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havacılığının 
• 
1 

1 
lngilterede bir bombardı
man tayyaresi parçalandı 

LONDRA. 23 (A.A) - Dün bir bombardı
man tayyaresi Rutbath yakininde yere düşerek 
parçalanmışhr. içinde bulunan altı kişi te1ef ol-
muştur .•• 

------' YENt ASIR Matbaasında baıılmıfhr 

kişafı 
• • 
iÇi 

Inönü Hava kurumunu yük- Mübadil, Dıuhacir ve harik
sek himayelerine aldılar zede işlerinin tasfiyesi 

Gelecek ayın on 
beşine doğru 

---o-
4nfıarada IJir basın 
lıongresi topJanaeaıı_ 

. Ankara, 23 (Ö.R) - Reisicümhur İs
met İnönü 14 yıl fahri başkaiılığı ile şe
reflendiidiği hava kurumunu yUksek 
rumayesi altına alarak tairhl derin ma
nası bütün efradı t.arafın'dan anla~ılan 
a!Akasım Türk havacılığına teyit buyur. 
muştur. Türk kanatlarının yarinki mu
yaffakıyetlerini kolaylaştıracak olan bu 
yüksek alaka miill. havactlığunı2.ın dai
ma iftiharını mucip olacaktır. 

Önümüzdeki yıllarda Türk havacılığı 
en büyük bir i1ık4.qfa mazhar olacaktır. 

Dolma bah
çe · hidisesi 

-
ı;Eski va~ · enı8'y~t 
,, direktörimiin ve vazi

tedekl polislerin 
mesgl olmaları 

neticesine vai'lldı.. 
---0----

Bütçe ericii"ıeni barem kanununtf.a _bazı 
_tacfilat yapılmas.ına dair layıhayi tetkik etti 

' 

Ankarada başvekalet ve Maliye vekaleti binaları -YAZISI 3 Cü SAYFADA- • 
Milli .'jef veri len i::ahatı dinliyor 

ZİRAAT KONGRESİ 

Ankara, 23 (Hususi) - Birinci köy 
kalkınması ve ziraat kongresi hazırlık
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l•lanbul 23 (Husv.si)-Dol
ba!ıçe sar«yı önünJe on bir 
v:ıtanda,m öliimile neticele -
nen ~Ga.il hadiıe etrafında
ki tahkil:at ss:m safhaya gir
di. AnkaraJan bildirildiğine 
g&e hadi~eden sırasiyle eski 
vali Muhiddin Vstündağ, es
ki emniyet direktörü Salih 
Kdıç ile muavini Kamran ve 
hadisede vazife gören polis
lerle amirlerinin vazilelerini 
ifa etmedikleri ve mesul ol -
maları icap edeceği neticesi -
ne varılmı,tır. 

Belediye reisimizin 
Ankaradaki temaslar 

Alman protestosu 
V aşıngton hükümetince nazarı 
dikkate alınmıyarak reddedildi 

İngiltere 
Almanya 
Arasında 
iktısadi bir harbin 
başladığı anlaşıhyor .. 

• 
ŞEVKET BİLGİN 

Sergi sarayının buseneı 
ikmali ·muhtemeldir 

Bu hadise Almanyanın en 
ağır bir muval f akıyetsizliğidir 

1 Ankara 23 (Hususi) - Burada bulunmakta olan be1e- Vaşington 23 (ö.R) - Amerikanın, 

dahiliye nazırının beyanatına karşı Al
manya tarafından re&men yapılan pro--

Çekoslovak devleti, Münill karar
lan ile tamamen Almanyanm siyasi 
ve ikbeadi nüfuzu altına girmeğe 
mecbur edildikten sonra Orta Avru
pa ve Cenubu Şarki Avrupa piyasa
larında Almanyanm rakipsiz bir 
mevki elde ettiği görülmüştür. 

diye reiıi Dr. Behçet Uz dün de vekaletlerle temaslarına 1 

devam etmiş, i.ktısat vekaletinde 939 fuarı etrafında alakalı 1 
. , dairelerle gÖl'Üfmüştür. 

. ~ ~ 

Belediye reisi, 9 39 fuarının zamanında ha.zırlanrna.ı için 
·, · hükümetin heı sene ayırdığı tahsiaatm bir in ence fuar le.o- : 

mitesi emrine veıilmeııini ietc:miş, bu dilek kabu1 olunmuş- ! 

tur. Haber aldığımıza göre bütçede yapdacalc münalu!l.le ile 'ı 
bu dilek yerine getirilecektir. 

• testoyu reddetmesi siyasi mehafilde Al
. manyarun 1-0 senedenhari Amerika ile 

münasebetlerinde uğradığı muvaff akı-

Bu piyasalarda iktısadi münase
betler bakımından birinci mevkii el· · 
de eden Almanya için faaliyet saha- , 
ai tahminlerin fevkinde genişlemiş
tir. lktısadi bağlar, siyasi dostluklar 
üzerinde kuvvetle müessir olduğuna 
göre, mevzuu bahis piyasalardaki 
mevkilerini şimdiye kadar ihmal 

, ye~izliklerin en ağırı telü:ld edilmek
t~. Mevcut kanaate göre, Amerikan 
milleti dünya işlerinde luıttı hareketini 
sarahatle tayine başlamışiır. Ve beynel-

Bu sene lzınir fuarının en büyük miiessesesi sergi sarayı 
olacaktır. M.ıH Şefin 937 fuarını af,i&rken verdikleri işaret ' 

üzerine sergi sarayının bu sene behemehal ikmaJi için çalı- l 
şı]acaktır. Bu müessesenin planını deruhte eden mimar 
Gotyeye sekiz bin lira verilecektir. 

eden Büyük Britanyanın bundan ~ 25. 12. 938 Pazar günü ~at t3,4'5 de Ankara radyosun-i 
sonraki iktısadi siyMet telakkilerin- da lzmir ve lzmir Enternasyonal Fuarı hakkında bir hasbi-! 
de bir revizyon yaptığını görüyoruz. hal yapacaktır. Bu hasbiha1, lzmirin bütün hoparlörlerinden ' a.:...a-._......-'---''-'----"' 
Bunun en bariz alametleri İngiltere Belediye reisi Behçet Uz işitilebilecektir... 1 Amerika Cümburreiai Ruzvelt 
ile Almanya arasında alevlenmeğe ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~'!l!!!!!!~~~~""-~----.--~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

=::::::~::~~:::::cd::::: Miissolini Romada Ingiliz başveki-
diseler ispat etti ki. lngiltere, Al1J1an- • 1 e b · t ki e f 1 k 
~~~b~~~~t.~=~~~;~{; i·ne · yenı azı e ı er yapaca 
lif sahalarda ve muhtelif istikamet
lerde siyasi bir tazyik şekline inkılap 
etmesi ihtimali vardır . . 

Diğer tarafdan lngiltcrc, Münih 
kararları ile Avrupada arhk sulh ve 
aükun havasının yerleşmiş buluna· 
cağı ümidini kaybetmeğc başlamış
hr. Bu tesir altında olarak şimdi ln
gilterede birbirine zıd dµşünceler 
kr.ynaş~a ~alindedir. 

Bazıları diyorlar ki: . 
-Arkamızı Avrupaya çevirelim. 

Avrupa işleri ile alakadar olmıyalım. 
Kontinandaki piyasalarımızı bıraka
lım ve bütün dünya denizlerini ku
caklayan imparatorluğumuza baka
lım. Bilhassa Amerikaya, her gün 
biraz daha yaklaşalım, biraz daha so
ku lalim ... 

Bu fikirlerin muarızları lngili:t ik· 
n-divatmın bu kadar sade ve basit 
hir ı:JÜ~\inceye yer bırakmıyacak ka
Jm Kompleks bir yapıya malik 
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Fakat Fransızlar Mussolininin 
manevrası sökriıiyecekti~, diyorlar 

Fransa ile İtalyanın miinasebetleri biç bir 
zaman bu kadar ıerUmemlftlr- ----

Ba.y ve bayan Çenıberlayn 

Paris, 23 (Ö.R) - İtalyan - Fransız 
münasebatı hakkında Röyter ajansı Ro
ınadan bildiriyor : 

:piplomatik mahfellerin tahminlerine 
göre, İtalya Frans& ile akdettiği 1935 
anlaşmalarının hükümsüz olduğunu ilan 
etmek suretiyle Fransayı, bilhassa İtal
yanın büylik harbe i§tiraki için bu 
memlekete müstemlekelerde taviz.Jer va
deden 1915 muahedesi maddelerinin 
tatbikiyle &Mıkadar yeni teliliflere sev-

Turistik 
birinci 

Valimiz 
ketmek anusundadır. 1935 anlaşmasiy-: -o--
le Fransanın T:rablus cenubunda ve Ci- Aftkarada ba işi 
buti hududunda İtalyaya terkedilen ara- takip ve intaç 
:ı:inin hudutları her ne kadar tesbit edil- etineğe çah1acaktır 
me~ de İ~y:u1. h~i.tal~rm~a bu Vali ve Parti başkanı bay Fazlı ~üleç 
arazı İta:ıyaya aıt ımış gıbı gosterilmek- Part· z· t k ı · d h b 

dir 
ı ve ıraa ongre erın e azır u-

te . l ak .. a·· bahki eksp sl . .. . . unm uzere un sa re e 
rrAL YANIN UMfl'LERI A-1- h k tmiş d · u .nrJAaraya are et e ve aıre m -
İtaly.an m~hafilinin kanaatince İtal- dürleri tarafından teşyi olunmuştur. Va-

yan tekliflerini daha tetkik etmeden ev- limiz Ankarada muhtelif vekaletlerle te
\-el Flı'OO.Sanın bunları reddetmesine ma- mas ederek viınyeti alakadar eden işler 
ni olmak ve Akdenizle Kızıl deniz sul- üzerinde görüşecektir. 
hunu sağlamlaştırarak Fransız - İtalyan Ankarada takip ve intacı ümit olu-
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-nilel meselelerde artık gntikçe daha 
bariz bir şekilde vaa.iyet alacağı arı .. -
~ıhnaktadır. Bu da Amerikan silahları
nın yeni bir esas dahilinde tezyidini za
ruri kılmaktadır. 
Veşi.ngton 23 (ö.R) - Ayan harbiye 

encümeni reisi Pitman gazetecile.re be
yanatın<la demiştir ki: 

cA.merikan milleti Japon hükümeüni 
sevmiyor. Amerikan milleti Alman hü
lı:ümetini de sevmiyor. Milletimiz fa -
şist olsun, Nazist olsun bütün diktatör-
lük1ere muarızdır. Mevcut muahedelere 
istinaden umınıll ahJAk prensiplerinin 
meriyetini istiyor. Bunun için Amerika 
şimdiye kadar askeri kuvvete müracaat 
etmemiştir. Ve zaruret olmadıkça yine 
Cle müracaat etmiyeceğiz.> 
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yollar işi 
planda 

B.Fıızlı Güleç Izmirden ııynlırke1ı 
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Bir diplomahn hatıraları: J 

YAZAN 
Franıanm Eski Ankara Elçisi 

kat benim bu tafsilatı vermemden mak
sadım bugün bu itimat mektubu takdimi 
işinin bazı hfidisclerc sebep oldu~unu 
i_şaret etmektir. 

Ele ekleri, kıy af et se İSİ Arasın a 
Şambrön 
-4-

14 üncü Lui, memleketin şerefine mü
tevakkıf olan nüfuzunu muhafazaya çok 
dikkat ederdi. Hatıralarında şöylC' ya

lskender o sabırsız gençliğinde kördüğü- zıyor : 
mü ıu Beypazard kesmemiı miydi~ Bu •Bütün bunların yalnız merasimden 
bir efsane mi, Kemalin, lskenderin bu- ibaret olduğunu zannedenler fazla ileri 
lunduğu bu mü~kül vnziyeti öğren- gidiyorlar.• 
rnck için, efsaneye müracaat ihtiya.-:ı Bununla beraber, İstanbulda o gün-
yoktur. lerde sade harf inkılfıbuıdan bahsolunu-

Monteskiö cÇok büyük bir prensin yordu. Bu, Gazinin son defa giriştiği tc
imparatorluk i kemlwni ıyı seçmesi scbbüstü. Harflerde yapılacak inkılap 

liizımdın derdi. Monteskiöden dnima Ulimleri şaşırtıyor. Okuyup, yazması ol
istifode etmemek faydalı olur. mıyanları hiddetlendiriyordu. Hayrupe-

Çünkü onun müşahcdelerinden her ı·cst şfürler ilham perilerinin kaçtığını 
biri, görüşte o kndar ba it olmasına rağ- hissediyorlar. Çalısamnz olan memurlar 
men umumileş rilmiş bilgilerden müte- raporları, anlamadan sıralıyorlardı. 
şekkildir. Gazeteciler okuyuculnrını kaybetmek-

Eııki Türk hisnrları yıkılıp Boğazlar ten korkuyorlardı. 
milletler nras1 bir komisyon tarafından p ygnınbcre Cebrail tarafından yazdı
kontröle alındığı zaman istanbul artık 1 ılan mukaddes Kur'an satırlarına do
müdafaasız kalan bir kimse gibi idi. An- kunmak hn' .. Sonra, Turkıye [tlbi geniş 
kara ise, o volk nik kayası üz.erine ku- bir m ml<>kctte halkuı yüzde seksenine 
rulmu,, mesut bir rakip gıbi yükseliyor. muayyen bir 1.amana kadar okuyup yaz
Burnd n Gazi; A a ve Avrupa sahilleri- ma oğrcnrnck emrini vermek olacak şey 
ne hlikimdir. mi? .. 

Genç hükümet merkezi, topraktan 'Fakat, Gazinin iradesi onünde hcrşey 
docilr docmnz büyük. sergide görülen eğiliyordu. Bu ink1lüb1 da bütün memle
çabuklukla inşa ediliyordu. Dört yol or- ket kabul etti. 
talanndn atlı heykeller sıralanıyordu. 

Millet M di ine bina yapılmıştır. 
Must f Kemal. şahsi bir hüküm 

ıüren adam misalini bırakarak ölmiyece
ğim, derniıtir. T csis ettiğim parlamenter 
ve hür bir Cümhuriyet bı::akacağım.> 

Ankara, beş kilometre uzunluğundaki 
Cümhuriyet caddesi açılmış, taşlan dö
şenmiş, elektrikleri dikilmişti \'e sadece 
sefaret binalarının inşasını bekliyordu. 
Bu binalar da birbirleriyle, güz.ellik ba
kımından rekabet edeceklerdi. Caddenin 
kenarına dikilmiş olan akasyalar yer
den bitme emrini almışlardı. Göz. alabil
di •ine gidiyorlardı. 

18 inci asnn oı1alanna doğru, biz.im 
siyasi heyetimize dahil olan Macar asil
zadesi Baron Tott, böyle bir inkılabın 
zaruri olduğunu düşünmüştü. Gayyur 
bir adam olan Baron, memleketin dilini 
oğrenıneğe çal~tı. Hatıralarında şöy
le yazar.• 

•Türkler, asil dillerinin fakirlif,<ini 
Arapça ve Farsçayı tamamen kabul edi
yorlar, beş alfabe 1..-ullanıyorlar ve bu 
harflerin her kesin istediği gibi intihap 
ettiği muhtelif yazı şekilleri var .. Bu su
retle okuyup, yazmağa yeni maniler 
icat etmiş oluyorlar. Bir adamın ömrü 
dürUst yazıp okumağa, ancak kafi ge
liyor, ne okuyacağım tayine, okudukla
rından istifad<'.;'C nasıl vakit bulsun?• 

•• !'MEDİ ... 
-*-

Arkeoloji köşesindeki lzmir 
dikkattır amazonu çok şayanı 

Halkevinde açılıın el emekleri sergisindeki Arkeoloji 
şubesi büyük bir z.cvkiselim ve itina ile tanzim edilmiş- .--~~~=-7·-=-~-,,..-~_ •• 

tir. Beş tane vitrin dolusu eşyadan ibaret olan bu kı
sımda çok güzel ve natkarane eserler vardır. 

Bilh kapıdan girerken sol tarnftaki ilk vitrinin 
içinde mermerden ufak bir kadın büsti.ı görünüyor. Bu 
(lzmir) namındaki Amazonun timsalidir. Mil· dd n 

evvel üçüncü asrın sanatı olan bu eserin yüz hatların 
dikkat edılirsc Yunan sanatkarlarının o zamana mahsus 
yaptıkları heykel tiplerinin hiç birine mü,abeheti yok
tur. Bu, halis bir Anadolu tipidir. Nurani bir çehredir. 
Bu da T ruvalılnrın imdadına gelen Amazonlnr dediği
miz cengaver kadın taife .. inin, Turani kavimlerden 
Eskit namındaki kavme mensup oldukları hakkındaki 
faraziyenin en c nlı delillerinden biri olmak itibarile 
bizce büyük bir ehemmiyeti hwzdir. .,...~~~.·-~'~"' 

Yüzük taşları içinde bilhas iki tanesi naznn dik· 
kate çnrpmaktodır. Biri altı buçuk karat ağırlığındaki .-.....ııa;,.;~-"---~'"----=g;;,~-L~_:;.;=:..;;;s~= 

koyu )'eııil zümrüt taşıdır. Arkaik devri eserlerinden 
olan bu taşın üzerinde Jübiter, Apollon, Mars yani baş Ma
bud, Güneş ve Harp ilahlarının timsnllerile, henüz manası 
halledilerniyen on bir tane Elen Arkaik harfi vardır. 

Kıyafet sergisınde Ataturk ko 

ince ve o kadar güzel ki böyle ufak ve gayet sert bir taşın 
üzerinde işlemiş olan el ve kalemin viicud getirdiği bu sihir
knr sanat eserine hnyr~n olmnmnk kabil değildir. 

Diğeri açık mai renkteki ynkut taşıdır. Bunun üzerinde de 
(lpokamp) denilen ve yan at yan balık §eklinde olan cana
varın üstüne binmiş (Anfitrit) namındaki deniz perisi gö
rünmektedir. M. E. beşinci asır eserlerindendir. Sanat o kadar 

Diğer eserlerin her birinin de tarih ve sanat bakımından 
ayrı ayn kıymet ve hususiyetleri vadır. Büyük emeklerle vü
cuda getirilen bu sergiyi ziyaret etmek fırsatını kaçırmamala
rını halkımıza hasseten tavsiye ederiz ... 

Bir çocuk 
Kaza neticesi taban .. 

ca ile kar,deşini 
öldürdü 

Dikili kazasının Gazipaşa caddesinde 
oturan eski sandık emini B. Sezainin 
evinde müessif bir kaza olmuştur. 

Hadise etrafında verilen ı:nalUnıat şu
dur: 

B. Sezai evvelki sabah evinin yatak 
odasında, yastığı altında tabancasını 

Takma gözü kırılan 
kızın başına gelenler 
n beş gün karı koca oyun oynamı lar ....... Kız 
şimdi müddeiumumiliğe ş· a et ediyor 

uAldatıldımn diyor .. 
Müddeiwnumilik kapısında oldukça va ikame ediyor. 

bUyük bir kalabalık... Burada nöbet Halilin alınan ifadesinde Sabiha ile 
hekliyen polis memuru toplananlara çı- kan koca hayatı yaşamağa başladıkla
kışıyor: rını inkar etmiyor. c:Bir iş1ir o!du> di-

- Ortnda seyredilecek bir şey yok.. yor. 

Şehir bir satıh Uz.erinde uzanıyor, ip
tidai Romanın dülgerlerini meşgul eden 
görünmez binalara aldırış etmiyor. On
lar ilahlar için, yani ebediyet için bina 
inşa ederlerdi. Yeni Ankara, bir gün 
olup ortadan kaybolacak olursa Bi7,mıs 

surlarına yeni hanıbeler ilave olunacak 
değildir. Bu Bizans surları bugün bile 
hala eski (Ankara) Ansir kalesini ku
şatmaktadır. Bu harabeler ortasındn 

Yaban domuzlarında 
Şap hastalığı vardır 

a unutarak evinden ıı;kımştır. Odada 
bulunnıı bay Sezainin 13 yaşındaki oğlu 
Emin tabancayı bularak karıştınnnğa 
baslrunıştır. 

Urla ve Seferihisar isti.kametinde 
Kuşçular ve Ufuklar mevkii ormanla
nnda şap hastalığına müs."lp domuzlara 
rastlandığı görülmüş, bunların imhası 
için icap eden 'tC'rtibat alınmıştır. 

Yol açın, yolu kapadınız. Bunun üzerine kız muyene ediliyor. 
Fakat koridoru dolduran kalabalık Doktorun verdiği rapora göre uzvi te

gittikçe artıyor. Herkesin merakla top- şekkülatının hususiyeti noktasından M
landığı bu sahneyi siz de merak ede - len kız olması muhtemel bulunduğu bil-
ceksiniz.. diriliyor. 

yalnız Ogüst mabedi kalacaktır. 
Mabedin bir güvercin beyazlığındaki 

kemerli kapısı altında ekseriya durup 
dinlt"nmisimdir. O zaman kendimi bu 
kapının çizgileri ile kuşatılan bir mazi 
içinde hissederdım. Orada Ogüstün va
siyetnamesi denilen 'e nsırlann hürmet 
ettiği kitabeyi okurdum. 

Şap hastalığına tutulan bu domuzlar 
kaçamadıklnrı için köpekler tadından 
uyur vaziyette görülerek öldürülmekte, 
bu suretle kara sı[,'lrlara bu hastalık si
rayet etmektedir. 

Çocuk, tabancada kurşun bulunduğu
nu bilmiyordu. Bir aralık tabancadan 
kurtulan bir kurşun, odnda yatan Emi
nin kardqi Nuriye isabetle sağ bacağın
dan yaralanmasına sebebiyet vermiştir .. 

Suçlu ÇO<!llk, ve tabancayı saklamak
ta ihmali görülen baba adliyeye veril
mislerdir. 

Bir gün Mussolini bana Venedik sa- Viluyet makanu, bu civarda sürek av- -*-Ödemişte müessi~ rayında : ları tertip edilerek hastalanan yaban 
- İmparator Ogüstün hükümeti, Ro- domuzlannın toplruınıasmı a11ıkadarlara 

manın hem itila noktası, hem de inhita- bildinniştir. Her tutulan ve öldürülen 
tının başlangıcı olmuştur• dedi. domuz. için öldürenlere vilayet Ziraat 

Bu düşünce dotıru ise, ihtiyarlıyan müdürlüğü birer lira ikramiye verecek
imparatorun Küçük Asyadakilere hita- tir. 

bir htldise ... 
Ödemişin yazı mahallesinde Tütüncü

ler sokağında oturan (M) adında bir 
adamın (H) adında evli bir kadınla gay
ri meşru münasebet tesis ettiği anlaşıl
mış ve cürmü meşhut yapılmıştır. Hadi
senin şayanı dikkat noktası erkeğin 54, 
kndının 22 yaşında bulunması<lır .. İki 

suçlu adliyeye verilmişlerdir. 

ben ve hem Yunanca, hem Latince ola- ----------------
:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· rak bu kitabeyi niçin yazdığı anlaşılı- • • 

yor. Maksadı, yaptığı seferlerle onların E Gelenler gidenler E 
gözünü kamaşt.ınnak idi. Roma hakkın- : ..... •• • ... • •• ............... •••• ......... : 
da propaganda cihetinden hiç bir .şc~ ih
mal edilmemişti, hatta Romanın ilk as
rındaki fütuhat bile!. 

Mermer kilğıttan foz.L:ı dayanır, rad
yo dalgalanndnn dalın geç kaybolur. O 
zamnn bunlnra cevap verecek rndyo 
dalgnlnn dn yoktu. Bu suretle, Sezar
Ogüst ilahiyctini Gnlatlarn kabul et1iri
yordu. Bu hitabeye, bir dini eser gibi, 
ilk ke1imeleri ile isim vermek icap eder
se •lkrunı gestonıın• demek lazım. 
Emrivakiler! Bir irade ile takrar canlan
dırılan bir şehir için güzel bir kitabe!. 

Hnriciyc vekfiletindc knr ırna hiç um

madığım biri çıktı : Eski dostum Sara
coğlu Şükrü bey, Hariciye vekiline ve
killet ediyordu. Kendisini Atinadan ta
nırdım. Orada çok iyi dost olmustuk. 

Birnz konusur konu maz, kendisine 
hah ;ettiğım meselenin memnuniyet ve
rici bir sckildc hnllcdileceğini anladım. 
Hakikaten, Tcvfık Rüştü bey Viynna
dan geldikten sonra derhal haber verdi; 
TU.rkiyc hükümeti beni Fransız elçisi 
~L:ırak tanı~·ordu. Cilmhurrcisinc iti-
11'\atnnmcmi sonra takdim edebilecektim. 
Hariciye vckıli bunu bildirirken: 

- Bu kimseye gösterilmemiş bir ha
rekettir, dedi. Milletler arası bakımın

dan da bir istisru:ı olarak kalacaktır. Bu
nu l't'Smcn diğer meslekdaşlarımız.a da 
bildirin. 

Bir iki gun sonra, Bcrlindeki elçimiz
dcn bir telgraf aldım. Berlindeki Fransız 
elÇLil. ~~~ım M. Hndolııi bu görüI- 1 
mcmış ıstısnadan dolayı duyduğu hay-

•ti bıldiriyordu. 

Şehrimiz Felemenk fahri konsolosu B. 
Maurice d'utile Atinadan, iktısat veka
leti bahçeler ınütahassısı B. Rasim An
knradruı gelmişlerdir. 

Di.inkü sayımızda İz.mir Halkevinde 
aCllan kıyafetler sergisi münaS<'betiyle 
yazılan yazıda Bn. Nedime Mutlutürk 
ismi sch\en •Kutlutürk- seklinde çıktıVali B. Fazlı Giılcç Ankaraya gitmiş

tır. ından düzcltirız.. 
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1937 - 1938 Senesi zaferini 
BUGü 

Kült .. r 

- a a 
ABELLA .IEAN MURAT . 

P. RICHARD VJLM 
Gibi iiç lıü) ük I•'raru ız nrtisti tarafından ten. il cdilmi temiz ,.e ~ok 
~liicssir bir k hikii)csini musa\•\·cr nenin en güzel filmi \-azifc 
ılc aşk ara ındnki mücadele ve tay ·arcciliğin en son tcrakkiyatı 

bu filinıde heyccnnla görülecektir 

2-Paris eğleniyor 
PRANSANIN EN llUYUK ARTIS1'LERI 

LUSIEN BARUKS - Dita Parlo 
Tarafından temsil edilmiş eğlenceli - ncseli - şarlah komedi 

Ayrıca Foks Jurnal 

Müddeiwnumi muavinliği kapısı Oğlan bu neticeden gayri memnun, 
önünde gözü yaşlı, on be.ş Yll§larında kız ise gUz ya§ları içinde bu neticeye 
bir kızcağız, yanında pejmürde kıya - razı oluyor. 
fctli bir delikanlı var. Kapıda toplanan- - Tek namusum payimal olmasın da 
lar: ne olursa olsun .. insan halidir bu .. Ben 

- Herif kızı kandırmış.. kız olayım, sürUnmeğe razıyım. O za-
- Taarruz etmiş.. man Halilden dava etmem, diyor. 
- Bir gözü takma.. Fakat adliye, el koyduktan sonra işin 
Deyip duruyorlar. Bilahare 4in haki· arkaSlnı bırakmıyor. Kızın, bir müte

katini öğreniyoruz. Meğer Sabiha adın- hassısa muayenesine karar veriyor. 
daki bu kızcağızın bir gözü hakikaten -*-
takma im~ .. Takma gözü kırılmış, bir Dördüncü Ü'" yıllk 
yenisini almak için tanıdıklarından Ro- Y 
doslu Halile baş vurmuş.. Yol projesi 

Sabihanın hayatta yalnız bir teyzesi 1525 sayılı şose ve köprüler kanunu-
varmış. Halil kıza bir takma göz temin nun sekizinci maddesine tevfikan üç .se
edeceğini vadcimiş ve beraberce lnnirc nede bir tanzim ve tatbik edilen vilayet 
gelmeği teklif etmis... yollnrırun üçüncil senelik tatbikatı bit-

mış. tir. 
Iki yolcu yola koyulmuşlar, Izmire 

gelmişler .. Ikiçeşmelik civarında bir ai- Bu kanun ahkamına göre 939, 940 ve 
le evinde bir odayn yerleşmişler .. Iz.mi- 941 senelerine ait olmnk üzere dördün
rc ı'elişiıı ilk günii istirahatle geçmiş, CÜ üç senelik yol programının tanzim 
ikinci üçüncü gün de evden çıkmamıs- edilerek mart ayı sonuna kadar tasdik 
Iar.. eclilml'k üzere Nafıa vekaletine gönderil-

Genç kız ve genç delikanlı aynı çatı ınesi vilayete bildirilmistir. 

altında ve aynı odada günlerini bern- -*-
ber geçirince nkıllarına bin türlü :fena- Bir genç denize düstü 
lık gelmis .. Genç kızın iddiasına göre Konak Vapur iskelesi civarında do-
ckarı-koca oyunu> oynamağa başlamış- !aşmakta olan yirnıi yaşında Riza is
lar... minde bir gencin denize düştüğü nazarı 

Nihayet genç kız tl'cavüze uğradığım dikkati celbctmiş ve yetişenler tarafın
ve kirletildiğini farkedincc bir istida dan kurtanlmıştır. Riza, evli bir adaın
ile adliyeye baş vuruyor ve, Halilden da- dır. 

Gazinosu 
a ~amşaat 21deŞenGREGO 

- -
idaresin e büyük 

NOEL REVEYONU 
Sürprizler - Noel ağacı - Atraksion .. 

•••••••••••••••••••••••• 

Pazar günü : Danslı çay 
•••••••••••••••••• 

Birinci kanun 29 erşembe akşamı ikinci 
GALA SUVARESi ... 

uGREGOR» 

SEVİL GECESİni 

hak-ki 8a g.. e ·ıe takdim edecek. Bu tarz tafsilatı Sen Siınon pek se
rdı. O yüksek kalemi de kıskançların 

)('r1ndl"k1 hali pek güzel çizerdi. Fa-

SEANSLAR HER GUN : Paris eğleniyor 3.10 \'c 1.15 te ~<\le Ka
natlnrı 5 ,.e 9 da... Cumartesi ve Pazar snat l de A§k knmıtlarile 
başlar... 1<1ATLER : Park duhuliyesi dahil 20 - 30 KURUŞTUR 

'-w ere ECTTC"rrım "ii?S-?iFUM i~rz7~.IZ7..zril ~~~~~~I 

iktısadi bir harbin 
başladığı anlaşılıyor

ŞEVKET BiLGİN 

- BAŞTARAl~I t İNCi SAHİFEDE -
bulunduğunu söylüyorlar ve şuntı 
ilave ediyorlar: 

- lngiltere Avrupadan tecerrüd 
etse daha fazla mı emniyette olur~ 
Avrupayı tamamen Almanyanın ku· 
cağına atmak yarın en korkunç kon
binezonlarla karşılaşmasına sebebi
yet vermez mi} 

Başka bir düşünce sahipleri: 
- Madam ki Avrupa işlerinder. 

tecerrüd etmek kabil değildir, şu hal
de İngilterenin ekonomik menfaat
lerini Almanyanın menfaatleri ile 
uyuşturalım ve bizim muhtelif Av
rupa piyasalarındaki mevkiimize 
hürmet etmesi rtile bazı noktalarda 
Almanyanın tefevvukunu kabul ccle
lim... Diyorbr. 

Bu fikri kat 'i olarak red edenler, 
Almanya ile uyuşmanın imkansız· 
lığını nnlatmak için diyorlar ki: 

- Almanya, serbest döviz bul
mak maksadile mahsullerini bize sat
mağa nmade ise de hiç bir halde in· 
~ilterenin Avrupa piyasalarındaki 
menfaatlerini ve liberal ekonomik 
sisteminin prensiplerini tammağa 
meyyal değildir. 

işte bu fikir mücadelesi tedrici biı 
surette lngiJtereyi asıl yoluna dön· 
dürmüştür. 

lngiltere Avrupadan yüz çevire
:niyeceğini anlayınca, Orta Avrupa 
ve Cenubu şarki Avrupa piyasala
rındaki mevkiini Nazi mctodlarma 
karşı müdafaa icin adeta bir Antren
man yapmağa başlamıstır. 

Romanya Kralı Karolun, Yugos
lavya Kral Naibi Prens Polun ve son 
günlerde bir Çekoslovak heyetinin 
Londrayı ziyaretleri hep lngilterenin 
bu memleketlerle olan iktısadi mü
nasebetlerini kuvvetlendirmek gaye· 
sini gütmüstür. 

(City)niu, lngiliz sanayi aleminin 
ve nihayet bütün lngiliz piyasasınır. 
Memleketimizle is birliğine her 7.a
mandan daha fazla ehemmiyet ver
dikleri muhnkkılkbr. 

Biz. bu İş birliğinin, ticari müba
deleler sahasında henüz pek verimli 
olmıyan neticeleri de ı;?enisletmeğe 
yardım edeceği kanaatindeyiz. 

Avrupa piyasalarında lngiliz - Al
man rekabeti bu gidi le ve gün geç
tikçe daha bariz bir ~ilde kendini 
~österecektir. f ngilizler bu mücade
lede muvaffak olmağı göz\erine 
koydukbrından büyük bir hazırlık 
devresine girmişlerdir. 

Verilen haberlere göre: 
t - lngiliz hükümeti yabancı 

müşterilere ve yabancı memleketlere 
açılacak olan kredilerin miktannı his 
edilecek derecede artırmak salahiye· 
tini parlamentodan istemiştir. 

2 - lngiliz ihracatçılan, ticaret 
nezaretinin kontrolu altında, Alman 
metodlarına benzer şekilde organize 
edilmektedirler. Bu maksadla müş
terek bir sanayi cephesi kurulmuş
tur. Bu cephenin miimessilleri her 
hangi bir endüstri şubesinin bütün 
mensupları namına söz söyliyecek
lerdir. 

3 - (Lancashire)de dört binden 
fazla pamuklu mensucat şubesi ya
bancı reknbetinc karşı koyacak su
rette, pamuklu mensucat endüstTİ
sinin yeniden organize edilmesini is
tihdaf eden bir proje kabul etmis
lerdir. 

4 - Maden teşekkülleri Alman 
rekabeti ile mücadeleyi temin ede
cek bir kredi sermayesi vücuda ge
tirmişlerdir. 

lngiliz endüstrisinin diğer şubele· 
rinde nvni hazarlak vardır. 

Bugün Büyük Britnnyanm en faz
la ehemmiyet verdiği ~ey, ecnebi 
memleketlere açılan kredilerden yal
nız lngiliz ihracatcılarının istifade 
etmesi ve lngiltere ile bu memleket· 
ler arasında iktısadi münasebetlere 
yeni bir hız vermesidir. 

Almanlar, şüphe edilemez ki, bu 
İngiliz faaliyetini iyi kar ılamamıs
lardır. Bu yüzden lngiltcre • Alman
ya arasında başlayan iktısadi harbin 
zamanla ne netice vereceğini simdi~ 
den kestirmek müşküldür. 

ŞE~H~• iır ~~,., 



34 ...... eYVel caınartesl 1938 
A 2 6 •• - a c ıuıam 

• ' 
Kızılay 

Reisicümharumuzun 
yüksek himayesi 

altına girdi 
Milli Şel, Çocuk Esirge· 

me kurumunun lahri 
reisliğini kabul 

buyurdular. 
Ankara, 23 (A.A) - Reisicümhur İs

met İnönilnün Türkiye Kızılay cemiyedir. Bii~ ük Millet Meclisi Pazartesi gü-

Mübadil, muhacir ve harik
zede işlerinin tasfiyesi 

Ankara 23 (ö.R) - Büyük Millet 
Meclisi bugün muhtelif kanun la;'lha
Jarmı tetkik ve kabul eylemiştir. Bu 
meyanda 1938 müvazcnci uınwniye ka
nununun bllı tertiplerinden 2450256 li
:ıa münakale- yapılmasına ve bazı tertip
lerden 120500 lira tenzil edilerek bir 
bım fasıllara da fevkalade tahsisat ko
nulmasına ait kanun lfıyıhası vardır. 

Büyilk Millet Meclisi memudarmın 
teşkilAt kanunu ve mübadele, muhacir 
w harilaiede işlerinin kat'1 tasfiyesi ve 
lntacma dair kanun liiyıhası da bugün 
müzakere edilerek kabul edilmiştir. Bu 
.a:nuncu kanunun hükümlerine göre, 
kanunun neşri tarihine kadar mübadil, 

muhacir, mültecilerle harikzede-lerin 
hilkümet tarafından gösterilmiş olsun 
olmasın işgal ettikleri hazineye aii gay
ri menkullerin icar ve ecrimisillcri, son
radan işlenerek kat'ileştiği zamana ka
dar aranılmaz. Tahakkuk ettirilmiş olan 
icar ve ecrirnisiller terkin edilir. Icra -
lar ve ccrimisil dnvalarına ait takibat 
durdurulur. Adli ve idari kararlar ter-
kin edilir. Tahsil edilen icar ve ecrimi
siller geri verilir. Şağiller tarafından 

ya doğrudrm doğruya, yahut ta hükü -
met tarafından kendilerine gösterilip te 
işgal ve sonradan istirdat edilen ve hak
larına mukabil bono verilen gayri men
kuller hakkında da bu hükümler cari-

.. t k t l ktı tini yük!:ek himayeleri altına almak su-nu e rar op anac:_a r. 
BüTÇE ENCOMENINDE retiyle cmiyeti taltif eyledikleri riyase-

Ank 23 (H ') B'" ··k Mili t ticümhur katibi umumiliği tarafmdan ara ususı - uyu e 
Meclisi bütçe encümeni barem kanu _ Kızılay cemiyetine tebliğ edilmiş~r. 
nunda bazı tadilat yapılmasına dair ka- Ankara, 23 (A.A) - Çocuk Esirgeme 
nun projesi üzerinde tetkiklerine bu - kurumu başkanı Dr. Fuat Umayı bugün 
günde devam etti. .Maliye vekili Fuat kabal buyuran reisicümhur İsmet İnö
Agralının bu proje üzerinde venıuş ol- nU genel merkez heyetinin istirhanu 
duğu izahatı müteakip maddeler ilze- ilzethıe kurumun fahri reisliğini mem
rinde tetkikata başlandı. Projeye göre nuni}'etle kabul ettiklerini bildirmişler 
teşkilAt kanunları ile kabul edilen kad- \'C Jruruma muvaffakıyet temennisinde 
ı-olar beş sene değiştirilemez. Ancak bulunmU§lardır. 
maaş ve ücret fasıllarında fazlalığı mu- -*- . 
cip oımamak §artiy]e iş bqlümü bakı - !jnlJnü Hava kurumu-
mından zaruri tadilat yapılabilir. ._ ı_ h . 

Türkiye birincilikleri 
nu yiiR8'!1< ımaye-

lerine aldılar 
- BAŞTA&AFI 1 JNct SAldn:DE -
lan tkma1 edlliniştlr. Kongre önümüzde
ki salı g\inil Ziraat vekili Faik KurdOt
lunun blr nutku ile Hallcevi salonunda 
aÇılaeaktır. Demir Spor on oyuncu ile oynıyan 

Aydını ikiye karşı 6 sayile yendi 
BASIN KONGRESİ 

İstanbul, 23 (Husus!) - Gelecek ayın 
on beşine doğru Ankarada bir basın 

kongresi toplanac81ıctır. Kongrede basın 

birliği kanununun tatbikatı etrafında 

S A d d S 4 1 I • J d • müzakereler cereyan edecektir. amsuu - y ın maçın a amsun - ga ıp ge ı Ankara23 <A.A)-Reisiciimhurtsmeı 
Ankara, 23 (Ö.R) - Milli küme hari- kişchir müdafansını zorlamağa ve gol İkinci devrede oyun yine Demirspor İnönii 14 yıldan beri fahri başkanhk-

c:lnde kalan nuntakalarm Türkiye birin- adedini arttırmağa çalışnu~1arsa da Es- lehinde inkişaf ederken müessif bir ha .. larlyJe tereflendirdikleri Türk hava ku
cillği maçları Kocaeli grubu birincisi kişehir müdafonsı bu fırsatı kendilerine disc oldu. Aydının Eskişehir kalesine rumunu yüksek himayelerine almak su
:.kişehirin Demirspor takımı ile Sam- vermemiştir. Mütehalif bir seyir ta~ip lf inen sol içi kaleci ile bir karşıl8§IDada retiyle de havacılık davasına karşı tarl
am grubu birincisi Samsun İdman yur- eden teşebbüslerden sonra Eskişehir ta- Eskişehir müdafii baygınlık geçirdiğin- ht kıymeti ve derin manası bütün Türk 
du, Aydm grubu birincisi Aydın spor kımı faaliyetini arttırarak Aydının akın- 'ı den oyun inkıtaa uğradı. Sol için saha- milletince çok iyi aıllaşılan alAk.alarını 
w Adana grubu birincisi Adana İdman ]arını bertaraf etmiş ve nisbi bir haki- dan çkarılması ve kalecinin iyileşerek teyit buyurmuşlardır. 
yurdu takımları arasında bugün On do- miyetle oyunu Aydın yan sahasına nak- ı yerine geçmesi üzerine oyun tekrar baş- Türk kanatlarının yannki muvaffakı
km mayıa stadında az kalabalık merak- le muvaffak olmuştur. 15 inci dakikada ladı. Aydınlıların 10 kişi kalmasından yetlerini kolaylaştıracak değerli bir tak
ı. kitlesi öniinde yapılmıştır. Fikistür bir şutle F,skişehir beraberlik sayısını istifade eden Eskişehirliler 65 ve 85 in- dir ve teşvik olan bu büyilk teveccüh 
aeticesinde öğleden evvel Aydın spor yaptnl§tır. Bu golden hız alan Demir- ci dakikalıa-da daha iki gol yaparak oyu- ınillt havacılığımır.m daima iftiharla sak-
Demiıılpor takunlan, öğleden sonra sporlular Aydın kalesi etrafına yerleş- nu 2 - 6 gibi bir farkla kaznmışlardır. lıyacağı bir kazançtır. 
~ idman yurdu - Adana İdman rniş buJunuyorJardı. Bu oyun neticesin- Öğleden sonra yapılan Samsun-Ada- -*-
,...<N takımları kar§lla§nuşlardır. de 32, 33 ve 41 inci dakikalarda tiç gol na maçında Adananın zaman zaman ha- Alman protestosu 

Demlnpor - Aydımpor maçının ilk daha yapmağa muvaffak oldular. Ay- kimiyetine rağmen Samsunlular 1 - 4 
... dkeJen :iki tarafın tesirsiz hücumla- dınlılar oyunun 42 inci dakikasında bir salip gelmijlerdir. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
~ye komisyonu reisi 'bu 8Öilninie 

-şahsi mfitaleası oldufunu da ilAve et -
miştir. 

..... ~ llOIUll altıncı dakikada golle mu'kabele etliler ve oyun blrlnd Ylll'Ul, yine 19 ma)'la -tadn•& IWd
~ lk golünU yapmağa muvaffak devrede 2 - 4 De.mirsporun lehinde neti- şehir - Samsun takımlan arasında final 
alnnlf, mateakiben açılan Aydınlılar Es- cclendi. maçı oynanacaktır. Lima 23 (Ö.R) - Resmen bildirildi

ğine göre Amerika cümhuriyetleri Ame
rikan tesanüt formülünü, sulh takririni 
zorla ele geçirilen topraklarm kabul 
olunmaması hakkındaki Birleşik devlet
ler tezini ittifakla kabul etmİ§lerdir. 
Bir Amerikan adalet divanı tesisi hak
kmdaki teklif ise Arjantinin muhalif 
ve Şiliin müstenkif reyine karşı 19 rey
le kabul edilmiştir. 

Amerikadan yükselen ses 
Amerika Hariciye encümeni reiai diyor ____________________________ ..._ ______ _ 

ayanı ki: 

Amerika milleti Japon hükümetioi 
Al h••k•• t• • d • Romanya milli 

-*-
de man U urne ını e sevmıyor takımı Ankaraya 

Almanyanın protestosuna Vaşingtonun red cevabı gitti 
b •• •• •• h• ) . J İstanbul, 23 (Telefonla) - Federas-

U gUD U O en mu ım mese es1 sayı.ıyor yon tarafından davet edilen Romanya 

VA§İn8ton 23 A.A) - Ayan hariciye münhuıran kendi ıahsi mütalaası oldu- suliyetlerini artbrdığından Amerikan si· takımı bugün geldi ve akşam Ankaraya 
•· • · · p· ·ı b v ·1· ı · t" j 1·Lı · b" .. . d hareket etti. Romanya takımı ......... ..+ .. si encumeıu rC1S1 ıtman gazetecı ere cya- gunu ı avc ey cmıı ır. awanmasının yenı ır esas uzerm e tez- . . . ~""' 

utta balunarak ezcümle demiıtir ki: Vaıington 23 A.A) - Amerikanın yidini zaruri lcılmaktadır. ,unu şehrimize dönmll§ bul tır. 
Amerikan milleti Japon hükümetini Almanya tarafından resmen yapılan pro-I Londra 23 (ö.R) - Amerika dahili- Kayserlde bir deri 

eevmiyor. Amerikan milleti Alman hü-1 teııtoyu reddeylcmiş olması ıiyasi muba- 1 ye nazın B. Haykaun nutku hallındaki fabrikası aplıyor .. 
lı:Gmetini de sevmiyor. Milletimiz komÜ· f?de. Almanya~ın on senedenw beri wAme·ı Alman proteatoıunun Vqington bükü- ~nkara, 23 (Husus!) - İktıaat vekA
ni.t olıun, faıiat olsun her türlü diktatör- rıka ıle olan munuebatında ugradıgı mu· meli tarafından reddi bu sabah bütün Jeti Kayseride bir dericilik kooperatifi 
lak hiik.ümetlerine muanzdır. Amerikan vaffak.ıyetsizliklerin en ağın olarak te- lngiliz gazeteleri tarafından birinci dere- kurmağa karar veııni§tir. ' 
milleti mevcut muaheddere iıtinaden lllii edilmektedir. Mezldlr mahafilde d ··h· b" h•d· 1 le bild"ril Uzun bir zamandan beri bu '-'e u~-ce e mu ım ır a ıae o ara ı • '"P e; 
alJak n adalet prensiplerini meriyette mevcut kanaate göre Amerikanın totali- mitti. iki memleketin mütekabilen sefir- rapnlann faaliyetleri birleştirilerek de-
batmak kudretindedir. Hülı:ümetimiz bu- ter devletlere kartı olan hattı hareketi ld-'-1 h ri ti,...-tin. te ·· ..... 1 .... ıft __ ._.__ lerini geri a ut arı tari ten beri Almanya -....,, m vsune ~CWLur. 
1n1n içı"n L:- de askeri kuvvete müracaat yavaı yava• tavazzuh etmeğe baılamıı- Am "k d k '- _ Bundan ı. ... ~ka Kay "d b" deri fab-,...,.. .,, ve erı a arasın a i milnaseoetJer de ~ sen e ır 
mecburiyetinde değildir. Bu zaruret ha- tır. Amerikanın enternasyonal iıı.lerde -"t- l rikası k··-·'---•~-- y · de ... _. ..... ,L t 

Y •· esasen mevcut o an eerginliğin böylece wcUUH:1tAur. enn ~a 
ııl olmadıkça da müracaat etmiyecektir. tikçe daha bariz bir tekilde vaziyet ala· his edilir derecede vehamet keabettiği yapmak üzere miltahassıslardan mUrek-

Hariciye encümeni reisi bu beyanatın cağı anlaşılıyor. Bu ise Amerikanın me· müphade edilmekte ve harbiye komis· kep bir heyet tetkikler yapmakla meş-
yonu rei3i B. Pitmanın enerjik beyanatı guldür. Heyet fikirlerini ve fabrikanın . 
bilhuaa kaydedilmektedir. Mumaileyh kurulacağı yeri tesbit ettikten sonra 1500 kişilik Tiirkiyenin en büyük sn!onu 

~ON YENi SiNEMA TELE[~~ 
Bugünden itibaren 

Büyük f'edakirhğa katlanarak Imıirde ilk defa olarak üç yeni 
filim bird<~ll takdim eder 

1- T ARZANIN iNTiKAMI 
2 

Türkçe sözlü harika şaheseri 

RADYO KRALiÇESi 
Amerikanın m~hur küçük yıldızı ŞIRLEY TE!\IPLE 

tarafından yarntılan senenin en güzel filmi 

3 - Türkçe izahlı F oks Jour 

nalda EBEDi ŞEFiMiZiN 
Cenaze merasimi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANSLA& : Cumartesi ve puar giinleri 10 - 2 - 5 - 8 - de 

diğer günler 3 - 5 - 8 de başlar 

1 demiıtir ki, cAmerikanın emri altında derhal faaliyete geçilecektir. .. 
1 her hangi bir memleketi imza ettiği mu- Son bir halta içinde 
ahedelere tevfikan beynelmilel ahlik ve Yakalanan kaçakçılar 
adalete riayet etmeie mecbur edecek Ankara, 23 (Ö.R) - Gümrük muha-
derecede kuvvet vardır.> laza teşkilatı tarafından bir hafta içinde 

Vapngton 23 (ö.R) - Amerikan 495 kaçakçı, 1192 parça gümrük kaçağı, 
umumi efkiin dahiliye nazırı Hayksın 8417 gram inhisar maddesi, 177 altın li
beyanatı dolayıııile Almanyaya en küçük ra, 81 Türk lirası, ~ç silah, 178 hayvan, 
bir mazerette bulunmaktan bile istinkaf 18 kasatura müsadere edilmiştir. 
eden hariciye nazır vekilini ittifakla tas- Kurdela ve kordon 
vip etmektedir. Hariciye nazır vekili Al- sanayiL 
man maslahatgüzarına demi~tir ki: Ankara, 23 (Ö.R) - İktısat vekaleti 

Dahiliye nazınnın tenkidleri Alman tarafından yapılan tetkikat netcesinde 
siyasetinden mütee88ir olan Amerikan memlekette kurdeln, gaytan, lamba fi
umumi cfkannın hissiyatına tamamen tili, lnstik şerit ve kundura kordonu sa
tefavuk etmektedir. nayiinde fazla istihsal mevcut olmadığı 

Bugün kongrenin bir çok azalan da- anlaşılmıştır. 

hiliye nazırının beyanatına alenen iştirak -------------
etmi~lerdir. En nüfuzlu demokrat iya
nından King demiıttir ki: Eğer Almanya 
yahudi ve katolikler aleyhinde gayri in
.ani tazyiklerine nihayet vermene ben 
~ 

mik münasebetlerini tamamile kesmesini 
talep etmekte tereddüd etmiyeceğim. 

Diğer tarafdan reisicümhur Ruzvelt de 
B. Ha,yka ile Alman - Amerika münue-

m 
,.-.A~--~ 
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SON HABER 

Mebus namzetleri 
ileri sürülen isimlerin tahminden 

ibaret olduğu anlaşılmıştır 
İstanbul 23 (Telefonla) - Mebus namzedleri etrafında ileri sürü

len isimlerin biraz tahminden ibaret olduğu anla~ılmaktadır. Münhal 
mebusluklara partice göaterilmeai mukarrer namzedler arasında bazı 
gazeteler Dr. Adnan, Riza Nur ve emekli general Cafer Tayyarın isim• 
lerini saymaktadırlar. Öğrendiğime göre bu neşriyat tamamen uydur• 
madır. 

Yalnız emekli general Kazım Karabekir, muharrir Hüseyin Cahit 
ve büyük elçi Fethi Okyann namzedlilcleri muhakkak gibi görünmek· 
tedir. General Kazım Karabekir, bugü.n bir gazeteciye beyanabnda, 
memleketime tekrar hizmet imkanlarını bulacağım için bahtiyarım, 
demiştir. 

Filistin şehirlerinde 
umumi grev başladı 

Kudiia 23 (ö.R) - Şehirlerde talik edilen arap kumandanının be
yanab Jngilizlerin aon ukeri tedbirlerine ve askeri hareketlere kartı 
umumi bir grev hareketi tahrik etmittir. Hareket ,imcl"g blar az ge
nitlemit olmakla beraber hükümet nizamm muhafaza. için lüzumhı 
tedbirleri almışbr. • 

Kudüs 23 (A.A) - Nablu. civarındaki lntriliz kuvvetlen O mınta
kayı çetelerden temizlemeğe devam etmektedir. lngilizlerle çeteler 
arasında bugün yeniden iki müsademe olmuttur. Dün gece arap çete
lerinin mğındığını öğrendiği Burine ıehrini lngiliz kuvvetleri muhasara 
ederek ziya bombalanmn ıtığı altında müeademeler olmuş ve bu mü
sademeler öğleye kadar devam etmiıtir. Her iki tarafdan ölü ve bir~ 
yaralı vardır. 

Canine - Nablus yolu üzerinde bir lngiliz zırhlı otomobil devriyesi 
taşlardan örülmüı bir maniaya rastlamı, ve bu esnada da civarda 
mevzi almış olan araplann baslan ateşine uğramıştır. Her iki taraf 
takviye kuvvetleri aldıklanndan bu müsademe çok ciddi bir mahiyet 
iktisap etmiştir. Müsademe devam ediyor. 

Diğer tarafdan Nablueda dündenberi wev hareketi fiili bir mahiyet 
almııtır. Bu grevin sebebi dağa kaldmlaıa altı lngiliz hadisesi üzerine 
lngilizler tarafından alınan tedbirlerdir. Şehre lngiliz takviye kıtaatı 
gclmiı ve bunlar araplann tüfenk ateşile karşılanmıştır. iki lngiliz as
keri ve üç arap ölmüştür. 

Türk - Bulgar Baytari mukavele-
namesi müzakereleri muvaffa

kıyetle neticelehdi 

Sofya 23 (A.A) - Bulgar ajanaı bildiriyor: 
Türk - Bulgar baytari mukavelenamesinin tatbiki hakkında Sofya

c:la yapılmakta olan miizalcereler muvaffakıyetle neticelenmit ve 1933 
mukavelenameainin tatbikindeki teknik teferrüat üzerinde anlatmaya 
vanhmttır. Türk delegeleri bugün ziraat nazın tarafından kabul edil· 
mit ve Sofya zirat müCUC8Clerini gezmiılerdir. Türk heyeti yann An· 
karaya hareket edeceklerdir. 

Milletler Cemiyeti 
16 Son Kanun içtimaıncla neler görüıecek? 

Cenevre 23 (ö.R) - Milletler cemiyeti meclisinin önümüzdeki 
İçtimada Lord Halifaksm hazır bulunacağı hakkında Londradan gelen 
haber ve meclis nıznameainin genel sekreterlik tarafından ilanı bu iç
timaın yapılmıyacağı haberlerini kafi olarak tekzip etmektedir. 16 
80n kanunda yapılacak olan bu içtimada fiındilik iki aiyaai mesele 
vardır. 

Birincisi cümhuriyetçi lspanyol ordusundan ecnebi muhariplerin 
tamamile ihracını kontrol etmek üzere cümhuriyct hükümetinin ta
lebile gönderilen beynelmilel heyetin vereceği rapordur. Heyet hemen 
hemen yetmiı kiti olan ecnebi muhariplerin cümhuriyetçi lapany..lan 
geri alınması meselesi hakkında müfahedeJerini bildirecektir. 

ikinci meselede Japonya aleyhindeki Çin müracaaticlir ki seçen dev· 
rcdenberi lüzumuna göre hareket için ruznamede muhafaza edilmit
tir. 

Nihayet Brüksel tasarruf komiteeinin bir raporu müzakere edilecek
tir. Bunda milletler cemiyeti bütçesindeki muraflann yüzde 20 nie
betinde azaltılması talep edilmektedir. Kabul edildiği takdirde buna 
göre hareket için genel sekretere eelihiyet verilecektir. 

B. Çemberlayn Noel yortusunu 
geçirmek Üzere Londradan ayrıldı 

Lonclra 23 (ö.R) - Betvekil" Bn. Çemberlayn bu ..ı.ta Noel 
yortu.unu geçirmek üzere Dovniq Streetten Çekene hareket e~ 
lerdir. Küçük bir grup meraklılar batvekı1 ~e kaneına iyi Noel yortu-
su temennisinde bulunmutlardır. ' 

Sinemasında 
BUGÜN 

SENENİN EN GOZEL VE ECLENCELi 111.Jd.. 

3 Ahbab Çavuşlar 7;;z'ifı• 
Hayd1:1tlar arasında 
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banknotlar nasıl değiştirilecektir? 
26/ 4/1938 Tarih ve 3492 numaralı deği~tirme lişeleri trafından banknotu 

kanunun 2nci maddesi mucibince eskimiı ibraz edene teblii olunur. 
- Evet .• •La Marş Forestiyer• i ele tasiyle Jan, bizim kendisini kolayca ya- veya yıpranmıt veya kısınen zayiata uğ- Komisyon azası arasında her hangi bir 

Jeçirmek davasından vaz geçmiş değiliz. kahyabifoceğimiz bir yere gelse.. Ol- ramıı banknotların değiıtirilmeleri hak-
1 
meselede ihtilaf çıkbğı talcdirde yazı ile 

.Ancak bugün formül meselesi bizim maz mı?.. kında Maliye Vekileti ve Cümhuriyct Müdürlük karanna arzedilerelc alınacak 
için ön safta yer almaktadır. &asen öl- Tatyana başını salladı : Merkez Bankası arasında miiftcreken ka- talimata göre hareket olunur. 
dükten sonra arası çok geçmeden dün- - Hayır .. Çünkü hileyi ya doktor ve- rarlqtırJan esular. Komisyona havale edilen işlerin en geç 
j'ada öyle Mdiseler olacak ki .. O za- ya Jan, ikisinden biri mu.hakkak sezer- 1 - Ozerinde seri ve sıra numaralan bir hafta içinde neticclendin1miJ ve ve-
man (La Marş Forestiyer) malikanesi- ler.. ve bakarun imzaları bulunan ber banknot rilen kararların bu müddet za.rhnda de-

Adem babamız kaynana 
tadı tatdı mı ? 

Tarihte ıneşhar kaynana tipleri-. Kaynana 
Gelin kaYgası nasıl b&1lar?- ŞAlr rahla bir 

damaclm kaynanasına ithaf ettllf lliı' 

Nalıleden: ş. Benllolfıı nin daha kanun! §ekilde elimize geçme- Niyang ilAve etti : IWlenmif dahi ol.. renkleri bdi ve yazı- ğiştirme lcişelerine gönderilmek üzere 
si kolaylaşacak ve bu mali.kAneyi ele ge-- - Hem polis, Janı nereye giderse pe- lan okunakh olmak ,artiyle içinde ek.siii postaya verilmiş olması lizımdır. Beııim gazeteciliğim, bütün gazeteci-, dar getirmek usullerinin çoğunu kayna-
çirmekle takip ettiğimiz gaye •tahakkuk şinden takip ediyor. olmadakça geçecektir. 7 - Y enilerile değiştirmek suretiyle lerden ~ ve ... çok eyi bir gazeteci- nasından öğrenmiştir. 
etmiş olacaktır• Farjak : 2 - Yazılan kolaylık.la okunmaya-, sahiplerinden alınan banknotların her iki liktid c Hele bir dUşünelim, §eY'tan inaan-

Tatyana : - Ben, elimde bulunan adamlarla öy- cak derecede kirlenmiı. buruımUf, yağ- tarafı Merkez Banlcası tarafından yek- Çilnkil dilnyanın dört tarafını bom- Iara ö1ümden sonraki cehennem azapla-
- Öyle olsun.. Dedi .. Fakat hiç değil- le bir kaçırma p1Aıı.4hazırlarım ki.. lanmıt. rengi uçmu11, yanmış yırtılmış ve- na.sak bir tarzda imal ettirilerek tubelere balıyan empecyali.stler, Ispanya, Çin rıru hazırlar, bir kaynana ise. .. yer yt.. 

8e iki tezi birleftireli.m.. Evvell kaçıra- - Fak~t bu plAnın tatbiki zamana ya parçalanmış banknotlar ataiıdaki pıt- ve muhabirlere gönderilen ciptab dam- veya cenubi Amerikada devam eden zünü insanlara cehennem kılar!• 
lım .. Sonra öldürelim.. muhtaç. lar dahilinde yedekleriyle değiştirilir: gasiyle ve sabit mürekkeple değiftirmc kanlı boğuşmalar, benim çalışma bd- Hiç şüphe etmiyorum, kaynanala-

Kontes bu son s&leri kendisine hA- - Belki biraz zaman ister. a) Banknot bir parçadan ibaret ve veznedarları tarafından damgalanır. Bu rolarımın tamamen dışındadır[ rının haber almıyacağına emin olsunlar 
kim olmaia çalı§aralı.: ve teesl!lürünü bel- Niyang : çerçeve içindeki sathı eksilmemiş olduğu damga ile birlikte değiştirilen banknot- Neme llzım boğuşanların işi! Ben, bu yazımı okuyan karilerim de benim 
li etmeden söylemişti. - Şef ise zaman kaybetmeden hare- halde en az bir .eri ye bir sıra numarası lann üzerine muamele gününü gösteren mühim (!), halli mutlaka llzım mese - gibi kaynanaların şeytana üstatlık ettik-

Çinli cevap vermedl ketimizi istiyor. açıkça okunabilmek ıartiyle bedeli mu- bir tarih damgası basılır. Ancak gerek leler üzerinde çalışır, bir çok meseleleri le~ hükmedeceklerdir! 
- O halde, kaçırma plinmı tertip - Şef, şimdiye kadar olduğu gibi kabilinde deiiıtirilir. iptal ve gerek tarih darngalannsn bank- halletmekle beşeriyete, ilim ve irfana Kaynanaların en birind ve tam tipi 

edelim. pl8ıılarimızı bulmakta ve tatbikini yap- b) Banknot bir parçadan ibaret oldu- notların sıra ve seri numaralariyle imza- himıet ederim! her halde Katerin dö Midiçi olsa gerek-
Mesell Tatyana.. Sen Hanriye yaptı- aıakta bizi serbest blrakmıyor mu ? ğu ve çerçeve içindeki sathında ek.iği lannı bozmayacak tarzda basılmaatna .. BugUn . de -.ser1ev~a~ da gördülü - tir. Mari Stuvarın kaynanasından çek _ 

ğın gibi 9eVdalı rolü oynamak suretiyle Çiiıli, itiyadı hilafına çok ağır ve çok bulunduğu takdirde deiiftirilcbiJmek için dikkat edilecektir. nuz veçhile- çok mühim bir mesele, tikleri, cehennemdeki çektiklerinden 
Janı bir tuzağa d\iiüremez misin.. ciddi bir sesle : iki eeri veya iki ara numaruanm ve ya- Değiotirilebilmek için aranan şartlara «Kaynanalar. ve <Adem babamızın her halde fazladır. 

Tatyana haylannamak için cliflerini - Şef, dedi bizim tereddütlerim.izi but seri ve eıra numaralanndan bi.riJe im· uygun olmadığı görülen bank.notlar yine kaynana tadı tatıp tatmadığı> meselesi Şu halde? Kaynanalar hilhas• ge _ 
'1kt.ı. gördllğü için artık işi biz%at kendi idare zalardan birinin tamam olarak bu parça bu tarzda deiittirmc veznedan tara.ftn.. Üzerinde dw-acağun. linlerinden ne için bu kadar nefret eder-

Bu anda o bu aırt1an suratlı herifi clmeği ve bize emirlerini vermeği ka- Üzerinde bulunmaSI ve açılı:ca okunabil- dan İptal edilerek geçmez bir hale geti- * ler? 
tırnaklan ile boğmak istiyordu. Kendin- rarlaştırdı. mc.i lazondır. rildikten sonra ıahiplerine geri verilir. Dört, beş arkadaş miinakap ediyor- Bu suale hiç durmadan: 
de, ruhunda en temiz ka1uut hissi.. Ye- Farjak yerinden sıçradı. Bu nevi banknotların deiiıme tutan 8 - Değiştirme kişelerine ibraz celi- lardı: - Bu nefret, fll8I itibariyle bir ka-
gAne temiz biasi.. Aşkım Alet ederek mi - O mu verecek? .. Şu halde bizim üçüncü maddede izah edilen Kabarit len banknotlar araaında sahteleri bulun- içlerinden birisi: dın kıskançlığıdır! cevabını vermek 
!)anı bunlara teslim edecekti .. Sesini tit- deminden beri burada münakaşamız usulünün tatbiki ile heaap edilir. (Yırtıl- duğu takdirde keyfiyet hakkında uaulen - Insanlann ilki olan (Adem) kendi milmkünJür. 
retmemeğe çalıprak : abes değil mi? .. Ne diye konuşuyoruz?. mıt bankiıotlar muhtelif parçalara ayn}- bir zabıt tutularak sahte banknot Cüm· kendine .ak sık çatıyordu, dedi. Bir kaynana, gelinini oğlunu kendin-

- Bu.. fmkAıı.sız._ Ne diye planlar arıyoruz? .. Bizi oyala- mıı olmadıkça bir parça saydır). huriyet Müddeiumumiliğine tevdi olu- Diğerleri hep birden sordular: den kapmış bir kadın, bir rakip farze. 

Dedi. N• maktan maksat ne?. e) Parçalanmq banknotun muhtelif nur. - Neden!.. der! . ıyang: 

_ İmkAnaız delilse bile zaman mese- - Şefin maksatlarnıa nüfuz etmeğe parçalarmın aynı banknota aid olduğu 9 - Değiştirme kişelerinde toplanan - Neden mi? Içlııdcn kaynanalık Bir kaynana, gelinini -genç ve gUzel 
fesi .• Dedi. çalışmak çok tehlikelidir. anlqıldığı takdirde cb:t fakrasında yazılı banknotlar usul ve talimat dairesinde ve hisleri duyduğu için! olduğu için- kıskanır! 
Şimdi aceleye ihtiyacımız var .. Yok.sa - Anlaşıldı zavallı Niyang .• Şef sana ıartlara göre değiıtirilir. muayyen zamanlarda merkeze gönderi- - Ne demek istediğini bir türlü an- Bir kaynana, kendi buruşuk yüzilne, 

ı]aru tuzağa d~ürınek için en emin va- lazım gelen emirleri verdi. Sen bunları 3 - Çerçeve içinde eksiği bulunan lir. Merkezde toplanan banknotlar iptal lryamıyoruz! .. Sen çıldırdın galiba!.. porsumll§ gerdanına, kırla.,oıtnış saçlan-
sıta hiç şüphesiz bir kadın vasıtası ola- bize tebliğ edeceğine kendine bir mevki. banknotların değişme tutarı her kupür zımbasiyle zımbalandıktan sonra emis- - Haytr, çıldırmış değilim, ne dedi- na baktıkça, terütaze gelinini, her hak-
bilir. Bir paye ayırarak bizimle alay ettin. için ayrı ayrı tabettirilmiı enine ve bo- yon ııcrvisinde birer birer gözden geçiri- ğimi de size anlatmak elimdedir. Siz de kmı çalınış sayar ve ondan nefret ederl 

Üçü de sustular. - Mösyö Farjak.. Unutmayınız ki yuna çizgilerle yüz müsavi haneye bö- lir. Bu suretle tetkik edilen banknotlar bilirsiniz ki, Havva anamız, Adem ba- Bir kaynana, bu saydığımız sebepler 
Üçü de ayni noktayı düşünüyorlar gi- •Şef• beni de si1.in derecenize yükseltti. lünmüş olan cKabarib lere tatbik edil- seri ve sıra numaralarım gösterir bordro- bamı:tın eğe kemiğinden yaratılmıştır, altında şuur ve mantıktan mahrum ka-

bi idi. Sizinle ayni mevkie Çlkardı. mek suretiyle aşağıdaki esaslar dahilinde lara bağlanır. değil mi? Şu halde, Adem, Havvarun lır ve gelininin her hareketini kötü bU 
Tatyana, Çinlinin •Bir kadın• derken - Çıkardı ise ne oldu sanki .. Cemal- hesap olunur. 10 - Merkezde Maliye Vekaletiyle hem kocası ve hem de ... anasL .. Buse- zihniyetle kabul veya izah eder. 

kimi kastettiğini anlamıştı. yan da Mmin mevkiinde idi ve ben onu a) Beher hanenin yansını geçen eksik- Merkez Bankası mümessillerinden mü- heple de kendisinin kaynanası olmıyor Bir kaynana, gelini ile nasıl mesele 
Bu kadın .. Lorans Lelya idi. layık olduğu yeJ"e göndermekte tered- lik için banknot değerinin yüzde biri ek- rekkep olarak teşkil olunan iptal heyetin- mu? ve yerine göre kavga çıkarır, bilmiyor-

F ·ak ta · · d;ı..ıı .. u rd düt etmedim. siklik farkı olarak indirı·ıı·r. de 9uncu maddede bahsi geçen "bordro- cKaynanalık o kadar kötü şey ki işte sanız size ben anlatıvereyim: 
arJ aynı şeyı ....,,~ yo u.. t b L L -• bövk insanı kendi kendisine ..l.:~pman 

Fakat Tatyana bu iikre kalbinden s- - Evet ammn .. Zaman o Ulman değil b) Her hanenin içine tesadüf eden larla bun ara bağh an ... notlar a:aırpallfb- '"" """'9 - GUzel gelinciğim.. Ben senin dal-
.. ·· F ·-ı- b k h b rılarak tatbik: olunur. Bordrolann albna eder! ma eyi olmakJıX..ını isterim.. Bilinin 

l ·an ediyordu rnosyo arJ<~.. an not sat ı ı"tı".,ik hanelere ı·sahet eden o 
· I -s tetkilderin neticelerini gösterir birer zabıt Bu garip dti§Unceli adamın haklı ol- ya ... Bu isyanın iki sebebi vardı. Evvela - Pls tahta kurusu.. Şmdi de beni kısımlardan ayrı ve müstaldl olarak he-

tehdide mi yelteniyorsun?.. saba katılır. yazılarak bu zabıtlar heyet huı tarafın- duğunu, diğe rarkadaşlan gibi biz de - Evet anneciğim .. Ve teşekkür ede-
Loransı kıskanıyordu. Çünkü her ne d d ı banlmo kabule mecburuz. Dante kaynaMSUU 

Tatyam:ı yine arayn girdi : c) F."k 'kl'k f '- kt kt k 1 an imza e i ir. Bundan sonra t- rim. suretle olursa olsun Janla Loransı bir- - sı ı aru c;ı ı an sonra a an cehenneme bile beraber götürmemio::tir. 
- FarJ"nk, dedi. Yeter .. C!efin emirle- b .. ·· b k h d tar ayrıca bir kontrol zımbasiyle zım- '" - Bak su camlara .. Bunlan sen ak-birlerine yaklaştırmak istemiyordu. Sa- "' par<(a uttin an ·not sat ının yüz e onu b 1 Tabii, cehennem azaplarından fazla ba- -

· , __ .ı. rd ç nk. rinin ne olduğunu anlamamıza mini olu- ve bundnn a.._.,;;,1 oldui!u ta•-dı"rde bah•o- a anır. lınca sildin, değil mi?. Halbuki bu cam-nıyen _,r~uyo u. Ü Ü Loraruı vası- " ,...., - K ., ll T kik fhal dan k czma beli olmasın diye' 
Yorsun .. Niyang .. Söyle senı· dinlivoruz .. 1 t h · d h" 1 d v • - et · - sa arın geçere '»' • ların neresi silinmi•? Gören ,.. dost Je-tasiyle kurulacak bir tuzağın Janın ~ unan ~rl an aız n 1 o sa egiştirile- Dö... \....., kad b ka te . r --...,. ..,. 
Şef ne emrediyor.? m .,, iptiıl munmelesi tamamlanmış olan pa- ~.., ..,...~ ar aşın u naa ışı- nin için ne der, sonra? .. 

mahvı için en kuvvetli tuu:ık olduğuna ~... k tle M l. v kAI 1· ı B k rakini gören digv er birisi de: 
emindi. Niynrİg kısa bir fın kendini toplar gibi 4 _ Deği~tirme i~leri Türkiye Cüm- e r a ıye e a e ıy e an a arasın- _ Şeytan kaynanasını ""'k çok - Halbuki anneciğim, camlarda ben 

d rd k da kararlaştırılacak şekil, yer ve za- . ..- sev- bir kusur görmiyorum, silmek için saatr 
Kıskançlık Farı·akı da kemiriyordu. u u tan tonra gayet af,<ır ve kat'i ce- huriy.et Merkez Bankası şubeleri ve mu- d mic:tir! dedi. 

rd man a ve Maliye Vekaletiyle Banka ta- ·-:ı )erce uğraştım. Siz de gördünüz! 
Bunun da iki sebebi vardı. Evvela, Genç vap ve i : hr.birleıi. tnrafından yapılır. rafından gösterilecek zatlar huzurunda Diğerleri sordular: 
kızla daimi münasebette buluna buluna - Şefin emri .. Ja!! Lö Helye bir an 5 - Değiştirme kişelerine ibraz edilen imha edilir. _ Neden?.. - Rica ederim, bana böyle manasız, 
ona karşı benliğinde hayvani bir ihtiras evvel ve pek çabuk ölmelidir. banknotların sahte olmadığı, yukarida Busuretle imha edilen banknotlara _ Neden mi? .. Kaynanasından ders manasız itirazlarda bulunmayınız, gör 

1 d "k" · dd d l ı b rniyor musun? Camların halini.. leke ve şah1anrruştı. Saniyen aktrisin Jana karşı Tatyana sarsı mn ı.. 1 ·ıncı ma e e yau 1 şart ara uygun u- ait heyet tarafından imza edilmiş imha alm~ır da ondan! 
meyli olduğunu biliyordu ve ne mak- - Pek' ala.. Dedi.. lunduğu ve k:ıbarit tatbikatı tereddüde mazbataları Maliye Vekaletiyle banka - Ne demek istediğini bir türlü an- dalga içinde ... 
satla olursa olsun onlan kar~a~ırma- Farjak ilave etti : mahnl bırakmadığı takdirde bunlar doğ- arasındaki münasebetlerde kat'i hüküm lıyamıyonız ki.. - Bulunduğum yerden ben hiç bir 
mak istiyordu. - Ben de itiraz etmiyorum, fakat ya rudım doğruya bu lcifeler tarafından ka- ifade eden nihai vesika olarak bankada - Bımda anlıyamıyacak ne var, leke ve dalga gömüyorum, anneciğim. 
Niyangın da şüphesiz kendine mahsus fonnüll~r ... Yn imza meselesi?. bul edilerek deği2tirme tutarları sahip- saklanır. sanki?- Şeytan. haksızlık, haksız yere - Ya ... Benim ahmak, kör olduğumu 

şahst bir fikri vardL Fakat susuyordu.. - Onlara ait yeni ve başka kararlar 1crfoe ödenir. 12 - Bu esaslar tarihi Müdüriyeti kötülük yapmak, bir insana dünyayı mu söyliyorsun? · 
İhtimal o da Lorans için bir şeyler his- alınacak ve size haber verilecektir. Bu ht•susda tereddüdü icabettiren bir Umumiyece tayin edilmek üzere şube- - Ne münasebet?. Yanlış anlamak 

k d f d 1 _. v • kd d • • ••• •• ••••• ••••• • • ••• • •• •• • •• • • • • • • •• ••• • ıs· tiyorsunuz .. sediyordu. - Jarun öldi.irühnesi işi nasıl olacak? no taya tesa ü e i o:ıigı ta ir e i'bTaz terce aynı zamanda tatbik edilecek ve : K • J k İ : 
Üçü de hep ayni kadını muhtelif se- Bu suali Tatyana sonnuştu. edilen banknot makbuz mukabilinde alı- bu tarihten itibaren bundan evvelki ; ıra l apar WBD S - Anladım, anladım.. Beni söz an· 

beplerle dil§ündükleri halde hiç biri Lo- Niynng : narak ehlihibre komisyonuna gönderilir. 10 ikinci kanun 1933 tarihli para değiş- i Şehir gazinosu arkasında 138Zi lamaz ve hırçın kadın farzediyorsun.. 
ransın adını telaffuza cesaret edemiyor- - Ben, Eroklini ile buna dair görüşe- 6 - E.hlihibre komisyonu üç azadan tirıne talimatnamesi meriyetten kal- ;sayılı (Gül sokak) ağzında denize j Bana iftiracı diyorsun. Ahlfuız ve 
]ardı. ceğim. mürekkep olarak Türkiy.. Cümyuriyet kacaktır. i nu1r konforu havi yedi odalı Yem: kavgacı bir kadın olduğumu yüzüme 

Bu sükutu ilköınce Farjak bozdu. Kon- Cevabını verdi.. Kontes gayri ihtiyari Merkez Bankası idare Merkezinde ih- ---------------- iinşa eclilmiş bir ev kiralıktır. i karşı söyliyorsun! Vah bana vah.. Aı!.-
tese sordu : haykırdı : tiyac: h~s·l oldukça toplanaralc kendisine i Görmek ve görüşmek istiyenlerin i lan gibi oğlumu sana, senin gibi çirkef 

Çocuk zevk ve neşe kaynağıdır.. b. kad dim d 
- Mesela elinizde ve evinizde bulu

nan doktor Hanri tarafından Jana bir 
mektup yazdırsanız ve bu mektup vaı;ı-

- Eroklini mi'! .. Bombalı adam mı?. tevdi .. dilen banknotları tetkik eder. :gazetemiz idarehanesine müracaat-: ır ına ver · e, yine yaranama-
Çocuğu sev .. Yılda bir lira ver .. Ço- • dım H taham ül' di .a. Niçin?.. Kat' i nıahiyette olan komisyon karar- •leri. : . er şeye m e yonun ua, 

l ,_ çuk kurumuna ilye ol!.. ~ ......................................... : bu kokmııc::, çın· g"'ne suratlı kadın bana ... ~İTMED~ •• arı azanın ittifakiyle verilir. Bu ~ararlar """$ " 

..r .. "' ~--..- ,_ --- • ;_.,-.!'""!".''!!!!'~!!!!"~""'-!~!'.:!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~!!!'!!~ ahmak, budala, hırçın, ahlaksız diyor . 
-- ---, --Size ayrı bir .W-hazırladık zaten .. tutuyorlardı.. Amanın dostlar .. Bana acımaz ınımm? 

Davul, zuma seslerini d~nda bıra- Boş kadehi iade ettiğiniz zaman, ka- Kadınlar ayaklanm sua uyduruyor işte... Kaynana davalarının yüzde 

t 
kıp gösterilen eve girdik. Hakikaten dın, çatalla getirdiği mezeyi eliyle ağ- ve çok orijinal figürlerle oynıyorlardı. doksanı tamamiyle bu formille uygun-
gürültüsüz bir yerdi. zınıza veriyor.. Hele-, eğilip eğilip parmaklariyle yere dur. 

Odalar, temiz ve ocak tatlı ışıklar da- Çolağa sordum: vurmaları, sağa sola ahenkli ahenkli 
ğıtarak yanıyordu. Ortada bir masa, - Bu kadınlar şehirli midir? sallanmaları görülecek şeydi. 

1 
U:ıerinde birkaç rakı ş~esi ve bir süril - Hayır .. Bizim köydendirler (;~me, Yolda Çolak • 

'.-osMtı-VU~GA~,~~ 
meze vardı.. epey Istanbulda kalmışlardır.. - Ne yaptın beyim? dedi.

0 

Bereket 

1 
Biraz sonra içeriye iki güz.el kadın Dedi.:. ki hatır saydılar .. 

, girdi. Terbiyeli ve becerikli hareketler- Ve ilave etti: Ben hayretle sordum: 
1 

le choş geldiniz... Salalar getirdiniz!> - Zaten köyümüzde Istanbulu gör- - Ne olmU§ ki? 

Kaynana, gelin için olduğu kadar da
mat için de aynı maldır. 

Sözü fazla uz.atmamak için kaynana
damat meselesini bir tarafa bırakıyo • 
rum. Ş3ir ruhlu bir damadın yazdığı p 
parçacığı buraya naklediyorum: 

Y<J?.Of'lıFUAT l:DİP 

-20 
Ve ilnve cllı: 
- Şimdiden sana bir at buldurayım 

bari .. 

* iki gün sonra köye döndüm .. 
Bir aralık Çolağa dedim ki: 
- Bundan sonra bir yere gitmiyece

ğirn arlık .. 

Çolak güldü: 
- Sözüne güven olmıyor beyim .. 

Bir gece oturmuş, roman okuyordum. 
yolak içeri girdi ve: 

- Kusura kalma, dedi. Seni rahatsız 
ettim .. Fakat öle keyden gelmişler, bizi 
diliflDe davet ediyorlar .. Gidelim atl? 

- lf.ul latenetı_ J.Jim. Uvkuaua 

kalmayız ya'? 
- Yok .. Yok, erken döneriz .. 
Dedi. 

Kalktım, acele acele gcyindim .. 
Dışarı çıktığımız zaman, elinde koca 

ı bir çıra parçası tutan bir köy delikan
lısının bizi beklediğini gördük .. 

Yol, uzun sürmedi. Uzaktan davul, 
zurna sesleri gı:liyordu. 

Köy e girdik.. Düğün evinin önünde 
kadınlı erkekli bir kalabalık vardı. 

Biı.i fenerlerle ve tabanca atarak kar
şıladılar. 

Çolak köylülerden birinin kulağına 

eğilerek: • 
- Bey kalabalıktan hoşlanmaz.. Bi

zi gürültüsü az bir yere götürün dedi. 
Kövlü ıtüldü: 

diye ellCTimizi sıktılar.. miycn kadın pek azdır. Çolak güldü ve: 
Kadınların ikisini de, şehirli kadınlar Kadınlar oradakilerin hepsine rakı - Oynatılan avratlara ili atılır mı 

dur- beyim? Hatırımızı saymasalardı büyük 
bir tatsızlık olacaktı? 

gibi geyinmiş gördUm. Ayaklarında yük- ve meze v~dikten sonra ayakta 
sek ökçeli iskarpinler vardı. dular. 
Ocağın kenarına diz üstü oturdular. 
Çolak kulağıma ejldi: 
- Beyim, bu gece senin şerefine av-

rat oynatacağız .. 
Dedi.. Sesimi çıkarmadım .. 
Safranbolu köylerinin ötedenberi işit

tiğim bu hususiyetlerini görmek, benim 
için faydalı olacaktı .. 

Çok geçmeden içeriye ihtiyar bir saz
cı girdi ve elini göğsüne götürerek bizi 
selamladı .. Yanımıza beş altı köylü da
ha geldi .. 

Ev sahibinin bir işaretiyle kadınlar 
ayağa kalktılar ve masa üzerindeki ka
dehleri rakı doldurup bize sundular.j 
Dikkat ettim, kadınlar rakıyl verirler
ken. sol ellerlni ~öğiiıJerinin üzerinde 

Ev sahibi: 
- Siz de birer tek içinL Dedi ve ih

tiyar sazcıya şu emri verdi: 
- Haydi Osman ağa, dangırtan şu

nu gayri ... 
ihtiyar sazcı ağzındaki mezeyi geve

liyerek telleri yokladı. Bir hayli uğraş
madan sonra Safranbolunun şu meşhur 
cAç kapu> oyun havasını çalmağa baş
ladı: 

Çuhada yelek ekmesi, 
Sol yanında düğmeai. 
Gene gözüm seyriyor 
Yakın yarin gelıneri. 

Sen de yanuk, ben ek 11anuk 
Sular akar buz bulanulc. 

- Acaip!.. 
De'Clim. izah etti: 
- Sen avratla konuşurken biraz sa

ğına baksaydın, kara yağız delikanlının 
sana nasıl yiyecekmiş gibi baktığını gö
rece ktin .. 

Köyde avrat saklıyanlar, arkadaşları
na oynatırlar emme, laf attırmazlar .. 
Usulümüz böyledir bizim ... 

- Fakat Çolak, dedim. Ben kötü bir 
şey söylemedim ki yahu!.. 
Şakacı Çolak yine güldü ve: 
- Seni dürtmeseydim, her halde bir 

az daha ileri gidecektin... Gene de al
dırma!. Sen boş ver beyim ... 

DedL 

··BiTNEDt-

«Bana eşek, hayvan veya bunlarl 
benzer iltifatlarda bulunduğun zaman 
tatlı dilinden bal akıyor sanıyorum! 
cBaşıma, su dolu bardağı attığın za. 

man, beni serinletmek istediğini anlı · 
yorum! 

cFakat.. şemsiyemi kafana çarptığını 
zaman, sen de beni çıldırmış san! 

cBaşına kaynar tencereyi geçirdiğim 
vakıt, sen de: c- Damadım beni kJI 
günü ısıtıyor! diyerek iftihar et!• 

Yurdun varlığı çocukla kaimdir .. 
Bakımsızlıktan ölen yavruları dil· 
şün.. Yılda bir lira ver. Çocuk ku
rumuna üye ol.. 

• 
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Sebastiyano nihayet şaraba kavuştu 
artık bu köstebek - Oh.. Dedi.. Şimdi 

komplocuların topuna birden kafa 
yuvas1ndaki 

tutabilirim 

Bir ölilm hidisesi 1:1-_Ar_as_ıra __ I 
Dün küçük Ahn1edin cesedi mezar
dan çıkarılarak otopsi yapılmıştır 

' 

Noel Baba 
Yaan: Eaacı K....ı K. Almt 

Hıriatiyan aleminin Noel babası t.. 
.ene lzmirde de bazı manifatura ve ~ 
fiye mağualarile. pastacı dükkinlanma 
camekinlarmda görünür. Ak aakalh, diıwıı 

Bu ayın 6 ıncı günü Tepecikte bir melı:- ölümün .ebebiyet tekli etrafında ad- Ye ne,eli bir ihtiyar olan Noel baba bu-
tepli çocuğun ölümü ile neticelenen bir Iİyece yapılan tahkikat 'Haileaile malO- ıtonuna dayanarak yeni aenenin müjdec:W 
hadiae olmuttu. mahna müracaat edilen belediye makine olur. ÇocUklara aırtında çuval dolusu 

Şehit Fazıl ilk okulu dördüncü sınıf mühendisi İ8e giindüzleri cereyan veril- oyuncak getirir .. 
talebelerinden Muatafa oğlu Ahmet, o mediiini binaenaleyh direkte elektrik Ben Noel babayı bizim efeanevt Ali 
gÜn arkadaılan ile beraber mektep civa- olamıyacaimı .öylemiftir. baba gı"bi hayalde yaptılan bir tip dİ)'9 
nnda oynamakta imioler. Bir aralık Ah- Mühendisin ifadeaile hükümet dokto- dütünüyorum. Kendisinin bütün bir ço
met oyun icabı belediyenin oluklu elek- runun raporu ara...da mübayenet gö- culı: dünyasını ne,elendirecelı: surette ge-o 
trik direklerinden birinin arkasına sak- liıi. çocUklan aevindiriıi hOfUma giden 

rüldüğünden bu cihetin tenviri için dün 
lanmak iatemif ve baoanı elektrik dire-

Öteki iki kapının ikisi de uzun birer w• d Wd• . d wd• f 1 H 
gıne eg ınr eg ırrnez ena aımıı. e-Sebastiyano koca gövdesi ile karanlık- avurtlannı doldurarak lı:oca göbeiiııe 

biricik tarafıdır. Bir de Noel aiacı var_. 
aulh ceza hakimi B. Naci Erol n müd- Bu da hayali varlığından yemİf)er ver.-

la botluğa doğru yuvarlandığını hia edin- aktıkça gözleri de parlayordu. koridora açılıyorlardı. man kaldınldığı hastanede de ölmüıtür. 
Bu koridorlardan birinin nihayetinden ı H"ı- ·· t d kt · 

deiumumi muavinlerinden B. Rüttü de celı:, mumlanndan, elektrik ampullerin--
oe içinden: Nihayet kandı ve mu•luğu kapadL 

ıaume o oru cenazeyı muayene 
hafif bir aydınlık ve insan sesleri gelmek-

1 
d k ··ı·· ·· 1 ktr"k d 

hazır bulunduğu halde lı:üçülı: Ahmedin den meyveler takdim edecektir. Bir .ene 
- itte timdi hapı yuttuk. Fıçının albndan çıkh. e ere o umun e e ı çarpmasın an 

te idi. ld v • d d f o uguna rapor vermıı ve cenaze e e -Diye mınldandL Kim bilir ne kadar Kollannı eaia •ola .aıladı. 
ölüsü mezardan çıkanlmıı ve otop•ı ya

pılmlfbr. Otopsi neticesi henüz malUnı 
değildir. - lote burası... nec:\ilmiftir. 

Diyerek koridora daldı. 
derinlere ineceğini dütünüyordu. - Şimdi artdt etrafı daha akıllı ulu 

Fakat birden kendini yüzükoyun va- tetkik edebilirim. 
~ette ve bir toprak zemin üzerinde Bodrum oldUkça genitti. 
l>uldu. Kümesten inen merdivenin lı:apıun-

Allah ... Allah .•. Hiç bir teY olma- dan bqlı:a biri bu lı:apmm yanında ve 
Jnlfh. • • ikisi baıka baıka istikametlere açılan iç 

Bu, nasıl kabildi} açık lı:apı daha gördü. 
Bir müddet hareketsiz kalarak etrafı J, çatallapnıftı. 

Clinledi. Sukutundan hasıl olan sesin ya- Bu lı:apılann gösterdikleri yollar nere-
pacağı alı:si bekledi. lere sidiyorlardL 

Oü,tüğü yer de karanlıktı. Fakat göz- Kümes merdiveninin yanındaki kapıya 
leri yavq yavaı karanlığa alı11nca tepe- baktı. 
8inde yuvarlanmuma .ebep olan küme- Bu kapıda da bir merdiven vardı. 
sin deliğini gördü. - Malum .. Diye .öylendi. Bu rnerdi-

Bu delik ancalı: bir adam yükaelı:li- ven yukariki eve çıkıyor. Evde timdi fU 

iinde idi. Yanı batında da bir kenara saatte lı:imae bulunmadığına nazaran bu 
dayalı kısa bir merdiven vardı. yol beni alakadar etmei. 

ihtiyatlı adımlarla ilerledi. 
Yürüdükçe konuıma aeSleri daha ya-

lı:ından gelmeğe batladı. 
Önündeki yolu artık adam akıllı gör

meie baılamııtı. 
Ve bu yol.. Bir kıvrun yapıyordu. 
Kıvrımın yaptığı yer iae daha bol bir 

J,tkla aydınlıktı. Eaaaen bütün koridoru 
aydınlatan da "itte bu dönemeç yerinin 
aydınlığı idi. · 

Sesler iee çok yakınl~ıttı. 
Sebaııtiyano, koca gövdesini dıvara 

yapııtırarak kafasını kıvrımın açıldığı ta-
rafa doğru uzattı. 

•• atrMEDI •• 
Anlaşılan Sebaatiyanonun düıtüğü yer -----------------------------

trizli içtima merkezinÜI yoluna açılan bir 
•hanlıktan ibaretti. 

Elile etrafını yokladı. Oturduğu yer
den yavaı yavaı .ürlinaelı: düıtüğü ze
mini kollayordu. 

Bir aralık dıvara .ürünerek yörüttüğü 
eli bir boıluia girdi. 

Adam akıllı ve dikkatle muayene edin
ce bu boıluğun açılı: bir kaps olduiunu 
anladı. 

Kapı toprak bir merdivene açılıyordu. 
Y aYaf ya'Y'&f ve .Uriine eürüne bu top

.. 1ı: merdivendeıa llfl'iıya inmeie hat
ladı. 

Merdiven, J.elellOll telıılinde krndarak 
aamyordu. 

ikinci lı:ıvrimı d3anan,tü ki aıaiıdan 
lıılr İpk aaina- fark eni. 

Yok• bu meıdmm içdma yeriıün 
lam ortaaina mı W,Ordu) 

Sebastiyaao daha fazla W,..tla ba
umaldardan kıçını ~ sıyıra indi. Bir 
tarafdan da bıJaklannı aÇllUf, en ufalı: 
l>ir hareketi, bir eol1lk ..W Cluymağa 

Limanda batan motörün 
enkazı çıkarıldı 

Kayseride yeni Halkevi 
binasının temel atma 

" 

töreni yapıldı 

deyip seçmemeli.. lnean ömründe bll· 
yük bir merhaledir. 938 aenaini bitire
rek 39 a idrak etmek ve ona ,etaret 9111( 

aevil)4; ile lı:arplamak çolı: iyi bir fe)'dir. 
Biz Türklerde de lıer hansi bir ~ 

bqlanp:ını hayır ile, nete ile, uiur ile 
lı:arşalamalı: ve öyle yad etmek ueu1 '" 
adettir. 

Ben Noel babanın hediyelerinden, No· 
el aiaclND yemitleriaden nete bekliyen 
çocuklara halı: veriyorum. Hayatın h• 
aalhumdan zevk almak, her ,elı:linden 

1 

ne,elenmelı: ... itte •adetin ti kendiai, •. 

-*-
Turistik yollar için 

birinci planda 
- B~ABAFI l lNCi S.AH1FEDE """ 

aan en mühim iş, turistik yollar mesele
sidir. Vilayet, bu bahis üzerinde ehem· 
miyetle durmaktadır. ViJAyet akarlan
nm ipot.k edilmesi mukabli bir banka· 
dan milhlın bir yek\ına baliğ olacak is
tikraz yapılacaktır. Vilayetin istikrazı, 
yakın bir ihtimalle maliye vekAletinin 
kefaletiyle yapılacaktır. 

Vilayet turistik yollannın birinci pli· 
na giren 26 kilometrelik kısmı kapalı 

zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmı§tır .• 
Eksiltmeye çıkarılan kısım şudur : 

1 - Tepeköy - Selçuk yolunun tesvi
yei türabiye, sınat imalat ve makadem 
şosesi. 

2 - Altı kilometrelik Güzelyalı - İn· 
.ciraltı - Ilıca asfalt kaplamalı fC*9i. 

3 - 12 kilometrelik Karpyab - İz. 
mir yolunun asfalt kaplamplı f08eSi ve 

kısmen puke .. 
.f - Mersinli - Bumava yolunun aa. 
t Juıplwmalı pıesi. 

5 - 1,289 kilometrelik Alslıncak - Şe
kankol lomıının parke bldmm 

çallfl)'ordu. Motör enkazuun. ~tka1-'1nMuhndtı.n btr i?t.tit.a iaşaatı. 
Son ba•ıınalr Jılne açık bir kapiain Bundan yedi ay evvel Iımıir limanı olduiu ve i8tilade eGMeceği yapılan tah- Ke§if bedeli 1,184,090 liradır. J:bih. 

&nünde bitiyordu. içinde motörıilne Arız olan aak.atlık yü- .lrikatta anlaşı.lml§tır. DıMi 30 flabat pil .. t 11 de ~ 
Buraya kadar indi. zünden infillk ederek batan lstanbul li- Malılm olduiu Uzere motörün infilA- encümeninde yapilacaktır. A.falt yolla-
Kafuını aaalca mttı. Enahna saz manına bağlı ticareti bahriye motöril - kı esnasında motör kaptanı Rasim ya- rm inf8 pfliiine tayin olunan B. EmlD 

sezdirdi. Cenit bir ...hzende haluna- nün an.kazının çıkarılın.uma teşebbüs 1 ralaııarak ölmti§, miltttteNtmdan üç Di2.gin, daireainin kadroemau ha&lrlama-
~ordu. edilmiştir. Bu motör içinde mevcut yağ kiti de aiu surette yanlanml§tı. Mo - la beP.•'fW'. 

Mahzenin ta"ADIDll ...ıı bir kandilden ve benzin tenekelerinin kısmen sallam tör enkazı geç vakıt çlbnlmı§tır. -*-
atrahna yayılan hafif bir ıtak ha mahze.. 
ain bir prap bodrumu oldaianu illı: na- Baıtarak caadl 
arda anlahyordu. teffı·z ı·şlerı·ne aı·t ek proı·e ...... sm:ette 

Sebaatiyanonun sözleri parladL tamir ediliyor .. 
- Amk.. Hiç bir korkum kalmadı.. Ba,.<;turak camilnin tamiratına Evkaf 

Dedi. itte prap fıçıları. Bunlar •yaİD- Mübadele ve teffiz l§lerinin katı te- ledikleri hazineye ait gayri menkullerin idaresince devam olunmaktadır. 
d~ bu köetebelı: komploculann topuna kilde tasfiyesine ait olan kanuna ek ol- icar ve ecri m1ail tefti& Ye tahsisi mua· 4000 küsur liraya yapbnlan tamirat 
hirden lı:afa tutabilirim. mak üzere hükilmetin bir kanun llyi}ıa. meleleri, aonradan bitirilerek kat'ilepn- Kays~rı ~O (HususıJ - ı ayseri pek pılmıştır. gayet esaslıdır. Camlin Elvan ve alçı 

Bodruma tıirdi. O...ra clayab ..., talı- a hazırladığı haber almmqtır.. Buna eeye kadar l8V8ll zaman için kendilerin· yakında günden güne inkişaf eden var- Törende Kayserinin bütün ileri ge- pençereleri TUrk mlmarl tarzında yap-
•ayaklar 6zerine lı:arm Gatü oturtulmat nazaran bu kanunun nepi tarihine ka- clea bir şey arannuyacalttır. Tahakkuk lığına, büyük ve kültürel inki§8fma lA- lenleri ve büyük bir halk klltl-1 hazır tırılmaktadır. 
liç büyülı: prap ~dan birinin ayak- dar olan muamelelere munhasır olmak ettirlenler terkin edilecektir. Bu gibi yık yeni bir Halkevi binasına kavup· bulunm\J§tur. Vali bu müna.sebetle gil. Yakında Alsancak camü inpehn• ı.,. 
lan altına •ırt ütü .okuldu. üzere mübadil, muhacir, mUlteci, göçe-- icar ve ecri misiller için açılan davalar caktır. Halkevinin bin kişilik bir top- zeıl bir nutuk aöylemiftir. Temel atmada Janacaktır. Bu camiin bütün mallllrifini 

Aizım fıçmm talıta mmluiuna daya· be ve hUkilinetçe nakledilenlerin, ha· ve icra takipleri durdurulacak, alman Jantı salonu olacaktır. Son günlerde va- temele ilk harcı da bizzat ilbay Adli evkaf idaresi verecektir. Camiin bıpf-
dL Mualuiu açb. rikzedelerin, hiikUmet tarafından göste- adll ve idari kararlar kat!le§mi§ olsalar li Bay Adli Baymanın huzuriyle yeni Bayman koymuştur. 1eri hazırlanıruf, plAnı üzerinde çabpl-

Kalın mualuktan akan eski prap ıenit rihnif olsun, olmM1n, bidayeten ifgal ey· d.hi infaz edilmiyecektir. Halkevi binasının temel atma töreni ya. mağa bep•nmqtır. 
---- m---· ~·-

Kırk Vezir 
de bir tabut Ye tabutun içinde de bir - Baba.. Tılaun dualarının hepsini öptü. BUDAY ADA 
ölU var .. Ölünün göğsü üzerine bir altın öirendirn .. Bundn ~yle bU.e artık bu .. --. Ey ~ Alem.: Dedi, §ehzadenin p,,,,,,. ptealılal'a ~ 
leYba konulmUf.. Levhada fUDlar :razı.. Kel ollan lizun detil-· Onu zehirliyerek uz.erindeki suç sabıt olmayınca kimse-- Burnavada faldr çocuk.lan dirmıek 

h: .. öldilrelim, dedi. ~~ razi o~.. ~ sözüne uyma. .. AbDı ~ ~ur ki için tefekldll eden k~ ';, 8-17, 
•Ben oyle bir hUldlmdar idim ki... - Bu kadar iyiliii var .. Hem öldur· sızı de fitnqi de .w..m..;nt bilir. Son- Jiro (500) metre ka t bed 50 Jbıa 

A6 l l • • J ~Umle cihana hGkmederdlm. Bu dün. mek günah.. Başımızdan defedelim git- ra hasret ve nedamet parmatmı dlfi ile teberrll etmiftir. pu ve 
• ,,1~ ırıasa masa IÇlnue yada 1ıer ne tanı1a se1er Nem mubak· sin, dedi otıu ı.e: ısırmaıt ve p1pnan olmak fay.ta nrmez. ArDrADA 

'· ~ 
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kak zafer ~ llallanm, hazi. - Onun defi caiz dejildir. Çok oku. Hele kadın aözüne uymak asil caiz de-- CH k:IUlı ..a.ı 
- - nem o kadar çoktu ki Arfedecek yer mU§.. Belki daha başka efsunlar bilir .. ğildir. 11 ~20 ba =:otlnada bir 

- Ben, dedi, buraya çok uzak bir ı yine bir kağıda bir şeyler yazıp kapının bnlamar.dun, Servetimin pek az bir kıa- Sonra bize zararı dokunur. O bize hile Onlar yüu gillücUdürler, fakat şer ve telcilik fU 
1 

t işi . e . . aç:ılacail 
memlekettenim .. Çok okudum.. Çokça- kilidine yapıştırınca kilit kendiliğinden mını buraya ko,'dum. E.cel nihayet beni etmeden biz onu zeh.irliyelim. Lizım ol- fitne kwnkumasıdırlar. Belki de phım ~k f ~il:. . ~. seıpa 
Jqtun ve nihayet büyük bir definenin açıldı. İçeri girdiler. Bir de ne görsün- de aldı. Ey beni fİmdi bu halde &ören duk~ da kuyudaki defineden istediği- bir teni yiğit ile bir kadının hikayesi-

0 ıse ırilmiştir. 
bu civarda bir yerde bulunduğunu ke§- ler, zebellah gibi bir Arap .. Elinde ko- kimse .. Benden ibret al. .. Ruhumu dua miz kadar para alırız. Dedi. ni işitmemiştir. Müsaade ederlerse or.l • .. : ...................................... . 
fettim. Okuduğum kitaplar, bu definenin caman bir taş .. İster ki içeri giren ima. ile yldet .. Bir kaç gUnlük ömür için bu Bunların böyle konuştuklannı Kel kendilerine anlatayım.. S ()kurların fika yetleri5 
tılaım.ının çok güzel bir delikanlının nın üzerine bıraka.. dünya malına mağrur olma .. • oilan duydu ve anladı ki baba <>iul iyi- - Anlat bakalım.. • ......................................... .. 

elinde olduğunu bildirdiler. Kitapların Kel oğlan derhal bir efsun okuyarak Kel oğlanJa güzel delikanlı altından, liie kötülük sevdasındadırlar .. Hemen Dedi. Altıncı vezir hikayesine başla- ÇayO'ldHIJlçelUeıaln 
verdikleri işaretler tamamen sizin oğlu· arabın üzerine üfürdü. Arap elindeki cevahirden ve ~a toprjı olan kara bir efsun okuyar&k oradan kayboldu. d.L flJldyeflePI... 
nuz.da mevcuttur. Eğer müsaade ederse- taşı yere bıraktı ve bunlara yol verdi. topraktan alabildikleri kadar alıp ku· Ey padişahım .. Bu masalı onun için _ Bİ'J'ltfEDİ _ Çayırlıbahçede 1396 numaralı sokak· 
il.iz onunla beraber gidelim, o defineyi Bunlar da ileri vardılar ve gördüler yudan ~· Kel oğlan yine kuyuya söyledim ki ti ki oğlan taifesinden kim- ta 59 numaralı evde oturan okuyucula-
elde edelim. ki billUrdan bir kubbe ve kubbenin üze. bir kağıt bıralltı ve kuyu su ile doldu. aeye hayır gelmez. Gafil olma .. Eğer sen nmızdan bay Osmao Bakkaloğlu, gaze-

Delikanlııun babası müsaade etti. rinde iki ejderha birbirlerine karp ağız- Evler~ dönilp zevk ve sefaya ko-- oğlanı öldürmezsen iş pek az sonra fe- ...... ; .................................. :• temize telefonla vaki şikayetinde bulun-

Kel oğlan onunla beraber bir sabah 1arına mağara gibi açını~ dururlar. yuldular. Artık kel oğlanı da bırakma- sacla varacak. :Kıralık yazıhanes duklan sokağın bilhassa bu kı§ mevsi-
~ çıktılar. Doğru bir viraneye Kel oğlan bunların üz.erlerine de bi· dılar. Padişah kadından bu hikayeyi işi- : minde geçilemiyecek derecede çok ~ 
ıittiler. Bu virane ağzına kadar au ile rer efsun okudu ve ejderhalar ortadan Bir gön delikanlı Kel oiJana kuyuya tince hiddete geldi. .Murabıt çarşısı Kızlarağası ha- S murlu olduğu, bu civarda oturan hal-
dop dolu bir kuyu vardı. kayboldular. yazdığı Wğıdın tJsımım 80l'du. Xel oi· - Ben yarın sabah onun defterini nmda 31 numaralı mağaza Uzerin- S kın gece ve gündüz evlerine gidip ıe-

Kel oğlan bir kiğıda blrşeyler yazdı Kubbenin kapısı da açıldı. İçeri girdi- lan da muvafakat etti ve ou bet on gün dürdürürüm diyerek uykuya yattı. de1? yazıhane ~ır. S lirken çamurlara saplandıklan bildim· 
ve kağıdı kuyuya attı. ler. Bir kÖ§ede yığm haHnde altm, bir tallın ettiıwek tılmm ile du.1an ~ Ertesi sabah doğruca selAmlıia çıkın- .Müracaat: Gazı bulvarı Doktor 5 mekte, yedi sekiz seneden beri devam 

Kuyudaki su derhal kayboldu... Kel köşede ve yine yıjm balinde eava ceva· ti.. ca ollun idam etmesi için cell&da emir Hulus! bey caddesi 42 numarada : eden bu halin bu sokakta oturan birçok 
oi1an1a delikanh kuyuya indiler. Dibin· birler, diğer bir ktifede bra toprak U.. Delikanla bualan öğreniace bir aece verdi dİf tabibi Hatice Azra Demirelli ! ailenin ve çocuklarının istirahati namı~ 
de bir kilitli kapı gördUler. Kel oilan tüne bir taht kurulmUf,. Tahta 6atb- bebesım bir k..ua ~ S... a1baca v.m. pndpi B......, 7V (l-5) <3129) ! m izalesi için belediyemizin dikkatinin . .... •••••••••••••••••••••••••• s••s•••••••• 

'4911bol'UmDllSI rica edilmektedir. 
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' r Çingeneler Bohemyaya nasıl girdiler 
BACADAN GELENLER 1 

Es.ki Slav ananelerinden olup diğer 
bir çok menleketlerde de en ~ :ın.
uHarı W.C~ ~Baba Yanlqmın 
itBtlangıcı, bir çok tetnklıu netice -
.. biqü.cü bdınlardan binsidir. 

o ~ kadınlar ki bir süpürge »
~ biniue llgariar: 9e baı:alaııdan İlı

tedikleri eve &iı'ebilirletdi.! Ve. lirdik
iaaıi yude, uJUlnlı)lta ~ gocnlrları ı,. 
_.,., bçjd~ çoae•kMırm nıhJarmı 
heııebu ah1'lar ve istetliklel'i ~ bat
b Wr ~ vermek ~le fena
lilr.lanm _y~dı! 

Bohemya Kralı Sigismund, karşısında gerdan kıran, 
bel kıvıran, omuz titretip göbek atan güzel 

Çingene kızma sordu: Dilebenden ne dilersin? 

:Eski Slavlar, Baba Yda korkusu 
tekeıılec; bu ~ 'şle .)ıer pyden ziyade 
çocuklan ~ korhriardı . .Bu bi.yücü 
Cac1ınlar donıuzlüdan da ~aan 
iStifade e~kleri şeftilde i9tiWe .ededer- He.wı. ne mUı6l •• ne dans .• 
"- B\IDWL için de masallar, bu 1'iiyücü ~ol hWkmıa sadece ~ &it-
lllldmlan sade slip~ sopasına değil melBe k81Ruyan. fakat diıim& veaer ,.._ 

kit -:.:..-.Jr ist-~:.M bu .nm.- daasla-
lfomuzlara binerek te uçtuklanıu söy- ıs-~· ~ Y-

l«ler! A...ı-. --...1_ cliiz zemin üzerine bir ıdır. korkun,.. '"'-· .... ,__ el ·ı n• ~ilde gö'bek atmalardan, W kıvır-z .... Z"""- . 11-UI'. ~VelHIC.I' gib; ası - dan kırmal:uodan L &.......1....1. 
l)Qmpzun böY. e bi,r mevkii, ıüplıe siirü yiyecekler .lronmuttur hu yiyecek- zade kadın ve mı. kahraman ma ve ger - - ÇO&. ...,.,.. 

roktur ki dom~ bir çok in.$an1ar lerde hoiulmuş kuzuJar, w ve vahşS kqıkh ~·milrekkeptir~s:= ve adına estetik bir~ te teprlar. 
gQzbde cpi:; eb o~ kanaatinden bir ıı.t•• pençeleriyle parçalanmış ft si dem 8ibel ellaelerini ~r. ispanyol ginaeneleri temiz giyhıir1er. 
dolmıutur. Fıtkat Balkanlar ve Rodop- iiza)edıwle kan pıhtılan bulunan et Fakat bu iyine riyaHt eda 90k ih- Ellen yüzleri temWtiır. 
Jardll btiyücil kadınlar, sadece süpürge pupJu., fareler _. lm§Jandır. tiyar Wr lratfındır. Bu bdmm kartal Onlar Fransadald, orta Avrupadalci. 
sapı ile uçarlar! B8ylk ,.._. ipacle hu ..,_ edriama bUnmam ı-. bvnk n sini bumu Romanyadaki çimgeaelerdeıı dama g\lzel-

AMdaki eleliD miinlıllei>etlen rajmen md • ickiJer W.mr, &kat bu içkiler çirkin, derin çfır.aOerle blzAlmüt lıir yü~ dirler. Hele kzlan ... Te ladanmn itve
Baba Yanka ile biiyüC'U kadınlar ara - ne pıap. • ra1a nya 1JıunJaıa benzer z& vardır. 'Cııerindeki .UWJed parça, leri .. 
mıda wah farklar varcbr. şeJ"llr d lftıBr. ftıe ba • cimi& sa- parça, eski '" pk pistir. K8C8 Jııannm Tarihçileria yudııkiarma bablusa 

Bttylefl bdm, tam mlwf,tle 'bir b- )TR f -...atr! arbamda dön lıap ........_ be _.. bir çingeneler A~ prirtan. ve lhlr-
Jl iv . .J'elaıt kmdine !Mlıı- 1üır ta- ... ..,. bnhar ftl'dar. •--w • P.k aaU- dan oa beşinci_. ifkide P"ifl• ff 

lımı id4Wara gti.ıe fevkalbeşer bazı ic- ~ w wie ı..6ı n ~ tok Jailllnet yayılmıt1er .. 
nat yapabilir. Baba Yankaya gelince: '- .... ,,,. plpwa Wr ıab ı.,. ~ ba ihti,Jar ...... hiıdmbi- En fasla bnlpMnlrMn. ys ft bıimJm. 
efaanevt bir ruhtur, bazı kadın ve.ya ı. w 1ııa ..._ lıir p jesderi ei..t re delilir' w - derecede • ..,mmiş oi bile tapHdln 11'4"\e•ıt "Aiılı ıvp 
CJomuzların ruhlari,.Ie birleşir, çok za- ı•1 ......... t1ik s"hzWw. ve çok aüzel '1ir .W."be'h haJine girer!. olmıqtur. 
manlar kadın şeklinde fenalıklarını ya- Ba Plim nim. 'l'lıııııJedaia km&t - Owrm bu eıa ılizel, a pk • asil Bohemya bM. Sıigismund onJsa ba-
par, nihayet <elifi bir şeytan> dır! maja l ı' biı •• •, Jııormlaıı• ilk bdm n erkekleri, en )6Jrs bir -1ona. eli topsaklannda -'*W ,eıd. w .. 

Ve belki de bu sebepler altındadır k,i ötüşüae kadar clnMD eder. Ve ilk ho- ve ziyafete gelmiş gibidirler! Ve biraz ledikleri şekilde ikamet ~ bab
Sfav köylüsü, kadını fazla sevnüJll!Il bir nıs öte'l'Jten yeni içtima gftn ve yerini, sonra, côteki dilnyanm htldmi> şeytan, ~-
insandır. Doğuş itibariyle Antifeminist- yeni randevüyü kararlaştırarak birbir- yarılan bir kaya içinden ve cFausb ta Bir çingene km, Jııltldt lııeHW • 
tir! Hakikat, Slav köylüsil gözünde ka- \erinden aynlırlar!. tasvir edilen klasik kıyafette zuhur beraber Bobem.JaJa lirmit va \M 1m, 
dın, sadece ikinci derecede bir mah!Qk Bm MÜNASEBET eder. Fakat, çok güzel ve." cimi cazı"be- gibel dem, fıkırdak,,. CJ1B111k ı.reat-
detil, fakat cihan nizamını bozan bütün Sihirbazların bu, $Tav !olklörünün ye fazlasiyle maliktir! teri ile bal arayma bd.r aolmlr=air 

Bunan içiıl muzikler, Baba Yanka - cBaba Yımkaları paskalyıw> derler ve ların paskalyu smdan W' Fransızlarm. Bir 8BCle lıir el)ence AJ-nhle 781 ç...,.,. mmilraa .. Bepa keman ol- iç harbin kanlı safhalan içinde bile ka-
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Tabanca kraliçesi 
ilk defa beş seneye mahkum edilerek hap ise 

atıldığı zaman halk bu güzel kadına çok 
acımış ve ona çok ağlamıştı .. 

Evet.. Ann Sage dostu olan A.meri -
kanın bu meşhur ve ele geçmez haydu-

• dunu polisin kurşunlarına teslim etmiş
ti. Etmişti ama.. O tarihten itibaren de 
Dilingerin teşkilatına mensup olan hay
dutların hepsi onun kanını içmeğe ye
min etmişlerdi 

Amerikada ona cKızıl kadın> diyor
lardı. Zabıta Ann Sageyi haydutların 
tecavlizlerinden korumak için çok sıkı 
bir muhafaza altında bulundurmağa 

nıecbur kaldL 
(Kwl kadın), yaptığı işe çoktan piş

man olmuştur. Fakat haydutlar onun 
nedametini kabul etmiyorlar, onu affet-
miyorlardı. 

Ann Romanyalı idi .• 
Artık Amerikada yaşıyamıyacağıru 

anladı, birgün gizlice Nevyorktan kaçtı. 
Memleketi olan Romanyaya geldi. Ora
da yaşamağa başla dı 

Zannediyordu ki artık intikam almak 
istiyenlerin elinden kurtulmuştu. 

Fakat bir gün Romanyada oturduğu 
evin önünde, şapkasını gözlerine kadar 
indirmiş geçen bir adam gördü. 

O 'bu adamı tanıyordu. 
Bu adam ölüınüne sebep olduğu, ele 

verdiği Dilingerin haydut teşkilltına kfım edilen ve Amerikada Teksas kadın 
mensuptu. hapishanesine gönderilen güzel kadın 

Çıldıracak gi:,i oldu. Demek Roman- Bonni Parkerin bu kötü taliine pek çok 
:yaya da gelmişlerdi. Orada da kendisi- Amerika kadınları ağlamışlar ve ona 

lıi takip ediyorlardı. 'acımışlardı. 
Ann Sage hemen o gece en l~umlu Onu, nasılsa ve her hangi bir kaprise 

eşyalar~ bir bavula tıktı. "V_e ~g_:u so-1 kapı~L~, ayağı kö~lü ~ola. kazae'll. kay
luğu Köstencede aldı. Ertesı gunu kal- mış bır zavallı telakkı edıyorlardı. 
kan vapur onu Mısıra götürdü. Esasen -Amerikada ve hl'men hemen 

Artık bu:ada raha~ nefes alabileceği-! her yerde güzel bir kadının işlediği 
ne hükmettı: Fakat hır ~aç a~ 50~~. ay-\ suclar, hatta cinayet bile olsa halk üzc
nı adamı yıne oturdugu ev:ın onunde ı rinde nefretten uzak, merhamete ya
görmez ıni? kın bir tesir bırakır. Bu, neden böyle-

Henüz genç olan ve hayatını çok se- •ı dir? Bonni Parker de işte böyle halkın 
ven Amerikanın bu meşhur cKızıl ka- merhametini üzerine toplamıştı. 
dın• 1 ölüm korkusu içinde çok feci bir Avukatı bundan cesaret aldı. Yüksek 
çareye baş vurdu. adalet komisyonuna onun ceza müdde-

Peşini kovalıyanların ellerinden kur- tinin affı için istida ile müracaat etti. 
tulmak için kendini tanınmaz bir hale Bu komisyon, her nMılsa suç işlemiş 
getirmekten başka yol yoktu.O gQzelim fakat ahlAkı mazbut ve bir daha suç ~
saçlarını dibinden traş ettirdi. lemesi gayri muhtemel görülen kimse-

Güzel yüzünü kezapla iğrenç ve ta-, leri affederdi. 
nınmaz bir hale getirdi. Bonni Parker de işte böyle bir affa 
Kurtulmuş muydu! mazhar oldu. 
Evet .. Fakat tanınmamasından değil.. Hapishaneden çıktığı gün onu biiyi.ik 

haydut teşkilatının onun kendine j bir halk kalabalığı fideta bir mazlum .. 
verdiği bu cezayı kAfi görerek af etme- il bir kurban gibi karşıladılar. 
sinden. kurtuldu. Fakat Bonni Parker pek az sonra 

TABANCA KRALlÇESt BOJ'.ı"NI halkın bu merhamet ve şefkat tezahü-
. PARKER 1 rün~ pek nankörcesine mukabele cde-

Bir hırsızlık suçu ı1eı beş seneye mah- cektı. 

insan ve hayvanlarda 
• Malta Humması 

YAZAN : İanir Veteriner müdiiril ra bulwıan ilanseler hasta keçileri sa-
NAZIM UYGUR ğarken sütle bulaşarak hastalığa tutul-

Çok eski zamanlardan beri malfun dukları görülmektedir. 
olan bu hastalığa ilk defa Malta adasın- Malta hwnmasına tutulan insanların 
da çıktığı için (Malta humması) ismi dereceleri zaman, zaman yükselir, iner. 
verilmiştir. Şiddetli baş agrıları h~ederler, uyuya-

Türkiyenin Akdeniz sahillerinde ve mazJar, iştihaları kesilir. Bilha..;sa gece
Maltız keçilerinin girtliği yerlerde bulu- leri terlerler, asabi haller gösterirler, ba
nan bu hastalığa Hindistanda, Çinde, zan ha:stalık mikropları ak ciğerlerde il
İngüterecle, hatta Amerikada tesadüf tihap yapar, hatta bazı hastalarda ı;iya
edilıniştir. Franso.nın ve İtalyanın Akde- tik sancıları, husye iltihabı ve kadın
niz sahillerinde de bu hastalık vardır. !arda yumurtalıkların ve memelerin il-

HASTALIÔI YAPAN NEDİR ? tihabı husule geldiği gibi gebe kadınlar-
Hastalığı yapan fasulya tanesi şeklin- da çocuk düşürme halleri de görülür .. 

de \'e gözle görülmiyecek derecede kü- MALTA HUMMASINDAN KORUN-
çük olan mikroplardır. Bu mikroplar MAK İÇİN NE GİBİ TEDBİRLER 
hayvanın kanında yaşar ve çoğalırhr... ALMALIYIZ? .. 
Hasta hayvanın idrannda ve sütünde bu Hasta insan ve hayvanlcırın idrar ve 
mikroplar bulunur hastanın idrariyle siitleri mikroplu olduğundan hastalar 
bulasan otlurı sağlam hayvanlar yemek- mütemdiycn etrafı kirletirler. Bunun 
le hastalık mikrobunu alırlar. için keçi bcsliyenler hay\·anlarının sıh-

MALTA HUMMASINA HANGİ hatte olduklarına kanaat getirmelidir .. 
HAYVANLAR TUTULURLAR? İstalısızlık giisten'n ve günden güne za-
Bu hastalık en ziyade keçilerde ondan ifliyen ve mafsalları şişen veya nıeme-

sonra koyun at ve diger ehli hyvanlarda lerlnde sertlik Ye şişlik gösteren keçile
göriili.ir. Maymunlarda bu hastalığa kar- ri derakap Veterinere (Baytara) mua
Şt hassastırlar. İnsanlar da Malta hum- >ene ettirmeli ve hastalık olduğu anla
masına tutulurlar. şıldığı takdirde bu hay\·anların sütleri-

HSTALIGA TUTULAN HAYVAN- ni ignıeıneli ve bu sütlerden peynir de 
LAR NE GİBİ HALLER GÖSTERİR yapınamalıdır. Çi.inkü hasla hayv:ınların 
Hastalık mikrobunu alan keçilerin si.itti ile yapılan peynir de hastalığın bu-

dereceleri hafifçe yükselir, iştihaları aza- laşmasına mükemmel bir vasıtadır. Bi
lır. Bazı keçilerde ayak mafsallan şişer zim memleketimizde bu hastalık hayvan 
memeleri ve erkeklerin hüsyeleri ilti- sağlık zabıtası kanununa sokulmamıştır. 
haplanır, şişer gebe keçiler yavrularını Onun için hükümet Veteriner memur
düşürürler. Süt verenlerin sütleri aza- ları hususi müracaat1er dahilinde bu 
l ·. Bazı keçilerde yak mafsalları şişer hastalıkla iştigal ederler. 
' ' topalJadar, bazı keçiler uzun zaman Hastalık insanlara da bulaşması ba-

ıirürler. kımından ehemmiyeti haizdir. Bu iti-
3ANLARDA.. barla çiğ silt içilmemesini ve keçi besli-

sütü içenler mikrobu alarak bu yenleri Slk sık hayvanlarını muayene 
lıga tutulurlar. Hatta ellerin 

BENZEYEN KADIN N 

-14- ··-·-·-
Hacı Sami Fikrini flakiki bir macera, olmuş bir vaha 

YAZAN: ÜÇ YILDIZ 

Açıkça Söyledi: 
- 13 

''Bize T ürkistanın istiklalini bahf
edeceksiniz. Tereddüt etmeyiniz.,, 

Aradan daha a. kaç gün geçmİfti. 
Her sabah gibi o sabah ta karımın 

güler yüzü ile teşyi edilerek otomobili
me bindim. Büroya geldiğim zaman ma
samın üzerine bıruılm1t poetaya göz 
attım. 

Bunların içinde müvezziin getirdiği 

gündelik gazeteleri bir tarafa koyarak 
Burada Enver paşanın sesi titremeğe Enver paşa biraz tereddüt içindeydi. Fa- mektuplara bak.bm. 

başladı. kat kendisi o günlerde duyduğu bir ha- Mavi renkli ve uzunca bir zarf dikka-
- Bu sebepten hedefimiz hürriyettir. herden pek çok memnun olmuıtu. Hat- timi çekti. Damguına baktım. Adanadan 

Türkistanı hürriyete kavuşturmak için ta istikbalden de o dakikadan itibaren geliyordu ..• Şüphesiz Selmandan ..• 
uğraşmak vazifemizdir. Hürriyetten baş- daha ziyade ümitvar olmağa başladı. Me- Mektubu açmadan yırtıp sepete atmıık 
ka istiklalden başlta hedefimiz gayemiz sele su idi. istedim. Değil mi ya... Bana, evimin 
yoktur. Bu gaye uğrunda döğüşec.eğiz. Şarki Buharada Rusla~ın (Basmaca) adresine yazmayıp ta büroma mektup 
Eğer böyle döğüşemiyecek olursak yarın ismini verdikleri komiteciler vardı. Bun- göndermeai her halde kanından gizli ba
evlıidımıza yine esaret içinde çırpınan bir lar hürriyet için uğrapn muhtelif komi- zı §eyler bildireceğine delildi. Ben İse, 
memleket mi miras bırakacağız~ Bugün tecilerden ibaretti. Ancak kendileri mu- bir sukutu hayale uğrarım endişesi için-
yapılacak şudur. Ya hürriyet ..• Ya ayyen bir emir altında hareket etmedik- de çok sevdiğim Nihalin mazisine ait hiç 
ölüm b leri için yalnız çete harpleriyle iktifa edi- birşey öğrP_nmemeğe karar vermiştim. 

Enver pa§8. artılc bu sözleri söyledik- yorlar. Ve bittabi müsbet itlerde göre- Maamafih içimdeki merak kurdu bu 
ten sonra vuziyet tamamen anlaşıl- miyorlardı. kararımdan daha kuvvetli çıkh. 
mıştı. Hoca Saminin gösterdiği yoldan 1 Enver paşa o güne kadar bunlardan Zarfı açhm. 
harekete geçilecek ve mücadeleye baş- ı haberdar değildi. Duyduğu çetecilerin içinde mektup yerine sararmış ve bu-
lanacaktı. Enver paşa oteline gider git-, mahdut bir kaç komitecilerden ibaret nışmut bir gazetenin cilh sayfası çıktı. 
mez herhal yaveri Muhittin beyi mevki olduğunu zannediyordu. Halbuki bunlar Hayret ettim. Kendi kendime: 
kumandanına göndererek kendisinin bir öyle pek az değildi. - Selman bana adanada ÇJkan bir 
kaç gÜne kadar Efganistana gitmek Üze- Enver paşa derhal şunu düfiindti. Bu gazetenin bu parçasını neden gönderiyor. 
re yola çi)(acağını bildirdi. O akşamda, kadar geniı miky-ta bulunan .basmacı· Dedim. Gazetenin tarihi altı sene evvelki 
pata yapacağı işleri tamamen tesbit et- lan bir araya getirerek bir kongre akdet~ tarihti. Orta sütunun baıında da bir re
rnifti. Bir kere daha planını gözden ge- mele ve kendisini de kumandan seçtir- sim, bir kadın resmi vardL Bu resmi gö
çirdi. biraz sonra yanına gelen Muhittin dikten sonra bir emir alhnda hepeini rünce hayretim biishütün arttı. Kanının 
bey bir mektup uzalh. idare etmek. Eğer giizel bir organizaa- zeami ... Daha genç ve sıkına bqlı resmi. 

Şirabat kumandam olan sabık Osman- yonla c;a1ışabilirlersc belki muvaffakıyet Alnının yansını kapayan ve batını arka~ 
lı ordusu zabitanından miralay Hasan ihtimali artabilirdi. Arbk iki gün .onra dan kavrayan siyah ~arpastnın çerçeve
beyden gelen bu mektupta Enver paşa Enver pc. .a: Buharayı terkedecekti. içine )ediği bu yüz .. Karımın .. Nihal in yüzü .. 
Sirabada dü.vet ediliyor ve emrine tah- bir keder çökmüştü. O gün gÜzel bir ha- Rüya mı görüyorum diye gözlerimi 
;is edilen beygirlerin de bckledi-i yazılı- va vardı. Oturduğu otelin penceresin- uğu~turdum. 
yordu. Filvald mektubu getiren odam fi- d"n dışarıya bakryordu. Hele resmin altındaki ııatırları oku-
rar planını da gayet güzel söylüyordu. Uzaktan nehir kıvrıla kıvrıla akıyor, yunca dehşetten dona kaldım. Resmin 1 biyel:~de :irmis. o:ad.~ .~ltı a: kalmış ·:· 

- Bütün kapılar kapalıdır. Yalnız ufacık bir köprü Üstünden adamlar geç- altında ne yazıyordu biliyormusun.. Ve hır gun evdekı bulun muccvherlerı. 
şarki Buharaya giden kapı ar.ık olduğu meğe uğraşıyordu. Su yavas yavaş kabar- Burhan, hatıralarının bu noktasına ge- · hanımının o gün bankadan aldığı dürt 
için orası miithi, kalabalıktır. Pa.,anın mıştı. Yükcıelen su kenarında yer yer halk lince adeta onları yeniden yaşayormuş bin lirayı ve hatta baktıvı çocuğun iş ban
istediği gün beygirler Buhara şehrinin ka- toplanmıştı. Fakat hiç kimsede ne bir gibi bir asabiyete kapılmıı,ıtı. Titreyen el- kası kumbarasını da çalarak kaçmış. Bir 
le kapuıında bekliyecektir. Derhal ha- neşe ... ne bir kahkaha .. · ne de bir te- leri ile rakısını susuz yuvarladıktan sonra türlü ele geçmemiş. Muhabir onun yak.a-
relr.:et edilip Şirabada gidilecektir. laş... meze olarak aldığı tek zeytinin çekirde- lanamaması sebebini de anlatıyor. Çün· 

Enver paşa buna çok memnun oldu. Uzun hırkalı halk sessiz, mahzun şu- ğini fırlatıp attı: kü Melek Ankaradan kaçınca Adanayı 
Daha evvel Hasan beyden bir kaç mek~ rada burada geziyor dağılıp gidiyordu. - Resmin altında, dedi. şu satırlar gelmiş ve sahte isim ve vesika ile on 
tup gelın.İftİ ama bugünkü aibi kat'i bir. {).-gün çolı:: endişe ile geçti. Ertesi sabah vardı: zenginlerinden ve hasta olan S ... beyin 
fCY yoktu. f;nver pqa erkenden şehri terkedecekti. cZalMıtanın §iddetle aradığı katil kadm yanına ha.ta baklCI olarak girmiş .. Kim· 

Enver paşa bu haber üzerine derhal Akııamdlln hazırlıklar tamamlandı. Melek • se de Ankaradaki hırsızlığı ile arana" 

Muhittin beyden Hacı Saminin çağırıl· Buhara .. · Buharayı §Crif .. · gibi müs- Bu sefer hayret etmek sırası bana gel· Meleğin S ... beyin yanına hasta bakıcı 
masını rica etti. Hacı Sami esasen bu da· lüman !!Chrinin 12 mukaddes kapısından mişti. olarak giren kadın olduğunu anlamamış .. 
vetten haberdardı. Hasan Beyle daha on biri tamamen kapalı idi. 12 inci açık - Nasd ... Katil kadın Melek mi ... Günün birinde S •.. bey ölmüş .. Esasen 
evvel mektuplaşarak anlaşmışlar ve hat• duruyordu. Eski Buhıuayı yeni Buharaya Fakat ben bu ismi çok iyi hatırlayorum. hasta ve ümitsiz olduğundan kimse bu 
ti Enver paşayı böyle bir harekete teş- bağlıyan bu kapının serbest olduğunu Hani... ' ölüme kötü mana vermemiş. Fakat vak-
vik için aralarında bazı noktalar da ka• zannetmeyiz. Orası kamilen Rolşevik Sözümü kesmek ister gibi elini kaldır- ta ki S ... beyin varisleri_gelmi§ler, evde 
rarlaştırmışlardı. Nitekim Hasan Bey casu.,lariyle dolu idi. dı. mevcut bütün mücevherlerin.. Kasada 
Şirabattan beygir gönderdiği zaman Hacı Simdi bu kadar casusların arasından - Dinle, dedi .. Resmin altındaki bu bulunan paraların ve bunlarla beraber dcı 
Sami de çoktan beygirlerini hazırlatmış Enver paşa kendisini göstermeden geçe- yazıyı görünce evvela afalladım. Sonra hasta bakıcının sır olduğunu anlamışlar, 
ve şehir dışındaki çadırlara göndermişti. cekti. Bu mühim bir mesele idi. Eğer cin kendimi çılgın bir kahkahaya kapbrdım. zabıtaya müracaat etmişler. S... beyin 
Burada bir taraftan Hasan Beyin gön- ve peri hikayelerine İnanmış olsak Enver Selmanın hayal hastalığına müptela ol- cenazesi gömüldüğü yerden çıkanluak 
dermiş olduğu beygirler, diğer taraftan paşanın sihirli bir hah Üzerine binerek duğunu söylemişlerdi ya ... işte bu deli- otopsi yapılmıı ve kuvvetli bir zehirle 
da Hacı S.minin hayvanları Buhara dı· gidebileceğini kabul ederiz. nin bir oyunu karşısında idim. Maamafih öldürüldüğü anlaşılmış. Tabii bütün ~üp
Şlndalti muhtelif yurtlarda otluyorlardı. 1921 Yılı ikincite~rinin 8 inci günü En- ve sırf bir merak hissile resme esas tcı- heler hasta bakıcının üzerinde. Onun 

Hacı Sami ile Enver pa14 uzun müd- ver pap Buharayı terkediyordu. kil eden gazetenin haberini okudum. resmi ile Ankara zabıtasının aradığı hır-
det bu harekete g.cçmek işi üzerinde ko· Bu, o gün için mühim bir hldise idi. O haberi sana burada aynen ve ez- sız kadının resmi karıılaştmlmış ve bu~ 
nuştular. Enver paşa !!ehirden çdc:mağ1 Bir cuma günü idi. Buhara Ç8T'f111l ki.- herden söyliyccek değilim. Yalnız hüla- nun cMelek> olduğu an1aşı1mış. Gazete 
Bol~eviklere lr.a111 tamamen yapdml§ bir milen kapalı idi. Sokaklarda biç kinwc sasını anlatayam. Gazete muhabirinin muhabiri resmini koyduğu hem hırsız ve 
kıyam halinde telakki ettiği için çok du· görünmüyordu. H.cı Sami. Muhittin Bey :yazdığma göre Melek hem yaman bir hem katil Meleğin ,iddetle aranmakta 
rendis buJunmağa mecburdu. Nitekim ile Buhara polis müdüriyeti murah"a• hınız hem de yaman bir katilmİf .. An- olduğunu söylemekle yaznımı bitiriyor-
Hacı Sami ile görüşürken bu noktayı Halil Bey yanında olduğu halde' kafile karada zengin bir ailenin yanına müreb- du ..• 
açıktan söylüyor ve bazı endi e ettiği (karşı Darbazas) a doğru gittiler. Enver 

noktaların tavzihini de istiyordu. paşanın yanındaki zevatla birlikte bu ka- 1 e it d e e 1 
Nihayet Hacı Sami: dar ferih fahur, korkmadan kollarını ngı ere e soy e 
- Pa§a .•. dedi ... Siz ki hiç yoktan sallıya sallıya Buharafevçkaarlşa~m.denldı"kanyogkeçtutri·. • 

Mctrutiyeti ele almış bir kumandan, bir ğini görenler için 
kahramansınız. Bize Türkistan istiklalini Çünkü Enver paşa ile arkadaşları o gün 
de bahşcdeceksiniz. Neden endişe edi- (av) a gidiyorlardı O 1) Bunun Bolşe
yorsunuz. ölmekten korkmuyoruz. Ya· viltleri kandırmak için bir dolap olduğu- .. nen nutuklar.· 
hancı idare altında yaşamaktan korku- nu söylemeğe lüzum yok. 
yoruz.> Enver paşa kafilesi ava gitmek baha· 

Nihayet karar verildi. Buharanın şark nesile karşı kapıdan çıkacaklar ve oradan 
kapısı açıktı. Diğer kapılar Bolşeviklerin imkln bulurlarsa uzakJaplcakJardı. 
elinde olduğu için şark kapısından ba~ka tmkan bulamazlarsa ava gidecekler ve 
kimseye haber vermeden firar etmek im- ak~rn tekrar döneceklerdi. Fakat mu
kanı yoktu. Anc&k şerk kapısından çı- ayyen bir istikamette ve muayyen bir 
kınca .Şarki Buharaya gitmek mecburi- mesafede şehirden uzakla~tıktan sonra 
yeti vardı. beygirlere at1ıyarak yüksek tepenin ar-

Daha evvel oraya giden Emir hiç bir kasında kaybolup gideceklerdi. 

iş ynpmağa muvaffak olamadığından •• BİTNED! •• 

Almayada yıldı
rım mahkemeleri 

cinayeti işledikten üç Bir • 
canı 

idam edilmiştir •• gun sonra 

SesU utnglHz başvekili Romaya gitmekle şey· 
tanla birlikte çorba içecek» deıniştir-

Londra 18 (Fi) - Sıhhat vekaletinin vemet..> 
parlamento .sekreteri Robert Bernays 1NG1LTERENtN DENİZ 
Bristol şehriııde irat ettiği bir nutukta SiLAHLANMASI 
Ingilterenin vaziyetinden bahsederek Harbiye nazırı Hore Belisha Deven-
demişlir ki: por'da irat ettiği bir nutukta 1939 Ni-

eBUyük Britanyarun vaziyeti açıkça ı sanında hitam bulmuş olan mali sene 
tayin edilmiştir. Imparatorluğa, müs - içinde 130 bin tonilato tutan 60 harp 
temlekelerimize ve Fransaya karşı te- gemisinin teslihindep bahsetmiştir.1938 
ahhütlerimizde hiç bir §Uphe gölgesi ola- senesinde hizmete giren yeni harp ge
maz. Eğer bunlardan biri taarruza \.iğ- ınileri 21 olduğu halde 1939 mali sene-
rarsa sona kadar mücadele olaeaktır. sinde hizmete girecekler 46 harp ge
Gafiller ne derlerse desinla- biz hali misi olacaktır. 
bir ideıll ve bir prensip taşıyoruz.: cHilr- ÇEMBERLA YN ROMAYI ZtY ARETt 
riyeti müdafaa ve taarruza karşı muka- ESNASINDA ŞEYTANLA YEMEK 

kafası balta ile uçurulmuş bulunuyordu. 
Hadiseyi müteakip Heller bir ormana 
kaçmış ise de polisler kendisini yakala
mağa muvaffak olmuşlardı. Hanna Mu
cndel adındaki 21 yaşındaki genç kadın 
hakkında idam ce7.UI ;1lk defa olarak 

YtYF.cEK 
Kinros Pertteki kısmi intihabatta söz 

alan Lord Sesil of Şelvood şu eski 
Ingiliı: darbı meselini tekrar etmiştir: 
cŞeytanla birlikte ~rba içen kaşığını 
büyük tutmalıdır.> 

Berlin 18 (iN) 

Nürenberg mahkemesi bir şoför tak
sisine taarruz ederek ölüm kastiyle ken
disini yaralıyan 24 yaşında Willy Hel-

keme- ederek her ikisini de i~ mah- Hitler tarafından ~ küreğe tah
kO.m etmiştir. Idam hükmü yam Villy vil edilmek suretiY!'f.~iştir. Al
Heltler hakkında tatbik ohmmuştur. man gazeteleri bu ~a :milnaaebetile 
Taarruz hAdisesi ayın on üçüncle vuku Ahnanyada H~ft' ve K.ıınna Muendel 
bulmuştu. Bundan üç ~9GIV'a mliiaa~ .cilııünden kötü m..-... olmadıiı· . . . .. ~ 

Sesil bu atalar sözünü şu şekle koy
muştur: cÇemberlayn Romayı ziyare -
tinde Şeytanla birlikte çorba içecektir. 
Onun ve Lord Halifaksın tedarik ede
lblecekleri en büyük kaşıkla mücehhez 
olmalannı bütün kalbimle temenni ede-
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Japon başvekili diyor ki: · ~--- -
Almanyada Alman ırkının ihtilattan 

Bize aleyhtar Çin hükümeti ortadan korunması için alınan ezici 
kalkıncaya kadar harbe devamdayız kararların tatbikatından örnekler 

Tokyo, 23 (A.A) - Başvekil Prens na da taraftar bulunuyor. Bu suretle azmetmiştir. Binaenaleyh Anglo Sakson 
Konoye Japonyanın uzak Şark siyaseti 

1 
Çinin tam ve mutlak olarak istiklalinin devletleri ~ Şarkta.ki siyasetlerini 

hakkında izahatta bulunmuştur. Başve- teminine amadedir. itinalı bir tetkike tabi tutsalar yeridir. 
kil demiştir ki: 1 GAZETELERİN TEFSİRLERİ.. Nişi Nişi gazetesi şöyle yazıyor : 

Japon hükümeti siyasetinin esaslan- Tokyo, 23 (A.A) - Bu sabahki Japon En büyük şark devleti olan Japon tek 
nı bugün neşrediyor. Gerek memleket, matbuatı Japonyanın uzak Şark siyasc- bir hedef güdüyor. Yolunu şaşırmlj ve 
gerek yabancılar bu siyasetin ne oldu- bir kardeş olarak Çini uzak Şark millet-
ğunu anlamalıdır. leriııin müşterek mukadderatı çerçivesi 

Çin, Japon ve Mançuko komünistliğe içine tekrar almak. Japon hükümet.inin 
karşı kendilerini müştereken müdafaa bu hatb hareketi Çin halk kitleler.ini her 
edecekler ve ekonomik sahada beraber 
çalışacaklardır. Askeri hareketlere Ja
pon aleyhtarı Çin hükümeti bertaraf 
edılinceye kadar devam olunacaktır. Ja
_ponya Çinin Mançuko ile serbestçe dip
lomatik münasebedere giriştiğini gör
mek azmindedir. 

Japonyarun Almanya ve İtalya ile ak
dettiği anti komünist paktına müşabih 
bir paktı Çin de Japonya ile akdetmeli
dir. Bu paktın Çinde tamaıniyle tatbi
kini temin için Çinin bazı noktalarına 
askeri kuvvetler ikame olunacaktır. Bu 
cümleden olarak dahili iç Mogolistan hu
susi bir anti komünist bir nuntaka ola
caktır. Japonya Çinde bir ekonomik in

hisar kurmak niyetinde değildir.. Yeni 
Uzak Şark zaruretlerini anlıyacak olan 
ecnebi devletlerin menfaatlerine doku
nulmıyacaktır. Fakat Japonya hukuk 
~üsavatı bakımından serbest ticareti ve 
aerbest _kameti talep eder. 

Çin Japonyaya bu memleketteki ta
bii zenginliklerin işletilmesi fırsabnı ver
melidir. Bu bilhassa şimalde ve dahill 

Japon mim marşı söyliyen Japon çoc1.tl~laı·ı 

Mogolistanda tezahür etmelidir. 

Japon siyasetinin ana hatları şUnlar
dır ki, Japonya Çinden ne toprak ne de 
harp tazminab istiyor. Japonyanm iste
diği uzak şarktaki yeni vaziyette Çin 
için terettüp eden vecibeleri Çinin tat
bilt edeceğine dair asgari teminattır. Ja
ponya Çinin hükümranlığına riayet et
mekle kalmıyor. Mevcut ecnebi hukuk
Jarmm ve imtiyazlı mıntakaların ilgası-

tine dair başvekil tarafından yapılan halde derin bir intiba altında bırakacak 
beyanatı uzun uzadıya mevzuu bahset- ve Çin ile Japonyanın arasını açmak 
mektedir. için İngilterenin ve Amerikanın sarfet-

Asahi Simbun, bilhassa bu beyanatın tiği gayretleri akim bıraktıracaktır. 
İngiltere ve Amerikada yapacağı tesir- Tokyo, 23 (A.A) - Domei ajansının 
ler üzerine nazarı dikkati celbetmektc bildirdiğine göre BB. Konoye, İtagaki, 
ve Japonyanın Çinde ekonomik inhisar 
aramadığını tebarüz ettirerek şöyle de
mektedir: 

Japonya Çinin tam hükümranlığını ve 
toprak tamamlığını yeniden kurmağa 

Arita ve Yoneyi bugün öğleden sonra 
toplanarak B. Litvinofla 24 kfuıunuev

velde yapacağı görüşme hakkında Ja
ponyanın Moskova büyük elçisi B. To
gaya son kat'i talimatı göndermişlerdir. 

Polonya hariciye nazırı Be bin 
uyandırdı Paris seyahatı merak 

Varşova 23 (ö.R) - Hariciye nazın 1 deti esnasında Pariste tevakkuf edece- LITV ANYA - POLONYA 
Albay Bek'in birdenbire Fransaya ha- ği muhakkak telakki edilmektedir. Varşova 23 (ö.R) - Polonya - l.it-
ıııeketi Vaı"§Ovacla derin bir merak uyan- vanya ticaret anlaşması imza edil.mit -
Clırmı§tır. Vaqova - Viyana sürat ka- LEHLER VE UKRANYALILAR tir. Anlaşma en ziyade mazharı nıüsaa-
tariyle hareket eden hariciye nazırı bu- Varşova 23 (ö.R) - Papanın mlimes- de devlet maddesine müstenittir. iki 
gün Fransada bulunacaktır. B. Bek on sili 13-14 ilk Kanunda şarki Galiçyaya memleketin ticari mübadeleleri muva
beş gündenberi Akdeniz sahilinde is - yaptığı seyahatinden avdet etmiştir.Bu zeneli olarak 14 mifyon zloti (3 milyon 
tirahatte olan Bn. Bek'e millAki olacak seyahatin sebebi Lehler ve Ukranyalı- lira) olacak ve tediyat serbestisi dövizle 
bir kaç gün Fransaıda kalaCaktır. Her lar arasında şimdi mevcut olan vaziyeti yapılacaktır. Anlaşma aynı zamanda 
ne kadar bu seyahat husust mahiyette anlamak ve aynı kilisenin çocukları ara- mütekabil transit sistemi ve Leh mal
ise de Leh hariciye nazırının bundan sındaki ihtilafta tavassut rolünü oyna- larının emir veya nehir yoliyle Menıel 
istifade ederek Fransız devlet adamla- mak üzere Papanın izhar ettiğini arzu- limanı istikametinde naklini de hallet-
riyle görüşeceği ve bu maksatla av - dur mektedir. 

Italya, Tun us hakkında 935 de 
yaptığı anlaşmayı neden bozmuş? 

Roma 23 (ö.R) - Italyanın 1935 an
laşmasını feshetmesini haklı göstermek 
lçin ltalya gazetelerinin müdafaa ettik
leri tez şu sualle hülasa edilebilir: 
cFransa 1935 anlaşmalariyle yaptığı 

arazi terki ve hudut tashihi ile Italyayı 
tatmin ettiğini mi saruyorou?> 

cGiornale d'Italia> da B. Gayda şun
ları ilave ediyor: 

cBedihidir ki Fransanın peşinen ta
kındığı uzlaşmaz hattı hareket gazete
lerdeki neşriyat ve yollardaki nümayiş
lerle tahrik ettiği şiddetli harpçı hare
ket pek gergin bir vaziyet ihdas etmiş
tir. Roma bu vaziyet dahilinde Pari.sin 
hüsnü niyetinden şüphe etmekte ve ye
ni müzakerelerin muvaffakıyeti hakkın
da da meşru şüpheler beslemekte hak
lıdır.> 

BIR ANLAŞMA KADAVRASI 
Londra 23 (Ö.R) - Taymis gazete

sine göre Italyanın hareketi, Italyan 
matbuatının hücumları sebebiyle ruhu 
ölmüş ve cesedi kalmış olan 1935 anlaf

malanna son ve kat'i darbeyi indirmiş
ti. Bu sırada vaktiyle B. Lavalin bu an
laşmayı Fransız mebusanında müdafaa 
için kullandığı şu sözleri hatırlamak 

~uvafıktır: cBu anlaşma ile B.Mussoli
ni ve ben, iki memleket ve Avrupa sul
hu menfaatine olarak, Fransa ve ltal
yayı birbirinden ayıran bütün mesele
leri kat'i olarak hallettik.> 

cDeyli Telgraf> ltalyan gazetelerinin 

neşriyatından ve yapılan aleni nüma
yişle-rden sonra beliren vazjyetin şimdi 
resmiyet kesbettiğini kaydediyor. 

Yeni Rumen Ha. nazırı 
vazifesine başladı 

Bükrcş 23 ( Ö.R) - Yeni hariciye nazırı B. Gapenko hariciye ne
zaretinde yerleşirken selefi B. Komnenin sözlerine şu kısa hitapla mu
kabele etmiştir. 

« Romanya sulhçu, fakat enerjik bir ruhla kendi etrafında sağlam 
dostluk münasebetleri ve halisane bir beynelmilel birlik teşkilatının 
inkişafına çalışmaktadır. Avrupa sulhu bu iş birliği üzerinde bina edi
lebilir. Romanya bu eseri ikmal etmek arzusundadır. Ve Romanyaya 
doğru ve tam şekilde devamlı bir harici ıiyaset temin eden Kral Ka
rolun müdcbbirane direktifleri dahilinde bereket etmekte devam 
edecektir. 

cMançester Guardian> diyor ki: It.al
ya 1935 son Kanun anlaşmalariyle veri
len tavizleri taınamiyle almıştır. Cibuü 
demiryoluna ait (2500) hisse senedini 
mükemmelen kabul etmiştir. Eğer bun
ları iade etmezse, anlaşmayı red için 
hukuki ne gibi bir iddia serdedebilece
ğini görmek güçtür. 

Paris 23 (ö.R) - Fransız siyasi me
hafili hatırlatıyor ki 1935 anlaşmasının 
ltalyan mebusanı tarafından tasdiki es
nasında Italyan hükümeti namına iki 
memleketi ayıran başlıca meselelerin 
tasfiye edildiği resmen beyan edilmişti. 

Paris 23 (ö.R) - Ispanyol nasyona
Iistleri çoktanberi ilan ettikleri umumi 
taarruza nihayet başladıklarını bildire
rek Katalonya cephesini dört noktada 
yardıklarını iddia ediyorlar. 

Lima 
Konferansında 

Lima, 23 (A.A) - Resmen bildirildi
ğine göre Amerika cümhuriyetleri Ar
jantinin Amerikan tesanüdü formülünü 
kabul etmişlerdir. Sulh komisyonu zor
la ele geçirilen toprakların tanınmama
sı hakkındaki Amerikan tezini ittifakla 

1 
tasvip eylemiştir. Komisyon Amerika-

• Jılar arasında bir adalet divanı teşkili 

hakkındaki projeyi de Arjantinin mu
halif reyine karşı 19 reyle kabul etmif
tir. Bir de müstenkif vardır. 

Pariste çıkan bir Fransız mecmuası yazıyor: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Bir Fransız mecmuasında, Ferdinand gelmiş yabancılar ve bunlar eğlenmek Masasına davet etti. Bar kızı kelepir 
bir parça elde ettiğinden dolayı mem
nun görünüyordu. Bar sahibi de mem
nundu. Çünkü masada güzel Ren şara
bı ş.i§elerinin biri gidip öbürü geliyor
du. Barın ılık havası, içkinin kafalara 
verdiği duman, tangoların vücutlarda 
yaktığı ateş arasında anlaştılar. Geceyi 
beraber geçireceklerdi. Vaziyeti anla -
dım. Bardan çıktun. Musevi gencinin 
indiği oteliiı kapısı önünde beklemeğe 
başladım. 

Fizen imza.üyle yazılıyor: için gittikleri barlarda hoşlanna giden 
güzel Alman kızları ile bir gecelik bu-

cTesadüien, Almanyada ırkçılık ka- luşmalannın acısını uzun aylar hapis
nununun tatbikatını kontrol vazifesiyle 

1 

haiıecle çekmeğe mahkfun olmuşlardır. 
mükellef sivil bir. ~an za~ıta. memu- Daha garı"bi, bu yabancılar arasında hür 
runun not defterını ele geçırdim. Not Amerika tebaasından olanlar ve hatta 
defterinin muhteviyatına göre bu me- Fransızlar bile var. 
mur, cNürenberg> kanunu adı verilen Şimdi size elime geçen not defterinde 
meşhur ırk kanunu dolayısiyle Alman gördüğüm parçalardan bir kaçını yazı
kadın ve erkekleri ile yabancı ve bil -
hassa yahudilerin temas haline gelme
melerini kontrol eden blnlen:e memur
dan biri idi. 

Ari ırka mensup her hangi bir kadın 
ve kıza karşı yabancı ırktan birinin göz 
koyması ve hatta bu kadın hafif meşrep, 
vücudunu satan bir kadın bile olsa, 
onunla münasebet peyda etmesi derhal 
suç mahiyetini almakta idi. 

(A§k, yaramaz bir çocuktur. Kanun, 
nizam tanımaz) denilen ata aözihıü Nil
renherg kanunu dtiiftirmiş, aşka, fre
nini vurmuştur. 

Almanyada 1937 yılı sonunda AJman 
ırkına karşı işlenmiş cinayet suçu ile 
537 yabancının üç ay ile beş sene ara -
sında hapse mah1dlın edildiğini söyle -
mek kilidir. Bu 537 kişinin hepsi de be
ni israile mi men.sup.Hayır .. Bilikis ek
serisi Almanyaya turist olarak gezmeğe 

yonmı .• 

Strazburglu zengin bir musevi tüc
carın otlu olan 'bir delikanlı, Noelin 
yakl8§Dlan münasebetiyle Almanyanın 
Sonenberg şehrine geliyor. Bu §ehir 
oyımcak endüatrisi merkezidir .. Musevi 
genci buradaki fabrikalardan Strazburg
taki mağazaları için oyuncak satın ala
caktır. 

Farkında olmadan peşine takıldım. 
Her gittiği yerde gölgesi gibi arkasından 
ayrılmadım. Bir çok siparişler verdi. 
Pek çok oyuncak bebek satın aldı. Gü
nünden memnundu. Akşam hoş bir va
kıt geçirmek için oehrin barlarınaan 
birine gitti. Tabii ben de arkasından.. 
Bütün gün oyuncak fabrikalarında las
tik ve taş bebekler görmekten olacak, 
barın canlı bebeklerine candan bakma
ğa başladı. Bunların içinde güzel bir 
Alman kızı vardı. Onu gözüne kestirdi. 

Biraz sonra geldiler. Otele girdiler. 
Odalarına çıktılar. Tamam .. 

- Oh.. Çok şükür yalnız kaldık. 

Diyecekleri sırada birden karşılarına 
çıktım. Lamı cimi yoktu. Suç üstü ya
kalamıştım. Barda rüyalar içinde baş
lıyan bu aşk macerası gece ote-1 odasın
da bitecek yerde hapishanede bitti. Ta
bü Bar kızına bir şey derneğe hakkımız 
yoktu. Fakat Musevi genci oldukça dol
gun bir para cezası vermek suretiyle 
kendini kurtardı. O da benim sayemde 
sayemde diyorum, çünkü Alman ırkına 
karşı işlerunek istenen bu ccinayeti> 
henüz daha teşebbüs halinde iken keşf
etmiştim. Eğer cinayet işlendikten sonra 
olsa idi ceza çok daha ağır olurdu. 

-BtnlEDİ·· 

Nevyorku heyecana düşüren esrar
ölümün akisleri engiz bir 

Milyarlar Üzerinde iş yapan Mak Kes on •• muessese-
)erinin meclisi idare reisinin ölümü bir skandal ma
hiyetini alan geniş adli tahkikatı tahrik etmiş bulunuyor 

Nevyork 18 (iN) - Dün bütün Nev- lerde bulunduğunda da şüphe edildi - tinde ve mesai arkadaşlarına ait bir tah
york umumi efk&nnı İfgal eden en mü- ğinden hükümetçe teşkil edilen bir tah- kikat dosyesi ortadan kaybolmuştur. 
hiın mesele Mac Keuon Robbins müea- kikat komisyonu müessesenin faaliyeti Musicanın bir çok ittiham edici vesaiki 
aeseleri idare meclisi reisi Filip Muzika- etrafında tahkikat yapmaktadır. Şurası ihtiva eden bu dosyeyi büyük feda}dr.. 
nın esrarengiz bir surette hayabna son şimdiden tesbit edilmi§tir ki bu müesse- lıklarla çaldırttığı zannediliyor. SilA}i 

vermesidir. Bu müesseselerin Nevyork- se ispanyaya büyük mikdarda magnez- ve alkol sat~larına yanlını edenler ara
taki muazzam bürolanndan başka Lon- yum göndermekte idi. Bu madde mü- sında bir çok siya.si ~iyetlerin isim
clrada, Japonyanın Kobe tehrincle Ber- himmat imalinde kullanılıyordu. Şako leri karışm~tır. Demokrat partisinin 

ihtilafının da Müsica tarafından finanse nüfuzlu azasından sayılan Arşibald Mak 
gonda Havai aclalannda bir çok ıube- . .w. . . 
1 · d öı·· h b . .. . b db' edildıgı muharıp devletlerden birıne bü- Neyl ve Harry Makenzi isticvap edil -en var ır. um a erı uzerıne e ın- .. •w• • 

1 · b""t·· h . 1 . h"lA f el 1 ,_ yuk paralar verdıgı tesbıt olunmuştur. mişlerdir. Bu sonuncu zat kongredeki 
enn u un ta mın en ı a ın a o ara~ B . f li tl d mi u gayrı meşru aa ye er c res görüşmelerde Misica lehinde müessir 

ertesi gün Mak Kesson Robbins mües-ı şahsiyetlerin yardımları da o]du[,'U mu- olmak için senede 350 bin frank almak
seseleri mutad surette faaliyete açık bu- hakkak sayılmaktadır. Adliye nczare- ta idi. 
lunmuştur. Müeaseaenin 82 reis vekili, 

46 reis vekili muavinleri ve 7500 memu- Kont 
ru vazifeleri başında isbatı vücut etmiş
lerdir. Böylece işlerin eskisi gibi yolunda 

Ciano'nun Büdapeşte seya
hati nden Alman gazetelerinin tefsiri gideceği zannedilmişti. Ayni zamanda 

biliniyordu ki bir çok şubelere müstacel 
telgraflarla izahat verilmişti. Bilhassa 
Londra §Uhesine şu telgraf gönderilmiş-
tir: 

cMutat işlere devam ediniz. Bütün 
teahhütlerimiz yerine getirilecektir.> 

Bununla beraber daha bir kaç ay ev

vel matlubatı 25 milyon franga varan 
bu muazzam müessesenin hiç bir sade
me geçirmeden işinde devam edip ede
miyeceği bilinmiyor. Hükümet mahfil
lerinde Mualcanm bazı &Qn meşru it-

Berlin 23 ( ö.R) - Gazeteler Kont Cianonun Budapeşte seyaha
tinden bilhassa şu neticeleri çıkarıyorlar: 

1 - Macaristanın milletler cemiyetinden açıkça çıkarak komünist 
aleyhdarı bloka iltihakı , 

2 - Viyana hakemliği neticesinde çizilen şimal hudutlarını Maca
ristanın tasdik ederek Karpataltı Rusya ve Lehistanla müşterek hudut 
çalkantılarından ferağati, 

3 - Italya Budapeıtede Macaristan - Yugoslavya mukareneti için 
kuvvetle çalışmıştır. Alman siyasi mahafilinin fikrince ltalya bu mu
kareneti AJmanyanın müşterek Leh - Macar hududuna muhalefeti ae
bebile tahakkuk edemiyen Leh - Macar bloku yerine b ir taviz telakki 
ebnektcdir. 
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Grip ne demekt:Pr? 

Jler Gün Bir Rifiaye 
Ankara Radyosu 

DAl'AIA llZllltfl..11&11 
811G0Jf 

••••••••••••••••• 

FirdeVsinin kızı o 
YAZAN: Dr. G. A 

Onun ne demek olduğunu bilmiyen 
fok. gıoidir. Herkes ya gençliğinde. ya 

Satıcı kız o -
.)onu.dan, bir kere, birkaç kere onun Tuhafiyeci dükkanına girdiği zaman 
ı>ençeaine düpnÜf Ye imana çektirdiii aat on vardı. O zamandanberi çık.anlan 
ainlann tesiriyle hutalıia da, mikrobu- çeşitleri gözderl geçiriyor, kutulann birini 
na da haylice lanet etmittir. Bu yıl gene açbnp diğerini kapatbnyor, mendilleri 
BTİP hastalaiına tutuldunuzsa, yahut tu- dantelleri kanıtınp bir tarafa atıyordu. 
tulursanız ona gene istediğiniz kadar la- Fakat gösterilen eşyalann hiç biri onu 
net edeniniz, fakat grip kelimeainin ne tatmin etmedi. hiç birinde karar kdama
Clemek olduğunu bilmeniz fazla olmaz: dL 
Bu hastalıktan korunmak neden mümkün - Dinleyiniz matmazel, diyordu ... 
olmadığını. hem de mahsua tedanai Ye T ezgabtar kıza, size demindenberi belki 
İlfl8l niçin bulunmadığını •İze biraz öğ- elli defa söyledi.m. o sizden biraz daha 
l'etir 

Grip ulmda, hiç baber vermeden, 
birdenbire ve het' defuanda bawka türlü 
olarak gelif demektir. Bu kelime huta
Jıia ad takıldığı zaman - pelı: ..ki, 1 770 
ydmda - tilrlçeye çevrilmiş oluydı ona 
fijpheeiz gece yatw mieafiri derlerdi. Biz
t-leki gece yatıaı misafirleri de - arip 
lıastalığı gibi - hiç haber vermeden 
birdenbire ve her defasında bqka türlü 
gelirler. Yalnız arada bir fark vardır: 

Crip kelime.inin aslında gelenin çabuk 
1ıitmHi manası da vardır. HalbGki gece 

1amı misafirlerinin grip kadar çabuk 
gidecekleri her zaman bilinemez. 

Crip kelimHi aslında böyle biraz da 
ejlenceli bir tsinı olduia Wcle. huta
llian inana •ornurtkanLk Terme•inden 
~olayı. ., ............. b ...lı: adamlann 
haline pip denilmiftir. Bu da o kelime
'llin türkçeye gece yatıaı miaafiri diye 
çevrilmesine hak verdirir: grip gibi ha-

ı 

beniz gelen miafirlerin kartl8ında ev 
ubibinin suratı tabii olarak udu. 

uzunca boylu, anpn ve iki 8Aat sonra 
(hayır, hayır yani" aöyledim) tam iki 
saat on dakika sonra yirmi ya9ına gire
cek, takdir ediyonunuz değil mi yirmi 
yqındaki. 

- Evet beyefendi. fU halde size i.t
lemeli mendillerden vereyim ••. 

- Aman rica ederim ... Mendil mi? .. 
Size eöyledim ya.. Yirmi yaıında, aynı 

zamanda sanf1n .. 
Sabcı kız, miifteri.i uygunsuz bir 

şey ııöylemiş gibi kızardı. Şataladı: 
- Şu halde, dedi, size ilk çıkardığım 

gömleklerden vereyim, göitünde çekik 
iplikleri olan, yani iplik çekilmiş olan de
mek i•terim ... Affedin ... 

Diye Mçmalamağa batlafjı. Artık 

8İn.İrleri tamamen gevşemişti, dili dolaşı
yor, gözlerini dolduran yaşları zor zap
tediyordu. 

Bir ... ttenberi bin türlü eşyayı biribi
rine katan bu zıpçakh ne istiyordu) Ka-
nştırdığı yüzleTCe çeıit eşya arasında 
acaba ne anyordu). 

Halbuki me.ele çok buitti. Fuad Fer
l:li kararsız bir İnsandı ... Bundan iki ay 

evvel anneai onu güzel Necil ile ni,anla
yarak alb ay süren bir kararsızlıktan kur-

1639 m. 183 Kcs./1!0 Ww 
cÇok alcı181Zmlfım meğer> diye düıün- T. A. P. 31.70 m. 9485 Kes./ zt Ww • 
dü. T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ M Ww. 

Sultan Mahmudun kendisine 
gönderdiği 60 bin altınnı 

niçin reddetmif ti ? 
Küçük•satıcı kız çarçabuk Ü•tünü ha- 13,30 Muzik (Neıeli plaklar) 

tını toplayarak mağazadan çıkmıftı... 14,00 Saat ayan ve haberler • Dona 
Fuad Ferdi kızı gördüğü zaman evvela haberleri. 
birdenbire pşaladı. Fakat satıcı kız da 14, 1 O Türk muziği (Halk türküleri ve 
onu görmüı ve gülmeğe bqlaını§tı, çe- muhtelif prkılar) 

Komşu ve dost lranda çıkan Fransız- dnsanın iyi ve sevdiği çocutu oldu
ca «Tahran gazetesi> in4e İran Pirinde mu, erkekmiş, kızmış. hiç ehemmiyeti 
kadın: Firdevside kadm mevzuu baş- yoktur.> 

kinmeden yanına yaklattL 15,00/15,30 Muzik (Operetler) 

- O, siz, hila burada. 
Dedi. 17,30 
Mesele kalmamıtt:ı. itler artık yoluna 18, 30 

ginnit demekti ••• Bu iki kelime Fuad 
Ferdinin nihayet kat'i bir karar vermesi
ne kafi geldi. Cesaretlendi. Genç kızdan, 
tahammülünü auiiatimal ettiği, ... derce 
kendisini uiraJmdlia için af diledi. fa
kat buna bilhusa güzel, Y"tlı gözlerinin 
sebebiyet verdiğini ilave etti. 

Artılt açdm'fb: 
- Biliyor musunuz, bu ilk defa bqı

ma geliyor... lnaan bir kere bağlandık
tan sonra, takdir edeniniz değil ani) 

Genç kız güzeldi, canlwdı. dolambaç-
lı yollardan ho,Janmadığı qikardL Son 
söyliyeceğini ilk söyledi. 

- Nuıl, acele bir itiniz var mı). 
Diye sordu. Fuad Ferdi: 

19,00 
19, t s 
19,30 

20,00 

21,00 
21.10 
22.00 

Muzik (Dans saati) 
Konuıma (Daı politika 
)eri) 

hldiee- lıtı altında güzel bir tetkik yaz.ı.aı neşre- Anızi, Firdevslnin hayatı hakJnncla 
dilmiştir. S. Bebnam ismindeki muhar- eserinde şöyle diyor: 

Türle muziği (Halk türküleri) 
Saat ayan ve haberler. 
Türk muziği (Halk türküleri de
vam) 
Temsil (T oska - Yazan: Vikto-
rien Sardo) 
Türkçeye ÇOTiren (Ekrem Reşit) 
Radyo küçük orkeatruı temail 
eenaanda Ciaecomo Puccini• nİD 

ririn bu yuısmı aütuıılarımıza geçiri- cŞahname'yi yazmaktaki mabadı b 
yoruz: zıııa, di~er bir çok mallarla beraber, 1ıf 

lran zafer ve vatanperverliğinin tim- bir çeyiz haurlmaktu 
sali cŞehname> adındaki eseri ile ebedi- Fakat, maalesef, nrdevsin.in km t8-
lepniş olan bu biiyilk flirln kadına kar- llbsl:nnlf. Sultan Mahmut ndetQl • 
şı çok hurmeti vardı. Bazı Sufi şlir ve bJn albnı gönderdiği zaman Ftrd......._ 
muharrirlerin aksine olarak Firdevsi kızı Gamevi hnkilmdaruıın fllr hek'rw.. 
bclmdan ancak evin muhafız perisi ve daki hareketinden kendisini tahkir edil. 
aile saadetinin Amili şeklinde bahseder. İm§ addederü parayı reddetmifti. 
..erlerinde dalma eyi bir zevcenin Firdevll e9erinln dlier bir yerlndıl 

• T o.Ica operasından parçalar ça• methi vardır: kadına kartı olan hürmetini ffade eder. 
lacakbr. cfnaana güzel bir kadın kadar hiç bir Hüsrev'le, Afrasyab'ın muharebesi e. 
S..t ayan ve hona haberleri. şey neşe veremez. Zift kaclm insanın nasında Afrasyab, kadınların buluaclu. 
Türk muziii (ince aaz fa.ta) acılarını dindirir. Bir kadm genç bir ğu çadırı da bırakarak kaçar. O zamuı 
KonUfma ( Ha~alık posta ku- erkeğin ihtirasını teskin eder. Onu Hüsrev bu kadınlara kartı çok uy. 

- Yok, fakat ancak bir ııaat aonra ... 
Dedi .•. Satıcı kız sözünü keati. 

hlMI) Allaha inandırır, her şey için erkeğin gösterir ve onlan himaye eder. Ord~ 
22, IS Muzik (Küçük orltestra) kılavuzudur. Eğer kadm safsa ve akıllı aundan tecrübeli ve cesur olarak tanm-

1 Peter Şmoll • uvertür • ise bir çok cihetlerden bir hazine r.ibl.- mış aail kimseleri toPlar ve onlara törlı 
- Evet, malUın.. SarlfU\ küçük ha

nımın yirminci senei devriyesini kutlula
yacaksuuz.. Peki mademki öyle, yemeği 
beraber yiyelim. 

Fuad Ferdi artık tamamen değiımit
ti. Bir saat, çok netcli vakit geçirdiler, 
yüzmekten, kürek çekmekten, hayattan 
bahsettiler ... Bu aırada Fuad Ferdi bir
denbire aklına gelmiı aibi: 

- Fakat kızım, ben bu m~ndilleri ne 

2 

' 4 

5 

6 

(Veber) dir Hele uzun boylu olursa, topuklarına der: 
Hollandweibclıen • (Em- kadar düşen, bukle bukle siyah saçları cVücutlarınız sıhhat, kalpleriniz Deft 
merilı Kalman) varsa, zeki, akıllı, ihtiyatlı ve namuslu dolsun. Afrasyab'm sarayındaki bu 8el'o 

Burleaka - (Culotta) ise, konuşması güzel. sesi tatlı olursa... vetin muhafazuı vazifesini sizlere nı 
Walzer aua Der Cluut- Görülüyor ki Firdevsi yalnız kadını riyorum. Afrasyab'm talihi fena Iİtmİfı 
baum (Rebilı:off) sevmekle kalmıyor, ayni zamanda onun tir. Bunlan mudafaa için eünden gelem 
Divertimento • (ÇaylcoT- hakkında iyi bir anlayışı vardır. 3•apacalaınız. Gökyüzündeki güne, bile 
ski) Flrdevıd §ilrlerinln daha bir çok yer- Afrasyabm sarayından içeri gi.rmiy• 
Leben Heist Uehen (Le- lerinde, erkeğe te8e11i ve nasihat ve.ren cektir. Bu yüzU örtülü kadınlardan hİ9 
on Jneel) bdınm saflığım ve kudsiyetini teren- birinin sesini sokakta işitmek istemem.• 

Ba hutallfa grip adı takddığı vakit 
•er taraha beienilerek kabul edildiği 
lludde ltalyanlann o zamanlanla franaız
'larta aralan açık olduğundan grip terimi
IÜ beienmemitler ve hastalığın sinirler 
&zerine ~ teair etmesinden dolayı -
lesir manuına olan - influenza kelime
tMnİ teıcih etmi,lerdir. Bizde de hekim
ler erip kelime.mi daha üatün tutuncıya 
bdar halk arasında ona enflüenza di
yenler vardı ... Fakat bir çoğu da paçav
ra hastalığı demesini tercih ederdi. Doğ

ruau. bu da pek haklıdır, grip iManı pa
çavra ııa'bi dermansız bırakır .•. 

tarmıştı. Onda her işinde karar verme- yapacağım) . 7 - Romana san parol No.20 nUm eder. Hayatlarını tehlikede ıören kaduılarm 

Crip hastalığı, vakıa, hiç beklemedi
limiz zamanda birdenbire ııelir. Fakat 
Mo•kovada güneşin lekelerini tetkik eden 
Çirevaki profeaöre eorarsanız onun gelişi 
!.iç te haherıD delildir: Her defa gelifi, 
çoğalmaaı bizim dünyamızın güneşdeki 
lekelerden birinin karştsında bulunduğu 
zamana teııadüf eder. G eçen yıl başlıyan 
büyük günet lekesinin bu yıl sonunda 
erhk geçmİf olduğuna hükmederek, bir 
kaç gün oluyor, gazeteler güneıte yeni 
bir leke göriildüğiinü hab er verdiler. De
inek ki Rusyalı hoca gene haklı cıktı. Be
weket veısin ki bu seferki leke pek küçük 
olduğundan bir kaç gün içinde kaybol
mU§. Onun için grip hutahianın da bu 
eefer uzun sürmiyeceğini ümit edebiliriz. 

Crip hastalığının birdenbire gelmesi 
insana ondan korunmak için vakit bırak
mazsa da pek çoklannda çabuk da geç
meai onun biraz iyilik tarafıdır. Büyük 
mubarehe sonundaki salgında olduğu ai
bi arada arada haylıca terbiyesizlik et
mekle beraber, bu hastalığa pek de bü
yük fenalık imat edilemez. Birdenbire 
gelir, imanı mecal.iz bırakır, fakat ça
buk da geçer. Onun için grip hastalığı 
uulardanberi her yerde biraz da alay 
mevzuu olmuıtur. insanı bir kaç gÜn 

evinde iatirahat ettiren, fakat korkulu 
'da olmıyan, bir hastalık pek de can sı
luıca bir teY sayılamaz ..• Onun bu iyilik 
tarafı, her tarafta olduğu gibi, vaktiyle 
bizde de takdir edilmif olacak ki, o za
manki adı ile enflüenza hastalığının pek 
çoğaldığı bir mevsimde, gazetelerden bi
rinde bu hutalaiın suçlanndan dolayı 

mahkemeye gönderildiğinin - tabii pek 
eğlenceli - bir hikayesini okuduğumu 
'hatırlıyorum. 

Böyle alay mevzuu teıkil etmek iyi
liğine karplık. bir fenalığı birdenbire 
gelmeltle beraber en ıiddetli halini biraz 
•onraya bırakmamasıdır. Onun için insan 
grip hastalığına tutulduğu halde, bunu 
bayaiı bir nezJe sanarak, İfÜÜ gücünü 
bırakmaz. Hem hastalığını bafkalannın 
yayar, hem de ltendisini daha ziyade yo
rar. Hele sinirleri ve beyni yorgun olan
larda çok defa ateşi de arttırmadığı için, 
ilk günleri iş bırakılmayınca, daha büyük 
yorgunluğa sebep olur. 

Onun için grip salgını hafif bile olsa 
İnsan vücudunda kmklık, yo~gunluk du
yunca hemen İstirahat etmekte ihmal et

memelidir. Bu mevsimde hisaedilen kı

rıldık .gıip hastalığının gelmiı olduğunu 
haber verir, çünkü onun tefn'lı devri de
nilen kuluçka müddetinin üç saate kadar 
indiği vaTdır. 

istirahat zamanında sıcak teYlerden 
bol bol ~eneniz. Bumunuza antiaeptik 
Yailardan damlatmakta da bir zaraT yok
tu. Fakat •tefi dütürecek ilaçlardan pek 
sahnm.I.....,. Bunlar atefi dütürürler, 
r \at minideriaizi de Dek zirade :rorular. 

mek hastalığı vardı. Diye sordu, satıcı kız tatlı bir eda ile: Mendel•ohn)' thtimal ki Firdevsinin gençli~, diier yalvarışlarını dinledikten sonra HUarev 
Birkaç saat sonra güzel ni,anl1111 20 yaıı

na girecekti, fakat Fuat Ferdi hiıla bir he
diye At"çebilmek için uğraşıyor, uğraııtı• 

nyordu. 
Bereket ki patron da bu vaziyete dik· 

kat tcmit Vf'! zııvallı satıcı kızın feci va
ziyetini, gözlerine batan yaşları, bo~azı· 
na kadar yükeelen hınrkırığını hiıı:!etmi~ti. 

Onu bu belalı müşteriden kurtarmak is
tedi : 

- Perihan, h<ı.ydi kızım, öğle old u .. 
Git d,. yemeğini ye.. B~yefendi ·ıe be" 
ıneııgu1 oluTUm ! .. dedi. 

Fuad Ferdinin beyninde bir hiddet 
şim,cği çıkmıştı . Simdi de bir diğerile 

yeni baı-tan başlamak, yünlerin kalitesi, 
dantellerin zara feti hakkında yeniden 
münakap etmek. seçmek, ht"ğenmek, 

beğendirmek... Y ok1 yok, buna taham
mül edemezdi... Buna imkan veremez, 
asla kabul edemezdi. cDükkinı değiı
tirmek, d aha ehevni ~erdiu. diy~ düşün
dü. 

Buradan kaçıp kurtulmak, yeniden in
tihap fecaatine katlanmamak için hiç dü
şünmeden, .karar vermeden: 

- Bana bir düzüne mendil verin ... O, 
köyliilerin kullandığı «yazma> taklidi 
ııarı mendillerden olsun .•• dedi. 

Satıcı kız da şaprmlftl. Budala herif, 
iki saatenberi bu kaba yazma boyalannı 
intihap etmek için mi bin türlü çeıit çı
kartmış, her tarafı altüııt ettirmifti} 

Artık dayanamadı, asabına hakim ola
madı. )tirpiklerini ıslatan yaşları koyu
verdi. Buna hakkı da vardL. Saatlerden
beri bu vaziyete nasıl tahammül ettiğine 
1'cndi de ,aşıyordu. 

Fuad Ferdi kızın ağladığını görmüttü. 
Her ne kadar karanız ise de fena bir ço
cuk rleğildi . . . Onda biraz da pir ruhu 
vardı. 

Mendiller büyük bir dikkat ve itina 
ile sarılırken, o hareltetini mazur gös
terecek bir kaç ltelime bulmak için çır

pımyor, bunun muhakkak lazım olduğu
nu hissediyordu. Fakat bu duygu.unu na
sıl ifade etmeliydi) . 

« - Çok müteessirim ..• Takdir ede
memiııtim.. ... mi desem, yahut cbiliyor• 
•unuz bir nişanlım var. . . Takdir edersi
niz ki . .. > diye özür mü dilesem, hiç de
iilse : cÇok hayvanlık ettim, benim gibi 
bir adam.> deyip ltalbini mi alsam diye 
düşündü ... 

Oüıüne düşüne mağazadan dlf&n çılc
tığı halde lıenüz hiç bir karar vereme
mişti... Şimdi de dükkana tekrar girip 
girmemelt için nefsiyle mücadele edi
yordu. Sonra düşündü, bu yazmadan 
bozma mendilleri ne yapacaktı? Necla, 
ince bir kızdı; bir bakışta herşeyin iyisile 
fenasını seçebilirdi ... F.n iyi danteli der~ 
hal ayırır, bir sergide cbu iyi, bu fena, 
bu feci> diye kat"i hükümler verebilirdi. 

Röyle köylü İşi, bir düzüne hastahane 
sarısı mendili Necla elbette beğenmezdi. 

Birde kendi ltendinize müshil ilacı almak
tan sakınmalısınız. Onu alınca hutalıiın 
vahim olmuına yol ac;tlmıt olur. Atqe 
kal'fl illcı da. müshil illcmı da ancak he-
kiminiz. lüzum tıöriine, reçeteyle par. 

G.A. 

- Sizin yerinizde olsam, onlardan 
güzel örtücükler yapıırım, bu sene köy 
usulü örtijler çok moda, bir müşterinin 
evinde görmüştüm. Fevkalade nefis olu
yor, dedi. 

23, l 5 Muzik (Cazband) bir çok bilyük adamlarda olduğu gibi, saraya dönmelerini söyler: 
23,45 / 24 Son Haberler... dürüst geçmiştir. Zira, Firdevst fena «Kork.mayın; size fena aözler IÖyJi. 

AVRUPA. RADYOSU 

Fuad Ferdi satıcı kızdan ayrıldığı za- HAFiF KONSERLER: 
man artık fevkalade bir enerjiye sahipti. 7, 10 Berlin k ... dalgan: Noel koMerİ 
Düşünüyordu. « T ezgih albnda gizli ağ- ( 8, 1 S devamı). 7, 1 S Praa: Sabah net· 
lamasını bilen, sabahtan akpma kadar riyatı. 7,50 Varıova: Plaklar. (8,15: ke
dükkanda d i.dinen, bir çörek ile kifafı- za). 12 Bükrea: Plak komeri. 13 Berlin 
nefs eden bu mahluh gülmeyi nasıl bili- k~ dalgası : H afif musiki ( 14, 1 S deva
yordu?. H er hadisenin kendine neşe ve- mr). 13, IO Biikret: Plak kont1eri ( 14,30 
Tecek tarafını meçiyor, dün_)' aya metelilcj Plak). 16, 30 Vartova: Küçük orke•tra. 
vermiyordu. 17,45 Berfin kısa dalgası: lşaonu kome-

Fuad Ferdi bambaşka bir adam ol- ri. 18.15: Org. 18,50 Hafif musiki. 
mu~tu ... Bu küçük utıcı kız onun hl'lya- OPERA ve OPERETI..ER: 
tında bir damla boya tesiri yapmış, ka- 17,35 Prag : Salon Kuarteti (Smetano 
rarsız Fuad Ferdiden bambaşka bir in- Luk. V.S.) 
san yar:.ıtmıştı . REStT ALLER: 

Ve Necla, nİ§anlısımn niçin böyle ori- 9,45 Berlin kııa dalgası: Noel prkılan 
iinal ve basit olduğu kadar da sevimli ( 11 ,45: Keza). ( 12, 15: Çoban tarkda
bir hediye seçtiğini, yirminci scnei devri- n). 16,45 Noel prkdan. 16, 30 : Org. 
yesinin neden bu kadar büyük bir nege 17,55 Varıova: Koro. 18 Peşte: Piyano 
içinde tesit edildiğini, Fuad Ferdinin bü- konaeri. 18,25 Prag: Org muaikisi. 19, IS 
tün gün fikirlerini niçin bu kadar israrla Bükre,: Noel şarlcılan (Koro). 20, IS 
müdafaa edip, arzularına boyun eğdir- Bratialava: Nod ,arkalan. (21,45: Ço-
diğini bir türlü anlayamadı... cuk şe.rkılan) •.. 

-*- -·~ Orhangazide Bir posta havale 
Bir cınayet memuru 

Orhangazi (Hususi) - Gürle köyün- Aiti ayda 1856 U.a 
de geceleyin kanlı bir vak'a olmuştur.. lhtllb etndf 
Habil isminde biri, ansızın tabancasuu İstanbul (H ' ) _ F tih 'nn.,.,..,....,; 

k k .. k~ ... ...; 1 ususı a !"""'~ 
çe ere · uç ar ~·Y e oturmakta olan havale memuru Tahir, dün Sultanah-
Osınana ateş etmiş, Osman yanağından met sulh ceza mahkemesinde tevkif 
yaralaıumş, fakat tabancasiyle mukabe- edilm" tir Tahir" ta ha alet 1§ • ın suçu pos v e-
le ederek ilahili beyninden vurup öl- rine sahte · k k 1856 lira •L~nA-
d 

.. .. .. ımza oyara .uı~ 
unnuştur.. ~ olmasıdır. 
o~man cıvardaki diğer bir kahveha- T-L•- ta ı ha alel . . cuuc, pos neye gc en v en sa-

neye de gıderck oturanlann bazılanna hiple • nl dına sahte . . nne vermez, o ann a 
•te.ş etmek ıst.enuşse de tabancası ate~ imzalar koyarak al.ımu§. Altı ay içinde 
almamıştır. Katil tutulmuştur. bu .şekilde tam 1856 lira ihtilAs etmi§ür. 

Adlarına para gelenler kendiaine müra-
72 yaşanda bir kaçakçı caat ettikleri zaman : 

·Orhangazi (Hususi) - Orta köyde - Namınıza böyle bir para gelmedi, 
oturan 72 ya.pnda Mustafa Mwr, evinde der, ve ba§ından savamuı.. Nihayet 
bir mikdar kıyılmış tiltün ve tütün ha- bunlar müdüriyete §ikiyete mecbur ol
vanı bulundutu için altı ay hapse ve mUjlar. Müfettişler işe el koymuşlar ve 
otuz beş lira para öderneğe mahk4m ihtilisı tesbit ettikleri için dün müddei
edilmiştir. Mustafa MUIU' ihtiyarhRızu umumiliğe vermişlerdi· 
ileri sürerek, cezasının tecilini ist.emlş- - - _ 

.--( B_O_R_S_A ..... ) 
Adli takibat yapılıyor 

tir. 

• 

Bursa (Hususi) - Hasan adında bir LJ'..lUM 
mahkfunu yedi ay fazla hapiate bıraktık- 184 M. j . Tarank> 
ları anlaşılan Bursa ceza evi müdürü B. 12 Y. 1. TalAt 
Tahsin Akıncı ve kitip Necmetün Ok- 196 YekQn 
say hakkında adli takibata başlanmıştır. 633874 &ki 

men yanmıştır. 

• 
KABABUKTE belediye 

634679 Umumi yekUıı 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

No. 11 

İNCİR 

18 
10 

17 
10 

13 75 
14 25 
15 25 
16 50 
17 '15 

tesklledllecek •• 643 ş. Remzi 13 125 ıa l.2S 
Ankara, 23 (Hususi) - Karabülcte 110092 ~ yek(in 

belediye tefkilAtı kuru1masımn muvafık 1'10735 U muml yakan 
olacajı baklanda Devlet ŞQnmnca ka- ZEYTINYAOI 
~ ~tola A. sam. " 

ahlWı erkekleri şiddetle tenkit ede-r: yecek olanlara kanmayın. Benden doJa. 
cGözlerinin feri kalmıyacak, yanak- yı için.ize hiç bir korku düşmesin. S. 

lan solacak, vücudu zayiflayacak, çeh- alçak bir zalim değilim. Kimse aize fe. 
resi kararacak.. Dik gövdesi daha genç nalık yapmaya cesaret edemez. Böyle 
liğinde iki böklüm olacak ... Ve bütlin bir şeye teşebbüs edecek olanın ömril 
felAketler ona kadın yüzünden gelecek. pek kısa sürecektir. Gidin aarayuıızd. 
Genç bir adamın, kuvvetlerini çocukları vücudunuzu ve ruhunuzu Allaha hu-
uğrunda sarfetmesi lazundır,> rederek rahat rahat oturun.> 

Firdevs! 25 yaşına gelirgen bir çocuk Yarı tarih! yarı efsanevt bir destaıı 
babası olmU§, Bu oğlunqn ölilmü onu olan bu eserinde Firdevsl lranlılarm t( 
ihtiyarlığında çok büyük acılara silrilk- eskiden beri kadınlara karfı besledik!• 
!emiştir. ri hümıeti ifade etmiştir. Bu his bugün 

Şairin ilk çocuğundan az sonra bir de bakidir ve kadın bugiln Iran oemiy• 
de kızı dünyaya gelmiştir. ihtimal ki tinde büyük bir mevk i işgal etmekte
bu kız, o devrin en mesut kızı olmuş-{ dir. 
tur. Çünkü babası şöyle yazar: Ş. BEHNAN 

- Grip-
-Diş\ 

Nezle 
Baş 
Ve Bütün 
Ağrıları 
Derhal 
Keser 

.· 

&zanelerden 
ı - 12 lik -. 

ambalajlarııt 
ı•rarla 

arayınız. Ve 
taklitlerindeJ.. 

sakınınız 

.. 
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YAVRULARA GIDft .. Taha.in Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
f ennın ·en son terakkiyatına göre yapılmıştır •. • 

Sayın BayanJar 
Bütün İzmir ve Ege halkının severek 

tanıdığı biricik san'atkfu- kadın berberi 

l\1İ1'iK SITKI BABAO!iLU 

İzmirde moda tilcminin wnumi arzusu 
Uzcrine bu kerre tesis ettiğim (Alsancak 
Mesudiye caddesi İntikrun sokak Numa
ra 5 teki) şubcmde her gün saat •4• ten 
itibaren müşteri kabulüne başladığımı 
ve saat •8• den •4• e kadar eskisi gibi 
Keçeciler caddesi No. 640 üç katlı mer
kezinde çalıştığımı arzetmekle şeref 

duyarım. 

10 seneden beri İzmir ve Ege muhitin
de gördüğüm rağbet beni yeni fedakar
lıklar ihtiyarına sevketmiş ve Alsancak 
§Ubemi imrenilecek bir mükemmeliyet
te küşadıma sebep olmuştur. Bir kerre -zJyaret menfaatiniz icabıdır. Bir gün 
evvelinden randevu alınması rica olu
nur. 

Keçeciler merkezi TELEFON : 3101 
Alsancak şubesi : TELEFON : 3329 

1 -13 (3108) 

tZMIR SiCiLi TiCARET ME
. MURLUöUNDAN: 

lzmirde küçük kardiçalı hanın· 
da 16-17 numaralı yazıhanede ti
caret yapan (lzmir Türk petrol 
tirketi Sabri Soyak ve fÜrekaıı) 
tirketinin 23-12-938 tarihinden iti· 
haren f eahine mütedair mukave
lename ticaret kanunu hükümle
rine göre sicilia 2399 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan olu • 
nur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve F. T enik imzası. 

1: Mukavele: 

1 ~; • .,. • • • ' • • • • .. . . . . . .... 
_, 

e ı 
• 1 

Bil s 1 er 
Grip, Nezle, Enfloenza, Sıtma gibi tehlikeli hastalıklMa tutubnamak için, sağlığınızı daiına BlOGENlNE 

dediğimiz kan Ye derman haplarile siğortalayınız. 
B!OGENINE ! bir~o~ m~i~ devaların birleştirilmesile meydana getirilm.i§ en birinci knn, kuvvet, i§tiha 

yaratan ve mucıze gıbı tesınnı derhal gösteren bulunmaz bir müstahzardır. 
BlOGENtNE; kandaki kırmızı yuvarlncıklara verdiği yeni yeni büyü.le kuvvetlerle hariçten gelecek her 

türlü mikroplan derhal öldürür. Tatlı bir İ§tiha temin eder. Sinir ve adaleleri aa.ğlamlft!lınr. Zeki ve hafıza
yı parlatır. Bel gevıekliği ve ademi iktidardl'I. ıayam hayret faydalar temin eder. 

BtOGENlNE; kullananlar lrat'iyyen kardan, loştan, soğuktan, yağmurdan ve havaların deği§mesinden 
müteessir olmazlar. Çünkü uzviyet, her zaman genç ve dinç bulunur. Ve bu sayede müthi!I akıbetlerle ne
ticelenen; Grip, Nezle, Enfloenza, Sıtma gibi afetlerden emin bir surette korun.mus olur. Sıhhat Vekileti-
nin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. ~ 

öksürenlere: KATRAN HAKKI 

Demirci Beledi ve riva$elinden: 
25 lira maa§ 50 lira tahsisatlı olmak üzere fdıri 75 lira mUJla dip-

lomalı bir eczacı münhalimiz vardır. • 
Talip ole.nlann tayinleri için sıhhat vekaleti yüksek makamına mü-

racaat etmeleri ilin olunur. 3177 ( 4490) 

Bornova 

lüğünden: 
z~raat mektebi müdür-

Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
Lira K. Lira K. 

1900 00 142 50 
Mektebimiz talebesi için yaptırılacak 91-95 takını harici yerli laci

vert elbise 24/12/938 tarihinden itibaren on beş giin müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 10/1 /939 salı günü saat 15 demek
tepte satın alma komisyonunda yapılacaeından taliplerin teminatlnn
m mal sandığına teslim ile makbuzunu komisyona vermeleri ve bu 
İ§e ait snrtnameyi görmek istiyenle:in her gün melrtep müdürlüğüne 
müracaatları. 24, 29, 3, 7 3179 ( 4485) 

Muhasebei 
ğünden: 

hususiye müdürlü-

Burnava Mer inli Çamdibi sokağında Ahmet Zirel namına tahrir 
ohınan 80 AR çayıra tahriri nrazi komisyonunca 150 lira kıymet tak
dir edilmiştir. Sahibinin adresi belli olmad,funda keyfiyet ilanen teb-
liğ olunur. 4461 (3172) 

lzwir 
• sus1ye 

Vilayeti Muhasebei 
müdürlüğünden: 

Hu-

Muhasebemizde otuz lira ücretli iki daktiloluk için 28 kimnıu evvel 
938 çu~ba günü müsabaka imtihanı yapılacağından taliplerin 
yevmi mezki'ırda saat 13 de muhasebe müdüriyetine müracaatları ilin 

olunur. 3173 (4494) 

IZMIR A c:.ı tVE 2 CI HUKUK 
DAtRESINDEN: 

Davacı naciye ~ükrü vekili avu
kat JTtahrnut celalettin t;rafmcll\n 
"'üddeialcvh izmirde iki cesme
l>kte aynnh kahvede rnuki~· ha • 
murka ımkaralı İsmail aleyhine 
e-dıiYı hnıanma davasında müd -
dcieleyh 'namına çıkarıll'ln dave
tiyr.!l ... h:md1s1njn gösterHen ad -
reste bulunamadığı ve zabıta tl'!h-
1.tikatile ynpı\:ın M&~tumJ\da da 
bunu teyit evlediğinden hu hap. 
tak; davetiyle varnkası He dıı\va 
arz1 hııli s11reti rno.hl.rme d!vanha
nesine hlik P.dil~ .. e!t t?'lhkikabn 
bermudhi tal~o 30-12-938 cuma 
P"i!nü saat ona. hr,.l\kılmı~ olduğun
dan müddeialeyhin yevmi mez -
1·l"ırc11\ J-.:.,...,.eı v vah•!l farafmdan 
bir vekil 11.<lnde"'mesi aksi taktJ;r
d"': hıllr 'ınrlt>. myap kararı teblie 
edile,.eP.i tebliğ makamına kaim 
olmak üzere kf"vfi,1et ilan olunur. 

3175 (4488) 

f ZMiR ?. r.\ HUKUK MAH • 
KEMESINDEN: 

23-12-l938 Bin dokuz yüz otuz 
sekiz senesi Birinci Kanun ayının 
yirmi üçüncü Cuma günü saat on 
bet sıralarında lzmirde Dr. Hulu
si hey caddesi 15 No. lu dairei 
mahsusada Türkiye Cümhuriyeti 
kanunlarının bah,ettiği salahi • 
yetle ''azife gören aşağıya mühür 
ve imzasını koyan İzmir üçüncü 
noteri Süreyya Olcayın yanına 
gelen ehliyeti kanuniyeyi haiz ve 
zat ve hüviyeti kanuni vasıflarla 
fahadete ehil oldukları anlaşılan 
1zmirdc Keçecilerde Emniyet so
kak 23 No. da Davi Ergas ve iz -
mirde lkiçe,melik 2 nci Cedit So. 
bak Ub nam tahitlerin tarif ve 
,ah~detleriyle taayyün eden iz -
mirc!e küçük Kardiçalı hnnında 
16 ve 1 7numarah yazıhanede mu
kimler Sabri Soyak ve S:mto lsak 
Ergas takrir edecekleri vechile 
bir feshi sirket mukavelesi t;nzi- SEFERiHiSAR iCRA ME • 
mini istediler. Adı sanıları yuka- MURLUöUNDAN: 

lacaktır. 

rıda yazılı tahitler huzurunda ar- Seferihisnrın camii kebir ma -

ra1ara karşı tesiri şaşmaz ... 
olduğunu isbat etmiştir. 

• • AS p 1 R 1 N in tesirinden . emin 

lütfen ffi markasına d~kat ediniz. 

Suiıet 

~~~~ ............. 
":::~==~fil~~.ı: ....... .......... 

Bundan sonra kadınlar ıcin • 
Ayın her günü birbirinden farksızdır 

E i~· iL 

EMiL 

FE~iL 

FEMiL 

Icat edildikten sonra bir çok üzücü meşakkatler 

ortadan kalkmıştır. 

Kadmlııra {Aylık temizliklerinde) kullandıktan 
bez ve pamuk tamponlann felaket yuvaca oldu

f,runu öğretmiştir. 

Ve bağı kullanan her kadm lastik top gibi çevik 
ve serbest bir harekete kavuşmuştur 

Ililgili bayanlan rahim ve tenasül hastalıkla· 
rından kurtarmıştır. 

En mce elbiseler altında ve dar mayolar içinde 
hile sezilmiyen gayet ufak, sıhhi, yumuşak, mik
ropsuz, el çantalarında taşınması kolay, sıhhi 
adet bezleridir. 

Ve BACI 
Her eczanede ve büyük mağazalarda bulunur 

zuları soruldukta her ikisi t>Öze hallesinden ibrahim oğlu fırıncı 
ha,hyarak hu~uıatı atiyeyi karar- mehmet güler ma~rafsız yüz kırk 
laftırdıklarını beyan ve if adc ey- sekiz lira elli kuruş borçlu sef e
lemitlerdir. rihisnrın camii kebir mahallesin-

3 - Birinci artırma 24-1-939 
tarihine müsadif salı günü saat 
11 de eski belediye önünde kur
tulu' meydanında yapılacaktır. 

17.mirde namazgahta Bülbül 
tıokak 4 numaralı evde oturan Na
ile Hayriye tar.afındoın kocası Sü
leymaniye mahallesi Mısırlı cad
desinde 34 nulu evde oturur, hık
lar köyünden küçük H~san aley
hine açılan bofanma davasının 
cari tahkikat ve muhakemesi so
mmda Medeni kanunun 134 ve 
138 ve 142 ve 148 ve 150 nci mad· 
deleri hükümlerine göre Naile 
Hayriye ile küçük Hasımın yek -
diğerinden boganmalarına ve ka
bahat Hasand~ bulunduğu cihetle 
hüküm tarihinden itibaren yeni • 
den bir sene müddetle evlenme • 
mesine ve müfterek üç çocuğun 
velayet haklarının anaları N:ıile 
Hayriyeye verilmesine ve baha - M"••••mnm••••••••••••n•••••m-• 
ları üzerine ayda dörder lira na - • 
faka takdirile aydan aya Hasan • 
dan alınarak Naile Hayriyeye ve
rilmesine ve çocukların her hafta 
pazar günü altı saat babalarına 
gösterilmesine ve ma&arıfı muha
keme olan 1339 kurusun dahi 
müddeialeyh Hasana yÜkletilıııe· 
sine temyizi kabil olmak üzere 
5-12-938 tarihinde davacının vi
cahında ve müddeialeyhin gıya· 
hında karar verildiği ve usulen 
tanzim kılınan gıyap ihbarname
sinin müddeialeyhin ikNnetgahı
nın meçhuliyetine binaen mahke
me koridoruna talik kılındığı teb
liğ makamına kaim olmak üzere 

4 - Birinci artırma sonunda 
gayri menkule takdir edilen kıy· 
metin yüzde 75 ini bulmadığı tak
dirde en çok artıranın tnahhüdü 
baki kalmak ,artiyle artırma on 
be~ gün daha temdit edilerek ikin
ci artırma 9·2-939 per~embe günü 
saat on birde hirind artırma ye -
rinde yapılacaktır. 

M. 1 - Taraflar lzmir üçüncü den paftalı mustnfa veresesinden 
noterliğince S-2-933 tarih ve 1 S46 kıru;ı ede ve oğlu hakln ve kızı 
numara ile musaddak ve lzmir fevziyenin iı;ıbu borcundan dolayı 
Türk petrol 'irketi Sabri Soya};: tahtı hacze alınıp satılarak para
ve fÜrekô.sı namiyle müteşekkil ya çevrilmenine karar verilen 
ve müseccel bulunan kollek!if borçluların mü,tereken mutasar· 
şirketin bugiinkü 23 ll!:-.kanun938 nf bulunduktan sefcrihisarın te • 
tarihinden itibaren rızalariyle t pecik altı civarında ve nhmet bey 
fesh ettiklerini beyan ederler. çefmesi mevkiinde doğusu evvel- 5 - l~bu gayri menkul üzerin-

ilan olunur. 3180 (4484) 

M. 2 - Şirketin bütün mntlu- ce hacı osme.n timdi mehmet ha- de bir hak ve intifa verehin gibi 
bat, düyunat, hukuk ve vec&ib ve sip ve esat batısı evvelce kara ib- bir iddiası olanlar tarihi ilandan 
mevcudatı tamamen ortaklardan rahim şimdi salih oğlu zekeriya itibaren yirmi gün içinde evrakı 
Santo lsak Eraasa devredildiğini bağı kuzeyi yol güneyi evvelce müsbiteleri ile birlikte seferihi· 
ve Sabri Soydun İ1'bu tirkette nikoli fİmdi miibadil osman bağ- sar icra dairesine müracaatları ve 
hiç bir hak ve r ~A'H~sı kalmadığı- ları ile çevrik tapuca on üç dönüm bu haklarını bildirmeleri lazım -
m taraflar beyan ve iltrar eder. ve bilmesaha on bir bin yirmi se- dır. Aksi takdirde tapu sicilir-~·~ 
ler. kiz metre murabbaı ve yüz seksen mukayyet olmıyan hakların hiç -----.----------

M. 3 - Taraflar ticaret kamı- lira muhammen kıymetli tarhı bir suretle tanınmıyacağı. tZMIR AHKA.MI SAHSIYE 
nunun 150 nci maddesi hükmüne açık artırmaya çıl:nrılmıştır. 6 _ Artırma ~artnamesi 23-12· SULH HUKUK MAHKEME • 
tevfikan i~bu feshi şirket muka- 1 - Artırmaya. iştirak edecek. 938 gününden itibaren seferihi • SiNDEN: 

l · · 1 1 1 · ı l h k · ·· d lzmirde Mısırlı caddesı·nde ve esının a e usu tescı ve mera- er mu ammen ıymetın yuz e sar icra dairesinde açık olarak 
simi ilfıniyenin yapılmasını müt- yedi buçuk nisbetinde depo ak- bulundurulmakta olduğundan ta- Hakkı bey sokağında 9 numaralı 
tefil<:an muvafakat ettilderini be- çası tediye etmek mecburiyetin • lipler~n ve do.ha ziyade tafsilat yukarı kattaki aört odası ve mut· 
yan ederler. dedir. Muteber bir banka mektu- almak istiyenlerin seferihisar ic· hah kiraya verilecektir. istekli 

Tc.raflar ba~ka bir diye:::::kleri bu teminat olard< verilebilir. ra dairesine müracaatları ilan olanların her günü ahkamı 1ıahsi-
olm~,.~·ğmı i~bu feshi ~irket mu- 2 - Satı~ pe~in para ile yapı- olunur. 3181 ( 4486) ye mahkemesi ha, katibine ~üra-

Devlet Demiryollarından: 
1 - İzmir • Dinar hattının Horsunlu - Burhaniye istasyonlan ara

sında kilometre 208 deki F eslek deresinden toplanarak kırdmlmak 
suretiyle 5000 M3. balast ihzarı ve vagonlara tahmili metro mik'abı 
(138) kuruJtan ve Dinar - Eğirdir hattının Çapalı - Keçiborlu istu
yonlan arasındaki dağlardan toplatbnlmak suretile 10000 M3. bala.a
tın ihzarı ile vagonlara kolayca tahmil edilecek surette depo edilmesi 
metro mik'abı (90) kuruştan ayn ayn olarak eksiltmeye konulmuı
tur. 

2 - Daimi teminat mektubu muvakkat teminat mektubu örneği 
ile mukavele projesi ve bayındırlık genel prbıamesi ve eksiltme ıaıt
namesinden ibaret münakasa evrakı bir lira mukabilinde AlsanCak 
itletme veznesinden alınabilecektir. 

3 - 5000 M3. balashn muhammen bedeli (6900) lira ve 10000 
M3. balastın muhammen bedeli (9000) liradır. 
4 - Eksiltme 2/1/939 pazartesi günü olup 10000 M3. için aaat 16 
da ve 5000M3.için saat 17 de lzmir Al.sancak 8 ci i4letme komisyo
nunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zari usulile yapılacaktır. 
6 - Muvakkat teminat miktarı 10000 M3. için (675) lira ve 5000 

M3. için (517) liraSO kuruştur. 
1 - Ehliyet vesikasına lüzum yoktur. Ancak istekliler bu miktar

da veyahut daha fazla miktarda balast yaptıklanna dair vesika ile ka
nuni ikametgahı gösterir bir vesika, iıtekli bir ıirket olduğu takdirde 
siciline mukayyet bulunduğuna dair alakadar makam!lttan bir vesi
ka, tirket sirküleri ve fİrket namına hareket edenin noterlikçe musad· 
dak bir vekaletname göstermeleri lizundır. k ve'esini üç madde üzerine tan----------------------------- caat etmeleri ilan olunur. 

zim ve hazırun muvıı::chesind-e 3178 ( 4487) 8 - 10000 metro mik'ap bala.sta ait teklif mektupları ile istenilen 
vesaikin komisyon reisliğine saat 15 te, ve 5000 metro mik'ap balas
ta ait teklif mektuplariyle İstenilen vesaikin de komisyon reisliğine 

IZMIR 4 CU iCRA MEMUR. saat 16 da verilmesi lazımdır. 

okunu meali anlntıldı!d.an ve 
münderecatının arzrlarına muta
bık bulunduğu tnsdik olunduk -
tan sonra ziri cü:nl~"l'liz canib·n
den imza ve tahtim lalmdı. 

:·············································································· 

at 
• 

23-12-1938 
İzmir üçüncü noteri Sürc~ryn 

Olcay resmi mühür ve imzası. 
Taraflar imzaları. 

• Sahitler imzaları. 
Bu muknve1ename suretinin da

ire dosyaı:ıında :ınklı 23·12-938 ta
rih ve 1027 numaralı adına uy
gun olduğu tasdik kılındı. Bin do
kuz yüz otuz sekiz senesi birinci 
Kanun ayının yirmi üçüncü Cu-
ma günü. 23-12-938 

lzmir üçüncü noteri Süreyya 
3132 (448!1) 1 

a a 
NORVEÇ\'.A Balıkyağlannın en halisidir .. 

!İhi de~a s··z .. lmü tür Şe be~ glbi içiBebir 

. ••••..........................•.......... ,. ·····················~··········· 
Çançar 

eza ıh • es a 
:JAŞTCUAK Ilüyuk Salepçioğlu hanı karşısında .• 

LUGUNDAN: 9 - Taahhütlü olarak posta ile gönderilecek mektupların posta 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup yüzünden vukubulacak teahhürattan mesuliyet kabul edilmez. 

satılmasına karnr verilen 32 par- 16 24 4387 (3106) 
ça ev mobilyası 2-1-939 tarihine----------------------------

tesadüf eden pazartesi günü saat D O Y O !arından: 
14 de Bornovada çarşı içinde açık • • 

Denizli istasyonunda idaremizin 100 kapı numaralı büfesi bina ve 
buhran vergisi idareye ait olmak üzere üç sene müddetle 2490 No. lu 
kanun hükümlerine tevfikan açık artırma usulile kiraya verilecektir. 
ihalesi 12/1/939 perfembe günü snat 15 de lzmir Alsancak sekizinci 
iıletme binasında toplanacak komisyonumuzda yapılacaktır. 

artırma ile satılacaktır. Mahcuz 
yüzde 75 ilini bulmadığı takdir· 
de ikinci artırması 3-1-939 tari -
hinde sah günü aym saatte ve ay
nı mahalde yapılacaktır. İstekli 
olanlar o gün ve saatlerde mahal
linde hazır bulunacak icra müna
disile memuruna müracaatla aa • 
tıfa İftirakleri ilan olunur. 

3176 (4491) 

Oç senelik muhammen kirası 360 lira olup isteklilerin manii kanuni 
bir halleri olmadığına dair beyanname ve 27 liralık muvakkat teminat 
makbuzu vermek suretile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri 
lazımdır. Şartnamesi komisyondan ve Denizli istasyonundan parasıi 
alımr. 24-1 3174 (4492) 
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Bahk yağının tazesi 
hl aı eezaneslnde 

Eaacı Kemal Aktaf diyor ki: Kemal Kamil Balık Yağı yalnız Hi
lal Eczanesinde satılacalct• · 

938 senesi bat mahsulü, gıda kuvveti yükaek, içimi çok hafif bir 
ıerbettir· 

Micleai zaiflere tavsiye dederim ... 

• 
Yazın insan kendini daha 

üşütür! kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediinz 

8a ilk telllike alAınetler ini göritr IÖl'lllez daıbal 

NEVROZiN 
Alınak IAzmıcbr 

NEVROZIN soğuk aJiuıbiuım feaa üıbetler dojurmasma .aai .a••kla 
......... büt&a ............ diMirir 

lealllDda Kilnde 3 bıe almahilir 

Denizbank lzmir şubesinden: 
938 takvim yılı içinde lzmir limanma gelerek Alaancak timendifw 

Wmle.ine yanapn ecnebi vapurlarile Denizbank vapurları ambarla
nndala kömür ve kereete vapurİle cliier Türk nı>urlan Ye motörleri 
lııuiç - her türlü efyayı vinçle yqonlara veya deniz tarafında hanim 
.....-.. ve talunilde ~ ve deniz tarafmda tatlardaki tıt
Jayı 7ine viçle vapurlann ........... iudiıip iatif etmek itleri ehiltme
Je konalmUflw'. 

Elaitme 31/12/938 camarteli dnü saat on birde Denim.ak bina
-- y..,.Jacakbr. ı.tM6lerin fala ...ıum.t ve prtnameyi görmek 
Gz.. yükleme ve .......... tefliiine mfiracaatlan ilin olanar. 

7.0 24 4432 

Denizbank lzmir subesinden: 
939 takvim yılı içinde lzmir limanına gelecek 30 rüsum o:ıluktan 

fazla vinçli vinçsiz veya muattal vinçli motörler0 n ve frendi tayfalarile 
tahmil ve tahliye yapmıyacak 30 rüıum tonluktan qağı motörlerin 
\'e yelkenlilerin hamulelerini kömür kereste hariç limanın her hangi 
tıoktaaında bu gemilerden rampa halinde arabalara kamyonlara nhh
Qıa iskelelere veya icabmda bqka vesaite ve Alsancak iskelesinde va
aonlara bofaltmak yüklenecek ~yayı da yine rampa halinde bu mo
lörlere yüklemek ve iatif etmek İ•İ eksiltmeye konuhnuftur. Eksiltme 
30/12/938 cuma gÜnÜ aaat 15 te Denizbank binasında yapılacaktır. 
isteklilerin fartnameyi görmek ve fazLı maliimat almak için yükleme 
\'e botaltma ~fliğine müracaatları ilin olunur. 

20 24 4431 (3140) 

Bergama Belediye riyasetinden: 
8-pmadaki (Bergama Palu) ilimevi oteli depıir bq eşyasile be

,.._. ihale taribind.n itibaren 31 Mayıs 1941 tarihine kadar senevi 
'00 lra icar muhammen hedeli ü.erinden 20 gün müddetle açık artır
~ lllOlaulmıa.-. J Wnunu wti 1939 aab gÜnÜ saat 14 de ihale ya

lacalmr. Talip ot.larm ttftİtİ 'ff teminab anlamak üzere Bergama 
' diyeeine nm-..dıan .. oı.u.. 

~!O. 14. 21. 1 4429 ( 31 

SABIFE ıı 
sa 

O iı·ier ve Fratelli Sperco / Deu sche Le 
A:ı:,~:.Ml~o. Şürekası V spor Acentası va:ıte Linie 

HELLENİC LİNES LrD. BİRİNCİ KORDON REE.S ADRiAriCA s. A. Dİ 
-- BİHASI 'J'EL. 2UJ NAVİGA'J'İOHE 

G. M. B. H. HAMBUR 

ATHİNAİ vapuru 20 kanunuevvelde POLO vapuru 3 birinci kanunda Lon- VEİSSESEE vapuru 24 ılkkanuna 
beklenilmekte olup, 23 kanunuevvelde dr dan li .. k k cak yni Zara motörü 22-12 tarihinde gelerek dar Rotterdam, Bremen, Hamburg, 
hareket edecek, Rotterdam, Hamburg 

8 
d Lo~e dp yu çHı arll~ . v'~ka 

1 
cakza- Cl)'Dİ gün Patmos Leros Kalimnos İstan- vers (Doğru) yük alacaktır. 

man a n ra ve u ıçın yu a a - L· Rod h k d · ve Anversa limanları için yük alacaktır. ~öy ve osa are ete er. MACEDONIA vapuru 2 den 7 son1 
GRİGORİOS C. il vapuru 28 kanunu- ;· ZARA motörü 26 - 12 tarihinde gelir nuna kadar Rotterdam, Brcmen 

evvelde beklenilmekte olup, 30 Ununu- eUfsclle Lellante•Lfıde 3' - l2 de Pire Korfu Saranda Brindisi, Hnmburg için yük alacaktır. 
evvelde hareket edecek, Rotterdaın, DELOS vapuru birinci kanunun orta- VMone Draç Ragusa Spalato Zara Fiu- ADANA vapuru 16 dan 21 son k 
Hamburg ve Anversa limanlan için yük sında Hamburg, Bremen ve Anversten me Trieste ve V-.diğe hareket eder. na kadar Rotterdam, Bremen ve }Uj 

alacaktır. gelip yük çıkaracaktır. P. FOSCARİ nm&örü 27 - 12 tarihin- burg için yük alacaktır. 

HELLAS vapuru 2 kanunusani 1939 IJVERPOOL HA'J''J'I 'de gelir 38 - 12 de Leros Rodos Brindisi KRETA vapuru 9 son kanuna do 
da beklenilmekte olup 5 kanunusanide ALGERİAN ve LESBİAN vapurları Bari Trieste ve Venediğe hareket eder. Hamburg, Bremen ve Anversten u 
hareket edecek, Rotterdam, Hamburg ve yüklerini İstanbulda aktarma ederek LERO motörü 29 - 12 tarihinde gele- çıkaracaktır. 
Anversa limanları için yük alacaktır. DENİZBANK vapurlariyle İzmire gel- rek ayni güq Patmos Leros Kalimnos, __ -*- nıiştir. Lıtanköy ve Rodosa hareket eder. -• A E.r 

BALKANLAR ARASI ciTA ot BARI motörü 29 - 12 tari- AlrfE.uC H a.PORI' 
KATTI hinde gelerek ayni gün İstanbul, Pire l.İNİES 

ZE'rSKA PLOViDBA A. nide saat 16 da beklcnilme1cte olup Napoli, Marsilya ve Cenova limanlarına EXMİNİSTER vapuru 21 ilkkan 
D. KOTOR 9 kAnunusani 1939 saat 8 de İzmirden hareket eder. bekleniyor. Nevyork için yük ala 

-- hareket edecek, Pire, Korfu, Adriyatik EXTA VİA vapuru 29/12/938 de he 
(( L O V C E H )) limanları için yolcu ve yük alacaktır. -- lcniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

Balkan ittifakı iktısat konferansının Gerek vapurlann muvasalAt tarihleri, ROY AJ.E HEERLAH --
seyyah, yolcu ve yük icin tesis ettiği gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- DAJSE KUllPANY ASI . 
hatta mensup Yugoslav bandıralı kında acenta bir teahhüt altına giremez. GANYMEDES vapuru 31 12 tarihin- DEN HOR.SKE MIDDE 

L o v c E N Druta fazla tafsilit almak için Birinci de Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg HA v SLİNİ.JE, osı.o 
Luks vapuru 1 kanunusani 1939 Kordonda 152 numarada •UMDAL• için hareket edecektir. BAALBEK ınolörü ıı son kanu 

da saat 8 de beklenilmekte olup, saat umumi demiz Acentalığı Ltd. müracaat STELLA 28/12 tarihi d B d ıs· k d · n· " 
d 

. . vapuru n e ur- ogru en erıye, ıcppe ve ı.o 
16 a Constanza ve Vama limanları ıçın edilmesi rica olunur. g v Köste harek t d ı· 1 · · h k cd k as ama ve nceye e c c- umum ıman an ıcın are et ece 
lıarcl et edcccktır Telefon : 4072 Müdüriyet cektir. 

Lül v puru p:ızar giınü 8 kanunusa- Telefon: 3171 Acenta SYEHSKA ORİEH'J'E Lİ• --
Si7. de bu kremden şaşmay1n1z 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsatını 

haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Biitiin cihanda elli senedir daima üs

fün ve C,,"5İZ kalmıştır. 

Krenı Balsamin 
Uzım bir tecrübe mamulü olarak vü

<'uda ıetirilmiş yegane sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatanklda değil1 

sıhhi evscfını Londrn, Parla, Bertin, 
Nevyork gü:3ellik onstitüleria•en yüz. 
lcrce 1.rem arasında birincilik mükafa· 
tnu k~rnnnı s olmakla · pat etmiştir. 

Krem Balsam in 
Gündüz için yağı;ız. gece için yailı ve 

ıalis arı badem ile yapdmq gündüz ve 
gece sekiHeri vnrdır. 

. KRE_M BALSAMiN; öteden beri tanuuıuş hususı vazo ve tüp şeklinde sabbr. 
lNGiLlZ KANZUK ECZANESi. BEYOOLU - isTANBUL 

Herkesin 
ettiği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Subah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra giin4e 3 defa 

Kullanmak 

Şarliyle 

KullaHanlar, dişltı"rini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirn1iş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra gü ıda 3 '~~!a 

NİEN KVHPANYASI 
RİO NEGRO motörü 22 12 tarihinde 

SERVİCE MA.RJriME 
ROUMAiN 

Rotterdam, Hamburg, İskandinavya ve DUROSTOR vapuru 27 ilkkanun 
Baltık limanlan İ9İD hareket edecektir. bekleniyor. Köstence için yük ala 
LİGURİA motörü 27 - 12 tarihinde tır. 

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

-- l.İNİES 1.'J'D. 
SERVİCE JIA.Rİ'J'İJIE A VİEMORE vapunı 8 son kanun 939 d 

Rournaln Kumpanyası · "kleniyor. Burgaz, Vama ve Kösten 
ALBA JULİA vapuru 20/12 tarihin- limanlanna yük alacaktır . 

de gelerek Malta, Marsilya, Cenova li- --
manlan için yük ve yolcu alacaktır. Vapurlann hareket tanhlerlyle na 

İlandaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki değiıııkliklerden acenta m 

!ardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fazla tafsilat için Birinci Koı 
Si:llt için ikinci Kordonda 104 numa- donda 150 No. da V. F. Henry Van 
rada FBATELLi SPERCO vapur acen- 7..ce vapur acentalığına müracaat cdi 
...._ müracaat edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 

TELEFON: ZOM - Z085 TELEFON: 2007/2008 

TOPANE 

Terazileri 
Ttbtiyenln en birinci terazi labrlkasınıa 

malAtıdır. Taldltlerlnden sakınm•z. .. 
.... 
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Romada yapılacak müzakerelerd 
--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Italya, kendi tekliflerinin tetkik edilmeden Fransa tarafından 
ln~iliz tavassutunu reddediln~emesi umuyor • 

ıçın 
• 

...., 

Elize sarayında m ··him 
bir toplantı yapılacak 

Yeni bir Italyan taarruzu 

Fransız hariciye nazırı B. Bonne İn
giliz sefirini kabul etmiştir. Sir Erik Fi
.lips 1935 anl~arının feshi karşısın
~a Fransanın nasıl hareket edeceğini 

)iğrenmek istemiştir. 

MUSSOLİNİ ÇEMBERLAYNE 
TEKLİFLER YAPACAK .. 

Fransız matbuatı hemen münhasıran 
1935 anlaşmalarının İtalya tarafından 
feshi meselesiyle meşgul olmaktadır. 

•Pelit Parisien• gazetesine göre B. Mus
solini Fransız - İtalyan anlaşmalarının 
hükmsüzlüğünü il~n etmek suretiyle 
ııarih vaziyet alma yolunda ilk adımını 
atmış ve B. Çemberlaynle Romada ya
pacağı müzakerelerde bir takım teklif
lerde bulunabilmek için Roma anlaşma
kırını ortadan kaldırmak istemiştir .. 
Fransa isteyici vaziyette olmadığından 
t.ak ındığı Va7Jyette ısrar etmektedir. 

YENİ MÜ ZAKERELER OLURSA.. 

•Jur• gazetesi soruyor : 1935 anlaş
ınalarıru B. Mussolini muteber addetmi
yor mu? .. İtalyanlar yeni müzakerelere 
girişmek mi istiyorlar?.. Şunu tasrih 
ederiz ki eğer yeni müzakerat yapılacak 
olursa hunlardan hiç bir zaman F"§ist 
İtalya lehinde hükümler çıkamaz. 

Parie 23 (ö.R) - Nazırlar yarın oabah aaat 10 da Elize 
aaıayında toplanacaklardır. Bu İçtimada ıene sonunda hii""' 
kümetin hıısusi dildıalinc mevzu t..,&ff eden bütün ıu-leler 
tetkik edilecektir. 

Başvekil B. Dol.diyenin Konilr.a ve T un11.t .. yahati hak
lı:mda henuz hiç bi< karar v&rilınemittir. Bu mühim seyaha
tin programını tesbit için Tunus aenel k.omiaeıi B. Labonun 
a-elmesi beklenmektedir. 

STEFANININ BiR TEBLICI: 
R<>ma 23 (ö.R) - Resmi Stefani ajan11 'IU tebliği neş• 

retmi~ tir: c:Hariciye neza,.eti Franea Mfiri B. Fransova Pon~ 

seye 1 7 ilk k8ınun tarihli bir nota tevdi ederek 7 son ki.nun 

19 35 tarihli F ranıız - kalyan anlafıDalar-ını ltalyanın hü

kümsüz telakki ettiğini bildirm;.tir. • 

iT AL YANLARIN NE.ŞRIY ATI: 

İtalyan gazeteleıi rnuahedenin feshini muha k!cak g~ster· 

m e8:e çahıaralc m alU.m ıik8.yetleri tekrar ediyorlar. Bu neşw 
riya ta göre Fransa 1935 son ki.nun anla~malar1nın ne m et
nine, ne ruhuna riayet ctmemittir. 

MUSSOUNI AiLESiNiN TOPLANflSI: 
R omn 23 (ö.R) - Bu sabah Budapcştcden avdet eden 

ve Macariztan seyahati hak.kında kendis.ine izahat vermeğe 
gelen K ont Cianoyu kabul ettikten sonra B. Munolini hu· 
susi trenle Noel y o rtusunu geçirmek üzere Roka del Karni· 

nateye h a reket etmiş ve iatasyonda nazırlar tarafından •e~ 

Jd.mlanmıştır . Kont Ciano bütiin Mussolini ailesinin toplan· 
mış olduğu bu Villada bu ak,am B. Museoliniye mülaki 

olacaktır. 

Noel günü Roka 

Romada Fransız elçilik bina~ı bir nümayiş ve taarruza 
luu-Jı asker tarafnıdan muhafaza ediliyor 

MUSSOLİNİNİN MANEVRASI 

•Pctit Journal• şöyle yazıyor : Bizim 
kat'i kanaatimiz şudur ki Mussolini ye
ni manevrasiyle B. Çemberlayni asla 
korkutarmyacaktır. 

Tunustan bir manzara ve Tunus mü 1nessili B. Lapon biT geçit rc~ıninde 

riştiği taahhütleri kat kat geçmiştir. Tunusta Fransanın hükümranlık hakla
Eğer İtalya Mussolini - Laval anlaşma- rına istinaden yalnız İtalyanların bu 
!arını hükümden düşmüş sayıyorsa va- memlekette Mla devam eden iınliyazla
ziyet 1935 ten evvelki hale rücu etmiş- rını derhal ilga etmektir .. 

Macaristanda Yahudi e 
karşı yeni tedbirler .. • 

e 

•Matin• gazetesi şu mütalaadadır : 
İtalya Frans•nın yeni tekliflerde bulun
masını bekliyorsa şu takdirde aldandı
ğını kendisine ihtar ederiz. Fransanın 
k anaati kendisiyle İtalya arasındaki bü
tün meselelerin 1935 anlaşmalariy)e İtal
yanın fevkalade lehine olarak diploma
tik teknik ve pisikolojik sahalarda hal
ledilmiş olduğudur. 

tir. 
oOeuvre• gazetesine göre İtalya, İngi

liz başvekili B. Çem berlayn Roma ya 
geldiği vakit, İtalyan mutalebatı mesele
sini resmen ortaya koymak İngiltere ile 
bunun hakkında müzakere esasını ha
zırlamak istiyor. Maksat İtalyan gazete
lerinin şimdiye kadar inandırmağa ça
lıştıkları gibi, Tunustaki İtalyanların 
hukuki vaziyetini tayin etmek değildir. 

Tunusun ileri gelenleri Parn te Şotanı ziyaretlerinde 

SÖZÜNÜ UNU'ITU MU?.. İtalya bundan çok başka şeyleri mevzu
ubahis etmek istiyor. Yeni bir İtalyan 

18 ilk kanun 1936 da bizzat B. Musso- taarruzu ancak Fransanın dahili birliği 
!ini Litoriııda Afrika meselelerinin son mevcut olmadığı takdirde tehlikeli ola
santirnine kadar tamamiyle halledildiği- bilir. 
ni söylememiş miydi? 

MÜZAKERELERE KAPILAR 
KAPALIDffi .. 

•JournaJ. yazıyor : Fransa hükümeli 
her türlü müzakereye kapıyı kapamış
tır. Son sözünü söylemiştir. İtalya iyice 
bilsin ki bugün artık tek bir karış Fran
sız toprağı bile İtalyaya verilemez. 
Fransanın bu sözü , buna hürmet ettiril
mesini te mine muktedir bir kuvvete da
yanmaktadır. 

YENİ BİR iTAYAN TAARRUZU 

•Epok• gazetesi şu ihtarda bulunu
yor : Roma bilmelidir ki 1935 te Fran
sanın katlandığı fedakarlık evvelce gi-

BAŞKA ANLAŞMA YA 
LÜZUM YOK.. 

•Figaro• gazetesi diyor ki : •Madam ki 
İtalya 1935 anlaşmalarını hükümsüz te
lakki ediyormtL5, biz de bundan başka 

anlaşmalar akdine hiç lüzum görmiyo
ruz. 

ENERJİK VAZİYET ALINMALIDffi 
DİYORLAR .. 

Nihayet •Populer • İtalyaya karşı 
enerjik bir vaziyet alınmasını istiyor : 

•Yeniden baş gösteren buhranı atlat
mak için biricik yapılacak şey, Musso
lininin ihlil(atsızca açtığı müddeiyata 
derhal layık olduğu cevabı vermek ve 

FRANSA - İTALYA MÜNASEBET-
LF..Rİ ÇOK GERGİN .. 

Londra, 23 (Ö.R) - Gazeteler İtalya
nın 1935 Fransız - talyan anlaşmalarım 
feshetmesini iyi bir tedbir telakki etme
mekle beraber bunun esasen çok gergin 
olan Fransız - talyan münasebetlerini 
daha ziyade gerginleştirebilecek mahi
yette bir şey olmadığı kanaatindedirler. 

Mr;ıcar milli faaliyetinin hiç bir 
subesine kabul edilmiyecek .. 

Budapeşte 23 (A.A) - Yahudilere 
müteallik olup hükümet fırkasının bir 

Pari.s, 23 (A.A) _ Hariciye nazırı B. toplantısında adliye nazırı tarafından 

Bo t d .. "'""" ın' 'ite f' · · ka izah ve teşrih edilmiş olan yeni kanun nne un ....... ~m gı re se ırını • . . . . 
bul · · B ül' .,_ t asında 935 memleketin hayatındaki yahudı tesın-

ctm.iftır. u m tma esn . . . 
arihl. ·ın·fı hül' .. d kit ld tını wıle etmek maksadıyle bir takun t ı 1 a arın .. um en sa o U· . 

· ·tal .. .. şıddetli tedbirler vazetmei<tedir. 
ğuna daır verilen I yan notası goru- H . ı· 1 ak doğmam olan 
şülmüştür. Paris, mezkfır itilaflarla ilU d _dır~ ıy.and 0 

ar b b hış . . ' 
. . . ... . og ugu an a anası ve a ası mstiyan 

memleket arasındaki ihtilaflara halledil- lmı d"rt b" ··k b bas 
,niş nazariyle baktığı için zannedildiği-

o yan, o uyu anne ve a m-
dan en azı üçü hıristiyan olmıyan kiın-

oe göre Fransa bundan sonra tedbirleri seler için bir fark gözetilmiştir. 
ittihaz etmek işini İtalyayn terkctmek Yeni kanuna nazaran yahudileorin h u-
asavvurundadır. susl sanayi, bankacılık ve ticaret i~leri-- *- ne i§tirllklerinin yüzde niııbeli yirmiden 

Resmi tebliğ il!l 
bir tekzip .. 
P aris, 23 (A.A) - Slefani ajansı mu

habirinden : 
Resmi bir tebliğ, Fransız gazetelerin

de Paristeki İtalyan cemaatinin organı 
olan Nuova İtalia gazetesi direk törünün 
memleket haricine çikarılmasına karar 
verilmiş olduğu suretinde intişar eden 
haberi tekzip etmektedir. 

-*-
İSPANYADA 
Cephelerd e sükun var .. 
Salamanka. 23 (A.A) - Büyük umu-

ml karargahın evvelki gece neşredilen 
bir tebliğinde şöyle denilmektedir : 

Muhtelif cephelerde işare değer bir 
şey yoktur. Tayyare faaliyeti bugün 
düşman kıtaatının bir çok tahaşşut mer
kezleri ve muhtelif askeri hedefler bom
bardıman edilmL5tir. 

- *-
B. STOY ADİNOVİÇ 

Belgrad, 23 (A.A) - Başvekil Stoya
d\noviç bugün Saint Maritze hareket et
miştir. 

on ikiye, gazetecfillc, ti)"atro, sinema ve 
serbest mesl&lder saha.!ında da yüzde 
altıya inmektedir. 

Fark peten tedbirlerden istifade 
eden yahudiler devlet memuru olamaz
lar. Ve umumi müesseseler müstahdi
mini arasına giremezler. B unlar tabı ve 
gazete işlerini idare edemez ve bunların 
mesul müdürü olamazlar. 

Yeni tesbit edilmiş olan yüzde n is
beti elde edilinceye kadar hiç bir yahu
di milli faaliyetin hiç bir şubesine kabul 
edilıniyecektir. Hususi bir takım ahkllm 
yahudilerin işten çıkarılmalarına ve te
kaüdiyelerine müteallik düsturları tas
rih etmektedir. 

Budapcşte 23 (ö.R) - Jmredi kabine
si nasyonal sosyalist propagandasının 

terakkilerini önlemek için bir kısım 

prensiplerini kendine mal etmiştir. Bun
lar da yahudi aleyhtarlığı ve zirai re
formadır. 

Yahudiler hakkında meclise verilen 
bir kanun layıhası yahudileri umuml 
idarelerden tardetmekte ve ba§lıca mil
li faaliyet şubelerinde yahudilerin yüz
de 3 ile 6 arasında bir nisbetten fazla 
olamıyacağım tesbit etmeketdir. Bu ka
nun sa& cenah tarafından alkışlanmış, 

Horti ve Macar hükümet erkanı Iıal yan hariciye nazın ile bir arada 

sol cenah tarafından ise: cBu barbarlık- llk önce iso hektardan fazla yahııdi 
tır, Alınan ruhudur!> haykırışlariy1e arazisi alınacak, sonra ecnebilerin .,,, 
karşılanmıştır. anonim şirketlerin arazisine ve en saıY 

Zirai reformaya gelince hükümct ya- ra, ihtiyaç kalırsa aristokratların çift' 
rım milyon hektar araziyi topraksızla- liklerine e l uzatılacaktır. Esasen bu ar•' 
ra daimi icar etıneğe karar vermiştir. zi köylülere mülk olarak değil, uzııl' 
Bu kanun 10 senede tatbik edilecektir. icarla verilecektir. 

Rekor kırmak istiyen 
Alman t ayy arecisi 
geri d öndü.. 

Bingazi, 23 (A.A) - Hafif tayyarele
re mahsus mesafe rekorunu kırmağa te
şebbüs eden Alman tayyarecisi Pukovs
ki bir kaç saat uçtuktan sonra Bingazi
ye dönmek mecburiyetinde kalmıştır .. 
Bugünlerde ikiııci bir teşebbüste bulu

nacaktır. 

İtalyan Rugbi takınu 
Fransaya gitmiyor .. 

Pcrpinyan, 23 (Ö.R) - İtalya geııel 
konsolosu Fransa rugbi şampyonu J'C~ 
pinyan takımı ile 25 ilk kanunda beY"e ' 

milel bir maç yapacak olan İtalyan rı;:; 
bi takımının Fransaya hareketine :R0 

t t• 
hükümetinin müsaadesini kat'! sıır~if" 
geri aldığım Perpinyan valisine bil 
miştir. 


