
44 • GAZI BULVARI IZMIR • 44 
imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdUril: 

1,,,;;No;;:.·~l~OO~l~l~K~wr;:;,;;;:k~Dö;;;;;;:~rd~ün;;;;;c~ü~Y~tl;;,.,,.,,,,.,..,,,,.~.....,._,, ....... "'i::~~;;;;;;;;;;;;~..,.,....,,,,,,.,,,,,,,•~AZAR.....,.~!!!!!!!ll!ı_,_38~ --ı 
- . apon kuvvetlerini geriden 

HAKKI OCAKO<;LU tehdit eden Çin çeteleri.. 

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDEn Türkiye için 

Senelilc. .•.••••••.. 1400 

Hariç için 

2900 
1650 

Ttıkyo, 2S (A.A) - Domei ajansının bildirdi 
··ne göre Japon hatlan gerisinde harekette bu 
umn 80 bin kişilik Çin çetelerine karşı mücade
e etmelı:: tlzıere yirmi bin kişilik bir kuvvet 

Altı cı11lılc ••. ••••••.• .. •• 150 kil olıınmufhır. 

L TELEFON: 2697 ·------· ·-------' FIA Ti ( 5 ) KURUŞTUR YENi ASIR Matbaasında basılmlfbr 

Ankarada Humali bir çalışma vardıı 
Tütiin divasl 

Satışların nizam altı-
na alınması • 

ıçın 
• 

Vali F. Güleç 
Temaslarının neticesini 
vekilete bilclirecek.. 

Dün sabah Ankaraya varmlJ buluııan 
vali ve parti ba,I.anı B. F ıuli Güleç An
karada ikbsat velı:Aletile tema. ederek 
umumi kongrede parti murahhas1an tara

fından serdolunan dilekleT hakkında ma
ruzatta bulunacaktır. 

Beş yıllık ziraat plinı 
millete Yeni 

için hazırladığı 
·hediye olacak 

Devletin 
Yıl 

Şef Jröy Jrallunrnmından sonPa KüJtüp w VePgl 
iŞlel'i üzepf~e dlll'acalıltlf'dD'-

Ankarıı 24. (Husu.si) - Son güıı.lerde 1 
Aıılcarada, en başta Cümhurreis.imlı In
öuil olmak üzere hwnalı bir çalışma 
göz" çarpmaktadır. 

Inlhıü, $abah dokuzdan geç tJakitlere 
kcdar devlet işleri ile meşgul olmakta, 
milletin ihti11açlan üzerinde derin nü
fuz nazan ile tetkiklerini geni§let -
mektediT. 
Bll§vekil B.Cel&l Bayar da bugünler
M o kadar çok meşguldur ki kendi-

sil\den mültilccıt talep edenler cıncok 
bir hafta ıonra için nı1'detıV ala bil
mektedirler. 
Iç i§lerimiz üzerinde esıalı bir ı;al11-

ma kadrosu ha.ıırlcınmakt« olduğuıı,. 

dan Dahiliye vekili B. Refik Scıydam 
da geç wlcte lcadar Vekalette meşgul 
oldukt<ın ıonra pcırti genel ulcreteri 
.. jatiyle Partide dahi çal.,,,...ıctııdır. 
Milli Şefin büyük bir titizlı1de iize
- SONU 3 tlNCtl SAH:lı<'EDE -

Jlctısat vekili Şakir Kesebir 

Haber aldığımıza göre valimiz lzrnir
den ayn1mıızdan önce Türk ve ecnebi 
tütün tüccarlarından bazılan ve müıtah
sillerlc yapbğı görüımelcrde tütün mah
sulünün satışının borsada yapılması mev
zuu üzerinde mütali.alarını tesbit etmiş
tir. Yine haber aldığımıza göre gerek alı
cılar, gerek müstahsil valimUin bu hu
eustaki teşebbüsüne müzahir olmuşlar ve 
muvafık cevap vermişlerdir. 

Müetahsil esas itibarile tütün Mh§ının 
nizam altına alınmasına tarafdaTdır. An~ 
cak borsada veya umumi depo)arda aa.
tış yapılması İ§İni, mevzua daha objektif 

- SONU 3 tlNCÜ SAHİFEDE -

Atinada 
imzalanan anlaş
ma bir seneliktir 

Ankarada final maçlarındQ 
Eskişehir şampiyon oldu. 

• ta ai ra
artacak 

Lord Halifaks 
Roma dönüşünde 
Milletler cemiyeti 
toplantısında 
bulunacak... 

Başvekil 
Stadı şereflendirerek 
maçta hazır bulunmaş
tur .. Bagün 
Rumenlerle maç var-

Kurultay 
Toplantısı 
Karsısında .-.-

Londra, 24 (Ö.R) - Tayınis gaze- Ankara, 24 (Telefonla) - Milli gil-
Yananistanla imzalanan ticaret anlaşmasına tesi tarafından teyit ediliyor ki bari- me haricinde kalan takımların birincilik 

Cümhuriyet Halle Partisi kurulta- dair şehrimizdeki alakadarlara gelen malilmat ciye nazırı Lord Halifaks başvekille müsabakalarıwn final maçı bugün 16 
yı yarın saat on dörtte Ankarada birlikte Roma ziyaretinde bulun- mayıs stadında finala kalan Eskişehir ve 
toplanacaktır. Tebliğ edilen ruzname ğıdaki malumat gelmiştir: duktan sonra avdette Milletler ce- Samsun ıakımlan arasında yapıldı. 
"-' dded ·· kk • Atieada tarafımızdan Türkofia ba•ka· · ti elisin" • • t" da hazır IJ<J ma en mure eptır. • mıye me ın ıç ıınaın Kalabalık bir seyirci kitlesi önünde 

B . · ... · ı·· ıı·k d m B. Burhan Zihni ve Atina elçimiz Ru· bul k Uz ·· · ] · ] b" ırı umumı reıs ıge taa u e en uruna ere muşavır erıy e ır- cereyan eden bu maç heyecanlı olmuş, 
maddenin tadili diğeri de Şefini kay- ıen Etref tarafından imzalanan anlaşma· likte doğruca Cenevreye gidecektir. Eskişehirliler çok güzel bir oyun çıka-
l:>eden partiye umumi reis intihabıdır. nın müddeti bir senedir. Bu anlaıma mu· rarak O - 4 Samsun takımını mağl<lp et-
apı a ta ı atın §C ı ongrece • mişler ve Milli küme haricinde kalan y 1 cak d·ı· ki" k cibince Yunanistana memleketimizden Ebedı" ş f 

tesbit edilecektir. Fakat umumi reis- yapılacak ihracat tutarının yüzde ellisi e 1 n takımların şampiyonluğunu kazanmı~ 
Jiğe Milli Şef iSMET INöNO'nün Yunanistan bankası tarafından M!rbest !ardır. Başvelcilimi.z B.Cezaı Bayar 
seçileceği bugünden muhakkak sayı- döviz olarak ödenecek. kalan yüzde elli· mezarı Oyun.un başladığı sırada başvekil Ce- safir oyuncuları da bu maçı seyrede• 
labilir. Çünkü Türk milletinin umu- si kılering yolile tesviye olunacaktır. Ankara, 24 (A.A) _ İcra vekilleri 181 Bayar, hariciye vekili Saracoğlu Şilk- ler arasında idi. 
mi itimad ve sevgisi onun üzerinde ~undan baıka me"'.leketimizden Yu· heyeti Ebedi Şef AtatUrkün anıt kabri rü, Ordu müfettişlerinden orgeneral Maç başlıyor: 
toplanmıştır. nanı1tana yapılacak bıluınum hububat iıekkıııda komisyonca hazırlanan rapor- Fahrettin Altay stadyumu şereflendir- Sahaya evvela Eskişehirliler çıkmış 

Reisicümhur seçiminde bütün rey- ve pirinç ihraeab ıutan yüzde yüz serbest lan tetkik ve mUzakereleri için c_ H. P. mişlerdi. Yarın saat 14.30 da Ankara ve hall<a dönerek üç defa : 
!erin istisnasız iSMET INöNO'nün dövizle ödenecektir. Yunanistana yapa· grubuna tevdiine karar vermiştir. takımı ile maç yapacak olan Rumen mi- _ SONU 5 İNCİ SAHİFEDE _ 
üzerinde toplanmış bulunması mille- cağımız kömür eabşından mütevellid ala· 
timizin siyasi olgunluğunun en gü- cağımıza, turizm masraftan mukabili te-
ze) ve en canlı eserini ortaya koy- diyaıta bulunulacakbr. 

muştur. B. Ruşen Etref Pamuk ihracatımız mukabilinde Yu-
Ayni olgunluk ve liyakatin bu de- Yunanistanla hükümetimiz arasında nan.İltandan pamuk ipliği idhal edece· 

fa da kurultayda tecelli edeceğinde akd ve imza edilen ticaret anlaıması ğiz. Bu suretle piyasanın pamuk ipliği ih· 
şüphe yoktur. hakkında oehrimizdeki alakadarlara ap· tiyacı Yunaniotandan temin olunacaktır. 

iSMET INöNO'nün hayatı, kana- -------------------------

Bir Japon - Sovyet 
harbine doğru mu ? 

at ve düşünceleri bütün Türk mille
tince bilinen hakikatler arasındadır. 
Ona karşı beslenen sonsuz itimad ve 
sevgi tezahürleri her fırsatta tecelli 
ettirilmiştir ve ettirilmektedir. Bina
enaleyh milletimizin hayat ve istik
balinde en mühim rolü ve vazifeleri 
üzerine alan Cümhuriyet Halk Parti
sinin en tabii umumi reisi ancak ve 
ancak o olabilir. 

Beyşehir 
Bölgesinde zengin 
kömür damarları 
keşfedilmiştir-

Mareşal Voroşilof tayyare 
ile uzak Şarka gitti 

Bu noktayı böylece tebarüz ettir
dikten sonra umumi reislikte vukua 
gelecek bu değişikliğin partinin um
deleri üzerinde müessir olup olamı· 
yacağına dair bir sual hatıra gelebilir. 

Bu sualin de cevabını derhal ver
mek mümkündür. 

Cümhuriyet Halle Partisinin ana 
prensipleri alh ok ile ifade olunmuş
tur. Cümhuriyetçilik, Milliyetçilik. 
Laiklik, Halkçılık, Devletçilik, lnkı
lapçıhktır. 

Bu alh mefhum, yalnız partinin 
prensipleri arasında kalmamış, Tür
kiye Cümhuriyetinin ana yasasında 
1'1 yer almıştır. 

Devlet ve milletçe benimsenmiş 
'taddes umdeler üzerinde en kü
- SONU Z İNCİ SAHiı<'EDE -

-., 4.KKI OCAKOGLU 

--Ankara, 24 (Ö.R) - Konya villiye-
tinin Beyşehir mıntakasında maden 
kömUril araştırmaları iyi netice ver
miş ve zengin damarlar keşfedilmiş
tir. Konya halkı büyük sevinç için
de<lir. 

İKİNCİ FdTO<'.iRAF SERGİSİ 

Ankara, 24 (Ö.R) - İkinci fotoğ
raf sergisi bugün saat 15.30 .da dahi
liye vekili ve Parti genel sekreteri B. 
Refik Saydam tarafından açılmıştır. 
Merasimde vekiller, mebuslar, veka
let ileri gelenleri ve daha bir çok 
zevat hazır bulunmuşlardır. Sergi
nin insan ve inkılap seksiyonlan bil
hassa takdir edilmiştir. 

Paris 24 (ö.R) - Moıılı:ova ve Tok
yo arıuında gerginlik arbnaktadır. 

Japonyanın Moskova aefiri B. Togo 
Tokyoya dönmezden evvel B. Lltvinofla 
ıon bir muhavereye tetebbüs edecektir. 
Fakat bu görütmeden de hayırlı bir neti· 
ce beklenmemektedir. 

Şimdilik Tokyo hükümeti gerek Saha· 
lin adasında, gerekse Kore ve Mançuri 
hudutlannda müdafaasını takviye ediyor. 
Buna bir mukabele olarak Sovyetler bir
liği de uzak şark kara ve deniz hudutlan
na kıtalar ve harp gemileri göndermek· 
tedirler. Mançuko hududwıa 45 bin Jı:i. 

şilik takviye kuVYetİ gönderildiği bildiri· 
liyor. Hatta ili.ve edildiğine göre, $oy. 
yet ordusu bao kumandanı Maretal Vo
r<>Jilof, genel kurmay başkanile birlikte 
tayyare ile bu cepheye hareket etmittir. 

- SONU 5 İNCİ SAHİl'EDE - St<ılin tJe V oro§il.<ıf 

Amerika 
Berlinde diplomasi 
münasebetlerini 
büsbütün kesmeğe 
mütemayildir .. 
Londra, 24 (Ö.R) - Amerika ve 

Almanya arasında halen mevcut 
gerginliği tefsir eden •N evs Chro
nicle • gazetesi başmakalesinde şun
ları yazıyor : 

•Besbellidir ki Amerika dahiliye 
nazırı B. Hayks tarafından Hitler 
rejimine karşı yapılan cüretli ten
kit bütün Amerikan milletinin dü
şüncelerini temsil etmektedir.. Al
man masliilıatgüzarının protestosu 
reddedilmiştir. Amerikan gazeteleri 
pişmanlık göstermek şöyle dursun 
bill'ıkis dahiliye nazırının beyanatı

nı bir kat tavzih ve teyit ebnişler
dir. Bir müddetten beri nasyonal 
sosyalist liderleri Amerikayı ifrat 
derecede tahrik etmekte idiler. Bi
naenaleyh Amerika ile münasebet
lerinin aldığı şekilden mesul olan 
kendileridir.• 
Paris, 24 (Ö.R) - Gazeteler Ame

rikanın Almanya ile diplomasi mü
nasebetlerini büsbütün kesmek ba
hasına da olsa bugüne kadar takip 
ettiği noktai nazarda değişiklik yap
mıyacağına kanidirler. 
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le zayıflıyan, Versayda teklif edilen bir
birine :zıt projc1erin arasında kalan Fran
sa, ihtirasla beklenen §eyleri paylaşmaya 
hazır rakip devletlere kendi nüfuzunu 
dinletebilecek mi idi? 

Okuyup yazmayı halk arasına indir
meye karar veren Mustafa Kemal, der
hal bir mektep muallimi oluverdi. Ce
halete karşı olan mücadelesinde onu 
adım adım takip etmek kabildir.23ağus
tosta hükümct konağında, 26. da Bursa
da halkın önünde, 13 eylUlde Sinop be
lediye bahçesinde, 16 da Samsunda, 18 
de Amasyada, 19 da Tokatta, 20 de Sı
vasta zabitlere, memurlara, tilccarlara, 
mek1eplilere, halka bizzat kendisi yeni 
harfleri öğretmiştir. Halk, onun şahsiye
tindeki nüfuz ' adar bu bilmediği harf
lerin esrarengiz cazibesi ile meshur bu
lunuyordu. 

Verjcn, bunlan kendi kendine sorar
ken endi~e duyuyordu. Çünkü Rusya, o 
gözü doymaz Katarinanın idaresi altında, 
Boriatene kadar uzanıyordu. 

Ru.syanın ihtiraslan Ayaaofyaya ve 
Ayaireneye kadar dayanacak ve orada 
Ortodoks ayinleri mi yaptıracaktı'? Res
men bizim müttefiklerimiz olan Avustur
ya 1 7 39 da Belgrad hisarları dibinde im
za edilen mütarekeye riayet edecek mi 
idi? Frederikin dehaat altında hareket 
eden Rusya da ihmal edilemezdi. 

Gazi bir gün halk arasından hiç oku
yup yazma bilmiyen bir kasabı yanına 
çekiyor, kendisine bir iki dakika içinde 
ismini yazmasını öğretiyor. Diğer bir 
gün, meydanda, yeni yazılnnn ne kadar 
basit olduğunu isbat etmek için, bir ya
zı bhtasında sekiz yasında bir çocukla 
vilayetin posta müdürüne aynı zamanda 
bir imla yazdırıyor. 

Halka misal olmaları için de, mebus
ları intihap deirelerine gönderiyor ve 
onlara şu müstacel tebliği yolluyor: 

cBütün vatandaşlar ve bilhassa müm
taz zümre için, yeni yazıyı, tarlalarda 
çalışan çiftçilere, sürüleri bekliyen ço
banlara vanncaya kadar her tarafta 
yaymak vatani ve milli bir vazifedir.> 

Daha sonra kanun layihası Meclise 
verildiği zaman, Mustafa Kemal, beya
natını, büyük bir heyecan uyandıran :15u 
sözlerle bitirmiştir: 

cTürk milletine okuyup yazma için 
bir aruıhtar vermek ve onu, şimdiye ka
dar bütün gayretlerini semeresiz bıra
kan kurak yoldan kurtarmak l~zımdır. 
Bu annhtar da latin alfabesinden alın
mış olan Türk alfabesidir. Biz bur,ün, 
diğer :zaferlerin verdiği sevinçlerden hiç 
btrine benzetilmesi mümkün olmıyan 

bir heyecan içinde bulunuyoru7_ Vatan
daşlarmuz1 cehaletten kurtarmak için 
muallim olmanın verdiği manevi mem
nuniyet bütUn varlığımızı kaplamıştır.> 

Yeni Türkiyenin tarihine bu akıllarn 
hayret verici sayfc yazılırken, Istanbul
da, Ağustos ayının o bunaltıcı günlerin
de, elçiler işlerini bırakırlar, sefaretler 
boşalırdı. Mehtaplı gecelerde Gazinin o 
beyaz yatı ile geçtiğini görürdüm. 

Bir taraftan hidiselerin cereyanını 

takip edeTken, diğer taraftan da benden 
evvel bu işte çalışmış olan mcslekdaşla
rımın bıraktığı kayıtlan karıştırarak 

maziye bakardım. Bu sararmış evrakı 
ne kadar karıştırsam o kadar anlıyordum 
ki,bir diplomatın faaliyeti ne zaman içine 
hapsedilebilir, ne de bir mekln içine, bu, 
hiçbir zaman göz önünden uzak tutulma
ması lizım gelen bir bütündür. 

Şarktaki siyasetimizin umumi lıattmı 
takip edecek olursak pek az deiifiklik 
görürüz. Bu hattan ayrJmakta tehlikeli
dir, bir hatadır. 

Verjenin o canlı, o velut muhaberatı 
büyük bir heyecan veriyordu. Yazıların
daki üslup bugün moda olduğu gibi, bi
raz karışıktır ve kolay bir güzelliktedir. 
Diplomatların nümunesi olan Şövalye.
fazla cüretk5rsa affetsin-elçiler hak
kındaki methlerinde ifrata varıyordu. 

Elçiler, birbirini o kadar çabuk takip edi
yorlardı ki, mesela M. de Ruyeye göste· 
rilen koku, muhtelif rüzgarların elinde 
gecikiyor, nihayet Abbc de Berinoun 
odaS1na dağılıyordu. Fakat meth için 
söylenen sözler hiç deiifmez ki ..• 

Bugünün kart1Sına d9nü getirerek gör
düm ki, umumen kabul olunan düşünce• 
ye göre, prktaki nüfuzumuzun en yük
sek devresi 18 inci asırda idi. Bu tekil
de düşünenler o zaman etrafımızı çeviren 
tehlikeleri unutuyorlar. O zaman istik
bale endi11eli hisler duymadan bakamaz

dılc. 
Verjeni tııraçaya çıkmış, dirseklerini 

duvarın üzerine dayayarak, o vclüt bir 
faaliyet içinde on sene çalı uğı şehre ba
karken gözlerimin önüne getiriyordum. 
Vcrjenin vazifesine haklı olduğu isbat 
edıleıniyen bir gözden düşme ile nihayet 
verilmiştir. 

M. Jül Kambon ıöylc yazar: 

Bu endişeler altında bunalmıı bir hal
de elçi kendisini, onun lisanını konupna
dıklan bir :ncmlekettc IU~6iyordu. <>a
manlı hükümetine bir şey hakkında mü
racaatte mi bulundu, söylediklerini ya 
bir Rum tercüman tercüme ediyordu, ya
hut, ltnlyan. 

Tahta her padiph çıkışında da cBü
yiik E.fendi> hazretlerine ihtiramlarını 

takdime mecburdu. Sadrazamı :z.iyaret
leri pek sayıl ı idi. Hükümct erkanı ile de 
pek az temastcı bulunurdu, hatta hiç bu
lunmazdı. Ancnk notalarla muhabere et· 
mcğe mecbur kalan elçi - bu notaları da 
çok dünyada onun kadar iyi yazmasını 
bilen yoktu - pek nadiren tesir göstermig 
olan bu usulü kendisine yol ittihaz eden 

cE.ski Krallık hükümeti son bir zafer 
ışığı ile aydınlanmadan kaybolamazdı. 

Bu ışığı ona M. de Verjen vermişti.> 
M. de Verjen, sefaret hayahnın daha 

başlangıcındıı yedi sene muharebesi çık
tığı zaman, 19 14 teki gibi yine Rusların 
müttefiki olduğumuz halde 1 5 ind Lui
nin elçiai Türklerin bitaraf kalmaşını te
mine muvaffak olmuetur. 

lıte timdi, zayıflıklarını uzak ğôrerliği 
· esinde tahmin ettiği bu memleketin 
'·bati üzerinde dütünüyor. Bu impara-

• ' ·k parçalanır ve ortadan kaybolursa 
ktı, denizde uğraıtığı felaketler-

~..,. Bi'J'MEDİ ••• 

EHiR HABERLERi 
ilk ve Orta 
Mekteplerde talebe 
ve öğretmen sayısı 
Kültür direktörlüğü ilk ve orta okulla

nn talebe ve öğretmen durumları hak
kında bir istatistik hazırlamlfbr. Bu ista
tistiğe göre lzmir villyeti ilk okultarında 
53876 talebe mevcuttur. Bunun 22450 
si İzmir mekteplerinde 24459 u ise yal
nız köylerdedir. lzmir merkez kazuı 

köylerinde 4629 talebe mevcuttur. 
Orta okullardan erkek lisesinde 5 39, 

erkek lisesi şubesinde 1085, Gazi orta 
okulunda 600 talebe ve 82 muallim mev
cuttur. Kız lisesinde 1600 talebe ve 5 6 
muallim, T ocim liaesinde 18 muallim ve 
300 talebe, akşam Tecim okulunda 8 
muallim ve 1 30 talebe, kız enstitüsünde 
18 mwıllim ve 250 talebe, akşam Sanat 
okulunda 11 muallim ve 1054 talebe, 
erkek Sanat okulunda 22 muallim ve 399 
talebe, Karata:ı orta okulunda 2 7 mual
lim ve 750 talebe, Tilkilik orta okulun
da 2 7 muallim ve 7 40 talebe, Tilkilik 
,ubesinde 22 muallim 5 60 talebe, Kar
şıyaka orta okulunda 28 muallim ve 965 
talebe, Buca ve Burnava orta okulların
da 31 muallim ve 631 talebe, kız öğret
men okulunda 29 muallim ve 790 ta
lebe, köy öğretmen okulunda 19 mual
lim ve 28 7 talebe, ödeınit orta okulun
da 15 muallim ve 454 talebe mevcuttur. 
Bergama ve Tire orta okulları talebe ve 
öğretmen sayısı bildirilmemiftir. Köyler
de 3 12 mektep vardır. Vilayette 1O1 3 
öğretmen mevcuttur. 

-*-
Bronz (S) kuruşluklar 

yüz paralıldar ve 
nikel kuru$1ar-

Mesut bir nişan 

Bir idam hükmünün 
nakzedilmesi üzerine 
Hüseyin oğlu lhrahimin ağır cezada 

yeniden muhakemesi görüldü 
Bundan dört yll önce NarlJ<Hrede otu· 

ran Nalband Mustafayı taammüden öl
dürmekten suçlu Te mevkuf ayni köyden 
Bektaı Hüseyin oğlu lbrahim hakkında 
apceza mahkeme.inin verdiği idam ka
rarı temyiz malakemesince tasdik e"dil
miş, ancak temyiz heyeti umunüyesince 
vaki itiraz üzerine karar bozulaTak geri 
gönderil mitti. 

ŞehrinaiE ağıruzuında d6n nakzen 
cereyan eden mUhakcmede aiırceza 

müddeiumumi muavini B. Rüttü U.kent 
id dianamuini .erdetmiftir. 

Cinayet safahatını bir defa c:Laı.a ince
liyerek yÜ]c.sek ağırceza heyetinin önüne 
koyan ve cürmün mahiyetini tahlil eden 
B. Rüıtü temyiz heyeti umwniycaincc 
suçun vasfına dokunulmadığını, katilin 
maktule olan borcundan dolayı Nalband 
Muatafanın, Hasan oğlu lbrahimin mal
larına haciz koydurcfoğunu, bundan mü
teeuir olan katil lbrahimin hldi.e gecai 
babasile birlikte maktulü pusuya dü,ü
rerek öldürdüklerini taflilltile aalatmıı
br. (Maktulün babUt Huan hapiılanede 
ölmliftür.) 

iddia makamı iddiaslnı Mrd ederken 
hadisede esbabı muhaffefe muc.udiyeti· 
ne ipret etmİf ve köylünün cam kadar 
tatlı ve ehemmiyetli olan maluun hac
zinden duyduğu derin infaal ve teaMhü 
belirterek katil hadisesinin ~te böyle elim 
bir netice üzerinde taammüden i~lendiği 

A9ırceza müddeiunııımisi Rüştii. Uskent 

neticesine V&11111ftır. 

tddia makamı, katilin malının hacze
dilmit olmasının katil lehine tahrik se
bebi kabul edilmC9inde ı•rarla evvelki 
hüküm daireeinde, Türk uza kanununun 
.f50 inci maddesinin dördüncü bendi 
mucibince lbrahimin cezalandınlmasını 

İBternİftir. Bu madde idama bedel ağır 
cezayı müetelzimdir. 

Gelecek celsede suçlunun müdafaa 
vekili müdafaasını yapacaktır. 

Bugün yapılacak maçlar 

Yamanlar· Alsanca maçı 
alika uyandıracak 

-·-Bugünkü Alsaneak - Yamanlar ınaçı-
İzmir Esnaf ve Ahali Bankası nı ele alalım : Kaçakçdık llaldılDda 

idare Meclisi Reisi sayın bay Hamdi Alsaneak takımının puantajda geri flddetll tedbirle 
Akyüreğin kızı bayan Cahide Ak- kalan Yamanlarla yapacağı müsabaka Hilkümet, kaçalcçıhğın men ve taki-
yürek ile lstanbulda Eczacı bay Nafiz bu cihetten çok enteresandır. bine dair olan kanunun bazı maddeleri
Onal' ın oğlu ge~ç doktorlarımızda~ Her ne ~ad~ Als~ncak ~kımı Ya- ni deiiştiren yeni bir kanun JAyihası ha
bay Bedri Ünal m nipn merasimı- manlara faık hır vıv.ıyetle w ıse -~e Y~- zırlıyarak Büyük Millet Meclisine ver
nin yapıldığı memnuniyetle haber manların ara sıra tutturdugu guzel bır mi§tir. Bu liyiha a öre gümrükten ka
alınmıştır. Temelleri atılan bu yeni o:un kar!~ı~da rakibini terletmesi im- çırma maksadiyl~ ı!vui, çanta ve bun-
yuvanın rok -n ve sonsuz saadet- kruısız degıldır. !ara be ı rd •· d g tiril" :ı ~- nzer şey e e vucu a e en 
lerle dolu olmasını candan dilerken Alsancak geçen haftaki güzel oywıu gizli yerlere konulan resme tibi eşya ve 
iki taraf ailesi efradına samimi teb- tekrarlarsa galip gelmesi bir emrivaki . hi dd 1 . ü d 1 akla 

1 k 
ın sar ma e en m sa ere o urun 

"ki · · · o a.ca tır rı erımızı sunarız. 
1 

· beraber sahipleri cezalandırılacaklardır. 
en-z•~CJ(axımi W ~- iti u.-- Hakikate aykırı beyanname vermek 

1937 - 1938 Seoet;İ 7Bferini sw-etiyle eksik resinlle memlekete eşya 

8 U G U
•• N soktuklan anla~lanlar bir yıldan üç yı-

la kadar hapis ce1.asına çarptırılacaklar-

K ü l t ü rpa r k Sineması :~ı:;.ı.:.ı:ı7.:ı:~::::::.:: 
Gösterdiği ild lilintle kazanacaktır lara muvakkat sürgün cezası zammedi

1-Aşk kanatları 
lecektir. 

Kaçak eşyalar, gümrükleri ödenerek 
ithal edilen eşyadan daha ucuza satılma
masını temin için, açık arttırma ile sat
tınlacaktır. 

I'™ 

Kurultay 
Top antısı 
Karsısında 
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çük bir tadilatın yapılabilmesine bile 
imkan ve ihtimal yoktur. 

Esasen bu prensipler mahdut şa
hısların kanaat ve düsüncelcrinin 
if adeai olarak ortaya atıl~ı§ değildir. 
Bilikia Cümhuriyet Halk Partisinin 
muhtelif tarihlerde yaptığı üç büyük 
kurultayda halkın arzu ve dilekleri 
suretinde tecelli eylemiştir. 

Partinin banisi olan Ebedi Sefimiz 
ATA TORK, yıllarca ve yıllar~ halk 
arasında dolaşarak, halkın arzu ve 
ihtiyaçlarını uzun uzadıya tetkik ede
rek halktan aldığı kuvvetle bu altı 
mefhumu milletin ve devletin müs
terek ve umumi dileği şeklinde t~
bite muvaffak olmustu. 

Ve yine bu altı .mefhumdur ki 
Türk milletinin kurtuluş ve yükseliş 
hareketlerinde en mühim bir mesned 
rolünü ifa eylemişti. 

Türk inkılabı bitmemiştir. Daha 
hızla katedilecek büyük yolJarımız 
vardır. Bu yollarda tahakkukuna ca
lışılacak işlerin esasları Cümhuriyet 
Halk Partisinin umdeleri olan altı 
mefhumun içindedir. 

Buna ilaveten Milli şefimiz iSMET 
iNöNO ilk defa partinin başına ge
lecek yeni bir §8hsiyet değildir. O, 
bir buçuk sene evveline kadar Cüm
huriyet Halk Partisinin reis vekilliği
ni ifa eden umdclerin tahakkuk etti
rilmesi için partide ve hükümet reis
liği makamında durmadan ve yorul
madan çalışan mümtaz devlet ada
mıdır. Kanaat ve prensiplerine kıs
kançlıkla sadakat onun en büyük 
şiandır. 

Türk milleti için tek bir yol vardır. 
O da Millt Birlik ve Bütünlük içinde 
en büyüğümüzden en küçüğümüze 
kadar idealimize sadık kalmak, çi
zilmiş olan hedefe doğru taayyün 
eylemiş Ana Prensipler dahilinde 
koşmaktır ... 

HAKKI OCAKOGLU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
a B ir İki Satırla s . . . . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İzmir müddciunıuın'i muavinliğine 

tayin olunan Maçka müddeiumumisi B. 
CelUI Varol gelerek vazifesine başlamış

tır. 

* Aydın Bcledi)'C reisi B. Ethem 
Mendrcs Parti kongresine iştirak için 
İzmirdcn geçerek Ankaraya gitmiştir. * Ankara Defterdar muavini B. Ha
san Fehmi Korhan şehrimize gelmiştir. * Polis yardım sandığı heyeti umu
ıniyesi dün sabah emniyet müdürünün 
riyasetinde toplanarak geçen sene icra
at raporunu dinlemiş ve yeni heyetleri 

seçmiştir. 

*Şap hastalığı mücadelesi ehemmi
yetle devam etmektedir. Vilayetin bir 
çok yerlerinde hastalık sönmüştür. Bu
nunla benber ahırlann dezenfekte işine 
devam olunmaktadır. 

Bbl TA.TIN 
Değirmendcre nahiye müdürü bay 

Emin İsparta Seferberlik müdürlüğüne 

tayin olunmU§tur. 

-*-
Otobüsler 
Sıkı bir kontrola 
tabi tutulacak 

Konyadan Ankaraya işleyen yük kam
yonlanndan bazdarının yolcu, otobüs ve 
kamyonların da haddi istiabından fazla 
mÜ§teri taııdıkları, bu vaziyetin ise bir 
çok kazalara sebep olduiu Ankara vila
yetinden vilayetimize bildirilmiıtir. 

Vilayet şehrimizden giden yolcu vt 

eşya kamyonlarının hareketten evvel 
ve yolda sıkı şekilde kontrolu için alaka· 
darlara emir vermiştir. -· L'ı .... A 'ABELLA - .IEAN MURAT 

P. RICHARD V ILM 
Gi!Ji üç büyük Fransız arfo.ti taraCından temsil edilmiş temiz ve çok 
müessir bir ll§k bikiyesini musavver senenin en güzel filmi vazife 
ile aşk ansanclaki mücadele ve tayyareciliğin en son terakkiyatı 

Elhamra Sinemasında 
ita f.itimde heyecanla cörülettktir 

2-Paris eğleniyor 
FRANSANIN EN BUYUK ARTiSTLERi 

LUSIEN BARUKS - Dita Parlo 
Tanfmılu .__.. Mibniş eğlenceli - n~li - şarkılı komedi 

Ayrıca Foks · Jurnal 
SEANSLA& HER <H1N : Paris cilmiyor 3.18 ve 7.1$ te Aşk Ka
natlan 5 ve ~ t~... Oumartcsi ve Pazar saat 1 de Aşk kanatlarile 
ba,,..W... FIATLER : Park duhuliyesi clabil 28 - 30 KURUŞTUR 

BUGÜN 
SENENİN EN GtJ'ZEL VE ECLENCELİ 111.Nt.. 

3 Ahbab Çavuşlar 1t:z~~e 
Haydutlar arasında 

BUYUK KA.RKA.RA. TUFA.NI. Harilıa 1alleseri 
SEANSLAR :J ·5· 7·9 



1 Yuırdda lj 

nasy ispanyada 
taarruz bozg 

na ist 
ğ ad 

LHava ..Qurumu 

Ankora, 24(Ö .R) - 24/ 12 tarihinde 
Hava durumu : Düne göre hava Ege böl
gesiyle cenubi Anadoluda 4 derece ısın
nuş, diğer cephelerde 1 - 5 derece soğu
muştur. En dü.~ük sühunet sıfırın altın
da Erzurumda 7, Karsta 9 derecedir. En 
yüksek sülıunctler de Kocaelide 15, İz
mir ve Çanakkalede lG, Bodrumda 17 
derecedir. 

na 
Neye uğradıklarını 

asilerle birlikte 
fırkaları da rical 

bilemiyen 
İtalyan 
ettiler 

Barselon 24 (ö.R) - Asilerin umu· mecbur kalmıtlardır. Oağhk Tremp mın·ı pılnuştı. Asiler bir aralık bu m !'.: ,· 1·;Jere 
mi taarruzu hakkında milli müdafaa ne· 1 takasında ise general F ranko kuvvetleri Pirmişlerse de Cümhuriyetçiler mukabil 

zaretinin verdiği maliimat şunlardır: 1 tesis edilmiş istihkam hatlarına çaTpmış- taarruzlarile bunları ~eri almışlardır. \ ,'e 
Asiler Trempden Leridanın cenubun- lar ve Cümhuriyct müdafaa~ını yarama~ l neye uğradıklarını bilmiyen asiler rica-

da Seroaa. kadar Segre vaditıinde 1000 mışlardır. 1 tc mecbur kalmışlo.rdır. 
kilometrelik bir cephede taarruza başla-1

1 
Alınan esirlerin tadadından ve diğer 

mışlardır. Hücum bilhassa Tremp, Bala- Elde edilen malômata göre asiler ev- istihbarattan sonra Tremp - Seroa taar-

auer ve Seros mıntakalarında şiddetli I velki taarruzlarında olduğu gibi daima\ ruz cephesinde ltelyan fırkalarının mcv
olmuıtur. Bu son bölgede Serosta yer-

1 
ayni taktiği takip etmişlerdir. Tayyare- j cudiyctini tcyid etmek imkBnını vermek .. 

lefmiş: oldukları Segre köprü başına da-
1 

lcr vasıtasile kesif bombardıman. hasım 

1 

tedir. İtalyan fırkaları bilhassa manev-

7anarak asiler Siera Grosa dağına gel- mevzilerinin toplarla en geniş mikyasta raya en müsait addcttildcri. tabii müda
mig:lerse de Cümhuriyetçiler mukabil bir döğülmesi bu usulün esaslarıdır. faa hatlarından mahrum Seros cephesİn· 
hücumla bu mevkileri istirdat etmişler- Şimdiye kadar asilerin elde ettikleri . de faaliyete geçmişlerdir. 
Gir. biricik. muvaffakıyet Seros mıntakasın· 

Tremp - Balagucr mıntakasında asiler dadır. Bu da, bu bölgenin tabii müdafaa Burgos 24 (ö.R) - General Franko 
çok enerjik bir mukavemete çarpmışlar mevkilerinden mahrum olması sebcbile- umumi karag3.hının resmi tebliğine göre 
Ye Balaguer cenubunda Segre nehrini dir. Fakat Cümhuriyetç.iler mukabil ta· Frank.o kuvvetleri Katalonya cephesini 
ceçmeğe te§ehbüs etmişlerse de Cümhu- arruzla vaziyeti iade etmişlerdir. Esasen 

1 
dört muhtelif noktadan yararak 1 O ki· 

riyetçilerin otomatik silahlarının kesif 1 asilerin bombardımanı Cümhuriyetçile:r lometre kadar ilerlemi~lerdir. ileri hare
ateşi alttna düşerek sağ sahile dönmeğe tarafından boşaltılmış mevzilere karşı ya- keti devam ediyormuş ... 

Hava Trakyada sisli, Ege bölgesiyle 
cenubi Anadoluda kapalı ve yer yer ya
ğışlı, diğer bölgelerde kapalı geçmiştir. 
~fetre murabbaına düşen su Sivasta 101 

Uludağda 9, Yalovada 5, İstanbul ve 
Zonguldakta 2, Ankara ve diğer birçok 
bölgelerde bir kilodur. Karın kalınlığı 

Vanda 5, Sivas ve Karsta 3, Erzurumda 
iki santimetredir. 

Muhtemel Hnva vaziyeti : Yurdumu
zun garp kısımları bugün Yunanistanın 
garbinde merkezileşen alçak tazyikin te
siri altında olacağından hava cenubi 
ve orta Anadoluda kapalı, Trakya, Ko
caeli ve Ege bölgeleriyle Karadeniz kı
ylıarında yağışlı, doğu ve cenubu şarki 

Anadoluda kapalı geçecektir.. Havalar 
şimdilik çok fazla soğumıyacak, rüzgar 
doğu Anadoluda sakin, Trakya, Kocaeli 
ve Egede cenuptan kuvvetli, diğer böl
gelerde şarktan haili esecek, Ege deni
zinde fırtına devam edecektir. 

-*-
Tütün davası 
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olarak nüfuz eden hükümetimize bırak-

Burgos hükümeti diyor • 
1 

nnşttr . 
Tütün alıcıJan da ayni mütalaayı serd 

etmi,Ierdir. Amerikalı alıcıların kanaat-

1 

lcrine göre halen tütün kanunile tütün 

zeriyatı hakkında yapılan tahdit faydalı
dır. Ancak rekolteyi daha ziyade tahdit 

1 yoluna gitmek belki de zararlıdır. Ameri-Valiz hadisesinde komedya ve esrar 
değil, vesika ve para vardır. 

kalılar, 25, 30 milyonluk rekolteden her 
sene iyi cins tütünleri ~ark tütün piyasa

sına. uyg-un fiatlerle satın aldık.lannı, hat· 
t5. Türk tütünlerine nefaseti bakımından 
daha iyi Hat verdiklerini söylüyorlar. Fa
kat satış bahsinde alınacak tedbirlerin 
faydasına kanidirler. 

Burgos, 24 (Ö.R) - Nasyonalist ga-
1 
servisi şefi Lord Jlalifaksa hitaben bir 

Mllerinln iddialarına göre İngiliz Vis açık mektup neşrederek bazı Ingiliz ga
İDaıa08llınun diplomatik valizi münfe-: zetelerinin vaziyetine hayret etmiş ve 

1* vakada kullanılmış değildir .. Hü- ~unları yazmıştır : 
Jf!lml!t casus teşkilatı tarafından vesika-

nakli ve para gönderilmesi için •Bir İngiliz diplomatı tarafından işle
zaman istimal edilmiştir. Adli talı- nen bir suçun biziın tarafumzdan gılya 
İngiliz memurlarının suç ortaklığı İspanyadaki feci hadiselerden dikkati 

meııuliyeti olmaksızın bunun milin- uzaklaştırmak için icat edilmiş bir hud'a 
olup olmadığını tayin edecektir. olduğunu iddia etmek merdlik değildir. 

Diğer taraftan nasyonalist matbuat Hadiselerde ne komedya, ne esrar yok-

50,000 lnsıiliz jşçisi 
Londrada, Kral sarayı önünde bir 
yardım talebı nümayişı yaptı. 

Londra 24 (A.A) - Bir kaç gündenberi Londrada gürültülü nü
mayişler tertip eden tahminen 50 bin kadar işsizden mürekkep ayni 
grup dün de kralın sarayı önünde Noel bayramına mahsus hususi yar
dun talebinde bulunmuştur. İşsizler krala bir istida vermek niyetinde 
idiler. Kendilerine kralın Londrada bulunmadığı cevabı verilmiştir. 
Üzerlerinde cNoel yardımı istiyoruz.> clş ve ekmek istiyoruz.> ibare• 
]eri yazılı afişler taşıyan işsizler grubu sarayın parmaklıkları önünde 
tevakkufa davet edilmiş ve yalnız islerinden biri saraya kabul edile
rek krala hitaben yazılı bir istidayı kralın katiplerinden birine tevdi 
etmiftir. 

Bu istidada bütün Londra ve lngiltere İşsizleri namına işsizlere ve 
•ilelerine Noelc!e hususi bir para yardımında bulunmaları için kralın 
nazırlarına emir vermesi talep edilmekte idi. 

istidada ayni zamanda bugün Bukingam sarayına müracaat eden 
ınurahhas heyetin komünist partisinin himayesi altında son günlerde 
teşekkül etmiş olan işsiz ameleler grubuna mensup 100,000 kişiyi 
temsil ettiği kaydedilmiştir. 

istidayı tevdi ettikten sonra ameleler hiç bir hadiseye meydan ver
meden uzaklaşmışlardır. 

Çek . " 
sıyası 

hükümeti ihtiyaç halinde 
partileri feshe nıezun olacak 

Prag 24 ( ö.R) - Nazırlar meclisi dün Noelden evvel son içtimaı 
yapmış ve hükümeti ihtiyaç halinde siyasi partileri feshe mezun kılan 
kanun layıhasını hazırlamı~tır. Umumiyetle tahmin edildiğine göre 
bu kanuna tevfikan 'gelecek hafta komünist partisi feshedilecektir. 
Esasen te5rini evvelden beri tatil edi!mioti. Yeni siyasi partiler de an
cak hükümetin müsaadesile tesekkül edebilecektir. 

Hükümet otostradların inşası hakkında diğer bir kanun layıhasını 
tasvip etmiştir. 

..,..,,..,Ya J C~..Y;-:.ı;/?.t"X~ı.~~F~ ~ 

Sinema dünyasının heyecan volkanı. .. Baştan başa mücadele, korku 
e dehşet dalgası ... işkence, iztırap, ölüm fırtınası. .... 

1- ADA KORSANLARI nın 
Son ( 15) Kısmı 

En cesur insanları titreten, en büyük kahramanları korkutan 
ateş dolu esrar kaynağı 
2-CASUS PENÇESiNDE 
3- RENKLi MIKI 

4 - Hazreti Süleymanın hazineleri. Türkçe sözlü 
1 Kıaım. 

HEPSi LALEde 
~LZ7Z"//Xk/ ./// LA7Z'f'iETP'TM 

tur. İngiliz vis konsolosunun valizinde 
\•esikalar ve para vardı. 

Bu fevkalade bir hadisedir. Zira o 
tarihte lıir İngiliz diplomatının diploına
Uk valizini sattığı asla görülınemişth-.. 
Bazı İngilizlerin bu işe karışmış olmala
rı sebebiyle hilekarlıkla itham edilrne
ği kabul edemeyiz. Bütün kartlar eli
mizdedir. Bunları oynamağa hazırız. 

Hakikat nihayet hiıkiın olacaktır.• 

Ankarada 
Otomobil kazası 
Ankara, 24 (Telefonla) - Bugün 

stadyumun önünde bir otomobil kazası 
olmuş, şoför Hüseyin bir çocuğa çar
parak başından ağırca yaralamıştır. Ço
cuk hastaneye kaldırılmış ise de ölmüş· 
tür. 

Çocuğun hüviyeti henüz anlaşılama
mıştır. 

-*-
Profesör Pavud 

fktısat vekileti, tütün satışı mcvzuunu 

tetkik ederek bir karar almazdan önce 
tütün alıcı ve sat~ılarının mütalialarını 
bir kere daha alacak Ye hazırlanacak tck
lin pratik bir tarz almasına itina göste
recektir. 

-*-
Beş yıllık ziraat 

planı 
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rinde durduğu ve çalıştığı köy ve zira
at kalkınması davasını muvaffakıyetle 

ve hızla yürütmek için hazırlanacak 

olan beş senelik ziraat plaru devletin 
millete 1939 yılı için en büyük hediyesi 
olacaktır. 

Köy ve ziraat kalkınmasında mınta
ka kabiliyetlerinin tetkiki, istihsalin bu 
maksat dahilinde çoğaltılması, sınai zi
raatin rasyonelleştirilmesi, köylünün re
fahını temin edecek bütün tedbirlerin 
alınması, köy mıntaka bürolarının tesi
si ve daha bir çok mühim tedbirler göz 
-önünde tutulacaktır. 

Köy ve ziraat kalkınmasından sonra 

Ankara, 24 (Telefonla) _ Güzel """l'~;CiXimhurr~~izin ktiltür işlerimiz ve 
atlar akademisi profesörlerinden Pavu · vergıler uzennde duracakları anlaşıl -
Ankarada kalp sektesinden vefat etnüti' maktadır. Memleketin zira!, iktısadi ve 
tir. · . gelir ve refahı iiı1<4af ettikçe ver

.~eri azaltmak imkanları da göz önünde 
<\ıulundurulacaktır. 

Heyetler 
Ankara da 

Ankara 24 (Telefonla) - Büyük par
ti kurultayına iştirak edecek heyetler 
Ankarada toplanmaktadır. 

Başvekil B.Celal Bayarm Pazartesi 
günü Parti kurultayında, Salı günü zi
raat kongresinde söyliyeeeği nutuklar 
beklenmektedir. 

Cümhurreisimizin ikinci tetkik se -
yahatlerine kurultaydan ve kongreden 
sonra çıkacakları bildiriliyor. 

1-----==----am--..--.---=-~------ı, 
1500 kişilik Türkiyenin en büyük salonu 

~[s0N YE ri SiNEMA ~~~ 
Bugünden itibaren 

Büyük fedakarhğa katlanarak lmıirde ilk dela olarak üç )'enİ 
filim bird~n takdim eder 

1 - T ARZANIN iNTiKAMI 
Tiirkçe sözlli harika şaheseri 

2 - RADYO KRALiÇESi 
Amerikanın me~hur kiiçiik yıldızı ŞIRLEY TEMPLE 

tarafından yaratılan senenin en güzel filmi 

3 - Türkçe izahlı F oks Jour,. 

nalda EBEDi ŞEFiMiZiN 
Cenaze merasimi 

·········································································~·········· SEANSLAR : Cumartesi ve pa2al' günleri 10 - 2 - 5 - 8 - de 
Diğer günler 2 - S - 8 de başlar 
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Büyük Kurultayda 
Milli Şefin söyliyeceği nutka 
hususi bır ehemmiyet verilıyor 
Ankara 24 (Telefonla) - Pazartesi günü toplanacak olan Partı 

fevkalade kurultayında parti genel reisliğine lnönünün seçilmesinden 
sonra söylemesine intizar olunan nutka hususi bir ehemmiyet atfe
dilmektedir. 

Nutuk galip bir ihtimale göre C. H. Partisinin bundan sonraki fa
aliyet tarzının ana çizgilerini ihtiva eden kısımları hakkında umumi 
efkarı tenvir edeceği tahmin edilmektedir. 

Türkiy~ ikinci fotoğraf 
sergisi Ankarada açıldı 

Ankara 24 (A.A) - Matbuat umum müdürlüğü tarafından An
kara sergi evinde tertip edilen Türkiye tarih güzellik ve iş memleketi 
adlı ikinci fotoğraf sergisi bugün saat 15,30 da dahiliye vekili parti ge
nel sekreteri Dr. Refik Saydam tarafından açılmıştır. Açılış merasi
minde vekiller, mebuslar, vekaletler ileri gelenleri ile bir kısım elçilik
ler erkanı da hazır bulunmuşlardır. 

iki sene evvel açılmış olan fotoğraf sergisinin devamı olan bu yeni 
serginin arkeoloji Hatay tipler yurd güzelliğini insan ve inkılap sek
siyonlarmdan teşhir edilmekte olan resimler bilhassa dikkati çekmekte 
idi. 

Papanın beyanatı 

Papa, beyaz saçlarına olsun hür
met edilmediğinden şikayet ediyor 

Vatikan sitesi 24 (ö.R) - Papa, kendisine Noel tebrikatında bu
lunmağa gelen Romadaki Kardinalleri ve hariçten gelen heyet ve şah
siyetleri kabul etmiştir. Mukaddes Kolejin temennilerini kabul ve mü
tekabil temennilerini tebliğ ettikten sonra Papa demiştir ki: c Katolik 
ailesinin bize aziz olan bütün erkanı arasında bilhassa aziz olan 
bütün ltalyaya tebriklerimizi ayrı bir hararetle bildiririz. Dini vazife
miz hakikati bütün şümulile beyana bizi mecbur eder. Bu itibarla, yal
nız bulutsuz bir sevince tahsis etmek istediğimiz bu anda etrafımızda 
bize hakiki kaygılar ve acı kederler veren hadiselere şahit olduğumuzu 
söylemeğe mecburuz. 

c Çünkü katolik hareketi teşkilatına karşı akla hayale sığmaz taz
yik ve cebirlere tesadüf ediyoruz. Bizim gözbebeğimiz olan bu teşkila
tın maruz kaldığı bu hal çok yerlerde ve çok defa tekerrür ediyor. Bu 
bizim ta kalbgil.hımıza tesir etmiştir.» 

Papa bundan sonra kendi beyaz saçlarına olsun hürmet edilmedi
ğini söylemiş ve şu suretle sözünü bitirmiştir: «Milletlerin sulh ve re
fahı için ihtiyar hayatımızı nezrettik. Bunu ltalyada dahili sulhun tam 
olarak binası için yeniden yapacağız.> 

Litvanya 
değil 

vesayet altına girmeği 
hür kalmağı istiyor 

Kovno 24 (ö.R) Litvanyanın başvekili hükümetin proğramını me
busan meclisinde izah ederek Litvanyanın hür kalmak azmini ilan et
miş ve her hangi bir vesayet altına girmeği şiddetle reddeylemiştir. Bi
tarafhk hakkında hükümetin Almanya ile anlaşmağı arzu ettiğini v< 
izahat vermek üzere Berline bir nazır göndermeğe hazır bulunduğunu 
bildirmiştir. 

Balkanlarda Alman 
ltalyan 

rekabeti 
ticaret 

var? • 
mı 

Lon!lra, 21 (In) - Deyli ekspres gazetesi Roma ve Berlinde ayni :r.amanda 
neşredilen raporlardan istidlAI edildiğine göre Roma - Berlin mihverinin iki 
rüknü arasında Balkanlarda gayri resmi bir ikbsadi mücadelenin başladığını 
yazıyor. Eksperlerin söylediklerine bakılırsa r•kkamlar bazı noktalarda Ital
yanların Alınanları iktısaden gcrilcttikleri görülmektedir. Dr. Funkun 8011 

baharda yaptığı seyahate rağmen Balkan memleketlerinde Alınan ticareti. 
azalmağa yüz tuttuğu halde ltalyan ticareti artmaktadır. 

Londra, 21 (In) - Asosyeted Press muhabiri 10 ikinci kfuıunda B. Çan
berlayn ve Lord Halifaksın Romayı ziyaretlerinde mareşal Göringin de Ro
maya giderek bu görüşmeleri yakından takip edeceğini bildirmiş ise de In
giliz resnıt mahafilinde bu haberi teyit edecek ınalUınat yoktur. Jngiliz ba§
vekilinln Roma dönüşünde Berline uğnyarak Hitlerle de görüşeceği hak
kında biç bir şey bilinmiyor. 

BUG'UNDEN İTİBAREN 

Tay yare Sinemasında 
DANİELLE DARRİEUX'UN EN SON 'VÜCUDA 
GETİRD~-Sİ EN Bt>'YOK FRANSIZ ŞAHESERİ 

KATIA 
ŞAHANE VE EMSALSİZ FİLMİNDE TAKDİM 
EDER... A Y R 1 C A ZENGİN iLA VELER ...... 

TELEFON :3646 

SEANSLAR : 2,30 • 4-30 • 6,50 • 9- CUMARTESİ 
PAZAR 12 • 2,30 • 4,30 • 6,So • 9 

-~-- _J • - -· • 



:tJAHIFE 4 2;Kanunuevveı PAZAR 1938 
ALlSCS - __ z es______ -::::w 

• 

ŞEYTAN== 
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VE KUMPANYASI 

Balık yağının iyisini 
nasıl anlıyalım? 

Herkes içeceği yağın safiyetini kolaylıkla 
tayin edebilir, Buz dolaplarının ·rolü, en 

kolay içmenin .volu, gıda kuvvetinin derecesi •• 

Bulgaristanda 
siyasi hava .. 

.................................. mm!l ............ 

~··--· Büyük 
aşk ve macera romanı 

-92-
Çinli, gözlerini kurnazca Tatyanaya bu şarkıyı çalarken dinlemek için ken

'dikmiş, sinsi sinsi gülüyor ve susuyor- dini koltuğa bırakıp rüya ve hülyalara 
du. dalıyor. Sevgilinin sesi kulaklarında tat

Kontes kendini tutamadan tekrar sor- lı bir ahenkle yaşarken plaktaki hususi 

Yazan: Eczacı Kemal K. Aktq 

"Bulgar parlamentosu artık otoriter 
rejimlerden değil· Klasik demokrasilerden 

gelen sese bigane kalmıyor . ,, 

du : tertibata rast gelen iğne birden plakın 
- Niçin? .. Niçin?.. merkezine kayıyor ve merkezdeki mih-
- Çünkü, haber aldığıma göre Jan vere temas eder etmez, benim makinemi 

Lö Helye her akşam gramofon çalıyor- ateş1iyor ve ... 
muş ve gramofona yine her akşam hep Kontes, bu şeytani buluş karşısında 
ayni plakı .. Barakol plAkını koyuyor... titredi. 

Lorans Lelyanın sesini dinliyormuş.. Jan ... Sevdiği kadının sesini duyarken 

Şarkı söyliyen ölüm.. ölecekti. 
Dar bir sokağın köhne cepheli bir evi- Tatyananın vücudunu birden kıskanç-

nin bodrum katında •Bombalı adamıo lığın en har ateşi sardı. 
denilen korkunç anarşistlerden ve esra- - Artık tahammlil cdcmiyeceğim ... 
rengiz teşkilat mensuplanndan olan Gi- Diye düşündü .. Beni sevmiyen, benden 
uzep Erkolininin atelyesf vardı. nefret eden bir adama karşı artık fazla 

Erltollni daha genç, kısa boyliı, kara fedaklırlık ycıpamıyaca&'lm. O~u • artık 
fakat şeytan! bakışlı bir adamdı: kurtannıyacağun. Varsın .. Ölsün.. · 

Çeşitli kimya malZemesi, laboratuvar Niyangın sesi yükseldi . 
alat ve kalpazanlık rriakineleri ile dolu - Şimdl saat on bir.: Jan Lö HeJye 
olan atelyeSinde Nlyı:mgı; Tatyanayı ve hemen hemen her gil.n öğleden sonra 
Farjakı karşıladL epartmruıındaiı çıkniID..--tadır. 

Ziyaretlerinin sebebini anlaiınca gü- O çıkar çıkmaz kivırcık &ul, yanına 
lümscdi. bir arkadaş alarak:· }anın 'nparlmanfna 

- Bana teklifiniz bir oyuncak kabi- giçleoek. Kendisine clektrik.:kwnJ)tliıya, 
!inden .. Dedi .. Bir iki saat içinde .!>ize is- sının kontrol ve tamir menfuru süsünü 
tediğinizdcn AIA bir (Şaheser) meyda- verecek.. Bu hususta }Azım gelen vesika 
na getireceğim. ve hüviyet varakasını ben tımıin edece-' 

Niyang sordu : ğim. Apartmana girer girme1. Raul bir 
_ Güzel.. Bu şaheserinizi gramofo- fırsatını bulup gramofonun içine cehcn-

nun içine nasıl yerleştireceğiz? nem makinesini yerleştirecek. Barakol 
_ yerleştirmesi güç bir şey değil. Fa- plakuu alarak onun yerine bizim vere- j 

kat bunu ben yapamam. Yapamam de- ceğimiz ayni plakın eşini koyacak.. Bu 

ğil, yapmam. Son vukuattan liônra zabı- müddet zarfında Raulün arkadaşı kapı-! 
ta peşimden aynlmıyor. Yakayı ele ver- da gözcü vazifesini görecek. İş bu kadar. ' 
mek istemem. Bundan sonrası bizim için beklemek 

Farjak : olacak. J an ekseriya gramofonunu saat 
- Bu i§i yapacak bir adamım var be- yirmi birde falan çalıyor. O saatte apart-

nim, dedi. rnanın bulunduğu Feru sokağı çok ten-
Erkolini sordu : hadır. Sokakta bizden biri neticeyi bek-
- Bir elektrikçi mi? liyecek. 
- Evet.. Hem de birinci sınıf elektrik- Farjak atıldı : 

çi. Adı adına kıvırcık Raul derler. - Ben beklerim .. Dedi. 
- AIA. .. Yapacağım şeyin nasıl işliye- - Evet .. Ve arkanda bir polis elbisesi 

ceğini \re gramofona nasıl konacağını olarak. 
size anlatırım .. Siz de adamınıza öyle- Cehennem bombası Jan Lö Helyenin 
ce izah edersiniz. apartmanında patlar patlamaz derhal 

Erkolini, gramofon makinesi ıçme polis vazifesi icabı olarak apartmana 
korunnk üzere hazırlıyacağı küçük ce- koşacaksın, ilk iş olarak •Kaza kurbanı• 
hennem makinesinin nasıl konacağını ve etrafına meraklıların toplanmasını me
n.asıl işliyeceğini tafsilntı ile anlattı. Ce- nedcceksin .. Ve fırsattan istifade ile. ar
hennem makinesini ateşliyecek olan te- tık ölmüş olan Janın cebindeki cüzda
lin ucu gramofonun pl!ık konacak tab- nından formülü alıp ortadan kaybola
lasının ortasındaki dönen madeni kısma caksın ve hatta icap ederse .. 
bağlanacaktı. Jan Lö Helyenin her ak- Farjak, Niyangın söylemek istediklc-
şam çaldığı Barakol plakının bir ayni rini şöyle tamamladı .: 
satın alınacak ve Erkollni bu pl!ıkın or- - Ve hatta ... İcap ederse .. Jan eğer 
tadaki deliğine yakın yerinde gramofo- gramofonda patlıyan cehennem makine
nun iğnesini deliğe kadar kaydıracak. bir sinin şarapnelleri ile hemen ölmemiş .... 
yol açacaktı. Sadece yaralanmış ise .. Onun oracıkta 

Bu yol gözle görülem.iyecek kadar in- işini bitirerek sıvışırım. 
ce olacaktı. Erkolini tasvip etti ve : 

Farjak takdirden kendini alamadı. - Ben, dedi, bombayı hazırlarken bi-
- Mükemmel... Çok... Çok mükem- riniz derhal ve çabuk bana pl5.kı getir-

Balık yağı içmek mevsimindeyiz. Ozü-ı halk arasında çok makbul addolunur
münü ye de bağını sorma devrinde deği- 1 du .. Fakat en büyük mahzuru gıda 

liz. Jçeceğimiz yağın İyisini tanıyarak, ! kuvveti itibariyle tamamen zayıf bulun
saf olduğuna kanaat getirerek içmenin maeı idi. Bu ilk mahsülden sonra kara
eıhhııt üzerinde mühim rolü vardır. Biz ciğerler taaffüne başlamamak şartiyle 

burada balık yağı hakkındn size mümkün fermantasyon şimige bırakılır tam fer
olduğu kadat" faydalı bilgiler söylerken mantasyonun başladığı vakıt hususi taz
saf balık yağını nasıl tanıyarak alacağı- yik aletleriyle bir yağ daha elde edilir ki 
nızı öğreteceğiz. Balık yağı hepimizin asıl gıda kuvveti çok, eczacılık ta kullanı
bildiği gibi Morina balığının karaciğerin- lan balık yağı i~te budur. Bundan sonra 
den çıkarılır. Morina balığı v,asati pir in- karaciğerler kaynar sular ile muameleye 
san boyunda olup Simal buz denizinde konarak bir üçüncü yağ daha çıkarırlar ki 
yaşar. Manş denizinde az, Fransa sahil- bu kırmızımsı renkde ve kokusu ağırdır, 
lcriyle Portekiz Kıyılarında naairen gö- faydalı olmak şöyle dursun muzır bile 

Kemal Kamil Akt~ 

sayılabilir, bunlar makineleri yağlamak 
sabunculukda kullanmak gibi vasıflar 
taşırlar. Böylece elimize geçen her hangi 
balık yağının saf olup olmadığını anla
mağa gelince size burada kimya ve labo
ratuvar işleri öğretecek değiliz. Basit ol
duğu kadar katiyet ifade eden şu iki wıu~ 
lü tarif edeceğiz, alacağınız balık yağı 

katı yağ kıvamında, açık altuni sarı renk
te olmalı, pek ağır kokulu olmamalıdır. 
Bir mikdar balık yağını benzin ile karış~ 
tırınca derhal erimelidir. Balık yağını buz 
dolabına koyarak ( 8) dereceye kadar 
dolabın içini soğutunuz. Eğer yağ saf 

· ise uç saat içinde donmalı ve güzel bir 

' 

bal manzarası almalıdır. Eczanelerden 
cFüksin> denilen boyadan alınız ve ba
lık ya~ndan bir mikdar bir fincana ko
yunuz. içine bir mikdar füksin boyasın
dan atarak bir kaşık ile karıştırınız. Eğer 
yağ kamilen kırmızıya boyanırsa o balık 

rünür. Morina balığının tt•tulması, bilhns- yağı itimat ve afiyetle içilebilir •.• 
sa Norveç sahillerinde memleketin mü- Size bir şey daha öğretelim bu usul de 
him bir ticaret işidir. Bi.iyük ıirlc .. tlcr ve füksin ka<lnr kolaydır. Bir mermer üze
!abrikolar balık yağı ticareti işiyle meş- rinc bir kahve ka~ığı kadar balık yağı 
guldur, Morina balığı temmuz nihayetle- dökerseniz bu yağın üzerine eczaneden 
rivle ağustos ortalarında tutulur. Bu mev- tedarik edeceğiniz, asit aülfürikden bir 
simde hayvan denizin dibinde yavrula- damlalık ile iki damla damlatırsınız. 

mak için yüze çıkar vasati hesapla kırk Bir cam parçası ile karıştırırsınız. Yağ 

bini mütecaviz balık avcısı Morina balık- güzel bir menek~e rengini alırsa o yağı da 
hmnı yakalamak için denize açılırlar. emniyet ve afiyet ile İçebilirsiniz. Asit 
Motör ve pervane sçsi hayvanı denizin sülfürik dediğimiz, zaç yağıdır, elinize, 
dibine kaçırmakta olduğu için ötedenberi bir yerinize değmemeJidir. Mermeri bile 
yelkenli büyük gemiler tercih edilir. Is- eritir, bildik bir eczaneden istersiniz,si-
tatistiklere göre kırk milyondan fazla ze bir haylı şeyler anlattım. Biraz da 
bnlık tutulduğu seneler ol mu tur. 1882 bu yağın mu assenatından bah.,edeyim: 
de Fran!lız balıkçılarının lrlanda cıvarın- Balık yağı ilaç değildir, gıdadır. Terki
da 12 milyon kilodan fazla balık tuttuk- binde uzvi fosfatlarla yumurtanın, ceviz, 
lan mahalli ticaret odaları kayıtlarından şam fıstığının özü sayılan clesetin:. ile 
anlaşılmaktadır. Morina balıkları tutulup bazı uzvi ve mugaddi: mevat daha var
sahildeki fabrikalara gelir gelmez hemen dır, balık yağını en kolay içmenin yolu 
karaciğerleri ayrılıp, etleri çok tatlı ol- bira iledir. Herhangi bir bardağa içile
duğundan tuzlanıp ayrıca ticarete sevk cek mikdarda balık yağı konup üzerine 
olun~r. Karaciğerlerinden başka ah~- yüksekten köpürtülmek ,ekliyle bira dö
smdan makine yağları elde edilir. Karaci- külecek olursa yağ yavaş yavaş biranın 
ğerler otomatik makinelerle güzelce yı- köpüğü içine yükselir, biranın köpükleri 
kanır, yine aynı makinelerle tazyik da- dudaklarda sönerken yağ ilk hamlede 
iresine sevk edilir, burada binlerce kara- ağıza gelir, arkadan bira ağızı alkolüyle 
ciğeri alacak kadar iki cidarlı büyük ka- yıkayarak hiç bir koku bırakmaz, üzerine 

mel.. Dedi. melisiniz. zanlar içine dökülür, cidarla arasına sı· bir dilim portakal mezesi her şeyi hallet-
Kontes: 
- Benim böyle teknik işlere pek 

lım ermediği için anlıyamadım. 
Erkolini sınttı: 

ak-

-- Farzcdiniz ki, dedi, ölümünü iste
diğiniz adam her ~cıam gibi kendi şar
kısını dinlemek için plakı gramofona ko
yuyor ve hayatı üzerinde müessir olrın 
fl/Ql77..:/"1'IJl!lr.Y:JQ.YT/.'/.77f/.LZZ~ ~ 

Çocuk zevk ve neşe kaynağıdır .. 

Farjak : cak su buharı sevk edilir, karaciğerler miştir. Balık yağının macun haline ko-
- Bu işi Niyang göremez mi?. Dedi. cidarlardan gelen hararet tesiri altında nulmuş, sübye şekline getirilmiş veya 
Çinli cevap verdi : hususi makinenin pervanesi ile tahrik kon~ntre edilerek damla haline sokul
- Hayır .. Ben her hangi bir plak sa- edilerek ciğerlerin biribirine yaptığı taz- muş şekilleri varsa da eyi bir bnlık yağını 

tan dükk&ndan böyle bir plak istediğim yik ile hemen bir yağ çıkar, bu sırada içmekten daha İyi gıda almak yolu ola
zaman şüpheyi W.erime çekerim. İşimizi kazanlara sıcak su sevk edilir, ilk

1 çıkan maz. Balık yağı için hekiminizin tav~i
~ördükten sonra pek tabii hadiseye za- yağ bu sıcak su üzerinde yüzmiye ba!flar yesini ihmal etmeyiniz. 
bıta el koyacaktır. Açılacak tahkikat hususi sÜzgÜ makinelerinden geçerek çı- ... 11 a:c PS-:,...,... R 

Yurdun varlığı çocukla kaimdir .. 
esnasında kendimizi müşkül vaziyete kan bu yağa cHuil de Hogg> denir. Ev- , Bakımsızlıktan ölen yavruları dil-
c:okmamağı düşünmeliyiz. veke üç köı}eli şi~eler içinde bu yağ mem· S 

S ~ün .. Yılda bir lira ver. Çocuk ku-
Vc .. Tatyanaya dönerek: leketimizde satılırdı, cHuil de Hogg> 

Bulgar Kralı bir 
Sofya - Altı mebusun Parlamento

dan ihracı hakkında karar ittihaz etmek 
üzeıre müzakerelerde bulunulduğu sıra
larda Mecliste bazı mebuslar politik 
cinayetler~ de temas etmi~ ve bu husus
ta şiddetli münakaşalar olmuştur. 

Bunu bahse mevzu eden yarı resmi 
(D n e s> gazetesi politik cinayetlerin 
Bulgar politik tarihinde ebediyen kara 
bir leke halinde kalacak olan müessif 
birer hadise olduklarını ve bunların, 
partizanlık denilen kötü hastalıktan 
mütevellit bulunduklarını yazarak : 
(Bunlar geçmiş zamanların partizanlı

ğa ait rejimlerinin en tipik bir karakte
ridir.> dedikten sonra bu kara lekenin 
ehemmiyetini anlamak ve dünkü idare 
sistemleriyle bugünkü rejim arasında 
esaslı bir mukayese yapabilmek için o 
feci hatıralan tahlil etmek ltızımgelece
ğini ilave etmektedir. 

Gazeteye göre bugünkü idare ınctod
larının memlekete bahşettiği sükün, 
Bulgar milletinin istediği en esaslı ve 
en parlak bir zarurettir ve bu, mazide 
bir çok ıstıraplara uğrallll§ olan milletin 
ruhundan doğmaktadır. Halk saftan 
arasında üç senedenberi tam bir istikrar 
ve kuvvet bulan sükün, bar~, sınıflar 
arasında anl~ma, vatandaşların hayat
larını her türlü tehlikelerden masun 
bulundurmak ve bütün bunlardan mada 
politik cinayetleri ebediyen likide et
mek gibi mevziler ve cepheler, bugünkü 
rejimin en karakteristik vasıflarıdır. 

Politik cinayetler, kültür dünyası mü
vacehesinde Bulgar milletinin yüzünü 
karartmıştır. Bunlar, sosyal bir kuvve
tin ve hCT türlü abla.kın me!kudiyetine 
delalet ederler. Bu hasta ve anormal 
hadiselerin faillerini, idare etmekten 
aciz kimseler, diye karakterize etmek 
lazımdır. 

Bugünkü idare, politik cinayetleri 
nazari ve amell bir surette kendisi için 
şiar edinmiş bir ahlakı da partizanlıkla 
birlikte gömmi.i§tür. 

Yine cD n e s> gazetesinin başka 

bir sayısında cahlaki silahlanma> ba~
lıklı bir yazı çıkmıştır. Gazeteye göre, 
bir devletin bugün payidar olabilmesi 
için ilk düstur, .silahlı bir millete malik 
bulunmasıdır. Bir zamanlar bu düstur 
harp aleyhdarlariyle sırufçılar tarafın
dan şiddetle tenkit edilmekteydi. Çünkü 
bütün dünyanın özlediği umumi barışın 

Çocuğu sev .. Yılda bir lira ver .. Ço- ~ 
çuk kurumuna üye ol! .. 

~../7./..:.C///'./Z}rfy/('/~/7~ ----- ..... 
mı· ~~ED.;, rcnkııiz ve koku!luz olmaaı itibariyle rıımuna üve ol.. ;) 

"'• l!JI JtJ. lr"3 a •• r;T/77T'/7-X:/'r//./7"Z-~/T./l/.7?_, 

- ·.--- ~ ~ ---~~!!!!!!!!!!!!!!~!!::.oıı~n!!:la!!"!'!!.o.."!!y~n-!"'a"'!tı~;=~la~r!!!!!!!e!!m!!m'!!'!e!!!, !!.J:-=f~f!!!!!!!'a!!!.tt~ı rm!!"!!!'!- '!!!!a..!!!:.ı:_l~a~r!! .. :!:!.~~-~O~-~ğ7lu!!n!!İu!iz~M~e~hm~ed~e~k~ı~z!Sım!!!!!ız~F~a -~dı~· -~.!!!~S-~a~lı!!!.~gu-:"':.:-!'!n~iı-.~b~u~ .. t~im7! . ..!!!~k~Ü~y~~k~a!!i-d!!!.ın!!.!!!...v~:S!!!lerP,k(l~A,k111: 
Usulümüz böyledir beyim.. . meyi münasip gördük!.. leri atlara binerek, davul zuma ile ge-

- Fakat Çolak dedim. B en kötü bir Cevabını verirler. Ve oğlan tarafına lini şehre yunmağa götürürler. 
şey söylemedim ki yahu!... uçlnrı sırmalı bir çevre hediye edilerek Alay, şehirden köye döndüğü zaman 

Şakacı Çolak yine güldü ve: şerbe ller içilir.. gelinin hayvanını, kızın akrabalarından 
- Seni dürL"Tiescydim, he-r halde bir: Düğün Pazar günü kurulur. Bütün bir erkek çocuk ycdeT. Hayvan çevre-

az daha ileri gi:.lecektin ... Gene de al- köy kadınları düğüı.e çağrılır. Tef ve lerle süslenmiş ve üz.erine en yeni ve 

geçit resmiııde 
ancak böylelikle tahakkuk edeceğini 
iJeri sürüyorlarclı. Bugün ise en mutedil 
sınıfçılardan .en müfrit komünistlere 
kadar herkes tamamen bu fikrin aley
hindedir. Fransa ve !ngilteredeki komü· 
nistler bile devletin emniyet ve selame
tini, milletin en modern silahlarla teclılı 
ve teslih edilmesinde bulmaktadır. 
· Bugün askeri bütçeler için ayrılan 
tahsisat, devlet bütçeforinde en büyük 
kalemi teşkil etmektedir. Bu husustaki 
mukarrerat derin bir sevinç ve heye
canla devam etmekte ve daima, her yer
de ümidin fevkinde olarak müsbet netice 
vermektedir. 

Bununla beraber, tarihi anlar hulıil 

ettiği zaman milletin sadece silahlı bu
lunması kafi değildir.Bugünkü buhranlı 
zamanlarda devletin emniyetini temin 
için yukarıda gösterilen düstura ikinci 
bir düstur daha ilave etmek Iazımdır, ki 
bu da ahlaki silahlanmadır. 

Bugün bilhassa Hebe§istan, Avusturya 
ve Çekoslovakya hfidiselerinden sonra 
bütün dünyanın bu cihete fevkalade 
ehemmiyet verdiği görülmektedir. Çün
kü; barış muahedelerioe indirilen gali
biyet ve zafer darbesi, bir arzuyu tahak
kuk ettirmek istiycn bir silMılı h&Zlr
lıktan değil, fikirde ve dilekte bir olan 
bir milletin ahl!ıki taarruzundan doğ
muştur. 

Bu ders bütün demokrasileri şaşırı.. 

mı.ş ve titretmiştir. Bunlar, kendi mil
letlerinde böyle bir ruhi seferberlik vü
cuda getirebilmek için inkar ettikleri 
rejimlerin bu husustaki metodlaruıı tet
kike başlamış ve muhtelif çarelere te
vessül elmişlerclir. Bugün artık büyük 
inkılapların dii§ünüldüğünü görüyoruz. 
Bunlar ihmal, lakaydi, münakaşa ve 
münazaa gibi şeylerin meknuz bulundu
ğu eski idare sistemlerini bertaraf etme
ğe matuftur. Ve bütün bu yapılmak is
tenen inkılapların hedefi, maddi silah
laıuna ile ahlaki silfilılanmayı müvazi 
bir surette yürütmektir. 

Bu mülahazalardan sonra gaz.ete ay
nen şunları yazmaktadır: 

- cBulgar Parlamentosu artık otori
ter rejimlerden değil, klasik demokrasi
lerden gelen bu sese bigane kalmadı. 

Bulgar parlamentosu her şeyden evel 
kendi öz kuvvetlerine istinad etmek ve 
kendi birliğini vücuda getirmek isteyen 
Bulgar milletinin dileklerine de bigAne 
kalmış değildir. 

Milletin silahlanma arzusunu büylik 
tezahürlerle karşılıyan parlamento, hiç 
şüphe yoktur ki, milletin itimadına maz
har olmuştur. Bulgar milleti maddi si· 
lahlanmayı te'lllin eden bu parlamento
nun, memlekette ahlaki silahlanmayı 

temin maksadiyle seri ve zaruri tedbir-dırma!... Sen boş ver beyim... darbuka çalarak türküler söylenir, kız- süslü eğer takımı vurulmuştur. 
Dedi... lar oynatılır.. Gelinin üstünde sırma işlemeli ·-01M1~-ıtU$GA~,~~ ı 

ler alarak milletin ruhi kalkınmasını da bir 
atkı seferber edecektir.> Çolağa dedim ki: Çolağa: ça~ ve omuzlarında beyaz bir 

- Bana köy düğünleriniz.in nasıl ya- - Düğün türkülerinden bir kaçını vardır. 
pıldığını anlatır mısın?.. söyle de yazayım... Gelin alayı köye girerken, binid ka-

Gü!dü ve şu izahatı verdi: Gülümsedi: dınlar at oynatırlar, silah atarlar. 

Y~z.eo,/=UAT /EDİP . 

- Bizde evlenme~ istiyen delikanlı, - Bu yaştan sonra bana türkü mü O gece düğün evinde sabaha kadar 
Hele, eğilip eğilip parmaklariyle yere ı Ayrıldığımız zaınan, ev sahibi.Ile te - sevdiği kızın anasına söyler. Anası da çağırtacaksın beyim?.. eğlenirler. Ertesi gün, yani Çarşamba 
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vurmaları, sağa sola ahenkli ahenkli şekkür ettim. . koca.sına meseleyi açarak, kızın müna- Ve şunları yazdırdı: günü, bu sefer güveyi yunmağa şehre 
sallanmaları görülecek .şeydi . Yo!da Colnk; sip olup olmadığını görüşür ve bir ka- Samancılar gitti de gelmez samandan götürürler. 

Saz durunca, kadınlar bizi elleriyle 1 - Ne yaptın be-yim? de i. B ereket rar verirler. Halim yaınaıı kör olası imamdan 
;~Uimlıyarak oturdulnr .. Tekrar rakı ve 1 ki hatır saydılar.. Eğer kızı münasip bulmuşlarsa, oğ- Indirdiler kel oğlam tavandan 
mezelerimiz.i verdikten sonra oyuna B en hayretle sordum: lanın akrabası, üzerine süt sürülmi.iş 
kalktılar. - Ne olmuş ki"? ekmek ve helva yaparak kı:r. evine gi-

Gece yarısına kadnr eğlendik. Rakının Çolak g üldü ve : d erler. 
- ilimurluğu ile bir aralık, kadınlardan - Oynatılan <ıvraHara laf atırlır mı Biraz hoş beşten sonra, oğlanın tey-

·ine iltifat etmek için: beyim? Halırımızı saymasalardı büytik wsi: 
- Güzelsiniz, güzel oynıyorsunuz! bir tatsızlık olacaktı? - Ey Ayşe gelin! Biz buraya geldik. 
Dedim... - Acaip! ... Ayağımız alıştı. Evinize daim gelip git-
Colak ayağımın nasırına kuvvetle D edim. tzah etti: ınek, sizinle hısım olmak isteriz. Alla-
~tı .. Ben tabii hiç birşey anlamadım. - Sen avratla konuşruken biraz sa- hın emri, peygamberin kavJiylc kızınız 

· • konuşmama şöyle devıJm eltim: l ğın:ı baks:ıydın, kar:ı. yağız delikanlının Fadimeyi oğlumuz Mchmede yapmağa 
- Adınız ne sizin?.. sana n as ıl \'iyecckmiş gibi haktığını gö- geldik .. (1) der .. 
3 u sefer Çolak beni koliyle diirtti.i. recehtin ... Kız tarafı bu isteği kabul ecler.se, ge-

1{.adın kızararak bac;ını önün" E.'- ]i.. 
1 

K öyd" ı? vrnt saklıynnlar, arkndaşlan- tirilen helva ve ekm~i alarak: 

Amcın ağam ttğraşanıan can beniılı 
Aman Allah ıığraşamam nıal benim .. 

yar in kucağında. diiktiiğii. rn dilleT, 
Diller ycrinür duysa bülbüller 
Benim efkarım çok, açmasın güller 
Sana yanaın old1ığumu dtıyınasın eller .. 

Çolak devam elti: 
- Pazartesi günü ve gecesi kadınlar 

kız evinde, erkekler de oğlan evinde eğ
lenirler .. Köçek oynattıklnrı da olur. 

(1) Bunlar, değerli arkada§ım Sadi 
Yaver Atamanın (Safranbolu diiğiin -
leri) adlı eserinde aynen 'L•ardır. 

•• BİTMEDİ •• 

DÜZELTME 

Dünkii. tefrikamızda be§inci sütunun 
beşinci salıntıdan sonrıı girmesi la -
zmıgelen kısım sehven unutulmuştur. 
Bu kısım ile beraber tefrikanın de -
vamını koyu.yor ve bu yaıılı§lıktan 

özür diliuoroz. 

___ Jll __ _ 

Bir Japon • Sovyet 
harbine doğru mu? 

- BAŞTARAFİ 1 İNCİ SAHİFEDE • 
Henüz teeyyüd etmiyen bazı haber

lere göre Ruslar ve Japonlar arasında 
bir çarpışma olmu tur. Fakat bu müsa
demenin mahalli ve neticesi balckında 

tafsilat mefkuttur. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Kiralık apartman e 
E Sehir gazinosu arka ında 1382 S 
Ssa;ılı (Gül sokak) ağzında denize i 
S nazır konforu havi yedi odalı yeni: 

:insa edilıniQ bir ev kiralıktır. S • ~ s • 
: Görmek ve görüşmek isliyenlerin S • 
:gazetemiz idarehanesine miiracaat-5 
Eıeri. 1 
································~········\~ 
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95- Ya.zan: Kemalettin Şükrü ....................................................... 

HalkeVinde elemekleri 
ve kıyafet sergisi .. 

BiZANS SARAYININ /C YUZU . ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hazırlanmakta olan müthiş komplo 
"Müstakbel imparatoriçemizin mavi gözlerinin rengini 

taşıyan elimizdeki mendiller bizi zafere 
u!aştıracnk bayraklarımiz olacaktır,. 

Bu koridor kıvrımının açıldığı yeri, rek metresi ile evlenmek istiyecek.. rem pederine borçlu olacağız. 
~bastiyano doğru olarak tahmin etti, İşte o zaman biz, hepimiz, kendimize Yine kadının sesi : 
/~ bahçedeki havuzun altına isabet tabi kuvvetlerimizle sarayı kuptacağız, - Yani ilk ve muvaffakıyetli adımı-
eden yerdi. Geni§ bir oda.. Tavanda, ve yine o zaman isınhnizi de cimnimiı.i mızı... Ve bu ~ Son annenin de bil
fiiphesiı. havuzun fıskiyesine kadar uza- de açığa vurarak Bizans tarihbıin en yük rolünü unutmamalıyız. 
nan bir baca .. Bir bava deliği vardı. büyük rolünü oymyacaiız. Masa bqıada bulunanlardan bll'l :.&le 
Odanın dört köşesine konmuş altışar Reis : karıştı : 

1wllu gümüı şamdanlara kondunılmuş - Evet .. Dedi.. Fakat o zaman gelin- - Baş papazın muvaffak olacaiı mu-
:J'irmi dört kalın mumun ışığı içerisi ceye kadar ihtiyatı elden bıntkmamak bekkaktır. İmparatorigeniıı onu b\a &ece 
pdamaln1lı aydınlatıyor. lazım. Kilise eğer bu izdivaca din ka- hasta yatağının baş ucuna~ Ji· 

Sebastiyano, şamdanlardaki mumlann nunlan ile ve kendi büyGk saWıiyetini ne muhterem pederin bndiıılae 'V'eldl-
kalınlığına bakai'aJı:: bunlann kilise kullanarak mln.i olsa idi bizim harekete j1 telkin ile olmu§tur. 
mumlan olduğunu anladı. geçmemiz.e lüzum kalmsmh. Sofi annenin de yaptalı zebirin tesir 
Odanın ortasına uzun bir masa ko- - O vakitte büyük gayenize kavuş- edeceği şüphesizdir .. Yalnız ya muvaf-

nulmuştu. mamız, intikammızı almamış ve başını- fak olamaua .. Ya .. Son dakikada bir 
Jıılmıanın et.rafında, koltuklara otur- za Bizans tacını giymek fırsatmı kaçır- mini z.uhur ederse .. 

muş on dört ki~ vardı. m..ış olurdunuz.. Bu suale reis cevap verdi : 
Aym iki koltuk ta sahipsiz.eli. Sebastiyano, gayri ihtiyar! titredi. - O zaman yapılacak if.. PlAnnmzı 
Koltukta oturanların hepsinin de ar- Titremesi bu son sözlerin ifade ettik- tekrarlamaktan ibaret kalacaktır. 

•blarında siyah kilise cübbesi, ve başla- lcri manadan ziyade onlan söyliyen Eğer bu sabah Samatya maııastınnın 
-ruıda da kukuleta vardı. kimsenin sesindendi. çanı ilk ölüm haberini vermezse yarm 

Sebastiyano kendi kendine : Çünkü bu ses.. Bir kadın .. Taze .• Tatlı akpm. yin. e burada toplanacajız... F.ieı- s--=.ı- iki intiba 

de papaz olmadığına kalıbımı basanm.. İçtima odasma bir An sük6t blkim ol- mız.a lüzum yok.. Cenaze merasiminin evmuzuı e eme en ve ... ~ et tra . larmda b .. ··L evımb. ızınhal ure görmek~yiz.. Sergi güzel bir eser ola. 
- Bu kukuletalı heriflerin hepsinin fakat ihtiraslı bir kadın sesi idi.. nnparatonçe b1müpe acele toplanma- Halk . . . l kI . 1r-af 1 tadır Bu "';;;"ha& · · · külı·· ı 

•. • • iri. . ae.;..;..ı~- büyük dikkat• itina ve ,.~- vay uyu~ ır mer e sayı- k h----" 11 IDiye söylendi du. yapılacağı gun, merasım hangi _hsada ·~ • r- 1 bilir' B . . _., k1 . ra cu.ınanmıştır. Izmir i erin. ona bü. 
1 • .:-.. 1 mahsul.. 1 1 · b "T" a · unun ıçın il:!. eme en ve kıya-

Saray muhafız kuvvetleri kwnandanı, Reis mevkiinde olan ve kendisine To- olacaksa orada bulU§Ul" ve yeni toplantı ...,..-.ar u 0 an eser erın u un fet sergisini ziyaretin yalnız bir zevk ol- yiik bir alaka göstermesi Halkevimiz.in 
onlann yüzlerini görmek için çok gayret taras diye hitap edilen adam, bu sözleri gününü kararl8§tınnz. Adamlarımız ta- bir tarihi canlandırırcasına bilgi ve zevk maltla kalmıyarak tariht bil ·ıe . . . başında feragatle çalışan kıymetli ele.. 

~etti amma.. Göremedi.. Başlarına ge- söyliyen ve yanında oturan kadına eğil- rafından tanınmanuz. için hepimiz, işa- Ue tanzim edilmiş olması ziyaretçiler ecdadımızın sanat incelikleruıf v:ı::- manların gayretlerini ve cesaretlerini 
çirdikler kukuletalar gözlerinin üstüne di. retimiz olan mavi mendili elimizde tut- üzerinde takdir duyguları uyandırmak- lerini öğretici bir mahiyeti olduğunu artıracaktır. 
kadar inikti. - Ve siz de, dedi, mavi gözlü beyaz. mayı unutmıyacağız. 

Sebastiyano, tam dönemece gelip te yüzünüzün çerçivelediği ipek gibi san ~. Müsta~~l imparatori~. g~- Ziraat kongresine giden NonteYideoda İtalyan ı T k .. t 
~asını uzattığı z.aman, masanın başın- saçlarınızın üzerine imparatoriçelik tacı- lennın rengıru taşıyan mendillenmız. bı- •--!:- _ ...... sla ... _ ... -syelllerlne e au 
da ve toplantıyı idare etmekte olan nı giymekten mahrum kalırdınız .. Hak- zi zafere götürecek bayraklarımızdı.r. ~ ınuranna rı uan.ra 
tıdam şöyle söyliyordu : kınız var .. Klisenin bu husustaki mü- Totaras : Ziraat kongresine iştirak etmek üzere yapdan haJcaret.. 

- Şu halde bu gece, mUstakbel mu- manaatinin sebebini bilmiyorum .. Fakat - Ben ve imparatoriçe .. Saltanat YOa Ankaraya davet edilen murahhaslar ve Kanununda 
teknisyenler dün sabah ve kısmen bu Montevideo, 24 (A.A) - Otokarla şe-

ftffakıyetimiz yolunda atıhnı§ ilk ve yine kilise bize kompl~ muvaffa- lunda bize gösterdiğiniz. büyük yardufu hird kt ı E · Disa • 
sabah Ankaraya hareket etmişlerdir. e gezme c o an ugenıo voıa D " • • k ı • k 1 

m!lhJ.m bir adım olarak tellkki edilebi- kıyeti için çok büyük yardımda bulun- unutmıyacağız. İtalyan kr az·· ·· me bahr. li egJŞI ) er 
~ Kongreye murahhas sıfatiyle gidenler uv orune nsup ıye -
'lir. ' muştur. Dedi .. Müzakere bitmişti vilayet ziraat müdürü Refet Diker, zi- ler halk tarafından, ıslık ve yuha ile 

Buna, masanın ~ tarafında oturan- İnkar edemeyiz ki bu lfece iırıı'S 1~ raat mektebi müdüril Avni Tunaboylu. J..n...-•)anmı.,.••. İtalyan bahriyelileri oto-
' ı.roan biri cevap verdi: riçenin öldürülmesini kiliSenin muhte- •• Bl'l'MBDI - ' ~er .,.~ 

Kanana yeni bir büköm 
Uive edUcU Burnava bağcılık istasyonu müdürü Mü- karlardan inmişler ve polisin müdahale-

- Evet muhterem Totaras .. Hem mu- A '- • ··Ut· 1- ·· ,_ 66 Ll·n Q l bin Halit Onaran, Ziraat mektebi mual- sine kadar tezahürcülerle dövüşmüşler- sıı.en ve mu ı teıı.aut ıı.anununun 
vaffakıyetimiz. hem de hıtikamımız için An karada T 1 maclarında Jinllerinden Refet, mıntaka zeytincilik dir. mcı maddesine bir fıkra eklenmesine da· 

'bu gece en mühim adım atılmış oldu. • ı mütahassısı Ferruh Parlahas, Burnava -*- ir olan kanun projesini, Kamutay kabul 

Reis sert bir sesle: Eski11ehir şampıyon oldu haşerat istasyonu müdürü Nihat İyri- etmittir. 
_ Beni adımla anmamanız lazrm gel- Y boz ve köylü murahhaslarmdan Cemil Bulgarlstanıa 1939 1683 Sayılı aalteri ve mülki teltaüt ka• 

diğini unuf:memamz icap ederdi. (KemalJ>a:,.c;a) İskcnder (Bumava) dır.. nununun hususi ve mülhak bütçelerdeJC 
B elld - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - rin, baz.an da Samsunluların hfıkimiye- yılı btltçesL maat alan memurlar için aynca bir te. 

iraz. evv : ti altında devam ederken 32 m· cı· d-1 .. :_ Zenytincilik istasyonu Teknikeri NA- Sofy 2" (ÖR) Mal 939 
Hak'--·- Dedi Fak t · tika - Sağol' aıu a, .. · - iye naz.ın kaüt kanunu yapJmcaya kadar haklanru 

- ıu.uu. var.. ·· a m - ·· kada Est..:r-hirden Sungurun ..::--ı bir zım da kendi hesabına gitmiştir. 
mınıza en emın. adımın abldıgı~ bu gece Diye bağırmak suretiyle seyircileri ~ ıs~ Şe be- bütçesini meclise tevdi etıni§ijr. Bütçe, da eski hükümlerin tatbikini ve kanun'"'" hrimiz.den giden murahhaslar, -

k . lan b rd . iml . . selAmla.mışlar ve alkışlanmışlardır. Bun- şutu gol olmuştur. Bu suretle oyun be 1 . d ba 1 , ; _:rl geçen seneden 405 milyon fazlasiyle, 7 meriyetinden evvel tekaüt aidatı itası au. ve ço emın o u ye e ıs enmı- dalı . ade h _ft_
1 
___ ._..._ ra r erın e zı rapor ar ge ....... "i"er-

zin teliffuz.unda bir mahzur görmemiş- dan sonra Samsunlular sahaya çıkmı~lar ~:;h. lil ey~l dedini ...... iki. • -t..n .. _ dir. Bunlar zirai ıslahata, mahsul hasta- milyar 729 milyon levaya baliğ olmuş- retiyle geçen hizmet müddetlerinin teo 

tim. onlar da halkı seliınlıyarak alkışlanmış- ır er go a ye ~ lıkl . 1 .. d 1 . . kaütlük için meşrut olan kanuni müdde-o 

lardır. mağa ..... l.a••ken Samsunlular da gol any e muca e eye aıttir. tur. h b 
Bu sözleri duyan Sebastiyano hayrete ~ tin esa ında sayılacağına amirdir. Ka.. 

dii§tü. Para atılmasından sonra Eskişehir- yapmağa uğraşıyorlardı. çok güzel oynamıştır. iyi hazırlanmış elemanları ihtiva eden nunun bu hükmüne göre, hususi idare 
Bilhassa Totaras ismi onun zihnini iller istasyon tarafındaki kısma, Sam- Fakat Samsunlular bütün gayretleri- Bundan sonra sahaya gelen yeni be- kuvvetli bir takımdır. memurlanndan umumi muvazeneye da· 

çok ifgal etti Totaras .. Bu isim impara- sunlular da Etlik tepeleri kısmına düş- ne rağmen gol çıkaramıyorlardı. den genel direktörü tümgeneral Cemil Rumen takımı yarınki maçtan sonra hil dairelere göre, hususi idare memurla· 
tor Üçüncü Mişel zamanında, Vasi! ta- müşlerdir. Eskişehir1iler birinci golden sonra da- Milli kiline haricinde kalan takımların İstanbula giderek Galatasaray, Fener- nndan umumi muvazeneye dahil daire.-
rafından öldürülen başvekil Totarasın Oyun tam saat 14.30 da hakemin dü- ha güz.el oyn.amağa başladılar ve oyu .. birincilerine sırasiyle mükafatlarını ve hah~ ile birer maç yapacaktır. lere veya vakıflar umum müdürlüiüne 

d ğU il başı t alan Samsun kadar LAi-•-• ll d b takı 1 'li'alr:r-h· B d takım Atin Pir ta geçenlerin tekaüt muamelelerinde hUSU91 ismi idi .. Şu halde bu komploya riyaset il · e amış ve opu - nwı sonuna .DiUÜuuyeti e erin e u mlann şampiyonu o an ~ ı- un an sonra a ve e -
lular Va'L-:a-hir kales" tarak :L:_ luk k kıınl 1 d b ak · · idarelere ait 1-6-9 38 tarihinden sonraki eden adam maktul ~ oğlu veya ~ me inmişlerdir. tu i&inci ve UçüncU gollerini de rin muallimine de şampiyon upası- ariy e e irer maç yapm ıçm 

torunu olacaktı. Bu sırada Eskişehir müdafaası topu ;pptılar. nı vermiştir. Pireye hareket edecektir. hizmetleri dikkate alınmadığından mai· 
Samsunlulardan kaparak Sams ulann Oyun b d dakik L_ 1.-: R LERl Ank ""' (T l ~ nla) M · · duriyetlerini mucip olmaktadır. Konuşmalar devam ediyordu. unl un itmesine ört · a AaU1 UMEN N MAÇI : ara, va e eıo - evsımm 

Bir üçüncü ses : kalesine doğru inmişlerdir. Topu aya- topu ayaklarına geçiren F.skişehir mil- Ankara, 24 (Telefonla) - Şehrimizde en heyecanlı at koşuları Rumen Milll Hükümet, tekaüt kanununun 66 ci 
- Kendimizi meydana vermenin ve ğına geçiren Eaişehirden Sungur, §Ut dafaası dördiindl golü de yapmlf ve bulunmakta olan Rumen Milli takımı, takımının saat 14.30 da yapacağı maç madesine bir fıkra ekliyerek hususi ida• 

açıkça ortaya çıkmanın zamanı artık çekeceği sırada Samsunlular topu ayak- oyun bu suretle O - 4 FskifNıirin gale- ilk maçlarını yann (Bugün) saat 14.30 dolayısiyle saat on üçte yapılacaktır. relerden Vakıflar Umum müdürlüiüne 
yaklaşıyor .. Bu gece imparatoriçe öle- larına geçirmi§lerdir. besiyle neticelenmi§tir. da Ankara takımı ile yapacaktır. Ru- Ankara, yarın bir spor günü yaşıya- ve Vakıflar umum müdürlüğünden hu· 
cek.. İmparator Leon bunu fırsat bile- Oyun bu suretle bazan F.cıkişehirlile- BugUnkil maçta Eskişehirden Sungur men milll takımı, memleketlerinde çok caktır. suai idarelere geçmif veya geçecek olan 

memurlann maaılı hizmetleri. tekaiitlük 
$:===- - __. ET7i7-

Kırk Vezir 
otlu da oradan geçiyonnUf.. Çek 8'be) Onu çıplak olarak şehre götürmek iste- du, anladı. Sonra bunlara : 
bir kadının bir kefene sarılım§ halde medim. Esvap almağa gittim. Geldiğim - Biraz bekleyin.. Ben §ehz.adenin 
mezarlar arasında ve bir ajaç dibinde zaman kanını kaybolmuş gördüm. Onun yanına gidiyorum, diyerek doiruca sa-
oturdujunu gört1nce merak ederek ya- için ağlanın. raya gitti. Şehzadenin yanma çıktı. Ka-

nma yaklaftı ve ona nmden Atık oldu. U§&klar bunu duyunca terziye : dını getirtti. 
Kadına: - Senin bahsettiğin kadını bugün - Bu kadın, dedi, terzinin karısıdır. 

Masal masal içinde - Sen kimsin? .. Bunda b6yle ne teh7.ade saraya götürdü. Ölmüştü .. Ben dua ettim de dirildi 

arıyonunuz? Dediler. Terz.i hemen saraya koştu.. Kadın, İsa peygamberi görünce yalan 
- J 5 - Diye BOrdu. Şeh7.adenin buz.uruna çıktı. söylemeğe mecali kalmadı. Ve hakikati 

ALTINCI V.EZİRİN HfKA YESİ Bir gün İsa peygamber tesadüfen ora- Kadın : - Maarlıkta bulduğunuz kadın be- olduju gibi anlatb .. Bunun üzerine İsa 
Şö le rivayet ederler ki İsa peygam- dan 1 . ordu. - Ben bir garip ve Jdmeeeiz kadm:nn, nim kanm helihmdır. peygamber tekrar bır dua okuyunca ka-

be Y da b ği ardı .. eçıy dedi, buradan ~ken haramiler beni ' dın öldü.. Terz.i de ka<hnın yalanı yü-
r ı.a"?a~m -~ ~ yi •t v ve ~ü ~bir yiiit, bir mezara kapan- soydular. Çml ~ buütılar. Uııeri- Dedi. Şehzade bunun üzerine kadını z.ünden düştüğü tehlikeden kurtuldu ve 

bu terzmın de guz.el hır karısı vardı. llll§ ajlayıp durur merak ederek yam- çağırdı ve ona · 
• . . . _ . . . . .' .. me fU kefeni alarak bayır sahibi bir yol- · bunca zaman ağladığına pişman oldu. 

İkisi de bırbirlerini çok severlerdi. Bır na yakJaştı ve mçm böyle ah ve ur et- '--Ll• _.ı.._ - Bak, dedi, bu adam senin kocan E d: .... ı.. b L:u. ed n ibret al 
·· b" b. 1 · ile ·· l ahdettiler ki v ti. v • • rd T L--- ile cu ~yunnuu.. Y pa ~m, u ~y e ın. 

gun ır ır en §OY e eger gını 80 u. em de &ar1111 yaptılı . oldulunu söyliyor. Ne dersin?.. Kadınların me li daima fitne fesat ve 
kadın evvel ölecek olursa terz.i başka ahdi anlattı. Bunun üzerine İsa peygaı. Bu cevabı canına mmnet bilen teh- Kadın inkar etti. r. leredir Y ' 
kadınla evlenmiyecek ve karısının me- her hemen oracıkta bir dua etti ve ka- zade derhal adamlanna kadım alıp sa- H Dedi benim k falan şe q · 

.. dın diril k kel . kasında raya ıötilrmelerirıi emretti. Kadmı ahp - ayır.. · • · ocam Padişah, vezirinden bu h.ikayeyi du-
zarının başında her gun akpma kadar ere enı ar mezar- .. tilrdxt yok.. Bu adam beni soyan soğana dön- vl .. ıd· · eği tehir · 

İçin mqrut olan kanuni müddetin heea· 
hında mütekabilen aayılacağı kaydının 

ltonulmaauu muvafık görmüıtü. 
Bütçe encümeni, hükümetin, aym ita• 

nunun 14 &ncü maddeainin deiiıtirilmal 
baltkmdaki projesi ile bu llyihayı birlet
tinnit ve fÖyle bir metin hazırlamlfbr: 

Madde 1 - 168 3 saydı aakeri ve mül· 
ki tekaüt kanununun 14 üncü maddesinin 
eon hkruı fU tekilde deiiftirilmittir: 
c - Subay ve uluıri memur olduktan 
sonra veya ukeri memur olmazdan ev• 
vel. talebe sıfatiyle yabancı memleketler• 
de tahsil •eya •tajda bulunarak avdet 
edenler, muraflan kendi taraflannclan 
ödenmİpe tah•il ve •taj ve avdet tarih· 
leri aruında seçen müddet kadar, hültü
met tarafından tesviye edilmit ime, zikre
dilen müddetin iki misli kadar tekaüt ve 
istifa müddetinden fazla hizmet etmedik-ağlıyacak .. Eğer erkek ölecek olursa ka- dan çıkb. İsa peygamber de yolu.na de- goB. u er. vaDı +-ı lind L-- düren haramilerden biridir. yunca og unu o urm etti. 

k tti. ıraz sonra u .._....., e e JU&n- Akşam bareme girince yine onu karısı çe telı:aütlüklerini ve istif alanna iatiyemez-
dın da baŞka ocaya varmıyacak ve o vam e sının eavap1an mezarbia &eldi. Kadım Allah onu kendi ayağı ile buraya ge- karşıladı. Oturdular. Sohbet esnasında ı 
da her gün kocasının mezarı üzerine ka- Kan koca birbirlerine sanldJktaıı SOD- bulama #-.~ -.l-L ...Jı- - tirdi. li'.1:.er OnU öldürtecek olursanız. bü- kadın vJandan •• er. panarak ğlı cak. . k dına • yınca &~T•• ~ g_.., ~ ""!§ og soz açtı. Madde 2 - Mezkur kanunun 66 ıncı 

a ya · ra terzı a • lerden BOrmaia betladı. yük sevap işlemi§ olursunuz.. O da bugün altıncı vezirim rica etti, maddesi qamdaki -kilde de~•tiril ... i•· 
Allahın hikmeti, ilkönce kadın o··ıur·· _ Bö 1 kanda L-f ile -ı.- ... ,.... ...... '"""Y - .. Ye ar .ıı.e en ,_..., cir- Kimse görmemifti. ~ 80ra m Şehzade derhal emretti. Terzinin iki z.ındana gönderdim, dedi .. Kadın bunun tir: 

Terz.i çok sevdiği kansının ölümü arka- mek olmaz., dedi Sen burada belde, ben giderlr.ea pthgdeNa 1lfllldanna nst elini arkasına bağlachlar. Zavalh her üzerine : cHusuai idarelerden Vakıflar umum 
8rndan bir hayli feryat ettikten sonra eve gidip sana esvap getireyim.. Soma 91ldi. UtUJar : ne bdar feryat etti ise de aldıran olma- -Ey şahım, dedi, benim sözilme inan- müdürlüğü ve Vakıflar umum müd6rlü-
bdmı gömerler. Aralarında abd var ya. beraber gideriz.. - lfiçin ai)anm lı6JtW.. dı. Boğazına ipi taktılar ve sürüye sü- maz.sın amma .. Akıbet sana bu oi)andan ğiinden husuai idarelere geçmiş veya ge-o 

Terzi artık o günden itibaren her gün Böyle söyliyerek bdrm anıda hlralııtı Dediler. T....a de : rüye ~ doğru &öfürdUler. Asa- bir z.arar gelecektir. çecek olan memurlann m-tlı hizmetleri. 
Mıuuı.ın mezan başına gidip iki göz.ü ve esvap almak t1zere ....... gitti. -Bir Un. ftldl, ~illa lıftlL ~ caklaıdı. YoJda 1sa peygambere rastgel- tekaütlük için meırut olan kanuni müd· 

çeşme ailamaia koyuldu. O sırada o memlebÜD 1- Mlfv-ı-m +r WrJe ~ diler. ı.. peJJpuıber itin mahiyetini IOI'- - BlTJIBDi - detin he.ahında müteakiben nazan iti
bara alınır. :t 



aranh Ve kuruntularm 
doğurduğu y 'ihti a m t 

EMSALS , u o ez 

r 
r fi ıden işlenen ciı'Ylıretleri 1»le büttin 
taıWMtıyı. ıt:iraf etmişlerdir' 

• lyinia:la pek Jizli yapıldığım siisy
lemeğe hacet yoktur. Bir çok kimsele
liıl de blL gizliliğe. kaı:şJ tecessüs hisleri
ne kapıldığı. pek tabiidir. Ayinciler, 
kendilerini bir kimsenin gözetlemesine, 
takip etmesine tahammıillcrf olmaz 
ve elde ettiklerini feci' akıbetlere ugrn
fı 1 rd 

Bu hu usta da bir çok riva le:- r.ır

dır· 

Birinci rivayete göre, m ıa bir Sa-
ba gece i ayinini gtircıı ve 'kip edC'nı 

kimseyi, liyinciler meyd'an Çl:k ret: ttları 
fuıda katlcderlermiş! Hem de ne sek· cfo 
katil? .. 

Bilerek bihuiyerek tecessüs gafletin-
de buluna %avalliyı ay:i:iadfeıı fut.arlar 
ve ortada yanan büyük ate in yanına 
ot:lrirlemı~. Burada, ayirı :r bğinı ya
pan koca iuı bir: nutuk irat eder ve 
aı~wı ~unu anlatn:. ce:z.a&ru tayin 

eder ve icra işi içj.n ~· is~ Insan 
cinsinden olH ayinci mahlukların r yi: 
o kadar kaymet ifade etmez, fakat. ayi
nin ruhunu te.şkil eden ka:ıa Kurbağanın 
cVnk, vak!> diye bağırmas• suclunun 
idamını icap etıirccek mühim bir rey 
olurmuş! 

Kurbağanın karan tasdi.ki üzenne 
suçlunun elbiseleri çıkarılır, birer. bi
rer ateşe. atılıı:mış fakat üzerinde soyu
lacak bir şey kalmayınca, ayinciler ta· 
rafıncian zavaIIının el, ayakFarı, etlc.ri 
başı koparılarak ate.<;e atılır ve bu son 
ameliye de, bedbahtın ses çıkarmasına 
meydan bırakılmadan yapılırmış_! 

Tabii böyle bir faciaya uğradığını 

söyfiyene tesadüf edilmemiştir. Fakat 
böyle faciaların pek az of maRla bcra -
ber- tekrarlandığını lngizisyon mahke
melerinde itiraf eden ayincfler ÇOK ol-

u • 
lkiDci rivayet ~k enteresan.ilr, hem 

de 1caah deiil, fakat komilr.ortra.jikttr! 

Böyle tecessüs gafletmde bulunan 
kimseyi, ayinci sihirbazlar tutup büyült 

ateşin yanına alırlar, ve mufat üzere 
oyarlar. 

Ayin reislik ed n sivri v.e ucu içcrl 
doğru kıvrık burunlu cadı suratlı kadlllf 

Beyşehirde maden 
f<ömürü bulundu 
Kon~ a, 24 (A: A) - Vila etin Bcy

elili mmtakaSUld. maden kömürü ara-
malar.ı ınüsbet netice vcnnis \ e yirıni

r kiloluk kayalar halinde kgınÜr cık
ıııağa ba lam.ıştır. Jeologlar bu kümür 
lıa\zasının cok geniş olduğu husu:.unda 
müttefiktirler. 

Halk büyük bir sevinç içindedir. 

BiRTEKZiP 
Ankara, 2-1 (A.A) - 21 birincikanun 

tarıhli haber gazetesinin ücünci.i sahife
sinde ve ikinci sülwuında Ankaradan 
telefonla verildıgi kaydıylc ve Ncvyork 

ergisine gidecek bir emur başlığı ile 
neşredilen haberin idilli~ n asıl~ ol
duğanu beyana Anadolu ajansı mezun
dur. 

ı ı 
• ç •• • s y e 

Pariste qıkan bir Fransız mecmuası yazıyor: 
•••••a••• .. ••••••••s•••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• 

-2-

ir .. n ona geliyor. 

- Fcrdiruınd, diyor. Ben evi ni} orum. 
.. 1lkat biliyorsun, met:I'csim var.. Ona 

unu haller vcrınck \ e evlendikten SOll'

ı-a b şuna ooHi olinamasını temin: etmek 
}m. .ist"yonım. Bu yarclımı bend nesir.geme. 
dı- Erctı esime gif, \'11Z.İ.yeti gtiımllilde anlat. 
00- Pnrn falan istiyorsa verelim .. 

JS.U:r!UitgaJlllD karan'. ÜEe -

~. cebin • ik bir fiJe çıkarır, 
o.# ......... u . i indeki mahl.Ulu sulunun çıp
lak: vücuduna d6Jrer ve: 

- Haydi bakalım... &m de dinç ve 
Jruvve.tli bir Sıpa (Elek yaım!SU!) ol! 
der. Ve adamcağız da bu afswı (!?) kuv
vetiyle o anda Eşek ohır.rmış! 

Ve.. böyle·bir masal da bir kiremitçi 
çırağının başına gelmiş imiş! 

•• Btı'MEDI •• 

Macaristarıda ya
hudiler intihar 

ediyorlar 

Bu gibi hizmet ve yardımlar nrka~ 
r arn ında dnimn Y• p kın şc;:>ılcrdir. 
ru evi genci kabul ediyor. 1tlnınn gen-

m metresi olan Alman kndınınn i-
·~or. 4i anlat yor. Anln r en de o ka .. 

dar nazik ve kibar har l t ediyor ki kn .. 
dın bu sefer Musevi dclikmılısına gönUJ 
\eriyor. Beraber bir g ce gozintisi ya
pıyorlar. Tabii ikisi de Gen~·· İkisinde de 
ayni a~ş var .. F-eı:dlnand, gece gezintisi 
dönüşü kadım apartmanına götü~ol', 

orada sabahlıyorlar. ALııuıny" sokak'ta.rmda talik ed.ilen saf Alnuın ırkı ve ka~ıJ~ ırk cetvelleri 

Artık SYt sık bulıışmağa da karar ve- hapis cezasından kıntuldu. Emest l!~layser. adında ihtiyar bir mu-
ri~rlar. Eğer Musevi genci. biraz kıD- :Balrm:ı.z ııaaıL Oğluaun tevkifinden sevi Manhaymd.a. ve yirmi seneden. beri 
naa hareket etseydi bqtna !.elaket geJ.. bir kaç gün scnra annesi ada.yeye baş bir Alman kadınının. evinde pausiyoner 
ıniyecekti. Fakat o ba bir gecelik ma-~. allkadat' makama yeminle olarak ya anıaktadır. 
ceradan soma kendisinin musevi oldu- olan ifadesinde tevkif edilen oğlumm Bu kadın da çok ihtiyacdır_ Yirmi se
ğwıu düşµnerek ~Nürcnber:gı kanunu- Musevi olıU!I kocasmm sulbundan değil, ne. ayni ~tı alt.uı.da bc.raber oturmalan 
nu hatırhyor. Eğer kadın bir §ika.yet ve- bık.at tam Alman. kamndall olan bir baş- düşünülecek ol.ursa her halda gençlik 
ya ihbarda bulwıursa hapı yuttuju gün.o kui,e vaki gayri meşru müoasebetinı- ve dinçlik zaınanlarındn aralarında bir 
düı:. Ne yapsın... Kockusundan aldın.a ilk den olduğunu söyliyor! .. Kocasının bir bayliı husus1 münasebet geç,ıniş_ olabilir. 
gelen şey apartmanı terketmek ve . bfr arkadaşı olan bu Alman aşık 1920 se- Bir Musevinin Alman ırkına mensup bir 
müddet için ortadan kaybolmaktır. işte nesinde ölnriiştür. kadmla, isterse ihtiyar olsun, ayni çatı 
onu kaybeden de bu hareketi oheyor.. Kadın Alman dcıstuzıun resimlerini. altında ikamctlc.ci lıruniyeti vnzifeıne 
Blr ~ gün sonra kadın l' eni sevdaW.. 8'isf.emıclc s:uretiYle onnn oğluna ne ka- dokundu. '.l'abii Eme t Flayşcr mahke
m bulmağa geldiği zaman apartmam boş dar bem:e~ni ispata çalı§Jyor. ~ meye verildi. 
hu~ kilplere biniyor. Bir doetundaa me bu kadının.; museYi olan kocasıaı da. Kadın on on be§ sene evvcl kiracısı 

Budapeşte 24 (A.A) - Imredi hükü- ayrılma.mu elemini yeni bulduğu dostla diıtlivar. O; knısmm ev-eke bir başkaı:- ile bazı miıinasebetJeri olduğunu Uıkir 
metinin yahudi aleyhtan kanun proje- gidermek isterken onu da cliı>den ~ -.,ı. ııktbt: balwunasıruian şü~ etmedi. Fakat bu. ıniinasehetin pek çok 
sini neşretmesinden sonTa geçen 24 saat rınca intikam almaia la.ar •eriyor. lendiğin.i ve çocuğunun keıMIMi-dea zamandan beri maddeten kesilmiş oldu
zarfmda profesör Libermanın intihannı ferclinandın musevi olduğunu onunla ohwachğına dair bir şüphes" alduğumı. ğunu bilıdirdi.. Flayşcr de böyle bir suçu 

ikinci bir intihar daha ~kip etmi§t~. ilk kaldığı gece tabii anlamıştır. Derhai etÜJ'm. Bunun üzerine ve •Şüphe• işlemeğe inıkfuısız bir ya~ olduğ_unu 
Bu~peşte yahudı cemaatı hukuıt ~ (Nürenberg) kanununa baş vurııyor ve ye istinaden mahkeme beraet kararı v~ ileri sürdü.. Delnor: ı:apo•u da oıı.un bu 
!'aVırı 64 ya~ında Dr. ~a I>onhoyan şikayetini .. Daha doğrusu ihbannı bize riyor. idcliası.w. teyit. eder mahiyette idi .. Bu
.kalbine bir kurşun ~ıkarak intihar ~ yapryor; BERAYI i'.HTtY AT MAHKÜMİYET nunla beraber mahkeme onu bcrayı ih-
m· trr. · 

Işin tahlik ve intacını bana havale el- Bu da başka bir vak'a .. 
Btraktığı mektubWlda kimseye borcu tiler. ~ee çok basitti. Ferdinand bir 

olmadığım ve yahudi kanunu dolayı - ·· _ı.t.1\.- dildi.. v d .. . . sene uç aya mcwa.~ e e ogru-
sıyle hayatı terketmekte olduğwıu bil- su ucuz kmtuldıL Çüzdcü mahlıııeme hem 
dınniştir. ___ , k L- .ı_ "L"'-

• ~ UDlm ÇQ genç ycqını .m.:m uc §ıAit• 
Budapeşte 24 (Ö.R) - Yahudi aleyh- tciui.n \'Ok fada hafif mewePli-ini es. 

tiyat bir sene dört aya mahkum' etti. 

tarı tedbirler burada da tesirlerini gös- bayeba~ uhaff fedıe _..J..J. • • g 
t - b-'- t 'l.Cn*ı. ah--.l nı e n iıiUUt:lm~tı. AL .. A ~ SOVYE"" crmege ~tnl§ ır. ~·ur y uuı 

.r:a ~ • ..__ profesörlerinden Llberman bu kamın - Şitplleli lliP SllÇ 

lskaodinav devletlerininlngiltere 
ile yapbkları deniz silah

larını tahdit paktı 
1938 anlaşması lardan müteessiren ve!at ~ıniş ~ şu &zan ırk Jranuıruna nmMlif hare-
teMdü edileli. ~ktuhu bmı.knııştı.r; c.Kiın.seye bo.ı: - kett~ dolayı yakale.dığmuz. suçlu• çoi: 
Mosko\tal 2' (AA) - Tas aj ı bil- cum yoktur. Yahudiler lıaldmıdaki .kar garip ve hatıra gelmn-- teelDi.rlere baş 

diriyor : mın ~layısiyle bu hayatı teı:bdfyo • vmnak kmtuıabi.tmektedirLtr. işte \ur> 
.Alın-. ekonomi nazın ile Sovyet tica- runu Diğer tanınmış doktorlar ClYJll !ardan bir lllİlllll : 

ret ım.üme ili arasında 19 bi.r:in.cil::5ınun- vaziyettedirler. Nürenberg kanununa muhalif bare-
da BerllıM.le teati edilen mektuplar üze.. ketten <Wayı tevkif etlilerek F.rank!urt 
rine tica"ret isleri mikdarına ve tediye lunan Alman Sovyet ~sı 939 ~ mahkemesi h\lZUnlna sevkettiğim 2& ya
sartl rma dair lı!l38 de meriyette bu.- nei için fendit edilmiştir. şında bir genç annesinin müclahale$iyle 

Stokholm 24 (A.A) - ı.~eç. Danimarka, Norveç ve Finlandiya 
hükiiinetlııen dCDİz silahlarınt tahdit gayesile lngiltere nükümetiyle tlir 
pakt akdetnaifl,erdir. 

iweç. Noıveç, Danime.rka ve Finlandiya hükümederi bu muahede 
ile 45,000 tondan yukarı ve.. 17.000 tondan a~ğı zırhlı yapmamağı 
taahhüt emıek~irla. Bu muahede fngilterenin evvelce Almanya, 
Polonya ve Sovyetlerle akdettiği anlaşmalar esasına müstenittir. Mu
ahede loadl'ada mümkün olduğu kadar süratle. tasdik edilecektir. 

~ ......... m1 ......... ~ ................. .-..--.......... "-.. llMIWJli9'io ........ &&'ll!Uı.!!'ll~ ...... IPl!l ... _...-.... ._,,"'--_.. ...................... ms ..... ..,.&!Mlı•~e--mıııı&99!1!!1~A~S•P .. ~--.............................................................................................. ~!!'!!!!!Wl9!'!'!1"11"" 

Tarihi macera 
ve esrar romanı 

Demir Maske 
ıımı .......... .s .. mııı ........................ 11111~.,.....IJı:j~ılll .. llliBlll ... Z .......... ~ .. . 
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Fransa tarihinin 
ördüğüm noktası 

- Bunu aL Dedi .. ~ madam Suva- - Evet monsenyör. Fıwibol ve Mietuffe, gözteTi pelc ve ti... ı -Yak ve .. Yal giate~ 
SODa hakikaten sa&ak bir hmnetkir isen - Şa hafcle mösyö Faribot, sizi yemin ölümden korkmaz bu iki sabtl hayd'9t, - Bvrad. Hwıli1nt dedi: Celdik Şövalye dö Ruı.. ı,,. emri v..likten 
bu. yüzüğü bir. fırsat ve yol 9ulup ona ile temin ederim ki bu adam benim mü- atları• yaa yw merk.eo Fonteoebl<> Ve atmdiııın indikten .wa b~-- ..... aıkedetlenaa döndü. 
göadermege çalış.. Haydi_ Art.ık hemen saadem olmadan Fontencblo ormanına ormanına seneleıdenberi: etrafa p.yia ha- bir zencirle asılı gümüş düdüğü iki dela - Bizim arkanuzdan fakat çok. dik-
~ giremiyeeektir. Binaenaleyh o kadar aco- linde yaptığı korkunç onnamn lıaötü lift-: ~aldı. ~liitden çıkarc:hiı t.banca-.. ela katli yi~d: tak.İp edinirc- Dacli. Çifta.. 

Hemıe.a aUaıına bU.cliıer. le gitmemize lttzum yok. Oltıa ol• o bizi retini diitünerek titr'eyoıludı.. bir defa havaya boşalttı. kü yürüyeceğimiz yol tehlikelidir. 

Pan.ıin dalıa henüz teaha aoimkların- ormemn yamnda biraz fazla beklemiş Filhakika 08 dö.dün.cü Lui deninde Diidük seslerini takip eden tabanca Meşalenin sarı ve titrek alevleri etxafı 
dan geçer•k Sent AnLuva.. köprüsüne olacalr. bu orman adeta geçit vermez.. ktir halde sesi ormanın içinde ve kayaldchııra çaı- aardı. 
dopu yolla11dtlar. Şövatye dö Ruhan ba sözleri söylie- idi. Vakıa bir iki keçi yolu ile. orrnaA1n pantlr uzun akielerie yayıldı. Dördü de bu ı ığın arkasında sarp bir 

Parinen çdrrmfbr 'Y'e c09p •iluuneti.- dikten sonra atını Marki d'EfYat' ın at1- ~bir kısmı içine girilebilirdi. Fakat bUAdan Yamn dakika soma buhmduldarı ye•- tepenin dar yoluna girdiler. 
"' tutmutiarda. Baden Şövalye dö Ruhaa ırıın yanına sürdü ve onunta ltonuırmağa ötesi adeta. yayan bile geçilmez bir halde den bir kaç adım ileride w sdc ağaçlar Birden önlerine dik ve UZ?n bir dıvar 
•hnıa gemini lnm Ye sii•atİnİ azalt1L başfaclı. idi. Daha sonra ormanın ortasında mev- altında tepeden trrnaia silihft bir adam çıktı. 

Fanaol: Fanôol ise Mistufleye yakla~ş ve cut oldt:ğu söyleaen deıin mağaıaların, belirdi. Faribol Mistuftenin kulağına eğildi~ 
-:=-Fakat Momeny«. dedi. Umıtma~ kulağına: kaya kovuklarının inlerin yol keseA bir Boğuk bir 9eS sonla: - Şeytan çarpsın ki aklımı oynataca-

yrmz kf pefirtden kaf'Uiumar adamlar - Kuyruğu kopsun .. Şövalye gali!>a çok haydutlara melce olduğu israrla söy,- _ Kimsiniz} ğım, dedi. Ne oluyor.. Nereye geldi~. 
f>izden çok ~ Yola ~ırrdar. Onr aklını oynath. leniyordu. Bu itibarla değil Fonteneblo ŞöYa}ye dô Rllflan..ce'YllP venli: Rüyamı görüyoruz yoksa .. 

fara yetijmek için 9Üratimizi azaltmal Demifti. ormanına girmeğe, hatta ormanın civa- _ Oç kuvvet.. Şövalye dö Ruhan dıvaıa yaklaımtt. 
değil, bilakis firzfımdınnak mecbm~ Yolda, Melon civarında küçük bir yol rından bile geçmek 't>üyük bir tehlike ad _Adlan ne) kenaieince malum ve üzeri yo11UD tutmuı 
tindeyiz. lokantasında yemek yedikten ve burada ediliyordu. - Demir.. Altın ve zehir.. bir taş yaniına belinden çıkardığı kama-

- Aldını etme mösyö Faribol.. Ma- pek k.188 süren bir tevakkuftan sonra yol- Bizim dört süvari, Şeyyi Anbri kasa- _Sen kimsin? sanın ucunu eokmuıtu. 
dam ki artık bizi takip edenlerin elferin- farına devam ettiTer. Akşam gÜn karar- basını durmadan geçtiler. Ormanın ke- - Kılınç .. Servet ve ölüm.. Dıvarın bu kısmı, sanki yay üzerinde 
den kurtulduk. P~lcrini koğaladıklara.- mak Üzere iken de Şayyi Anbri kasaba- narma gelince: dar bir yola athtnm sür- Bu cevap üzerine adam yaıkfaştr. Şap- işler bir kapı gibi açddı ve dar bir yol 
mm ergeç yakalarız. sına varddar. diiler. SOt tantfda hir tepeye dofru aiaç kasını çılanh. yerlere bdar eğilerek: meydana çıktı. 

- öYle amma Monsenyör, siz daha Bu '-:asaba F ontenel;Joya iki kilomeı- daftanna sürünerek giderlerken birden - Sizmisiniz Monsenyör.. Dedi. 8b- ~ôvafye arkadaşlanna: 
ıiafon denilen bu mefunun ne maf, ne re uzaTcta idi. orman içinde tiz bir Cfüdtilc ıeıri aksetti. den tanıyamadım. - Arkadan geliniz .. Dedi, fakat dı-
asının gözü olduğunu bilmiyorııunuz. Eamerleıen ufukta ormanın sık ağaç- Faif>of ve Mistoffe derfıal ellerini bel- Şövalye dö Rulian sonla: vara yapıp.ral: yürüyünüz •e dikkat edi-
- Cniafon dediiinız. madmazef İve>- lan kararan Kiinün karaDltklan ile kucak- lerindelci kıhnÇlanna götürdtiler. - Meple:n var mr1 niz .. 

nu bçıran cuce deiil mi1 laıtıiı görüM,oıdue ŞöTal,-e cfö RUhan atmm gemini pk- - V..- M0111emöı. 9. ifttar yerinde ltir ihtardt. Çünkü 

yüriidiiklm y.I amak bir kişinin meçe

bila:eii,. sal tmal& dnar sağ tarafı kor
kunç bir uçurum olan bir yoldu. 

Bereket versin bu tehlikeli yol .;ok 
u..- Mirmedi. 

Önünde, elinde bir tüfenk nöbet bek
liyen bir adamın bulunduğu bir kapıya 

münteb• oldu. 

Nöbetçiye süı)hesiz her hangi bir ip· 
retle haber verilmi~ olacak ki gelenleri 
görür görmez derhal hürmetkar bir vazi
yet aldı ve elinde tuttuğu düdüğü tıpkı 
biraz evvel Şövalye dö Ruhanm öttürdü
ğü gekifde ilci defa çaldı. 

··BiTNEDt-

.. ---···-----------8111 a Kiarhk apartman i 
: Gündoğdu Vo--:ı...r bulvarı al- i . ·~ . 
:zında denize nazır gayet mükemmel: 
i konforu havi sekiz odah yeni inp i 
iedihniş bir apartman kirabkbr. E 
i Giinn~k istiyenlerin, apartman da- i 
:mHndelri belı~e, röriiflllell için thtE 
• • : ıınıetemiz' idaıehmaine llliinın·: 
• • 
:aeıeri. : 
............................................... 
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• ıbeti ı rn 

Bu yaman kadın hay ut göğüsleri arasında, 
iareyterlerinde ve el çantasında daima 

müteaddit tabancalar taşır ve 
m"hemm~l alırdı 

E Pa anın 
OLiJMONDEKİ ~ ESRAR 
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apıda Ne Nöbetçi 
ede Cas s Vardı 

'IJ sag sola 

~ ( gcslııdeki mczarhld:v r ela ha ö.rtülu 
va - kad nl ra t duf ed 'yordu. ölmil~ 

orl rdı. ihayet yakla bir rahmet okumak için gdm~ olan bu 
nu,u. M · tin Bey '\Je H li1 bey nlô ihtiyar, enç kndınl n ören d6n ltifaik-
hiç hir feY olmuyorm111 gibi gayet yav~ k file gayri ihtiyari irkildi. 

BENZEYEN AD N 
-·-·-.·-

Hakiki bir macera, olmuş bir vakô. 
YAZA : UÇ YILDIZ 
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.dnnlaııla kapıya dahil oldul-. Hacı Sami ve arkadnflan bnıer fatilin 
Oôh •.. Kapıda bekliyen nöbetçiler. okumadan geçmediler. Ellerini kalduda

"Rus caau lanndan kimse yok ... Bu cuma hu. Sonra ) u:ılerine stirerek ~ ~ 
günü her kes uyuy'°"··· öyle ya bugün tiler. 
"De ha'fİçten •elen, ne de harice giden Yürüdükçe "ü:zcl bnhce!ere ve ~ 
kimse olınnaz.,. Olan bir kaç kişi de işeiz ler ortasında kurulmQJ olan eYleııe tee&

-güçsüz tnkımmdandn. düf cdiyorludı. Epeyce ııittiler, ~et 

Ar dan bır sen geçti. 
Güzel Bonni Pnrker Amerikanın 

me hur gangsterlerinden Klid Barro -
vun metresi oldu. 

Olabilir a... diyeceksiniz. Kadın gü
zel . haydut paralı. ve aynı zamanda da 
müthiş bir adam . .Rahati olmasa idi be1-
.:ki de öldürülürdü. Fakat iş böyle de -
ğildi. O sad ce gangsterin metresi olma
dı, haydutların kurbanlarını pusuya 
dusürmek içın ellerinde yaman bir tu
zak vazifesi de gördü. Az zamanda çok 
yar n bir haydut ruhunu taşıdığını 

isp t tti. 
Gtlz l olduğu için gangsterlerin ölü

mUne karar vcrdıkleri kimseleri ko -
l&yca teshir edebiliyor, onları bir aşk 
macerasına sürükliyorm~ gibi otomo
bilıne alıyor ve doğruca gangsterlerin 
tuzak kurdukları yere götürüyordu. 

Nice bicareler bu kadının tuzağına 
d~müşlerdi. Nıce zengin onun eliyle 

duğu halde lüks otomobilini sü..-atle sü
rerken öldürüldü. Otomobil bütün hızı 
ile zabıtanın pusu kurduğu dönemece 
doğru yaklaşıyordu. 

Ne Bonni ve ne de Klid Barrov ken
dilerini bcltliyen akıbetten şüphclennıi
yorlnrdı bile .. 

Tam ddnemeci dönecekleri sırada bir 
yaylun ate~ otomobili de-lik deşik etti. 

Araba, yol kenarındaki duvara çar
parak parçalandı. 

Bonni ve Klid de mitralyöz kurşun
lariyle öldürülmüşlerdi. Otomobile tam 
seksen kurşun isabet ettiği görüldü. 

Tabanca kraliçesi parmaklannı ta
bancasının kabzesinc sarın~ fakat teti
ği çekmeğe muvilffak olamadan ölm~ 
t 
.. u. 

-SON-

Hayattan sahneler : 
--· -·· · · · -······ 

l:..nver pap ile Hacı Sami de geldiler. knt'fıl rınn b y • ler çtktL Deirt De:rgİ.1'8 
S ğa sola hakmad"'n onlar de. kapıdan atlıy.an d 'rt yolcu hirden lil:ıılı :yıolb ilcr
t.ılcp ilerlcd • Y- n:ra ııa8t kadar ~ lcmeğc b lndı. 

l ri h e ne arb.lanna b knbili- Artık köylü yoluna ginnişlardl Ya-
yorl r, ne de kendilerini tam r.ıA asiyle Vftf yav<ı! g'dcn arabalar .• , Yürüyen er-

beet bul 'liyonnrch. kekler ... Aynı ecse ayak uyduran kad • 
Olur ya .•. Boltevikl r pa,a ile arkn- lnr .•• Yollar dizilm' lerdi. 

daglorının şehirden çıktığındEUl haberdar Ur.alttım yanık bİr türkü g.ibl ~n 
olurlardı. O takdlrdeı: .• IMikatcn av.a oraha sesleri Buhara semasında akiı 
gidip gclmdc J&zımdı. y..,arken kederli kalplere diMta fNlilh'G~ 

Yaıım saatlik yolC:laa ı&nra bil'az ıe- ,21Üa veriyordu. 
+lat etliler. ~tittkii goelea giaeıı Y'Oktu. Yanm aaat icada!' böfJeutitı4ıl f~ ... 
~okla da çok güaeMik teeadVf Nç lıim- :Aibk k~ yolundaa .,-rd~--- dPi-
11e}·c raıt gchnem'91erdi. ra sapmak ve miitcmadiyeo \IMIUZ .~· 

Güzel bir softbahu sab.lıı idi. Günq .. stepte yürümek ~ llff. 
bütün kwHıği.yle Buhara üzerine doğu;. il.r. 
ken yolc-Marnmz çoktan Bahara sulan To.am yol0a1t aynlarkea Step bıidbalfl 
kapısından bir saat uzalda bulunuyorlar- bir bnyltyt garip de ötmeie batladL fin bir kerre ne hale gelmiştim. ~ aşaınaia karar vermişti. Bellti, di~ 
dı. Yükaek bir tepe vardı. Bir kere ele o Bunu duyan dört yolcu ve arka\annda'k Adeia değil, adamakıllı çıldıracaktun. dum o katil değildir. Adanadaki s_ bo-
tcpeyi aşarlarsa artı'( tehlikenin yüzde yol gösterenler de birden durctul•. Bu kadarı yalan olaınndı. Bu; bir ha~ml yi öldurnıemiş... O kendi eceli ile öl-
dokaanı atlatılmış olacaktı. Çünkü o te- Bu .ültiitu bozmak iati,lea M.111 ~ hastalığı değildi. ÖnUmde .. Elimde .. Par- müşt.ür?. Ve nihayet belki de her şeye 
penin nrknsındcıki yurtta beygir de bulu- gülerek dedi ki: maklanmın arasında bulunan gazete bu rağmen beni hakikaten seviyor diyor· 
nacaktı. - Eier hurafata inanan Ye itikat eden mUthif hakikatin en kuvvetli ve maddi dum .. Ah •• Barın karşı olan a kından 

Tam bu esnada uzaktan üç köylü kı- bir adam olaaydam derhal bu :roldea ce- delili değil mi idiıt.. Niluilin cemiyetin emin olsaydım, onun bUtiln cinayetlerini 
yafetinde adamın geldiğini görmezler ri,re dönerdim. Bereket •enin ba,.kQfUn hayatından kendini uuJc tutmasının ve :.ffctm ğe .. Unutmağa ve sadece onun 
mi? Az kalsın Enver pap Üe arkadaflan bandarda (beykut) olduiuau biliycxum. bütilıı gUn evine kapanmasının sebebini .sevgisi iç.inde yaşamağa raı.i olacaktım. 
düşüp bnyılacaldardı. Kalpleri hızlı hızlı Soma Enver ~ doiru döndlL fimdi anlıyordum. Tanınmaktan ve ele HattA ... Hatta .. Onun beni sevdiğine, eıt
vuruyordu. Nihayet üç şahıs yanlarına - öt Dablmı ... Güzel lmf ... Delil geçmekten korkuyordu.. Şilpbesi.ı pla- ki ve lekeli matlsinden nedamet ettlll-
kadar geldi. Yerli atleti mucibince selam mi .,... ... öt.ün bakalım: mnı tatbikten önce benim hakkımda ne, benim yanunda mesut ve sakin bir 
verip geçtiler. Ennr Pata ıüldü: mal4mat tojNenuf, bekir ve pValı hayat yapmaktan ba§ka bir gayesi ol-

Artık ,.hrin tam ......-iyle d.- ~- - EYcst öniin ••• z.,_ ......_.-...... oJduiwnu anlamı§, zevklerimi, tabiatle- matlığına inanacağım bile gellyordu. Fa
m1tlard1. Sayfiye yeri olarak kullandah miyet vermem... Ne olacak... Nihayet rimi kim bilir kime tahkik ettirmiş ve kat sigorta meselesi benim bütün bu dU
bu semtte evvela mezarlıkla brfllqtılar. o kut da bir can tatıyor ... Onlar böyle kendisini bana sevdirmenin çok kurnaz- tüncclerimi altUst etmeğe kafiydi. 
Müslüman mezarlıiı ... tatlar ... yükse konuprak ilerlerken bir tepeye doğru ca bir yolunu buhnuştu. Ve ben enayi Evet.. Beni hayat sigortasına ya7.dır
tümaekler ... Şimdiye kadar gelip geçe ç.ıluyorlardı. Tepeyi qmqlardı. EnYOr bir balık gibi onun oltasına yem olmuş- ınıştı. Neden? .. Şüphesiz Adanalı zengi
fani insanlar .•. Enver Pata bunlara bft- pqa birdenbire irkildi. Sonra boynun- tum. Beni param için sevdiğini belli et- ni ijldUrdüğü gibi beni de öldürmek ve 

karken bafını salladı. Sanki: daki dürbini uzaklara tutarak: memek için zengin rolü oynamıştı. Kira sigorta primini almak için .. 
- Biz de günün birinde sizin gibi - O ••• dedi. Uzaktan bir çok atldar ile tuttuiu apartmanının kira&uu pe§in O gün, bil tün gün hiç bir iş göreme-

olacaiız. Demek istiyordu. geliyor... vemıesi bir tuzaktı. Ve bütün sennaye- dim. 
Bu cuma günü yüksek ağaçların göl· Pqıa dürbin ile bakarken diierleri de si de ondan ıbaretti. Ve ben apdalcuma Büromun kapısını içeriden kilitledim. 

sözleriJe bu 111üeti görmütlerdi bile... ve ahmakçasına .. Eşekçesine, kör körü- Akşama kadar, bnşun ateşler içinde 
- Atlalar seliyor ... Atl.lar... ne bu tuzağa tutulmU§twn •• M\icevher- yanarak dtl,ündtlm. Karım .. Nıhal.. Her 
- Kim ol.alar serek... len ~ olan iptiwının evvelce anla- ak§&m kollarımın arasında sıktığım ka-

öte dünyayı boylamışlardı. 
.Evet.. onun eliyle_ Çünkü Bonni 

Parker çok defa gangsterlere teslim et
tiği kurbanlarını bizzat kendi öldür -
mek ister ve öldurürdü. Tabancasını o 
bdar mahirane kullanırdı ki .. elli met
re uzaktan gözüne nişan aldığı adamı 
tam gözünün ortasından vururdu. Bu 
itibarla ona haydutlar ctabanc~a krali

Sihirli daire 
ve kiat parçası 

- Bilmiyoruz)... machlJm sebebini fimdi anhyordwn. De- dın bir katıl olsun .. Ve bana (Seni ae-
AtLlar IMnlenbire kaybolmutta. Celea ha llODl'll ben.im bütün iJJerime, hesap- vi~·orum) derken içinde beni öldUrecek 

lcaç kiti idi>. ilk sörünütte oldukça b- ı.nma bumunu solanUfiu.. Nerede bası- münasip zamanı kollasın.. Hayır.. Ha
lab.Lk aöriinüyordu. Fakat lr•'aW.i- li ifim Vlll', bankada Uç puam var .. yır ... Bu imkAnsız blrşeydi. 
hiııdnabin kayi,olmua dört Marisıi ..... Hepei.ni.. Hepsini biliyordu .. HatU ka- Akşam Yeşilköye döndüğüm zaman 
kik.aten endip;ye .evlu:ttnifti. samın iki anahtarından biri onda idi. 'Nihali kendi eliyle hazırladığı yemek 

- Ya yabancılar eie ... Tehlikeli bir Ya sigorta ıneselcsi.. Onu düşündükçe masası başında ve güler yüı.l.e beni bek· 
vaziyet ••na. Ui tüylerim diken diken oluyor .. MU. ler bUidum. 

çesb diyorlardı. 
'()'zerinde daima birkaç tabanca bulu

nurdu. Ik.i gogsünün ortası, jartiyer
leri, elinde ta ıdı-·ı çanta tabancalarını 
sakladığı ~ ~ lerdi. 

Amerika polı i bu kadını da maruf 
gangsterler arasılUl kaydetti. 

Kocalarını 
~atırları 

kııkanan bayanlar bu 
dikkatle okuyunuz .. 

Bay muharrir ..• Suallerinizi biraz yer· 
.iz bulsam, beni h!lksız mı görününüz? 

Bana. evlilikte daima mesud kaldınız 

YAZAN: LEVEL. •• 

erkeklere hoı görünmeiie meraklı olan· 
larile - münaH:beti sıkı hkı idi. 

Anlatacağım meaele. kocamın ölü

Baıta Enver paşa olduğu halde üç zat hiın bir prim mukabilinde hayatımı si- Hemen boynuma sarıldı .. 
silahlarına çoktan sarılmttlardı. Kaç kiti gortaya koymak hususllllda ısrar etmesi _ Bugün galiba çok çalııınışsın Cici 
olursa olsun daha Buhara kapılarada in- ve muvaffak obnası nedendi? .. Benim kom.. Dedi .. Yüzünden be1li. Fakat ben 
!erine çıkan bu maniayı bertaraf etmek 
lazımdı. 

Enver paşa heyecanla sordu: 
- Kim dersin bunlan hacı Sami) ... 

Bt1mcm pafam ... 

··BtrMEDt-

ölümümden istifade için.. senin büti.in yorgunluklarını çıkarırım. 
Bir insanın sevdiği kaduıın, karısının Bak.. Sana çok sevdiğin domatesli-pilav 

bir hırsız... Bir katil olduğunu öğrenme- pi§irdun .. Meı.elik çiroz salatası, cıacık 

si ne kadar leci bir şey_ var .. Kendim de varım .. Yetme% mi! 
Yapacaeun şey derhal meseleyi zabt- Öyle cana yakın bir bakıp varda ki Bir gun, Bonni P ı:iter, otomobdıne 

aldığı iki :re ini haydutların tuzağına 
götürüyordu. 

mı diye soruyonu. uz} münden 15-20 sene evveldi. Kocama ------------
taya anlatmak ve.. Nilıali tevkif ettir- Kendi kendime bütün gün rüya aanlii
ınekti. Nihali .. Yani katil bduı Meleği.. ğümü inandırmak istedim.. Şüpbe&iı 

Şehrin dışı.ru:lan otomobili süratle ve Doğru • pek zeki.iniz.. Hayattan alın· 
bizzat sevkederken iki polis yolunu kes- m11 bir roman daha yazabilmek için. ar
fi " dur işaretini v rdi. tık yqıru, b:ıf1nı alm1t bir bayandan ma• 

Va&iycl nazık.ti. Evvela yakayı ele IUınat kopar:nn:C i-:i;orsunuzl Beyhude 
vt-rmek, sonra da yakaladığı iki zengin inkar etmeyiniz.. MM.adanız ancak bu-

nvdan mahrumiyet vardı. dur ... 
Otomobılini durdurdu. Yakla~n iki Ben, kalbimde h.&li aşlc hisleri ve ha-

el ed bralan olcluğunu öğrenme?: husuaundaki 
polis memurunun uzcrinc iki ateş e-

arzunuza hizmef cdeceiim. 
lfte bqlıyorum. .e·:ltili dostum .. Size 

hakikati hiç b:r y::y lt"tmadan söyliyo-

rek ikisini d oldurdlİ. Bu fuıi vaziyet
ten şaşıran iki ?.engin d ne olduklarım 
anlamadan Bonni Parkerin birer kur-

b 1 ld·ı rum: Evet, e'l.!e-:liz·~ ::.aın.n me.ud, JUnU ile otomo i in içine seri ı er. 

her gün kucak dolueu mektup geliyor, 
ve ben bunlardan çoiunun kadınlardan 
geldiğini biliyordum. Gönderilen mek
tuplann hemen hiç biri.ine ehemmiyet 
Yermedim. 

Fakat bir daneai. Hollandadan gelen 
bir danesi beni çok üzdü. O kadar ki ko· 
camın Amsterdamda bir seYgİ}İaİ oldu· 
ğuna kafi surette hükmettim. 

Kocamın bir it için floranaaya gitti· 
ğinin ertesi gÜnÜ, Hollandadan gden ilk 
m ktubu açtım. evet, aldanmamııtım. 

Aziz doctum, bir kadın şüphesinde he· TabanC'a kraliçe.ti diri diri götürmek hem de çok mcaud ;dim. Çünkü kocamın 
vazifesini aldığı kurbanlannm ölülerini beni al-1::.t:'Tluına meydan vermediğim men hemen aldanmaz! mektup kocama 
haydutlara teslim etti. gı"bi. b--..n de onu aldatma~ d..:ğilim; Ve.. m&hıus bir afk mektubu idi. Mektubun 

Bu cinayet, Amerika zabıtasını haklı Son ncfeıimidtı en büyük bir huzur içinde sahibi olan Hollandalı kadın, kocamı 
olarak uabllqtirdi. verebi eceğim 1 çddırrıya .eviyor ve bunu, .. k 'yazılml§ 

Bu yaman kadın haydudun ancak cFak•t .. Baz:ı umanlar oldu ki ,liphe .ekiz eahifelik mektubunda bütün tafsi-
bltimle ele geçirileceği muhakkaktı.Sa§- elem ve tzbl'ap içinde ölmek dereceleri- litile anlahyordu. Bu kadın, kocama 
ka çare yoldu. ne geldim. Bun• dıı it:;af eô .. riın Ba1tılc •hillerinde bir seyahat teklif edi-

Btitiln .Oıta memurlarına onu gör- Kocamdan fÜ;-.hcleocWı.Cn zaman ol- yordu. Mektubun en altında da kalemle 
dükleri :perde derhal, sorgusuz falan du Sizin de beJıden idediğiniz bu gibi bir daire çizmiş ve bu dairenin içine de: 
üzedae 8ldüre&iye atq etmelm emri vesikalar olduiur-a göre ... Şüphelerim cBuradanb kelime.ini Yazmıttı. 
-.:rM. .Wn çok ifinize yan!'-calctır. Aziz mu- Bir erkek olduğunuz için bu daire ve 

Otlımobilinhı geçeceği yollann hemen harrirl.. dairenin içindeki kdime bir muamma 
it plllDe sivil zabıta memurlarından pır· Cüzlerin&zi neden b.- bdar açbnız? gibi sörüniir, fakat ben Hollandalı ka-
~ular kuruldu. Hatta gizli yerler-e mit· Si7e anlatacağım çok L~it bir kalp dının bu dairenin içine bir buse kondur-
-: ly~!er bile yerleştirildi. hikiıyesidir. duğunu ve kocama da orasını öpmesini 

'ıh yet bir giin Bonni ~r ve bu - Oıkkatle dinlıyorum bayan t işaret ettiğini hemencecik anladım. 
ı;ı ı r kurban edilecek ö.rNe •efll la- - Kocam, moda mü~viri idi. bunun Ne olcr&a olsun ben böyle bir ÖpÜf· 
.ital cıo.u olaa gap ' ™ BarNV ol- icıin kadınlarla • bele modaya dü~ün ve meYe de müsaade edemezdim. Kocamı 

çok -.evdiiim için bu acı hakikat önünde Bilrhan de. • .l--· • • • kti. Bir Sel ban .. de div• te , rın UCIClll ıçmı çe .. man a gon r gı gaze puça&l' 
bir deliye döndüm. Mektuba bakılına, kadeh s akı daha lad k be · • d ha·-1:~ '- d bu H llandal '-- ~ d ~ r yuvar ı. nı, -arıma nzıyen resun en ,~.e 
"'ocanun a o ı JUH11nıa ... a- F ka Dedi E Fakat ka h' . d vild'I - a t.. .. vet... , ister kuv\ct vererek uydurmuştu. 
... B l'fl ıssız eg 1 apd81 de.. İster ne dersen de .. Ben onu Nihali her akşamki gibi kucakladım.. 

u kanaat. bende bir mtikam arz:u.u h~1A . d Ot bi L.__ B' y ba d aftan tua sevıyor um... ıun r ıu;>ı:c.... ır anı şına otur um .. Bir tar azar 
uyandırdı. Dairenin olduğu yere en kuv- katil olduğunu avaz avaz bağırarnk iliD azar rakımı içiyor, bir taraftan da ha· 
vetli bir zehiri sürmek, bu suretle, Öpmek 

eden bu kuvvetli delillere rağmen ona vadan sudan konuşuyordum. 
üz:ere dudaklarını buraya yapı§tıracak 
olan kocamı zehirlemek istedim. 

Kararım kat'i idi. Fakat zehiri teda
rik edemedim. Bu imkansızlık ve kal
bimdeki 4iddetli kııllcançlık yüzünden 
ne yapacağımı şaıırmış bir halde bir dos· 
tı.nna sığındım. O, akıllı uslu, tecrübeli 
bir zattı ve bana: 

- Zehir mi) Buna ne )üz:um var, 
sanki ... O daireyi üzerine bir kağıt ya
pıotırmak suretile yok ediniz, mektubu 
kapayınız ve hiç bir ıey olmamıo gibi 
hareket ediniz 1 dedi. 

- Siz. ne yaptınız sayın bayan 1 
- Dostumun söylediğini aynile yap-

tım. Dairenin üzerjne bir kağıt yap1fhr· 
dım, zarfı tekrar kapattım ve mektubu 
kocamın diğer mektuplan aıasına bı· 

raktım. 

- Sonra, ne oldu} 
- Kocam döndüğü vakit, diğer mek· 

tuplar aruıııda bunu da açtı ve okudu. 
Tam dört gün benimle konuımadı ve 
~k dalızm bir luu<at sr:eçirdi, fakat, he-

karşı g&zühağlı bir aşkım vardı .. Nihal Yemekten sonra bermutat yatak oda-
beni o kadar kuvvetle elde etmişti ki... m17.a geçtik. Kahvemi7.i orada içerdik. 
Onu kendi naz.anında mazur görmek Birden titredim .. 
için bir çok vesileler .. Sebepler arıyor- - Ya, yediğim ~emeğe zehir korunu"· 
dum.. Belki, diyordum mazideki haya- sa!.. 
tından nedamet getiınıişt.ir. Ve benimle -BİTMEDİ·· 

tinci gün, beni ıüluan ve muhabbet ilr: 1 
öptü. Ve bana Akdenize bir seyahat tek-

lif inde bulundu. Demek oluyordu ki ko
cam Baltık luydarı seyahatini, Amater· 
damla kadını unutmuıtul 

- Şu halde, sayın bayan. mahut da
ireye yap!ftmlan bir parça üiıdın ke· 
rameti çok büyük imiı.. 

- Tabii... Sizin dü,ünemiyeceiioiz 
kadar büyük .. 

BiL SABİHA GOKÇBll 
Hastanede batırma 
soranlara teşekktlr 
edi7or-
Ankaı-a, 24 (A.A) - Sabiha~ 

bütün Türklüğü en büyük acı ile MnD 

Ataınwn ebediyete intikalinden duydu-

ğu sonsuz ıstıraptan ötürü İstanbulda ve 

bilfthatt tedavi altına alındığı Ankana 

- iyi, fakat ... Bu nasal bir kaiıt par- nümune hastanesinde gerek biu.at gel-
çasa idi} mek ve gerek telgraf, telefon ve mek-

- Bir kaç ay evvel ölmÜf elan küçük tupla hatır sormak lütfunda bulunanla· 

ve sevgili çocuğumuzun k.iiçiik bir fotoi- ra sonsuz ~ının sunulmuıı.ı 
rami idi... ~dolu ajansından rica etmiştir. 



Kartaca harbine ait bir ltaly1an llmf 
• 

rı a 
Y artaca mücadelesini Ro·man;ın 
zaferi ile bitiren bu filim hakkında:~ 

Klod Farer ne diyor? 
Şüphesiz k.i bu tarihi harbin hakiki buna multabil karşı tarafda ve çadırında 

kahramanı Sipyon değil, Hanniboldur. m~tE;vazi, fakat _ asil, sade bir hayat sü
F akat bugünkü ltalyan patriyonizmi bir ren Kartacalı kumandan ... 
Kartacalının kahramaıılığu'I hazmede- Diğeri de o zamanki R~ma meclisi 
memiştir ve bat rolü bir Kartacalıdan zi- ile Kartaca meclisinin mukayesesi ... 
yade bir Romalıya vermeği tercih etmiş- Belki de baden.· değil ve tesadüf ese-
tir. ridir. Bu iki meclisin vaziyetleri iki dev-

Bununla beraber Senaryonun muhar- Jet merkezi arasınd~ bir mukay:ese ihô
rirleri Kartacalı kumandanı ve hatta bir malini bize habrlabyor. O devirde Ro
adam gibi göstermek arzusuna uyma- mada politikacı gevezelikleri ve kolis en
mıılar ve onu huiki çehresile ihtiyar fa- trikaları var.Halle, gürültülü patırtılı nü 
kat metin iradeli. zeki ve uil bir kahra- mayiılerle Romada Sipyonu Afn"kaya .. 
man eeklinde tasvir hU.şina.slığmı yap- Hannibol üzerine yÜrümeğe tahrik edi
mışlardır. Filmin bütün kıymeti tarihi ha- yor. 

Sinemanın istikbali 
Holivut artık mevkiini Avrupaya 

mı terketmek üzeredir? 
Amerika • 

sıneması bir buhran geçirmektedir 

Klod F arer, eski Roma zamanında ve 
Kartaca ·harbini ta.viren çevrilmiJ olan 
cAfrikah Sipyon> adındaki ltalyan fil
mi için bir tenkid yazmışbr. Klod Fare
rin bir sinema, bir filim tenkidi yapması 
biraz garip görününe de bu filmin mev
zuu ve son F ranaız - ltalyan gerginliği 
gözönüne getirilirse hususi bir ehemmiyet 
arzeder. ltalyanın Tunus üzerindeki iddi
alan ve eski Roma imparatorluğu ile 
bugünkü Tunus toprakları üzerine eski
den hakim KartacalıJar arasındaki harbi 
tasvir eden ve ltalyanlann o zamanki za
ferlerini gösteren bu filim, Klod F arere 
telhisen naklettiğimiz şu satulan yazdır
mıştır: 

< Bilmem tarihin Roma denini hatır
layor musunuz~ Eier bu devrin bir saf
hasını görmek isterseniz elyevm Pariste 
Fransızca kopyeai gösterilmekte olan 
Cannina Callonenin filmini seyre gidin. 
Bu filim hakikaten enteresandır. Tarihe 
'ait ve unuttuğunuz bir çok cihetleri ora
.da bUlaCak ve hatırlayacaksml%. Sinema
'dan çıkarken de beyaz perdenin üzerinde 
birbirini kovalıyan siyah gölgelerin çok 
sanatkarane istiııamından mütevellit de
rin bir sanat zevki de duyacaksınız. 

kımdan ziyade eanat noktasındadır. Harp Senaryonun muharrirleri bir tarafdan ltalyanca film gazetesi, Amerlka sine- etmi§ür. Bundan dolayı Amerikan sine- insanı artık dekor görmeğe değil, içten 
salmeleri. yanlıt tarih noktalarına ve Ital- Sipyonu haksız yere büyü}türken diğer masmm bir buhran geçirdiğini ka,det• maaıhğmm elinde Holivut gibi mükem- gelen mevzular işitmcğe gidjyor. Sine. 
ya lehine bariz hatlanna rağmen güzel- tarafdan Hannı"bolu da yine bak.sız ,..ere tikten sonra Awupa siııemacıltılınm bu mel bir sinema merkezi olduğu halde ma senaryosu yazanlar da mevzularile 
dir fuat fecidir. Bu fecaat sahnelerine küçültmek istemişlerdir. bıjırımdan istifade ede:ıelt Anıerika ıı:i- bu merkezden lAyıkiyle ~ade edeme- isimleri ebedileştirmek istediler. Ameri· 
ne lüzum vardı'> Benim fikrime Köre ve bu filmi eeyre- nemasının yer yüzünde tuf:tuğtl mevkii mi§tir. Amerikan filmi dekordur, maki- ka rejisörleri bu basit mevzuları çevir• 

Filmin bizce Clikkati çelı:cn iki tarafı decek olen Fransızlara tavsiyem tu~ur: i§gal edip etmiyeceğini soruyor. ı:ı.edlr, özü noksandır. Amerikalılar film meğe layık görmedi. Ve Amerikadakt 
daha var. Sipyon ne kadar büyük gösterilmek is- Bu te göre A . .çeviı'irir.en dek.ar ve ihtişam için neler sinema buhranı bundan başladı. 

Biri, Romada lük.s ve refahlı, eğlence- t.enilirse istenilsin. H.annibol büyüklükte ~~ ~e sin nupa faik sıı::: ·feda etmezler, mesel! Bomeo ve Jüliyeti Bu buhran devam ediyor. Holivuf 
li bir hayet yqayan genç Romalı kuman- ondan qağı değil .. Hatta ~daha bile fts~ nın an emasma bir Amerikan barına götürmekte ve ora- fabrikaları artık eskisi gibi harıl harıl 
dan SipyonUıı hakik(h.ayat eahn~lerl-;~ ~GndÜr: .. > · nokta. Avrupeda çevrilen filmlel'h:ı. bti- da bu iki sevdalıya kokteyl içirmekte çalışmıyor. Buna mukabil Avrupa film-

. yilk kıymeti haiz olan eserlerden seçil- tereddüt etmezler. Bu suretle tarihi bir 
leri daha çok aranıyor . 

. ~yi istedikleri gibi tahrif etmekten 

~-- ...,..... . 
Afrikalı Stpyon filminin sanat bakı-

mından kritiğini yapacak değilim. Eser, 
güzel.. Senaryosunu yazanlar geniş hayal 
kuvvetlerini göstermişler. Tan'hi bir fi
Jftn tıpkı tarihi bir roman gibi tarihin 
çıplak hakikatlerini biraz giydirmesi, içi
ne yine hakikatten uzaklaşmamak şartilc 
hiraz fantazi lı:oyması, biraz hayal karıJ
brmıısı fakat taevir etmek istediği deVtin 
'de aynası... Belirttiği ,ahsiyetl~rin, kah
ramanlarının tarihi karakterlerini l:>oz
maması şarttır. 

Afrikalı Sipyon filminde işte bu yok
tur. 

Sipyon hem bir koca ve hem de bir 
babadır. Filimde kansını ve çocuğuna 
görüyoruz. Fakat bunlar filimde hiç ko
nuşmuyorlar. 

29 yaşından 42 yatına kadar ltalyada 
yaşamış ve pek c;.olı: Romalı ve ltalyan 
kadınlarla tanıpnış olan Hannibolun yal
nız tek bir ka<Iınla ve o da a1elade hiT 
adınla münasebeti gösterilmiştir. Esere 
bir kadın kahraman vermek. için bu çolı: 
zayıf noktadır. 

Beyaz perdenin uğursu·z ka·dınla:rı 
yerlerini uğurlu/ara bıraktılar 

Eskiden, eskiden dediğimiz uzun se-1 delerinde bizi teshir etmekle kalınazlar r tık lııalmadı. 
ileler evvel değil, daha birkaç sene w- geceleri rüyalarnnıza da girerlerdi. Bu Ve çok şüki:it beyaz ~.r-de ~bize ..... . 
veline gelinceye kadar beyaz perdede kadınların insanların hayatları üzerinde cMeşum 1'2adm> örnekleri değie .Sth'hat, 
(Meşum kadın), (Uğursuz ka<lın), <Fa- de tesirleri görülürdü. En temiz aile ka- neşe ve gençlik: ooyecanı a~ılıyan, feci 
cia kahramanı .kadın> rolleri birinci de- dmlan meşum kadın rolünü kendi hu- filobetli ihtiraslardan uz.ak, temiz seci-

recede yer alırdı. Bu rollerde muvaf- swıi. hayatl~d~ da o~ağa ~~ ydi temiz arkOOa§lık. hisleri ile .~et
fa:k olan yıldızlar yükselme yoluna mu- tılar. En temız aile erkeklerı, temız yı;ı- bulan' yen.i model cUğurlu kadın> tiple-

aff k 1. dı.ınlar ·valarmı bırakıp c.Meşum kadm>lar pe-;: • • • -~..ı- w _ 

v a ıyet 1 a mı atmış sayılırlar- şinde koşmaktan adeta bir moda gUiı' n verai. Amerika bile --~ :ugur~}~a-
dı. Meşum kadın Amerikada ve Avru- ,_ d dul S _,_ p te d .. dm savdiısmdan vazgeçti. Evveltt bu 

.. .. . ' . . . . . zev.ıı.. uy ar. ırtınu.i:l an r ensı . . . .. · 
pada butun seyırcılen kendi peşme su- feci bir rol yapan Evelin Brent, meşum rollerde bUyUk şöhret ~arı a~ 
rükliyen bir tipti. Stüdyolar, bu roller- kadın rolüne çıkan bir J ean Gravford, olanları şimdi yeni ve (1§.ğ.urlu kadnı.) 
ıle parlıyan ve parlamak istidadını gös- biraz uzak senelerde çılgın perestişkar- rollerinde uğurlu hamele:l'le pal'hidıkla

leren yıldızları el üstünde tutarlardı. lar toplıyan Nonna Tahnaç ve Polanegri rını görüyoruz: . . Bunu beyaıı perdenin 
Meşum kadınlar, sadece sinema per- ve bunların korkunç sanat akisfori ar- büyük bir kazancı telakki edebiliriz. 

Küçük sınema haberleri 
Şarltrante, senaryosunu bizzat kendi- I vakıt istasyonda kendisini uğurhyan 

tlnin hazırladığı, musikisini kendisi bes- arkadaşlarına: cBen yıldız olduğuma 
teJediği «sihirli yol> ismindeki filınde bir türlü inanamıyorum. Baksanıza, be

baş rolü oynıyacaktır. ni teşyie gelenler arasında tek bir ga-
* Ludvig Borgcrin yeni çevirdiği cüç 

vals> isimli filinin 1939 k!§ının en güzel 
opereti olacağı ve bütün dünyada bü
yük bir rağbet kazanacağı tahmin edi
liyor. 

cEdvig Föyyer> ben maceraperest 
bir kadındım> filminde macerayı seven 
bir Rus kontes rolünü oynamaktadır. 
Bu filim biter bitmez yıldızın Jan Mürat 
ile evleneceği de ağızlarda dolaşan dc
dikodulardandır. 

MIŞEL MORGAN 
• Mişel Korgan Holivuttan ayrıldığı 

zeteci bil~ yok..> diyerek şaka yapmış
tı. Bcrlinden Parise dönerken Morgan 
büyük bir yıldız olduğuna inanmı.ş ol-

sa gerektir.Çünkü istasyon, kendisindaı 
sinema ~eh.rine dair düşüncelerini soran 

gazet-ecilerle doluydu. Fakat yıldız bun
dan da pek memnun görünmiyor. Bu 

memnuniyetsizliğini arkadaşlarından bi
rinin elini sıkarken: cJan Gabin gelme-

di ha. Keşki o gelseydi, hiç biriniz bu
lunmasaydınız'> cümlesiyle açıkça söy
lemiştir. 

KfiseJ.erde sine .. 
ma oyna tacakl&r 
Noel yortusu münasebeüyfo Ingilte

rede .kiliselerde gösterilecek bir film 
hazırlarunaktadır. cSulh prensesi« ismi
ni taşıyan bu film Meryem ve Isa mev
zuu iizeTindedir. Filimde Meryem ro
lünü genç bir artist yapmaktadır. Fakat 
onun da annesinin kucağında görUnecek 
Isa rolünü oyruyacak çocuğun dft ismi 
gizH tutulmaktadır. Isayı biri on beş 
günlük, diğ2ri 6 aylık bir çocuk temsil 
etmekteıiir. Evvela, annesinin kucağın
da on beş günlük olarak görünen Isa, 
filmin diğer k.Jsmı da 6 aylık olarak rol 
almaktadır. 

Filmin senaryosu bir Ingiliz rahibinin 
karısı tarafından yazılmıştır. 

, .... ,:ı...ı~ _,._ Makalesini hülasa ettiğimiz gazeteye 
~\'~euer. 

Fransnda~ w Italya<la bu noltıtaya çok Halk bu çe.şit eserlere illı:: 2.8J'Jlan1arda göre film sermayesi yavaş yavaş Ame-
~t edihriektedir. Hatbulı:i Amerikan çok rağbet etti. Fakat bugfuı artık bık- rikadan Avrupaya kaçacak, yoktan ya

sanııQ, tekrıik :Şleı-i vasıta ohnaktan çı- 'tı. Bilhassa sinema sesli olduktan sonra ratılan Holivut kısa bir zaman içerisin· 
'.kar.auş, dOğruda;n doğruya sa-ye ittihaz mevzuun ehemmiyeti arttı. Bu günün de yokluğa karışacaktır. 

Pamuk P renses ve yedi cüceler 

D!sney:n meşhur Miki Faresinden son
ra ve en son icadı olan pamuk prenses 
filmi cidden nefis bir şaheser şeklinde 
sinemacılığın terakkiyatının başında 

yer almıştır. Baştan başa müzik, sanat daki resim pamuk prensesle yedi cüce 
ve zeka eseri olan pamuk prenses, mev- filminden alınmış parçaları göstermek
zuu yedi cüceler: masalından alınmakla tedir. 
da bir kat fazla yükselmistir. Yukarı-
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Der Gün Bir liifijige,· 
~ - . ' 
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HIRSIZ 

kal'fl c1unmuz değilim .•• 
Bricitta bunlan söylerken Riizel batanı EN UCUZ EN KIYMETI.I 

göieüne yulamlfb. lııtiyeceiim avane Y 1 L B A Ş 1 H E D 1 YE S 1 
bu deiildi. Böyle olmakla beraber gene 
eevinçle, sururla bu eevimli kadını kolla
nman aruına aldım. 

Aktam eert, ııert telefon çaldı.. . Bri
gİtta idi. Tela,la bir seııle konuf1Jyordu: 

BRONZ 
Dit Fırçalanc:hr. 

Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. 

Yfilff ASJR 

Sovyetler Birliğinde 

7 

15 50 16 
15 25 15 75 
13 50 16 
16 50 16 50 

13 75 

DOKrGRVJr KOŞESI: 
••••••••••••••••• 

Uc • türlü şişman 
--o-

YAZAN: Dr. G. A 

mez. 

Bununla beraber ıişmanlık insanın aağ
lığmı bozar, ömrünü kısaltır. Şişmanlar 

zayıflardan daha az yaıarlar. 
Şişmanlık bazılarında bir hastalıktır. 

Bazılarında da ba~ka bir hastalığa karıı 
tabiatın verdiği bir müdafaa vasıtası, me
seli v.erem hastalan iyi oldUklan vakit, 
çok defa, ıişmanlayarali: o hastalıktan 

kurtulurlar. 

8 
9 

10 

14 25 Böyle müdafaa vasıtası olmayıp ta 
15 25 baıla baıına bir hastalık olduğu zaman 
18 50 ıiımanlık insanın vücuduna türlü türlü 

11 18 75 zararlar verir. 

il Dainıi 

İNCİR 

82 Alyoti bira. 
~ 70735 Eski yekun 
l 70817 Umum1 yekdn 

Z'.AHİRE 

~40 çuval Buğday 
135 çuval Arpa 
37 balya Pamuk 

( 

4 75 6 58 Hu. 

5125 550 

36 
3 875 

49 50 

ilan 
Mandolin öğretecek bir hayan 

öğretmen lazımdır. öğleden ev· 
vel 2995 telefon numarasına veya 
Birinci Kordonda 326 numarada 
Bay Y akuba müracaat. 

{1-2) 

ilan 
Encümeninden: 

Memleket hastanesi onarılmaıınm (2798) lira ( 10) kmut ketif be
delile ve 15 gün müddetle apk ebiltmeye konuldujımdan iateldilerin 
2490 sayılı yua hükümlerine göre hazırlayac•klan teminatlarile birlik
te 9/ikinci kinun/939 pazartesi süni saat 11 de il daimi encümenine 
bat vurmalan. 4474 (3184) 

Böbrekler bozulur, idrar geç çıkar ve 
azalır. Karaciğer bozulur, böbreklerden 
çıkan azot kanın içerisine kantar. Bundan 
da adını §Üpheııiz bildiğiniz üremi hasıl 
olur. 

Kara kan damarlan bozulur, vücudun 
öteainde berisinde Iİfler peyda olur. Bu
nun atkuından kumm kan damarların
daki tan.iyon da artar. Daha eonra yü
rek te yorulur, nefeıı darlığı gdir, alt.ci
ğerlerin alt taraAannda kan birikir. 

Bundan dolayı ıipnanlar ~uk ihti
yar olurlar ve ömürleri luealar. 

Onun için bu fiımanhktan kurtulmak 
iyidir ve lüzumludur. Ancalc bir taraftan 
az yemek. bir tarafdan da çok hareket 
etmek insanı zayıflatır, diye kendi kendi
ni fiıman1ıktan tedaviye kalkıımalc teh
likeli olur. Şi9manlık bqka bir hastalığa 
kartı bir müdafaa vuıtuı olarak ge1miı
ııe az yemek o hutalığm tekrar ilerleme
sine yol açar. yürek yorulmuı bulunursa 
çok hareket onun yorgunluğunu arttınr, 
yağlar belki erir, fakat fİfmanhiın yerine 
zararını daha çabuk belli eden yürelc has
talığı ilerlemiı bir halde meydana çlkar. 
Şi,manlık dahili guddelerden birinin ek
eik işlemesinden ileri geliyorea ne peh
rizin, ne de çok hareketin faydası olur. 
Şi,manlık geçmez, fazla olarak zayıfla
mak iıtiyen çok ıinirli olur. 

SAHİFE' 

Doktor Operatör 
Cemil Oral 
MEMLEKET BASTANF.Sl 
ESKİ OPERATÖR() 

KEMALPAŞA iCRA 
MURLUOUNDAN: 

ME. 

lzmirde Nitli kamile 371 lira 
ve masrafa borçlu Ulucaktan Ha
san küsenin kanunuevvel 935 ta
rihli ve 33 numarala tapuya müs
tenit köy içinde sağı muhacir 
mustaf a solu yol arkası muhacir 
Hüseyin önü yol ile mahdut 300 
lira muhammen kıymetli bir par· 
ça furunu satılmak üzere müza
yedeye verilmit tir. ~ 1-939 cu
marteai günü saat 11 • 12 de K. 
Pata icra dairesinde yapılacak 
birinci artırmada teklif edilecek 
bedel muhammen kıymetin yüz. 
de yetmit betini bulduğu takdirde 
ihale edilecektir. 
Nokıan bir bedel teklifi halin

de müfterinin taahhüdü baki kal
mak f&l'tİyle artırma 15 gün uza
tılır. 13-2-939 tarihine müaadif 
pazarteıi günü aynı saatte yapıla. 
cak ikinci atırmaaında teklif edi
lecek en aon ve en fazla bedel mu
kabilinde ihale edilecektir. Del
liliye resmi ile ihaleye müteallik 
masrafları mütteriye aittir. AJ -
mak istiyenlerin muhammen kıy
metine göre yüzde yedi buçuk ni1-
betinde teminat akçeıi veya milli 
bir banka mektubu ile ihale va
kıtlannda icra dairesinde hazır 
bulunmaları ve fazla izahat iati
yenlerin bugünden itibaren açık 
bulunan f&l'bıameyi tetkik eyle • 
meleri ve bu mülk üzerinde bir 
güna hak ve alacak iddiaaınd• 
bulunanların 20 gün içinde daire
ye vesikalariyle müracaatları ak
si halde hakları tapu ıicilile sa
bit olmıyanların paylatmadan 
hariç tutulacakları ilin olunur. 

Dosya numaruı 36-40 dır. 
(4506) 

GA YRt MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTIRMA tL.\NI: 

SALiHLi iCRA MEMURLU • 
öUNDAN: 

inhisarlar idaresine borçlu du· 
raııllı köyünden halil oğlu ahme
de ait duruıllı köyünün yeni p&· 

zar mevkiinde tapunun tetrini ev· 
vel 931 tarih ve 1 numarasında 
kayıtlı 5 dönümden ibaret tapu 
kaydına nazaran tarla halen çe
kirdekıiz üzüm bağı olan itbu ma
hallin beher dönümüne 50 lira 
kıymet takdir edilmİ.f ve 30-1-939 
tarihine müaadif pazartesi günü 
saat 14-15 te ihale edilmek üzere 
açık artırma ile satılığa çıkan) -
mıttır. 

Artırmaya ittirak edenler mu
hammen kıymetin yüzde yedi bu
çuğu niıbetinde pey akçeıi ver
meleri lazımdır. 

Tayin edilen zamanda l'ayri 
menkul üç defa bağırıldıktan 
ıonra en çok bedel verene ihale 
edilir . . Yüzde yetmiti bulmazsa 
ihale on bet gün sonraya bırakı
larak o gün en çok bedel verene 
ihale edilir. 

Bu baia ait f&rbıame dairemi
zin 938-58 aayılı doayuile herke
sin ıörmeai için ilin tarihinden 
itibaren açıktır. 

Daha fazla malimat almak i .. 
tiyenlerin memuriyetimize müra
caat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

3187 (4497) 

A KL INIZ D A KALSIN .· 

Bt ve sebzelerin iyice pişınemeslnden, ıneyvalarm gtizelce yı1uuunaınasmd.in, içilen salal'IB temiz ve sal ollllalllaSlllda bAml olan so
lucan dedlll•lz banak kartları en mUZll' hayvanlardır. Banlar; ince barsalm iç zarına yapışarak ve kan emerek yetlflr ve Breıt•. • 
Ekseriyetle çocülarda balanar. 
Halsiz~ kansızbk, bazımS1zlık, karın ağrıları, karm şipnelerl, buran, makat kapnınası, ishal, oburluk, bal dönmesi, salya akmasa, 
sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, aörınecle, ifitmede bozukluk hep ba kartlarm tesiridir. 

B İS K Ü 1 S M E T s OL u C A N 
c.. v l T İ 

Ba kartların en birinci devasadır. Böyük ve ldiçtlldere emniyet ve itimatla verlllr. Her çecllk •ve seve yer .. ÇocaldarllUza senede bir 
kaç dela ihtiyaten veriniz .. Aile doktorunuza danıpnız.. 
DiKKAr: Kullancbktan yirmi dört saat sonra solucanlar cltlşıneue çocalanazda solucan ol•ad..,.• ltlm•t eclhdz .. 
Sddaat Velciletinla re-i mttsaadeslnl ldlzcllr. Tarzı istlmall kutular içinde razıbdır .. 

11ATi HER ECZANEDE (20) KURVITVB.. ( S M E T ) kmble dUduat.. 



GAYRI MENKUL AÇIK AR· ı 
TIRMA iL.ANi: 

SALtHLt iCRA MEMURLU
GUNDAN: 

inhisarlar idareıine borçlu 
araplı torunlu köyünden kürt Ali 
oğlu Alinin borcundan dolayı to
runlu köyünün yel mevkiinde ta
punun kanunusani 341 tarih ve 
72 numarada kayıtla bir hektar 
3785.M2 tarlanın beher dekanna 
yeminli ehli vuku fi ar tarafından 
takdir olunan 15 lira kıymeti mu
hammine ile 30-1-39 tarihine mü
aadif pazartesi günü saat 14.15-
te ihale olunmak üzere açık artır
ma ile satılığa çıkarılm19tır. Ar • 
tırmaya ittirak edenlerin muay • 
yen saatte icra dairesinde hazır 
bulunmaları ve yüzde yedi buçuk 
pey akçuı vermeleri lazımdır. 
Tayin edilen zamanda gayri men
kul üç defa bağırıldıktan sonra en 
çok bedel verene ihale edilir. An
cak yüzde yetmit be~i bulmazsa 
artırma on bet gün sonraya tem
dit ve on befİncİ gün yapılacak 
art acia en çok bedel verene 
ihale edilir. Artırmaya İftirak 
edenler artırma tartnamesini oku
muf ve içinde yazılı olanları ta
mamen okumut ve kabul etmif 
aayılırlar. 

Daha fazla malumat almak is
tiyenlerin her gün dairemizin 
93856 sayılı dosyamıza müracaat 
etmeleri lüzumu ilin olunur. 

(4495) 

s. FER 1 T 
Eczacı başı 

KOLONYAL ARI 
DAMr.:ASI ıırGiU.iYA •BEŞ ÇİÇEK· YASEMİN· FUL· REVEDO~ • "!~r..ıELYA ·KREP JORJET· MURAD· 

UT ,~i • llERGiS NUV AR· UNUTMABENİ • SENiN iÇiN • LEYLAK. 

Tabii Çiçek Kokularıdır 

D E P O : Şifa Eczanesi 

-
Hakitati Her~es Bilmeli 

Grip, Nezle, Enfloenza, Sıtma gibi tehlikeli hastalıklara tutulmamak için, sağlığınızı daima BlOGENINE 
dediğimiz kan ve derman haplarile siğortalayınız. 

BIOGENtNE; birçok mühim devaların birlqtirilmeıile meydana getirilmi§ en birinci kan, kuvvet, ittiha 
yaratan ve mucize gibi tesirini derhal göateren buhmmaz bir müstahzardır. 

BIOGENINE; kandaki kırmızı yuvarlacıklara verdiği yeni yeni büyük kuvvetlerle hariçten gelecek her 
türlü mikroplan derhal öldürür. Tatlı bir iftiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamla~tınr. Zeki ve hafıza
yı parlabr. Bel gevıekliği ve ademi iktidarda pyam hayret faydalar temin eder. 

BIOGENINE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıttan, soğuktan, yağmurdan ve havaların değİf1Desinden 
müteessir olmazlar. Çünkü uzviyet, her zaman genç ve dinç bulunur. Ve bu sayede müthit ikıbetlerle ne
ticelenen; Grip, Nezle, Enfloenza, Sıtma gibi afetlerden emin bir surette korunmuı olur. Sıhhat V ekileti
nin resmi müsaadesini hai7.dir. Her eczanede bulunur. 

Sayın Bayanlar 
Bütün İzmir ve Ege halkının severek 

tanıdığı biricik snn'atkar kadın berberi 
MİNİK SITKI BABAOOLU 

İzmirdc moda fileıninin umumi arzusu 
üzerine bu kcrre t 's ettiğim (Alsnncak 
Mesudiye caddesi İntikam sokak Numa
ra 5 teki) şubemdc her gün saat •4a ten 
itibaren müşteri kabulüne başladıi,1uru 
ve saat •8• den •4• c kadar eskisi g;bi 
Keçeciler caddesi No. 640 üç katlı mer
kezinde çalışb[.~ı arzctmcklc şeref 

duyarım. 

10 seneden beri İzmir ve Ege muhitin
de gördüğfun rağbet beni yeni fedakar
lıklar ihtiyarına sevketmis ve Alsancak 
şubemi imrenilecek bir mükemmeliyet
te küşadıma sebep olmuştur. Bir kerre 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Kazanç vergisi mükelleflerinin 

nazarı dikkatine 
1 - K,. "nç v~eiai ikinci takait zrunanı hulul etmiJtir. 
2 - Birinci k&nun 938 sonuna kadar mükellefler ikinci taksit 

borçlannı me.,ıup oldukları maliye &ubelerine tediye etmelidirler. 
3 - Maliye cfa· es;, tab:it borçlarını vaktinde ödemeği ihmal ctmi§ 

olanlardan cebri lmnım yoll&riyle takat bedellerini islihsal için lazım 
eclen tertib<ıtı tarnamilc alm "' bulunduğundan mükelleflerin kendi
lerini hem yiizdc on zam cezas•ndan "·e hem de cebri t hsil~t tazyi
kinden vareste bulundurmak üzere taksit borçlarını hic bir ihtimale 
kapılmayarak bu ay zarfında behemeha1 tediye etmeleri menfaatleri 
iktizasındandır. 

4 - Geçen taksidin tahsilinde alınan tedabir alakadarların malu
mu olduğundan bu taksidin tediy inde tehalük gösterilmesi sayın 
mükelleflere ehemmiyetle bildirilir. 

-------------- z.iyaret menfaatiniz icabıdır. Bir giln 10 20 25 4333 (3072) 

Halil bir üşütme bazan büyük bir hasta
lık çıkarabilir, derhal bir kaşe 

S E f A L İ N Alınız 
IZMIR ASLiYE 2 Cl HUKUK 

DAiRESiNDEN: 

Davacı pazar yerinde hane bey 
sokağında Ali kızı Kamile tara
fından müddeialeyh kocası pazar 
yerinde yeni binada mukim Ah • 
met oğlu Mehmet aleyhine açtığı 
ihtar davasının müddeialeyh na
mına çıkarılan davetiyede ken -
disinin göaterilen adreste bulun
madığı ve zabıtaca yapılan tahki
katta bunu teyit eylemit olduğun
dan bermucibi talep müddeialeyh 
hakkında gazete ile ilanen tebli
gat icrasına karar verilerek bu 
baptaki muhakeme 13-1-939 ta
rihine müaadif cuma günü saat 
ona bırakılmıf olduğundnn tayin 
edil r. ,.. .. nde müddeialeyhi bizzat 
ve yal · i: tarafından musaddak 
bir vekil göndermesi aksi takdir
de hakkında gıyap kararı verile
ceii tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilin olunur. 

(4499) 3185 

tZMtR BELED:YESf NDEN: 
- ltf aiye için satın alınacak 

bir adet komple itfaiye tipi klavuz 
otopompu itf aiyc müdürlüğünden 
ücretsiz olarak tedarik edilecek 
mali ve fenni f&rtnameıi veçhile 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmut
lur. Muhemmen bedeli 5500 lira
dır. Muvakkat teminat mikdarıda 
412 lira 50 kuruttur. 

Kapalı zarfla ihalesi 10/1/939 
salı günü seat lG da Belediye en
cümeninde yapılacaktır. l11tirak 
edecekler 2490 sayılı kanunun ta
rifi dairesinde hazırlnnmııt teklif 
mektublarını ihale taı.-hi olan 
10/1 / 0 39 salı günü nzami saat 
15 c kadar Encümen re· slieinc 
verme!· d irler. 

25-30-3-6 ( 4501) 
Be r metre m:.ırnbbaı 600 ku

nı. tan 1903 lira 50 l<uruı; bedeli 
muhemmenli 7 nci adnnm 317.25 
metre murabbn ndaki 6.6-1 ve 
7-1 aayıh ar .. alarının satı111 ha ka
tiplikteki ,,arlncımesi veçhile 10-
1-39 anlı :;ünü sc.at 16 da açık ar
tırma ile ihale edilecektir. lttirak 
edecekler 142 lira 76 kurufluk 
muvakkat teminat makbuzu ile 
encümene selirler. 

25-30-3-6 (4500) 3186 

evvelinden randevu alınması rica olu-
nur. 

Keçeciler merkezi TELEFON : 3101 
Alsancnk şubesi : TELEFON: 3329 

l - ]3 (3108) 

AŞÇIRAŞl l\fARKA 
Makarnalar 

Sel~nik aergiainin Birincilik 
madalyaamı kazanmqbr. 

AÇIK ARTIRMA ILA.NI: 
SALiHLi iCRA MEMURLU • 

GUNDAN: 
f nhiıarlar idaresine borçlu Nu

ri oğlu Osmanın durasıllımn ala
tehir çayı mcvkiinde vaki tapu • 
nun 4.931 tarih ve 27 numarasın
da kayıtlı 5514 M2. bağ yeminli 
ehli vukuflar tarafından takdir 
olunan 350 lira kıymeti muham
mincsi!e 30-1-39 tarihine müsadif 
günü saat 14.15 tc ihale olunmak 
üzere ıırtırma ile satılığa çıkarıl
mıftır. 

lıtbu bağn nit \>ür :name daire
mizin 938-373 sayılı dosyasile 19-
12-938 tarihinden itibaren her 
kes·n görebilmesi için &çıktır. 

Arbrmaya i tirak edenler yüz
de yedi buçuk teminat akçesi ya
tırma!arı lazımdır. Tayin edilen 
zamanda gayri menkul üc defa 
bağırıldıktan sonra en çok artı
rana ihnle edilir. Ancak yüzde 
yetmiş beşi bulmazsa on bet gün 
temdit ve on betinci günü aynı 
saatte yapılacak artırmada en çok 
artırana ihale edilir. Daha fazla 
malumat almak istiyenlerin yu -
karıda numarası yazılı do.yamı
za müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. ( 4496) 

Izmir Posta 
lüğünden: 

Telgraf müdür-

1 - Bedeli k~fi 745 lira olan P. T. T. Müdürlük binası dahilinde
ki kalorifer kazanman tecdidi ve teaisabnm tamirab mevcut ke4ifname 
ve prtnameıine tevfikan 5/l /939 tarihine müaadif perıembe günü 
ihalesi yapılmak üzere açık ekıiltmeye konulmuttur. 

2 - isteklilerin ihale gününe kadar her gün 9 dan 17 ye kadar P. 
T. T. Müdürlüğünden bedelsiz olarak §al'lnameyi alabilirler. 

3 - Taliplerin teminatı muvakkate olan 55 lira 88 kuruıu P. T. T. 
veznesine yatırara!t ale.caklan makbuzla tarihi mezkiırda saat 15 de 
müdüriyette müte?c!-ikil satın:ılma komisyonuna gelmeleri ilin olu-
nur. 20, 25, 30, 3 4424 3131) 

c •• , •• 

lzmir Pc.muk mensucatı Türk 
Anonim şirketi Kaput bezi sahş 
fiati. 

Tip No. l\tnrkası Eni Santim 36 metrelik bir top 
Satı.5 fiati 

Kuruş 
4 At 85 655.-

14 At 75 595.-
5 Değirmen 90 759.-
5 Değirmen 85 '726.-
S Ccyik s:; 731.-
8 Geyik 75 665.-
9 Tayyare 85 675.-
9 Tayyare 75 615.-
1 Köpekli 85 653.-

lsbu fiatler fabrika teslimi satış fiati olup ambalaj masrafı müşteriye aittir. 
25 toptan a atı sah~larcla yukandaki fintlere yüzde 2 zam olunur. 

TÜRKiYE ~ . 
Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipliğil 
FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNDEN: t 

P AMlJK IPLIGI SATIŞI: 
Ka)scri Bez fnbrıknsı nıaı. 

·azilli Bnsma fabrikası malı 

Ereğli Bez fabrikası mnh 

12 No.Paket415 kuruş 
n6 No.Paket480 kuruş 
:t4 No. Paket sso kuruş l' I 
24 No. Paket sso kuruş 

1 
Pintlcrlc fobrikndn teslim şartiyle salılmaktadu. İplik müstehliklerinin f 
) ukandn ) azılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaç
lan nisbctinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muh
telif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği müstebliklerinin de ihtiyaç• 
Janru ayni şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına siparİf edebilecekleri ilin 
olunur. 9318/4498 

27 - 29 - 31 - 3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 
• __ ı 

RtP • NEZLE ·BAŞ ve otş ve bütün aiftları 
derhal geçirir .. 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi liboratuvarlarında hazırlanan Juvantin saÇ 

boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri olup saçlara tabii renk· 
lerini bahted JuvANTrf:~ boyalan kumral ve siyah olarak iki tabü renk üzerine ter• 
tip ed.ihn.iftir. Gayet tabii ve sabit olarak tem.in edilen renk yıkanmak, ter
lemek hatta denize ıirmek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat maP
lalarmda arayum. 

En ciddi ft emniyetli markadır • 
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Grip, Enfülüenza, Nezle 
GJBI MiKROPLARI, AGIZ VE BURUNDA Y AŞiYAN 

HASTALIKLARA KARŞI c 30 » KURUŞLA KENDlNlZI 
SiGORTA EDiNiZ 

Bir şişe Korizol Kemal alınız 
HiLAL 

ECZANESi 

BAYAN - KIZ EUNDEKı ŞiŞE NE? 
KIZ - ( Korizol Kemal ) GRtP VE NEZLE ll.ACI. HllAL EC

ZANESi cHA.TAY»A DA GöNDERlYORMUŞ. 
- DESENE ORADA DA NEZLE KALMIY ACAK. .. 

GR 
Niçin daima 

Çiinkü 
•sN ... -illk 0

h fL 
... ,. •• <il, ....... 

Clipdiııi ayaia kalWL 

GRiPiN 

GRiPiN 
Soluk alpı

~ nezleye, 
sripe, dit. bel. 
IİDİI', adale ain· 
lariyle ro ... tiz
Jnal a karp bil
hıw.a müessir
dir. 

p • 
ı 

• 
ı n 
tercih ediliyor ? .. 

GRiPiN 
ı 

Tecrübe ediniz 

IC ..... DA. GfllfDE 3 KAIE .tUIWA.llfr.tR.. 
, ... ft --.,. tlikbt. r aklitlerinden sakmınız ..... 

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

; Sıhhat Balık Yağı ! 
: NORVEÇYA Balıkyağlanmn en halı.sidir.. i 
~ ıııı defa siiziilınii.Jlür ŞeıeJJet gUJJ "8elalU. i 
• • . . . . ................................................................................ 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
llA~'J'UltAK llüyü11: .Salepçioğlt1 ham kar~ısında .. 

. ~ . ·• ·. -. . . . . : ; . ; 

BRISTOL 
&yoğlunda 

J.51 -

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki ote1in müsı.eclri l'ürkiyenin en eski otelcMıi BAY 01\IER UJT. 
FU,c1Ur. 13 senelik iıeeıiibdi i&lresiyle hUtün 'EGE hatkın.a kenrusiıü scvdir
'llil!tir. 

Ottle.ıillle ı · Aı b' ' , kelldi ~ ınaı.tı ki.nar. 
ı.ta.ı.w. ..... ~ ... Jmmrliler - ıdeBcırde w...,.ıar. 
ıc {_. ~e ilfıvetea üatlıcr aiiUUI .ııcuzdu. 

s •ız:s 
__ ___, -==- •lllllnıı •• 

l'· .ıdal O i 1·ier ve Fratelli Sperco j 
A:~ı 0:f:D. Şıirekaıı V ttpur Acentası 

Deu 
vante Linie 

ehe Le· 

HELLENİC LDIES L'l'l!J. BiRiNCİ KORDOJlf ltEES AD.RIA2'1CA S. A. Dİ G. M. B. H. HAMBURG 
. . -Wl"I r. BİNASI !'EL. 2443 NA'ViGA'l'İONE . 

ATHINAI vapuru 20 k.uıunucvvclde POLO 3 b' . • kA .l:- Lo VEISSESEE vapuru 24 ilk.kamxna Jca. 
vapuru ırıncı ununma n- z t ' ' .. 2., 12 ta .:ı..: d ıe-1-

beklcnilmcktc olup, 23 kununuevvclde .:ı. da li ük" ıkaracak . ara mo or.u - r,.au.ın e ~ • ._ dar Rottcrdam, Bremen Hamburg An-!IU'a n .gc p y ç ve aynı za- . . ı+ • ' • 
hareket edecek, Rotwdam, Hamburg d Lo dı H U . . ük. ., cak aynı 8iln Patmos Leros Kalimnos ;ısı.n- vers (Doğru) -yük alacaktır man a n n ve u ıçın y aıa - .. . · 
'e Anversa lim:ınlan için yük alacaktır. küy ve Rodosa hareket eder. MACEOONIA vapuru 2 den 7 sonU-
GRİGORİOS C. II vJtpuru 28 kanunu- tır. ZARA motörü 26 - ll tarihinde gelir nwıa kadar Rotterdam, Bremen ve 

evvelde beklenilmekte olup, 30 kanunu- Deıdffhe Lell .. te-uıtle 27 - 1! de Pire S:oıiu Saranda Brindisi, Hamburg için yük alacaktır. 
evvelde hareket edecek, Rotterrlaın, DELOS vapuru birinci 'kanwıun orta- Valona Draç Ragu.sa Spalato Zara Fiu- ADA'NA vapuru 16 dan 21 son kanu
Haınburg ve Anversa limanlarl için yük sında Hamburg, Bremen ve Anversten :me Trieste l'e VeD&Cliğe hareket eder. na kadar Rotterdam Brcmen ve Ham-
a)acaktır. gelip yük çıkaracaktır. P. FOSCARİ motörü 2i - 12 tarihin- burg için yük alacakur. 

HELLAS vap~u 2 kinwwsani. ıg39 LWEllPOOL HA rn - gelir 28 - 12 ~e Lfsos Rodos Brina.isi KBETA -Yapunı 9 800 kanuna doğru 
da beldenilmekıe olup 5 ktuıunusanide AI..GERfAN ve IESBİAN vapur.lan &ri 'TrieMe 'Ye Ven~ hal"eket eder. Bambu~. Bremen -vıe Anversten mal 
hareket edecek, Rotterdam, Hamburg ve yüklerini fstanbulda aktarma ederek LERO motörü 29 - 12 tarihinde gele- çıkaracaktır. 
Anversa limanları için yük alacaktır. DENİZBANK vapurladyle İrmiFe .gel- rek ayni gUn Patmos Leros KaHmnos, -*- miştir. İstanköy ve Rodosa hareket eder. 

BALKANJAB ARASI .ClTA Dt BARI ınotörü 29 - J.2 tari-
--AMERiCAN EXPORr 

UJIJES llATrl iıiDıı1e gelerek ayni gün İstanbul, Pire 
ZETSKA PLOVİDBA A. nidc saat 16 da 1)Cklcnilmekte olup Napoli, Marsilya ve Cenova limanlarına EXMİNİSTER vapuru 21 ilkkanunda 

'D. KOTOB 9 .ka.o.wıu.snni 1939 saat .8 de İzmirden hareket eder. bckleniygr • .Ne\'yor.k için yük alrakhr. 
-- lıarebt ııedcook, P~ Kodu, Adıiyatik EXTAViA vapur.u '29/12/9S8 de .e.lt-

(( 1. O V C E H )) liınanlnrı için yolcu ve yük alacaktır. -- leniyor. Nevyor.k için yük alacakbı'. 
Balk.an ittifakı .iktısat konferansının Gerek y~Jarm muvuallt ıtarib1eri, aor•w •aıu.a.tı 

'SeY.Yah. Yolcu ve yük için tesis etliği aere'k ''apur Wm.leri ;ve 'DllVlunlan ha'k- DMB l[IJJIP.AftA.11 --
hatta menaup Yugoslav bandıralı kmda acerrta 'b.ir teahhüt a1tma eU-emeL G.ANYMEI>ES vçuru 31112 tarihin- DEN NORSD JIİDDEL-

L O V ıC E N Daha fazla tafsillt almak için !Birmd de Botterdam. Am8teı'Gam IVe Hamburg .BA~ .. ı.i•LJE, OSLO 
Lüks vapuru l kiııanusani 1939 Kordonda 152 numarada • UMDAL iç.in hareket ~- BAALBEK ınaMirü 11 'ISOn ık.1-aa 

dn saat 8 de bekfonilmekte olup, saat umumi deniz Acentalığı l.Ad. mUracau! :STELLA vapuru 28/ll tarilıinde Bur- doğru iskende.riye, Dieppe ve Norveç 
16 da Constanza "'~ V.arna limanları için edilmesi rica olunur. V. K~-- hareket ed .ı, ___ , • · h L-& .....ı-~ı....:.. gas .ama ve .... oc:uu::"ye e~ umum uııwuuarı ıcm are~ ... ~...-. 
hareket edecektir. Teleion : 4072 Müdüriyet 1tt· ce ır. 

Lüks vapuru pazar günü 8 kinunusa- Telefon : 3171 Acenta SFElfSJrA. OJdElfl'ıE l.İ• ._._ __ 

Karahisar maden Suy 
Türkiye 

Kızılay Kuromn 

Böbrek, karaciğer rahatsızlık
larına, hazımsızlığa karşı en 
l}'İ Ve fifalt maden SUJJUdUT 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TiUdlik Yeni izınir eoaatelli 'IELEF .. 29'7 

Herkesin 
ettiği 

Kullanmak 

Şartiyle 

RADYOLIN 
DiJleriaid tertemiz, bembe

yaz ve sapsağlam yapar. Ona 
y.ir.minci ~ll' lciıny.asmın hari
kalarından bu idir. dcı:ıilcbilir. 
Kokusu güzel :ezzeti hos, mik
ın:-plara karp t.cilıi yüzde yüz-

dür ... 

üzerinde ittifak 
bir bak.kat : 

RADYOLiN 
Kullananlar., dişlerini n ucuz şeraitle 
-sjgor1a ettirmiş• sayılıı·lar sabah öğle ve 
akşam Ju~r yemekten sonı·a güoda 3 defa 

dis)erinizi hrçalayınız •. 

llİEJI IRIMPAllY.A.SI SEft'P'ICE 11.AltttiJIE 
RİO NEGRO motör.ü 22/12 'tarihinde ROUMAİ.N 

.Rotterd.aıiı, Hambuq, İskandinavya ve DUROS'.DOR yapwu 27 ilkkinunda 
Baltık liman1an için hareket edecektir. bekleniyor. Kö.steace .için yük alacak-
UGURİA motörii 27 - 12 tarihinde tır. 

-.ııe'Jerek Baüerdam, HamDurg, Gclynia 
hkandinavya .e Baltık 1inıanlan .için 
mal alac8ktır. 

--
..30BUrOJI IFARRBll 

UNİUl.TD. 
mYaeE MAllir.iJIE AVİEMORE vapuru 8 son 'khıun '939 da 
Row11aln KlllllJJCUIYCISI bekleniyor. Burgaz, Vama ve Köstence 

ALBA JULİA v~ımnı 20/12 tarihin- lıman1anna ytı1c alaca'kbr. 
de gelerek Malta, Marsılya, Cenova li- --
manlan için yük ve yolcu alacaktır. Vapurların hareket tarihleriyle nav-

İll.l.ndnki hareket tnrihleriylc na\1un- lunfardaki dcğisiklıl"'lcrdm acenta me-
1ardaki değişikliklerden dolayı accnta suliyet knbul e'tınez. 
mesuliyet kabul etmez. Daha -fazla taf- Dnhn foz1a 1afsi15.t i_çin Birinci Kor
silat için il.inci Kordonda 104 numa- donda 150 No. da V. F . llenry Van Der 
rada 'FRATEI .. Li SPERCO vapur ncen- 7..ee ·vapur acentalığına müracaat edil-
tasınn müracaat edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 

TEl .. EFON : '2004 - 2005 'TELEFON : ?001/!CMtS 

TOPANE 

Terazileri 
Tlrklyenln en blrind terazi Jabrika•ftlll .... 

malillclı•. Taldltı_.. 11 ı• se'rS'lmz-

.. , -
·~-



Varidat membalarını arttırmak • • 
ıçın 

ltalyada yahudilere 
yor. Böylece 

ait servetlerin 
on iki milyar 

büyük kısmı müsadere 
liret toplıyacaklarmış •.. 

edili-· 

Fransiz •• gore basınına 

Bu tedbirlerin neticesi ltalyanın 
ekonomik varlığını eritmek olmuştur 

Paris H ( ö.R) - Roma kabinesince 
Öevlet varidat kaynaldannı arbnnak için 
•on alınan tedbirler ıunlardrr: 

1 - Otartik makaadlara matuf olan 
tesisatın finan9DUUU m.iHi ta8arruf mev
'duabndan yapılac:alr.tn. 

2 - Kredi müeaeaeleri kıu. Tadeli 
tasarnıf mevd • abmn bir kwnını da lns
tituto Mobibare ltaliana talıvilitmı satın 
almağa tahsia edecek ve böylece elde 
edilecek varidat qnİ makada earfolu-
nacakhr. 

3 - 19 39 aeneai için faiz mikta11 yüz.
de beşi geçmiyecek b ir dahilt ietiknu: ka
rarlaşbnlnufbr. 

10 Ikincikanunda Romayı ziyaret ed~c ek olan Çemberlayn ve Lord Halifaks 

Romanın Par isle kavgası 
Fransa, harp ihtimalini göz önünde 

hazırlıklar yapmaktadır tutarak 
Patis, 24 (Ö.R) - Nazırlar bu sabah 

EiU.e sarayında NWcümhur Lebri1nün 
riyaseti altında iıGplawnqlewdır. Bu iç
.funa hemen hemen Uımamifrle B. Boııne 
tenıiıadan lıııarid n.zi~ beHnmla -.e
rlLm iulıata tahSis edilmiftir. ..... 

Paris, M (O.R) - Seçe1iıtt peri.i3iııiıı 

~milli kongııesl btı saha:h Pa
riste llô~ belediyelimie ~. 
Bbrict meseleler ve dal:ali vadevet mii
iaırere ~dedir. n8mtt ~ aiyuet 

hakkında ~esi .-baıbı.~ bir 
!tmar sureti kabul edft~. Par
tinin sulh siyasetine aelinoe, bu hvsu.S
taı.t miinahplar çok,~. 

. Paris, M( Ö.R) - BÜ sab'Qhtii :~ 
·tar meclisinde B. Borme Fr~m iri
giltere, Almanya, Leh.isten ve So"VYet 
Rusva ile miinasebetl.eri hakkında iza.. 
hat vermiş ve İspanyada .muhasamatın 
kat'i neticesini tahrik için yap:lan mü-
dahalelerden bahsetmiştir. Nazır İtalya-

4 - ltalyan yahudileti gayri menlrul
Jerini ve idare e ttikleri teıebbüsleri bir 
beyanname ile tamamen bildirmeğe mec
burdurlar. Kendilerine müsaade edilen 
miktann fevkindeki gayrimenlculleri dev
lete terk etmeie mecburduy}ar. Bunun 
mukabilinde bunlara yüzde 4 faizli tah
vilat verilecektir. Milli müdafaa ile ala-

. . . 1 nın yedi son kanun 1935 aıılaiJna}armı 
almI!.ılardır. Bu kıymetlerin takdiri de olmayanlar - kı bunlar ekserıyettı - ma - ,. kiin" d _;ı ....... ~ . • . 

.. ek .. mer ıyet mev en ~ gıbı iıelakki 
kadar teşebbfisleri devlete de"Yir edecek- devlet tarafından bir taraflı olarak ya- }arının bu kısmını karşılık gosterer agır . . 

f l l 1 f · ı· · 'k l 1 b .. k il f' 0· "' ettığini bildırmek üzere Kont Ciano ta-lerdir. Diğerlerinin tasni ine tevessü o u- pı mıştır. nız ı ıstı raz ar a u mu e e ıyc ye- f d 
ra ın an Fransa sefirine gönderilen 

nacaktır. Bu istimlaklerin taallUk ettiği 2 - Habeş harbı eanal'ında Italyanın rine getirmişlerdir. 
mektubu okumuş ve buna ne şekilde ce-

mebltığ 5 - 12 milyar liret arasındadır. bütün şehirlerindeki erkek ve kadınlar 
Şu aon tedbirlere, dört aenedenberi bütün altınlarını devlete vermeğe mec- 4 - 19 38 de Aksiyonlu şirketler ser- vap verileceğini göstermiştir. Bu cevaır 

· .. ekaddu"m eden tedbır' ler de "'unlardıl." : b 1 1 b·ı~ı t• l · l · · 'h · k 1 · · yuz" d ta Fransız hükümeti İtalyan tebliğini 

Tunustan bir maıı:.ara 

§Öyle yazmaktadır : ı hükümsüz kalmıştır. Bu protokollan ak· 
Köylü İtalyanlar aleyhine müteveccih deden Fransız hükümeti Ren üzerinde.. 
olan Tunus havzasındaki hadiselerden ki emniyeti için Almanyaya karşı İngil
Deutsche Algemaine Zeitung ezcümle tereden daha geniş garantiler elde et

~ :r ur tutu muş ar ve ı dJS ısna a tın nışan maye erının ve ı tıyat a çe ennın e 

934 d J l d k h • h. d ı t b km l d kaydetmekle iktifa edecek, fakat ayni 1 - 1 e ta ya a i ususı §a ıs- yüzüklerini feda etmişlerdir. onunu ev e e ıra ış ar ır. 

lar ellerindeki ecnebi menkul kıymetleri- 3 - 19 3 7 de emlak ve arsa sahipleri F ranaız gazeteleri diyorlar ki: zamanda bunu muhik göstermek için ile-
ni ..,.e ecnebi memleketlerdeki matlôbat- gayri menkullerinin yüzde beşi derece- cBu tedbirler pek kurnazca görülmek- ri ~ürülen esbabı mucibeyi reddedecek-

lan devlete terke mecbur tutulmuşlardır. sinde mecburi bir istikraza iştirak ettniş-\ le beraber neticesi Italyan milletinin eko
;l/ e mukabilinde ltalyan 1'ant senedleri . lerdir. Ellerinde bunu karşılayacak para nomik varlığını eritmek olmuştur.> 

mek maksacliyle mütemadiyen İta]ya 
aleyhinde bir müzakere mevzuu yap
mıştır. Esasen bu gibi müzakerelerden 
sonradır ki Fransa İtalyaya karşı zecri 
tedbirler tatbik etmiştir. 

• 

merika - Alman münase
batının kat'ı bekleniyor 

Amerika Atlantik denizinde dain~i 
bir filo bulundurmağa karar verdi 

Nevyork 24 (ö.R) - Amerika - Al
manya münasebetleri hakkında cNev
york Herald Tribün> gazetesi şunları 
bildiriyor: 

V aşingtonun eyi haber alan mahfille
rine göre kongrenin açılışı münasebe .. 
tiyle SonkA.rıunda söyliyeceği nutkunda 
Reisicümhur Ruzvelt Almanya ve Ame
rika arasındaki gerginliği kaydedeceek 
ve bu gerginliğin Amerikayı müdafaa 
tertibatını takviye etmeğe mecbur kılan 
sebeplerden biri olduğunu bildirecek -
ür. Gazete gerginliğin vahameti.ne işa
retle eyi haber alan mob.afilin Amerika 
ve Almanya arasında münasebetlerin 
kat'ı ihtimalinin göz önünde tutuldu -
ğundan haberdar olduklarını ilave edi
yor. Amerikanın Atlantik. denizinde 
daimi bir filo bulundurmağa karar ver
mesi de bununla alakadardır. Bu filo 
4 7.ırhlı ile 8 kruvazör ve 25 destroyer
den ibaret olacaktır. 

24 mezhebi temsil eden cNevyork 
Nasyoruıl Velfer konferansı> ve cFede
ral Çorç> teşkilatı Almanyada yahudi
le.re karşı yapılan mezalimi protesto 
eden n1ti~terek bir beyanname neşret
mişlerdir. 

Bunda Amerikan kiliselerinin cAl -
man mezalimini> dehşet ve hicapla gör
dükleri ve tolalitl"'r nazariyelerin hem 
hıristiyan mefkurelerini, hem de mc -
deniyetin muhrıfazasını tehdit ettiği ka
naatinde oldukları bildiriliyor. Bu be
yannameler kiliseler mensuplarına mil
yonlarca nüsha halinde dağıttlacaktır. 

Vaşington 24 (ö.R) - Reisicümhur 
Ruzvelt Noel münasebetiyle yarın Ame
rikalılara bir hitapta bulunacaktır. Bu 
nutuk Lafayet meydanında söylenecek
tir. 

Berlin 24 (Ö.R) - Amerikanın ayan 
hariciye komisyonu reisi B. limanın be
yanatı Alman gazetelerinin şiddetli hü-

V~~ngtonda K cıpitoL binası 
cumlarma hedef olmuştur. cDoy:- ıalık ve küstahça bir gururla hareket 
Bund> yazıyor: Bu beyanat Noel arife- etmiştir. Amerikan hükümetinin Al -. 
sinde şiddetli bir tahriktir. Amerikan manya aleyhindeki bu küstahlıkları mu
hariciye komisyonu reisi büyük bir fe- kabelesiz bıralonası saşılacak şeydir. 

Londra, 24 (İn) - Bütün İngiliz ga
zeteleri muhabirlerinin Tunus hakkın
daki röportajlarına en mühim mevkii 
vermektedirler. •Daily Heralda Tunus 
muhabirinin bir röportajını büyük ser
levhalarla ne~ederek şunları yazıyor : 

Da"lad.iye ve onu Tunu.sa götürecek olan Foş zırhlısı 

•Tunusun Majino hattı hazırdır ve bu 
hat dünyanın en şayanı hayret istihkam 
hatlarından biridir. Tunusu müdafaa 
eden Mareth hath İtalyanların Tunusa 
karşı bir taarruzlarını imkansız.ı kılmak .. 
tadır. Tunus sahillerinin bir ucunda de
niz asker ihracı için nakliye gemilerinin 
yaklaşmalarına imkan verecek kadar de
rin değildir: Diğer ucunda su fıkdanı ve 
topçunun geçmesine müsait yolu olma
ması hasebiyle geçilmez dağlar vardır.• 

tir. r İtaJya aleyhinde nümayiş yapanlar 
Haber alındığına göre başvekil bay hemen k8milen nümayişleri tertip eden

Dalacliyenin Korsika ve Tunus seyahat- ler tarafından para mukabilinde tutul
lerinde deniz, hava ve kara orduları ge- muş işsizlerdir. Bir kaç üniformalı Fran
nel kurmay başkanlan kendisine refa- sız askeri de bu nümayişe iştirak etmiş-
kat edeceklerdir. tir. 

Berlin, 24 (A.A) - 1935 tarihli Fran- Roma, 24 (A.A) - Stefani Ajansı aDaily Ekspres• dahi Mareth müda
faa hattının zapted.ilmez bir hat oldu
ğunu, Fransızların hiç bir halde Tunu
su kaybetıniyeceklerini yazıyor. Ve ga
zete şunu ilnve e<llyor : ıMüstevli bir 
ordu daha Mareth hattına gelmeden o 
kadar büyük zayiata uğrar ki teşebbü· 
sündc devama imk5n bulamaz.• 

sız - İtalyan itilaflannın İtalya tarafın- bildiriyor : 
dan feshi hakkında Alman gazeteleri İtalyan hüküroeti tarafından Fransız 
uzun tefsirlerde bulunmaktadırlar.. Bu sefuine 7 ikincikanun 1935 anlaşmaları
-tefsirlerin mealini Angrif gazetesinin şu nın hükümsüz telakki edildiği hakkında 
cümlesiyle hüliisa etmek mümkündür : yapılan tebligat Laval protokollarının 

Faşist İtalyan imparatorluğu dinamiz- resmen feshi mahiyetindedir. Bu proto
mini bir tabak mercimek için satamaz.. kollar hukukan tekamül etmedikleri için 

Segre beton tabyaları 

lspanyol nasyonalistlerin bütün 
ümitlerini kıracak kadar sağlam 

Cümhuriyetçiler hiç bir noktada gafil avlanma.dıklarını nosyona .. 
listlerin toarruzlarını reddettiklerini bildiriyorlar 

Paris 24 (Ö.R) - Katalonya cephesin
de nasyonalistlerin bir aydanberi haber 
verdikleri taarruz nihayet dünkü Cuma 
günü şafakla beraber başlamıştır. Sala
manka nasyonalist genel karargahınm 
tebliğine göre Cümhuriyetçilerin birçok 

b:ıtr..rya, tank ve diğer harp malzemesi
ni ele geçirmişlerdir. 

Nasyonalist kaynağından gelen diğer 
haberlerde ci.lmhuriyetçiJerin hiçbir nok 
tada gafil avlanmadıklarını, fakat müt
hiş bif topçu hazırlığı ve alçaktan ya
pılan keşif tayyare bombardımanları ile 
tanklardan mürekkep yığın ve en niha
yet piyade hücumu karşısında faik kuv
vetlere mevzii olarak boyun eğdikleri 
bildirilmektedir. 

Filhakika bu taarruzda Nasyonalist- uğramaksızın şid~tle devam ediyor. 
ler şimdiye kadar Ispanyada hiç bir mu- Barselon 24 (Ö.R) - Resmen bildi
harebede misli görülmemiş derecede rildiğine göre asilerin taarruza girişiş 
malzeme ve kuvvet kullanmışlardır. şekilleri bu hareketin sevkulceyş gaye-

Barselon 24 (ö.R) - Milli müdafaa lerinden ziyade myasi mülahazalara tA
ıiezaretinin tebliği: Istila emrindeki bi olduğunu gösteriyor. Cümhuriyet er· 
kuvvetlerin Tremp cephesindeki hü - kA.rııharbiyesinin hiç bir endişesi yok· 
cumları fapanyol kuvvetleri tarafından tur. Segre dağlık cephesi son derece 
püskürtülerek hasme müthiş zayiat ver- sağlamdır. Ve bu mevsimde müdafaaya 
dirilmiştir. Lerida ile Balaguer arasın- pek elverişlidir. Buradaki beton tabya
da Segre şehrini geçmeğe çalışan hasım lar bütün Valovayı ateş altında tutacak 
son derece zayiata uğramış ve perişan şekilde inşa edilmiş olup ziyaret eder> 
bir vaziy~tte hareket noktasına dönmüş- ecnebilerin hayranlığını celbetmiştir. 
tür. Serol ınıntakasında kudretli mal - Katalonya cephesinden gelen CümhU
zeme yardımiyle Italyanlar Diero Groso riyetçi zabitlerin ifadesine göre dağıl • 
dağını işgal etmişlerse de muzaffer bir dığı evvelce bildirilmiş olan kam ale\f 
mukabil taarruz neticesinde defedilmiş- ve 23 Mart ltalyan fır.k.aların.ın bu taar· 
!erdir. Mücadele bir Wıza bile in.kitaa' ruza ~ ettikleri anlaşılmaktadır. 


