK VE KUR-

TULMAK İÇİN 
kanı temizleyip t.•oğaltır, kı:-rnızı kürrecikleri arttınr, *1e ve sinirleri U.. 
vetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı ciderir. Satma parazitleriai öWiiriir. 
Tali olarak belpvşeldiği ve ademi iktiürda lliiyük ~ temiıa etlıs. S.. 
mamn bütün şekiJlerinde şifa temin eden bu ytlbek tmirli ~her""' ea 
bulunur. 

~ .. - . --~ . 

GR • 
ı p • 

1 n 
Niçin daima tercih ediliyor ? 

Çii n k Ü 

Evvelki &ün soiuk ••nuşta . 
dün yatıyonlu, bu sabMı 

dipdiri ayağa kalktı. 

GRiPiN 
Bütüaı ain. 11-

ZI ve sancılan 

dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algın

lığına, nezleye, 
gripe, diş, bel, 
sinir, adale ağrı
Jariyle romatiz
maya karşı bil
hassa müessir
dir . 

GRiPiN 
1 

Tecrübe ediniz 

iCABINDA GfJNDE J KAŞE ALINABILIR.. 
İsim ve 111arkaya dikkat. Taklitlerinden sakınımz._ 

JdB'll l/RIMP..-rAaı SERViCE JIAIUrillE 
Rto NEGRO motörii 22/12 tarihinde ROlllfADf 

Rottıerdam, Hamburg, İskandinavya ve DUROSTOR vapuru 21 ilkk:inwıdt 
Ba1tak limanları için hareket edecektir. bekleniyor. Köstence için yük alacalD 

IJGURIA mo&ıörtl !T - ız tarihinde tır . --gelel'ek Botterdmn, JlemJaurg, Gdynia 
fslrerıııılinavya w Baltık 1iman1arı için 
mal allıcaktar. ~OBNSTON W ARUN 

u11ıu ı..rD. 
•ERVICE KARlrlME AVİEMORE vapuru 8 son klnun m a 

Roamcdn Kunapanyası bekleniyor. Burpz, Vama w Keieterıct 
ALBA Jın.JA vapuru 20/ 12 tarihin- limanJarma yük aJacütır. 

de gelerek Malta, Marsilya, Cenova li- --
manian için yük ve yolcu alacaktır. Vapurlann hareket tarihleriyle naY 
İlAndaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki değişi.kliklerden acenta me 

lardald değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fazla tafsi!At için Birinci K~ 
silM için ikinci Kordonda 104 numa- donda 150 No. da V. F. Henry Van Da 
rada FRATELLİ SPERCO vapur acen- 7..ee vapur acentalığına müracaat edil 
tasma müracaat edilmeai rica olunur. mesi rica olur. 
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lngiliz nazırların Romayı ziyareti 
zannedilğinden Ziyaret programı ·evvelce 

Romada her aksam 
yüklü olacaktır 

yapılacaktır 
.A 

resmı merasım 

lngiliz 
tadilat mı 

kab·nesinde 
ya lacaktır ?·. 

Fransız başkumandanı 
Afrikaya gidecektir 

Bahriye ' - Harbiye ve 
ihmalle itham 

hava nazırları 
edilerek istifaları 

milli müdafaayı 
isten_i yor 

Fransanın yeni müstemlekat bütçesi bir rekordur 
T unusta bir ltalyan muharrik muhakeme 

edıldi ve mahkum oldu 
Lonclra 20 (ö.R) - cTimcS> gazete-' 

&inin Roma muhabiri tarafından bildi
rildiğine göre~ ba.~ekil Sir Nevi! Çem- 1 

1 be.rlayn ile hariciye nazırı Lord Hali
faksın 'Rômayı ziyaret programları ilk 

.- önce tasavvur ·edildiğinden daha yüklü 

olacaktır. Ingiliz nazırlarının Romada 1 
bulunacakları her akşam resmi mera -
sim yapılması mutasavverdi. Bunlann 
birincisi PolozzoVenizia'da muvasaHit -
leri nkşamı verilecek bir ziyafet olaca~-

. tır. Büfün bu ziyafetler faydalı görüş
melere fırsat verecektir. lcabı h:ılindc 
Sir Nevil Çe.mbttlayn ve Lord Hali -
faks hareket edecekleri günün sabahı ı · 
da BB. Mussolin.i ve Ciano ile son bir 
mülakatta bulunabileceklerdir. Çünkü 
binecekleri tren ancak saat 12.25 te Ro
madan hareket edecektir. 

• 

lngiliz I.adınlan bir ı.u .. t!ı.yı; cııııasmcla 

yetinde hizmetlerle teminini gülünç tc- 1 IIARB1YE VE BAHRİYE NAZIRLA-

lngiliz başvekili Çcmberlayn 
INGlLlZ GAZETELER1N1N 

TENKtTLERI 
Paris 20 (Ö.R) - Avam kamarasın

da runele partisinin takbih takririne ce
vap olarak başvekil B.Çemberlayn ta
rafından söylenen nutukla Ingiliz ve 
Ahnan gazeteleri çok meşgul oluyorlar. 

Ingilterede c:Nevs Chronicle> ve cDa
ily Herald> gibi muhalif gazeteler nut
lm, bilhassa Romn müzakerelerinin ala
cağı cer.eyan hnkkında umumi efkarı 

kararsızlık içinde bıraktığı için şiddetle 
tenkit ediyorlar. Hükümet matbuatı ise 
b illikis, birbirinin zıddı iki sebep dola
yısiyle çok memnundur. Birinci sebep 
muhalefet tarafından tavsiye edilen si
yasetin itham edilmiş olmasıdır. Ik.inci 
sebep tc, başvekilin kendi siyasetinden 
feragat etmemekle beraber, Almanya 
hakkındaki şu sözlerle umumi endişeye 
tercüman olmasıdır. c:Harp için olduğu 
gibi anlaşma için de iki taraf olmak la
:wncfu.. Almanya ruurun.a söz söyliyen
lerden bizim an'hışma arzumuza iş'tirak
lerini ve sulh gayesine aynı derecede 
hizmete hazır olduklarını gösterecek bir 
işaret bekliyorum.> 

lNG1L1Z ~ULLI MODAF AA 
MESELESI 

Gazetelerin tasvip ettikleri bu tcccl
lüt Ingiliz milli ınüdaf aa meselesini ye
n iden ortaya çıkarmaktadır. Bu husus
ta bazı endişeler vardır. O derecede ki 
başvekil bu sebeple kabinesinde bazı te
beddülat yapmağa mecbur kalabilir. 
lNGtLlZ KABINF.SI DE DEôlŞE -

CEK Mt? 
cTemps> gazetesinin Londra muha

.biri şunları bildiriyor: Son Kanun ha -
§ında kabinenin kısmen değişmesi mu
tasavvt'ri;ir. Bunun sebebi bnzı genç na
z.ırların şldtletli protestolarıdır. Harici 
ticaret nazJrı geçen hafta B. Çember -
laynla görüşürken bu protestolara ter
cUman olmuştur. Memleketin müdafaa 
kuvvetlerinin vnziyeti endişe uyandır
makta ve Münih anlaşmasının temin et
tiği dinlenme müddetinden bu kuvvet
leri artırmak için istifade edilmediği ve 
Inigiliz emniyetinin ciddi olarak vika
yesini mümkün kılacak tedbirlerin alın
madığı söylenmektedir. Bu sebeple har
biye nazırı Sir Horbcliş, Milli müd?
faa nazırı Sir Tomas Inskip ile hava tes
lihatına memur B. Vintcrturun .istifa -
Jarı veya azilleri istenmektedir. 

MECBURi ASKERLİK 
Bundan başkn ekseriyet partisinin bir 

kısmı bir ay evvel milli hizmet esası -
nın hükümet tarafından tesisi esnasın
da alınan vaziyetin tashihini is tiyor ve 
milli müdafaanın yalnız gönüllü mahi-

lakki ederek buna daha mecburi bir 1 RININ tST!F ALAPJ 1STEN1YOR 
mahiyet verilmesini istiyorlar. Ba.'.;vekil Londra 20 (ö.R) - Bazı gazetelere 
kendi part!~nin mühim. lıir kısmiyle f gö.:o d~nizA aşırı ~emlekctk:, bahriye, 
amele partısınde mecburı askerlik aley- 1 mustcmlekfıt ve ticaret milsteşarlan 
hindeki cereyanı da göz önünde tutarak ı Harbiye nazırı Sir Horbclişayı istifaya 
mutavassıt bir vaziyet almağa mecbur 1 davet için başvekil Sir Nevil Çember
kalmış ve :ı:on takrirle bunu ifade et - ]aynı U?zyik etmişlerdir. Harbiye noz.ırı 
miştir. silfıhlanma projesinin tatbikinde 'kafi 

LIBERALLERIN TEKLtFt derecede enerji göst.rmemclde itham 
Liberaller namına bu takririn şu şe- edilmektedir. üç müsteşar aynı sebeP-

kilde tadili teklif ediliyor: lerle müdafaa işleri nazırının da istifa-
C'Meclisin fikrince hiç bir milli hizmet sını istiyorlar. 

servisi, milletin ide-aline tckabiil eden 
bir harici siyasete dayanmadıkça mües- ALMANY ADAN Ş'OPHELER 
sir olamaz ve milli müdafaayı ttemin Berlin 20 (Ö.R) - Harice mahsus ya-
edemeb. Hükümet statükonun .suUı yo- rı resmi haberlerde B. Çembcrlaynın 
liyle tadiline muhalefet etmemekle be- son nutkunda harici siyaset prensipleri
raber müşterek bir faaliyetle onu cebri ni müdafaa etmesinden dolayı mcmnu
hareketlerc karşı müdafaaya her zaman I niyet izhar edilmekle beraber Alınan
hnzır bulunmalıdır.> ya hakkında ihsas ettiği şüphe protes-

Daladıycmn Almanya scyalıa.inclcn biT intiba 

AVAM KAMARASINA VF..RİLEN BİB ı to ediliyor ve şöyle deniliyor: 
BAŞKA TAKRIR Bu sabahki Alman gazetelc-rinin fik-

Londra 20 (Ö.R) - Avam kamara- rinze AJmanyanın ngiltere ile samimi 
sına hıl§vekille miihrü has Lordu ve si- bir iş birliğine ve bütün Avrupa devlet
vil müdafaa nn:ıın Sir John Hcnderson ]eri arasında sulhn kavuşmak emeli şüp
ıc mesai n:.ızırı B. Erncst Braun namına 
verilen bir ta'.ririn m~tni buqün Vest
ministcrde neııredilmiştir. Metin şudur: 

cMeclis sivil ahalinin hayat ve ocak
larını her fın himayeye matuf tedbir -
lerin ehemmiyet itibariyle partiler ara
sındaki ihtilaflara ait bütün m eselelerin 
fevkinde olduğunu takdir ederek gö -
nüllü bir askeri hizmete güvenmek hu
susunda hükiimetin kararını memnu -
niyetle karşılar, ve fakat hükümetin 
miIJi servis projesinin müncer olduğu 
neticelerin önümüzdeki Mart ayı niha
yetinde meclisçe yc.ruden tetkikini tav
siye eyler.> 

Jı .. mevzuu olamaz. In3il~renin Alman

yadan yeni bir sulh hizmcti bcklemesi-

ne hayret edilmektedir. S:melcrdenberi 
tekrar edilen bu talep Almanyanın sul

ha hizmet etmediği intibamı uyandırı

yor. Halbuki Çekoslovak buhranından 
ve Miinih anlaşmasındanberi Almanya-

ya knrşı bu gibi iılıamların tekrar edil
miyeccği ümit ediliyordu. 

cEğcr Almanya Ingilizlerin hakkı olan 
müstemlekeleri elinde t utup ta iade et
meği reddetseydi veya Alınan gazetele
ri sistematik bir şekilde lngiliz aleyh
tarı haberler ne~ctselerdi böyle bir va· 

Tmıustan bir gori.i.ııü§ 

Pari3, 19 (A.A) - Tcmps gazetesi derin bağlılığını ilfin etmiştir. 

Fransız orduları başkumandanı general Meclis bu imanın manasını anlıyarak 
Gaıneliıı ile donanma kumandam amiral raportörü şiddetle alkışlamıştır. 
Darelin önUmüzdcki ay zarfında Afrika-

da bir tetkik seyahatine çıkacaklarını 

hnber vermektedir. 
Amiral Darlcin garbi Afrikaya ve bel

ki de Anttilles adalanna da gidecektir. 
P aris, 20 (Ö.R) - Mcbusan meclisi 

masraf bütçelerinin müzakeresine de
vam ederek müstemlekut bütçesini bir 
milyar 102 milyon frank masrafla kabul 
etmiştir. Bunun 859 milyonu askeri 
masraflardır ki 1938 senesine nisbetlc 
254 milyon frank artmıştır. Bütçe yedi 
dakıknlık m\izakcre neticesinde kabul 
edilmiştir. Du bir rekordur. Sadece miis
tcmlekfıt cnciimeni raportörü B. Bareti 
ana vatanın deniz aşırı mnlikfuıclerine 

Paris, 20 (Ö.R) - Tunus sulh ceza Tıınus bcvi 

mahkemesi bu sabah Kobaldo Rey adlı/ Paris, 20 (Ö.R) - Fransız rantlarının 
İtalyanın muhakemesini yapmıştır. Maz- haftalardan beri başlamış olan tereffüU 
nun sekiz ilk kanunda beyannamcsiz ve ciün borsada bir boom şeklini almıştır .. 
memnu bir nümayiş t ertip ederek buna Kıymetlerin bu tercffüU, borsruun yal· 
iştirak etmiş olmakla ve ırk kinlerini nız dünkü celsesinde, Fransız t..~rruf 
tahrjkle itham edilmekte idi. Mahkeme portföyünün kıymetini sekiz milynr 
üçüncü maddeden dolayı kendisinin be- Frank arttırmıştır. Bu tercffü ile mü
raetine, fakat ilk maddeden dolayı da vazl olarak harice kaçmış olan Fransız 

üç ay hapis ve 500 frank para cezasiyle sermayeleri de memlekete dönmeğe baş
tcC7.İyesine knrar vermişti. Heyeti haki- lamıştır. 

me Kobaldo Reyin büyük harpte Fran- RUS SEiı~İRİYLE GÖRÜŞMELER 
sız ordusunda hizmet ederek ordu emri Paris, 20 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. 
yevmisincle adının zikredilmiş olmasını Bonnc bu snbah Sovyet Rusya sefiri B. 
esbabı muhnffife addetmiştir. Suriçi kabul etmiştir. 

on Ciano B ·· dapeşte e 
(. 

l talyan ha. ıVazırı A miral Horti ile 
bir av partisine çıkmıştır 

Budapcşte, 20 (A.A) - İtalya harici
ye nazırı Kont Ciano dün öğleden sonra 
Macaristan ba~vekili İmredi ve hariciye 
.nazın Kont Csaki ile takriben iki saat 
ı:.iiren bir mülakat yapmıştır. 
Dudapeşte, 20 (A.A) - Peşt Usjağ 

gazetesi yazıyor : 
1 İtalya ·mUmessillinin ziyareti siyasi 
: bir mahiyeti hô.iz değildir. Çünkü Kont 
1 Ckıno Naibin misafiri sıfatiyle bir av 
I partisine iştirak etmeğe gelmiştir.. Bu 
ciavet sadece İtalya ile Macaristan ara
sındaki mün::ıscbctlerin 6am.imiliğini 
gi;stenncktedir. 
Budapeşte, 20 (Ö.R) - Budapeştcyo 

gelen İtalya lınriciye nazırı Kont Ciano 
dün öCleden sonra Macar başvekil ve ha
riciye nazırı ile iki saat kadar görüş
müştür. 

Du .s.ahah smıt sekizde kral naibi ami
ral Horti otelde Kont Cinnoyu ziyaret 
etmiş ve ikisi birlikte Goyeloya domın 
avına gitmişlerdir. Naip ve hariciye na· 
zırına bazı memurlarla kont Cianonun 
maiyetinden iki memur ve Budapeştc 
İtalyan sefaret katibi refakat etmişler· 
dir. 

ziyet muhakkak olurdu. Halbuki Al -
man gazeteleri ancak Ingilterenin Al -
man dahili işlerine müdahalesi karşısın
da Ingiliz hükümetinin tedbirlerini ten
kit c-tıniş ve uydurma haberlere muka
belt'de bulunmuşlardır. 

cSi15.hsızlaruna meselesine gelince ta
rih Almanyarun bu yolda bir çok teklli
ler yaptığını gösterir. Fakat bu teklif
ler haricinde Almanyada olduğu kadar 
hüsnü niyetle karşılanmamış ve sulha 
aynı de.recede medeniyet arzusu göste
rilmemiştir.> 

Roma, 20 (Ö.R) - Kont Cianonun ,...,·----~-.,,.~,-~-~---·· 
Budapeştc seyahati İtalyan gazeteleri 
tarafından ehemmiyetle tefsir ediliyor. 

Bu sabahkic:Messageri> gazetesine gö--
rc yeni Macar hariciye nazırı Kont Ca· 

ki tarafından Macar harici siyasetine ve
rilen istikrunctle Macaristan pek yrıkın
da Anti Bolşevik blokunun bir cüzü ola-

Koııt Ciano 

ğı seyahatinin takip ederek tamaırilıya
cağı da haber verilmektedir. 

cak ve daha cezri tedbirler zamanında 
direktiflerini takipten imtina ettiği mil
letler cemiyetinden kat'i surette ayrıla
caktır. Diğer taraftan Budapeşte Bel- Grandük Vladmir 
grad ile samimt münasebetlerini inkişaf Bavyeraya gitti.. 
ettirecektir. İtalya - Y ugoslavya anlaş- Paris, 20 (A.A) - Rusya iınparatot .. 
ması bunu kolaylaştıracaktır. luğu tahtına namzet olan Grandük Vlad· 

İtalyan h ariciye nazırının Macaristan mir dün otomobille Bavycraya hareket 
seyahati yakında Yugoslavyaya yapaca- etmi§tir. 


