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L TELEF O N: 2697 ·----FlA TI ( S ) KURUŞTUR 

il Yeni bir deniz anlaşması 

Londra 22 (A.A) - Bir tarafdan )qihere 
adma Lord Halifaka 'ft diler tarafdan Lhıidi
nATya de•letleri adına ineç.~ Daaimar
ka ve Finlindiya orta elçileri ba abalı hariciye 

bakanhimda bir deniz anlapnuı imza etmİfleT-

ı.~_· .. _____________ _J 
YENt ASIR Matbaamıda ba11lm ..... 

ltalya Laval anlaşmasını feshetti 
Milli Şefimiz 

Y ıJbaşından sonra Is
tanbulu ziyaret edecek 

Roma Fransadan geniş 
tavizat koparmak emelinde 

Kurultay 
Yeni bir siyasi laall· 
7et1ft batJaaqpcı ola· 
catı söylenlyor

Emeıııı GenePaJ Caf 
rayyar c1a ıneınu 

.....zetlePI Cll'CUlllCICI .,.., ...... .,,_ 
Yeni Denlzaltlarumzdan Salclıray y alunda 

İstanbul sularma ge!miş bulanacak 

Fransa 
Yeni - b ir tellHI 
7apınak ıdyetlnde 
deAfldir. Daladlyenm 
Tann ziyareti lrir 
ntlmayiş ınaldyetini 
alacak-
Paris 22 (ö.R) ....- Buawn Fran.su. res-

mi • :meheiili bazı ajnMlar tarafından 
dün verilen haberi teyit edaırek bu haf
tanın ilk giin]erindc Italya hariciye na
zırı lfont Cianonun Franaanm Roma 
sefiri B .Fransua Ponseye Jtalyanın1935 
son Kiuıununda aktedilen ltalyan -
Fransız ~ arlık hükümsüi ad
dettiiini resmen büdimUş olduğunu lJ
ar ediyorlar. 

• btanbul, 22 (Hususi} - Parti ku
rultayına i§tirak edecek olan ınu

nlıhaslar Ankarada toplanmağa 

ha§~. Parti kurultayının 
yeni bir styast Jaaliyet başlangıcı 
olacağı sc)ylenmektedir. Münhal 
mebusJuklara gösterilecek namzet
ler etrafında yeni isimler ileri llti
rülmektcdir. Emekli general Cafer 
Tayyarın da namzet gösterileceğı 
bildiriliyor. 
.Kurultaya iştirak edecek İstanbul 
murahhasları cumartesi günü Ankn
Taya hareket edeceklerdir. 

** 
_ SONU s tNCI SAHİFEDE - D.ı!t?d ycvi Tunusa getirecek olan Fr.ınsamn en kuvvetli Dünkerk zırhlı.n PARTİ KONGRESİ MURAHHAS

LARI DA GİDİYOR.. 

Halk Düş
manları ile 
Miicadele 

Devlet, milli ikbladiyatın kalkın
ması için bunca emekler sarfcdiyor. 
Milletin refahını kolay!aıbrmağa bü
yük ehemmiyet veriyor. Darlığa, fak
riisehılcte kartı bir mücadele bayrağı 
açı1mı§ gibidir. 

Davamız, hayattan nasiplerini ala
ınıyan ioeanlann sayıaını azaltmak, 
~rlık çeken yurddaılann, mümkün 
olduğu kadar, yüzlerini güldürmek
tir. 

Devlet, bu ınaksadla bir çok ted
birlere bat vurmUflur. İ§ ve kazanç 
aahalannı geniıleten muazzam ham-

- YAZISI 3 VNCV SAYFADA -

H alkevinin çok 
muvaffak olmuş 
güzel bir eseridir 

D---ıı. -

Se1'81de dtlnle 
bugünün güzel 
bir m ukayesesi 
yapdabilir .. 

Kıyafetler 
Sergisi •.. 

leler yapmıttır. Anormal kazançlar Sergiden bir intiba ve HalketJi bafkanı Bn. Şehime 
teminine çalıtarak halkın batına bela Halkevinin cidden güzel, muvaffak karacak11nız.> ifaretini •erdi. Bu, cidden 
kesilen muhtekirlerle mücadeleye gi- olmut bir eseri olan ealti ve yeni el emek- yerinde bir anlabtdı. 
rifilmittir. Hayat pahalılığını yen- ini ve kıyafetleri aergiai dün aaat 1 S de Halkevinin devamlı çallflllalarile mey• 

mek için muhtelif çarelere tevessü) vali ve parti ba,kam B. Fazli Cüleç'in dana getirilen ba serginin kurucularuu 
etmittir. kıaa bir hitabeaile a.çJdı. ve sanatkirlannı tet,rik etmek isteriz. 

Belgradda 
D ün yeni kabinenin 
tahlif resmi yapıldı 

-0-

l Belgrad, 22 (Ö.R) - Yeni kabine
nin ~ 1DerUiınl dün bapekil Dr. 
MilAn StoyadinovJç olduğu halde 
yapllmı~. 

Bclgrad, 22 (Ö.R) - Yugo$lavya 
beynehnilel parlamento teşkilat aı.a
lığına seçilrn.İJtir. Bu teşkilatta Yu
goslavyayı meclis reisi temsil ede
cektir. 

Belgrad, 22 (Ö.R) - Bu de\aki ka
binede dahiliye n<WFlığma getirilcu 
Bel~d polis mUdUril buıün kabul 
ettiği gazetecilere şu beyanatta bu
lunmuştur. 
- Saltanat niyabeti üyelerinin ta

lebi, ~vekil doktor Stoyadinoviçhı 
inhası üzerine dahiliye nazırlığını 
deruhte ettim. 

lla§vel.ilin bugiin gazetecilere ver
diği beyanatta zikrettiği gibi, iç po

litikamızda değişiklik olmıyacaktır .. 
Selefimin takip ettiği programda 

devam edeceğim. Vatandaşın mal, 
can emniyetinin temini ifinde çalışa
cak: ve muvaffak olmağa gayret ede
ceiiaı. 

Rejimin bu sahadaki hassasiyeti Törene, bandonun çaldığı iatiklal mar- Tarih •e bedğyat balummdan eski Türk ;.._---------- --...:. 

Eski harici-
ye nazırı . . 

Parti kongresine iştirak edecek 
ola,n Atıf İnan, Mehmet Aldemir, 
Nuri Esen, Rasim Dirim, Ekrem 
Oran "° Tahir Bor yarın Ankaraya 
hareket edeceklerdir. 

Eden Amirallık 
Lordu mu oluyor? 

Edenin iki pozu 

Londra 22 (ö.R) - Hükümet parti- diklerinden bu sabahki gazeteler kabine
sinin elt.eriyeti ve bizzat nuulann bir de yapılacak tadilata dair bir çok haber· 
kım11 kabinenin daha enerjik bir milll ler yaz17orlar. Bunlar arumda bına.... 
müdafaa aiyueti takip etmesini ve kabi· göze ça..,an eaki hariciye nazın B. Ede-
nenin bu iatikamette genişlemeaini iete- - SONU t UXCU SAHiFmE -

pyanı tükran olmakla beraber halk tile batlandı. Bunu valimizin hitabesi ta· aanabnı ifadelendiren eaerlere dil veren, 
lehinde yapılan te,ebbüalerclen phai kip etti. Valimiz hitabe.inc:le clk.inc:i el cBeni beien> dedirten Halkevi aergi •e 
kazançlan için bir istismar yolu bul- emekleri ve kıyafetleri aeıaW bize eskiyi müze kolu bu Mrlıi ile büyük batanJa.. 
mağa çabpnlar ortadan kalkınıt de- ve yeniyi mukaye.e etmek ve yeni haya- rmdan birini daha temin ebnİftir. 
jildirler. Bunun içindir ki hayab bmıza hız •ermek İçin fayclahdır. Bize Sersi salonuna sirince ebedt Şef Ata
ucuzlatma gayretleri, beklenen mey- ait olnuyan muhitlerden getirilerek bize türk için bazulanan kötede te..kkaf edi
velcrini vcrememiftir. mal edilmit karikatGr kıyafetleri görerek, yonanaz. Sonra her noktam allka Ye tet-

Muhtekirler zaman zaman . bq maziden iti be.ahına güzel neticeler çı- - SONU 2 bfd SABln:DE -
kaldınnağa, en m ünaeip telakki et
tikleri fıraatlardan iatifadeye m uvaf
fak oluyorlar. ihtikarın ne zaman ve 
ne suretle yapıldığını derhal meyda
na koyacak bir fiat mürakabesi 
mevcut olmadığından faaliyetlerini 

Valimiz 
Ankara ya 

bugün 
gidiyor 

Nasyonalist ispanyada 
Noel arefesinde taarruza hazırlanan 

orduda isyanlar baş2österdi 
örtbas ta edebiliyorlar. 

lltbaat vek.iJeti, iıte bu 'önemli 
mahzuru önlemek maksadile yeni bir 
kontrol mekanizması ihdas etmiştir. 

Memleketin her köJClinde hayat 
hahalılığma karşı esaslı ve devamlı 
tetkikleri mümkün kılacak surette. 
ihtiyaç maddelerinin fiat temcvvüç
lcri adım adım takip olunacaktır. 
Ticaret ve sanayi odaları dolduracak
ları fiat derleme cedvcllerini her ayın 
muayyen gününde vekalete gönde
receklerdir. Böylece vekalet muhtelif 
bölgelerde eşya fiatleri arasındaki 
farkları, bu farkların neden ileri gel
diğini gününde tesbit edebilecektir. 

lhtikar, yalnız fiatlcr üzerinde ya
- SONU Z INct SAHİFEDE -

ŞEVU'I' BILGJN 
Vali B. Fazlı Güleç 

Jspanyol halkı 
Almanlar ve italyanla· 

...... "-- .... ckmuBb .......... .. 

............. ... ela lerlnden IHllmaf 
hal'ellet ettiler- ·~-Vali n Parti hatltanı B. Fazli Cileç Paris 22 (Ö.R) - General Frank.o ta-

bw sabahki Afyon ekspresile Ankaraya rafından Cümhuriyctçilere karşı hazır
hareket edecektir. Valimiz Ankarada lanmış olan bir taarruz plAnlarınm Dar
bem parti kongTeaine, hem de ziraat kon· Belon hükUmetine ifşa edildiğinden §ÜP

greaine iftirak edecek ve vilayete ait tu· he edildiği malö.mdur. Dün Burgos er
riatik yollar işi etrafında Nafıa vekaletile' kinıharbiycsinin taarruz plarurun lngi
ve diğer vekiletlerle temaslarda bul111· tiz Vis Konsolosunun valiz.i iç.ine giıli-
nacaktır. ce .sokulduğu haberiyle bu husmtaki ha-

* herler yeni bir kuvvet keabetmiştir. hı-
Bağcılık iatuyonu müdürü Mübin glliz matbuatı bu humısta gok meraklı 

Onaran, ziraat mektebi muallimleriadea mal&natla doludur. 
Refet ve Kemalpafa müatahaillerinclen cDaHy Telgnb sazeteainin dipoma
Cemil de bu aabah .Ankaraya hareket at mlihaırlrl Dalt'oruılist llpaoJJada!'lan
edeceklerdir. Ziraat müdürü Refet yann jist w Xarlistler anısmdald ka.pları 
sidecektir. - SONU 'l tNd S&ldPBDs - lspcınvol cukerieri mşanlalan ile bir anıda 
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Istanbulda 
YAZAN 

Fransanın Eski Ankara Elçisi 

Şambrön 
- 3 -

An a y 
Turhnn pnşa ilave ediyordu: 

- Bizimle beraber çalı,ırsaru:z bun
dan Fransa da bir şey kaybetmi'i •>lmaı:. 
Düşünün ve bana müsait bir cevap ve
rin. 

Bonneval olsaydı, §Üphesiz kabul eder
di, ben bir tebcsaüınle iktifa ettim. Daha 

Mustafa Kemal : cBatladığmuz inkı- az düflinccli, daha fazla hayalperest ol
lap bir lahze dumuyacaltbr.> demişti. saydım belki Turhan pa?nın tavsiyesini 
Başlardan fesleri kaldmyorlar, köhne fi- dinler ve memleketime belki daha zararlı 
kirleri siliyordu. Büyük Petrodan sonra olurdum. Fakat, artık insanların macera 
böyle büyük bir değişiklik görülmemişti. peşinden koştukları asırda değildik. 

Harem ağalan, artık muhafaza ede- 19 1 4 de Jstanbuldaki Hariciye Neza-
cek. cariyeler kalmadığı için, Boğaziçi retinin dairesinden birinde bir Fraruıız 
aahill~nde olta ile balık. tutuyorlardL yerlepniş bulunsaydı, kim bilir, belki ma
Minarelerde müezzinler, müminleri na- hir bir oyunla, Türklerin müdahaleleri ile 
maza çağırıyorlardı. Fakat pek fazla gü- uzamaaına sebep oldukları ve neticesi 
rültü ile değil.. haklarında da fena olan bir harbe girme-

Altın Küre ~ultan Selim camisinin ar· terine mani olurdu. O zaman, ne kanlar 
kasında kaybolurken artık Müslümanla- akmasının önüne geçilecekti 1 

nn tozlara kapandığı görülmüyordu. Harp, uzun sürdüğü için, ihtilalleıi da
Taassup ortadan kalkıyordu. Milli ren- ha çabuklaştJrmlJ, tahtlar devırmiş im
gin yerini yeni adetlerle milli ruhtaki te· paratorlulc: hanedanlarına son vermişti. 
rnkki alıyordu. Garip bir tcY = Meslek hayatımda üç hü-

Scfnrethanenin taş merdivenlerini çı· kümet merkezinde yoldan geçenlerin iizc~ 
kar çıkmaz itimatnnmemi tnkdim etmek rine mitralyöz.le nteş edildiğini gördüm. 
hususund aki ilk güçlüklerle karşılaştım. Ca .k. • Nilc l p 

r ı ıncı o ayı etrograttan ayn-
Şüphcsiz ki d iplomasi. bazılarının za nnet· • .. d .. k 

1 91 7 
• k ·· 

•Y · . • .• .. • k . . d Y•ı l ırkcn gor u . ı nın o ·ayn.aşan gun-
bgı gıhı muşkulatı arttırma · ıçın egı • . . .. .. .. .. K l 

• • • • • I:" _ lcnnı butun omrumce unutamam. ızı h alletmek ıçın ıcat edilmıştı. ı::.ııasen, 
bayraklar, pencerelerimizin önünden gf"dünyadn halledilecek mesele olmasa bi-
çiyordu. M. P<ıleolog, çok büyük bir ; zim diplomat nrkndaşlarn ne iş kalır? 

Yapacakları hayali telgraflar uydurup 
odalarında esnemekten vakit geçirmektir. 

Türlc:iy~nin o zamanki kıymetli Paris 
elçisi Fethi beyle kararlaştırdığımı.zm ak
aine olarak, haber aldım ki, beni Ankara
<la kabul edecek olan cümhurreis Mustafa 
Kemal, kuraklık yüzünden, merkezden 
ayrılmıştı. 

Havaya baktım: Heyhat 1 l\1allarmenin 
maviliğini daima fikrine dolamış olduğu 
gökyüzünden ümit verecek. bir tek bu
lut yoktu. Halbuki. Gazinin de adeti idi. 
Yazı fstnnbulda geçirirken Dolmabahçe 
ımrayında hiç bir elçiyi knbul etmezdi. 

Bütün bunları bnna, büyük bir telaş 

içinde, kulağıma fısıldamqlardı~ T abloyu 
daha karartmak için de ilave ettiler. Ha
riciye Nazırı Tevfik Rüştü Bey, yaz tati
linden istifade ederek, Viyanadaki dok
torunu görmeğe gitmişti. 

Kafam, fedakar nrkadaŞlarımın ayrı 

ayrı mütaleiılnrı ile §İşmiş bir h alde, bi
raz dinlcnmeğe çekildim. Bu eski ve çi
çekli bahçe ne sakin bir yerdi! Garip 
bir tesadüf: Bahçede bir ıtır saksısı ile 
bir iki yasemin dalı arasında taştan bir 
derviş heykeli duruyordu. Ne garip bir 
çehre! (Yanılmıyorsam, aakalı ydpaze 
gibi idi, ba~nda da büyük bir külah var
dı. Bu suretle, derviş orada sanki bütün 
çiçeklerin açmasına riyaset ediyordu. 

Yapdığı asrı skandal mevzuu yapmış 
olan ve gerek. sarayın, gerek şehrin ken
disinden uzun uzun bahsettiği bu mace
raperest, meşhur Ameval idi. 

Dervif olmadan evvd, kavga çıkancı 
kılıcını dünyanın etrafmdan döndürmüş. 
onla burda, !.emen her yerde çaYPlflllJJ

tı. Şimdi bu aon rolünü de ciddiye mi alı· 
yor acaba} Kcnclindcn geçen cAllah. 
bul ••• c1.İ7e baiın7or mu idi} Yok.. yd
d.JZlann d önmaini taklit eden o bat dön
dürücü dervif ayinlerini aeyrederek ko
ca ..kalınan altından gülüyor mu idi} 
Yaşamış olduğu o ııerseriyane hayat zar· 
fında, 14 iincü Luiden Sultan Mahmuda 
kadar kim bunların kaç tanesi~ görrniiş· 
tüt 

betle tahmin etmiş: 
- Göreceksin, Şamhrön demişti, bu 

harpte üç memleket mağlup çıkacak.: 
Rusya ve Orta Avnıpadaki imparatorluk
lar. 

Daha sonra Alher T omasın kendisini, 
anlamadan alkıılıyan halk önünde hita· 
bette bulunduğunu gördüm. Zaferden 
muzaffer bir halde bahsediyordu. Halle 
ta: 

- Toprak ve hürriyet r diye bnğırı-
yordu. 

l ıı ter ferdi nksülameller olsun, ister ma
şeri hareketler, Slavlar bizi daima geride 
bırnkacnklnrclırl O endiıcli saatleri ha
tırlatken hayli ı;nrip bir hicap duyuyor, 
çünkü o saa tler kanlı bir fncı:ıyı haber 
veriyorlardı 

lstanbulda so~ kalan sultan a ilesine 
gdince, intikam alan bir nasyonalizm 
karşısında aciz kalan bunlar, ya\:rmurlu 
bir gecede birdenbire şehirden sürüldü
ler. Müslümanlnrın şefi olan hulife ya
bancı bir memlekette kendisine bir melce 
aramağa mecbur oldu. Bu Rnsinin hile 
icat edemiyeceği bir facıan ın nih:ıyeti idi. 
Bu facıada ipek bağlar, kama ve aşk 
yoktu. Haremdeki kadınlar, telaş içinde 
ne giyeceklerini şaşırmış., ağlayıp sızlı

yorlardı. Çünkü hayatlarında daha ilk 
defa olarak trene bineceklerdi. 

Bu karı~ldıkların, hu feci hadiselerin 
şahidi olan bizler ond:ın sonraki sükunet 
bulma günlerinde Karl.ı.yli memnun ede· 
cclc masal gibi hayatların da başladığını 

gördük. O isabetli tahmini yapmış olan 
lsltoçyalı bunu görünce kendisini tuta· 
mayıp her hald e allcışlıyacaktı. 

lftlı:diplan doğuran büyülı: adamlar, 
Karlaylin cKahraman> dediği kimseler 
hakikaten onun kendilerine izafe ettiği 

gibi. insan cemiyetlerini birbirini takip 

eden değişa"lt ba1lere aokmak vazifesini 
haiz mi dirfer? Yoksa bu adamlar. dü· 
şiinmelc istediğimiz gibi, sadece tarihi n 
-ı.kis uyandıran hiıdisclerinden haşka bir 
şey değil midirler} 

Yeni gel~nler. yanm kalmış esere. yeni 
bir şek.ilde. dalı& az eski dekorlar içinde, 
devam ediyorlar. Öyle ki. tarih gene, ha-

Bu fena saray adamı Fransada !\1m 
de Mentenonun canını sıkhğı ve Harbiye 
Nazın Samiyan tahkir ettiği için ayni-

- ı-ı"- ·- d" · · '- - bul diselcrin deği~en çehresi altında hiç de maya mecbur olmuştu. ıwuu ınını ~ 
edip humbaracılar reisi Ahmet paşa ölün- ğişmeyen kanunlara tabi kalıyor. 

ceye kadar ne maceralar geçir~! Şiın- Her ICY yenileşiyor, her şey tekrar 
di bu bahçeye lc:adu d a nereden gel.mit- baflıyor. lstanbulda Osmanldann mezar
ti? Cidden esrarengiz bir ICY· lığı saray armaları ile paslanmıştı . Bugi.in 

Ne olurdu bana, Türklerin sevgisini Mustafa Kemalin kılıcr panldayor. Tür
kazanmak için ne yapmak lazımgeldiğini kiyede bir çok adetler kaldırıldı, fakat 
söyleyebil:1eydi! Fakat ben ne Mmlüman bir elçiyi takdim etmek usulü eski usul
olmağa niyet etmi,tim. ne de derviı... ferden ancak zahiren farkfı. Şüphesiz, 

Bununla beraber, unutmaıruşbm: 19- ııiındi Verjen şovalyesinin etrafı çavut-
1 3 de Petresburgda iken, aahaıun ora- larla dolu sü tü atm yerini bugün oto

daki elçisi Turhan paFt bana, gayet ciddi mobil almış bulunuyor. Benden evvel 
bir tdtüdc. Osmanlı hükümeti hizmetine bu 'nlzifeii görmü~ oianlann en meşhu

geçmemi telı:lif etmİftİ. Diyordu ki: runun giymdt içjn olı:adar İsrar ettiği sır-
- Sizi temin ederim. bizde Fransada- ma1ı üniforma da bugÜn artılı: yolt. 

YEHIASIR 23 Kanunuevveı CUMA 1938 

. ŞEHiR ~HASERLERi ~ Halk Düş
manları ile 
Mücad~le Kıyafetler • 

sergısı 
• 

• • • 

Halk evinin büyük emekle hazırlan
mış ve çok muvaffak olmuş güzel bir 

ŞEVKET BİLGİN 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

pılmakla kalmıyor. Ayni zamanda 
bir çok eşyanın cvsah üzerinde ihti· 
kar yapanlar da vardır. Kaliteleri 
günden güne bozulan mallarla piya
samız işba haline gelmiş gibidir. Bü
tün bunlar halkın zararına olan ve 
onun refah payını çalan şeylerdir. 
Rejimin en büyük davasını durdur
mağa çalışan bu kabil vicdansızca 
bir hayasızlığa karşı amansız darbeyi 
indirmek zarureti vardır. Ta ki mcm· 
lekette ticaret ahlakı şüphe getiremi
yecek surette yerle§miş olsun. Ka
zancı,namuskarane calışma yolların
da arayacakları y erde vatandaşlann 
zararında, hile ve fesad yollarında 
a rayanla r , gayrimeşru k azanç kapı
larının artık kapanmağa mahkum 
olduğuna kanaat getirsin ler .. 

• sanat eserı sayılabilir ... 

Bazı memlek e tle rde sebepsiz ye-e 
ihtiyaç maddelerinin fiatlerini y if k
seltcnlere, k a lite lerini bozanlara Re
jim düşmanları nazarile bakılarak 

Sergiden iJ..'"i intiba. en şiddetli cezalar verilmektedir. 
• _ .... ,ın• " l•'I ı İNCİ SAYii'L~EDE _ gelin kıyafeti . .. yine bir Aydınlı kadının gelinlik elbise· B' d d d d d edb 

- w-.1. ~ ızim e ayni erece e şe i t ir-kı.k zev"kini n .. ılayan kö•elerde sizi bekli- Bunlar bir değil, bir kaç devrin.geri- sini doya doya seyrediyorsunuz. l · l ki - . la 
.. ,. erı a ma ıgımız yersız sayı maz. 

Yen hususiyetleri gözden geçiriyorsunuz. den ileriye doğru geçen senelerde arka- Vakıflar müdürü B. E.sat Serezlinin H l . • "llA k 
ayali ucuz atma ı~ı. mı ı e ono· 

Bn. Nedime Kutlutürk adında sanat- larına geçirdikleri elbiselerdir. Kız ens- kıymetli çalı§malarile meydana getirilen minin kalkınmasında mühim bir 
Sinan köşesi de güzel hazırlanmışbr. Bu h 1 ki - - h Ik d"" kir bir Türk kadınının haztrladığı eeer· 

leri büyük bir hayranlık. ve zevk.le sey
retmemek kabil değildir. 

Bn. Nedime, Türk. tarihinde adı geçen 
yerli tiplerin fotoğraflarından istifade 
ederek onlara o kadar güzel tekiller ver· 
miş. onları o kadar iyi canlandırmış ki 
hayran olmamak imkiinsızdır. 

işte lstanbul kadın kıyafetleri .. Muğla, 
l!pnrta, Finike, Nazilli, Denizli, ödemiş, 
Rumeli kıyafetleri, Yakacık, Akhisar, 
Mnnis:ı, Hereke, Tire kadınlarının tarihe 
mal olan tipik kıyafetleri .• işte bir Kediz 

sında, muamelelerinin ikmalinde ve pa-
ralarınm tediyesi hus usunda tütüncüle
rc gösterdikleri suhulet ve sürat bütün 
tütün miistahsilini memnun etmiş ve 

idareye karşı minnettarlık uymınırmış
tır. 

İnhisarlar idares inin ve eksperinin 
mUstahs ile karşı olan alakaları odamız
ca takdire layık göriilmüşlür. 

-*-
Rakı şişesiyle •• 

Ödcmi~tc şoför Muharrem oğlu B::ıh
Uyar Akar sarhoş olarak rakı şişesiyle 

cıarson Emin oğlu Abdullahı başından 

yaralamıştır. -·-B:rTa1tm 
Ddterdarlık Başturak talı.sil şubesi 

şefi Emin Süle~·nlan bir derece terfi et
tirilerek manşı 30 liraya iblağ edilmiş-
tir. 

titüsü öğretmenlerinden Bn. Hüsniyenin 
çalıımalarile meydana getirilen köte de 

. mer a e o uguna gore a uş· 
k.ö~enin ortasına oturtulan koca Sinan, l · t d.kl · ·b· f ı· ti .. man arının ıs e ı erı gı ı aa ıye e-
fotografla teabit olunan cserlerile can- • - h d · insanı uzun uzun meşgul ediyor. rıne musama a e emeyız ..• 
landınlmı§tır. T" t" best• · hakkı d k. Otuz sene evvel i§lenmİf bir Antep işi, • .. -w ıcare ın ser ısı n a ı 

Dekoratör Tanyuya aıt oldugunu og· k tl • d h ·· ac1·ı_ J b' d -· bugünün kızlan tarafından modernize 

edilen hesap işi mendiller, bluzlar, daha 

•Y• • • • anaa erın e cnuz r ııı;a ır egı-
rendıgımız 400 senclık. hır tabakla, 150 ·kı·k la 1 b.l J"d" J . . y . • şı ı yapmamış o n ar ı me t ır er 
senelik bırınci tabagın taklidi cedlennu- k" c·· h . t• f ·ı t • t" d tt• 

1 ı, um urıye ı azı e e ıs ına e ı-ne er··• zin her sahada neler yaptıklarını bize 
93 harbinden evvel dikilmiş bir hırka göstermektedir. ren bir rejimde ticaret ancak ticaret 

ahlakının hudutları içinde serbesttir. gözlerimizi okşuyor. Elli sene evvel ya
pılan sim ve ipek işlemeli bir uçkurla 
aliikalanıyorsunuz. Balık pulundan iıılen• 
miş bir yastık başı, Aydın işi bir ~ç etek, 

llyönkurulu 
Dünkü toplantısında 
vazife böl ibnö yaptı 

Sergi, heyeti umumiyesi itibarile mu· 
Bu hudutlarda ne ihtikarın, ne tağşivaffak olmuş bir eserdir. Halkevinin sa· 
şin ve ne d e çürük çarık malların yın başkanı Bn. Şchimeyi ve diğer çalı-
yer i y oktur. şanları tebrik ederiz. 

D evle t , pazarlığı m e n ed en kamp·u 
· ta t b ik sahasına koymakla bundan 
lzm.ir lima!tmdan sonra kazanç yollarının faziletli ve 
üzüm, incir ve temiz bir re kabette aranması icap 
pamuk ihracatı.. edeceğini te lkin etmek istemiştir. 
İzmir accntalar birliği istatistiklerine T erniz, iyi, sağlam ve ucuz mal... 

nazaran mevsim iptidasından 14 birinci Aradığımız işte budur. 
kanun akşamına kadar limanımız~an H ayat bahalılığı ile mücadele sa-

Cüınhuriyet Halk partisi İlyönkurulu, muhtelif ecnebi memleketlere 64236 ton d ece devlet mekanizmasının müra
Vali ve Parti başkanı bay Fazlı Güleçin iizüm ve 35674 ton incir ihraç edilmiş- kabe ile müke llef olduğu bir iş değil
başkanlığı nltında toplanarak vazife bö- t ir. Yine bu müddet zarfında yalnız Al- dir. Bütün teşekkiiller, tica re t şuuru 
lümü yapmıştır. manyaya ihracat 45933 t on ü züm ve yükselmiş olan bütün iş sahip leri bu 

İlyön kurul her hafta perşembe günle- 14574 tnn incirdir. milli davanın yardımcısı olmağa 
ıi saat 17 de toplanacaktır. Vazife bölü- Pamuk ihracatı 18453 balyaya baliğ mecburdurlar ... 
miindc yar üyeliğe bay Mehmet Alde- olmuştur. Son hafta içinde 586 balyası ŞEVKET BİLGİN 
mir, muhasebe ve ekonomi işlerine bay Almanyaya, 401 h:ılyası Romanyaya ol- -*-
Atıf İnan, H:ılkcvi başkanlığına bayan mak üzere 987 balya pamuk ihraç edil
Şchime Yunus, teşkilat işlerine B. Ek- miştir. Zeytinyağı ihracatı 5103 "tona ba
rem C>rvı. huku işlerine B. Baha Yü-ıliğ olmuştur. 
riik, neşriyat işlerine Faik Ener, spor -*-
ve gençlik işlerine bay doktor Hüseyin 'Uztbniin islenmesillde 
Hulki Cura, tören işierine bay Ferit Ec- madeni .__;....,dan ba*a• 
zacıbaşı ayn}mışlardı.r. ti -e ~ 

-*- sa llalla•ılacak.. 
AYDDID.A Madeni yağlarla işlenmiş olan üzüm-

Spor 
Birinci devrenin 

puvantaj vaziyeti 
İzmir kulüpleri birinci ve ikinci takım-

Şap hast lıoı!N SÖllCI.. leri ihraç etmekte olduğumuz memle. larının birinci devre puantaj vaziyetleri 
a ... .... ketler , bu kabil üzümlerin ithalini me- son maçlardan sonra şöyledir : 

Aydında şap hastalığı mücadelesinde nettikleri takdirde halen kullanılan ma- Puan attığı Yediği 
çalı~~ın veteriner fen memuru Kazım ve denl yağlar yerine ba~ka bir maddenin gol gol 
Ziraal vekaleti Zootekni şubesi memur- ikamesi mümkün olup olaınıyacağı, Üçokspor 13 21 4 

- · - !arından Muammer kendi mıntakaların- mümkün oldugyu takdirde bu yeru· mad- Alsancakspor 11 10 7 :i .. """.n\~:"lt"'\- , }.~:«'~: ı· 
- u-•cu. -~ da azım gelen mücadeleyi bitirerek şeh- denin ayni mak.<;adı temin edip edemi- Doğanspor 11 9 8 

Ödemişin Çatalyol mahallesinde tuğ- rimiz.e gelmişlerdir. Aydında şap hasta- yeceği hakkında bağcılık b'tasyonunun Ateş spor 11 10 10 
lacı Ali Demir, bir ::ılacak meselesinden' lığı sönmek Ü7..eredj,r. Bu memurlar İ:ı.- 8 11 17 

mütalfıasının alınması ziraat vekaletin- Yamanlar spor 
Ifayrcddini dövmüş ve yaralamıştır. 1 mirdeki mücadele işlerinde ~aklar- den vilayete bildirilmiştir. Bağcılık is- Deınirspor 6 7 22 

Hay.reddinin yar::ısı hafiftir. dır. tasyonu bu me\"ZU üzerinde çalışacak İKİNCİ TAKIMLAR 

U'~'*T';'J'.Y~~~.Ar .. ~-fr'N~ ve hazırlıyacağı raporu vilayet vasıtasi- Üççkspor 12 10 Z 

1937 - 1938 Senesi zaferini le Ziraat vekaletine gönderecektir. Ateş spor 10 10 4 

B U G U
•• N -*- AJsancak spor 8 9 5 

Kontrat ve Din Doğan spor o o o 

K 1 S pulları tabolundu.. Yamanlar spor • o. o o 
Ü türpark ineması b" Kon::'; ve :ı. rllamunby~ la!~ hafta yaı-la<ak iline. devre ma< 

1 1 k 
ır şc ı e ta ttırı mesı ve u suret c Saat 11 tle Yamanlar_ A1sancak ikin· 

Gösterdiği iki lilim e tazanaca tır belediyelere Cazla masrafa ınaı olmama- . • 
· · nah·ı· k.ıu tin t db' alı cı takımları hakem Mustafa Şenkal. s ı ıçın ı ıye ve ..,e ce e ır n- . Ü . . . 
.,. Beledi _, _ taraf d k 11 1 Saat 13 te Demırspor • çok Bırıncı 

mııt.ır. yıı.:a:r ın an u anı -
k ·· k b 1 dil . takımları hakem Bay Hasan Yanık 

ıkna t uzcre .1: u lle en 1;~hanyen tıp Saat 15 tc Yamanlar - Al.sancak b irin-
on rat ve ı an pu arının ...., 11 e ve ~ 

d tb d •-bedild·u· bel d " ci takımları hakem bay Ferit Simsarog· amga ma aasm a ... ıgı, e ı-

kinden daha çabuk ilerlersiniz. Sizin için Fakat, itimatname takdimi gene aynı 
tecrübdi ve iyi hizmetler görmüş, evralı: şekilde merasime tabi. Bu, bir dçi için 
yazmasına biJcn bir başkatip derhal Ba- siyasi vazifderinin resmen tanınması de- N 
bsilide siyasi ~er şefi bile olabilir. Siyasi mdttir. Bu vazife için getirdiği mektup 
notalanmm hep F ransazca yaz.arız. Onun kral Cümhurremnin dine geçer geçmez 
için, siz hize bunların en iyi ne tekilde resmi bir mahiyet alır. Devlet reisi mek
yazı}acağını gösterininiz. Bize yol çizer- tuhu alırken elçiyi de kabul etmiş oluyor. 

1 -Aşk kanatları 
rABELLA .IEAN MURAT 

P. RICHARD VJLM 
Gibi üç biiyiik Fransız arthti tnrarından temsil cdilıuiş temiz ve çok 
mü~.:;şir bir aşk hikayesini musavwr senenin f!n güzel filmi vazife 
ile ask arasındaki miicadCle ve tayyar~i•iğin en son tcrakkiyatı 

bu fifünde heyecanla ~iilecektir 

2-Paris eğleniyor 

yclerin oradan aldırması lıildirilıniştir. lu. 

-*-Afra la pamuk çiğitleri 
Akala pam1ik mmtakası olan :Ege böl

gesinden KJev'land pamuk bô1gesi. olan 
Adanaya Akala Çigı-·tleri ile Çigı-·tli pa

............................................ . . 
! Bir İki Satırla E . . . . 
••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kuşadasının Davutlar nahiyesi ınü· 

muklann gönderilmesin.in yasak olduğu dürü Hamdi Öztürk vekalet emrin• 
Ziraat Veületinden bil..f;..;ı~:~-. siniz. siyasetimize fayda.. olacak fikir- Anadolu yayluında ne güzd bir sa· 

ler verinioiL bah 1 Şimdi o rnda kalmaya gidiyorum. 
Geçen gün M. Ddlauı.e; Ge~nl Li- Telı: ayaklarının üzerinde duran leylek

man. Sanderin lstanbula tayininden dC1la- )eri görm~im vallahi lı:ıu~irni benim 
yı Saz.aııofun odasının önünd e bana bir memleketim olan Lozerde zann~decek
çıkqb ki: Gayet kat'i hir ,elcilde; c - tim. Ayni yüheklik. aynı muhtqem sü
Kedorseyde hen olsaydım hu böyle ol- ltUnet ••• 
mazdıl declib Ben de ona: Fabt burada mazinin ne bda.r batı-

< - Onun için ya, diye diye cevap ralan Yari Gözümüzü hiç bir şey üzerine 
verdim. Sizin burada bmmle beraber ça- oelhetınediii için. bakJflanmla bütün uf-
!,.pnanızdan memnunuz.> im arqtırıyorum, hir ~er 90ruyorum. 

Hakikaten büyük bir dostlu1' aösteren (Devamı var) 

FRANSANIN EN BUYUK ARTISTI~ERI 

LUSIEN BARUKS - Dita Parlo 
Tarafından temsil edılmi:ıi eğlenceli - neşeli - ~arkılı komedi 

Ayrıca Foks Jurnal 
SEANSLAR HER GUN : Paris eileniyor 3.10 ve 7.15 te ~ Ka
natları S '\'e 9 dn._ Cnm.-t.!.csi ve Pazar saat 1 ele Aşk kaııailarile 
başlar .•. FIAT" ]R : Park duhnliyesi dahil 20 - lO KURUŞTUR 

41:W * * • ZZM Sft'# 111Di21*JZ&'lflW!VZiL~P!Tilar7/.L/.L//I/~, 

~ ....... ~ alınm ıştır. 

VDAyetln 9J9 * Sclcrihisar mal müdürü Kemal Öı 
btitçesl hanrlanıyor- Türk maliye vekaletince 35 lira maaşlı 
Vılayet umumi meclisi hazırlıklarına İzmir Alsancak şubesi şefliğine tayin 

de'\-am olunmaktadır. Muhtelif daireler edilıniştir. 

bütçelerini hazırlıyarak hususi muhase- * İmıir ilk tedrisat müfettişlerinde.o 
be müdürlüğüne vermeğe başlamışlar- Mehmet Argon Denizli ilk tedrisat mü-
dır. Valimiz Ankaradan dönünce Vili'ı- fcttişliğine, İçel ilk tedrisat müfettişi 
yet daimi encümeni bütçeler üzerinde Sıtkı Akkay İzmir ilk tedrisat müiettİŞ"" 
çalışacak ve umumi Meclisin top1anaca- liğine, İz.mir K:ız lisesi Fransızca yardun· 
ğı !) ikinci kanun tarihine ka• r umumi cı öğret.meni Seher Kurtaran KarataŞ 
bütçeyi hazırlıyacaktır. ort..-ı okuluna tayin cdilmişl~rdir. 
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Va·lizin içindeki _esrar! 
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Dünlirı .;·a~ginkü 1 

Hava !!,uruma_f 
:Ankara, 22 (Ö.R) - BugUnkU hava 

durwnu raponı : Dolu ve cenup §BI'kt 
Anadoluda hava iki derece soğumuş, 
diğer bölgelerde 1 - 7 derece kadar ısın
mıştır. 

F rankistlerin taarruz planlarını lngi
liz konsolosunun bavuluna kinİi 

koydu? Ve sonra kim ihbar etti? 

En düşük sühunet sıfırın altında Er
lincanda 1, Sivnsta 3, Erzurumda altı, 

Karst.o 11 derecedir. En yüksek sühu
net, sant 14 teki rasatlara göre, Zon
guldakta 15, Çannkkalede 16, Adana ve 
Antalynda 18 derecedir. 

Londra 1 • J d F k d d Doğu ve cenubu şarki Anadolu ile gazete efl Spanya a ran 0 Of USU 0 a Rnradeniz kıyılarında hava kapalı, di-• 1 b •• d ğer bölgelerde yağmurlu geçmiştir.. 24 
ısyan emare eri aşgoster iğini yazıyorlar saat zarfında metre murabbaına düşen 

Burgos 22 (A.A) - lspanyol hudu- valize kim koydu? Ve müteakiben bu- jistle:r arasında da tahrikattan :,ahset- su Bergaınada 25, Urladn 20, Edirne ve 
duDda ele geçirilen vesikalar meselesi nu makamatn kim hnber verdi? mektedirler. Kuşadasında 17, Edremittc 16, İzmirdc 
hakkında Burgos hükümeti hariciye na- Esasen nasyonalist başkumandanlığın Deyli Meyi •gazetesinin Hendayeyc- 15• Manis:ıda 12• İstanbulda 11, Balıke-
zırı tarafından neşredilen tebliğde ez- mühim vesikalar kaybetmesi ilk defo hususi surette gönderdiği muhabiri bil- sirdc 7, diğer yağış bölgelerinde 1 - 6 ki-
cUmle deniliyor ki: vukubulan bir şey değildir. Çok güzel ıdiriyor: logramdır. 

Askeri polis Ingiliz Viskonsolosu ta- hazırlanmış bir taarruz son dakikada Eyi malumat alan mahfiller konsolos- Rüzgar bütün bölgelerde cenup isti-
nfından hazırlanarak konsolos Good - geri bırakıldı. Çünkü nasyonalist bir luk valizinde bulunan iki zarfın Madrit kametinde en çok yedi metre sür'atle 
IDUl tarafından nakledilen bir valizde zabit planlarla birlikte cümhuriyetçilere civnnndaki ve Guadarama dağlarında- Ege denizinde lodostan fırtına şeklinde 
milliyetperver lspanya d~manlannı geçli. Muhasamatın durmasının başlıca ki Frankist mevzilerini gösteren erka- esmiştir. 
milatakbel ukeıi harekattan haberdar sebebi belki de budur. Bununla bera- nıharbiye haritalarını ihtiva ettiğini bil- Buıünkü muhtemel hava: Yann yur-

etmeğe matuf olduğunda §iiphe olmıyan 
ırıesikalar yakalanmı§tır. inceden ince
ye yapılan araştırmalar bir casuSluk şe
bekesinin mevcudiyetini göstermekte -
clir. 

Para 22 (A.A) ..:.. Figaro gazetesine 
Hendayeden bildirildiğine göre Sanse
bastiendeki Fransız ticaret odasının sek-
ıeteri lngiliz Viskonsolosunun bavulun
da gizli vesik~; tr ele geçirilmesi üzeri
ne tevkif ediimi§tir. 

Londra 22 (h..A) - Bütün gazeteler 
Burgos hBdisPlerinden bahis ve milli
yetperver hat.ı&rın gerisinde hüküm sü
ııen imtizaçsızlığı kaydetmektedirler. 
Taymis gazetesi evve]emirde valiz es
annm aydınlanması lazım geldiği ka
naatindedir. 

Gazete diyor ki: 
Mevzuubahs vesikaların Vıskonsolo-

sun bavullarına kendi haberi olmadan 
bavullarına konduğu muhakkak görü

Dllyor .. Bu asker! plAnlan Viskonsolo
ltm Fnımaya götürmek üzere olduğu 

8. Leom Blum 
Amerikaya mı 

gidecek? 
• 

Paris, 22 (A.A) - Burada dolaşan şa-
7ia}ara göre B. Leon Blum kanunusani 
• lçhıde bir tetkik seyahati için Ame
rika blrlePk devletlerine gidecektir. 

---*-
Alman 

o 

•tr•zblll'I radyosundan 
"Uyet ediyorlar-

Berlin, 22 (A.A) - Berllner Borsen 
r.eitung, Fransız radyoları tarafından 

Dep'edilen haberlerin kontrolü için bir 
llerVis ihdas eden emirnameden bahse-

ber şiddetli soğuklar ordu1an kış karar- dirdiler. dumuı Ege denizinde mevzileşen alçak 
gAhlarına çekilmeğe sevketmiştir. Ve Nevs Chronicle gazetesi de bir tara!- tazyikin tesiri altında kalacağından ha
iki kumandanlık ta teşkilatlarını ta _ tan falanjistler ve karlistler ve diğer ta- va F;ge kıyılannda bulutlu, doğu ve ce
mamlamak için bundan istifade etmekle raftan da lspanyollarla müttefikleri nubu şarki Anadoluda kapalı ve yağış
bahtiyardırlar. Italyanlar ar~ında anlaşmazlık mevcut lı, diğer bölgelerde umumiyetle yağışlı 

Taymis gazetesi, nasyonalist zabitle- olduğunu ısrarla kaydederek diyor ki : geçerek, rüzgar Trakya ve Ege bölgele
rinin mütemadi müdahalelerinden muğ- Şimdi .izah ediliyor ki 100 kilometre- rinde şarktan, diğerlerinde cenuptan 
ber olan zabitler arasında bir tahrikat lik müşterek iki cephenin uzunluğu do- orta şiddette. Ege denizinde ise lodostan 
mevcut old~ğu muhakkaktır. layısiyle bir taaı:ruz hemen hemen im- fırtına şeklinde esecektir. Sühunet yük

Deyli TcJgraf And Morning Post ya- kansızdır. Çünkü böyle bir cE'phc üze- sclmeğc devam edecektir. 
zıyor: rinde hazır olmndnn düşman biitün ıh- Anknradn bugiin hava kapalı ve yağ-

Diplomatik müsahitler genernl Fr.m- liyat tedbirlerini almaktadır. Bundan murlu geçmiştir. En yüksek sühunet 6 
ko13un işgali altındaki bölgelerde kar- başka Franko kıtaatının ekscrisi pusu derece, hava tnzyiki 680 milimetre idi. 
listler ile Fal.-njistler arasında uzun za- harbi için tallm edilmişlerdir. Ve kitle İstanbulda hava kapalı ve yağmurlu 
mandanberi kıvılcımlanan kav~anın ilk halinde hücuma kabiliyetli değildirler. geçmi~, riizgiir ccnuptnn saniyede en 
bahar gelerek askeri hareküt tekrar Buna binncn yegünc w.fer ümidinin t'Ok dürt metre sür'atle esmiştir. En 
başlamadan cince patlayıp patlamıyaca- cümhuireytçi lspanyayı aç bırakmak yiikS<'k sühunet snnt 14 te 13 derece ha-
ğını merak ediyorlar. imkanına kaldığı fışikar görünmektedir. va tazyiki 754 milimetre idi. 

Dı.-yli Ek~res gnzctec:;inden: Nihayet Manchester Guardian gnzc- -*-
General Franko Noel tanr-ıız emri- tesinin diplomntik muharriri d:! Frnn- zı· ra at Ve ka .. ~et; n ; n 

nin arifesinde ansızın Saragossa, Sn - kist taarruz harbine ait pliinların Is - _ ı 1 

govya PampcJunc ve Soria garnizonla- p:myol hi.ikümetine teslim edildiği hnk- b 
rında tehdit1e karşılaştı. Keza l!::!Janyn- kındaki şayiaların doğru olduğunu iddia : r tam İm İ 
dan son günlerde dönen yolculıır Falan- etmektedir. 

Zirnat vekaleti bülün viliiyet ziraat 

Tütün 
--=-

Rekoltesi bu yd 62 
milyon tahmin ediliyor 
Ankara, 22 (Hususi) - Buraya gelen 

son malUınata göre memleketimizin 938 
yılı tütün rekoltesinin 62 milyon kiloyu 
bulduğu tahmin ediliyor. Şark tütünü 
yetiştiren memleketlerden Yunanistanın 
1918 rekoltesi 60 milyon, Bulgaristanın 
33 milyon kilo raddesindedi~. 

-*-
Nan1ık Kemal 

İçin Teldrdaimcla 
yapılan tören.. 

odalarına bir tamim göndermiş, mem -

1 Şam da J.ckel.iınjzin muhtelif mıntakalarında is
tihsal olunan bütün üzUmterin .çeşitle -

t :-ini ve evsafını sormuştur. 

1 y 3 h U d İ m 311ar10 3 Odalar bu hususta icap eden tetkik
leri yapmağa başlamışlardır. Bu tetkik-

b oy kot yapıldı ler bitirilip vekalete vaziyet bildirildik-
ten sonra memleketimizin bütün üzüm 

Boykotun diler Sariye miktarı anlaşılmış olacaktır. 
şehirlerine de tellftlli· -*-
ne çabşıllyor- Veraset Vergisi 
ŞAM - Burada yahudi mallarına Komisyonu.. 

karşı yapılan boykot hareketi gittikçe Veraset vergisi komisyonu mektupçu 
büyümektedir. Çarşılarda dolaşan bir bay A v:ni Oranın riyasetinde toplanarak 
takım gençler dükkan ve mağazalan birlken evrak i.izerinde çalışmıştır. 
gözden geçirerek yalıudi malı satıp sat- -*-
madıklarını tetkik etmektedirler.. Bu İki kaclmı dövmtls.. 
hareket Suriye ve Lübnanın diğer şehir- Ö ... 
l · d · t tn · b"lh F·ı·sı· demişin Kuvvetli köyünde oturan 
erıne c sıraye e uş, ı assa ı ı ın-

d gel ah d. lla k "d Sarı Güllü tütüncü Ferit Kırcı, sarhoş en en y u ı ma nna arşı şı - d _ .. 
d tli b. ·· del başlam şt D d ol ugu halde Odemişten köyüne gider-e ır muca e ı ır. amor a . 
Yahud. ... nayes"yl t kl .. 1 t . ken yolda topladıkları zeytinlerle Öde-

ı s-.crı ı e eşe tu e ınış . 

Tekirdağ, 22 (A.A) - Büyük vatan 
şfilrimi.zin Tekirdağında doğuşunun 98 
inci yıldönümü münasebetiyle dün ak
sam Halkevi salonunda bir Namık Ke

cierek verdiği haberlerle ekseriya Fran- ~al gecesi yapılmıştır. Namık Kemalin 
m Alman milnasebetlerini zehirlemiş hayatı ve eserleri hakkında sekiz hatip 

olan kibrit fabrikası mamülatına karşı mışe gitmekte olan Kamile ve Fatma ad-
açıktan açığa boykot )'apılmı br. Bu ha- lanndn iki kadına rastlamış ve sarhoş-

k t d ttiv· takdird :,;F""-''"'- S luk snikasiyle kadınları dövmüştür. 
Olan Strazburg postasının oynamış söz söylemiştir. 
olduğu tehlikeli rolü hatırlatmakta ve -*-
buna ~et ve~~k iki millete kar- FWbede iki &Sil'& •t bir 
lllık1ı bir anlayış ıçınde banşla yaşamak aı 
ı......1.e_____ rileceii .. . dini. ::..+ e1c Roma hamamı balanda 
IULIU&UlllUl ve umı g ..... erm -
Wir. Sofya, 22 (A.A) - Filibede yapılan -·-Ademi mtlıdahale 
komitesinin mahrem 

lıafriJ'll& esnasında ikinci asra ait oldu
ğu iddia edilen bir Roma hamamının 
bekayesi meydana çıkanlmıştır. 

-*~ 
Yunanistacda rapora-

Londra, 22 (A.A) - Nevs Chronicle 
ıazetesinin istihbarma göre İspanya iş- Fakir halka 
lerine ademi müdahale komitesi genel yılbaşı ianeslse 
aekreteri Hemrningin verdiği mahrem Atina, 22 (A.A) - Noel münasebeti
raporda muhariplik haklarının tanın- le fakir halk için açılan iane listesine 
ınası terviç edilniektedir. Binaenaleyh şimdiye kadar beş buçuk milyon drah
bütün İngiliZ siyasetinde yakında bir de- milik kayıt olmuştur. Bu meblağın on 
iişiklik olması bekleniyor. milyona çıkacağı tahmin ediliyor. 

-- m~~ 

Elhamra Sinemasında i 
BUGÜN 

SENENİN EN GUZEL VE ECLENCELi FİLMİ.. 

3 /_hbab Çavuşlar ~r:z~~e 
Haydutlar arasında 

BÜYÜK KAHKAHA TUFANL Harllıa ıaJaeset'I 
SEANSLAR :J·S·7·t • • -

re e evam e gı e ıusun- u-
riye ticareti hayli mutazarrır olacaktır. -*--*- Dilsiz müe~esi 

S k . d kAti~liii 
3 n (); J na V Y a 3 Sağır Dilsiz ve Körler müessesesi ka-

Şlddetll kar lırtınaları tipliğine Ali Riza Çelik tayin olunmuş-

devam ediyor- tur. 

Stokholm, 22 (A.A) - Bütün Skandi
naVYada hüküm sürmekte olan kar fır
tınaları §Chir1erde ve köylerde bir çolc 
kazalara sebebiyet verıniştir. Yola de
vam imkinsıı.lığından dolayı bir çok 
c.tomobillcrin bırakılmasına mecbur1yet 
hasıl olmuştur. 

-*-Tütün satışları 
Darpn gidiyor-
Tütün satışları durgun gitmektedir .. 

Fiatlerde hiç bir salah görülememiştir .. 
Şimdiye kadar satılan tütünlerin mikda
n 25 milyon kilodur. 

1 ~ 
1500 kişilik Türkiyeni.n en biiyük salonu ~ 

~:~N YE~i SiNEMA ~~~ ~ 
• Bugünden itibaren 

Büydk f cdakarlığa katlanarak Jzmirde ilk defa olarak üç yeni 
filim birden tnkdiın eder 

1 - T ARZANIN iNTiKAMI 
Türkçe söı.lü harika şaheseri 

2 RADYO KRALiÇESi 
AmerHmııın nıe~hur küçük yıldt7.t ŞIRLEY TEl\IPLE 

tarafından yarnblmı senenin en güzel filmi 

3 -Tü~kçe_ izahlı Foks Jour 
nalda EBEDi ŞEFiMiZiN 

Cenaze merasimi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR : Cumartesi n pazar günleri l O - 2 - 5 - 8 - de 
difer (Ünler 3 - 5 - 8 de haşlar 

SABIFEJ 

SON HABER 

Milli Şefimiz 
Yılbaşından sonra Is
tanbulu ziyaret edecek 
Ankara 22 (Hususi) - Cümhurrei- lal Bayann köşküne uğra.yarak bir müci 

lnönünün yeni yıl iptidalarında lstanbulu det kalmışlardır. 
ocreflendinneleri jhtimalinden bahsedili-
yor. lstanbul 22 (Husus~) - Almany · 

Ankara 22 (Hususi} - Cümhurrei- deniz tezgahlarında inşa edilmiş olan de 
simizin Ankara havalisindeki tetkik se- nizaltı gemilerimizden Saldıray önümüı 
yahatleri Parti Kurultayından sonraya deki Şubatta 1stanbul sulanna gelmiş b1 
kalmıştır. Şefimiz dün Ankaı°ada bir ge- lunacaktır. Batıray denizaltı gemimiz 1 

zinti yapmışlar ve dönüşte Başvekil Ce- kanunusanide denize indirilecektir. 

Milli işçi meclisi 
Londrada akdettiği 
hükümetin kararını 

içtimada
muvafık 

bildirdi bulduğunu 

Londra 22 (A.A) - Amele partisi ve trcdünyonlar mümessilleri
nin dahil bulunduğu milli işçi meclisi akdettiği bir toplanhdan sonra 
ne~rettiği beyannamede hükümetin derpiş ettiği milli hizmet sistemi
nin gönüllü mahiyetinde olacağına dair hükümet tarafından verilen 
teminattan dolayı b:!yanı memnuniyet etmektedir. 

Milli işçi meclisi her hangi bir harekette bulunmadan evvel hükü
met1e yapılacak müzakerelerde kendisine verilecek mütemmim ma-
1 A - ~ . .. izahatı bekliyecektir. 

ln~i1terede harp tayyare:;i inc:aatı 
geçen seneden bir misli fazla 

Londra 22 (A.A) - Hava nazın Sir Kingsley Vood avam kamara· 
sında beyanatta bulunarak tayyare istihsalinin ~eçen seneye na7.aran 
bu sene zarfında iki misline çıkmış olduV,unu, 1939 senesi zarfında bu 
istihsalin daha ziyade fazlalaştırılacağını bildirmiştir. 

Londra 22 (ö.R) - Geçenlerde harici siyasetini tasvip etmediği 
için müntehiplerin hakemliğine müracaat maksndile mebusluktan j,ı;
tifa eden ve tekrar namzedliğini koyan muhafazakar kadın rne1 U'! 

Kontca Atol yap1lan intihap neticesinde 10495 rey almıs, ialc.ibi c' 11 

resmi muhafazakar namzedi ise 1 1808 rey toplayarak 1313 rey faz! .
sile onun yerine seçilmiştir. 

Rol'lanyada Milli parti 
Biitün halk 

liderleri yeni 
halinde 

ve eski partilerin 
Milli partiye akın 

kaydediliyorlar 
-----------~·~~ 

Bükrcş 22 (ö.R) - Romanyada yeni tctkil edilen milli kalkınma 
partisine müracaatler yığın halinde gelmektedir. T cşkilatın merkezine 
şimdiye kadar on binlerce müracaatler vuku bulmuştur. Bütün es
ki partilerin liderleri de müracaat edenler meyanındadırlar. Hapisane
den kaçarken öldürülen demir muhafızlar partisi başkanı Kordcrano
nun kardeşi de krala telgrafla müracaat ederek yeni partiye kabulünü 
rica etmiştir. Dahiliye nezareti demir muhafız teşkilatından hapiste 
bulunan 318 kişiden 11 O kişinin krala sadakat yemini verdiklerinden 
tahliye edildiklerini bildiriyor. 

Bükreş 22 (Ö.R) - Kral Karo) Transilvanyada Maramon kasaba
sında yeni ortodoks piskoposunun iclası merasiminde hazır bulun
muştur. Bu piskoposluk 1735 senesinden beri boştu. 

Taymia gazetesine göre bunun yeniden ihdası T ransilvanyada Ma
caristan lehinde yapılan katolik ve protcstan propağanclasmı karııla
mak içindir. 

Avam kamarası Oominyonlarla 
muhaceret meselesini müzakere etti 

Londra 22 (Ö.R} - Avam kamarası domniyon1ar ve muhaceret 
meselesini müzakere etmiştir. Meclis bu münaacbetle hükümetin al
dığı muaip tedbirlerle mutabakatini beyan etmiştir. 

Müatemlekat nazırı B. Malkolm Makdonald muhacirin bürosunun 
emrinde bir buçuk milyon lngiliz lirası bulunduğunu ve ihtiyaç halin
de bu miktarın arttırılacağını söylemiş ve Kanada ile Yeni Zelanda
nın da bu meselede AvusturaJya gibi hareket edeceklerini bildirmiıtir. 

BUGONDEN İTİBAREN 

Tayyare Sinemasında 
DANtELLE DARRİEUX'UN EN SON VÜCUDA 
GETiRDtCi EN BUYUK FRAlf..-"Z ŞA.llESERi 

KA Tlt< 
ŞAHANE VE EMSALSİZ FİLMiimE TAKDİM 
EDER... A Y R 1 C A ZENGİN iLAVELER..-

T ELE FON :3646 
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ŞEYTAN 
VE KUMPANYASI 
............................................... 

amz Büyük aşk ve macera 
-90-

romanı 

YENIASIR 
• ·- 21 KAnm•••••• CU11A ıg 

Kamutay.da müna. kaşalar _ ~~~-~'!~~!' 
Ette vitamin 

Mübadil, gayrimübadil ve muhacir-
YAZAN: Dr. G. A 

lere verilen mallar üzerinde müruru tığ~~~ı::n!:~:ı::1c:!yyee'!:~~:~:~~ 

var mı? 
o 

bulunmadığı ıaınlarak vitamin almak içi.o 
- Ha .. Ne dedin? .. Diye bağırdı. zarurettir. Formülü ele geçirsek bile .. dı J t • k d • ? eebzelere raibet çoialmlfb. Hatta hor· 
Niyang, Farjakın hayretine aldırış et- onları sağ bırakmamalıyız. Aksi takdir- zaman mu a e l aç Sene l r e monlar üzerine araştırmalar yapıldıkça: 

ıneden : de formülü tekrar yaparlar. - Ette vitamin olmaz, çünkU hay-
- Ben, biliyordum, dedi, ve Şefe ma- - Hakkınız var.. vanlann vitaminleri bormoolardır •.• 

lômat verdim. Jan Lö Hclyenin tekrar Niyangın bu tasvibi ayı herifin kol- Kamutayda mübadilv e teffiz işleri- neticelerinden ayrılmış oluyordu. det tasfiye komisyonunda beklemeksizin Diye ahkam çıkaranlar bile bulunmuı-
1 · b · kat'. tasf · ve intacı hakkındaki DAHİLİYE ENCÜMENİNİ.!'f TEZİ hakların veribnesi için çıkarılmıştır. Bu yo wnmun üzenoe ve ir engel gibi tuklarını kabarttı. nın ı ıyesı tu. 

çıkmış olması hakikaten §ayanı hayret - İşi bana bırakın .. Dedi.. Görecek- 1771 sayılı kanuna ele proje ve askeri Söz alan dahiliye encilmeni raportörü itibarla Maliye encümenimiı: de, dahili- Halbulti vitamin tetkikleri ~ialc:Liın· 
"bir tesadüf eseridir. Bir taşla iki kuş siniz ne kadar çabuk meseleyi hallede- mülki tekaüt kanununun bazı madde- B. Şükrü Yaşın (Çanakkale) Dahiliye ye ve sıhhat encümenleri gibi ayni neti- danberi etlerde de, hatırı haylıca aayı-
vuracağuruza göre bu işte fevkalade ceğim. terinde değişiklik yapılın.asına dair olan encümeninin medeni kanunun mer't ceye varmıştır. Bu itibarla bu encü- lacak derecede, vitamin bulunduğu an-
kuvvetlerin de bize yardım ettiğine bir Tatyana : projelerin müzakere ve kabulünden (bulunduğu bir 7.amanda yürürlüğe gir· menlerin görüşünün dikkate alınmasını laplmaktadST. 
Claha inanmak lhını gcliyor. - Acele etme_ DedL. Evveli kolay- sonra, mübadil, gayri mübadil. muhacir,miş olan 1331 sayılı hususi kanunla ay- teklif ederim.• Yalnız, bizim en çok yediğimiz koyun 

Tatyana kendi kendine şöyle düşün- lık ve tatlılıkla formülleri ele geçirme- ve saireye kanunlanna ~vfikan veya rıca beş sene gibi ~ir ~üdde~in deico- . Daire~rin ~~f~~eri vasıtasiyl~ da- etinio lop taraflarında - adalelerinde-
dü : ı ğe çalışalım, ölüm meselesini sonra dil- ~yen tahsis olunan :gayrı menkul em- lunmasını, bu mUddetın hitanundan ıma teftiş edildı~ ve devlet teşkil&tı- tim diye kadar ancak B 1 vitamininden 

•Mel'un Çinli .. Sen hiç birşey bilmi- şünürüz. valin tapuya raptına dair olan 1331 sa- 60nra .tU"tık bu meseleler hakkında taki- nın gafiller ıellnde olmadığını söyliyen yüzde 60 ölçü bulabilmiftir. Bu da IİDir· 
yorsun .. Şimdi biliyorum demek ve bi-ı - Tatlılıkla mı? .. Bu i~ öyle tatlılıkla yılı kanunun d~k~un~ ~ddesinin tef- ~t. y~pılm~masına .. bir. delil teşkil et~~- Mehmet So~~ (Kütahya) bir mal ~- lerin muvazeneeini temin etmeie ,._.. 
liyorum görünmekle kendini göstermek o1maz. siri hakkındaki bır hükumet tezkeresi gmı soyleımş ve böylelikle husust mu- rak onun sahibi olduktan sonra devletin dığından koyun etini yüzden "'°"'ek 
istiyorsun.. - Bana bir kaç gün mühlet verin .. Si- dolayısiyle bütçe encümeninin hazırla! ruru zaman haddi telakki edildiğine işa· onun kefili olduğunu anlattı. Vaktiyle llzımdar. Zaten öteki vitamilllerden tim· 

Anlıyorum ki ben hem senin ve hem ze formUlUn aslını doktorun eliyle ya- mış olduğu mazbatanın müzakeresine ret ederek demiştir ki: Kütahyada isltln edilm.if olan muhacir- diye kadar bulunamam11 olmumı da lte-
öe tcşkil.Atın hücumlarına, entrikalarına zılnıış olarak getirirm. başlanmıştır. •-Onun için biz de Sıhhat ve İçti- terin elinden evlerinin ve mülklerinin ain aaymamalıdır. 
karşı yalnız Janı değil kendimi de ko- _Şüpheli iş!.. MESELENiN MAHİYETİ ; mal muavenet Vekaletinin görüşüne iş- böyle bir ihbarla alındığım aöyllyen ha- S.ğ!r etinin hifteiinde, filotaamda A 
rumak mecburiyetindeyim. Bunun için - Azizim Farjak .. Beni bilirsin .. Ben Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekaleti, tirak ettik. Ve 1331 sayılı kanunun do- tip, dedi ki : 'f'itamininden )'iliııde yU den :ıly&do -.. 
sizden daha kurnaz hareket edeceğim .. yapmıyacağım, ynpamıyacağım bir şe- mübadillere. istihkakları mukabilinde kuzuncu maddesinde zikrolunan müd- • - Bu müruru zamandır ve bu ka- JunC:fulttan bqka B ı den 50, 9'2 den de 
Şüpheyi çekmemek için Jana hücum yi söz vermem. 488 sayılı kanun mucibince verilen ga.y· deti kabul ederek bu milddet içerisinde nun müruru zaman için çıbnlmIJtır. 125 ölçü bulunur. Hele 81iu etinin pir· 

. ediyor görüneceğim.• Niyang bu fikri kabW etmedi. ri menkuller Uz.erindeki hazine hakkı:. takibat neticesine göre muamele olun- Başka çare yoktur. Bunlan tekrar umu- zolaımn Yemeii tettl. eder •e onaa ... 
Tatyana işte içinden bu kararı verir- - Bir kaç gün .. Dedi .. Bu bir kaç gün run 1331 sayılı kanwıun dokuzuncu ması neticesine vardık.• mt hükUmlere bmıkırsak uzayıp gide- nmtıra~ yağlarını da ayırmananız onua 

ken sUkônetle sözüne devam etti : İçinde formüllerin harbiye nezaretine maddesinde g&terilen salahiyete münl BÜTÇE ENCÜMENİNiN cektir.• içinde aynca yijzde 600 ölçü A vitamini 
- Bir nokta var ki bunu hiç biriniz verilmiyeceğini kim temin edebilir? hasır bulunduğunu ve bu maddede tes- TEZİNE GELİNCE : Bir tapu ile tasarruf edilen gayri bulursunuz. Demek ki sığır eti insanı milt-

bilmiyorsunuz ve yalnız ben biliyorum, f'arjak ta : bit edilen beş sene müddet geçtiği i~ Bütçe encümeni raportörü Raif Ka- menkulün devletin bu hakkı tanıdı~ roplu hastalıklara k~rtı mukavemet et• 

dedi. _ Derhal ve en kısa zamanda hare- haksız mal teffiz edenler hakkında bu· radeniz (Trabzon) mübadil, gayri mü- vesika.'1 olduğunu söyliyen B. Ali Riza tirdiği gibi, ıinirlerinin muvazene bulma· 
Ve kısa cümlelerle suç ortaklarını te- kete geçmeliyiz. DcdL gün hiç bir fi?Y yapümasma imkan ol- hndil, muhacir ve sairelere mallar veri· Türel (Konya) meseleyi hukuk bakı- aına, hem de yediği ıeylerin vücut içeri· 

§Cbbiblcrinin verdiği neticeden haber- Janı bir an evvel öte dünyaya boyla- madJğıru ileri sünnekte ve MO numara- lirken bazılarının ibraz ettikleri teah- mından izah ederek dedi ki : ıindeki metabolizmasına yara.r. 
'dar etti. Doktor Hanriyi kolayca nasıl nuş görmekte sabırsızlanıyorum.. lı Knmutay karannın bu noktayı teyit hütname ve vesikaların yanlış, sahte ve • ... Bu itibarla he§ senelik miiru.ru za- Dananın da lop etleri sığır eti ıibidir, 
kapana düşürdüğünü fakat ele geçirdiği Tatyana &on bir gayret sarfetti. ettiğini ilAve etmektedir. hakikate uymadığının meydana çıktığı- manm istihdaf ettiği hükUmlerden anla- tabii daha gevrek olması hqka. Bizinı 
formülün kıymetsiz olduğunu anlattı. - Beni dinleyin.. Dedi •. Doktor Han- Maliye vekilliği ise, 1331 sayılı ka- nı söyliyerek dedi ki : dığunız maksat, umumi hükümler dahi- çok ıevdiiimiz kuzu etine gelince. bu 

Niyang, baştan ayağa dikkat kesilmiş, ri Subeyran benim apartmanımda ve nunun dokuzuncu maddesinde beş SO- • - 1331 sayılı kanunun ve bu mü- tinde kısa bir tasfiye maksadiyle ve bil- vitnmin ölçülerin çoğu Amerikada ya· 
dinliyordu. fideta mevkuf bir haldedir. nelik müddet geçtikten ıoonra hazinenin nakaşı mevzuunu teşkil eden beş sene- diğimiz dava hakkını iskat eden bir mti- pıldığından ve galiba Amerikalılar ku· 

Farjak, hila Çiılliye karşı hissettiği Şu halde o elimizde demektir..... İş istirdat ve iptal hususundaki hakkının llk müddetin hakkı iskat eden bir müd- ruru zaman mahiyetinde düşünmek za- zunun etine rağbet göstermedilderinden 
hiddetin tesiri altında olduğu için onun Janda.. ne müruru zamana uğrıyacağına, ne de det oJduğu kabul buyurulacak olursa, rureti vardır. (Çok doğru sesleri.) onun vitaminlerinden henüz haher çık· 
yüzUne bile bakmıyordu. Fakat Tatya- Jnnı ise öldilnnezdcn evvel diri diri sukut edeceğine dair bir kayıt ve de!a- bu takdirde bu gibi sahte vesikalarla, BU İŞ HUSUSİ HÜKÜMLERLE mamıohr. Fakat bizdeki - Uboratuvaı 
na Niyangı göz ucu ile tetkik ettiği za- ele geçirmek laz.ım. Bahusus ki onun let olmadığını, 840 nwnaralı kararın ise hakikat olmıyan beyanlarla alınan mal- HALLEDİLMİŞTİR.. tecruôeleri değüse de - vücutlaruna 
man herifin suratında şimdiye kadar hayatı şimdi bizim için iki defa k1ymet- istihkaksız kimselere adi iskan derece- )ar için hazinenin nefinc hiç bir muame- Mübadele işlerinin son serpinUeriyle üzerinde bayağı tecrübelere göre kuzu 
görmediği bir tahavvül ve gözlerinde es- lidir. Biri formül için, biri de •Lnınarş sinden fazla verilen mallara taalluk el- leye girişilmiyecektir. Çünkü o tarihten uğraşıldığını söyllyen B. Galip Pekel etinin ilkbaharda insana bqkaca bir ta· 
rarengiz ve zeki bir parlaklık gördü. Forestiycr• in bi7.e terki için.. tiği kanaatinde i.di. beş seneden fazla bir zaman geçm~ (Tokat) bu işlerin lamamiylc hususi hü- zelik verdiğine &Öre onda da vitamin bu· 

Odada bir müddet derin bir sessizlik Niyang : Hükiiınet, iki vekiilet arasında bu bulunacaktır. İ~e bu tefsirin tesiri ve kümlerle halledilmiş bir mesele oldu- lunacağından umudu kesmemelidir. 
hüküm sürdü. - Jan daimi sureUe polisin himaye- maddeye ait görüş ayrılığından dolayı, hayata tatbiki bakımından şümulü bun- ğunu, bir çok mübadillerin memleket- Hiç umulmadığı halde tavuğun bile 

Nihayet Tatyana : si a1tıruiailır. Bu şartlar içinde onu ül- meclisten meselenin tefsir yoluyle hal- dan ibarettir. lerindeki gayri menkulleri tapuya ra~ bu taraflarında yüzde 300 den 600 
- Şimdi ne yapacağız?.. dürmek ne kadar müşkül ise kaçınııak lini istemiş1ir. Burada .hazine hukuku vardır. Haz.i- tebnemiş bulunduklanru anlatarak de- ölçüye kadar B vitamininden b~lun· 
Diye &Ordu. ta o kod r güç bir iştir. ENCÜMENLERfN MÜTALAALAlU ne hukuku demek, Türk milletinin müş- diki: muıtur.. Şu halde çocuklara tatlıdan 
Niyang derhal cevap verdi : Farjak : Meseleyi, dnhlliye, sıhhat, mnliye ve terek emvali demektir. Bütün bu mal- • - Bu işin başında ben de iki buçuk önce tavuk eti yediriline ıelteria vü-
- Formülü ele geçirmek için ne la- __ Tatyanarun fikri doğru.. Evvela bütçe encümenleri tetkik etmişti. bahi- tarın tek şahıslara şu veya bu şekilde sene bulundum. Ne kadar karışık bir tş cut içerisinde ite yarıyac.ağından ıüphe 

zımsa onu yapacağı7_ Janı kaçırmalı, elinden istediğirWz inl- liyc encümeni •1331 sayılı kanunun ne§- teffiz edilmiş olması ve onun araruna- olduğunu bilirim. Vakıa olan ihbarlar etmemelidir. 
Farjak homurdandı : zayı almalı ve ronra da .. Haydi uğurlar ri tnrihinde Türk medeni kanunu hü- ması, bütün Türk milletinin müşterek üzerine yapılan tahkil<lcr için sarfedilen Etlerini yediğimiz hayvanların karın· 
- Bunu söylemek kolay_ Fakat Jan olsun cehenneme.. Diyerek defterini kümleri mevcut olmasına rağmen 13u emvaline karşı bir haksızlıktır. Para- emekleri ve verilen paraları hesap et- lanndaki ah~anm ela vitamin bakımından 

şimdi eski Jan değildir. Müdafaadan dürm li.. kanunun dokuzuncu maddesiyle başl<a mızla aldığımız bir mal için bile mede- miştim. Bir de ihbar neticesinde elde çok değeri vardır. 
hücuma bile geçmi§tir. Tntyana, hiç sevmediği, nefret ettiği bir müruru zaman haddi kribul ediline- ni kanun on, yirmi senelik müruru za- edilen mallan hesap etmiştim. Gördüm ilkin böbrekler: Bu cihetten bizim ko· 

Niyang : Farjaka knl'§l güz ucu ile ve minnetle sine ve 840 sayılı kararla da bu müdde- man hakkı kabul ederken, esaslı bir ki bu fark, hiç bir uımnn hazinenin Ic- yun böbrekleri öteki bayn.nlann hep· 
- O halde, dedi. Formülü elde edemi- baktı. O bu findn, bu nmik anda kendi- tin miiruru zaman müddeti olduğu tas.. kayda istinat etmeden şunun bunun şc- hine olmamıştır. sini. baatınr. A dan yüzde 1200, B 1 da 

yeccğimize kat'i kanaat hasıl ettiğimiz ne bir yardımcı arıımakta idi. Janı, bu- rih edildiği gibi bu kahil mesclelerln hadetiyle hazineden mal alınış olanlara Eğer bu maddedeki beş senelik müd- 150 ölçü. Hele böbreği pek az kizartta
zaman onu elinde tutanın vücudunu or- güne lrndar olduğu gibi a~mi kuvvetle prtad<)n kaldırılması anıısu gösterilnfiş art.ık sizden kal'iyyen dava edilemez, bu deti müruru zci'man diye kabul edersek rar&k kanlı kanlı yerseniz bu Yitamialer· 
tadıın kaldırnUilda tereddüt göstcrmiye- himaye ve müdafua edcmiycceğini nn- olma~na ve 1771 53yılı kanunun da . ııy- i~eri kapatalım, müsamaha yapalım d~ artık senelerden beri uzayıp giden mü- den çoğu kalITllf olar .•• Sığırla dananın 
ccğiz. Bize formül muhakkak lazım. An- lam~ı .. Maneviyatı sar~lm sür ve bu ni maksatla tcchio edilmesine b~en mck hak ve adalet bakmundan .ay.kın badil işini ka~yıp altına da iki .hat şek- böbreklerinde ancak B 2 vitaminden, 'fa· 
cak onun bizden başka ellerde bulunma- sarsıntı Jruun Loransı got'Ôüğil zaman- l3iH sayılı kanunun dokuzuncu ~de- bir )-Ola gitmek...demektir.• ıniş oluruz. Eğer miibadelc işi bWlunla kat haylice büyük nisbette, yüzde 900 
sından ise başkasına yaramaması için dan başfamıştı. sinin ::başka suretle tc.fsi.rc mütehamm.Q• MALlYE ENCÜMENİNİN bitmiyor, ahkimı umumiye bundan son- ölçü bulunur. 
ona malik bultmanlarla beraber mah- Sözüne devamln : bulmu_yordu. Sıhhat ve Maliye encü- GÖRÜŞÜ İSE.. ra da cari olacaktır, dersek bir çok va- Karaciğer, vitamin bakımından Pek 
volması daha iyi.. _ Ben, dedi, bugün yine her vakiL menleri de ayni neticcy~ varıyorlardı. ı Bütün encümenlerin, haz.inenin hak- tandaşlar m~ip olacaklardır.• zengindir: Koyun ciğ~rinde bite C vita· 

Farjak: siiylcdığimi söyliyorum. Jan Lö Helye Bütçe encümeni ise, nıazbata\;ında lan üzerinde ayni ha.uasiyetle durduk- BİR MİLYON LİRA MASRAF mininden yüzde 25 den 46 niil~ 
- Hangi yoldan gidersek gidelim bize ölü olarak değil~ diri olarak lazım- meseleyi uzun boylu i.z.ah ederek .... 9 lanm söyledi : •Fakat, dedi, mesele ye- cHükümetin elice tapu verdiği ada- it.adar C vitamini bulanlar olmupr. Ço

bi7.ce Hami ile Janın öldürülmeleri bir dır. Daha bidayette ben Janın kntline wıcu maddedeki ~ senelik müdddtin ni bir kanun yapmak meselesi değildir .. mın kanwısuz mal aldığı iddia edilebilir c.Ultlara kan yapmak için iyi gelecek de

•••• .. •••••• .. •••••••••••••••••• .. •••u•r• itiraz etm ştim ve o zaman Jiepiniz bana Maliye vekaletince ·mütalaa edilen ~ Bugün yaptığımız §eY, yalnız bir tefsir- mi?• diye soran B.Mehmet Somer, (Kil- mek.tir •.• Kuzu ciğerin<le yiiZde 17 ilça. 
.. = K j ra h k a ı>a rtnı an =.. hak vermiştiniz. . kilde umwni hükümler haricinde :istis- dir. Bugün, tesis edilmi§ bir hülanün tahya) bu işlerin unnedildiği kadar su- cene o yit.aminden, vardv. 

Niyang : tmi olarak Dahiliye vektıletince venlep neticesinin nereye kadar varabileceğini üstimal ile maIQI olmadığını, bu ış· terle Fakat, doğnısıu. dana ciieri,.le. ba be-
: Şehir ıazinasu arkasında ım: _BİTMEDİ.. bir salahiyetin devam edeceği zart\nn-t "e ffunulünü anlanıağa çalışıyoru%. Me- Lozan antaşm881 icabı enternasyonal bir bndan. bqka tıiç bir bay-yanın ciied 
:sa~ (Gül sOknk) ~a dcnw~: ı'töstermekte olup bu müddetin nakkı seleyi objektif olarak mütalla mecburi- komlSyonun alakadar kıhnd.ığını, devle- boy ölçÜ§IDeZ: A dan 7300. B 2 .de. 
: nazır konforu havi yedi oılalt ,.e:a;i 1000, C den yüzde 33 -:ı:-am. O .._ • iskat eden hususi bir miiruru zaıhnn yetindeyiz. • tin bir milyon liraya yakın masraf yap- •IULl5• 
:i..P cdihaiş bir ev kiralakt.ır,. : müddeti olmadığına ve bu cihet kanun 1331 numaralı kanunun dokuzuncu •·x..-ı, tamye ve .. __ ı:,_ kanunlariyle bu tamininden yiizde 10 ölçü. ~Bu Tita.~mm 
: Görmek ve «örilpDek isti)·eolrrin E ""6"' ~UJ.A çoeuklarda k ik butahima du 
• • , Çocuk zevk ve n""" kaun,.g·ıdır.. ibaresinden nrilaşılıiıakta buh.ınmasma maddesinin ve 848 numaralı kararın i§leri bitirdiğini anlatarak dedi ki : ·v· • em ~ mey 
igazctt'miz idarehanesine miiracaat-: -....- r- binaen bu yolda muamele 'ifasu Ihtiri izahnu yapan B. Eniln Draman, Söiltti- • - Rica ederim, bu İ§ bitmiitiı'. Bu •~ı ~tul·~ ~ırumaza ~ 
:1eri. : Çocuğu S(>V •• Ytl .. da bir lira v~ .. Ço- gcleccg~ı· ııctı·c ... sı'ne "a .. ıuordli. Bo··._.121:1._ ni ~ö-+le b"ıtır· dı' • nun d'"' ı·· ._ kt B at- na cıgerı yedırmeltte tereddut etmemeli-
• ••••••••••••••••••••••••••••••a••••• •••• 1 . çuk kurumuna tı)·e ol!.. 1;; W· & • ., .,, • t!UA ~ ' • ........ amına uzum zO ur. u ~I .. 

7/ '7///////:///./.ZX//.TJ/X/.7Lı le hütçe encümeni, diğer etıcümenlc.riıi • - Bu kanun, bu işlerin uzun müd- - SONU 9 UNCU SAHİFIDE _ aınız:. 
- ...,. - - -·------ • •w = !! 2&!! 1 , Sığırın cijcri de - yiycçhileJ\)cr ~ 

~-,-D;;-di ;clıik&ycsine şöyle bişladl~ kayanın kenarındaki ağaca tutundum. de takat mi vaidı? .. Son olarak yara - bol vitaminlidir: B 1 den 77, B ı deı 

-19-

- Bundan iki yıl ıJcadar önceydi..ı...Bc- Ayı, aldığı yaranın kızgınlığiyle ~- dana sığınıp bir davrandım ve yaptık- t 000 3'çü, C den yüzde 31,68 mı1(1nnı 
ıim tarlanın ötesinde bir bostan almı.ş.ı şim'i bırakmadı ve üzerime • atilırken lan ilmiği boynumdan belime gıilfdim .. O vitamininden 47 ölçi. .,.. 

; tını_ Allahın hcl!Sı bir ayı,' bu bOstann uçlfrtıına yuvarlandı. Istediğim olm~ Ve chaydi çekin ülen! .. bitiyon.;> diye Mioi mini tavulc ciierinde bile t •i· 
ınusaUnt <>hnasın mı?. Sözü uzatmıyıı- lu.. haykırdım.. talllİnilldea ,.üzde Z2~ ~ .. ftta.. 
lım , ~k'inforimin altını ~ne g 1ren -.!. •akat bu ne cesaret be birader? Gözlerimi açtığun zaman kendimi ya- müünden 5S ölçü bulunur. Piliçte, ..W 
bu hayvana kötü köfü içerledim 'O't! bir - =Ne bileyim.. delilik ijte.. takta buldum. Ama, bir hafta sonra dip- daha ziyade, C vitamininden yüzde 28 

i
l gün içimden: Ve devam etli: diri kalktmı.. milicram. 

c:Ul:ın koca oğlan, deöim, seni bulup - işin kötüsü kollarımın dermanı _ (Elini göstererek) yftl-·- dedi. ''-' 
1 ceb::rtmeuenı, yuh cıvahıma!..& ~ uu ae,.inlere ıelince, kOJ"lll bey'Di - hic 

kesilmeğe ~Iadı. Düşün beyim, ayak- pannağımı kaybettim ibu i.Jte.. O ilin wnulmu ama - B 1 Yitamiaindea 8 il· 
Neyse .. Ayının yolunu gözetlemeğe larım bôşlukta olduğuna göre, bütün bugün.dür, eksik olmasın heıııjehrile - çü verir. KuzUIUlll kendi einirleri pek et. 

boşladım. GünlerdC'll bir gün (karşıda· ağırlığım ağac., yap~n kollarımın üze- rim (!) adımı cAyı Ahmet> koydular.. muvazeneli olmadığı halde 
0 

vitaminden 
ki dağı parmağiyle g&tererek) şu ka- rinde kalmıştı:·. Ayı, beni parçalayama- Ve boynunu bükerek: 
yalıgv ın arkasındaki inini buldum. Eh.. yGzde yüz ölçü getirir. Dana ile -iulP 

Açık pcnçereden içeride kartıki dağa 1 göüirdii. Diğer kiiylüler 
tınnanan bir kağnUWl g1eu1dan duyulu-! tekrarlayınca sordum: 

mıştı ama, neredeyse kollarım yorula - - Neylersin b--""m, çok seviyorlar L-.· ı · · ı_ "'d d~d· de aynı adı artık ötesi kolaydı.. k ~3~ ~ın erını yeme-. zaten a et oegu ır. 
ca ve uçuruma yuvarlanacaktım. beni anlaşılan.. Bazılan böbrek yeme9ini eeverler. On· 

yordu. 1 - Neden bu adama ayı Ahmet di-
Fikretc aan bacı İçin yazdığım ş;irin Yorsunuz? 

mısıalarını okudum. Muhtar, gülerek cevap verdi: 
Riqin kabp önüne, - Ahmet, koca bir ayıyı öldürdü de, 
Koptu yamaçtan atlılar. bundan ötiirü adı böyle kaldı .. 
Kağnı .aea veriyor gene, Bunun üzerine Ahmede: 

San Bacı, akın mı VM'? - Anlat bakalım delikanlı, dedim. 
·...... . .••...........••••••••.•........... •• Ayıyı nasıl öldürdün? 

Bir gün köylülerle büyük çınarın al- Ayı Ahmet, gülümsedi ve: 
tında oturmuş, konu~yorduk. Bir ara- - Bayağı öldürdüm ... 
tık karşıdan orta boylu bir adam yanı- Dedi. .. Muhtar söze karışlı: 
uıza geldi. Selam verip, çimenlerin üze- - Haydi Ahmet, hikayeni anlatıver. 

rı c bağdaş kurdu. Bey meraklıdır. 
Muhtar: Ahmet pkacı bir adama benziyordu. 

Merhaba Ayı Ahmet!.. Muhtara: 
' 

1i Orta boylu ad:ım. elini ~öisüne - Öyleyse bir cifara ver! .. 

Bir Perşembe gilnli, sığırtmaç Mus· 
lafa ile Ayıyı takrp ettik. Tı1 inine ka
dar ... Sığırtmaç Mustafaya dedim ki: 

- Sen beni, şu ağacın dibinde bek
le .. Ben ayının inine ateş edeceğim. 

Sığırtmaç koı·.ktu~ 

- Ulan deli misin, dedi. Ayının üs-
tüne varılır mı heç? 

- Sen karışma!.. Söylediğimi yap! .. 
Dedim ve ine doğru yürüdüm .. 
Kalbim küt küt vuruyordu. 
Bütün cesaretimi topladım ve taban

camı çektim. 
ininin önüne gelir gelmez dört el at.eş 

ettim .. Yaralanan Ayı üzerime saldır
dı. Uçuruma doğru koştum ve evvelce 
tasarladığım gibi, kendimi aşaiıya atıp 

- Peki, dedim, sen ayıya ateş edip Dedi.. Gülüştük.. lar da koyun Ye 91ğn böbreklerinden B 1 
ağaca tutunmak üzere kendini boşluğa Akşam yaklaşıyordu. Köylülerden den 200, gene sığırla dana böbreğinct. 
fırlattığın zaman, ya dalları yakalıya - müsaade aldım ve eve gittim. Çolak ha- B 2 den 300 ölçü bulurlar. 
masaydm. Ne olurdu? b k na ir me tup uzattı. Zarfı heyecanla Bektaşilik.le hiç ülfetimiz: olmayıp dA 

- Dedik a... beyim.. Her şeyi göze açtıın. Göziim ilk önce imza yerine git- tavtanın o lezzetli kızartmaa1D1 aeveraenİI 
alnn adam, ölümden korkar mı? Be - ti. Tanıdım, mektup Fikret Köysüren- onun da ciğerinde yüzde 20 miligram k., 
niınkisi de delilik ya... den geliyordu. Okumağa başladım. Fik- dar C vitamininden bulursunuz... Kaı 

- Sonra?· ret bir çok şakalardan sonra şunları ciğerinde de aynı vitaminden 1 3 ölçü. 
-Sonra bağırıp çağırmağa başladım. söyliyordu: G. A. 

Bereket ki, sığırtmaç Mustafa ayının cYarın seni evde bekliyorum. Erken 
üzerime saldırdığını görmüş te, gidip gel.. Eyi bir alem yapacağız. .. > 
köye haber vermiş .. Köylüler gelesiye Çolağa dedim ki: 
kadar çırpındun, durdum .. Sesimi işit.- - Nahiye mildiirü beni davet edi-
miş1er.. Uçurumun kenarındaki ağaca yor, ama gitmiyeceğim. 
yapışın~ olduğumu görünce. bana ku- Babacan köylü güldii: 
şaklarını salladılar ve cülcn kuşağı ~ - Fikret bey seni çıok seviyor .. Kır-
line dola!> diye baıiırdılar .. Fakat ben- mamalıam beyim!_ 

Yurdun varlığı çocukla kaimdir .. 
Bakımsızlıktan ölen yavrulan dU
§Ün.. Yılda bir lira ver. Çocuk ko
rumuna üye ol. 
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Bu esra_.ın anahtarı - kümeste .d. 
·l ı 

Sebastiyano kümese girdi .. Karanlıkta bir adım 
attı.. ikinci adımı atar atmaz koca 

gövdesi bir boşluğa doğru yuvarlandı 
Sebastiyano, havuza yaklaşb. Bahçe ekrar karanlık ve sessizliğe gö- şulduğunu .anlamak için kulübeye Yak.
Ortadaki kalın fıskiyenin tepesi sivri müldü. Etrafta sadece fıskiyeden fışkı- la~. Hiç bır şey duyamadı. Sadece tah

ieğil fakat genişti Sular ise fıskiyenin ran ve havuza dökülen suların şırıltısı ta yarıklanndan burnuna keskin keskin 
~den değil, kenarlarından hşlon- vardı. tütsü ve katran kokuları geldi. 
yordu. Sebastiyano havuzda doğruldu. Evin kapısını yokladı. 

Bunun da bir manası olmalı idi. - Allahtan çabuk oldular. Dedi .. Ha- Kapalı idL 
Havuzun kenanna eğildi. Kolunu su- ni gevezeliğe tutulsalardı burada, suda Pençerelere baktı. 

ya soktu. şeker erir gibi eriyecektiın. Fakat baş Hepsinde kalın ve sık demir parmak-
Derin değildi.. Su ancak kolunun papazın burada işi ne? .. Neden sihirbaz hk1ar vardı, 

emuz kısmına kadar gelmiş ye ~- karının yanına gitti? .. İsanın yardımı te- Baş papazın kümesten çıktığına göre 
lan havuzun mermer zeminine değmiş- menni edilen iş ne işi?.. Şimdi beheme- esrarengiz toplantının yapıldığı , ~ 
ti. hal bunu anlamak lBzım.. Sonra biz.im altındaki mağaranın yolu her halde bu 

Fazla düşünmeden kararını verdi. kömür gözlü dilber de sihirbazın ya- kümesten olacaktı. 
Soyundu. • nında belki de bir tehlike içindedir. Kümesin kapısını yokladı. 
Bir don ve bir gömlek kalarak suya Haydi Sebastiyano .. Aç gözünü.. Açıktı. 

girdi. Kırk yılda bir kerre şarapsız da iş Bir adım atb.. 
Havuzun ortasma geldi. görebileceğini ispat et. Karanlıkta etrafını görmiyordu. 
Kalın hskiyenin ortasının bir baca gi- Sebastiyano, sır ~ olan don ve İkinci adımını atması ile beraber koca 

bi oyuk olduğunu gördü. gömleğini çıkardı. Çjf>lak vücuduna el- vücudu bir boşluğa yuvarlandı. 
Ve kafasını bu geniş fıskiyenin deliği- biselerini geçirdi. 

ne soktuğu zaman da aşağıda bir ışık Evvel! sihirbaun evinde neler konu- ··BİTMEDİ·· 
gördü. ~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~--.:-

Kulağına uğultu halinde sesler geldi. R F d t . • 
-Vay canına .. Diye söylendi .. Tam oma ransa an avı-

! da üstüne bastım.. Komplocuların mer-

kezini buldum. Bu fıskiye değil bahçe- k k ı • d 
:es:!1~~~y=~~~:ı:v:e:ı:: ;~ zat oparma eme ın e 

Mua~~f~ v~rgisi indiri
len maddelerin listesi 
Bütün 
eden 

sanayicilerimizi alakad~r 
bir kararname neşredildi 

'SARIFES 
M 

C pg;~zp 1 
~ ~~!~!.r<•WWVJ 
Yedi buçuk! 
Yazan: Eczacı Kemal K. Aldat 

Buçuklu hesaplara dikkat eder misi
niz? Eczacıların hassas terazisi gibi san
tim.ine yapılmış bir hesabın üadesi.ni 
gösterirler. Son zamanlarda belediye
,miz yük arabalarının tekerleklerini 
(7.5) santime çkarmak mecburiyetini 

Muamele vergisi kanununa tevfikan tahtası 2, doğrama ve marangoz mfilnu- koydu. 
sınai müesseselerin ;,ergi matrahını latı 10, bilcümle mobilta 25, ahşap 10, Benim merak ettiğim cihet tekerle
tayin etme küzere hazırlanan cetve- kontrplak 10, her nevi ambalaj keres- ğin (7.S) santim olup ta (8) santim ol
lin bir Kanunuevvel 1938 tarihinden tesini ecnebi memleketlerden getiren - mayışıdır. Topların çapları da böyle 
itibaren bir Haziran 1939 tarihine ka- ler, sandık ve kutulan yerli kereste 7,5 olur da (8) veya (6) olmaz. 3, 7, l2 
dar meriyete konması Vekiller He - kullananlar 5, kundura kalıbı - otobüs (40) her nedense tılısımlı sayliırlar. 
yetince kararlaştırılmıştır. karoserisi tam (tahta, demir döşeme, (3) halt oyunun ifadesi olur. (7) mane
Bütii.n sanayicilerimizi ala.kadar eden boya ve saire dahil) 50, kamyon karo- viyat Sleminde kudsiyet ifade eder. ÜD 

b l d · · ta (tahta d · d"" bo ·iki düzüne oluşiyle tabir caizSe bir cüzü u isteyi aynen neşre iyoruz: serısı m ' emır, oşeme ya 
Listed l dd 1 ı..~- da · dahil) 35 tob" .'!..-- kar tam ve (40) yaşta bir merhale rakaıiıt · e yazı ı ma e erin :ıw:u.-tısın ve saıre , o us :..auıyon o- . 

bulunan rakamlar o maddelerin vergi- serisi marangozluk kısmı 13 hazaran oluşunda bir topluluk, hır dolgunluk: 

1 d l l tahta d ly 16 ·kr-.:1!1~: • bildirir. Kırk gün kırk gece düğünleri, erin e yüzde hesabiy e yapı an tenzi- ve san a a , zı ~yen saır . • 
l!tı göstermektedir. tahta :mfunullt lO kırkından sonra saz Çalmak sözlen de 

Toprak sa.nayii: Kimya sanayii: ' hoppalığm yaşlılıktaki mAnasız.lığını 
11:.ı::n.. üadeye medar olmuştur. 

Mozayık İ"in (rimento ile mozayık Sülyen O, müve.uiuü.ıuumuza O, kmı-
y-· ....-· Kırklareli gibi şehir adlan taşımış oJ.. 

denen me~r kırıntısından mamfll çi- yevi ve tıbbı müstahzarat 20, ıtriyat 
masmda hikmetler vardır .. Dile dolaŞ

ni) 26, Karosiman çini (çimento, kum 10, hamızı karbon 10, tıbbi pamuk 10, 
ması itibariyle ckırk küp, larlanın da 

ve boyadan mrunfil çini) 4-0, beton mal- debagat hülisaları 5, çivit ve boya 20, 
kulpu kırık küp> diye heceleri birbiri" 

zeme 10, mermer blok veya tomruktan her ~vi sabun 10, asfalt 5. 
nin içine giren bir söze ilim olmuştul4 

vücuda getirilen levhalar ve saire O, Elekli un değirmenlerinin bilciimle 
Bütün bu tılısımlı rakamlara dikka( 

sıfır, mermer levha ~ sair mamulatı mfunulltı (pirinç unu hariç) 5, pirinç 
edin hiç biri buçuk almaz. Yalnız nazaı 

tekrar işliyerek vücuda getirilen m! - unu '10, değirmen1i maka:rna ve §elıriye 
muJAt 55. fabrikalarında imAl olunan 5, değirmen· değmesin diye 41,5 kerre maşaallall 

müstesnadır. Acaba (7) bunların ara• Made11.t sancıyi: siz makama ve şehriye fabrika1annda 
smda neden buçuk ile hesaba karışyor? lçi ate§ tuğlasiyle kaplanmış emaye im.Al olunan 50, koruıerve (sebie, balık) 

sobalar 35, içi ateş tuğlasiyle kaplanmış 20, kakao yağını kendi istihsil eden Alışveri§'teı buçuklu bir hesap biliri7.. 
Buradaki buçuklu yekfuıda mühim yer 

adi veya galvanizli sobalar 30, nal 64, fabrikalar için 10, kakao yağını satın 
tutar .. Fakat tekerleğin buçuğunu ara~ 

nalça 53, demir . fıçı 60, demir boru alan fabrikalar için 20, kakao yağını ken 
bacıların mı, yoksa şehrin kaldırımları 

(dökme hariç) 58, pik ve hurda dökme di istihsal eden fabrikalar için O, kakao hesabına mı kaydetmek lhım, kestir~ 
(font) ile döküm mamulatı 25, Musluk- yağını sabn alan fabrikalar için 15, her miyorum. Bunu vaktim olursa kaldırım 
çuluk mBınulatı (pirinç, nikel pakfon, nevi bisküvi 25, hardal şişede 35 ve te- mühendislerinden birine sorarım. 
alüminyum ve bakır, dökme m&nula- nekede 10, süt tozu 10, sucuk, salam, 
tırun dökümden sonraki imal safhasını pastırma ve benzerleri O, karabiber ve 
ikmal suretiyle vücuda getirilen mamu- baharat 5. 
lat) 50, Silindircilik mamulatı (pir~ç, Mensucat sanayii: 

nikel, pakfon, alüminyum ve bakın kül- Kamgarn (Yalnız boyahlar için) 6, 
çesinden levha haline getiren müessese- strayhgarn O. 
ler mamulatı) 30, Sıvacılık mamulatı Yünlü kttrrta§lar: 
(levha halinde pirinç, nikel, pakfon, alü- ipliğini kendi yapan fabrikalarda bu 

iskenderiye belediyesi 
süpürge alacak.. 

karıya aksetmemesi için de havuzun fıs
kiyelerini açıyorlar. Yaman bir düşün- _ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
ce ... Fakat bu komplo ne için, kimin 

minyum ve bakırdan imfıl olunan kap ipliklerden dokunan lriımaşlar 5, ipliği 
ler temin et:mi§ ve böylece gerek mazi- ve saire) 70, kapsül 54, toka 70, oyun- satın alan fabrikalarda bu ipliklerle do
deki, gerek istikbaldeki muhtemel Ital- cak 75, Gaz ve benzin ocağı 65, tel örgü kunan kumaşlar 6, ytin fanila kumaşı 

İskenderiye belediyesi temizlik işleri 
için 63 ton çalı süpürgesi satın alacaktır. 
Bunun için açılan münakasa şartname
si Türkofise gelmiştir. İskenderiye be
lediyesi son senelerde süpürge ihtiyacı~ 
m İzmirden temin ediyordu. 

40, Potin bağı ve şeridi 40, dantela 50, 
lamba fitili 60, balık ağı 40, kordon 35, 
lal tela 35, şapka taslağı ve keçe 20, 
makara ve yumak halinde iplik 45, şap~ 
ka tezyini (gayri mamfil kadın, erkek 

şapkalarının kurdela,meş in çiçek ve 
emsali maddelerle tezyin ederek mamut 
getiren müesseseler için) 20, 

için?.. Malfun olduğu üzere bu anlaşma La~ yan milddeiyatını kat'i surette tasfiye 65, demir tel (dikenli tel dahil) 70, çivi ve mamulatı 50, yün çorap 54, sun'i yün 
Kimler var .. Asıl mesele şimdi bunu val - Mussolini mülakatının bir neticesi etmiştir. a-Tel çekme tesisatı olan fabrikalar için (Şodi) O. 

anlamakta.. idi ve Avrupa meseleleri hakkındaki citalyanın münhasıran müddei vazl-
1
50, b-Teli satın alan fabrikalar için 66, ipek ve su.n'ı ipek sanayii: 

Sebastiyano, diz kapaklarına kadar muhavereleri haricinde iki hükümet yetinde olan son talepleri Fransayı ye- toplu iğne 50, civata ve perçin 40, kar- Dokuma ve büküm tesisatı olmıyan 
kadar çıkan suyun içinde ve üzerine reisi memleketleri arasında muallfil<:ta ni tekliflerde bulunmak meoburiyetin'e yola 50, kurşun boru sıfır, terazi (kan- ve yalnız kozadan ipek çeken fil5.tür 
yağmur gibi döktil~ fıskiye sularının kalan meseleleri bu suretle tasfiye ede- düşürmemektedir. Eğer Italya 'yeni tar ve sair bilcümle tartma fıletleri), ve büküm fabrikalarında yapılan bü -
soğuk duşu altında kendini bu düşünce- rek samimi münasebetlerin iadesini ar- menfaatler istihsali ümidinde ise buna 50, teneke zuruf ve kutu, 65, kova 30, kümlü ve bükümsüz ipek iplikleri O, 
lere veiniişti ki bahçe içinde bir kapı zu etmişlerdi. karar vermek kendine aittir. Fransa bakır tel (tek veya müteaddit telli) 60, fil~tür ve dokuma tesisatı olınıyan ipek 

İki A-l~a-~ bazı şimali Afrika meselele- 1935 anlaşmasını daima muteber telak- harf dökümü 20, ı...1;~e 15, kn...,un tüp iplikleri 70, :flatür, büküm ve dokuma 
JtJT: 

arılması gı"bi bir ses duydu. Bu ses.. · ~~.... ~ -y Kolan 67 paspas yol p»<::n<>sı 33 J'ilf 
3 da b karı rini hallederek Italyaya bir çok menfa- ki ettiğinden yeni teklifler yapmak ona 10, galvanizli saç 65, zikredilmiyen sair kısımlan havi fabrikalarda dokunmuş ' ' -...-. ' 

katlı evin yanı başın ve üyücü - atler temin etmişti. Ezcümle Fransa düşmez.> ,madeni eşya 50. ipekli kumaşlar O, yalıın: büküm ve do- v~-~oko ipliklerinden yapılmış sair ma. 
mn kulübesinin tam karşısında bulunan bl h d d d I l kuma kısımlarını havi fabrika1arda bü- mwe1t 67, ..._um·· esten geliyordu. Tra usun cenup u u un a ta yaya işte Italyanın 1935 son K.A.nun anlaş- Tahta sanayii: K f 1_.._, 

'" 114 bin kilometre murabbaı arazi ile masmı feshetmesi karşısında Fransanın Bir eşya vücuda getirilmeksizin sa - kümlü iplikten dokunmuş ipekli lruı:İıaş- 01'\ e~yon: 
V·akıaA etraf ,_ ____ ,_,_tı amma Bu ka- ,_~ 1ı.~-ik d di- 1000 kil -'!..- h edil bilir d b il 1 1 luk lar 50, y-1--- büküm" ·· ve do'L...-- kı - Ktınuıı•ı başka yerden alınıp yalnıı 

JUUllllUA • şar.ıU .ru.c a a ger ometre mu- a&>ülameli bu suretle ülasa · e · · . ece iç· en rende enen, amba ve o ClJJ,lU; AWllil --s 
ranlık içinde Seba.stiyanonun bir don bb . te k tıniş. Tu hakkın ı1 sımlarını havı" fabrikalarda b",_,, _ _,,_ biçip dikmek suretiyle veya benzer iş. ra aı arazı r e ti. nus - aç an zımparalanan tahtalar O, hamut UAWD!S'UL 

bir gömlek beyaz hayali pek kolay far- da bile, o vakıtki Fransız başvekili bu TUNUS SEYAHAT! ipllkten yapılmış kumaşlar 70, yalnız let"le yapılan yünden pamuktan (mer .. 
ı kolunabilirdi. memlekette artık yalnız ltalyanlarm U.. Paris 22 (A.A) - Havas ajansının yakında Fransız kabinesi tarafından dokuma kısmını havi fabrikalarda do- serize dahil) ipekten sun'i ipekten, ke-

Hemen çöktü.. Havuzun sularına gö- tifadeı ettikleri kapitülasyon imtiyazla· tasrih ettiğine göre bazı g3zete haber- müzakere edilec&tir. Fransız hüküme- kunmuş ipekli kumaşlar 70, yalnız bü· ten, kendir, jüten veya bunlarm mah4 

1 

müldü.. rına bir nihayet vermenin Fransa için lerinin aksine olarak başvekil B. Dala- ti 10 Sonkanun 1935 tarihli Roma umu- kilin ve dokuma kı91n1nı havi fabrika· liktlarından amfil elbise, iç çamaşın 
Sadece başmı dışarıda tutarak ve göz.. bir zaruret olduğunu hatırlatmakla be- diyenin Korsika ve Tunusa yapacağı~ Jnt deklarasyonunu ötedenberi kat'i bir larda bükümlü ve bükümsüz ipekten "fe faııill, gömlek ve çuval gibi hazır* 

lerini kümese dikerek, nefes bile alma- raber bu imtiyazların envaına göre an- yahatin günü ve teferriiatı tesbit edil- mukavele addetmiş ve Paris ile Roma mahl(iten dokunmuş kuma§lar 60, ipek- yaM60cıh. Z-"• _,, __ ........ 
dan hareketsiz bekledi cak 1945, 1955 veya 1965 senelerinde ıniş değildir. Başvekil bu seyahate par- arasında muallfilrla bulunan bütün me- li jarse kumaş ve mamuJAtı 40, ipek ~ •• ..... ,........._ 

Kümes kapsının eşiğinde bir aydınlık nihayet bulmasmı kabul etm.işti. lamentonun 1939 büiçesini kabulden seleleri kat'ı olarak tasfiye ettiği milli· rap 25 Ipek, yün, pamuk, jüt ve koko iplik-
01-uştu. Ve Sebasti:u-ano bu aydınlıkta l · di belki d daha b · ·~-ft d · niha t ha .. .,. .. ında bulunmuştur. P . 1·Z !erinden yapılan mahJQt ~arın ip-un ., . Işte ita yanın şım - e sonra u 1Çl4Uuı evresme ye ver- .._.., amu"' u memu.cat : 'd dd __ !1 ı:. b ı..-.. __ _ 
~L! ı.,ı..: gor" dü. d ek ~·-•di l hükü" • . • ··t aki ıka--1 ... ·- B kil B anla iilhak b" k l Pam k · uv· O 1..-·tlı 1 ,,'!.. (' "-ı.. ti ai ma e teJ.U.Wltı u .... ~ların uu ~ fazlasını el e etm Wıll ·ye- m• mesını mu e p ç va.ıuu-. aşve u şmaya m ır mu ave e u ıp gı , ,,... pllA ip.il& sa- 'At-.:ı ki uhtelif . . Ii1tl . -•-1...-

Bu iki kişiden birini tanıdı: Samatya süz ilin ettiği cömertçe anlaşma budur. B. Daladiyenln 'J\musa muvasalatinde ile Tunus - Trablus hududiyle Fransız tın alıp bundan katlı iplik yapan mü- 17e m cıns ıp . e~ ~ 
manastınnın baş papazı idi bu.. Italyanın hareketi karşısında Fransa - yapılacak seromoniye Fransız donan - Somali sahili (Cibuti) ve ltalyan Soma- esseseler için) '10, ipliği kendi yapan ~e bak~1:2'111 ~fıl ~~en 1P.-

öteki adam, baş papaza : nın mukabelesi de yarı resmi bir Fran· masma mensup bazı gemilerin ~ lisi arasındaki hududun Italya lehinde fabrikaların bu iplikten dokudukları liklere aıt temilat nısbetlennın vasati-
-· Yolun açık olsun .. İsa yardımcın sız istihbarat ajansı tarafından şu su - muhtemel ise de bu bahiste verilen ha- tashihine, kızıl denizdeki bir ada üze- kumaşlar ipliğini satın alan fabrikala- si üze~den ~esap ve tatbik 9lunur, 

olsun ukadde ped Dedi retle hüllsa edilmektedir: herler mevsimsizdir. Başvekil B. Dala- rinde Italyan hüktimraıüyetinin tasdiki- b ·plikten dokudukları kumaşlar Den a«Myıı: 
m s er.. ed .. dı anla Fransa ltal di . dö' • c~~~...;~ . ltal C'b . Adis heba demir rm50 u ukı L.._,,.. ...... _ ... a •• 1l1> Kösele ve vaketa 10, vidala 6, fantazi 

Baş papaz cevap verm en aynl .. «Bu şma ve ya arasın. yenın nüşte ~ ........ en geçmesı ne, yanın ı uti- a - , pam ıilW.Ul .... ~ı ve m&muıötı deril bil d ril . 
6 

~ı~- d 
be Sih baz daki b ·· 1 sel l ... _..ıo _,..,, uhte lcllr l · · ..,_,_,_ Ut 48 u.k n11 • dahil) 40 er ve mo ya e en ' ~e e-Doğru karşıki ku1ü ye... · ir ka- · ütün munauıa ı me e eri MClll· !""""' m me . y.o unun sermayesıne ışı.ın1Alll.e m e- , pam çorap ,-erserıze , ril 

6 
. sahti 

6 
k" le 

rınm kulübesine gitti. Kapıyı çaldı ve ye etmiştir. Fransa 1935 senesinde, Ital- FESHEDll...EN ANLAŞMA VE allik hükümler vazedilmiştir. Muhtelif men&ucat· er ' meşuı ve yan ' ose ve 
~-~ ...:...:ıı 1915 Londra anl · l aad FRANSA Fransız hükümeti gerek Paris, gerek- Yünden, pam~ (merserize dahil) derisini_ kendi imt1 eden fabrikalarda 
~· g.u...... yanın aşmasıy ev e- . . bu derilerden yaplmış kunduralar 5, 

öteki adam baş papaz sihirbazın evi- dilen bütün menfaatleri belki de istih~ Paris 22 (ö.R) - Son Italyan müd- se Romada salahiyettar meclisler tara- ıpekten, sun't ıpekten veya bunların 1_,,_ 
1 1 

d . . . dan ...... .:ı _ _.,_ 
.:ı_• Unaseb 1 35 d fından dik _.:ı:lrniş 1 935 nl ahl.ıu...--.:ı-- ıw.:;e e er ve enyı pıyasa ~·"' ne girinceye kadar kümesin eşiğinde sll edemediğini kabul ederek, kendi he- uı:-ıyatı m · etiy e 19 senesin e tas · ~ ' o an 1 a aş- m uu.u.ıu4l1 mam(U ceket, kazak, el- _.J_ f brikal rd . e.t 

1 
'L..._.J 

kaldı. Sonra ışıkla beraber yine küme- sabına taahhütlerinden daha ileri git - B. Laval tarafından &matla aktedilen masınclan daha ileri gidemiyeceği mü- bise, çocuk eşyası ve SeJAnik fanilası, ;.;:;: ~ d ~an:,~ unan JL~U
sin içind~ kaybold~ -= nıe1:ra-suretiyle ltalyaya yeni m:=t - Fr=~-ltalyan anlaşmasının mahiyeti talAasındadır. eldi;;n gibi t.rik~taj ~~ı. ~'_Kaytan ya 20. ' e yen saır et-

m;i_iiiiiiiMiıl~~~· fiMiiiiiiiiiiiim~=-·~iiliiiliiifimiİİilİiiİiİiİİİİ;"~zır;;-;yınh' :e~ea;;i;llci~· sı~· ";gibai· bJi~o;;n~~u~zii;y;ar;;ertte~v;;e~akiliıiindİee~li~ğıhin~dış=m:da~°ika~skak:ttı~o~lm:;uş~v~e~d~on~-7Jka;ttini:i'· ~celbe:il~w~· .~BBuir~akş~aı~m~e;vded:tba;;i~- Galoş, §OSOll, ökçe, ökçeli .e ökçesiz 

L K k Ve Zl
e r vermeğe başladı. muş bir halde bulınU§.. na kel oğLuun bu halini anlattı. Babası tenis ayakkabıları 19, otomobil ve bm.4 

1.. Bu hikAyeyi onun için söyledim ki - Vah biçare... da: yon ve araba tekerlek llstikleri 30, dö-
& , c vezirlerin sözlerinde hem hikmet, hem Diyerek almış ve koynuna aokmuş.. - Yarın onu yine dijkkAnm WflSUl- §emelik ve ;yol mnşamhalan 28, elbise-

i::j 

? ......................................... -
1~ 

hakikat hem de Hızır kuvveti vardır. Donmuş olan yılan adamcağızın koy - da görürsen alqaın ew yezneie davet lik mupmbalar ŞO, zik:redilmiyen alı 

l 
1 

Masal masal icinde • 

Fitneye uymıyasmız ve bu ifte ziıı -
har acele etmiyesiniz. Sonra pipnanl1k
tır. 

-13- Padişah bu hik.Ayeyi vezirden işitince 
phzadeyi tekrar zındana gönderdi ve 

Diye dil§ündil. Nihayet bir gUn Hıı.ır o gün idam ettirmekten vazgeçti. Padişah: ' 
- Söyle bakalım .. 

,. ... 

Deyince ve2ir anl.atmağa başladı. 
BEŞlNCl VEZ1R1N IDKAYESI 

Evvel zamanda bir padişah ve bu pa
dişahın da çek akıllı bir veziri vardı. 
Ve bu vezirin yanına daima Hızır gelir 
ona yapılacak işler hakkında nasihatler 
ederdi. Bir gün vezir artık yorulduğu
nu hissederek bir köşeye çekilip istira
hat etmek arzusunu gösteidi. Padijah
tan izin istedi. Evinde kendi haline otu
rup yaşamağa başladı. Hükümet işle -
rinden el çekti. Fakat artık Hızır y:ını
na gelmez olmuştu. 

Evvelce hemen her giln geldiği halde 
'ildi hiç gözükıniyordu. Bu hal vezirıu 
ribine gitti. 
- Evvelce geolen Hızır şimdi neden 
.iikmiyor. Elbet bunda bir hilanet 
clır. 

geldi. Alqam olup ta hareme gidince kadın 
Vezir ona; 

- Ya Hızır .. dedi. Neden bizi boş· 
ladın. Gözükmez oldun. Gözümüzü yol
da bıraktın. Halbuki şimdi işim yok, 
daha çok ve daha sık gelmekliğin l~ -
zım değil mi? 

Hız.ır cevap verdi: 
- Sen hükümet işlerinin başında ve

zirlik ederken ben de seninle beraber 
vezirlik yapıyordum. Sana yardım edi
yordum. Çünkü padişahların yarunda 
vezirlik edenlerin vazifesi büyük ve 
gü~tür. Sen vezirlikten çıktıktan sonra 
artık ne diye senin yanına geleyim. O 
zaman aramızda bir münast>bet vardı. 
Şimdi bu münasebet kalmadı. 

Vezir bu sözleri Hızırdan işitti, he
men gidip pad~ahtan tekrar vazifesini 
istedi. Yeniden vezir olduğu zaman Hı-

yine: 
-Ne yaptm? .. Oğlunu öldürttün mü? 
Diye sordu. Padişah o gün de vezir

lerinin ricası ile idamdan vazg~1lğini 
söyleyince kurnaz kadın içini çekerek: 

- Ey padiphım . dedi. K!şki oğlan 
bu .suretle terl>iye edilmiş ve fena ahla
kından vazgeçmiş olsa .. Fakat o terbiye 
kabul etmez, o, o yılana benzer ki da
ha doğduğu gün anasını, sonra da baba
sını sokarak öldürür. Meşhur sözdür, 
yılan besliyen mutlaka yılanın zehiri ile 
ölür. Adamın biri bir yılan beslermiş. 
Onu her gün deliği önünde bulur, dürlü 
yeyecekler verirmiş. Yılan da karnı do
yar, oynar, maskarahklar yaparak bu 
adamı eğlendirirmiş. Bir gün yine ye
yeoek vermek üzere deliğin yanına gel
diği zaman hava soğukmuş ve yılanı 

nunda ısınmış, canJan~ış ve hemen ve- et ve getir. kauçuk mamulitından mensucat de 
liııinıetini sokarak öldürmüş. Sonra da Dedi Ertesi gün lııe1 oğlan yine her mürettep o}anlar 25, mensucat ile mü-
yine deliğine girmiş. gilnkü gibi şerbetçi gllzelinin diikkinı- rettep olmıyanlar 4. 1 

Nankör oğlanlar da böyle yılanlara nııı karşısına gelmifti. Delikanlı onu K4ğıt ıcıntıyii: 

bemerler. Şahım isterse böylelerinden çağırdı: KAğıt ve mukavva 31, satın alınan 
bir tanesinin hikAyesini.. Şerbetçi gli- - Bu ak§am bize davetlisin. Yemeği kağıttan yapılan kese kAğıdı 80, satın 
zeli ile kel oğlanın masalım anlatayım. bizde yeyecek.siıı, dedi. Kel oğlan çok alman k.Ağıttan yapılan karbon k!ğıdı 

Padişah: sevindi. O akşam yemekten sonra şer- 45, satın alman klğıttan yıplan duvar 
- Anlat bakalım görelim. betçi güzelinin babası kel oğlana nereli kağıdı 80, satın alınan mukavvadan ya~ 
Dedi. Kadın anlatmağa koyulclu. olduğunu ve bu şehire neden geldiğini pılan kutu 30. 

ŞERBETÇt GOZELt ll..E KEL OOLA- sordu. Mütefenik aa.na.yi: 
NIN HtKAYESl Kel oğlan bir hayli durup dilşündük- Çeltik O, kuş tüyü O, buz O, baston ve 

Eski :zamanlarda büyük bir şehirde ten sonra: şemsiye 10, tecrit edilmiş elektrik tel 
bir şerbetçi vardı. Bu şerbetçinin de bir ••• BirMEDİ ••• ve kablosu 30, iz.ole elektrik borusu 65, 
oğlu olup o kadar güzeldi ki kimse yü- pil ve akümillitör 30, gramofon plağı 
züne bakmağa kıyamazdı. • ................. 1 .................. 111111 15, cam ve kristal etrafının kesilip tes-
Daiına dükkanda §~bet satardı. Halk -~ Kiarhk apartman viyesi, ayna 75, pl~stik eşya ,tarak, düğ-

sırf onun yüzünü görmek için bir lira me, ağızlık ve saire) 40, sepet, bilcüm-
verirler ve elinden bir tas şerbet içer- S Gündoğdu Voroşilof bulvarı ağ- le sepetçi ve hasırcı mamulatı 10, kur-
lerdi. Ve içtikleri şerbete de cA.bıha- !zında denize nazır gayet mükemmeJ şun kalem 25, sun'i çiçek 20, ecnebi 
yab derlerdi. :konforu havi sekiz odalı yeni inşa memlek~tlerden getirilen ot ve killar-

Bir gUn bu şehire bir kel oğlan gel- :edilmiş bir apartman kiralıktır. dan yapılan her nevi fırça 43, tayyare 
di ve şerbetçi güzeliİıi görünce hayran i Görmek istiyenJerin, apartman da- 50, planör 40, bitümden rnamö.l emülsi-
kalıp dükkanın önünden ayrılmaz oldu. :hilindeki bekçiye, görüşmek için de. yon 50, şişe ve cam 15, satın alınan cam
Hep_ hep onun yüzüne bakardı. Bu hal E gazetemiz idarehanesine miiraca-: dan vücuda getirilen buzlu cam 70, 
şerbetçi güzeli delikanlının nazarı dik- :atlerl. E mum 75, kola 40, sırma1 klaptan, gelin 

.......................................... teli 50. 



Ve kuruntuların 
doğurduğu 
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anyada bau çingene abil 
telakkisi Eluı elinden yaralı idi. 

Geceliğini çıkaran, elini de saran 
Elza, hiç bir şey olmamış gibi koca
sının yanına, yata ıruı girmiştir. 

ŞAFAK ZAMA:NIND '\ 
Şafak zamanında uyanan, ve artık s.ır

bo~lUkt.an eser kalmıyan Herman, gece
nin feci vakalarından tamamiy1c. haber
siz idi! Fakat, yanında. hala u:nımakJa 
bulunan karısı Elznnın. elinde bir bağ bu
lunduğunu ,hayretle görmüştür. Bunun
la beraber, bu hadise üzerinde fazla dur
anapuş ve faz'la bir a}fıka göstermemiştir. 

Sabaha kadar yorgnnın altında uyu -
maınış ve korkudan tir tir Urcmiş bulu
nan kilçUk H" , Hermamn kalktıCını 
gürünce hemen yanına gitmiş ve gecenin 
korkunç hMiselerinl ahlatm~a bac;Ja -
mıştır. 

Herman, çocuğUli bu sö:deri üzerill(:, 
gece kalktığını ve bahçeye bir kurda 
ateş ettiğini hatırlamıştır. Ve, ktlçUk 
Mai-inin de evde bu1unm:ıdığını görün
ce, yerinden fırlamış ve tüfeğini knpın
en avlıya fırlamıştır. 

Evin kapısından fazla jlerleyişe hiç 
lUzum yoktu. 
Avlmın orU:ısıruı düşen kısmında, yer, 

yer kun lekeleri, kemikler, et parçaları 
elbise parçaları vardı! 

Herman, korkunç bir çığlık ile ve bir 
deli gibi, zavallı Marinin vücudunun 
parçalan üzerine atılmı.,.c;tır. 

Biraz sonra, aklını ba~ına toplıyan 

Herman, bu kanlı elbiseleri, et parçn
Iıırıru, kemiklerini bir çuval içi.ne koya
rok köye gitmiştir. Hermanm maksadı 
bu şcytruıın işi olan ~~·ler üzerinde 
:köylillerle görilşmek ve bir karar a1 -
nıak idi! 

PROF&SöRüN ALAKASI 

Hcrman, kahveye gitmekten vazgc
ç ... rek köyün papasına gitmeğe karar 
v nni ür. Ve papasın evine vardığı zn
rnan, orada profesör Fon Haynemanı 

dn hazır bulmuştur. 
Profesör, köyün ihtiyar papasını, es

ki masal, rivayet ve saire araştırmak 
üzere ziyaret etmişti. 

Herman, papas ile profesöre, evlen -
diği Andan itibaren Elza Ue arasında ge
çen her hadiseyi, -hiç bir şey gizleme
mek şartiyle- anlatmıştır. Bühassa kü
'Uk Hansın son geceye ait söyledikleri
ni nnlatırkc.n, ka~ısındnkilerin kendisi
ni alay edeceklerini, deli sanacak.l rını 
sanmı..: t.ı. Fakat gerek papas, gerek pro
fesör, Hermanın söylcdıKlerini büyük 
bir ciddiyetle dinlemişler ve uzun bir 
zaman derin bir düşünceye dalm~ -
lardır. Nihayet papas, Hcrnıana: 

- Oğlum, dedi. Cenabıhak seni kor
kunç bir imtihandan geçirıniştir. Senin 
karın hep sandığımız gı"bi bir insan de
ğil, cehennemler rnahlılklarından biri, 
bir cinsan kurt> tur! 

Herman, her şeyden evvel kara or
mnn dağları halkından idi; bunun için 
papasın bu hükmüne karşı. ne bir iti
razda bulunmuş, ne de ne yapılmak Ia
zınıgeldiğini sormuştur! Bununla bera
ber p:ıpas: 

- Oğlum; bizim için bu cehennem
ler mahlukuna karşı maddeten yapacak 
hiç bir iş yoktur. Yalnız sen fazla iba-
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kabul etmiş ve bahçeye çıkmıştır. Bu 
sırnda, Hem\an kadtnın gölgesine yer
.den aldığı bir balta Uc siddetli 'bir dar
be indirmiştir. 

Gölgeye, daha doğrusu topraklara 
vurulan bu balta darbesi, kadının fıni 
ve acı üade eden bir çığlığını takip et
mi ür. So"ukkanlılığmı kaybetmiy(m 
Harman, ~"U'ısının gölgesini mütemadi
yen b ltalamış ve neticede karısının 
erir, yok olur gibi bir hal aldığını '\.'e ... 
en sonuntla dişi bir kurt şeklini alnı·ak 
ormanlann yolunu tutarak kactı~1mı 

görmüştür!. 

CEHENNEM MAHL:OKU 
Ger~k !-forman ve gerek profesör 

H yneman hiç vaklt k~betnıiyerek hu 
cehennemler mahhlkunu tnkibe :koyul
muşlardır. 

Güz.el bir kadın da korkunc bir ce
h nnem mahlükuna, dişi ve vahşi bir 
kurda tnhavvül eden bu m:ıhlUkun bıl
ta darbeleriyle :y ralanınış ve sakatlnn
mış olduğu mükeınınel sure!le anlaşılı
yordu. 

K urt orm. na ginnek ÜZ.!!t'e iken pro
f sör Haynem.:m talxuıcasıru çekmiş V" 

golgcsine nişan nlarıık ateş etmiı tir. 
Kurt, vah.'li bir homurdanma ile olduttu 
yere düşüp ölmüştür. 

Profesör ve Hennan kurdwı cesedini 
muayene ettikleri vakıt, çok büyük bir 
hayret ve dehşet içinde kalmışlardır. 
Çünkü kurdun yerine kalbinden bir 
kurşun darbesi almış Elzanın cesedini 
bulmuşlardır. 

* Işte, profesör Bolfram fon Hnynema
nın Tibinyon üniversitesinde, kara or
manlar halkının dnsan kurt> itikatları 
Üz"rin::ı verdiği derslerden birisi bu -

o -
lerinde "Namus,, 

Bir çingene erkeğine göz koyan çingene kadınını kocası öldü:rebili ı 
Fakat çingene olmıyana göz koyan kadın hoş görülür 

Çingene kadını 
Vücudanu çingene ol
mıyan birine para 
mukabili satacak 
olursa namussuz 

sayılmaz 
Be§ ya ındıiki çingene .çoc.uğu İ&e ar• 

tik bütün bu işlerde mehnreti kamile sa
hibi olmu§ sayılır. 

Bir çingene kız.ı on, yaşında evlenir 
ve on bir yaıında anne olur. Koca mın 
kendi y "ltnd n dört, beş misli fazla yaıı

tıı bulunmasının hiç ehemmiyeti yoktur. 
B::ızı çingene kabilelerinde taaddüdü 

zevcat yoktur. Bunlar tek kadınla iktifa 
ederler. Bazı kabilelerde ise müteaddit 
kndınlı erkeklere çok rastlanır. 

Bir çmgcııc falcısı Çingene düğünleri. kabilelerin adetle· 
Romanyada, çingenelerin ~n mütekiı- rine göre değişir. 

sif bir halde !.>ulunduğu yer < Jbrail > Öyle kabil~ler vardır ki güvey ile ge-
şehridir. linin zifaflarıru kabile ortııtunda ve her 

Ve çingeneler içinde en büyük musiki kesin gözü önünde yapmak adet olmuş
üstad 1 • .lıuı bu şehirde çık.mı§, burada tur. K"ll.n koca, y lnız üstü örtülü ve ke-
büyümüş. yetişmiştir. 

c lbrail>de ve ç dırlar, teneke kulübe
ler içinde tahsil! .. lerini ikmal eden mu

sikHnaslar hurnclan Pnrisc, Berline, Mos· 

narlan açık bir çadırd gerdeğe girerken 
genç kızlıır, çocuklar kadınlar ve deli
kanlılar çadırın etrafında clele tutuşup 
halka olarak z.ifof şarkısını söylerler ve 

kovaya, Londrayn, Ncvyorka, Roma ve gerdek oyununu oynarlar. Bu garip tıde
Floransaya, Madride geçerek oralann en tin çingenelere nereden sirayet ettiği ma
çok alkı lanan sanatk"rlan zümresine da- lum değildir. Çingene düğünlerinde ge· 
hil olmuşlardır. lin para ile, koyun veya keçi sürüsü ile 

Bir çmg ne dan iizii. 
Bir çingene erkeği, knnsı eğer bir baş· 

kn çingene erkeğine karşı gönül verir. 
göz koyarsa onu öldürmekte hnklıdır. 
Fakat eğer karısı bir çingeneye karşı de· 
ğil de bir cbeyaz. adama> gönül vermİ§Se 
bu günah ve kabahat değil .. Mubah sa
yılır. Çingenelerde namus .. Yalnız kendi 
ırkları arasında hükmünü yürütür Vü
cudunu çingene olmıynn bir erke~e para 
mukabili satan bir çingene kndını namus-
suz snyılmaz. 

dur! 
lbrail çingenelerinin on, on bir yaşin- satın alınır. Erkeğin canı istediği zaman 

BABA YANKARLAR 
da çocukları bile mu ikişinastır. kansını boşamıığn hakkı olduğu gibi ka-

Başka bir nokta ... Çingeneler çocuk· 
lannı asi& döğmezler. Onlnrn kar 1 nsliı 

el kaldırmnz.lnr. Çocuğunu döğen bir çin
gene annesine. bahasına veya kabilenin 
en büyüğüne el kaldırmış olnnln bir gö
rülür ve bu onların indinde en biiyük ııuç 

Şimdi, Ru::yanın sonsuz buz ovaları-
Bı'lhassa keman r"'lmak hususunda r.ok dın da nynı" hakka m- 1 ı'kt"ır 

nd:ı Baba Yankarlann saltanat sürdük- ,.... ,. ıu • 
istidatları görülür. Çingene erkekleri ile çingene kadınları leri ve bu saltanatı Rodop1ara kadar teş

mil eden esrarlı yerler gidebiliriz. 
Rusyada, şehirlerde bulunanlar dışa

rı kalmak üzere köylü ve halk, şeytanın 
köti.i bir mahluk şeklinde insanlara mu-

det Ue bu mahlukun şcrrindı;n kurtula- Uat olabileceğine inanırlnr. Ve ço\t 
bilirsin!.. demiştir. defu da insan kıyafetinde fenalık edeo 

öLDOREN GöLGE habis ruhlarla karşılaştıklarını sanar -
Bu garip maceradan çok alnknlan:ın hır, buralardaki folk1ör ara.c;-ında clikka:

pro(esör Hermanla ht?raber papasın ya- tc layık bir çok parçalar vardır. Dalın 
nından çıkmış ve yolda ona: doğrusu, Baba Yankardtın b:ıhsetmi -

- Ben cadılar, hortlaklar ve bunlara yen bir lslav masalı yoktur! Bu masal
benziyen şeylerle çok uğra~tun. Çok es- lara ve lslav halkının kanaatine gört', 
ki bir kitapta insan kurdu öldürmek ve- insanlara fenalık yapmak için ekseriya 
ya zarar vermiyecek hale koymak için erkek kıyafetine giren eytanın fıdeti 

gölgesine vurmak lfızım olduğunu gör- hilfifınn olarak, Baha Ynnkarlar, kadın 
düm. Seninle beraber e\rine gidelim ve kıyafetini t rcih ederler ve kadın cilv~ 
ıkannı vur bakalım, n olocnktır? .. d - ve hileleriyle iManl:ırn kötülük yapar-
miştir. far! 

Herman ve prof sör eve vardıkları RODOP DACLARINDA 
uman Elzrıyı her v krtki gıôi ev işleri Rodop dnglarında, B-.Iknnların Ma • 
ile meşgul bulmuşlardır. Kii.çük Hans kedonya ve Trnk~·a kısınılarında, Baba 
bir kenara çekilmiş, yerinden bile kı - Yankarlara .. : ı;;ok güzel masallar v:ı.r
mıldamak isteıniyordu. Çünkü geceki dır. Bunlarda, Orfc, Diyonisooslam Vi! 

hadiseler onu hadden fazb korkutmıış, bir sürü gece perilerine (Neraydalara) 
her lin kurdun geleceği endişesine dü- dayanan ve bnştan başn en zengin ha -
şürmüştü! yallerle süslenmiş olanlar çoktur. Bıl -

Herman, bir bahane ile karısını avlı- hassa c:biiyücii kadın> lara ait olan kı
ya çağırmıştır. Tabii hiç bir şeyden hn- ~anıların büyiik bir hususiyeti vardır. 
beri olmıyan kadın, kocasının davetini 1 

•• j İ •• 

Ornda sekiz on yaşında bir çocuğun birbirlerine çok 11 dıktırlar. Fakat bu ııa
hayret verici bir mehnretle ve ustncnsına d kat yalnız kendi ırklarına kar§ıdır. 
yay çektiğini görürseniz hiç hayret etme· ._ 

ve hattii cinayet sayılır. 

•• 

yiniz. 
lhrail çingeneleri dece muaik.işinatı 

değillerdir. Onlar ayni zamanda birer 
Lingüist yani dilci, lisan mütahassısı 1 ... 

dırlarda .•. 
Hepsi de en aıağı yarım dlizine dil bi

lirler ve konuıurlar. 
Fakat okumasına yazmasına celince: 

topu da kara cahildirler. 
Kö•tencede de pek çok çingene var· 

dır. Bunlar :hur:ıda çok eski znmandan 
Leri bulunmaktndırlar. Çof,u Makedon
yadan, Dobricnd n gelmişlerdir. 

Dobrica çingenelerinin bir hususiyeti, 
bunl nn h"lk ile Claha çok karışık ya -

yı lnndır. Bu ihtilAt neticesi bura çingene· 
terinin ı~ları da di~cr çinuenclerden ayrı 1 
bir manzara arzcder. ı 

Romanya çingeneleri çoculdanna kü
cülc ya tn ;kcn hnttu bir yaııına basar bas
maz dans etmeği ö~retmeğe başlarlar. 1 iki yaşına hasmı~ bir çocuk: bel kıvınnn
smı. gerdan lc:ırmasmı, göbek: atmaıımı 

bildiği kadar insan tdntmasını ve aşır· 
mnıum da bilir. 

Kar fırtınası - eğlence fırtınast 

Büti.in Avrupada kar fırtınaları ve soğuk dalgaları ile bernher kış va kayak 
sporlarının da modası başlamış olmak hıdır. Nakil vasıtnlanruı yollarını kapı
yan geçitler kayaklı sporcular tarafm dan kolayca nşılrnakladır. 

Tarihi mac Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası veesrar r 

Mistufle birden sarardı • 
İki elini yemek masasının kenarınn 

onyıyarnlt ayağa kalktı. 

Bo~ulacak imiş gibi hir sesle : 

- Alay mı ediyorsun patron .. Dedi .. 
- Anlaşıldı. Seni c:ınlandınnak, eski 

haline getirmek için izzeti nefsini biraz 
kamçılamak ktıfi.. 

- Hayır F,aribol. Hiç WlUtmadığım 
ve asla unutnııyncnğım kiroselerin adı
nı ve habrasını anmak kafi .. 

- Daha iyi ya .. Öyle ise otur yerine 
d onlardan bahsedelim. 

- Monsenyör Luidcn mi?. 
- Evet.. Ondan ve senin çok alaka 

gösterdiğin küçük kızdan... Matmazel 
İvondan .. 

-· Doğru Fruibol .. Ben bu !azı sanki 
kendi evladım imiş gibi seviyorum .. 

- Madam ki onu bit evlfıt gibi sevi
yorsun .. Bir manevi baba sıfatiyle onun 
ne olduğunu hiç aradın .. Sordun mu?. 

- Matmazel ivonun kontes Dö Suvn
sonun evinde ve emniyet altında bulun
duğunu biliyorum. 

- Ben ise bu cınniy ttciı şüphe et-
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m e başladım. - Ne gülilyorsun? .. Patron .... 
söylediklerin şaka mı? .. 

Yoksa hakkak onları kınlarına sokmak nasip yi hala ayni vaziyette görünce : 
- Ne gibi patron? .. 
- Sabah oldu .. Şafak söktü, ~valye 

Oö Rohan hfilu avdet etmedi.. Bu kadar 
uzun bir gaybu~t bana endişe venne
ğe başladı. Kendi kendime Monsenyör 
Lui deınin sana çıtlattığım t<'hlil~c için
de mi acaba diye düşüni.iyorum .. 
M~tufle büsbütün sar.-trdı. 

- Hayır .. Şaka cl(.'ğil .. Seni istediğıın 
noktaya getirdığiınc memnunum da on
dan gülüyorum .• Sana çok yedin 'e çok 
içtin demiştim •. Hnzınctmekliğin ve bir 
az nçılmaklıgın için hava almal lazım ... 
Sruuı bunu teklif edecektim_ 

l\1istufle, Faribolun maksadını derhal 
Yemek masası i.izerine kocaman eli kavradı .. 

ile müthiş bir yumruk indirerek W.- - Anladım ... Dedı .. Hakkın var .. 
baklnrı birbirine r.eçirdi. - Kuyruğun kopsun.. Anladın nm-

- Öyle ise biz burada :ne duruyonız. G anlad ma.. cç ın_ 

Diye gürledi .. Bizim yerimiz burası de- Çıkmak üzere idiler ki Faribol birden 
ğil .. Monsenyör Luinin yanı değil mi? •. Mistuf:lenin kolundan sun sıkı yakaladı. 

- Evet .. Hem Monsenyör Luinin hem - Bak ... Dinle .. Kulak ver .. Dedi .. At 
de matmazel İvonun yanı .. Çünkü eğer sesleri geliyor .• Duymadın mı? .. 
Monsen~·ör Lui bir tehlike içinde ise - Evet.. -At sesleri.. Hem de dört na-
kontcs dö Suvason da ayni tehlikededir la burnyn doğru yaklaşıyor .. 
ve bu vaziyette.. İkisi de pençercye koştular ve şövnlye 

Mistufle, kıçına çuvaldız sokulmuş in- Dö Rohanla Marki d'Efyatın dolu dizgin 
nlar gibi yerinden sıçradı.. üst baş perişan, şapkasız bir halde gel-
- Haydi. .. Hnyçli.. Ne duruyoruz? diklerini gördillcr. 
Diye bağırdı.. Farlhöl, hot'llk bir kUfür fırlattı. 
Faribol, lmsıklannı tı,ılarak gülmeğc - Mistuflc .. Dedi. is galiba sarpa r.ar-

başl:ıdı dı. Kılıncını muayeı _ B ugün mu-

olmıyncak. - H.a~di, diye bağırdı .• Ne duruyor-
Vc derhal dışarı çıknrak konağın av- suııuz? .. 

lu~unda sö\•nlyeyi karşıladılar. Hani atlarınız? 
Şo\'alye Dö Rohan hemen atındnn at- Faribol ilerledi. 

lndı. 

- Çabuk, dedi, ha~·vanlarınızı luwrln
ymı.z .. Her şey mahvoldu. Monsenyör 
Lui, Kontes Dö Suvasun, madam Mon
tcspan tevkif edildiler. Marki d'Efyat 
kendini güç .kurtararak vaziyeti bana 
haber verdi. P~'iimizc yirmi süvari düş
tü. Ellerinden yolumuzu şaşırtmak sure
tiyle güç bc!A kurtuldlik. Vakit kaybct
meğe gelmez. Ben odama çılop mühim 
b:w kağıttan alacağım. Sonra hep bera
ber kaçacağız. 
Şövalye dö Roban böyle sciyledikten 

sonra konağa daldı. 

Mistufle Faribolun kulağına eğildi. 
- Ya İvon? .. 

Diye sordu. Faribo1 cevap yerine sa
dece arkadaşının elini sıktı. Bu sıkış 
(Merak etme) manasına geliyordu. 
Beş dakika sonra şövalye Dö Rohnn 

konaktan sıkmıştı. }i'aribol ile l\fuluflc-

- Monsenyör, dedi, atlanmız ahur
da ve hazırdırlar. Sizinle beraber gel-
mezden önce bir sual sormamıza müsa
adenizi rica edeceğim .. 

- Bir sual ıni'! .. Allahın belası herif
ler .. Hala sual sonnakla mı vakit geçi
ıeceksiniz.. Kaybedecek bir dakikamız 
bile yok.. 

- Öyle ammn monsenyör, biz.im sizi 
takip etmemiz SUl'limizc alacağımız ce
vaba bağlı .. 

- Sor bakalım .. Ne istiyorsun? 
- Monsenyör şüphesiz Val Dö Gras 

manastırında bizi ilk gördükleri zaman 
yanımızda bulunan genç bir kızı ha
tırlarlar. 

- Evet .. Adı da h·ondu zannederim .. 
Sonra? .. 

- O yaralı idi ve madam Suvason ta
rafından himaye ve tcdnvi edilmek üzc
ı e alınmıştı. 

- Malum .. Malum .. Sonra? .. 
- Bugün o himayesiz, müdafaasız bir 

haldedir ve bizim kaçtığımız tehlikeye 
nyni suretle maruz bulunmaktadır. 

Onu bırakıp sizinle beraber gitmek 
bizim işimize gelmez. 

Eğer mutlnka sizi takip etmemizi isti· 
yorsanız matmazel İvonu da bc.rabcr al-

mamıza müsaade etmelisiniz.. 

Şövalye Dö Rohan ayaklarıru sabır
sızlıkla yere vurdu. 

- Fakat bu imkansız bir şey... Dedi. 
Mndam Suvasonun konağına gitmek 
şimdi çok tehlikeli .. 

Sonra, birden hatırına bir nokta gele
rek Faribola sordu : 

- Hatırımda kaldığına göre bu genç 
kız Monsenyör Luiyi seviyordu değil . ., 
mı. 

Faribol cevap verdi : 

- EveL .. 
- O halde hakkın var .. Bizim vazife-

miz onu di.ismanlarunızın elinde bırak· 
ınnınaktır. 

··BİTME İ·· 
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Bqinci Jak Diri Diri Nasıl Yakılmıştı? Ledy Clamis 

Bugün İngiliz kraliçesi olan majeste 
Eliz.abct, bir çok asırlık bir cıSalet mazi
sine dayannn bir İskoçya nifosine men
suptur. Ve hakikaten çok garip bir tesa
düf eseridir ki İngiltere kralı majeste 
altıncı Jorj ile kraliçenin taç giyme me
rasiminin yapıldığı sene kraliçe Elizabet 
için çok elim hatıralnr uyandıran acı ve 
taiht bir vak'anın dört yüzüncü yıl dö
nümüne rastlamıştır. 

nasıl kullanacakt.mı. Kralı hiç gönnez, ı lesi~in pençe:esinden ~e kocas~ Kamp, 
onwı yanma ve hatt! sarayına girmez- bel ıle genç og)u bu zalim ve fecı manza• 
;ken kendbiırl nasıl :.elri.rliyebilirdim? .... rayı :seyre mecbur kılındılar. 
BAJrirn1er •• sWorm vazifeniz yalnız suç- Ledi Clnmia kendisine yakışır tam bit 
~ etmek değil, masumlan vekar ve metanetle öldü. Alevler bu a~· 

da mUdafaa etmektir. Beni mahkfun lak kahramanı masum kadının güzel vu· 
.~. Ben vicdanım temiz ve al- cudunu pak az zamanda bir •kül haline 
mm açık olarak öltirllm. Sizin için ha- getirdaer. 

almak ıeretımi almaktan daha l Bu faci3nın gecesi K~pbel t~nr}k 
~ .2.- ettiği bir iple hapiaaneden kaçmak ııter• 7wr.• 

' ' Lfııcıi • Glainisk> bu müdafaası ve müs- ken ip koptu ve onu ertesi sabah karıs~ 
teae,etiieJliği h6khnleriıı üzerinde tesir nın kül haline getir~Jdiği yerde parçalan· 
';;{ • ~ ~ Fakat onların U.Wrin- mıı bir halde buldular. 

.h\tık.ümdarm ~ Uha kuvvetli oldu Bilahare Kral Beşinci Jak bu facianın 

Dört yUz sene evvel.. 17 temmuz 1537 
de İskQÇYanın en ml ailelerinden ve en 
güzel kadını olan Ledi Glaınis Edim
l?urg ptoS\llluıı surları dibinde ve bağı
ııan, çağıran mütehevvir bir halk kitlesi 
önünde diri diri yakılmıştır. Bugünkü. 
İngiliz kraliçesi majeste Elizabet işte bu 
Ledi Glamlslıı doğrudan doğruya soyun
dan ve neslindendir. Hatta majestenin 
derin mavi ~ Ledi Glamisten al
dığı da .ı;öyleniyor. 

• ' Lİıc:1l Glami.si CJtüme mahkllm ettiler. iç yüzünü öğrendi. Müthiı bir vicdan aı;a· 
!:" Meamaatlı· hakimler, vicdanlarını ezen bı içinde kaldı ve ölünceye kadar da 
ba. kararı bo&durmak ve Ledi Glamisi bu "Yicdan azabı onun yakasını bırakma· 

afi~ icill kral beşiBci Jak nezclin- dı .. 

Kral J orj İngiliz tahtına oturmadan 
bir kaç hafta evvel ve kraliçe o zaman 
c1aha York d6§et;i iken Edimburg şnto
amda bu tarihi ficıa münasebetiyle 
l.ord Prevostını iradcttiği ııutukta biz
zat"hnzır bulunmuş ve maz.Wnc ait bu 
acı hntıralnnıı elemini bir daha yaşamış
tır. 

Filhakika krruiçe EJizabct, daha kü
çük yaşta iken bu müthiş facın ve cina
yetin tarih! hakikatlerini yakından <>e
~ck istemi§ ve öğrenmiştir. 

Bu fıicıa, 1Q1ruz bir ailenin facıası de
lil, İngiliz tarihiiıln de çok feci ve acı 
Hir yaprağını teşkil ctmcktcdir. 

ROMANrtK İSKOÇYADA .. 
O devrin tarihi kayıt ve raporlarına 

öre Ledi Glamis şayanı hay:ret bir gü
zelliğe malikmiş.. İskoçyaya gezmeğe 
gelen sefirler, diplomatlar Avrupa hü
kümdar saraylarında bir çok kadın gü
zellikleriyle karşılaşmış olan yabancı 
asilzadeler Ledi Glamisi İskoçyada gör· 
dükleri zaman onun güzelliğinin eşsiz Ledy Clamiain diri diri yakılmaaı fac.i.uı 
1

olduğunu söylemekte müttefik imişler. öldü. 1 Beşinci Jak daha çocuk iken İskoçya takip ediyor, hapishanelerde, menfalar-
Ledi Glamb, orta boylu, beyzi simalı Dul kalan Ledi Glamis~, kocasının şanselyesi olan :e (Kızıl Duglas) adı ~e da süründürüyordu. 

-.e koyu san saçlı idi. Parlak ve lekesiz ölümünü takip eden matemli aylan ge-, anılan z.atın elınde ideta mevkuf bır KIZIL DUGLAS AİLESİ 
a1di Adeta veffaftı. Öyle mavi gözleri çirdikten sonra İngilterenin her tarafın- hayat yaşamıştı. Bu kin nedendi?. . 
vardı ki .. İN11Jnın başını döndürürdü. dan hararetli talipler çıktı. Bunların jak on sekiz yR§llla basınca ve hürri- ı silrünü gidermek, halkı da Ledi GJamis.. 
!'avnndaki asalet ve sadelik her kesi arasında kocasının arkadaşlarından Vil- yeti ile beraber saltanatı da elde edince ten soğutmak lhun geliyordu. 
~ndisine meftun etmi§ti. yam Lyon adında bir asilzade de vardı. (Kızıl Duglas) a ve bütün ailesine kar~ Bunun için de çok menfur bir yalana 

Ledi Glamls yalnız yüz güzelliğine Fakat Ledi Glamis bu talipleri reddetti intikam almağa kalktı. baş vurdular. İskoçya hallu hurafalara 
değil, ayni umanda ahlAk güzelliğine ve Arşibald Kampbel adında çok temiz Dug)ası z.ındana attı. Bu aileye men- inanır ve bilhassa çok mütaassıp bir 
de sahipti. Herkese karp, hizmetklrlan. bir ailenin cidden çok asil bir evladını sup olanların hepsini bir tarafa sürdür- halktı. 
u, maiyetinde bulunaNara karşı bile bütün takclirkfu-larına tercih etti. Onun- dü. Duglasın hemşiresi olan Ledi Gla- Büyücülere, ve sihirbazlara kaJ'§l 
1~k iyi muamele ederdi Fakirlere la evlendi. mis ise bu intikam savletinden Lo~ ··t.hiş surette kin beslerlerdi. 
dalına yardım ederdi. Çok merhametli Ledi Glarnisin bu hareketi Aşıkları GJarnisle evlenmiş olması yijzünd • e nasıl ki beşinci Jakın intikam his-
idi. Bilhassa ince bir zevki, büyük bir arasında en hararetli.si olan Vilyam Lyo- kurtulmuştu. en istifade edildi ise halkın da bu 
cesareti ve ~etin bir iradesi vardı... O, nu kudurttu. Hele evlendikten sonraki Beşinci Jakln kini o kadar derindi , man hislerinden istifade edildi, Ledi 
bütün İskoçyada mUmtaz ve müstesna sevda tekliflerini güzel kadının şiddet (Hattı Romadaki papa bile şefaat e (Sihirbaz) damgası vuruldu. 
bir kadın olarak tanınmıştı. ve nefretle reddetmesi bu adamı büsbü- asla asl5 Duglas ailesine mensup h.iç t<" ZavaUı kadın, en insafsız işkencelere 

. Genç kıtlık adı Ledi Jane Duglastı. tün küpe bindirdi. Ledi Glamisten mut- kimseyi affetmem) diyordu. bırakıldı. Ve nihayet hakkında 
Ve bu aile adıdır ki onun hayatında lak surette intikam almağa yemin etti. İşte Vilyam Lyon kralın bu aileye 1ruküm verecek olan hususi mahkemeye 

en fecl rolü oynamıştır. Evet intikam alacak, güzel kadını karşı olan bu kininden intikamı iç.in is- sevkedildi. 
Ledi Jane Duglas Lord Con Glamisle mahva yürilyecekti. tifode edecekti. Ledi Glamis, işkence altında ez.ilmiş, 

evlendi. Genç Lord pek genç yaşta iken Ledi Glamisin Dugla-; ailesine men- Kendine taraftar bulduğu bir iki kişi- yıpranmış olmasına rağmen hAkimJere 

Amerikada kolej kızları arasında 
güzellik müsabakası 

nin yalan şehadeti ile kral beşinci Jaka karş kendisini çok asil bir şekilde mil
Ledi Glamisin kocasiyle birlikte bir dafaa etti. 
komplo kurduğunu, maksadının kralı - Ben, dedi, burada, karşınızda kra
zehirliyerek öldürmek ve zındanda bu- lı zehirlemeğe teşebbüs suçu ile bulu
lunan kardeşini kurtarmak olduğunu nuyorurn. Ben ömrümde zehir nedir bil

söy ledi. mem ve %ehiri hiç görmedim. Söyleyiniz 
Bu ihbarın kral üzerinde bırakacağı bana, ben zehiri nereden bulacakbm ve 

tesir kolayca a'nlaş1labilir. onu bana kim verecekti?. Daha sonra 
Kral, zındanda tuttuğu ihtiyar düşma-

nından korkuyordu. Ve Lcdi Glamis te 
onun kız kardeşi idi. 

ae müfteıoek bir te§ebbüs yaptılar.. Bu LEDI Cl.AMlSLE BEŞiNCi 
·Pl'Qda lcral, i1ıııi ay evvel evlendiği genç JAKIN HAFIDLEJU 

'kansını kaybe~, onun ölümilnün ma-
lşte böylece adil ve iyi bir kral ol rnlı temini tut.nyordu. Bu acıklı anında Lc-

tanınmış olan bqinci Jak cDuglas> aile· <li Glamisi affetmesi çok muhtemeldi. 
Fakat Bqinci Jak cDugla.s> ailesine ıine karşı hissettiği devamlı bir kin yü-

k.aqı olan büyük kinini bir türlü bırak- zünden gözü kararmış lngiltere tarihinin 
mıyordu. Hiltimlerin şefant teşebbüsle- bu yürekler parçalayıcı faciasına sebep 

d olmuştur. Bu fô.cinnın işlendiği devir va· rine verdiii cevap fU ol u: . . . . . 
cKıınunun hUkmünü tatbik ediniz:> kın çok tehlıkelı hır devırdı. Hemen he· 
Bunu takip eden diğer şefaat teşeb-1 men lngilterenin her yerinde snltonııtı:ı, 

büslerine kawşı kral yine aağır ve hissiz hükümetc, devlet nizamına karşı kom· 
kaldı. plolar yapılıyor, suikasdlar hazı~lanıyo~· 

LEDI GLAMtstN öL'OM'O du. Böyle olmakla beraber Ledı Clnm~· 
sin feci akıbeti mazeret kabul etmez bıı 

Cüzel 'Ye temiz Lcdi Glamis, merd 
Kampbelin merd kansı Edinburg şato
sunun sürleri dibinde ve diri diri yakıl
mak suretile idrun olunacnktı. 

idam hazırlıkları çabık bitirildi. 
Ledi GlamW odun ve çıra yığınlnn 

üzerine çıkardılar ve bağladılar. 
Odunlara at~ verdiler. 
Alevler bu güzel ve asil kadının güzel 

yüzünü ve güzel vücudunu sararken şa
tonun ıindan vazifesini gören yüksek ku-

fi.cin teklinde tarihte kalacaktır. 
Çok garip bir tesadüf eseridir ki btı 

Ledi Clamisin doğrudan doğruya soyun• 
dan gcİcn bir hafidi beşinci Jnkın yiı:ıc 
cjo~z:u.dan dQ ~ru>;a ıoyupdjlı;\ .-:el n bir 
hafidi ile evlenmiştir. v~ bunlnrın a~· .. i 
bu facianın işlendiği tarihten senesi se• 
nesine dört asır sonra hoşlarına lngiltcre 
imparatorluğunun anltannt tacını giy· 
mişlerdir ... 

M. David Skenc 

Merkezi Avrupa kupası~ 
na 8 kulüp girecektir 

ME.RKEZt AVRUPA KUPA.Si: 
Bükrq (AA) - Merkezi - Avrupa 

kupuı ile alakalı memleketlerin mürnes
ailleri araanda burada bir toplanb ya
pdmıttır. Bu toplanbda komite reisi 
Cappola, bundan böyle, tumuaya girecek 
olan kulüplerin adedi esasla bir surette 
tenltia edilmek prtiyle ltalyanın merkezi 
Avrupa kupası maçlarına i§tirak edebile
ceiini aöylemi.ttir. Macaristan ve Çekos
lovakya mümeaailleri de ayni fikri ileri 
aürmüılerdir. 

Bunun üzerine, turnuaya iıtirak et
mekte olan Kulüplerin sayısı on altıdan 
sekize indirilmiıtir. 

Bu karara göre, ltalya, Macaristan 
ve Çekoslovakyadan ikişer, Romanya ve 
Yugoalavyadan birer tak.un merkezi Av
rupa kupua maçlanna iftirak edecekler
d ir. 

Bundan başka bir son Unun 1939 ta
rihinden itibaren üç yıl müddetle ve 
ikinci enternasyonal kupa adi altında 

İtalya, Macaristan, İsviçre ve Çekoslo-

vakya milli takımlan ara.'illlda bir tur· 
nua tertip edilmesine karar verilmiştir. 

Tuluz (A.A) - Fransa ağır siklet 
boks şampiyonasında, Meglis 25 saniye
de şampiyonluk ünvanını kazanını~. 

Yeni şampiyonun rakibi olan Rutz usul· 
süz vuruş yüzünden diskalifiye edilmif
tir. 

Nevyork (A.A) - Britanyanın eski 
ağır siklet şampiyonu Toınmy Farr, Ma
di5on Skvcr Gardende karşılaştığı genç 
boksör Lou Navaya 15 ravuntluk bir 
maçta sayı hesabiyle mağlup olm~ur. 

Bundan bir hafta evvel Gunııar Baer
lundu da mağlup etmiş olan Nova, yeni 
bir boks yıldızı ve düny.a pmpiyonluju 
için Joe Louise karşı Maks Bacrden son
ra ikinci bir rakip diye tellkk.i edihnek· 
tedir. Nova, bu defaki kaqıl.a§mada, 
bilhassa ~n ravuntlarda ~k sürekli 
hamleler yapml§tır. 

BİLARDO .• 

Duglas ailesine tatbik ettiği cezadan 
onun kurtulmuş olmaması Jfızımdı. INGILTERENIN ENO "MEYVA Tuzu" 

Düsseldorf (A.A) - Bilirdo sporu 
Glorieux kupası için Almanya ile Bel..ı 
çika arasında yapılan dömi final karp· 
taşmasında, birinci gün Belçika 6/4 a•· 
lip vaziyete girml§tir. 

Derhal tevkif emrini imzaladı. 
Ve Lcdi Gfamis, kocası kşibald 

Krunpbcl genç oğlu Loru Glarnis ve şa-ı 
tolnrındaki küçlik kiliselerinin papası 
tevl;if edildiler, sıkı muhafoza altındn ı 

Edimburg şatosuna getirilerek bir kule
ye knpatıldılnr. 

Lcdi Glaınis aleyhindeki (Kralı zehir
lemek suretiyle lildürme komplosu kur
mnk) suçu büyült olmakla beraber om: 
seven İskoçya halbm müteessir etmiş
ti. Her kes bu güzel \C iyi kalpli kadı- i 
nın bu akibeti ile üzülüyor ve onun içn I 

mü· b;ıknsına yalnız Kolej talebelerin- ağlıyordu. Dinaenrucyh lınlkın bu tees-
.. den iki bin ccnç kız iştirak etmiştir. Bu subiyeti de Vilyam Lyonun alacağı inti- 1 

,...,iL-",.. mü::ıbakoya Kolejli genç kızlardan baş- kam için en kuvvetli bir vasıta ve silah İ 
ka l.irrue nlınınnmıştır. Resimler müsa· ol~caktı. Çünkü o zaman İngiltere kralı 1 
bak-ıyn iııtirak edenlerle birinci ve ikin-

1 

olan beşinci Jak bu aileye büyük bir kin 
cili~i kazanıı.nları cöstermcktedir. besliyor, ona mensup olanları :!ddetlc 

Nevyorktn Siynson Operasında ı;uz...1-
< cemiyetinin tertip ettiği bir ı:üzcller 

KASi GİBİ TANITiLMİS DUNYADA YOKTUR 

ENO "MEYV A TUZU " sonderece teksif edilmis 
'JI!lttıu...:..ıı bir toz olub, ,r;anü1e ~eklindeki mümasil müstahzarlar

dan daha kat ı bir tesır icra eder. Mukayeseden sonra 
ENO "MEYV A TUZU" almakda israr ediniz. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

BUZDA HOKEY •. 

Zürih (A.A) - İsviçre milli buz ho
key ekibi, Fransa milli takımına bUyük 
bir farkla galip gelmiştir. Tamamiyle 
yeni yeti§miş oyunculardan teşekkül et
miş olan İsviçre takımı 11/0 galip gel
miştir. 

YELKENLİ YARIŞLAR .. 
Helsin<:ki (A.A) - Fenlandiya oliın· 

piyat oyunları hazırlık komitesi, yel· 
kcnli yarışları için çok mühim karnrlnr 
vermiştir. 

Komite, dünya federasyonunun teklif 
etmiş olduğu yelkenli tipleri kabul ede· 
rek 1940 olimpiyatlarında tatbik etınc
ğc muvafakat etmiştir. Bu tipler cS ın-r• 
ve •6 m r• Straboot ve tek kijilik tip
lerdir. 



AllDllft'Yel CUMA 19J8 YElff A.tra 
.m:c:z 

Uer Gün B_ir Difiave Kamutayda 
münakaşa 

Ankara Radyosu. 
---=--- K · ~ . . . 'ızMIR SiCiLi TICAREt M&,. 

onuşan MVz!~~~~~~~!oğlu hanin~ı 

tesadüfler ta ksı.me' tre 11•24 num~alı magazada ti~et 
J'apan ( Hüsnü Özödemisli ve 

---o- FAhti Onalmıf) fİrketinin 21-12-

DAl..GA UZUNLllGU 
BVOUH Garip --*- ş f•• l hl•k 938 tarihinden itibaren feshiııe 

- BAŞTARAFI 4 ctt SABİF'EDE - 1639 m. 183 Kcs./120 Ww 0 Or ere te 1 e• mütedair beyanname ticaret ka-
Bir ilk mektep hocasıydı. Ve her ilk istila etmek üzere bulunduklarını farke- üzerinde lüzumundan fazla tetkikler ya- T. A. P. 31.70 ın. 9465 Kes./ 20 Ww. h nunu hükümlerine aröre sicilin 

~ektep hocası gibi talebe iken kısa ve yu- dince müdür bir şikayetin kabul olun- pılmıştır. Ve zannedildiği gibi suiistimal T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. yi nasıl aber 2396 numarasına kayt ve teıcil 
l~arlacık, hayata atıldıktan sonra uzun mıyacağını yü!Csek sesle ortaya söyliye- edihnediğine kanaat hfısıl olduktan son- edildiği illn olunur. 
ye zayıftı. Bir haftadanberi Maarif Veka- rek kapının kapatılmasını emretti. ra muhtelit mübadele komisyonu mem- • CUMA: 23/12/938 Veri yor ? Jzmir ıicili ticaret memurlup 
~etinin büyük kapısından giren ilk me- Melih ç

1
karken Müdürü umumi onun leketten çıkarılmak suretiyle hükümeti 12,30 Türk muziği (Türkçe tarkılar). retnıi mlihril ve F.Tenik imzaıı. 

f.'ur onu loı merdivenlerin basamakların- sırtını okşayarak: cHiuene düşene razı bir milyon lira masraftan kurtarmıştır. 13,00 Saat ayarı ve habe1ler. Şoförlerin veya kendi otomobillerini 1: Beyanname 
pa görürdü. Her sabah eve Müdürü umu- ol küçük muallim dedi.> Ve sonra ilave (Doğru sesleri.) 13, I 0/ 14 Muzik (Riyaseti cüm. ban- kullanan kimselerin ihtlyatsızlıkla.rını 21-12-1938 bin dokuz yüz otuz 
miyi görmeie gittiğini söyler-di. Fakat etti: - Hele bu seneyi böyle geçir de ge- YÜZ SENE SONRA : dosu, Şef: Ihsan Künçer) g&önünde bulunduran Amerik.alıl.aı', sekiz senesi birlnci Kanun ayınm 
~a kadar beklediği ve Müdürii umu- lecelc sene tayinlerde istediğini yapmağa Bu mübadele i§lerinden bıkıp usanıl- 1 - Cezair marşı (Ogüst onları yola getirmek için güzel bir çare yirmi birinci Çarfamba günü ıaat 

önünden beo on defa geçtiği odasında çalışırım. dığını söyliyen Ziya Gevher Etili (Ça- Boz) icat etmi§ler: on bir ııralannda lzaıirde Dr.Hu-
ikalarca yalnız kaldığı halde bir türlü Gözleri dolu dolu odadan çıktı. Na- nakkale) dedi ki : 2 - Vals L' Eatudiantina •Konuşan taksimetre, ismi verilen bu IU.i bey caddeai 15 No.lu dairei 

):esaret edip bir şey soramıyordu. dide merdiven başında kendi.sini bekli- • - ... Fakat bütçe encümeninin mem- (E. Waldteufel) makine şoförün kulağı dibinde daiıni bir mahsuıada Türkiye cumhuriyeti 
~m önüş erin e endi kendini yordu. Beraberce çıktılar ve daha fazla e ete un aha güzel bir şey ~- - a.ir ve köylü - UYer- - euır anun annııı ~151 ıa ani • 

( A1·-- d t d k 1 k b dan d ı..---- 3 Ş ö!Ut verici halind-.:ı'-. Şofor·· , otomobili' k 1 bah ·l:.· ı~L 

· elli ediyor: cNe yapayım diyordu. Hiç konuşmadan evlerine ayrıldılar. lamasına imkAn yoktur. Neden korku- tür - (Suppe) saatte 60 kilometreden fazla sür'atle yet]e Tazife gören •i•ya mühür 
.J>oı kaldığı yok ki . .• Yann sabah erken- * yoruz?. Bir kimse haksız bir mal almış- 4 - Eva - Potpuri - (F. başladı mı, makineden bir ses duyulu- ve imzasını koyan lzmir üçüncl 
ken gelir, daha oduuıa girmeden yaka· Nadide haftada iki defa Kızılcaya uğ- sa bu devlet ve millet isterse yüz sene Lehar) yor: noteri Süreyya Olcay'ın yanına 
Janm.> rayan tozlu posta arabasını nefessiz bek- sonra onu arar ve alır. Ne malUın bir S - Le Tasıte - dans dea - Dikkat et! Aşın gidiyorsun!. gelen ehliyeti kanuniyeyi haiz Ye 

ı Nereye gönderseler gidecekti. Dört liyordu. Zarfın üzerinde Melihin yazısı· bar.aka mukabilinde apartmanlar alın- Bohemiens - (B. Co- Fakat, şoför buna aldırış etmez de sü- zat ve hüviyetleri kanuni vasıf -
kardq ve bir büyük anneden ibaret olan nı görür görmez titriyen elleriyle ki.ğıdı mamıştır. Vardır arkadaŞlar, bunlan dard) rati daha fazla arttınr ve 71 kilometre- larla fahadete ehil olduklan an· 
genq ai1C9İni geçindirebilmek. için büyük katlıyarak siyah önlüğünün cebine koyar, geriye alacağız.. (Bravo sesleri) 6 - Türkiııchcs - enterme- ye çıkarsa makine : Ia,ılan IZMIRDE KETEN HA • 

· terden uzaklara gidamesi lBzım gel- sesinin. çarpan kalbinin gürültüaünden Ayni mütalaada bulunan General Şe- zo - (W. Halinı) - Şehir içinde bu sü.ratle gidilmez.. NINDA 8 No. da F AIK DAL YAN 
~e kanaati vardL Yalnız. dünyada daha halcim çıbbiJmesi için daha lcalın file Tüı'San (Denizli) dedi ki : 18,30 Muzilc (Cazband) Bura!lı dağ başı değil! gibi daha şiddetli OOLU VE IZMIRDE KARDJ .. 

ütün ümidini bağladığı tek teeellisi olan ve daka tok bir eda ile derse haşlardL • - Herkes hususi olarak bilir ki, mü- 18,45 Saat ayan ve haberler. bir ihtarda bulunuyor. ÇALI HAN 28 No. DA liOSNO 
elilı ile ayni yere tA:vinini istiyordu. Aqam olupta son talebe tahta parmak- badillerden hiç bir şeyi olmıyanlardan 19,00 Türle muziği (Şarkılar ve sema- Otomobilin sürati gene yükselmekte KINCAL nam tahitlerin tarif "• 

~h hu1i\ı bir yaptırabilae ••• Oç günden- lıklı bahçe kapısından çıktıktan sonra boş köşkler alan vardır. Hükümet bunun iler) · devam ediyorsa •Konupn taksimetre• tahadetleriyle taayyün eden j~ " 

b 
• M l'h d b L rid d w M -k (R" · Fi artık k d" d günah' •ttiw• ,_ __ , mirde kantarcıo~lu hanında 11· 1 en e ı e u &O or a görünmege sınıfa çekilir. sıralardan biri.ne lliserek meşru olmadığını anlarsa neden geri al- uzı lyasetı cüm. anno. en ın en gı gıne -.u..i- • 

b ı P 
L n da ı ., O k <:-f p · ) dir Fakat b" k dah ihtar · 24 numaralı magw azada mulriiDler aş amıştı. encereye &o arını yar ar, tam bir istirahat içersinde mektubu okur- masın.. (Doğru, doğru sesleri.) r eat. yç : raetonus · • ır erre a etmeyı 

lcarşılıklı, dört köte bir çini tahak tek- du. ADLİYE ENCÜMENİNE ; r - Nachtlager VOD grenada bir vazife biliyor : Hümü özödemitli •e F alıri On-
1 d 1 

LJ b-L ___ ._ 
1 

(K _ı K Baş ı k k d · almıtdan ıebebi müracaattan .o. 
in e görü en mavi göa:. ere aa;.araır;. ge e- Bir kış böylece geçti. Nadide, günden l'tiyaset makamı, bu hususta bir çok onra12in reuozer) - ına ge ece aza an sen mesul-

k 1 
• • f d-L.._ 

1 
ı ç il c · r ruldukta anlatacaklan ''"'""'bile bir 

ce gün erinin ayı ve ena ..-....a arını güne Melihin melttuplannda bir şeyin takrirler verilmiş olduğunu bildil"di : - e o onsertosu Si be- sun... -~ 
L'l 1 d d ti r Şof"• 100 kil feshi fİrket mukavelenaınesİDİD 

tan i e e e e saa erini geçirirlerdi. Bu- eksikliğini hisseder gibi oluyordu. Son • - Evvela mesel(''lİn adliye encüme- mo majör or, ometreden daha fazla ı tarafımdan tanzimini İ•tediler. 
rada durmak. kimse ile komqmamak hi- sahrlara kadar çarpıntdar içersinde oku- nine gitl'I!esi hakkındaki teklifi reyirt~ (Luigi Boccherini) soUst SÜl'et e gitmekte gene devam edebilir .. A 
1 n1 teeelli • d d (David Zirkin) Sürat 120 kilometreye yaklaştıgıw zaman dı ve ıanıları JUkanda ya%ıh 
re 0

8
_

1
:::-de L._._:elerıynnı·o~b~~ .. _ı_L_ fazla duğu mektuplarda istikballerine ait bir arze eceğim.• tahitler yanında dilekleri 1CWUl-cı&1 uııv.. ..~ oanu t k k ı· h"l d""f d · d B tak · k b ı dildi M I · b" 3 - Senfoni, . Do ma1·ör tak.cıimetre artık ölüm tehlikesinin yak-e e un eye ı e teaa u e emıyor u. u rır a u e . ese eyı u- dukta göze batlıyaralr: 

görebilmek teeelUisi... Son haftalar içerisinde mektuplar da sey- de Adliye encümeni tetkik edecektir. (Kurt Atterberg) la§tığını hissediyor ve : M - 1 Taraflar 15 Kinunue•· 
Bir .. bah bademe onlan güler yüzle rekleşmeğe baolaın.ışh. Kamutay yann saat 15 te toplanacak- Saat ayan ve borsa haberleri. - Allahtan ruhuna mağfiret dilerim, vel 937 tarih •e 14048 umumi no 

_.,.karşıladL cYanna kadar daha sabredin Mektup gelmediği haftalar Nadide tır. Türk mu:ziği (Halk havalan) diyor. mara ile fzmir ikioei noterliğine• 
t..Yarın sabah Mehmet bey ta-=-•en obı ta b '- ı il d b k w -·- KonU§ma. (Spor faaliyetlen") Bu, şoför için son bir ihtardır ve bu-r yuu - pos ara asman a:.ar ı yo ar a ıra tıgı resen tanzim olunup merasimi ta-
ıYacak.> Hem 9e'rindiler, hem İnanmadı- derin izlerine dalar kalırdı. Önceleri bir (Küçük orkestra) • nu makine sesini mümkün olduğu kadar •1 •1 h cı iye •e ı iniye.i yapılınıt olan 
lar .•. Melih, açık hej pardesfuıünü ves- kin halinde içine yayılan şiddetli bir his r B o R s A ] ' ' - Undine - uvertür - (Lort- ızlaştırarak söylemiştir. Ş<?förün niha- lzmirde kantarcıoğlu hanında 
tiyere bırakarak içeri girdi. Mümeyyfz 90nradan yavaş yavaş gevşer cacaba has- zing) yet aklı başına geliyor ve siirati. azaltı- 11-24 numarada hurdavat ve elek.-
beyle bir kaç kelime konuştuktan sonra talandı mn üzüntüsüyle kıvranır durur- 2 Rigoletto (Verdi) yor. •k f • "il • • tri enen Te pı erı ve ıaır CfY• 
. eyecanlı bir yüzle Nadideye yaklaştı: du... ÜZÜM 3 - Kintesseıuen (Morena) Bu yeni icat aleti ortaya bir benzin ithalat ve toptan alım sabmiyle 

cYarın söyliyecekler.> Mektebin tatil günlerine doğru mek- 354 ş. Riza Ha. 15 16 '4 - Die Kosenden - (Jozef deposu çıkarmış ve kendisinden benzin uğra.an (Hüsnü Özödemitli •• 
Geceyi her ikisi de uykusuz geçirdiler. tuplar tamamen kesilmişti .. . Baharın sorı 203 İnhisar idaresi 11 50 14 75 Lanner) alan otomobillere bunu bedava olarak Fahri Onalmıt unvanla kollektif 

Daha ilk mektep taleheııi iken aynı ara- aylan da böyre geçti. tık sıcakların baş- Lt Sl 9t F>Ud 'd f:8 5 Das cigaretten madel vermiştir. Şoförler ve otomobil sahiple- tirketini 21 KinunueTYel 938 ta.. 
<Ia yanyana oturan iki iyi arkadaştılar. ladığı günlerd• Nadid.- lstanbul bahıula- 82 M. j. Taranto 16 50 17 5-0 (Siede) ri konuşan taksimetreden. o kadar mem- rihinden itibaren bimza feıh ey• 
Seneler onları birbirine aynlmaz hağ- nnın içine doğduğunu hisseder gibi oldu. 63 Patcrson 16 50 16 21 6 1 · Venetianisches Gon- nun olmuşlardır ki, hepsi o müesseseden lediklerini beyan ederler. 
larla birleştirmişti. Sevgilerinin ebedi ol- Gitmek. onun bir kerre tahammül edil- 785 Yekun dellied (Bertholdi) be~in alrnağa başlıyorlar. M. 2 _ Şirketin devamı mful. 
C!uğuna inanıyorlardı. mez bir acı halini alm•~tı. Bir sabah kü- 633098 Eski yekun 1 - Ein Karnevals - Traum - Pıyasada ayrıca •Konuşan taksimet- detince yapılan muamelihn he. 

Yalnız her ikisinin de aile yükleri ge- çük bir valizle yola çıktı. 633874 Umumi yekiin (Manfred) re• lcrin sa.tılığa çıkarılacağı söyleniyor. sabatı rüyet edilerek tirket biJu.. 
.çim prtlanna uygun gelmiyecck kadar Bu l.:üçiik yol ona bir dünya seyahati No. 7 13 75 2.3, I O Muzik (Mandolinata) ~akat benzın deposu bunları rnüşterile- mum matlubat ile duyunab ~ik· 
ağırdı. On kişilik iki aileye iki, kırk sekiz kadaT uzun gelmişti. Her şeye rağmen No.. 8 n 25 2.3,45}24 Şon haberler.. rıne paraşız olarak dağıtmakta devam et- lerden Hüsnü Özödelllİ!Iİye devr-
.firanın birleşmesi saadetten ziyade belki onu l'lon defo da olsll bir kere görmeği No. 9 mektcdir. Bu takdirde Amerikada bü- edilmİftİr. 
Cle felaket getirecekti. Fakat okadar ka- istiyordu. Fakat gördüğü vakit ne konu- No. 10 ~~ ~~ AVRUPA RADYOSU tün otomobillerin o ı-irketten benzin ala- M. 3 - Seriklerden Fahri On-
naat'kar ve okadar iyi İnsanlardı ki bunu şacak, ne söyliyecekti. daha fazla düşü- ;No. 11 18 75 ~ları tabiidir. Yalnız, diğer ben:zin almıt tirketi münfesihe muameli-
(l~ünmeği daima ikinci plana brrakrrlar nemiyorda. Her şeyi talih ve tesadüfe SENFONlLER: şırketleri de müşterilerine ayni şekilde tından mütevellit iıtihkakiyle ıer· 
ve düşünaükleri vakit ele müteessir ol- bıraktı. İNCİR 17,35 Varşova: Senfonik plaklar. 20 hediye vermeğe hazırlanıyorlar. mayei mevdaasmı diğer teriki 
ma.Zlardı. fstanbulda kaldığı müddetçe Melih" Berlin kısa dalgası: Senfoni B. dur (Ro- Diğer taraftan bildirildiğine göre, ko- Hüsnü Özödemi,liden alarak fir-

Sabahleyin Maarif Vekaletinin önüne tesadüf ihtimali olan her yeri dolaştL 141 Ş. Remzi 12 375 bert Schumann). 19 Prag No. 2: Anton n~cıan taksimetreli otomobillerin daha ketteki alikaamı tamamen kesti-
geldikleri vakit henüz kapılar açılmamı..§h Bütün saatleri derin bir boşluk içerisinde 58 M. j. Taranto 10 Bruclc.net. 22, 15 Varıova: Leh Filhar- az kaza yaptıkları görülmüstür. ğini beyan eder. 
çarpıntı ve sevinç içeraiode gözleri pıril- geçiyordu. Onu, görmeğc değil en küçük 17 H. Şeşbeş 11 50 -·- ~ M. 4 - Taraflar tirketi mün· 
Clıyordu. cYa ayrılırsak Nadide?> Genç bir haberini bile duymağa imkan bula- 19 F. Solari 15 50 E k • H N fesihe muamelitmdan dola:J'l 
muallim bunu büyük bir hüzün içinde sor- madan lstanbuldan ayrılmak günleri yak- 235 Yekun t! HAFiF KONSERLE.Rı S J • 3ZI rJ yekdiğerlerinin zimmetlerini kar-
muştu. Gözleri yaşarıyor, içi eziliyordu. laşınıftL Ve bir akşam küçük valizi elinde 169857 Eski yekun 6.45 Bük.reı: Sabah netriyati. Saat 7 Ed A • )J k ftlıklı olarak ibra:rı umumi ile ib-
Genç kız gözleri yerde cevap verdi: Haydarpaşa vapuruna binmek için sık 170092 Umumi :Yeku~ jla 8 arasında 3 l küsur metreli Amerih- e 0 m) f 3 1 ra eylediklerini beyan ve ifad~ 

cBana öyle geliyor ki muhakkak ayn- adımlarla iskeleye doğru ko!!Rrken ka- yı dinleyiniz. 7, I O Berlin kısa dalgası: L d ederler. 
' lacağız, ben ecnin yabnlanna düşmeğe pıları kapalı buldu. Ne yapacağını bilmi- ZAHİRE 1'.arışık konser ( 8,15 devamı ). 7,15 or umu oluyor . M. 5 - 21K.EVYel1938 tari:-
<ıe razıyım. Ya ben, Vana, sen l:unire yen bir insandL içinde ne iizüntü·ne hu- Prag: Sabah neşriyah. 7, 15 Bratislava· BAŞTARAFI · . . hinden itibaren ATrUpada Jirket 
<lütersen ne ohır.> zur hmedıy" ordu. BiT bu....,k aydanberi 360 çuval Buğday 4 75 5 5625 Sabah neşriyatı 7 50 Var<>o Plak. -

1 
iNCi SAHiFEDE - namına vurud edecek bilumum ,..- 8 1 S K · ' '"' va: · nin hükümette tekrar mühi.ıri bir JIU!'Ykie 

Erfcek hiç cevap vernıedi Gözlerini yanında kaldığı ihtiyar kadına tekrat 200 ton Arpa 3 68?5 • eza... ... . hakk emtiai ticariye münhasıran Hü. ~ ·ı .... · -
1

- d 100 çuval S"•sam 18 ı.i . geçecDcgı·ı Mı.ndaki rivayetlerdir. nu·· Özo··demı'te aı·tti·r. 
oı egını çevr""""Ten saatirı e uzun uzun döndü. Valizini buakll, çıkb. Yakın arka- "'"' 
<Iinlen'diriyor. daşlarından bir kaçını aradı. Bugün bü- 256 balya Pamuk 42 50 n .OPERA ve OPERETLER: c aı Y ıror > gaze!esine göre B. M. 6 - Taraflar ticaret kamı. 
Öwı d ... L . •• 18,30 Brüno·. Musik·ıJı' p'ıyAs. 20,35 dÇ.embe.rlayn ve eski hariciye nazırı şim- nunun {150) madd-ı" h~~·~ 

g eye ognı s.oridor dolmuştu. bir tün i,Jeri ters gidiyordu. Hiç birini bula- ~ ..... UAuınııen-
'- k .ı_,_, ----...---:-·-:------,--------..!~· Peşte: Operada verı"lecek pı":yesı"n naklı" 1 harıci meseleler hakkında ayni fikri ne ao··re bu fesı!L mket b-ann• ~o"' genç iZ, ve e~er bayata atılmak madı. Bir sinemanın kapısından geçi- ' b ı 0 111 

T~ -.r· 
L_ tal bel!L it d b 2 r ,20 Bükres: (Sat.ra") ı"sı"mli musı"kı"l.ı' deskeme.ktedirler. Önümüzdeki ay başın- mesinin tescil -e me-·rm· ı· ı"lan" ... 

ı:l:tıraoını, e ı.ııı;.ten mtulmak zev- yordu. Afişlere hatta filmin ismine bile e en u adamdan bir i.ntikam alrna.4ıi • .q · 0 b " • a. ,_,_, _,, -'il w -• pi!Yes. 21,20 Prag·. Balet musikı·sı·... a. a ıne. de yapılacak tadilatta B. Ede- yesı"nı·n yapılmasına m:::u:efikan 
" 1r 1e uu:J etJneie _.ıpyorlardı. Yi.ik- bakmadan kil)cye yakfaııtı. biletçinin uzat- na üzülürdü... uu k bi k _ ... _.... b nın domınyonlar nazın veya amirallık muvafakatlannı beyan eClerl-. 

· flC çe r a.., ....... uzan oylu bir memur tığı son bileti parma~larırun arasına sı- Bir posta günü •.• Yardirdttör kendi- • ODA MUSlKISI: b L d (B h ...,., 
&f> • 1 . • k ... L--ı aş or u a riye nazırı) olması bek· Taraflar ba .. ka bir dew-a)rJ-0: 
uıyın ennı o umaga ......-adığı vakit o kı•tırarak yürüdü. Filim b:..,layalı epi ol- siı:ıi çağırıp ta istanbula tayinini kendisine 1 T J ~ """ ..,, 1 7 35 P Y 1 1 k enmektedir. olmadıgıw nı so··ytemelen" uzen·ne 
gürültülü gruptan tel: bir nefes bile çık- mu~tu. Kısa ve şişman bir adam önden haber veıdiği vakit hiç bir sevinç. eseri ' rag: ay 

1 
saz ar uarteti... D 1 Ek 

d 
RESiT ALLER ~ ai Y spres> gazetesinin siyasi mu- ben yeminli noter aıfa.:-ıe _.,._ 

mıyor u. küçük cep lambasiyle sıcak havayı ya· göstermeden baka kaldı. Oraya gı"tmek h b" d k b uI J-

N 
___ L ,_ 9 45 B l" k d 1 p· a ıri e a inenin genişlemesi neticesi fan bu fesı·h ırTI-ket L-an:na.--a.ı·-

- cz.111W1t Gü,.el. afik +ilk. okUI rarak yol gösteriyordu. Arka ve orta onu görmek demekti. Halbuki 0 artılı: ' er ın ısa a gası: ıyano • vİ· 1 · T"- U'ÇY ....._ .. w yolonsel k · ( 11 Fi'" Şuh 0 arak B. Edenin milli müdafaa nezaret- nı· açıkrA ve yük' seks-le okudum 
ugretmenliğjn.e.· taraflarda sinemanın yegane boş koltuğu Melih hakkında içinden geçen intikam · onserı. : ut. ettin r- -

Ad
·1 ~- N•Wd k b eserlerinden). f 8 Varşova: Badı·ın eser- lerinden birine geçcc:eiizıj bildiriyor. ve manasını anlatbm. Diledikleri 

- ı .;Mya~... tg e ilk o ul öğ- sarı uzun ir lf!kla aydınhndı. Ve göz- hialerini de kendi tahiatına aykın L._ı,.. O l M uw...- lerind 1 ! • l 21 « ai Y ail:t gazetesine göre kabine aibi yazıldıgw ını benı'm ve sahı•t -
'te.tmenliğine. leri henüz etrafı seçemiyen Nadide, ışık- yordu. Her teYİ :zamana buakmağı ter- en so o pıyano resıta i. Bratisla- erkanından bir çoğu milli müdafaa neza· ferin yanında a.-mamen kabu' 1 -e· 
. ' ""'-::Feridun Tutıa •.. Kırklareli ilk okul tan ziya.de ellerinin yardunwle yerle .. ti. cih etti. Ve Ü& gün sonra yola -·Ltı. va: Org resitali. 21,45 Berlin kısa dalga· ti . d L4 ,. 

1 
w .,, " ..- sı · Esk" ·· 1 h al re erın en birinin B. Edene tevdiinı bas ikrar eyledikten -- k-'-.I!.1_;..e 

ÖgTehn~nliğine. Perdeye bakıyordu. Fakat sinema b...... Çamlı. dik tepeler di.iz ve ""eDit yollar ·. 
1
' gu:ıe av ar... k"l ki f "'"" euuuoga•u 

M l h Ç 1 ı _,. .. ve ı e te i etmişlerdir. B. Edenin buna ve f&hitlere imza ettirildikten 
- e i ö · · · sıımbul B~~irıci il1' lı.yalı epi zaman. olduğu i.c;in me..vzuu kav- dan a9nra otobüs bir su başında durdu. kabul edip etmiyeceği ma!Urrı değilse de sonra ben · dahi İmza Ye tasdik et-

okul öğretmenliğine. ramak bir:ı:z güç oluyordu. B•r "'ralık Yolcular bir karpuz tarlaııının etekle_!_ .ı.: -'- h • ... mıu~ e81'.i ariciye nazırının tekrar kabineye tim. 21-12-938 
MünevTer ltak··· Etimesut :Yab ilk kulaima çok iyi tanıcl.ğı bir ıtesin çok ala- yemeklerini.yediler._ Soğuk sularını çift, B J girmeıinin çol: mühim bir ha~se olacajjı lzmir üçtindi noteri !ürf!JYll 

okul öğretmenliğine: · şık olduğu bir cümlesi gelir gı"bi oldu ..• olc.µlu biı ..... m--'en ı"rtiler, korna ..... ı.. ayan ar h d •• f · · - .. Ol y-y eu ,,, ,..... ~ usıaun a ıtti ıik vardır. · cay resmi mühür Te ii&Zuı. 
- · · ·· ·•· ·· Gözlerini kapadı, titriyordu. Bu onun yordu. Genç muallim yerine geçti. Ve bir Taraflar ı·mz-"'- "'-" •. 
ık ··• d L· LLJı • baLt 1 M . Se b Bütün İzmir ve· Ege hallnnm sev,.....L AIAl"t ı .. t e uıroınenne ıı; ı ar. emunın sesa. onun cümlesi idi. vginin eLecli üyülc. köprünün gölgesinde hekliyen oto- ------ ......... IZMIR SICitt TICARE1 ME. . Şahitler imzalan: 

sevinç ve teessür n.dtılan arasında yük. olduğuna kendisi inanmamış şimdi de büs dönü., yaparken Ankaradan gelendi- tanıdığı biricik san'atkar kadın berberi MURIJUöUNOAN: Bu fesih tirket beyaana~i 
selen sesini artık İfİtmiyorlaıdı bile. dı- başka}armı inandınnağa çalışıyordtL Is-, ier bil" otobüs onlara yol vermek için MİNİK SITKI BABAOOLU ( Hüınü ÖZödemitli ) ticaret ltll'etinin daire döıyaaında laklı 
prı çıktıkları vakit. bir kelime konuş- tiraLat :zamanma kadar bekledi. Keneli- kenara çekildi, durdu. Nadide gözlerine İzmirde moda aleminin umumi arzusu unvanile 1zmirde ıulu" han cİTa - 21-12;.938 tar.ili Te 925 No.lu U. 
madan merdiven ba,ına kadar yürüdü- sinde kalmak "ıin kuvvet bulamıyordu. inanamıyarak baktı. Şoförün yanrnda Me- üzerine bu kerre tesis ettiğim (Alsancak nnda 28-9 numarali majazada lına uygun olduğuna ta.clik ede. 
ler ... ilk baeam~llta Na~ide elini uzath. Ortalık aydmlanar aydanlanma.Z ayağa lih oturuyordu, sarı ve miliun bir çehre Mesudiye caddesi İntikam sokak Numa- hurdavat, elektrik feneri ve pil- rim. Bin doktiz yüz otuz 1ekiz te-

«Teb~~ ederım Melıh ... fstanhuL. kalktr. Eteklerini onlara siirünmemekten ile uzak1ara bakıyordu. Naclidcııin oto· ra 5 teki) şubemde her gün saat •4• ten leri ve sair CfYa ithalat ve toptan nesi Birinci Kimin ayının yirmi 
Bu ~e. guzcl şanı.·· Melih, derin bir ke- korkuyor gibi topfıyarak önlerinden li- büsünden Melihi tanıyan bir genç seı- itibaren müşteri kabulüne başladığımı ve perankende alım ve satımile biri.ilci Çartaml>il günü. 
d er tÇJnde kıvranıyordlL Nadideyi lstan- kayıt bir hard·..etle geçti. Dönmüş gözle- lendi: ve saat •8• den •4• e kadar eskisi gibi uğratan Hüsnü Özödemitlinin it- 21-12-938 
Lula almak güçtü fakat belki kendi.ini riyle Melibin kendi arkasından bakbğmı - Uğurlar olsun Melih Nereye? . . . Keçeciler caddesi No. 640 üç katlı rner- bu ticaret unvanı ticaret kanunu lzmir üçüncü noteri Siireyya 
I<.mlcaya naklettirmelt mümltün olabi- hisseder gibi oluyordu. - Uğurlar olsun Yahya Kızılcahama· kezinde çalıştığımı arzetmekle şeref hükümlerine göre sicilin 2397 nu- Olcay reami mühür ve imzan. 
lirdi. Haftalardanberi yüzünün her hattı- Ertellİ gün aldanmış olmanın verdiği ma tayin edildim. duyarım. marasına kayt ve tescil edildiği 4472 (3170) 

• 111 ezberlediği Müdürü umuminin le.arşı- bir ıztırap ve kin içerisinde KJZ1Jcaya - lstanbuldan Kızılcaya mı? 10 seneden beri İzmir ve Ege muhitin- ilin olunur. 
81nda kendisini bulduğu vakit hayli bir döndü bir senedenb eri misafu oturduğu _ Bir sene evvel ben iıtemiştim. .. de gördüğüm rağbet beni yeni fedakar- İzmir sicili ticaret memurluiu 
Leyecan geçirdi. cMümkünse beni Kızıl- hu lr.üç.ük. yerde tamamen yerleşmiş bu- Bu sırada gözleri beyaz ve muntazam Jıklar ihtiyanna sevketmiş ve Alsancak resmi mühürü ve F.Tenik imzası. 
caya v~rmenizi rica ederim.> gözleri ya- radan uzak olan her yerle alakaaını kes- bir sıra dişe takıldı, şubemi imrenilecek bir mükemmeliyet- 4471 (3167) 
tarıyordu. mişti. Senclerdenberi çektiği huzursuzluk Nadide yanaklarını çukutlaştırarak te küşadıma sebep olmuştur. Bir kette 

Ona, Kmlcaya bu sene Yalnız Nadide artık sona ermişti. Bazen İyi kalbi onu ilci 11enedcnberi hasret kaldığı dolgun bir ziyaret menfaatiniz icabıdır. Bir gün 
iııminde birinin tayin edildiğini eğer ara- korur, bu büyük kabahati onda ;.e ya- kahkaha ae gülüyordu. evvelinden randevu alınması rica olu-

fa~. U}'Uftll~araa becayif yapılma. nmdalci siyah gözlü lstanbul kızında de- Otobüs. beyaz toz dalgalannı kırlara nur. 
mümkün oldug~u söylediği Yakjt ce- ğü~ndilerini birbirlerinden uzaklaştıran savura aavura gözden kaybolurken Me-
np verecek kelıme bulamadı. Ve bu ta· insafsız talihlerinde bulurdu Bazen de lilı ka"""''' •·-'--- t "' dol J'İDlerdaı . -.-- ... ıı.ıuuun e egıne otunnuı • 

memnun olmJY'anlann odayı kendi alinliğine kızar. lı.uatmı alt üst gun gözlerle ufuklara bakıyordu .••• 

Keçeciler merkezi TELEFON : 3101 
Alsancak şubesi: TELEFON: 3329 

ı - 13 (3108) 

lZMIR 1Cf iCRA MEMURLU
öUNDAN: 

Bir borç.tan dolayı tahtı hacu 
alman 180 lira kıymeti muham • 
mineli {Delko) marka 937 model 
Ye 13 limbah bir adet radyo 28-
12-938 tarihine müıadif Çarf&m-

ba günü saat 1 O da açık artırma 
suretiyle yeni müzayede bedeata
mnda satılığa çıkarılacaktır. Bu 
artırmada ıahf bedeli muham • 
men kıymetin % 75 tini bulma
dığı takdirde ikinci artrrmaaı 30-
12-938 tarihine müıadif Cuma 
günü ıaat 10 da aynı mahalde ... 
blacaktır. Taliplerin maballİllll9 
hazır bulunmaları ilin olmn& 

4470 (3169) 



TENi :.-sıa-~ 

AKLINIZDA KALSIN 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve sal olmamasından hisli olan so· 
ıucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar; ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler •• 
Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 
Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, 
sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk hep bu kur:ların tesiridir. 

i S M E T s OL u CA N B i S K Ü v j T j 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer- Çocuklarınıza senede bir 
kaç dera ihtiyaten veriniz- Aile dolı:torunuza danışınız-
DiKKAr : KullattEiıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaades~ ~aizdir. Tarzı istimali kutular içinde ~azılıdır •• 

FIATI HER ECZANEDE (20) KURUŞTUR •• ( 1 S M E T ) ismine dikkat-

BAYINDIR iCRA MEMUR • 
LUOUNDAN: 

800 lira muhammen kıymetli 
bayındırın cami mahalles:nde ra
fit sokağında altlı üstlü mna avlu 
bir bap hane ve 3000 lira muham
men kıymetli bayındır cami civa
rında maa müttemilat bir bap ha
mam ~uyuun izalesi için bayındır 
icra memurluğu odasında 23-1-
939 pazartesi günü saat 14 te açık 
arbrma suretiyle satılacaktır. 

1 - 1tbu gayri menkulün artır
ma tartnamesi 23-12-938 tarihin
den itibaren 938-817 numara ile 
bayındır icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilme
si için açıktır. tlanda yazılı olan
lardan fazla malumat almak iıti
yenler işbu tartnameye ve 938-
817 numaralı dosya ile memuri
yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya i9tirnk için yu
karıda yazılı kıymetin % 7,5 nis
betinde pey veya milli bir banka
nın teminat mektubu tevdi edile
cektir. 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
itbu ilan tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müıbiteleri
le birlikte memuriyetimize bildir
meleri icap eder. Aksi halde hak
ları tapu sicilile sabit olmadıkça 
satıf bedelinin paylafmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma
ya iıtirak edenler artırma tartna
mesini okumus ve lüzumlu malu
mat almıt ve b~nları tamamen ka
bul etmif ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıldık
tan sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu
hammen kıymetin % 75 şini bul
maz veya satış iatiyenin alacağı
na rüchanı olan diğer alacaklı -
lar bulunup ta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edilmit 
alacaklarının mecmuundan faz la
ya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artır
ma on bet gün daha temdit ve on 
betinci günü olan 7-2-938 aah gü
nünde aynı saatta yapılacak ar
tırmada bedeli satıf istiyenin ala
cağına rüchanı olan diğer alacak
hlarmm o gayri menkul ile 
temin edilmis alacakları mecmu
undan f azlay~ çıkmak tartiyle en 
çok artırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale ya
pılamaz ve aatıf talebi düter. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmi' ol
duğu bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on bet gün müddetle ar -
tırmaya cıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. 1ki ihale arasındaki 
fark ve ge!:.en günler için o/o Sten 
hesap olunacak faiz ve diğer za
rarlnr ayrıca hükme hace! kal • 
maksızın memuriyetimizce alıcı
dan tahs;l olunur. 

Cins ve evsafı yukarıda göste
rilen ev ve hamam 23-1-939 tari
hinde bayındır icra memurluğu 
odasında satılacağı ilan olunur. 

4425 (3165) 

IZM!R SICtLI TiCARET ME
MURL UöUNDAN: 

(A.Hnmit Platin)ticaret unva
nile bmirde kuyumcular çarşı -
ınndn2-3 numaralı mağazada mü
cevherat sal!;ıiyle uğıaşan A. Ha
mit Platinin işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 2395 numarasıne kayt ve 
sicilin 2395 numarasına kayt ve 

lzm · r sicili ticaret memurluğu 
r.Bmi mühürü ve F. T enik imzası 

lzmir vilayeti Turistik yolları . izMİR BELEoiYF.stNDEN = ' 1 n şa- Belediye emlak ve akarından baş-

at l na aı•t kapal .. ı zarf usulu·· ı·ıe turakta 110 sayılı dükkan baı katip
likteki ıartnamesi veçhile ve halen 

Ya P J ı a C a k ek S I
• 1 f m e 

1
• , a" n 

1 
iıgali altında bulunan müstecirin 

ı:. mukavele müdd~tinin hitamında teı.-

tzmir vilayeti daimi encümeni.ıden: 1 liırı edilmek ıartiyle _3 •~ne müd~et-
Ekai!tn::!:-e l·onulan İf :26x000 lcilometroluk Tepeköy _Sel- le, v~ aç~ artır~a. ıle ıcara verıle

çuk yolunun tesviyei türabiye, sınai ceidır. Bır. senelı_k ıcannın m~~~
imalit ve makademfoıe, 5x800 ki- , men bedeb 250 lır~dan 3 .senelıgınm 
lometroluk Güzelyalı _ lnciralh ve muhammen bedelı 750 lıradır. lha
llıcn a!lfalt kaplamalı §Ose, 11x975

1 
lesi de 30. 1_2. 938 cuma gün~ saat I 

kHomctroiuk Kar§ıyaka _ lzmir yo- 16 dadır. lıtırak edecekl~r 56 fıra 25 
lunun asfalt kaplamalı ıoae ve kıs- kur'?'luk ~uvakkat ~emınat makb1!· 
men parke, 4x850 kilometroluk Mer- zu ıl~ encumene g~lırler. • 

Bu işe ait eks::tnı"! ,... --::- f'~i'Jotda 

~inli _ Bumava y lu u f it kap- ı Mımar Kemalettın caddesı kana-
o n nas a ı· ""h" dd" lıımalı •ose 1x283 k"l tr ı k Al- ızasvonunun cum unyet ca es•· 

• 3' , ı ome o u k r b w l . . 44 
sancak _ Şehitlik karakolu kısmının ana ızasyonur.a ag anması ıçın 

Parke kaldınm m· t metre boyda ve 0,50 metre kutrun-
!8" ı. d l ak k 1' b .. . a yaptın ac anauzasyon aı mu-

1 

: (1194090) lira (67) kuruştur. hendi~lihten ücretsiz olarak tedaril: 
edilecek keşif ve şartnamesi veçhi!c 

yazılıdır. : A) Kapalı eksiltme şartname&İ, 

açık eksiltmeye konulmU§tur. Keşif 
bedeli 390 liradır. ihalesi de 30. 12. 
938 cuma günü saat 16 dadır. işti
rak edecekler 29 lira 25 kuru,Iuk 
muvakkat teminat makbu~u ile en

btekliler 

EksiltmeniT'\ yapılacağı tarih, 
aaat ve ye;.:. 

Eksitlmeye girebilmek için 

gün 

N-) Mukavele proiesi, 
C) Bayındırlık ifleri genel §arlname-
sı, 

E) Şose ve sınai ima1at yapısına ait 
umumi fenni §artname, asfalt beton 
şart, 

D) Hususi §arlnameI~r, 
G) Hülaaai keşif, mesaha, silsilei fi
at cedvelleri ile malzeme grafikleri 
ve projeler. 

cümene gelirler. 
13,20,23.27 4380 (3092) 

- Beher mctı:: murabbaı 4.00 kuruş
tan 2408 lira hedeli muhannncnli otuz 
seki7:inci adanın 602 metre murabbaın
daki 23 snyıh arsasının satışı hn~katip

liktcki şartnamesi ve~hile 27/12/ 938 sa
lı güni.i. saat 16 da ncık nrttınna ile ihale 

:Bu elailtme evrakını lzmir-Ankanl- edilec"'1• •• 

lstanbul Nafıa müdürlüklerinden ,.. ~r 180 lira 75 knruşluk 

lira mukabilinde tedarik edebW · 

: ?.O Subat 939 11uartesi gilnü saat 1 l 
tle bmir viliyeti dt\\mi e:ı-:üme!linde 
lro.nalı zarf usulü He var1J~caktır. 

_u ile encümene gelirler. 

: t~t,.l:lilerin bu gibi İnfal'b hüsnü su
retle ifa ve ikmnl ettiklerini tevtıik 
edecek evrak iJe fzmir valiliğine mü
racaAt1e plıu;11l-:IV' ehlivet vesikası 
ve 939 yılına mahsus ticaret oduı 
vesikası. 

... c metre murabbaı 100 ku
• -·~'an 126 lira bedeli muhammenli dok
san dördüncü adanın 126 metre nmrab
hamdaki 24 sayılı arsasının sat!Şl başkll
tiplikteki şartnamesi veçhilc 27 /12/938 
~ah günü saat 16 da açık arttırma ile 
ihale edile<'ektir. İştirak <'decekler do
kuz lira 50 kuruşluk teminat makbuzu 
ile encümene gelirler. Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 

9 - 13 - 20 - 23 4342 (3066) mütevelli sancılarınız, damar sertlikleri 

1 K aka 
'd . . . tın ve şişmanlık şikayetlerinizi URİNAL ile - arşıy su ı arcsı ı~m sa . . . 

1 ak 
. geçırınız. 

Muvakkat teminat : ( 48423) liradır. 
a mac 65 adet su saati ba~ mühendis-
likten tedarik edilecek keşif ve şartna-
meleri ve~hile açık eksiltmeye konul

: f stekliler 2490 sayılı yasanın 31, 32, muştur. Beher adedi 14 lira 50 kuruştan • 

1 
33 ve 34 üncü maddeleri hükümleri- 65 adedinin muhammen keşif bedeli do
ne S!'Öre tanzim edecekleri teklif mek- kuz yüz kırk iki lira 50 kuruştur. İ..hal
tuplannı yukarda 5 inci macJdede lesi de 27 /12/938 salı günü saat 16 da
ya7ılı saatten bir saat evvel lzmir dır. İştirak edecekler yetmiş lira yetmi~ 
vilayeti daimi encümeni b~kanhjı- beş kuruşluk muvakkat teminat mak
na makbuz multabilinde verilecek buzu ile encümene gelirler. 
ve postada vaki geçikmeler \:?.bu) 2 _ EsTefpaşada 645 inci sokakta İn- Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
edi)mivecektir. kılüp mektebinden itibaren yaptınlacak gi~i maddeleri eritir, kanı temizler, lez-

4419 (3164) 140 metre boyda kanalizasyon baş mü- zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
------------------------------ hendislikten ücretsiz olarak tedarik edi- sonra yarım bardak su içerisinde alınır. 

Bornova ziraat mektebi müdürlü
ğünden: 

Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
Lira K. Lira K. 

lccck keşif \'e şartnamesi veçhile açık 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
995 liradır. İhalesi de 27/12/938 salı gü-
nü saat on altıdadır. i~tirak edecekler 74 
lira 75 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu ile encümene gelirler. 

3 - Belediye emlik ve akarından do-

iNGiLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYoGLU - İSTANBUL 

2207 91 165 59 kuz yüz on iiçüncü sokakta (Hurdavat- -----------------------------
1 - Mektebimiz meyva bahçeleri için yaptınlacak bir adet 120 

tonluk kigir•su havuzu 14/12/938 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29/12/938 per4embe günü saat on beşte mektepte 
satın alma komisyonunda yapılacağından taliplerin muvakkat ~emi
natmı mal aandığına teslim ile makbuzlannı ihale günü komisyona 
vermeleri. 

Bu İfe ait ~artname ve keşfi görmek istiyenlerin her gün mektep 
müdürlüğüne müracaatları ..• 

14, 18, 23, 28 4360 (3097) 

çılar ~arşısı) 8 sayılı dükkan başkatip-
likteki şartnamesi veçhile ve halen i'jga
Ji altında bulunan müstecirin mukavele 
müddetinin hitamında teslim edilmek 
şnrtiyle ve bir sene müddetle icara ve
rilecektir. Açık arttırma ile ihalesi 27/ 
12/938 salı giinii saat 16 dadır. Ve sene
lik icnnnm muhammen bedeli de 351 
liradır. 

İştirak edecekler 26 lira 50 kuruşluk 
r.nıvnkkat teminat makbuzu ile encüme
ne gelirler. 

11 an tZMIR iCRA HA.KlMLtOtN - 9 
-

16 
-

20 
-

23 4343 (3068) 

T.C. Ziraat bankası lzmir fU· 
beı>ine tasarruf hesabı olarak tev
di ettiğim paralar mukabilinde 
mezkur şubenin verdiği 38 mı -
maralı cüzdanı kaybettim. Yeni
aini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığmı bildiririm. 

Urfa Sv. Tüın K.General 
Şemsettin Taner annesi 

Emine Taner 
4462 (3168) 

DEN: ~~~~~~~~~~~-

1 lan 
lzmirde Sipahi pazarında ha -

zıı· elbiseci Musa Kazımın ala -
caklılar ile konkurdato akdetmek 
üzere vaki istidası üzerine yapı
lan tetkikat neticesinde kendisi -
ne iki aylık mühlet itasına ve avu
kat Sadık Boratav'ın komiser ta
yinine karar verilmit olduğu icra 
ve iflas kanununun 288 inci mad
desi gereğince ilan olunur. 

4473 (3166) 

lzmirde Esnaf ve Ahali banka
sı Turgutlu tubesinden aldığım 
10151 defter sıra numaralı 200 li
ralık hissenin muvakkat makbu
zunu zayi eyledim. Yenisini çı • 
kartacağımdan eskisinin hükmü 
kalmadığını ilin eylerim. 

Turgutluda Terzi Asım 
Turgutluda Elmaa makaı 

Terzihanesi 
(3171) 

Kuvvetlerinizi arttırmak, varlığınızdan son derece bir randman almak, 
bedeni ruhi manevi hasletlerinizi biiyütmek ve yetiştirmek istersiniz değil 
mi? .. Behemehal FOSFARSOL şurubunu içiniz. 

(FOSFARSOL) dainuı kaw tazeler, kırmızı yuvarlacıklım çoğaltır. Gör
mek, işitmek, koklamak hassalannı arttınr. Halsizliği, tcnbelliği, uykusuz
luğu, fena düşünceleri gitlerir. Z<'ka ,.e hafızayı parlatarak hiç unıulnuyan 
vücutlarda bile enerji, cesaret, azim ve irade yaratır. Sinir ve adale man
zumelerini sağlaınla.~tırarak asnhi buhranları. düşkiinlüğii tinler ,.e şifa
landırır. Hususiyle b«.>lgevşekliği ve ndcmi iktidarda mide ve barsak tem
belliğinden doğan ha7.ımsı:r.lık ve muannit knbızlarda, tifo, grip, zntürrcc 
ve sıtma nekahatlerindc şnyanı hayret faydalar temin eder. Ve derhal kilo 
aldırır. 

FOSFA.RSOL'u diğer lm"f'Vet ilaçlanndan ayıran ba~lıca hassa devamlı 
bir surette kan, kuV\'et, i~tihn temin etmesi ve ilk kullnnanlıırda bile aza· 
mi bir hafta içinde tesirini göstermesidir. l\luhterem doktorlarımız tarafın
dan yilz binlerce vatandôl:,~ kemali itimatla tavsiye edilen FOSFARSOL 
Sıhhat Vekiletimizin resmi müsaadesini hlizdir. Her eczanede bulunur. 
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Grip, Enfülüenza, Nezle 
GtBI MiKROPLARI, A(;IZ VE BURUNDA YAŞIY AN 

HASTALIKLARA KARSI « 30 » KURUŞLA KENDINtzt 
SIGOR.TA EDiNiZ 

Bir şişe Korizol Kemal alınız 

1 
HiLAL 

ECZANESi 

BAY AN - KIZ ELiNDEKi ŞtŞE NE? 
KIZ - ( Korizol Kemal ) GRlP VE NEZLE iLACI. HiLAL EC 

ZANESI «HATAY »A DA GöNDERIYORMUŞ. 
- DESENE ORADA DA NEZLE KALMIY ACAK ... 

~ 

GR 
Niçin daima 

Çiinkü 
Evvelki gün ıroğuk almıştı. 

dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri aya.,"3 kalktı. 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sı-

dindirir. 

.GRiPiN 
Soğuk algın

lığına, nezleye, 
pipe, diş, bel, 
.mir, adale ağrı
lariyle romatiz
:rnaya karşı bil
hassa miiessir
dir. 

p • • 
1 n ı 

tercih ediliyor ? • 

GR i PiN 

• 

Tecrübe ediniz 

iCABllfDA GfllfDB J KAŞE AUlf ABIUR.. 
W. Ye markaya dikkat. Taklitlerinden sakmınr.ı ..... 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin mü<ıteciri Türkiyenin en eski otelcw BAY OMEK LUT
FU,diir. 43 senelik tttriibeli idaresiyle bütün EGE halluna kendisini sevdir
miştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bulurlar. 
lstanbulda bütiin EGE ve lmıirliler bu otellerde bulusurlar. 
Bir çok husu.siyetlerine iliveten fiatler müthiş ucuzdur: 

.• ·.. • - • ? • t.· : . ~ ı· • . ·. 

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

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlaruun en halisidir .. 

İki defa süzülmüştür Şerbet gibi içilebilir 

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

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salcpçiogln hanı kar;:ısında .. 

1 

YENlASIR 

Umdal 
"UMUMi DENİZ 

ACENTALICI LTD. 
HELLENİC LİHES L2'D. 

Olfrier ve Fratelli Sperco j 
Şürekası VClpur Acentası 

BİRİNCİ KORDON REES ADRİA!'İCA S. A. Dİ 

SAHİFE 11 

Deu~sche Le· 
vaate Linie 

G. M. B. H. HAMBURG 
-- BİHASI !'EL. 244J HAVİGA!'İOHE 

ATHİNAİ vapuru 20 kanunuevvelde POLO 3 b. . . '-~- da Lo VEİSSESEE vapuru 24 ilkkanuna ka-
k~ ld vapuru ırıncı .11..i:W.un n- Zar ı·· .. 22-""' tarihin" d 1 k beklenllinekte olup, 23 anunuevve e dr d 1. yük. 1 __ .:.._cak . a mo oru .u. e ge ere dar Rotterdam Bremen, Hamburg A:n.-a an ge ıp ÇlKard. ve aynı za- . .. . . • • 

hareket edecek, Rotterdam, Hamburg d Lo d Hull . . • ..::ı. al cak aynı gun Patmos Leros Kalimnos Istan- vers (Doğru) yük alacakbr. 
man a n ra ve ıçuı :1 ur. a - . k d · 

ve Anversa limanları için yük alacaktır. kav ve Rodosa hare et e er. MACEDONIA vapuru 2 den 7 sonkA-

GRİGORİOS C. II vapuru 28 ~unu- ; · _. he 1. uanf •Liıde ZARA motörii 26 - 12 tarihinde. ~~ nuna kadar Rotterdam, Bremen ve 
evvelde beklenilmekte olup, 30 kanunu· e ... sc ~. . A e 2' - 12 de Pire Korlu Saranda Bnndisi, Hamburg için yük alacaktır. 
evvelde hareket edecek, Rotterdam, DELOS vapuru bırıncı kanunun orta- Valona Draç Ragusa Spalato Zara Fiu- ADANA vapuru 16 dan 21 son klnu-
Hamburg ve Anversa limanlan için yük sında Hamburg, Bremen ve Anversten me Trieste ve VeDediğe hareket eder. na kadar Rotterdam, Bremen ve Ham-
alacaktır. gelip yük çıkaracaktır. P. FOSCARİ motörü 27 - 12 tarihin- burg için yük alacaktır. 

HELLAS vapuru 2 kanunusani 1939 UVBRPOOL BAftJ de gelir 28 • 12 de Leros Rodos Brindisi KRETA vapuru 9 son kanuna doğru 
da beklenilmekte olup 5 k.Anunusanide ALGERİAN ve LESBİAN vapurlan Bari Trieste ve Venediğe hareket eder. Harnburg, Bremen ve Anversten mal 
hareket edecek, Rotterdam, Hamburg ve yüklerini İstanbulda aktarma ederek LERO motörü 29 - 12 tarihinde gele- çıkaracaktır. 
A:n.versa limanları için yük alacaktır. DENİZBANK vapurlariyle hmire gel- rek ayni gün Patmos Leros Kalimnos, -*- miştir. "'İstanköy ve Rodosa hareket eder. Rİ ,. u E .,.PORr 

BALKANLAR ARASI c1TA ot BARİ nıotörü 29 - 12 tari- AHE C6&ft .-. 
--

HATTI ------------- hinde gelerek ayni gün İstanbul, Pire LİHİES 
ZETSKA PLOVİDBA A. nide saat 16 da beklenilmekte olup Napoli, Marsilya ve Cenova limanlarına EXMİNİSTER vapuru 21 ilk.kanunda 

D. KOTOR 9 kanunusani 1939 saat 8 de İzmirden hareket eder. bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
-- hareket. edecek, Pire, Korfu, Adriyatik EXTAVİA vapuru 29/12/938 de bek-

(( L O V C E N JJ limanları için yolcu ve yük alacaktır. -- }eniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
Balkan ittifakı iktısat konferansının Gerek vapurların muvasal!t tarihleri, ROY ALE NEERLAH 

heyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği gerek vapur isimleri ve navlunları hak- DAİSE KUMPAHY ASI --
hatta mensup Yugoslav bandıralı kında accnta bir teahhüt altına giremez. GANYMEDES vapuru 31112 tarihin- DEH HORSK.E MİDDEL• 

J, O V C E N 193 Daha fm:la tafsilat almak için Birinci de Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg HAVSLİHİJE, OSLO 
Lüks vapuru 1 kanunusani 9 Kordonda 152 numnrada ·UMDAL• için hareket edecektir. BAALBEK motörü 11 son kanuna 

da saat 8 de bcklcnilmcJ...-te olup, saat umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat "hind B f . · N 
. . STELLA vapuru 28/12 tan e ur- doğru skcnderıye, Dıeppe ve orvcç 

16 da Constanza ve Varna limanları ıçın edilmesi rica olunur. V K .. t h k t d lim 
1 

. . h k t ed k"-:-gas ama v~ os cnceyc are e e c- umum an arı ıcın are e ece ........ 
hareket edecektir. Telefon : 4072 Müdüriyet ktir 

k 
ce . 

Lüks vapuru pazar günü 8 fınunusa- Telefon: 3171 Acenta SVEHSKA ORİEHrE Lİ• 

HerkPs·n 
ettiği 

Üzerinde itt.;ak 
bir hak1kat : 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Kullanmak 

Şartiyle 

RADYOL.IN 
D.i§lcrinizi tertemiz, bembe

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

dür ... 

• 

KuJlauaoJar, dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günda 3 defa 

dislerinizi fırçaJayınız. 

Denizbank İzmir müdürlüğün
den: 
939 takvim yıh için mer'i olmak üzere lzmir 'limanına uğnyacak 

Denizbank vapurlarındaki hamuleyi ambarlarından vinçle alarak pt 
veya mavuna ve icabında Alsancakta vagonlara çıkarmak ve orada 
istif ebnek için İ§İ ile bu vapurlar için ~ yüklenmif ve hamuleyi sa
pana vurarak vapura vermek ve ambarda istif etmek ve bundan bq
ka iki denizbank vapuru arasında aktanna yapmak iti eksiltmeye ko
nulmuftur. Eksiltme 29/12/938 per~ günü saat on bette J>&. 
nizbank binasında yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek ve faz
la malfunat almak için yükleme ve bo,altma servisi şefliğine müra
caatları ilin olunur. 

20 23 

Denizbank 
den: 

4436 (3132) 

lzmi1~ müdürlüğün-

939 takvim yılı zarfında lzmi:r limanına gelecek kömür vapur ve 
motörlerinin boşaltması ile vapurlara ihrakiye verilmesi veya ayni va
pur ambar ve bonkerleri ile iki vapur arasında yapılacak kömür aktar
ma i~leri eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 27 /12/938 sah günü aaat 
15 te Denizbank binasında yapılacaktır. isteklilerin fal"lnameyi gör
mek ve fazla malumat almak için yükleme ve boşaltma servisi ,ef1i
ğine müracaattan ilin olunur. 

20 23 4434 (3138) 

Denızbank lzmir müdürlüğün
den: 
939 takvim ydı için mer'i olmak üzere lzmir limanına gelecek adi 

veya kutuluk kereste ve azman travest yüklü vapurlarla 30 rüaum to
nilitoluktaı.ı yukarı kereste azman ve traveıt yüklü motörlerin ve 
muhtelif ~ya ile birlikte gelen külliyetli kerestelerin boşaltma iıleri 
eksiltmeye konulmu,tur. Eksiltme 28/12/938 çarfamba günü saat 
15 te Denizbank binasında yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek 
ve fazla malUmat almak için yükleme ve boşaltma servisi ~fliğine 
müracaatlan ilin olunur. • 

20, 23 4435 (3139) 

--
lfİEH KUMPAHYASI SERVİCE MARİ2'İME 
RİO NEGRO motörü 22/12 tarihinde ROUMAİH 

Rotterdam, Hamburg, İskandinavya ve DUROSTOR vapuru 27 ilkkanunda 
Baltık limanları için hareket edecektir. bekleniyor. Köstence için yük alacak· 
LlGURİA motörü 27 - 12 tarihinde tır. 

gelerek Rotterdam, Hamburg, Gdynia 
İskandinavya ve Baltık limanlan için 
mal alacaktır. --

--
.JOHHS'J'OH WARREH 

LIHiES LrD. 
SERVİCE MARİ!'İME A VİEMORE vapuru 8 son kanun 939 da 

Roıunain Kumpanyası bekleniyor. Burgaz, Varna ve Köstence 
ALBA JULİA vapuru 20/12 tarihin- limanlarına yük alacaktır. 

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

İlandaki hareket tarihleriyle navlun- lunlnrdaki değişikliklerden acenta me
lardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 
mesullyet kabul ehnez. Daha fazla taf- Daha fozla tafsillıt için Birinci Kor· 
silat için ikinci Kordonda 104 numa- donda 150 No. <ln V. F. Henry Van Der 
rada FRATELLİ SPERCO vapur acen- Zee vapur acentalığına müracaat edil· 
tasına müracaat edilmesi rica olunur. mesi riC'a olur. 

TELEFON : 2004. 2005 TEI.EFON: 2007/2008 

T o p A N E 

Terazileri 
Tiirldyenin en birinci terazi fabrikasının 

malAtıcbr. Taklitlerinden sakınınız-
ma-

{ 
1 
1 

1 

1 

} 
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Nevyork - Berlin arasında gerginlik 
Vaşington Alman maslahatgüzarı bir protestosunda 

dahiliye nazırının sözlerini terbiyesizlikle tavsif etti 

Beyanatın hakiki m&hiyeti Yeni Yugoslav kabinesi 
Almanyadan koğulan binlerce yahudi B. Stoyadinoviçin kabinenin siyaseti 

lehinde müzaheret tavsiyesidir hakkında Avala Ajansına beyanatı 
Berlin 22 (ö.R) - Ecnebi memleket

lere mahsus bir Alınan telgralına göre 
Almnnyanın Vaşington maslahatgüzarı 
.Amerikan hariciye ıuızır vekilini ziyn
rct ederek Dahiliye nazınnm son bir 
nutkunda Alnınnya hakkında kullan -
dığı lisanı cterblyeslz bir insana lôyık> 
bir ifade ~klinde gö5tel'Crek §\ddetle 
protesto etmiştir. 

Vaşington 21 (ö.R) - Alman mas
lahatgiizannın protestosuna mevzu te§

kil eden nutkunda dahiliye nazın Hayk 
ccebbar bir diktatörün emriyle mallan 
çalınan ve i;kenceye uğratılan binlerce 

7.avallı yabudi lehinde maddi ve miineV't 
müzaheret> tavsiyesinde bulunmuştu. 

Alınan mnslahatgüzarının cterbiyesiz 

bir adam ifadesi> diye protesto ettiği iş
te bu beyanattır. Bu hAclise, Almıinyn
Amerika müruısebetlerinin bozulması 
dosyasına ilAvesi icap eden yeni bir va
kadır. 

Roma 22 (A.A) - Italya ile Alınan
ya arasındaki iktısadi münasebetleri 
1anzime memur Italyan ve Alman hü-

Ncvyork yalı.udileri bir nümaıf-§ C..'IUISlnaa 

kümeti komiteleri ~enlerde başlamış günlerinde tekrar başlamağa karar ver
o)an mesailerine Noel yortuları esna - mişlerdir. Bu müddet zarfında bu ayın 
sında fasıla vcrmeğe ve bu müzakerele- otuz birinde müddetleri inkiza edecek 
re önümüzdeki 1kincikanun ayının ilk olan itilaflar temdit edilecektir. 

Londra ile Burgos arasında 
Bir lngiliz Konsolosunun tevkifinden 
vahim bir hadise çıkn.ı.ış bulunuyor. 

Falanjiste göre Konsolos Nasyonalistlerin Milli f~üda
faa planlarını ihtiva eden bir valizi hamil bulunuyordu 
Paris 22 ( Ö . R) - Burgoıı lspanyol 1 faka tinde bulunan müddeiumumi huzu- dan hazırlanmı§ olup bizzat konsolos 

nasyonalist bükümetinin hariciye nazın runda muayene edilmi§tir. Cudman tarafından naklediliyordu. A..
d ün akpm saat 23 den az sonra Fransız- Burgos hariciye nezareti tarafından keri zabıta istihbarat ıervisi bu valizd e 
lapanyol hududunda zuh ur eden ve fo. beyan edildiğine göre lspanyol poJieleri ı nHyonalistlerin müstakbel askeri ha re• 
nıyn ofisin bir tebliii)e ifp olunan hiidim: nakeri mahiyette gizli vesikalar ltqfet- ketleri hakkında d~mana malUınat ver-
hakkında resmi bir notn nqyetmi§tir. mi§lerdir. Bunlar nıuıyonnlist ordusunun 1 meğe matuf olan Ve5İkıılar bulrnu§lardır. 

Hadise pe11embe gÜnÜ §U suretle ce· rnWıtakbel nskeri hnreket1erinin ihzarına 
reyım etmiıtir: aitti. B. Gudman biz.zat tevkif edilmi!I ol· Londra 22 ( ö.R) - Nevs Chronicle 

lngilterenin San Scbastiyan Vis kon· mamakla beraber bu hadiseyi müteakıp lspnnya işinde Frankoya muhariplik hak
tolosu Gudman tarafından idare edilen San Scbastiyanda isimleri timdilik ilan lannın verilmet1ini terviç eden bir siya· 
konsolosluk otomobili lrun köprüeüne edilmiyen muhtelif tahular tevkif edil- setin tatbikine başlanacağını, bütün in· 

Bclgrad 22 (A.A) - Yeni kahine ile 
eski lcabioe arasındaki en ~ fuk. 
esM ~ JlBEttı Xroseç!n Çeıcilml,, 
olmasmn. Senıl~ g6re B~ 
mehusm meclisi ~tıme ı:ıemset g&: 
terilecektir. 

Yeni dahiljye ~ lııabineye giıme
den evvel Belgrad polis~- idi. 

Be.lgrad 22 (A.A) - ~ ve ı..
riclye nazın B.~ Avala .pD..· 
.. mödi.inine .~ ~ b)i.! • 
l~tur: 
-Riyaset etmelcle mübahi bal~ 

~ C' .... .,. 

yeni hükömet1n ~ y~ . . 
• ... ı.~ mn dabilt ve hariCt ~. ulÇ~lS!r 

değişiklik vukuunu ifaae etm«. ~ ... 
esın.asmdald nutuldarımda ~ etli -
iim ve efldrı umumipeGe bilinen pr~. 

t' 
pamımızı Uıhakkuk ettinne!k JÇ4ı eeen-
mlze d.eovam edeceğiz... ribmeda:ki de
ğişiltlikler hnklld ihtiyaçlardan do(§muş
tur. Bu arada şimdiye kadar dahiliye 
nazırı bulunan Korochtz tntıbobatı mü
teakip bir milddet istirahat etmek hu
mısunda uaun umıandanberi khar et
mekte o1duğu arzu dolayı.siyle kabine
den çekilmiş ve yerine Sloven mebusu 
Snoj geçirilmiştir. Bundan başka §im
diye kadar devlet nazırı bulunan Krek 
Nafıa nazın olmuştur. Diğer taraftan 

B. Stoyadinoviç 

Hırvat nazırlardan Kabalin ve Mnstro
vitch yeni kabinede de mevkilerini mu-

hafaza etmişlerdir. Bununla beraber he· 
pimizin müşterek eser için dostluğu;uu· 

zu ve iş birliğimizi muhafaza ettiğimizi 
kay&tmek arzusundayım. 

Belgrad 22 (A.A) - Yeni Yilgosl:ıv 
kabinesi şu suretle teşeltkül etmi~ tiı · 

Başvekil ve hariç.iye nrur.ırı StQ~ ··
noviç, Münnka1fit nazırı Mehmet Sp:ı • 
ho, Adliye nazırı Stnnkoviç, Ma.ariI n::· 
zın Kujundz.iç Bogoliub, Sosyal yardım 
maadin naz.ırı Moho Kre'k, Harbiy<' ve 
bahriye naz.ın Milutin Ne ç, Ticar t 
ve endüstri nazırı Niko1a Kabalin, b .
den terbiyesi nazın Mestroviç, P o .. tn 
telefon nazırı Pnntassyovanoviç, D ahi • 
liye nazırı Miltın Acimoviç, Devlet na
zırları: Franz, Sxoya. 

Belgrad 22 (ö.R) - Stoyadinovir k:ı.· 
binesinde 72 gün pc rtfoysuz. nazır ( a· 
rak bulunduktan sonra dün hükr 
ten ayrılan B. Zvenslav Ucero Yu • 
lav halk partisi riyasetinden de az.lcdil· 
m4tir. Bu parti merkezi komitesi B. 
B.Ucer.ayı parti için muzır tcllikki et
miştir. Faşist temayüllü olan bu parti
nin 11 ilk Kanun intihabatında secilen 
biricik mebusu ve eski r eis vekili B . 
Ivan Lukiç parti riyasetine geçirilmiş• 
tir. Ucera ise namzetliğini koyduğu ıki 

intihap dairesinde de mağlup olmu~tur. 

Italyan ve Alman elçileri 
Tokyoda Japonyanın Sovyetlerle 

siyasi münasebetleri hakkında 
·istizahta bulundular 

Tien - Çin lngiliz ve Fransız Konsolosları irrı t iyazl ı 
mıntakalar aleyhindeki tedbirleri 

tekrar ve şiddetle protesto ettiler 
Tokyo 22 (A.A) - Almanyanm Tok

yo büyük elçisi ile Italyanın Tokyo el-

geldiği zaman lııpanyol otoriteleri otomo· mi§tir. giliz siyasetinde yakında büyük deği~ik- ç.iBi ayrı ayn J apon hariciye :nazın Ari
b ili sevk "Ye idare eden konsolosun &Ja· Hudutlarda nezaret tC§kilatı eııasen bir likler beklendiğini yazıyor. tayı ziyaret ct.mijler ve naurm yanın-
iıya inmeaini ve beraberindeki valizin kaç günden beri milli müdafaayı alaka· Londra 22 (AA) - B. Butler avam da birer saat knl:mı§lardır. 
muayenesine muvafakat etmesini rica et· dar eden hem de gayri kanuni ıekilde kamarasında lngiltere hükümetinin m ;l- Eyi haber alan mabfilletin Havaı 
mi~erdir. Bir diplomatik ajan aıfatile memleketten sermaye ihracına mİıtuf bu· Jetler cemiyeti komiayonunun tavıiyeai ajanıaı muhahirlDe verdiği tesninab gö:. 
böyle bir muayeneye tibi tutulmnmıw lunan b ir hareketin izleri üzerinde idi. mucibince ispanyadaki sivil halka yiye• re bu görüfmcler esnasında ild büyük 
icap etmekle beraber, B. Cudman gafil lspanyol nasyonalist hükümeti harici- cek gönderilmeııi meselesi hakkinda elçi Balı.kavı m~lesi ha.klwıda Japon 
davranarak lspanyol polislerinin talebine ye nazın başvekıl muavininin iddiaaına Fransa ve Amerika hiı1'.ümetlcri ile iıti- Sovyet anlaşmaz.liğının doiurduğu va
muvafakat etmi~tir. Bunun üzerine oto-! göre ele geçirilen diplomatik valiz San 1 ~rde.rde bulunmaktn olduğunu beyan zlyet haldunda mal~at iatemiflor ve 
mobil ve içindeki bağajlar bir noterin re- Sebastiyan lngiliz Vis konsolosu tarafın· etmiştir. müzakerelerin ink.itaı takdirimie Japon-

sız parlamentosun 
Sosyalistler ve komünistler kabh .. eyi 
düşürmeğe muvaffak olamadılar 

Paria 22 (ö.R) - Mebusan meclisinin bu aabahki içti
ınaı, Sosyalist ve komünistlerin bir manevrasına lı:arşı, h ükü
ınctin kat"i gnlebesile nctilenm~tir. Biitçe haldnndaki umumi 
müzakereler, pckez hatibin kaydedilrnİ§ olması sebebi1e, pek 
kısa geçtiğinden komiinist parti.sinin genel sekreteri B. Dük
]o kürsüye çıkmış ve bü tçe kanununun 2 inci maddesi üze· 
rinde nleni münnka~a yapılmak auretile her ke:ıin mesuliyet 
nlmnsını i ... tcmiştir. Bu madde, bütçe muvazenesi için elzem 
olan vnridntı tnhsil scliıhiyctini hükümete vermekte idi. 

Başvekil B. D nladiye müdahale ederek demiştir ki: 
- Me~lc sarihtir. ikinci madde memleketin mnli muva· 

zenesi !.-ir elzem olnn vnridatı tnhrıl eel;ıhiyetini hükümete 
vermektedir. Hiç bir hükümet böyle bir m eselede itimnd 
reyinden ba-;ka bir ııey isteyemez, .Sunu yapmazsanız bir knç 
hnftadnnberi takip edilen ve iyi neticeleri bu kürsüde hiç Lir 
hatip tarafından inknr edilemiyen umumi siyaseti alt üst mü 
edeceksiniz) H ükümct ikinci maddenin aynen kabulünü tn· 
lep ede!. Aksi takdirde, Memleketin idaresi için elzem olan , 
varidat reddedilirse. kendi hestıbımn bir <lakika bile iş başın· 
<la kalmak mesuliyctini kabul edemem. B. Dnladiye 

Bunun üzerine reye müracaat edilmiş ve 5 75 mebusun 
ittirak ettiği reylerin neticesi 264 muhnlife karşı 291 muva· 
fık olarak hükümet lehinde zuhur etmiştir. Bu netice mnJi 

kanun emirnamclcrinin kat'i tasvibi mnhiyetindedir. Sosya· 
l ist ve komünistler bu nazik meselede hükümeti devirmek 
teıebbWıünde muvaffak olamamıslardıT. 

yanın tutacağı hattı hareltet hakkında 
niyetlerini l<>rmU§l.ardır. 

Aynı mahfillerin tasrih ettiğine göre 
B. Arita her ilti büyük elçiye tatmin 

edici teminat vermi§ fakat vaziyetin da
ha bir kaç ay gayri m ilsbet b ir tarzda 
kalması ihtimali bulunduğunu kabul 
etmiştir. 

Domei ajansının bildirdiiinc göre ise 
-bu görüşmelerin mahiyeti hakkında ke
tumiyet muhafaza edilmekte fakat Al- Alman hariciye nazırı B. Ribbcntrop Paria ziyaretin<U elçilik binaauıda 
manyanın ve Italynnın Çindeki ekono- . t•erilcn au vareden çıkarken 
mik faa1iyetinin mevzuubahs olduğu Fransız konsolosları Japon mnkaırıatı- mezktlr imtiyailı mıntakalarda Fran~ 
sanılmaktadır. na müracaat ederek Ingiliz ve Fransız ve Ingiliz.ler tarafından icap eden mücS-

Eyi haber alan mahfiller bu görüşme- imtiyazlı mıntakaları aleyhinde alınan sir tedbirJer alınıncaya kadar bu vazi
lcr esnasında bu meselelere de temas tedbirleri protesto etmişler ve bunların yetin idame ettirileceğini bildirmiştir• 
edildiğini söylemektedir. daha ne kadar müddet idame edilece- Bununla beraber imtiyazlı mıntakalnr:ı 

Tokyo 22 (ö.R) - Domei ajansımn ğini sormuşlardır. geçen ecnebilerin beraberlerinde döviZ 
bir tebliğine göre Tiycnçin Ingiliz ve Japon genel konsolosu cevabında sokmalıınna müsaade olunacaktır. 

lı!Slr kapitülasyonla 
Fransız a}'an meclisi ilga hal<kındaki 

Moutrö muahedesini tasdik etti 
Pnris 22 (Ö.R) - Ayan meclisi Mı

sırda kapitülasyonların ilgası hakkında

ki Montrö muahedesini tasdik etmiştir. 
B. Şarl Dümon Mısırdaki 23 milyar 
franklık Fransız. sermayesinin himayesi 
lUz.umundan bnhsctmistir. Hariciye na-

zırı da Fr<ınsnnın bu hususta Mısıra 
emniyet gösterdiğini söyliyerek kapitil
Iıl.syonlar üzerinde Fransanın Mısıra 

hizmetlerinden bahsetmiş ve Mısır hü
kümetinin kapitUlasyonların iJgasından 
pişman olmnmasıru temenni etmiştir!! 

Yont Ciano 
• 

llomaya avdet ettı 
Buda,ı>"...şte, 22 (A.A) - İtnlya ııarici• 

ye nazırı Kont Cinno ve yanındaki zc,·ııt 
cc· bu sabnb saat 7.20 de Romaya mUtcV 

cihen hareket etmişlerdir. 

ı ·el· Budnpcştc, 22 (Ö.R) - tnlya hatl 
ye nazırı kont Ciano Budapc~-tedcn hD: 
rcket ederken Macar hariciye nazır, 
Kont Cakiyi de Romayı ı.iynrctc ds"e 
etmiştir. 


