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Başmuharrir ve umum! neşriyat mücUrU: 

HAKKI OCAKOCLU 
------- --- -AB 0 NE ŞERAiTi 

DEVAM MtlDDETt Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı aylık •...•... .....•• 750 

Hariç için 

2900 
1650 c T E L E F O N : 2697 

FlA Tl ( 5 ) KURUŞTUR 

No. 9996 Kırk Dördüncü Yd 

• • 

Cümhuriyetin ve c;;mhuriyet .. erinin bekçioi, sabahları çıkar ıiyasl gazetedir 

Bugün 
Gazetemiz· 16 

sahifedir 

-------' YENi ASIR Matbaasında basılmıthr 

Büyü Cü hurreisimiz Dadayda 
Milli Şefimiz bugün Taşköprüyü Mustafa Kemal 

şereflendirecek tetkikler yapacak Mefhumlarla mü~ 
1Yolumuz 
Aynı yoldur· 

' -*-
Bahtiyardır 
O Millet ki 
Sevdlil ve inandığı 1 

bir Şefe maliktir. 
-*-Gazetemizin kapalı olduğu günler-

fle milli tarihimizin, dünya tarihinin 
tn büyük, en elemli bir hadisesi vu
ku buldu. Günlerce, haftalarca bü
tün insanlığı büyük bir matemi pay
laşmakta birleşmiş gördük.Yeni Tür
lı:iyenin dahi kurtarıcısı ve kurucusu 
olan ebedi şefimiz ATATORK'ün 
ebediyete intikalinde on sekiz mil
yon Türkün içten gelen gözyaşlariy
le birbirinden ayrılmaz bir tek insan 
gibi sevinçte, saadette olduğu kadar 
tonsuz acıda dahi heybetle, vekar
la birleştiklerini gördük. Böyle
ce bize yeni bir ruh veren Atatür
lcün ebedi güneşimiz olarak yolumu
zu aydınlatmakta devam ettiğini 
aördilk. 

Beşer tarihinin eşsiz mucizelerini 
yaratan bilyük İnsan fanilikten ebe
diyete intikal ederken bile İnsanlığı 
hayran eden mucizesinde devam etti. 
Ve yarin da devam edecektir. Zira 
onun yüce varlığı, onun engin ruhu 
on sekiz milyon Türk'ün ruhuna ve 
lcurduğu rejime karışmıştır. 

Başka hiç bir rejimin mazhar ol
madığı bir hususiyettir bu ... Bunun 
içindir ki Kemalist Türkiye, ve Ke
ınaliat Tilrk milleti ATATORK'ü 
faniliğin maverasından dahi kendi 
varlığına hala nikehban görmekte
dir. 

ATA TORK on sekiz milyon Tür
kün kalbinde yaşıyor, ve ölüm artık 
bnu yenemiyecektir. Güneş arzımı
zı aydınlatmakta devam ettikçe Ata
türk'ün aonsuz medeniyet yolcuları
)'IZ. Onun İşaret ettiği yolda yorul
inadım, sarsılmadan imanla yürüye
ceğiz. Hiç şüphe yok ki milletimizi 
diğer bütün milletlerin fevkinde bir 
medeniyet ıeviyesine isal etmekten 
ibaret olan ülkümüze kavuşacağız. 

Dokuzuncu arttırma 
ve yerli malı haftası 

Ayın on ikinci 
kıymetli 

günü Başvekilimizin 
hitabesile açılacaktır 

-
Başvekil B. Celcil Bayar 

Ankara 7 (Husu•i) - Ba~vekil B. 
Celal Bayar, dokuzuncu artırma ve yer· 

li malı haftasını ayın on ikinci Pazar 
günü Halkevindc irat edecekleri bir nu
tukla açacaklardır. Aynı gün akşam 

Kültür bakanlığı talim ve terbiye heye-
ti reisi B. Ihsan Sungur bir konferans 
verecektir. Ayın on üçünde Ziraat ve· 

kili B. Faik Kurdoğlu, on dördünde 
Milli Müdafaa vekili general Kazım 

Özalp, on beşindeZiraat bankası umum 
müdür muavini B. Cezmi Eren, on al
tl5ında Hariciye vekili 8. Şükrü Sarac
oğlu, on yedisinde Sümcrbank umum 
müdürü B. Nurullah Sümer. on Bekizin

de Ekonomi bakanı 8. Şakir Kesebir 
tarafından milli ekonomimiz etrafında 

radyoda konferanslar verilecektir. 

BOYJK MiLLET MECLiSiNDE 
Ankara 7 (Hususi) - Büyük Millet 

1' Meclisi bugünkü toplantısında Türkiye
F ransa arasında Ankarada imza edilen 

•• Sonu ı c:ü sahifede •• 

Yarın 
Kastamonuda topla· 
nacak olan vilayet 
parti kongresine 

şereJ vereceklerdir 

Kastamonuda mühim 
bir hitabede bulunma

ları muhtemeldir .. 
-*-

Atlı yüzlerce eski mu-
harip köylünün tezahü· 

ratı azametli oldu 
- YAZISI 3 VNCV SAYFADA 

Balkan 
Antantı genel 

kurmay kouteı·ansı 
DVN NİHAYET BULDU 

VE BİR rEBLİG 
NEŞREDİLDİ 

Atina, 7 (Ö.R) - Balkan antantı ge
nel kurmay başkanlarının toplantıları 

bugün nihayet bulmuş ve bugün Atina
da bir tebliğ neşredilmiştir. 

Bu tebliğde, Balkan antantı devletleri 
genel kurmay başkanları konferansının 
6 kfınunuevvelde sona erdiği, mesainin 
kardeşlik havası içinde cereyan ettiği, 
tetkik edilen bütün meseleler üzerinde 
lam bir ittilak, en mükemmel bir tesa
nüt ve antant ruhu içinde kararlar alın
dığı bildirilmektedir. 

-*-
Gayri mübadil bonola· 
rının kesirleri nasıl 

ödenecek? •• 
Ankara, 7 (Hususi) - Maliye veka

leti, gayri mübadil bonolarının kesirle
rinin nasıl ödenmesi !hım geleceğini 

tesbit eden bir kanun projesi hazırla
maktadır. Küsuratın nakden ödenmesi 
düşünülmektedir. 

cadele eden Dahi 
r AZAN : Alıdl Muhtar 

··J-
Tarihin yarattığı adamlarla, tarih yaratan adıımlan birbirine karıştırmamak 

ve birbirinden ayırmak lizımdır. 
Eğer bu aynlığı yapamazsak, ne inkıiabı, ne inkılabın menşelerini ne de mil-

li pisikolojimizin nereden geldiğini anlamağa imkin bulamayız. 
Mustafa Kemal, tarihi zaruretlerin m•ydana çıkardığı bir adam mı? 
Yoksa, Mustafa Kemal kendi zaruretlerinden tarih yaratan bir adam mıdır? 
Birinci şıkta yaratıcı olan tarihi zaruretler. 
İkincide, yaratıcı bizzat Mustafa Kemaldir. 
Çoktan beri bir çok yazılarda •Türk inkılabı tarihi zaruretlerden doğmuştur• 

cümlesinin tamik edilmeden kullaruldıi:mı görüyoruz. 
Zahirde, bir hakikat ifade eder gibi görünen bu elimle, hakikatte fikirlere bir 

Janlışı yerleştirmektedir. 

Eğer Tiirk inkıiabı tarihin zarurctindrn doğan bir şey obaydı bu inkılab: 
Mustafa Kemal olmasa bir başkası yaparaktı demek olur. Hakikat şudur ki tari
hin zaruretleri ve o zaruretler karşısında bizler kalsaydık Ye yalnız Mustafa 
Kemal namevcut olsaydı, olacak olan şey bu inkıliip değil sadece bir inkıra~dı. 

Nitekim olmuş olan şey de bu idi. Ve bu olmuş olan şeyi ortadan kaldırnıağa 
(e~ebbüs etmek cüretini kendinde gören yalnız o olmuştu ve ortadan kaldıran 

da yine yalnız o oldu.. •• Sonu 2 inci Sahifede •• 

lstanbul valisi tekrar 
P .. nkaraya ~idecek 

B. Lütfü Kırdar çalışma halinde 

AT ATORK rejimini kudretli ve 
muzaffer elinde zaferden zafere sev
ketmek vazifesini deruhte eden bü-

~~;;:~;;~~;:;~;;;: Bütün ltalyada Deklarasyonun imzasından sonra 

İstanbul, 7 (Husus!) - Yeni Vali B. rimizle temas etmek üzere tekrar Anka
Lütfü Kırdar tetkiklerine devam edi- raya gidecek, orada bir kaç gün kaldık
yor. önümüzdeki hatta içinde büyükle- •• Sonu J cü sahifede •• 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

miyen acısını kalbinin derinliklerin-

~d::~:~t'u~~~~~:~:~~b!i~; Fransa aleyhinde büyük Alman hariciye nazırı meçhul askerin 
:::a:~u 8!~:.~~:+8o'Riı?-~~l~afe:: nümayişler var e e mezarına bir çelenk kovmuştur e e 
de ve sulhta en yakın ve en kudretli J 
arkadaşı büyük ve kahraman lnönü- Roma 7 (ö.R) - ltalyan üniversite 
nü başımızda görmekle biricik tesel- gençliği bir çok şehirlerde Tunus ve 
lisini bulmuştur. Korsikada Italyanın ortaya attığı yeni 

Hangi Türk var ki ATATORK'i.in müddeiyat sehebile Fransaya sadakat 
İsmi yadedilirken onun yanında lnü- bildirmek için yapılan nümayişlere kar
nünün muhterem şahsiyetini, kalp- şı yeni protesto tezahürlerinde bulun

leri teshir eden kahramanlıklarını, mll§lardır. 
yaratıcı, kurucu varlığını hatırlama- Torinoda üniversite talebeleri Fransız 

· sın. Ebedi Şefe karşı beslediğimiz konsoloshanesi önünde heyecanlı nüma
layezal sevginin bir aynini lnönü yişlerde bulunmuşlardır. Alman konso
İçin duymasın. !osu alkışlara teşekkür için balkona çık-

Milletin varlığında iki derin aşkı mağa mecbur kalmıştır. 
birleştiren harika, emin olalım ki Napolide üniversite talebeleri, bu şe
AT A TORK'ün bize kadirşinas ol- hirde bulunmakta olan Alman iş cephe
mayı bütün vuzuhu ve bütün güzel- si mümessiilerile birlikle hararetli nü
liğile öğreten bir mirasıdır. Biz yur- mayişler yapmışlardır. EllePinde Italyan 
dumuz için fedakar, feragatli olma- ve Alman bayrakları olduğu halde yol-

. nın manasını ancak Kemalizm reji- !ardan geçmişlerdir. 
•• Sonu l CÜ sahifede •• Floransada Universite talebeleri yığın 

halinde Fransa konsoloshanesi önünden 

ŞEVI:ET BİLGİN geçit yapmışlardır. Italya hariciye nazırı Kont Ciaflo Bmıne 

Götenin Paristeki evini ziyaret etti 
akşam göri?smelere devam edildi 

Paris 7 (ö.R) - Fransız - Alman dek-
]arasyonunu imza etmek üzere Parise 
gelmiş olan Alman hariciye nazırı Fon 
Ribbenlrop, deklarasyonun imzasından 
sonra bugün de takızafer altında Fran-
sız meçhul askerinin mezarına giderek 
bir çelenk koymuştur. Bu heyecanlı tö
ren saat 10 da yapılmıştır. 

Önceden Etval meydanının etrafında 
mühim zabıta kordonları tesis edilmişti. 
Mezara doğru giden yolun iki tarafında 
cümhuriyet muhafızlarına mensup bö
lükler yer almıştı . 

Saat onda Fon Ribbentrop Almanya 

•• Sonu ı; inci Sahifede •• Ribbentrop ÇenıbeTlaynla 
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.......................................................................................................................................................................................................................................................... 



~JOUA•ra 

Mustafa Kemal J BElfDI KOŞEJI : 

Bir Hasta Çocak 
Tanıdım Mefhumlarla mü

cadele eden Dahi 
Kendimi IMUim lıiWi cOof'~ 

Tütün sa1-·~ 1 ,.n devam ediyor torMa «ö~· .11,e ..,_,.,.,. '!:' 
~ cui.p 1'u men.111 aılı aılı ,.,.. 

,,.,'·dıiw 6«iir, difiin!,.;l 

Üç hafta içinde 23 milyon ~.: ::-o1:. 
Geçen gün bir gaetede, ,...t Fuarı için 

-*-

kilo satıldı, piyasa :r.:·~=..:..-~ 
..... .,, • d ._...._._ Mllllbıfa Kanal laarfleri de#rir. .,..__ d ue tJeli,,-ı lla\I ti. -*Yldrr 

y ... rftaklin~~ c:.u.- Piçliiiii Witün Türklük açia Mütahassıs Hans şı·mdı·ıı·k durnun ur t.,irahlı aö.s.ri,,ld 1 O .. " 
retlerinden doğmuştur ifadesiyle söy- kalkmış olur ve milletin •Bütün• ü ,5 dakça ferahlandım, alıab~ 
lemnek isknen ~. j&pıkmş ~ mb- bw>dan .i..u!ade oeciec. bir rapor gönderdi teeaiı• lıaptlmalıtan lıend.,,. 
IApların, yçılmıı olduğu ~yapılma- .Mustafa Kemal Şarkın geriliğini ka1- Tütün lfttistahslllnln şlkQetlerlnl tetkik etlllelt aı...adO_:;nun.tu··-- 6a :-~ aö-'•" 
~n bedihi lir anre.ı "11duja .keyfiye- dımak ve Gaıl:>• medsıiyetini kurmak - tUIE 1 - .... --r-- _.., 
ti ise, tesadüfen 'Mustata Kem'iı.den baş- ısteyince, "Şarlctn zeva'hirini kaldınnak 939 fUUJ baz.lıklarma bdedôrecle. lbımdır. Bellelteel• 7111Dndae•acs 8e ria Anadol.•• Jııer ~ için ~ 
ka birisi - - .iek.Jip hep""Hf ~J ı•.e Gar.hm. n.ıhu.ııu )ı:ar.atmak lüzumu do- faaliyetle devam olunma1ctadır. 939 intJ•ar oluınnaktadır- mi A olarak gö.terilmeaiJit • 

w fuan 420.000 metre murabbalık bir sa· 15 lkinciteşrin .tarihinde açılan tü - Maniu köylerinden ıon günlerde ba· M"~L-- lıamlara miid•" onmı.U. yapacağı şeyler bu yapılan şey- ı;ar. _.,, b" . k L· b ·'- .:ı.~ 
1 

. .::ı.. 
1
.:

1
_. • ı.~--- "d uta,__ın ra • 

n:_ • ..ı.........L. t-• ·ı- _ .J_ c:-.ı.ı ı.w ha .i...._de .haz.ıclannc.a.k, ilave olun:ın 60 tün piyasa91 ıevvc:aA üyü vır arareuc zı ~ret er ,......,e wuıı§. m~ J A· • ••J.-!-' ı-....!- LL .!.t:--f 1ail' ler ollclll- iıııidia eu.4t claır ki im 9a _.- ~- - •~ ~- v--' gın ..,.... ııil •:aeTlllSI CISl'llll U1r ~u·-
..ı. • .. _ b _...., L biD metR murabbetı* kımnda .deri.al denın eck.ek ilk gün dokuz Mi,-on resi ba ~tlede alakadar c1-U91m. . ·'- L• ı_ ----~ ~ ıdllJıiil:. zn--i?in~n (Büıiin) ir aı-.ıet -.u:r- ..,,_. ~rwn ~ ,_-,.-• 

1 te•,.ir icııerine baş~anacaırt... kilo tütün ~7~ kuru~ aTasmda ııatı1- Ba§kll yer!ere ve d .. iğer .. müessese1ere berab- bu hu-•ataLı' b:. m-=,... Yok .. Eğer TUrk inkılabı tarihin zaru. tu ur. ..- " ~· ·- R ur ..,.-

B d b d kk ,_. .k tl · Belediye reisi dün mühendislerle bir- mış, bilahara kısa bir tevakkuf devresi borçlu bulunan mustahsılın sıkıntıdan h d , __ıatm-~ •erenıi__.. •etl--...den dnj !!!!tur üadesiyle, tari- ir ar e e te e..-ı ve tarı a erı e emı cını cıaan • :s ~ 
• _., likte Kühürparkta tetkikler yapmış ve 'PÇitaÜjıtiır. Bu .ene piyasanm açatm.._ brtanlm.w ~ elindeki .. • ıılii:n bir Jt.ia ar.-.tltdne :Mustafa ~tw.l fıılıb- J4a eder, ıŞ&rkltlıa- kölme w baal tel- ğim ~ 

fen heyetiDC yeni .dirdctifler vemıiştir. alikedaılann iftirik ettikleri tam bir- in önce Aba .ı,,,,,, .. ic-. etmekkdir. L_ h .ıJa ı,;, ...,.,. • .,. ltııılaıaıa laeiib1 ısurette unun oliqs kimlerinden (Ditün) bir millet bırtu!ur. 939 fuımıara. ~çe.D 8<:8Clerden daha • ' ,,,.... nlhiyle olmut Ye ber yerde Geçen iter cin. köyliiab. .... fazla av .... • 2'! 
SÖylenmek ıs• tenı"yorsa, 0 zaman da ma· 13ir darbede me ihatı ilga eder. Kuf- -~-L~ • ..1._ anlatmadan geremıyece5am. 
rifetin ve tesebbilsiin T.ilrkliia.. öl- lü azap verici ba,ğlardan (Bütün) bir üstün bir eser halinde yükselmesi ve aıJ* P. ve mtte aç.....,,. faiz öıhmri=i i.tilzam ~waiır-. :s 

• - teknik noksaııJarın ikmali için kı, rocv- P"~ tevaldttlf devresi İçİDde Bu .enekİ mübayaatta tema,,;iz eden B•• ~ -oJolala Wr la .ıJrı .-tıiiirWll ılk 1ıımlmı yapm lıııör ._ ulinı millet ~urtulur. 9mi .ic;mde faeljyd giı~iec&tir. ' fiad« ciiz.i m.bette diifıaüt, hl.at bu bmp...,.. cTbe Americau ds Yıt dCjrt -· 819 arJı 
tarihe değil, onun yıkıcı saldırışını defe- Bir Univcrsitc kurar, garplılan geti· Fuann istikbali, lıilhassa harirte aliıka t riil Glaa ziyade oda bllidi ma.1- milyon ikile tütiin ~ ea bat· ium ue YozgaJın P,ir "1Jy" 1 
;.;ı__ --...2 •---- 1 -ı.- · rir Bu.olann di"inllninden ..,"-li"'n "" doO..p bu"-.a.llı'fim irin lcö,J• 
__,,, .- --' rpaz --.mı. ,Jlem mecra.- • -..- ~ <:JI' uyarıdmnası için ce•bedifen faaT -rnÜt» lar ip. olmufbU'. Eyi blit.eli mallanlaa udar. Henr-- llpira' 3,2S0.800 kilo, •- r- • :s • 
lara döken Mustafa Kemal dehasına ait (Bütün) il .ihya olur. Neslin bütün genç- hasıma B.Hans belediyeye göodcrdı~ 1lnı partier 1 •O k~ kadar ~ Ftilrmaıık kwnpuyaaı t .600.000 .kilo, çocalc balı,,.. •ial• .,,ilJtı 
eid•ıbJnıı iüı-a.t .etmek Jazmı eelir. liği eaıplr zihniyeti.&e hürünrnilj olur. .,.ti irii.Jc Tlirk anonim tiıbei ı mil· iimi ıanıyor1119- Ya ...,;m!~ 

V.elliasıl • Jer.J: raporunda faar hakkında bazı tavsiye- a.. , d•- ,,ı_;.._ L~~ _.!l~vetill 
Bu Qöyle oluoca .sl'iirk inJml?ıhı ~· o .ne y..apar.sa g.ayr.ı u.ı. gay- Jeıde bdWllJWfb,lL Re.at bir ,,,..,.._ elde ıettiii maJi.. ,. .. .800.000 biD kao ..Mbıayaatta bu- -. _...,, .... ,,_.,._ .,,.,.., 

bin zarcetler.indeu •qlıauftlu'· &ümle- rj şahsidir. bütü.n .içindir~ Mrowıililir, kol- Devrim müzesi İnşaatı aerlem:, V• ..... eke piyua , ...... .-hm 23 mil· ·-O'........ Geri T OIM1o ... C~n bir "-"- olım S.-6M luıplıctt' 
• M.:-.1- m:ı-W,:,:l:hı ıv.x.......ı.. . . --1- lektifw Oncian terdi ~t...;~e Jwı.ni öl- L•- • • ı__ T ... L.'L11 -~<L-v __ .. __ _;1_ -r:ı.:m l a oı·tmı·,ı:- Orada '!t..I! ~ 

• ~ .. uu-.w ....... - lÇll1 r-- .. . . . . .'."': ' beton sömel 'kısmı bitmittir. Şimdi t~ ,. ... zıs.ooo um kilo qı cıım. orta -- ·-- - .. -. - -"' arın • ...... un ı-r 
tarihin, Tiirklüğiin kurtancısı gibi biz- ~ııde hır ~ ~ .e~ı.. ad dnarlara ~ta&r. Kiiltür w; we apiı cim tütüa ..,._lfhr. ffa. - ~eka.. laalii olmUflUr.. lol'Ullh, Jomhııl fJll luzr 6"yd 
mevkie çıkarılması ve bu cUmle ~ .O•un kendisi dahi bir iht.llasül dar müzesi ııie ee kıa za•anda ;kmil ~j. lea ki,J-= .. elinde talı::aıi eel.000.000 ~ ık~yalen•n ı8Utr4 /,;, ~Tll ••tiTlliJM, O ""'1111" ~ 
.asıl kurtancumı • .iokıliJl!CUWl .)W'i col- ~eı"GivetdMe duraınu. O meslek itibari- leeek. u. tiitiıa meYCUıttur k.i. ._ Wr 1k»- .. ı nada bir eml•IFM ,..,... •a1a- ul ,,. 6 Ül'1'isdii JU, OJllllJ Hr• 
maması galatın ve hatamıı 1' .lıııendi• le atıker olduğu halde. hem diplomat, tw. ._....,... - ~---· a .me.ı• ,,.,- itti -- fioıdale ~le hik mMno iafi,ralı fJerinli 
,wr. .beın iakıiapga. hem teşkilô~ hem ta- ş. dal+eda dillııa 119 ••• m ı.q. ..,p. 3r ilteMtni 1.eMır de1ri iıldia • Y11111Vyrı - ~dtı ,,_,. 

Şüphe yok kl, Türk inkılabı muvaffak rih~i. hem medcııiyctçi ve ilaha bir ı;ok Ih acat .aıiii .,.., wı8e .,. ·ak ....... - Cloiru cin ........ p. Tür . .tılwlwe .. ,a;am MllW ,,_" 

..-.., va t'~".ljA .girmij .bir iııblip .W.. te.Yler olmWfiur · r ı fı ... ~ ..... •trafr • .. li,• ............. w,ıiik ıWt dirüıati TüııJclıi .iY,oJı 1.,.j • .Jı.lor jl-
• Jtasebbrle .,.!Hal 'Ye~ Jahil Onun en .karakterisük tarafı ruhwı1111 ........ ....., ' , • .., ... .ez.o .. ' , • .-...-.. ...., • ., ..... 1ı~ .. fiMntli lıi a•Lılıım- r..ı,.A 
ldr h6iise delil- ,tabiate ve tarihe uy- bu gayri .ferdi olU§U. kollektif olıışudur. cc diMe trı .. •&rr W b .,,e ..,.._ ı-.e ........... l.ıu _.. &e ...._ na, ~ ....,, ı1iit::Uıı, ....-
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Yolumuz 
•• • • • - Aynı yoldur 

Cumhurreısımız Dadayda :ı::t:ı~:= 
Milli Şefimiz bugün Taşköprüyü 
şereflendirecek tetkikler yapacak 

Kcutamona 1 (Hu•u•i) -Can-j lenclirecekler, orada da tetkikleri göre Milli Şef, ayın yirmi birinci 
dan ve coıkun tezahüratla karfı- yaparak halkın dilekleri ile ala- günü lneboluyu ıerellendirecek
lanan Büyük Cümhurrei•imiz in- kadar olacaklardır. Reiaicümhur lerdir. Ba haber, lneboluda •on-
8nii vilayet dahilinde bugün ele önümüzdeki Cuma günü (ya • mz bir •evinç uyandırm11tır. 
tetkiklerine devam ediyorlar. rın) Kcutamonuda toplanacak Köylüler Jimdiden ka•abaya 
'Kcutamonu geceyi büyük •evinç olan parti vilayet kongre•ine ıe- akın etmeğe baılamıılar, talı.lar 
l~inde geçi;di. Civardan gelen rel vereceklerdir. Milli Şefin karulmuıtur. Halk •a~ır•ızlıhla 
ati ·· l k. h · k.. Kmtamonuda mühim bir hitabe- Milli Şefi belılemektedır. 
lii 1 

•• ya: erh .. ;• ~ k1İ· arıp. hy- ele bulunmaları muhtemeldir. Cümhurrei•i lamel /nönünün 
L!':_'!" ~za .url erı e ımtel~ıın lda • l•tanbul 1 (Telefonla) - Re- yarın (bugün) Boyabat ka•aba-
'""' mancuıy e azame ı o u. . . .. .. .. K • d '" h b · B )l·ır Ş I' . . . . ı•ıcumhur l•met lnonu cutamo- •ını zıyaret e ecegı a eTI oy-

ı dı be ın ~artiyı zıydare: eına- nunun Daday kaz.a•ıncla tetkik- abatta •evinç uyandırmııtır. Her 
fBaAu '!0Dt~yı arzeK er en va- leri e•ncuında bilhcuıa Azdaday taraf bayraklarla siiılenmiıtir. 
1 • vnı ogan: « cutamona- kömür madenleri üurinde dur· Kcutamona 1 ( A.A) - Ana -
~ar ba heyecan v.e .ıü_rure fU muılardır. Bu madenlerin i,ıetil- dolu aian•ının huıa•i muhabiri 
n~k~adan da .kendılerı.nı . h!llılı diği takdirde köylünün refaha bildiriyor: 
gorurler,. da~ma m~yetınızcle kavaıup kavuımıyacağı haklı.ın- Rei.icümhar /•met lnönü bu. 
harp etmıılerdır» cledı. da not alm11lardır. Milli Şel lı- gün öğleden •onra Kaıtamonu 

Şel, bugün erkenden ıehirtle met lnönü, .aat 11.45 te halkın hükümet konağında memur ve 
bir gezinti yapmıılar, mütealı.i - co,kan tez.ahüratı arcuıncla Da - muallimleri kabul etmif, miitea
ben maiyetleri ile birlikte Dada - daydan ayrılm11lar ve ıaat 12.50- kiben liuyi ziyaret eylemiı ve 
ya gitmi,lerJir. Burada tla aynı de Kcutamonaya avdet bayar • ondan •onra Kcutamonuda yapı
içten gelen coıkanlukla karfılan- muılardır. lan yeni ve güzel Halkevini aç-
lnlftlr. Yarın TQfköprüyü fere/· lneboludan alınan bir habere m11tır. 

Büyük bir yangın 
lzmitte altı dükkan yandı, su arama
ğa giden Arazoz trenle çarpıştı 

lstanbul 7 (Telefonla) - Dün ge-
ce yansından sonra saat Üçte lzmitte 

bir yangın çıkmıı, alh dük.kanın yanma
•ına sebep olmuştur. Ateş, yemeniciler 

Ç&rtasmda Y ahyanm lokanwmdan çık

DUfbr. 
itfaiyenin g~ aelmeai ve susuzluk 

yüzünden yangın tevessü etmiş ve altı 

dükkanın yanmıuı ve bir kazanın vu
l:uu ile neticelenmlıtir. Atetin tevessüü 

Belçika 

ve kazanın vukuu ıöyle olmuıtur : 

Gece yansından sonra sabaha karşı 

saat üçte yangın mahalline biraz geç 
olarak gelen itfaiye, etrafta su aramış 

ise de bulam&nllf ve arazözlerden biri 
ıu almak üzere çocuk bahçesine gitmek 

üze! e ate, yerinden aynlmıştır. Bu sıra

da tren hathndan geçmek. istiyen ara

zöz marpndiz trenine çarp1D1ft aruöz 
toförü yaralanmıı ve otomobil de ha· 

kabinesi 
Parlamentonun itimat . " 

reyıne rag-
n1en nazik bir vaziyettedir 

sara uğramııtır .• 
Bu hadiseden sonra ateş mahalline 

yağ fabrikasının itfaiyesi yetişmiı ve 
belediye itfaiyesi ile birlikte çalıımağa 
başlamıştır. Bütün gayretlere rağmen, 

bir kavafiye, bir tuhafiye, bir lrnndura
cı, bir kahve, bir lokanta ve bir de ma-
nifatura mağazaıı tamamen yandıktan 
sonra ate§ eöndürülebilmiıtir. 

Zabıta ve adliye tahkikata devam 
etmelttedir. 

Mareşal 
F. Çakmak geliyor 

Sevdıeı ve inanc1ıeı 
bir $ele maliktir. 

-*-
Baştarafı ı ci Sahifede 

minin vicdanımızı aydınlatan umde
lerinde bulduk. Vatanşümul bir sev
ginin içimizde yarattığı ferahlığa bu 
sayede kavuştuk. Fakat bir millet 
için hakikt bahtiyarlık mukadderatı
nı kudretli, imanlı ellerde görmek 
olduğuna göre bu bakımdan Kema
lizm bizi ebedi saadete kavuşturmuş
tur diyebiliriz. Bu millet, daima ba
şınd~ dünyaya saygı ile baş eğdire
cek büyük ve kahraman başlar bu
lunduracaktır. 

Kemalizmin rcaliteci bir rejim 
olarak muvaffakıyet sırrı büyük in
san yetiştirmeğe verdiği ve vermekte 
devam edeceği ehemmiyette mün
demiçtir. 

ATA TORK gibi dünyalara bedel 
bir dahi, eşsiz bir yaratıcıyı kaybetti
ğimiz halde bile yurdun parlak istik
balinden müsterihiz. Ayni yol üze
rinde ayni parlak eserlerin tevali 
edeceğine imanımız kat'idir. Zira ba
şımızda bir INöNO var. Bir İnönü ki 
azmin, iradenin, yılmazlığın, zafer 
ve muvaffakıyet yolunda hudutsuz 
enerjilere aahip olan bir dev kudre
tin timsalidir. 

Ona inanıyoruz. Ona kalbimizle, 
ruhumuzla, bütün varlığımızla bağ
lıyız. Onu bir milli idol gibi sevme
nin varlığımızda bir inşirah uyandır
dığını hissediyoruz. 

Ve millet emindir. 
Bugüne kadar dünyayi hayretler 

içinde bırakan Kemalizm rejimi bun
dan sonra da feyizli ve muzaffer ola
caktır ... 

Bahtiyardn o millet ki, sevdiği ve 
inandığı bir Şefe maliktir. 

INöNO bize bu bahtiyarlığı ver
miştir ..• 

ŞEVKEr BJLGJN 

-*-
Iran Paris elçiliğinin 

bir tekzibi 
Paria 7 (ö.R) - lran elçiliği ma

jeste Ş8hin§Bhın Almanyayı ziyareti ih
timali hakkında bazı gazetelerde intişar 
eden haberin esaasız olduğunu tebliğ 

etmiştir. 

·-*-
Yurdda 

Son yirmi dört saatlik 
hava vaziyeti Brüksel 7 ( ö .R) - Belçikanın Burgos hükümeti nezdine bir mü

messil tayin etmesile kabine için hası} o1an nazik vaziyet devam et
mektedir. Sosyalist partisine mensup olan başvekil B. Spaak kendi 
partisi tarafından hareketinin tAkbih edilmesine rağmen dün mebusan 
meclisinde büyük bir muvaffakiyet ve itimad reyi kazanmışbr. Fa
kat kabineye mensup olan katolik ve liberallerle beraber reksistler 

Ankara, 7 (Hususi) - Devlet meteo
roloji dairesinin raporuna göre bugün 
hava suhuneti yurdun her tarafında bir 

Reiaicümhurumuzla derece düşmüştür. En düşük suhunet 

İstanbul 1 (Telefonla) - Atinada 
toplanan Balkan antantı genel Kurmay 
bafkanJan toplantuına ittirik etmİf 
olan genel Kurmay baıltanımız Mare
pl Fevzi Çakmak yarın lstanbula mü
teveccihen hareket edecektir. Cumarte-
siye tehrimize gelecektir. 

(Faşistler) de hükümet lehinde rey vermişlerdir. Bilakis sosyalistlerin 
ekserisi kabine aleyhinde bulunmuşlardır. 70 sosyalist mebusdan an
cak 38 i kabineyi tutmuşlardır. Bu sebeple başvekilin ve diğer 3 sos
yalist nazırın kendi partilerine karşı vaziyeti çok nazikleşmiştir. 

Eğer başvekil parlamentonun itimadına dayanarak iş başında kal
mağa karar verirse kendi partisile ihtilaf haline mi girecektir} Diğer 
tarafdan istifa ederse bunun manası bir sosyalist - komünist koalis
yonu tarafından devrilmek olacaktır. Halbuki bu iki parti, parlamento 
mevcudunun dörtte birini bile temsil etmezler. 

Reksistlerin kabine lehinde rey vermeleri dikkati celbetmiştir. Fla
mand nasyonalistleri ise müstenkif kalmışlardır. Bu sebeple sağ ce
nah gazeteleri bu sabah hükümeti sosyalistlere boyun eğmiyerek 
iktidar mevkiinde kalmağa davet etmiştir. Buna rağmen buhran için 
İçin yürümektedir. Öğleden sonra çıkan bir rivayete göre üç sosyalist 
nazır akşam istifalarını vereceklerdir. Su takdirde bütün kabine isti
faya mecbur kalacaktır. 

Havas ajansının bildirdiğine göre Kral bu sabah başvekili kabul 
etmiştir. B. Spaak istifa niyetinde idi. Fakat hükümdar huhranin ne
ticelerinden endişe ederek başvekilin İş başında kalması hususunda 
israr etmiştir. 

Arnavutluk ve Norveç S~v~ ~ altında iki, Erzurumda 
bırdir. En yüksek suhunet Çanakkale 

kralları arasında teati ve Balıkesirde 12, Bursa ve Burdurda 
edllen telllJ'aflar 13, İzmir ve Adanada 15, Antalyada 18 

Ankara 1 (Huıuaif -- Cümhurrelıi- dir. 
• miz ismet lnönü ile majeste kral Zogo 

araamda Arnavutluk milli bayramı mü
nıuebetiyle ve Norveç kralı ile de Nor
veç kraliçesinin vefatı dolayısiyle tel -
graflar teati edilmiıtir. 

Tedavülden kaldırıla· 
cak paralar 

İstanbul, 7 (Husust) - Bu ay sonun
da bronz yUz paralıklarla beş kuruşluk

lar ve nikel bir kuruşlar tedaviilden 
kaldırılacaktır. 

Dokuzuncu arttırma 
ve yerli malı haftası 
Bıqtarafı J d SalaJfede 

muahedelerin tasdiki hakkındaki kanun 

Ege bölgesinde, doğu ve orta Anado-
luda hava kapalı diğer bölgelerde ya
ğışlı geçmiştir. Yurdumuzla civar mem
leketlerde yann (Bugiln) hava kapalı 

ve yağışlı geçecek, riizglr orta şiddette 

esecektir. Ankarada en yüksek suhwıet 
derecesi bugün 13, İstanbulda 12 dere
ce idi. İstanbulda bugün hava kapalı 
ve hafif yağışlı geçmiştir. Komşu mem
leketlerde hava Selfuıik, Belgrad ve 
Bükreşte yağışlı Atina ve Sofyada ka
palı geçmiştir. En yüksek suhunet SeU
nikte 11 Atinada 13 derecedir. 

-·•l!:•n••nn•••••••••••••• .. •ımtr•••••ll~llla. llyihasıru müzakere etmiıtir. 
Bugün matinelerden itibaren 

Elhamra Sinemasında 
Türk artistlerinin - Türk rejisör - operatör ve teknik adamlarının kendi 

memJeketinıizde hazırladığı MUSAIIlPZADE CELALiN 

Aynaroz Kadısı 
Oym~·:uı l:u· : Bchzat - 1. Galip - Emin BELLİ - llalide - Şevkiye· Mahmut 

Necla . Muammer - Perihan - Nevin 

VF. 

HAZ 1 M - VA S Fi 
Alut urka ~rkılar CE VIJl!.T K OZAN idaresindeki saz heyeti - musiki 

ndaptnsyonu : M. C. \ 'C CEVDl!.'T KOZAN 

Al nnroz c;ahnclcri bilhassa· yerinde filme c;ekilmiştir 

FİA11J.ERE ZAM YıiPD ... MAMIŞTlR 

SEANSl~An : Her gi!ıı 1 - 3 - 5 - 7 - 9 da 

Hasan Salta, kürıiye gelerek mevzu-
ubahs layiha üzerinde yeniden tetkikat 
yapılmasına lüzum göıtermiş, layihanın 
Hariciye encümenine iadesini istemiş -
tir. Meclis, bu talebi hbul etmiıtir. 
Önümüzôeki toplantı Pazartesi günü -

dür. 

-*-
istanbul valisi tekrar 
Ankara ya gidecek 

ı · uEnver Paşan nın 
ölüınündeki esrar 

Baştan başa heyecanlı hicliselerle 
dolu, yakın tarihin mühim bir 

saChası .. 

2 • Karıma Benziyen 
Kadın 

Çok heyecanlı ve hissi hakiki bir 
vak'anın, bizzat kahramanı tarafın

dan anlatıl1şı .• (Büyük hikaye) 

Baştarafı ı el Sahifede · 3 • Kadınlar Diyarın· 
tan sonra Manisaya geçerek Manisa hal- da sarhoşlar cenneti 
kına veda edecektir. 

Çok meraklı bir röportaj 
BELEDİYE REİS MUAVİNİ VE 

PoıJs MÜDÜRÜ.. Her 
İstanbul, 7 (Hususi) - İstanbul be-

sayımızda 
Ayrı bir yenilik lediye reis muavinliğine tayin edilen 

Çankaya kaymakamı, B. Lütfü bu sa
bah Ankaradan geldi ve vazifesine baş
ladı. İstanbulun yeni emniyet müdürü 
B. Sadrettin Aka da bugün geldi, eski 
emniyet mi.idürü Salih Kılınç tarafın-

Kari!erimizi 
Muhakkak memnun 

edecektir 

SON HABER 

Italyada Fransa 
aleyhindeki nümayişler 
lngiltere hükümetini çok yakından 
ve ehemmiyetle meşgul etmektedir 

Londra 7 (ö.R) - Fransız - Alman deklarasyonunun imzasından 
ıonra Fransa - Almanya arasındaki münasebetler, diğer tarafdan 
Italyada Fransa aleyhine son yapılan ve hala devam eden nümayişler 
karşısında Fransız - ltalyan münasebetleri meselesi 1ngi1iz hükümetini 
ehemmiyetle meşgul etmektedir. 

Başvekil B. Nevil Çemberlayn Dovning Strette kabinenin hahalık 
içtimaına riyaset etmiştir. Beynelmilel sahada nazırlar bilhassa dün 
imza edilen Fransız - Alman deklarasyonile Italyan gazetelerinin 
Fransa aleyhinde hücumlarının artması meseleleri üzerinde durmuf
lardır. 

Yari resmi mahafil geçen alqam Berlinden gelen bir haber üzerin
de beyanattan i.atinkif ediyorlar. Bu habere göre kanunusanide ya
pılmuı mutasavver olan Lıgiliz - lta1yan konferansının dört taraflı 
bir lngiliz • Alman - F ramız - ltalyan göru.mesi teklini alması ihti· 
mali vardır. 

Paris 7 (ö.R) - Hariciye nazıri B. Bonne bu sabah lngiltere ae
firi Sir Erile Fipsi kabul ederek dün Fransız - Alman deklaraayonunun 
imzasından sonra Alman hariciye naziriyle gÖrÜ§tneleri hak.kinCla 
izahat vermiştir. 

Bütün vili yeti erde 
Umumi meclis azalıkları seçimi bitti ve 

C.H.P. Namzedleri ittifakla seçildi 
Ankara 7 (ö.R) - Dört senelik kanuni müddetleri biten viJAyet 

umumi meclis azalıklan aeçimi bütün vilayetlerde ikmal edilmiıtlr. 
Vilayetlerden dahiliye vekiletine ve parti genel sekreterliğine gelen 
malumata göre Türkiyenin her tarafında bir günde tamamlanan bu 
intihapta C. H. Partisi namzedleri ittifakla seçilmiılerdir. Bu suretle 
te§Ckkül eden yeni meclisler dört sene müddetle vazife göreceklerdir. 

Almanyadaki muhtaç yahudilerin İf 
kamplarında çalışmaları muhtemel 

Londra 7 ( ö.R) - lngiliz umumi efkarı Almanyada yahudiler 
aleyhinde alınan tedbirlerin şiddetinden son derece müteessirdir. 
Berlinden gelen son haberler bu heyecanı teskin edecek mahiyette 
değildir. 

Berlinde çıkan bir şayiaya göre Almanyada yahudiler aleyhinde 
kararlaştınlan son ekonomik tedbirlerin neticesi olarak geçinme vuı
talarından büsbütün mahrum kalarak içtimai yardım teşkilahnin mu
avenetine muhtaç kalacak olan yahudilerin iş kamplarında çahştinl
ması ihtimali vardır. 

Çünkü Nazi mahafillerinin fikrince yahudiler Alman içtimai yar
dım teşekküllerinin muavenetinden hiç bir §Ckilde istifade edemezler. 
Halbuki sene sonunda on binlerce yahudi ikametgahsız kalacak ve 
geçinme vasıtalanndan tamamile mahrum bir hale düşecektir. Bun
lann iş kamplarında çahştırılmasmdan başka bir ihtimal göz önünde 
tutulmamaktadır. 

Cümhuriyetçi ispanya 
Dünya umumi elkArından istimdat ederek !e· 

{ 

amıntiden işlenecek cinayetlere karp medeni 
dünyanın ayaklanınasını istiyor .. 

Paris 7 (ö.R) - lspanyol hariciye nazırı B. Del Vayo dünya aullı 
topluluğu tCJCkkülüne bir telgraf göndererek ÖCynelmilel umumt 
efkardan istimdad etmiş ve nasyonalist tehdidi karşısında lspanyol 
hükümetinin mukabele bilmiale tevessül etmemek soğuk kanlılığini 
göstereceğini bildirmiştir. Nasyonalistler cümhuriyetçi ispanyada 
100 şehir ve köyün bombardıman edileceğini bildirmişlerdi. T eam
müden işlenecek bu cinayete karşı dünya umumi efkarının ayaklan
ması saati gelmittir. lspanyol hükümeti istila edilmiş arazideki lspan
yol ahalisine karşı mukabele bihnisil tedbiri almıyacaktır. 

Alman matbuatı 
/tal yanın vaziyetini haklı bulu yor 

Paris 7 (Ö.R) - Havas ajansının Berlin muhabiri tarafından bil
dirildiğine göre bir çok Alman gazeteleri ltalyanın F ransaya karti 
aldığı vaziyeti haklı bulmaktadırlar. Yari resmi mahiyette olan Dan
ziger Fremdenblat gazetesi ltalyanların şu mütalaasını bilhassa tas-
vipkar bir şekilde kaydediyor: 

« ltalyan imparatorluğunun şe~ef ve vekarı hariçte yaşayan ltal
yanların ihtiyaç halinde Romanın himayesine mazhar olmalanni za
ruri kılmaktadır. Bu itibarla Faşist ltalyanın prensibi, nasyonal soe
yalist Almanyanın prensibile birleşmektedir. Bcrlin ~ Roma mihveri 
daima en esaslı bir amil olarak hakidir. Fakat ltalyanın aon Frensiz 
aleyhdan nümayişleri Fransa ile müzakereye girişmek için bir hareket 
noktası yapmak istediği doğru değildir.» ,... . ... 

7 Birinci kanun Çarşamba matinelerinde lsmetpap bulvnnda 

TEL : 4065 TEL: 406S 

Yeni Sinemada 
Görülmemiş zengin program • 4 Saat Otuz ü~ 

lıısım lllrden 
Türkçe .izahatlı FOX JURNAL 

1 - KA.RA KORSAN Türkçe 
Sözlü Şaheser 

2 - BiR MiLLETiN ISTiKLALi 
Kabramanhk rekoru - Dehşet , ·erici Kovbay filmi 

Fiatler : 20 - 25, talebe 15 • 20 SEA ~sLAR : ı.ıs 3 - 7 de 



Şefimiz lnönünün 
Parlak fizyonomisi 

Bir Yunan gazetecisinin 
lnönünü nasıl tanıdım,, 

''ismet 
başlığı 

altındaki yazısı 

cAtinaika Nea:t yazıyor. 

Bu gazetenin yazı heyetinden Kon• 
yalı Vaail lliadis cAnkarada ismet ln
CSnünü nasıl tanıdım~ :t başlıfı altında 

ıunlan yazmaktadır: 

cAnkarn Büyük Millet Meclisinin 
Kemalin yerine seçtiği zat için tarih iki 
parlak ve nurlu ıahife açmıştır. Birisi 
eavaoçı ve coııkun sulhçu sayfaları. Bi~ 
ribirine zıt olan bu iki vuıftan ismet 
lnönünün •• rlak fizionomisi nebean et
mektedir. 

Harp ve dram devresi eanaeında, he
nüz albay olnn lnönü, harp kasırgası

nın ruhu gibi kılıcı elinde ileri doğru 
yürürken. etrrıfındn haklı bir efsane ya-

ratmıştır. O kısa boyunun içinde bir 
kahramanlık, çelikten bir ruh ve vatan
severlik nlevi gizli olduğundan katiyen 
geri dönmez ve daima muvaffak olur -
du. 

mış değildi. 192 1 denberi onların kah
ramanlığını kuvvetli ve ceaur oldukları
nı velhasıl büyük meziyetlerini biliyor
du. Sakaryada onlarla çarpışmııtı. O 
kuvvetli galip olmnkla beraber kuvvet
li mağluplara hayran olmuştu. Ve onlar
la dost olmayı kurdu. 

Eski husumetler Osmanlı imparator
luğu ile beraber gömülmüştü. Fönika 
kuşu gibi, külünden yeni bir alem do
ğuyordu . Ve Atatürkün arkadnşı bu 
yeni sulh istikametinin öncüsü oldu. 

Eski arkadaıılan bu yeni siyasa kar
şısında şaştılar. Halk bunu şüphe ile 
kar§lladı. Fakat harpte olduğu gibi, 
burada Cla muvaffak olacağını biliyor
du. Vek yi bunu ispat etti. FJen-Türk 
doıtluğu kuvveden rme çıkmıştı. 

Onu Ankarnda anlaııma yapılırken 

tanımıgıık. Bu kısa boylu zat, muha
taplarına içinden bir şey üflemektedir. 
O şarkın eyiliğini Avrupa finesiyle mez

Uıkin onda asırlardan tevarüs edilen cetmişti. Gözlerinden onun içini görü. 
soy taassubu yoktur. O yalnız vatanına yorduk. 

karşı olan vazifesini mlidrikti. Bunu da ismet lnönü öncüsü olduğu büyük 
tamamiyle ve liyakatle yaptı. eaerden bahaederken. kendilinden, 

ismet lnönünUn aavagc;ı sahifesi bu- kendi gayretlerinden hiç bahsetmemi~
ra'da kapanmaktadır. Bundan sonra ti. Bu kuvvetli asker ve siyasi Elen
'( ıulhçu) tarihi baılar. Memleketini Türk dostluğunun sade bir İşçisi gibi 
'diplomaat aahaaında da korumak işini konuşuyordu. 

üzerine aldıktan ıonra, kılıcını yerine Bizi teshir etmioti. Hayret ve tered-
uarak, zeytin dalını eline alm11tır. düt ltalmanuştı. işte bunun için Yunan 

Şimdi o ciddt, cenkçi, co kun bir milleti onun Cumhuneisliğine intihabı
eulhçu olmuıtur. Er simaaında tebca - nı selamlamaktadır. Dirayet ve ileriyi 
eüm beliriyordu. Elini hasmına uzatır• görmesi müstakbel için en büyük tenvi
ken, yeni bir devrin §afağı söküyordu. ratllr. 
Harbin Kurmay baJkanı, sulhun, sulh Ankara Meclisi bütün di.inya71 nur
seferinin öncilsü olmuııtu. Yunanlıların !andıran Bnşbuğuna daha eyi halef bu
şahsında tabii ve samimi dostluk gör - lamazdı.:t 
müştü. Onları sade bir temasla tanı - Vns. lliadia 

Dünyanın hayranlığı 
Yunan matbuatında Büyük Atatürk 
hakkında hayranlık dolu neşriyat 

devam ediyor 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ Bir İki Satırla ~ . . • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yunan General konsolosu B.Vrise• 
k.is dün belediye reisimizi makamında 
ziyaret etmiştir. 

§ Halkevi neşriyat ve kütüphane ko
lunun Mumcu caddesindeki çocuk oku
ma odasına ikinci T cşrin ayı zarfında 

720 talebe devam etmiştir. 
§ Burnava Ziraat mektebi, Işıklar 

köyünü kendi çalı ma ınıntakası ıçınc 

almıştır. Mekkp talebeleri bu köyün 
kalkınması için faaliyette bulunacak ve 
köylüye her türlü yardımı yapacaktır. 
Vekaletten bu İJ için, traktör ve pulluk 
gibi ziraat malzemesi istenmiştir. 

§ Dün bdediye sıhhat teşkilatı şeh

rimizdeki süt ve yoğurt imolathaneleri
ni teftişe tiıbi tutmuş ve bir çok yolsuz
luklar meydana çıLuırmı~tır. Bazılarının 

kullandıkları gayri sıhhi kaplar imha 
edilmiıtir. Belediye, süt ve yoğurt ima
lnthnnelerini sıkı sure tte kontrol altında 
bulunduracaktır. 

§ Kiiltiir bnknrılığı, iiğretmenler ara
sında ilk okul müfettişi olmak istiycn
lerin mutlaka Gazi terbiye ensıitüsün

Clcn mezun bulunmalarını şart koşmuş

tur. Yakında Gtızi terbiye enstitüsünde 
bir müfetti!llik şubesi açılacaktır. 

Liman ~a liyeti 
İkinci teşrin ayında İzmir limanına 

227 Türk ve ecnebi bandıralı vapur gi
rjp çıkmıştır. Bunlnr 153 Türk, 8 Al
man, 5 Amerika, l Bulgar, l Danimar
ka, 4 Hollanda, 4 Fransı~ 8 İngiliz, üç 
İsveç, 18 İtalya, 1 Polonya, 3 Macar, iki 
Norveç, üç Romanya, iki Sovyet, 2 Yu
goslavya, 8 Yunan ve bir Panaınn han
dınılı vapurdur. Gayri safi toniwtolan 
'272,729 dur. 

EKMEK FİATİ 
Tenzil edilmeli mi! .. 

Şehrimizde resmi bir mnkaın, ekmek 
\'e buğdny fiatleri üz.erinde tetkikata 
bnşlamı~tır. Tetkiklerin verdiği ilk neti
ceye göre, geçen seneki rayice göre 
ucuzlıynn buğday fiatine nazaran ek
mek ffatlcri 15 para yüksektir. Ve asga
ri on para tenzilat yapılması icap ct
mektcdı r. Bu husustaki tetkiklerin ne
ticc~inden belediye haberdar edilecek
tir. 

evsim hastalıkları 
Son günlerde ehirde bazı mevsim 

lıastalıklnrı görülmektedir. 
Bilhnssa nez.le artmıştır. Belediye, 

yerlere tltkürcnleri şiddetle trikip etıne
~c b.:ıslnmıştır. Belediyeden verilen mn
llıınata göre dün 50 kişi, yerlere tükür
dükleri için tecziye cdilınişl!!rdir. 

BİR rAYİN 
Maliye varidat mcmurlarmdan Meh

met Özer Amasya varidat müdürlüğü
ne tayin olunmuştur. 

Bir memurun ihtilası 

m ,,..,. ıe 8 KANUNUEVVEL PERŞEMBE IPJB---* ,. 

Ticaret aleminde: 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Büyük mağazalar, kiralarının yüksekliği, 
memurlarının çoklup yüzünden bahalı satar

lar zehabı dotru mudur!! .. 
YAZAN : Eczacı Kemal K. Ak~ 1 tarken, biJyUk mağaza ayni maldan bir 

Ticaret işleriyle alakadar olmıyanlar- düzine yerine iki yüz, Uç yUz düzine al

DOKrORUN KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 

ifrattan 
gelir 

halsizlik 
mi? 

~*_,,., 
YAZAN : Dr. G. A.. 

HalsWikten şikayet edenlerin bazıları dan bir kısmının fikirlerini dolduran, d.ığı için (120) kuruşa değil ayni. malı da b k . 
1 

k f ıaca 
b . ·· b' h (90) k ı kt K .. ··k dükk. !> unu va tıy e aş arzusunu az ağızlarında dolaşan ır soz ve ır ze ap uruşa a aca ır. uçu llna . ' . . erek. 

vardır. Onlar, bUyük mağazalar, yük- (120) kuruşa mal olan o mata büyük yerme getirmı~ olduklarına hemled 
· ı · 00.' k f ı v ( 90) k · k a..4- ri kabahati kendılerlnde bulurlar. ~ek kıra bede ı eme ve aza memur magaznya uruşa gırece m~,e -

ku1lanmak yüzünden masrafı az olan ye (110) kuruşa satılacaktır. - ~· _derler1 vaktl~le çok dadanınıt 
kilçUk dtikkfuılardan daha bahalıya mal Tüccarlık den1ek her hangi bir malı tım, §ımdı cezasını çekıyorum. . 
satmak mecburiyetinde olduklarını zan- (100) kuruşa alıp 110 kuru§a satmak VakıA, her şeyin fazla1ı zarar verit• 

· · · v•tdir S ,., lın k rt · Fakat aşk arzusuna uymakta ifrat olut"' nederler. Tıcaret alemınde yaşıyanlar bı- demek degı • ataca~ ma a ı esı- .. . .. . . v •frat 
1. 1 ki b k zaif b. d .. iln.. . t k i sas kollamak miiı::te sa, duşünulecek bır meseledır. Eger' ır er u zan ço ır uş uş ve nı anıma , p ya ını .,. - eli': 
t d baş ğı b. ·· ·· .. t! lsin tm k te hoşnudiyeti celbet- olabilirse onun da zararı olur, dcın • 
a~c~ e . aşa ır g~un r e arze e .. . tir. Zararın ilk allmetl de şüphesiz hal· 
kendı.sidır. Tıcarette kazancı temın eden mek, nihayet satılan maldan muşterlyı slzlik 1sa kt' 
bahalıya mal satmak nsla değildir. BUa- memnun etmek ve faidclenmesini temin ° gere ır. t 
k6 ucuza mal etmek, her kesten, her etmek demektir. KilçUk sermayelerin, Eski uman hekimleri, bunda da jfra 
yerden daha ucuz almak ve her kesten büyük mnğazalann yaptığı bu işleri ay- olabilir, diye sanırlardı. Hatta murdat 
daha ucuz satmaktır. Ticarette mal sat- nen yapması milmkiln olmıyacak bir şey ilikte hrısıl olan Tabes hnst:ılığı aşk ar

maktan mal almak çok daha ehemmi
yetli, çok daha kıymetlidir. Tüccar malı 
satarken değil alırken kaznnçlıdır. Ucu
za alınan ucuza satılırken hem para ve 
lıem de müşteri beraber kazanılır. Tüc· 
carlıktn mal almanın zamanını kolla
mnk mulın yerini bulup, doğrudan doğ
ruya yerinden almak, ildnci ve üçUncU 

elleri ortadan kaldırmak, peşin para ile 
almak, çok alarak iskonto yaptırmak gi
bi hususiyetler ~lıca mühim işlerden
dir. Kirası yUksek, memurları çok bil
yük mağazalar hu yukarıda arzettiğim 
hususiyetleri daitna korudukları için, 
küçük ve tek kişi ile dönen dükkanlar
dan çok daha ucuza satarlar. Ucuz sat
tıkları için satışlarının çokluğu mağaza 
kirnsiyle memur maaşlarını ilk hamle
de çıkarır, ortaya da küçük dükklnlar
<ian dalın fazla kazanç koymuş olur .. 
Mesela küçiik dtikkfın her hangi bir 
maldnn bir düzine nlır, düzinesi (120) 
kuruşa mal olup mesela 140 kuruşa sa-

zusunu fazla yerine getirmekten iterf değildiı'. Kliçük sermayeli zeki bir tüc-
cnr ticaretin bütün icaplarını bir araya gelir derlerdi. 
toplamak ile ayni büyük sermayenin Eski zaman hekimlerinin bu fikrini 
yaptığını yapabilir, bu tüccarın kabili- sahneye çıkararak aşkta ifrata giden \1C 

yel ve zeklsı işi olur. halsizliğe tutulan hastaları tasvir eder 

Pazarlıksız ve etiketli satış kendili
ğinden tilccarı hassas etmiş, kendiliğın
kü her ticarethane sattığı malın aynini 
ldi her ticarethane sattığı malın nynini 
başka bir mağazada daha ucuu sntılı
ror görmesi kendisini n1fikalandırnca

ğınd~n kendisi de ayni malı rakibi gibi 
ucuza satmak mecburiyetini görecektir. 
Büyük mağazalar kira bedellerinin yük
sekliği ve memurlarııun çokluğu yü
zünden bahalı satarlar zehabı tamamen 
yanlış baştan aşağıya kndar hatalı bir 
görüştür. İddiamı elbet ehliyetli, hesabı 
kitabı iyi müesseseler için yapıyorwn, 
hesapsızlık ehliyetsizlik ile yürilyenler 
zaten yürüyemiyecekleri için onları 

ınevzuumuzun dışında bırakıyorum. 

ı-:czacı Kemal K. Aktaş 

tiyatro muharriri edipler bile olmuştıı· 
Aşkta ifrat. .. Ne güzel edebiyat mevzuu! 
Aksiliğe bakınız ki, e ki zaman hekilll" 

lerinin a kta ifrattan gelir, diye sandık· 
ları hastalığın da, adını şüphesiz bildiği· 
niz için burada tekrar etmek istemedi· 
ğiın, o bulaşık hastalığın neticesi oldubf\l 
sonradan anla ıldı. Amma, bundaki ka
bahat a kın değil, bulaşık hastalığındır. 
Demek ki aşkta ifrata gittim, diye kendi· 
lerine kabahat bulanların halsi.tliğe tu· 
tulmalnrı, aşkta ifrat değilse de, onun 
kanununa sıksık boyun eğdiklerindeıt 
dolayı bulaşık hastalığa tutulmak için 
şansları fazla olmasındandır. P iyango 
biletinden cokc.:ı alırsanız, ikramiye k:ı· 
zanmak şa~sı da elbette daha ziyade 
olur. 

AK HiSARDA 
Amma, diyccekSiniz ki, o bulaşık has

talığa tutulmadıkları halde sadece aşk 
arzusunu pek sık yerine getirciikteP 
sonra halsiz knlanlar da vardır. Şüphe
siz .. . O halde bunlar için ifrntın tec:irini 
kabul etmek Hizım gelmez mi? .. 

Hayret uyandıran bir 
sahtekarlık hadisesi oldu 
Kayserili Agop sahte bir nü,usla 

alarak bir Türk kızı ile naSd 
Akhisar 6 (Yeni Asır) - Burada 

çok şayanı dikkat bir nüfus ve evlenme 
snhtckG.rlığı teşbit edilmiştir. Şükrü ndı-

nı taşıyan bir Ermeninin yaptığı bu 
sahtekiırlık hıtkkındıı öğrendiğimi yazı-

Şükrü adını 
evlenmiş?_ 

ö ylelerine de dikkat ederseniz, halsiı· 
liğe dUşmelerinin başlangıcında bir kor
ku bulursunuz. Çok yürüyen adamın bir 
gün ayağı burkulunca da insan kurun· 
tuya düşer ve o kuruntu bir daha :dlı· 
ninden çıkmnz. Aşk yolculuğunda çok 
yürüyenlerde de bunun gibi. .. 

ATİNA - Btitün dünya matbuatı gi-I kayboldu. Yerinde nsri, medeni ve bü
bi Yunan matbuatı da ATATÜRK yiik gayesine layık bir devlet meydana 
hakkında hoyrnnlık dolu neşriyatında geldi. Dikilide bir tahsildarın on lira ihtilas yorum: 

Şükrü bundan dokuz ııy evvel J\khi
snrı terketmi tir. Karısı onun dönmesini 
aylarca beklemiş, gelmiycccğine hükm
ederek ondan olan çcuklarını nüfusa 
tescil ettirmek için müracaatte bulun -
muştur. Müracaat evrakı aidiyeti ha
sebiyle Kayseri nüfus müdürliiğünc 

gönderilmiş, fokat ora nüfus müdürlü
ğü böyle bir adamın Kayseride bulun
madığı cevabiyle evrakı iade etmİ§tir. 

Bunun üzerine bayan Fatma kocasının 
resmini ibraz ederek evrakın bu resim
le birlikte ikinci defa olarak Kayaeriye 

Aşk kendinden b ka türlü zevke ta· 
hammül edemediği gibi, zihninde kendi· 
sinden başka bir düşünce bulunmasını 
da istemez. Sadece kuruntuya değil, ya· 
hancı bir üzüntüye bile tahammül ede
mez. Hemen kaçıverir... Bir gün }ter 
hangi bir ehemmiyetsiz sebepten ileri 
gelmiş burkulma hatıra gelince aşk kay· 
bolur, insnn bunu yerleşmiş ve gerçek tcJl 
b ir halsizlik sanır. Kuruntuyu zihniniz· 
den çıkarınız, halsizlik kalmaz. devam ediyor : İktısadi hayatın her sahasında büyük 

Vradinl yauyor : • fostafa Kemal terakkiler oldu. Yeni Türkiyeyi gören
Atntürk çürümüş bir devletten can- ler hnyrct etmektedirler. Kemal Ata-

Aslen Kayserili lıir Ermeni olan sahettigi nnlasılarak işten el çektirilmiş ve 
te Şükrü, bundan ııltı sene evvel Akhiadliyeye \' rilıniştir. 

lı ve kuvvetli bir memleket vücuda türkün bu muaz.zrun eseri önünde eğil- : .................................... •••n•: 
getirmiştir. Asırların yarattığı hurafe ve mektcdirler. Onun ölümü medeniyet : Z A 8 J TADA : . . 
mabutları yıkmış ve bunların üzerinden için de bir krıyıptır. : .......................................... : 
yeni ufuklarn doğru yeni çığırlar aç- A. il. HAl\IUDOPULOS Dün ögleden sonra Mustafa bey bul-

sara gelmiş, seyyar satıcılığa, sonra tü
tüncülüğe başlamıştır. Bir müddet böy-

lece çalışan Ermeni bir ara evlenmek. 
istemiş ve oturduğu Reş{ltbey mahalle
sinde Cumaibalalı 1.323 doğumlu Fat-

mışt1r. Ynrattığı sağlam temelli yeni (ETNİKİ) •Atatürk• başlığı altında varında (iz.mir 258) numaralı kamyon, 
Türkiye bUtUn dünyanın hayretini mu- diyor ki : 722 numaralı belediye tatbikat knmyo
cip olmuştur. DUn bllyük bir tarihi şah- •İşte size sıındet içinde ölen bir adam. nuna wkadan çarparak kamyonda bu
siyet ebediyet hudutlarını geçmiştir. Bu adam milletini elinden tubnuş ve lunan Alinin hafifçe yaralanmasına se
Mustafa Kemali 1931 de ilk defa gör- beni İsrail kral peygamberleri gibi onu bebiyct vermiştir. Suçlu şoför Mehmet 
müştüm .. Halkevinde görUştüğümUz va- saadet ve sulh diyarına götürmüştür. O hakkında tahkikata ba~lanmıştır. 

gönderilmiştir. 
ma isminde bir kıza talip olmuştur. Hadisedeki aahtek.arlılc 
Kayserili Ermeni, Ak.hisarda yabancı 

bunun üzeri
ne anlaşılmıgtır. Kayseri nüfus müdür
lüğü, Akhisardan gönderilen resmin 
Şükrü i minde bir Türke değil, aslen 
Kayserili olan bir Ermeniye ait olduğu
nu tesbit etmiştir. Hadise zabıtaya in
tikal etmiş, sahte Şükrünün Kayseridc 
bulunduğu anlaşılarak. aranılmış ve bu· 
lunarak tevkif edilmiıtir. Ermeninin 
müslüman adatı üzere csünetli• olduğu 
zannedilmektedir. Taıııdığı nüfusa ge
lince ölmüı bir Türk gencine ait oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Hiç bir vakit burkulma olmasa bile, 
aşkta ürat olabileceğini sanmak, onuıı 

zaruretinden korkmak ta a.şkı kaybetti· 
recek - hem de halsizlik zannettirecek .. 
fena bir kuruntudur. Bu fena kuruntuY" 
zihninize hiç bir vakit getirmemelisinir.. 

Aşkta if rnt <>lmaz. Çünkü aşk yemek 
gibi, yürümek gibi değildir. Insan iştah• 
olmadığı vakit bile sofraya oturur, hat' 
kalarırıın yediğini gördükçe kendinin ~ 
tahı gelir. Yalnız bile olsa, iştah dişin di• 
bindedir sözü yalan sayılamaz. Karınları 
iyice doyduktan sonra gene yemeğe de
vam edebilenler de çoktur. Insan yürii• 
ınekle yorulduktan sonra da hemen bir"' 
denbire düşmez.. Yorgun, yorgun yavaŞ 
yavaş yine yürür. 

kit karşımızda tam manasiyle bir de- eski peygamberlerin önünde geceleri bir § Çukurç~ıne mevkiinde Ali oğlu 
mokrat buldum. Türklerle Elenlerin ay- ateş sütunu bulunurdu. Bu ateşten di- Muharremin iizerinde yedi parça esrar 
ni soydan olduklarını her ikisinin Hi- 1 ek millet önd rlerinin hepsinin önünde göriilerek zabıtaca müsadere edilmiş ve 
titlerden geldiklerini iddia ediyordu.. bulunur, onların ruhlarını ısıtır ve ön- hakkında takibata başlanml§tır. 
Yakın akraba gibi yaptığunız bu ınüw- lerinc gelen engelleri yakar temiz.ter. § Çukurçeşme mevkiinde iskambil 
katta Yunanlıları içten gelen bir sevgi Kemal işte kitabı mukaddesin şefle- kağıdı ile kumar oynadıkları görülen 
ile sevdiğine şahit oldum. Türklerin rinden birisi idi. Korlar üzerinde kapu- Mehmet oğlu Hüşeyin, Mustafa oğlu 
Anadoluya sonradan geldikleri iddiası- tuna sanlar.ık yatması Huruç babanın Hüseyin, Hüseyin oğlu Hasan, Süleyman 
na da şiddetle muhalifti. Osmanlı hane- sahnelerini hatırlatmaktadır. oğlu Ali, Mustafa oğlu Fethi, Ali oğlu 
danı evet, fakat Türk milleti hiç bir va- Milletini harem ağalariyle hainlerin Muharrem ve Mehmet oğlu Hakkı 14 
kit istilacı değildir. Türkler de padişah- ellerinden kurtararak ona ruhundan sı- lira ve 3 kuruş para ve bir yazı tahta
lardan zulüm gönnüşlerdir. Ve haneda- caklık verm~, haremin, kaderin, hocala- sile birlikte yakalanmışlardır. 
nı yıktıktan sonra ilerlemeğe başladıla"r, rın ve dcvrişlerin esaretinden kurtar- § Mehmet Ali isminde bir zat zabıta
dlyordu. mıştır. Milletine müli dilini vermiş, sul- ya mürncaatle eşinin bir genç erkekle 

Saltanatı bütün teşkilatı ile birlikte hu tarsin etmiş, etrafına milli sulh or- ıniinasebctle bulunduğunu iddia etmiş 
terakkiye düşman gördüğü için ortadan dusunu sıralamış \'C sonra başını çevire- ve ihbarı yaptığı saatte bir sinemada bc
kaldırılınıştır. Ankarayn iltihak eden ı-ek ölmUştür. rabcr bulunduklarını da ilave etmiştir. 
İz.zet paşa ile Salih paşanın İstanbula Ölümü biz eski düşmanları olan Yu- Filhakika zabıta, bildirilen sinemada 23 
geri dönmelerine kızmıştı. Nutukların- nanlılnrı da çok acındırmıştır. Ne tuhaf yaşındaki genç kadınla bir yabancı er
dan birinde bunlardan bahsederken: şey? Maamnfih kahramanlığa hürmet keği beraber filim seyrederken yakala-

- Onlar bizi anlamadılar, yeniden etmeyi bilmek Yunan medeniyetinin mış, haklarında meşhut cürüm muamele. 
padişaha köle olmağa döndüler demişti. icabıdır. si yapılmıştır. 
Hasta adamın gözlerini kapamış ve ye- On yıl ıni.itemacliyen silıih elinde ko- § Yeni bitpazarında, Fclhi Zenginin 
ni bir millet diriltmişti. şan Yunan milletine de Kemal gibi bir dükkunındıı inşaat yapıldığı sırada 

Bir çok engellerle çarpıştı. Arap ve düşman yaranırdı. İşte bugün o eski Falım Bacak, Fethi Dizgin, Süleyman 
Acem tesirleriyle mücadele etti. İslAm muharipler milleti sancaklarını yarıya oğlu Hilmi, Kadir oğlu Ibrahim Meres 
Glemini nazarı itibare almıyarak hilafe- indirmi~ olarak Türklerin büyük ma- bir miktar altın ele geçirmişlerdir. Fct
ti kaldırdı. Dinl dünya ~!erinden ayırdı. temleri önlinde huzu ve huşu içinde eğil- hl Zengin Uç Reşadiye altını, Falım bir 
Lılyik bir devlet kurdu. Ortada yazı kal- mektedir. Biz bnşkalnnnın mateınlerine, reşadiyc altını ve bir altın yüzük bu1-
mıştı. Latin harflerini kabul ederek başkalarının ıstıraplarına iştirak ederek muşlardır. Suçlular altın bulduklarını 
millete okuma yazma öğretti. yilreklcrimizi kilitlemeyi biliriz. inkar etmişlerse de tahkikata zabıtaca 
Şimdi sırn Türklerin içtimat hayatına Türkiycdcn gelen resimleri görerek devam olunmaktadır. 

gelmişti. Kadını esaretten kurtardı. Onu bu mesut ölüme hayret ediyorum.. Bü
crkeğc müsavi yaptı. Arkasından fesi tün gençlık ağlıyor. Türklerin babalan-
knldırdı. Asri elbise giymegi ynydı. nın en büyük zaferi işte budur. 

Pa , bey, ef neli gibi Arapça unvan- Gençli&'İn yürekleri üzerine bina kur-
lar kalnıışb. Bunları da lağvetti. mak. Bundan büyük muzafferiyet olur 

İşte büyük mucize bu tarzda tamam- mu?. Bu gençlerin aç kalplerini doyur-
lnndı. H r y kokündcn değişti. mak demektir. 

Esk1 TUrkiye sihirli bir el ile ortadan Gençlerin" yilrı'kleri de yalnız ideal-

lerle doyar. 
Ne mutlu Türk gençliğinin kahrama

nı olan Türkiye cümhuriyetinin knh
ramanlarmn. 

Ne mutlu asil 
ağladığı ere .. 

bir soyun gençlerinin 

Mlaiviıjs 

defterinde kayıtlı bulunuyordu. Taşıdı
ğı sahte nüfus cüzdanına göre Kayseri-

nin Hacılar köyünde 47numarada doğ
nıu§tur ve 1 329 tevellütlü olup bekar
dır. Babnsı Mahmut, anası Ayşedir. Ev
lenme işini takip ederken hiç bir pürüz 

ile karşılaşmamış, evrak Kayseriye gön
derilince cevlenmceine mani olmadığı:. 
kaydı ile iade edilmiştir. Akhisar evlen
me memurluğu da 1 3-'4·9 3 3 tarihinde 
evlenme akdini icra etmi tir. 

Sahte Şükrü ve bayan Fatma beş se
ne geçinmi§lerdir. iki çocukları da ol-
muştur. 

Artırma 
Ve yerli malı 

haftası 
-=-

lktısat ve tasarruf cemiyeti lzmir 
merkez heyeti, dün öğle vak.ti yaptığı 

bir toplantıda.Pazar günü başlıyacaklk
tısnt ve tasarruf haftası programını ha
zırlamış ve vilayetin tasdikine arzetmi§
tir. 

Hazırlanan programa göre, tasarruf 
haftııaı Pazar günü saat 1 7. 30 da Halk
evinde valinin bir nutkiyle açılacak, 

hafta içinde yerli malı müsabakları, 

yerli malının istihlnki propagandası ya
pılacaktır. Okullar talebesi arasındn ar
tırma ve yerli malı mevzulu bir yazı 
müsabakası açılacak ve kazananlara 
hediyeler verilecektir. Hafta içinde 
Halkevindeki konferanslara ilaveten 
mekteplerCle bu mevzu üzerinde kon
feran lar verilecek, kahvehanelerde 
yerli malı içkiler kullanılması temin 
olunacaktır. 

Bu hadise üzerine kadın iptalı nikah 
dava ı açmıştır. Bu hadise Akhisarda 
umumi bir hayret uyandırmıştır. 

lngiltere 
Ve Dominyonlar 

Nöyi muahedesi askeri 
maddelerinin ilgasını 

kabul ettiler 
Sofya, 7 (A.A) - Stefani Ajansı mu

habiri bildiriyor : 
İngiltere hükilmeti ile Dominyon hü

kümetleri Nöyl muahedesinin askeri 
maddeleriyle Lozan muahedesinin Trak
ya hudutlannın askerlikten tecridine 
mtiteaUik hükUntlerlnin tatbikinden vaz. 

Halbuki aşkta bir kerre yorulun~ 
nrtık devam etmek kabil değildir. Sebe
bini, şüphesiz, benden sorrna7.5ınız! J{i· 
misi her gUn hiç yorulmadan iki, üç ld• 
lometre yol alır. Kimisi haf tada bir ld
kilometre ile kalır. Daha ileri gidcmcı. 
Çünkil daha ileri gitmeğe imkan olaınaf.. 
I~ aşkın kanununa normal bir su: 

rette tabi oldukca ifrata gidebUeceğinl 
h
0

atırına getirme~elidir. Onun kanunı.ı· 
b'i• na normal bir surette tıibi olmanın l 

yük bir sebebi çocuk korkusudur. 131' 
korku zihinde olunca, yalnız o vakit hal· 
sizlik gelir, fakat ifrattan değil, eksik· 

likten... . 
ifrata gittiklerini zannedenlerden bır 

kısmı da böylelerdir. Onlar, gerçekte~ 
kabahatlidir. Kabahatleri de 

0D§kın tab. 
neticelerini kabul etmek istememclrrı· 
dir ... 

YARIN 
•••••••••• 

Allıolden gelen halsizllfı 
geçtiklerini Bulgar hilkUmetine tebliğ •• .... ••• ••. , ...... •••, ••• ............ •''! 
et~~1::::irğ. Domlnuonlann muvafakat- ~ Kiralık a1)artn1an ~ 

J • " .. 

!erini istihsal hususunda icrası icap : Giindoğdu Voroşilof bulvarı 8•" S 
eden formaliteler yüzilnden daha evvel hında denize nazır gayet miikeınınel: 
yapılnmanuştır. Ekonforu ha\•i sekiz odalı yeni in~~ 
Fransız parlamentosu S cd_i_lmiş bir apartman kirahktır. : 
Paris, 7 (A.ı\) _ Nnzırlar meclisi : Gormck i tİJWllerin, npartınan d•·: 

diinkii toplantısında parlamentoyu sekiz Elıilindcki bekçiye, görüşmek için de: 
• " et • idarclıanesine miiraca·: ilk kanunda içtinıaa çağırmağa karar : bnz emız ,, 
:ntıeri. • •• : 
~ ...........................•....•...• \ermiştir. 



Fransız -Alman misakı 
Alman gazetelerine göre ancak üç 
şartla tam bir kıymet kazan~bilir 

ccllider ve Massolinl arasmdald iş blrliii Alman siyasetinin temellerin· 
den biri oldqu anlaşılmalıdır .... u 

Berlin, 7 (Ö.R) - Fransız. - Alman Alman siyasetinin temellerinden biri ol- olacağını bilmek lazımdır. HalA mevcut 
deklarac;yonuna tahsis ettiği makalede f duğunun sarahaten anlaşılmaSldır. Yani i olan Fransız - Sovyet misakı gibi bazı 
.aFrankfurtcn gazetesi şunları beyan f bu misak dolayısiyle Almanya ve İtal-ı muahedeler vardır ki hadiselerin seyri 

ediyor : l ya arasmdaki münasebetleri bulandır- bunların mana Ye kuvvetini bertaraf et-
ırBa misak üç ~rt1a tam kıymetini} rnağa ait bütün tahminlere nihayet ve- ıniştir. Biz Almanlar Fransa ile imza , 

kazanabilir : Birincisi inhiW. kuvv.etle- rilmelidi?. Almanyarun İngiltere \•e edilen muahedenin bilakis aydan aya ve 
rine karşı mücehhez bir Fransadır. Jkin- Fra il . ttitt. d t..l"-~· n1 d seneden seneye daha kuV\·etli olmasını 
cisi Almanyanın orta Avrupadaki tabii .. nsa . e ım~ e .,ı e~=.rO ar an bekler ve isteriz. Bunu isterken milyon-
mevlciinin tasdikidir ki bu mevki onu, böyle hır netice beklemek yanlış ve za. lnrca insanın Ren hududu üzerinclc 
§arki Avrupeda, korucu hir siyasete rarh bir tefsirde bulunmaktır. dökfükleri kan ve çektikleri unutulmaz 
mecbur etmektedir. Bilhassa üçüncü •İhtiyari olara~ iki tarafın tam ar- ıstırapları hatırımızda tutuyoruz ve öy
§arl miihimdir. Bu da Hillcr ve Mus- zusiyle imza edilen muahedeler kıy- le sanıyoruz ki Fransızlar da bizim hak
Eolioi arasmdaki dostluk ve iş birliğinin metlidir. Fakat asd bunun tatbikatta ne kımızda başka türlü düşünmezler. 

Paristeki görüşmelerde 
Almanya Roma tezahürlerinin malii
matı haricinde olduğunu ihsas etmiş. 
Pariıa 7 (ö.R)" - Cautela, Fran-

az-Ah ~- iw el
nhada uzun. boylu tıet.iderde bulunu· 
yorlar. 

cJurnal> ıı.•zeteeind« "(Sen Briı) di· 
yor ki: 

cBir İmza, bir tebliğ bekleniyorda. 
Bu cihetten hayrette deliUz. Yalm7. 
«lcklarasyonun imzası m\Inaaebetiyle •· 
kı dostlok tezabifratı etrafınCfaki nutuk
lar bekledi~imizin üstündedir. Hariciye 
nazın B. Bonne müstemlekeler işinde 

Başvekil B. Daladİyenin handan evvel· 
ki sarih beyanatını teyit etmekle iktifa 
etmiştir. Almanlar, anlaşmadan evvel 
bundan haberdar edildikleri cihetle Al-
man Hariciye nazın B. Ribbentrop ne 

hu beyanat münud>etiyle bir hayret 
eseri ne de balyan manevr.dan hallın
Cla bir hayret göstttmemişti. 

kendi iınza11 ile yazdlğı bir makalede 
Anupanın bugünkü vaziyetinde iki bü
yük milletin münasebetlerini hul~ ve 
samimiyet çerçeveai içine sokmak için 
aarfedilen gayretlerin indi bir mahiymi 

bir ndicesi olmak ÇdroalOTakya hak
lu11da bir garanti vermekten çekimni
J'or.Ancak 'bütiin komp memleletlerin 
bu garantiye iıtirakini istiyor. Fransız. 
Alman ekonomisinin ıılihı aynca me•-

~eçmediğini ve ancalc bu iki taraflı an- ubahs olanmuttur. Tic:aret 'Ve rınans 
}aşmaların beynelmilel muahcdelr.rin anlaşmaları semereli bir ,de.ilde tetkik 
çerçevesi içine alınmaS1 t.kdirinde ~Ü- edilecektir. 
mullü ve devamlı olabileceğini yazı - lT AL Y ADAKl lNTiBAI .AR 
yor. 

(Figaro) diyor ki~ cFransız - N
man deklarasyonunda Fransanın, Re • 
nin öte tarahnda artık lllçbir §eyle meş· 
gul olmıyacağı hissi vcrilmi'} olsa id:, 

keza bu dcklamsyon bir uyuşukluk mi.
nası veneydi, bundan da.ha fena birşey 
obniya.caktı. 

Dcklarasyonun en eyi ciheti bila va
sıta temaslahn açılmı§ bulunmasıdır.> 

cPöti Pariziyen> Fransız - Alman 

Roma 7 ( ö.R) - ltalyan za:!etd<.'fi 
Fmnsız. • Alman ~yannamesi ile meş
gul oluyorlar.Bu sabahlö gazetelerMaa
fdlerinde ttalymı-Almaa dostluğunun 

Alman siyasetiain esası olduğuna İJ&rel 
etmekte idiler ve Berlin - Roma mih
veri aleyhindeki manevralan meydana 
koyan Alman gazetelerinin neşriyatını 

iktibas etmişlerdi. 
Aynı gazetelere göre Korsika ve T u

nusta İtalyanlar aleyhinde yapılaaa nti
mayifler Almanyada infial ayandn1nlj· 

-1-

Gökte güneş tutuldu, karanlıkta kaldı can, 
Matemlere büründü cihan, ağlar Asüınan. 
Türk'iln ulu önderi şanlı anlı ATATüRK 
Yıldız gibi bir sabah ilfQI etti nigihan. 
Sinemizde yaşardı, O olmuştu kalbimiz, 
Onu Tanrı vermişti bize kudsi armağan. 
Benzeri yok diyerek yaşatmadın, söndürdiln, 
Acımadın millete, artık Felek ~n utan. 
Gök yüzünde ışık yok. ruhlar inler derinden 
Her yer kaldı karanlık, slyah giydi bak cihan. 

Sönenni hiç ATATORK bir güııeşür o, inan 
Tiirk'ün, :vübek kalbinde parlayacak her z.ıman. 

-2-

Arslanlardan bir ordu çıkarırdı her sef~r. 
Karanlıklar içinde kazanırdı o zafer. 
Ufukların üstünden ışık saçmak isterdi, 
Biz karanlık gök iken o kalm!.§tı hep seher. 
Bu gün güneş doğmadı, doğmıyacak dediler, 
Deldi heman beynimi kurşun gibi bu haber. 
Nerde kaldın ATATO'RK, görünmedin. diyerek, 
Onun her gün bastığı topraklan can öper. 
ATATORK'ün ölümü acıklıdır ey Tanrım 
Ulusuna acıyıp verme başka bir keder-. 

-3-

Gökten inmiş Şef idi ulusuna yadigar, 
Onwı.Ja biz daima eyleyorduk iftihar. 
Başka yerden gelmiııti yine uçtu oraya 
Bıraktığı Tan izi kaldı fakat ~ildr. 
Kalbimizde gömüldü başka mezar istemez, 
Sinemizi açınız görün yalnız bir O var. 
Dayanılmaz bu hale yiirek ı;ızlar, can ağlar, 

i 

Geniş cihan ruhuma sanıyorum geldi dar. 
Çiçeklerim açmayın, şen kuşlarım ötmeyin, 
Gitmez hazan gönülden. gelmez artık o bahar. 

Sönermi hiç ATATüRK bir gün~tir O, inan 
Türk'ün yüksek kalbinde parlayacak her zaman. 

-4-

Ey ATATüRK ulusun gök yüzünde var yerin. 
Daha parlak güneşten bize kalan eserin. 
Sen sanki bir cihansın ışıklarla dolusun 
Bin bir güneş gösterir her gtin doğan seherin. 
Sen o kadar bilyükstin ki ben tariI edemem, 
Cihan olmaz sanı:rım belki senin değerin. 
Barıkalar saçarak harıka1ar ı;ıösterdin, 
Dünya dedi önünde ey ATATURK aferin. 
Ulu önder sevenler seni çoktur sayılmaz. 
Senin sevgin her kesin kalbindedir pek derin. 

Sönermi hiç ATATO'RK bir güneştir O, inan 
Türk'ün yüksek kalbinde parlayacak her :zaman. 

-5-

Neden şimdi ansızın veda ettin aleme, 
Bütün dünya tutuldu sonu gelmez mateme. 
Birdenbire batarak umulmadık zamanda 
Büyük keder bıraktın ebediyyen ademe. 
Görmiyeyim bu hali ey Tanrı a1 canımı 
Ne olurdu ölseydim irişmeden bu deme. 
Sanki cihan dar geldi uçtu gitti sema.ya 
Teessürden vurulur söylemeyin Merycme. 
Ağlayarak derinden şunu oku en gönül, 
Ağlavarak derinden şunu oku ey gönUJ, 

Sönermi hiç ATATüRK bir güneştir O, inan 
Türk'ün yüksek kalbinde parlayacak her :ı.aman. 

M. CENANt 

Mussolini yeni
deiı müstemleke 
mi istiyecektir? 

Erzincan 
Demiryolunun açılma 
töreni ayın on birinde 

olac•lr 
Erzincan, 7 (Hu.su.si) Erzincan demir 

yolunun açılına töreni bu ayın on bi
rinde yapılac.ağı için. şimdiden hazırlık. 
lara başlanmıştır. Törende Başvekil B 
Celal Bayarla, bazı vekillerimiz ve elli 
kadar mebus ta hazır bulunacaklardtr. 

Patis 4 (F. G) - lta1yanın Tunus, ı Italyanlar bu müddeiyatı haklı gös- Bir mtislönlan boksör 
Korsika ve Nis üzerinde müddeiyatta termek için aşağıdaki müta1aayı yürü- Fransada parlıyor 
bulunması etrafında Fransada uyanan tüyorlar: Faris - Afrika İslamlarından Hüsc. 
heyecan teskin edilmi~ değildir. Zira 1 - Italya 1935 te Tunus hakkında yin Fransanın birinci sınıf boksörleri 
Fransız mahafilleri Ita1yan parlamento- Fransa ile bfr anlaşma y::ıpmıştı. Bu an- arasına katılmıştır. Elli beş kiloluk bir 
sunda Cianonun nutkunu müteakip ya- ]aşmaya göre Fransn Italyanm Habeşis- boksör olan Hüseyin Decico ismindeki 
pılan nümayişleri ve gürültülü tezahü- tanda hareket serbcstisini tnmyordu. kıymetli bir şampiyonla berabere maç 
ratı Italyanın yeni rnüddeiyatını ortaya Halbuki Fransa bu vaadini tutmamış- yapınağa muvaffak olmuştur. 
dökmek için tertip edilmiş bir hareket tır. Hiiseyinin yaşı gençtir. Tecriibesi ilcr· 
suretinde telfıkki etmektedir. Yine ayni 2 - 1931 eyJulündc Fransa Italya ile ledikçe daha büyük işler göreceği söyle
.mahfillerde beslenen kana:ıte göre Ro- hir- müsellah ihtilaf halinde Tunusu niyor. 
ma Kızıl deniz ve Akdenizde yeni bazı Trabulusgarba karşı üssülhareke ha- TOTON FİA TLERİ 

Diğer bir pute, · nvelce bsblaı: 

..... Wmçlar elde~ Ye 

Fr.msanm '-1'1! iPnde FllflJ' •eldenaı 
teyit etmderizü mesut bir hadise ol:ııak 
ka::: ıyor. 

göriişmelerirule müstemleke meselesi -
nİn mahlm olan vaziyetini bildiımclde 
iktifa ettiğini yazarak diyor ki: cAl -
manya, Roma tezahürlerinin keneli ma· 
himatı haricinde cereyan ettiğini ihsas 
etıni~tir. Afmanya, Münih nnla~masınm 

müddeiyata hazırlanmaktadır. Faşist line koymayı dü~üştilr. YO'KSELİYOR-
m.Vaqova 7 (ö.R) - Almnn. Fnn- ltalya, pek .yakında aşağıdaki talepleri 3. - ~ir ~k oryen Italya.nlnr F~~nsız İstanbul, 7 (Hususi) - Karadeniı 

serdedecektir: tabiiyetine gıren veya gırmek uzere mınfakn.sında tütün fiatleri son yıllarda 

cPopuler> gazetesinde B. Bluın, 

sız deklarasyonu Varf(>vada mü.bet 
bir hadise ve beynelmilel salaha yardım 
edecek bir unsur telakki ediliyor. 

1 - Tunus ltalyanhrına tam bir muh- olan yahudi kolonlannın tahakkümü al- görülmemiş derecede yükselmiştir .. 
tariyet temini, tmdadır. Samsunda tütünün batmanı 8 - 14, Baf-

2 - Trablusla Tunus arasındaki işte Italyanm müddeiyatmı iStinad et- rada 7 • 10 lira arasındadır. 
sınırların Trabulusa bir çok su menba- tirdiği sebepler bunlardır. Vaziyet her S b k. ı-t·· k ite . 

D kl • dı amsunun u sene ı u un re o sı e arasyonun lmzasın an Sonra larınıbırakacaksurettetashihi... an için Fransa ve Italya arasında müna- olan 2,200.000 kı1onun 800.000 kilosu kı-
a - Tunus beyllğindeki Fransız lruv- sebetleri vahim suret.te karartacak ma-

"ctl · · b . ·kt It 1 h' ttcd· sa bir müddet zarfında satılmıştır. Ame-• enrun ır mı ar aza ı ması. .• ıye ır. 

rikalılarla yerli ti.iccarlar hararetli bir 

Alman hariciye nazırı meçhul askerin Yugoslavya kral naibi !:e?..1:~~~~:: 
b• 1 k k t İstanbul, 7 (Hususi) -1939 senesini-

BaTG,.eafZI J'!.r .. ~,aede .~ .. S~y~? uzun müdd?!~~~~~!ın:. :7 nu- Elizedeki ziyafette~. ::~~:::==~~rtN:; 
~· ıa;a •un• aylık bir zaman kaldığı halde, memleke-

sefiri, ataşcmiliteri ve Alınan delegasyo-ldurdu. Diğer tarafdan .vatanda§ları da maradaki evine gitmiş ve burasını ziya- Paris, 7 (Ö.R) - Yugoslavya kral doğruca Yugoslav kral naibinin nezdine ilinizdeki hazırlıklar ağırca gidiyor. All-

ı . 1 b. ı·kt ldi ayni şekilde hareket eUıler. ret efmiştir. Müteakıbcn ckurşuni eve> .b. 1 ....;ı_;..f~. kadarlar, bu yu .. zden -··•foe bütün var-
nunun aza arıy e ır ı e ge ve o~ So ! h • . k 1 ·a k Al k 1 . . l k b 

1 
tm• naı ı Prens Pol bugün buraya ge eli. 6 .. ~ -a-.ı 

b·ı · d . k k 1 r·ı 1. nra A ınan nncıye nazırı proto o gı ere man o onısın a u c ış- F 1 n--- y 1 b dan Elize lığıınızla istı·rak ede . ğ. . d ıno ı ın en ıner en proto o şe ı e po ıs . ransız ıariciye nazırı B . .ouuue, u- Prens Po , un sonra · sara- " mıyece •ımız en cn-
ınüdürli tarafından selamlandı. Şt!finin elinden deofne dalından yapılmış tır. . . goslavya elçiliğinde Prens Polu ziyaret ymda rcisicüınhur Lebrünün ziyafetin- dişe etmektedirler. 

Fon Ribbentrop'un üzerinde 1.--. ma- muazzam bir çelenk alarak ınczarm Alman hancıye nazırı ve ba~ Fon etli d ha bul Diğer taraftan verilen bir habere gö-
•U.Yu R"bb t .. v1 d b. -,pk d . e zır unmuştur. 

üzerine koymuştur. Çelengin üzerinde Lı en ~.op ~g. e en s.on? rad. ırS ~a7 dare Prens Pol. Fransız CUmhurrelsi bay. Re.isicümhur Prens Polla uzun uzadı- re, Nevyorktaki pavyonwnuzun inşası, vi bir üniforma vardı. Bu elbise altın 
sınnalaria müzeyyeodi ve yan tarafında 
ınutad kısa hançeri taşıyordu. Diğer bir 

"'-~~ı h . _.,, __ ..ı__ •• 1 uvr muzcsını geı.mış er ır. aaı :.o. A ik dak. · · ~ı • ..4 h · 
5'"'--..ı aç JFoı:uıe --'"e il1 soz er var- . . . 4 .. . Lebrünün daveti üzerine öğle yeıneğini ya görüşm~ür. Prensin refakatinde ıner a ı ışçı ~·ınna ususıyet-
dı Al ,,__ . . de B. Bn. Bonne ile bırlikte muzcrun . ı · · tibak ı v d ,_ · 1 1!! : « man 11M1.ncıyc nazırı> .. . . . Elize sarayında yemiştir. saray nazırı general Milin Ast.iç, yave- erme ın zor ugu oınyısıy e, ıa-

mukcmmelen tenvır edılmış ol? salon- .. len - • ti ·ı ı· · H 
çok nişanların altında hariciye nazı.rınm Bu merasimden sonra cölülere selam• 1 . t et . leni" Paris, 7 (O.R) _ Yugoslavya kral ri general Kriatiç ve sefir B. Puriç bu- zım ge sura e ı er ıyemıyor. azır. 

1 Fı R'bb t · ·ı · ... : arını zıyarc mış ır. ·b· p p ı d~ p · }A .. ı rd F ız1ar -t--..ı da · lıklara yeniden hız verilecektir göksünde demir ha" nic:anı göze "arpı ça ınmış, on ı en ıop ı e maıyy..:u S t 13 d Al h . . naı ı rens o un arıse muvasa ~ unuyo u. rans tarw..uıuan zı- . 
): r :ı; - • .. • • aa e man arıcıye nazırı, Q b • J 

yontu. erkanı kolbnnı uzatarak setam vazıyeti- Fransa _ Almanya .komitesi tarafından cdeı-ek geceyi Yugoslavya elçilik kona- yafette 'ba§vekil muavini B. Şotan, !w.;i- n rr VatanuOfln 
De1eg;uyoo azaları da gümiq tezyina&- ne geçmişlerdir. Kttasim bitınqti. A1- fine verilen ziyafete • as:?t etmis- ğında sefir B. Puriç tarafından kendi- ciyc, adliye. ticaret naı.ırlariyle mare~ .. 1• • h '"d• • . 

h cy2h. il::::lfomWar gi~. Alman man hariciye nazın ahın kitaba imzasını ~B. Bonne böylece dün~ muhaver;- sine tahsis edilen dairede geçirmiştir. Fr~ Dcpre, ayan ve mebusan harici- O UfflU a lSesının 
harici7e :cazın, s:ığ tarafında FransJZ atm.q. meçhul asker mezarını sou defa lere bugün de Alman harici c :naz.ıriyle Bu sabal1 orada Fransız hariciye nazırı ye komisyonları reili, Fransız milli ınü- tetkikah 
hariciye ı:a%ln B. Boc:ıe o1duğu halde. se11m1amş ft' hazır balonan Fransız birlikte devam imkamnı ~~ur. Ak- ~· .Boruıeyi ka»ul etmiştir: ~r~~ ~a- d~faa Ye ordu erkaruı:arbiyc. :1"eisi ve lstanbul 7 (HU$Us'i) - Dolmabahçe 
kencrrsini ~ iki sma mnhafrzla.. pbsiyetleriıae veda ede.tek: oteli.ne dön- şam Alman sefiri tarafından sefaret kc>- rıcıye naz_ırı meçhul asker abıdesı onun- yuksek harp şô.rası reıs vckıli general önünde on bir vatandaşın ölümü ile oe-
ı-ı arasından ....,..; ve sag- kolunu kaldı- -•-+ür. nagvında verilen ziyafette Fransu bari- de fon Rıbbentroptan ayrıTır ayrılmaz Gamlen hazır bulınınıuşlardır. 

ı>~~- ....._.. ticclenen hadise hakkında mülkiye mU-
ı-arak .selama mukabelede buhmdu.. Soo- Dairesinde kısa bir istirahatten sonra ciye na:ıın ve diğer §ahsiyetler de hazır fettişleri bugün de tetkiklerine devam 

ı-a mezar önünde te\>'3ldwf ederek Bitler l Fon Ribbentrop meşhur Alman şairi bulunmuşlardır. 8. Fon Rı· bbentrop ettiler. Vaka anında orada bulunan 
idarecileri, Beşiktaş emniyet amirini 

Eski muharip/erden alil bir B. Hitler için ~~~di~~;,:;!:~at bir hafta içinde 

Fransız meb,usunun nutku öçyüztonlakbiryat Resmi tebliğden sonra Fransız -Al. 
inşa ediliyor •• b ti · h kk d 

Paris 7 (Ö.R) - Fransa - Almanya komitesi tarahndan verilen 
ziyafette eski Fransız mubariplcrinden kör mebus Sbpini şu nutku 
söylemiştİr: 

Londra 7 (ö.R) - «Deyti Telgraf> man DlUOaSe e erJ 3 10 a 
gazetesinin yazdığına göre Kielde B. b k ı d 
Hitler için 300 tonluk bir yat inşa edil· İr DUtU SÖy e İ 
mektedir. Yatın teknesi, güverteleri 

Paris, 7 (A.A) - Resmi tebligin dikten sonra sözlerini şöyle bitirmiştir: 
zırhlı olacak ve bir top bataryasiyle 

okunmasından sonra söz alan B. Fon - 6 kanunuevvel tarihi iki meınleket mücehhez bulunacaktır. Bu yat, ş .. nıröl-
ye Hitlerin Badapeştede Amiral Horti- Ribbentrop Fransa ve Almanyanın me- münasebetlerinde yeni bir devre açmak

dcniyete yaptıkları yardımları hatırlat- tadır. 
ye :ziyaretini iadeye gideceği zaman i,e 

m~ harp esnasında iki. ınillclın göster- B. Fon Ribbentroptan sonra B. Bon-yarıyacaktır. 
eliği karşılıklı cesareti ~adetmiş ve de- net söz. almış ve bugün imzalanan müş-

Çekoslovakya 
Hariciye naZll'I Berliae 
gelerek Bibbentropla 

göriifeCdl 
Berlin, 7 (Ö.R) - •Nasyonal Çay· 

tung• tarafından bi1dirı1diğine göre ha. 

riciye nazırı Fon Ribbentrop Berline 
dönünce Çekoslovakya hariciye nazırı 
B. Siol-..11vsici de Berlinc gelerek kendi

< Bugünkü Avrupayı her tarafdan saran müteaddit ve müdhiş 
güçlükler arruıında Fransız - Alman münasebetleri bütün diğer me
selelere hakimdir. Komitemiz iki memleket arasında iyi münasebet
ler tesisini kendine vazife edinmiştir. Eski rnuhariplerimiz mütead
dit defalar Alman arkadaşlarile bulu~uşlar ve gençlikler arasında 
da temaslar temin etmişlerdir. Alman - Fransız dostluk teşekkülü de 
ayni şekilde hareket etmiştir. 

ltalyada siyle görüşecektir. 
miştir ki : terek deklarasyonun Fransız - Alınan ----------------

« Sizin Fransa ya gelişiniz birinci ve mühim bir merhaledir, Ekse
lans. Almanya sizin yüksek vesatatinizle dün doğrudan doğruya ha
sıl olmuş bir anla..,ınaya imzasını atmıştır. Daha bir ç.ok meselelerin 
:mevcut olduğunu biliriz. Bunlar hakkında da anlaşma husulü temenni 
Bdilir. Avrupa ekonomisine bir-gün muvazene vermek. icap edecek.tir. 

u meseleye de sulhun müstef d ol cağı bir ruh Yi!n"'"'lho~ını 
ihnid ederiz.• 

Fa~st partisi azaları 
smokin giyebilecekler 
Roma, 7 (Ö.R) - Parti sekreteri Fa-

şist partisi azalarına suvarelerde ser
bestçe smokin taşıyabileceklerini bildir
miştir. Smokin yakında hir sergide ter
zil l'dilecck olan burjuva kıyafetleri 

arasında snyılabileceği iddia cdılmiştL 

Bugünkü deklarasyon tarüıi yanlış hudutlarını kat'i surette tanımakla uzun 
düşiincelcri bir tarafa brrakacak ve iki bir tarihi davaya bir nihayet \·ermiş ol
ıncmleket :ırasındaki ıniinasebctlcrde: duğunu ve iki memleket arasında işbir-
gcrginliği izale cyliyecektir. liğini hazırladığını tcbarilz ettirmiştir. 

B. Fon Ribbcntrop bundan sonra Mü- Fransız hariciye nazır iki memleket 
nihle B. Daladiyeye karşı gö.:.ten1en ha- arasındah-i entellektücl mübadelelerin 
raretli hi.isnü kabulü ve bizzat kendisi- kıymetini de bilhassa k.-ıydeyledikten 
nin bu sabah Paristc gördüğü bu dere- sonra demiştir ld : 
cc sempatik hüsnü kabulü tebarüz ettir- İki miUet birbirine karşı umumi hnrp-

ten doğnn mütekabil bir hürmet hissi 
duymakta Ye bugün anlaşma ve sulh 
havası içinde çalışmak arzu eylemekte
dir. 

B. Bonnct sözlerini şöyle bitirmiştir: 
- Bugünkü deklarasyon işbirliği ese

rinde biiyük bir merhaleyi kaydetmek· 
te ve Frmısa bu esere bütün memleket
lerin iştirakini arzu eylemektedir. 
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Üçok tiklerde başa geçti 

Eski Bulgar 

Şarki 
nasıl 

Kralı F erdinand' a ait hatıralar: 

Rumeli 
ilhak 

Bulgaristana 
olunmuştu? 

Fakat kulüpler arasın
daki ahenk bozulmuştur 

Anlatan: Aleksandr Malinof (Eski Bulgar Başvekillerinden) 

Aydın Ege futbol şampiyonu oldu, 
şampiyonluk kupası Doğanspor 

kulübünde bulunuyor 
İzmir sporunun ciddi bir buhran ge- tatmin etmiyor. 

Bulgaristandn üç defa başvekillik ma- kola Muşanof şimdi kral olan o zaınan
kanunda bulunan Aleksanclr Malinof ki veliaht Borisc daha şümullü, daha 
gc)en sene öldü. Ölmezden evvel Mali- geniş terbiye verilmesinden bana bah
nofun yazmağa başladığı, fakat tamam- setti. Aramızdaki konuşmada veliaht 
lıyaoındığı luıtıraları bir kitap halinde Borise garbt Avrupa üniversitelerinden 

fak at neşredildi. Eski Bulgar Çarı Ferdinan- birinde ders okutmak yahut, ders vere
da dair bu kitapta çok meraklı ve tariht cek profesörleri Sofynyn davet etmek 
hatıralar vardır. Bilhassa şarki Rume- ı meselesi bahis mevzuu oldu ki, Avrupa
linin Bulgnristnnn ilhakından önce ya- dan profesör getirmek zor bir işti. 
pıJan diplomasi hazırlıklar, temaslar ve Bu meseleyi Kral Ferdinanda açtım .. 
o zamanki Osmanlı idaresinin iç yüzü- Her vakitki gibi dikkatle dinledi. Oğlu-

çirmekte olduğu . ve başlıca futbol ta- Gözler siyah - Beyaz formalı çocukla- ne ait safhalar biti de yakından alfu- nun terbiye ve tahsiline hükümetin ver
)mnlarının esas loymeUerinden en mü- rı arıyor. 

him kısmını kaybettı.klerı· e"eOe nazarı Hep·m·ız S Kırın tak lkı 1 dar etmekte olduğu için Malinofun kita- mek istediği ehemmiyetten çok mahzuz 
.., ı arı - ızı ımı a ş a- b d b d . h 1 kl ·· ·· d '" · h ak'tk" _,_ . . ın an u evreye aıt atıra arı na e- gorun u ve yıne er v ı ı memnun 

dikkati celbctmektedir. Alsancak takı- m<LK istıyor 

B
. · . . . ed b diyoruz. Kral Ferdinand hakkında Ma- olduğu zamanlar gibi elimi sıktı, teşek-

ını cılız, Üçok :zaif, Yamanlar mecalsiz, ız mecalsızlık ıfade en u manz.a- lin f .. 1 k" l · · '--b· fl--I b'lh 
d 

At d ___ ,__ De- t o şoy e yazıyor: ur: erının ıw ıne cız.a arı, ı assa rnaa-
Doğanspor urgun, eş ayWUA.ıiız, ra karşısındn z.mir mıntaka heyetine B' k b .. .. fak k ·ı "bin w • t · 
Jnircnvır takımı ıse· o"teden berı" bilin" diği d '" ·r l . ılın 1.. ır parça an ur gorunen at ço · rı nazırına ı gını rıca e tı. 

Bu bağlar kopacnk olursa harici istikla
limiz elde edilecektir. Halbuki Laheyde 
rey vermemiz için Türkiye tazyik edi
yordu. 

ilk defa olnrak bahis mevzuu olan 
istiklaliyet konu§mamızda Knl Ferdi -
nand memnuniyetle beyan etti. Arze
deceklerini yarıda keserek bu mesele 
üzerinde benimle uzun uzadıya görü~ 
tü. O zaman anladım, ki benden evvel
ki hükümetlerden bazıları da istiklaliyet 
meselesini ona açmışlar 1 Bulgaristanın 
kendisine çok ağır gelen bu vaziyetten 
ebediyen ne suretle kurtulabileceğini 

onu çok düıündürdüğünü , söyledi.Ken
disine cevap olarak ilk fırsatın gözetil
mesi icap ettiğini ve bu ilk fırsattan der
hal istifade ederek istiklale kavuşmak ·~ ~.r- uşen yazı e erın yap asının uzumu- .. . 1. b" . 1 Ç F d. Ar d k · t• y 1 'ki U .. 

1 
. . gosterış ı ır ınsnn o an ar er ınant a an ço geçmemış ı. anızı , ç 

gibi kuvvet.sizdir. na inanıyoruz. Kulup erın ellerınden h d d'kk . lbe . . p k k .. C'- d w rıld H .. tur imkanlarını büyük bir basiretle araştı-. er yer e ı atı ce tmiştır. e ço gun .. >:>üray an çagı ım.. enuz o -
Milli küme maçları münasebetiyle iki zamanında tuUırak para temın emek, lnn . kkitl . Kral F din dı t k ki k 1 h" b' k dd racağımı söyledim. 

f 
o mune erı er an muş u , ra , ıç ır mu a emeye B 

yıldan beri birer varlık halinde İzmirin takını kadrolarını edaknrlıkla yeniden .. k ' b" d 1 k 1.. .. ed •. •. l"ahd t b' izim hala itham edildiğimiz bazı ci-
--1...:.te) ini ,,., al ed .,.,. k Al . k kul"' l b" .. mngrur ve çe ıngen ıra am o ara ta- uzwn gorm en sozu ve ı ın er ıye- heder ne kadar manasızdır. Bu ciiphe-

s.por ~ er ~g en uço ve - tarız.im etme ve up ere taze ır guç if ed 1 Ö J Is b"l b .. .. · · tik 1 ttir" k h b b k di y-

k 111
_ dı r er er. y e o a ı e onun utun sıne ın a e ere er a anın en 

ı;ancnk bu sene maalesef kıymetlerinden \'e ruh verme ULlln r. ·r _n_ la h""'"" k ğl t b" . il 1 lm k bak ler doiru değildir. Kral Ferdinantla •. k"' h ld Ü . . zayı tarwwrı, unutu n ve aıa onu- o unun er ıyesı e meşgu o a 
büyük şeyler kaybetmişlerdir. Bugun u n e çok takımı iki pu- ul hafifli'kl . 1 b. l 'k d 1 t . . b . ı· ld - d ben, guya, Avusturyayı ilhak etmek is-

kadro z.l k d bocal 
ş an crıy e ır ı te ev e reısı \'e mec urıye ı o ugunu nere e ve na-

Alsancak, su u için e a- v~ farkla başa geçmiş bulunuyor. O~u olarak malik olduğu kıymetli tarafları sıl terbiye ettireceğini, hükUmetin de- tediği Bosna·Heraek meselesinde ko • 
aıakta.. takip edecek veyn geçecek takımlara ın- \'ardı. ğil, onun bileceği bir vazife olduğunu layla§tırmak için bu ıuretle hareket et-

Üçok, takımını tanzim edememekte... tizar ederken bu yardımın behemehal Benim takdirime göre, Bulgar tah- söyledi. mişiz. 
Ateş, ruh oyuncularını kaybetti. yapılmasına ihtiyaç olduğunu göz öniine bnda hükümdarlık edecek ve oturacak Bizim düşüncemizin onun üzerinde lıtiklal ilanı kararı prensip olarak 
Yanı·, •----•-•- gu .. vendi"" da.lltlara bolca koymak istiyoruz. İ verilmi•tir. iki Türk vilayetinin Avua -

umırın &- ırı • adam kuvvetli, ve icraatçı olmalı idi. şüpheler uyandırdığı aşiklrdı. şte onun " 
L-- darUn futbol d · ·· ENİ l ... ~ turya tarafından ilhakından evvel bu 

Çemberlayn 
Avam Kamarasındaki 
suallere cevap verdi 
Londra, 7 (Ö.R) - Başvekil B. Çcm· 

berlayn Avam knrnarasında bir suale 
cevabında Süveyş kanalı meselesi etrn· 
fında İtalyan hükümeti ile hiç bir mU· 
znkere ve hatta bir söz bile cereyan et· 
mediğini, Romayı ziyaretinde yapılacak 
nazilı: müzakereler hakkında şimdiden 

beyanatta bulunamıyacağını , Süvey~ 

kanalı hakkında İngilterenin Frnnsıı 
hükümeti ile istişarede bulunmasının 

tabii olduğunu söylemiştir. 

-*-
Araba tekerlekleri 

i§i hallolundu 
Tekerleklerini yedi buçuk santime çı· 

karan arnbalann şehir içinde scyrilse
f erlerine müsaade cdihniştir. BugUnler• 
de mevzuata uygun altmış kadar yük 

arabası faa1iyete geçmiş ve tJcari nakli· 
yatta kullanılmağa b~lanmıştır. Diğer 

taraftan kamyonla nakliyat işi de ge
nişlemiştir. 

Belediye, bilhassa ticari nakliyatta 
kullnnılnn arabaların kullanılmasına paı 

prensip muanı.dır. Sebebi, araba teker• 
teklerinin yolları kısa zamanda tahriJ> 
etmesidir. 

Yılbaşına kndar tekerleklerini yedl 
buçuk santime çıkaran arabaların seyril 
seferine müsaade edilecek, bundan son• 
raki milracaatlere cevap verilmiyecek· 
tir. 

-*-
Yeni Manisa defterdarı 

.ıwr ""'i ce erecesı ve muvaze- Y TEŞKJLaT Kral Ferdinant işgal ettiği yerden, bu manasız şüpheleri yüzündendir, ki 
nesi tamamen bozuldu. Tilrk :ı;por kurumunun yerine kalın devlet gemisini dikkatle, vukufla idare bir çok iyi temenni ve projelerimiz suya 

Hele lik devresi başında çok mecalSiz olan beden terbiyesi teşkilltı Ankarada etmek istiyordu. Fakat ne anayasa bu- düşmüştür. 
karar verilmi~ti. Bu karar verilirken Yeni Manisa defterdarı Mustafa Ar
Boına-Hereekin ilhakı Hamburg har.e- tan İzmire gelerek Mnnisaya dönmüş
dan1 için eünün me.elesi değildi. görUnen takunlanmız, hamdolsun ki, faaliyete g~iş ve teşkilat reisi ;.,.. ı.~~ ·· "tt.i· d ·· d" w .. d · sakin -~··· -..-- UCJY na musru , ne e yuz ugu eruz -

ancak bu hafUı bir şeyler gösterebildi- lamıştır. Genç ve bilgili bir general olan di. Bu zor şartlar içinde manevralarla tstanbulu almak 
Jer. teşkJlat reisi, mesai arkadaşlariyle bir- becerebildiği kadarını yapıyordu. istiyen kral 

Kral F erdinantla istikli.liyet ilanı işi

ni prenıip itibariyle görüıüp kararımm 
verdiğimiz gün, sözü başka mühim bir 
meıeleye de İntikal ettirdim. 

Oyuncu ve seyirci spor sahasına git- likte yeni beden terbiyesi teşkilat nl- Otuz ~enelik hükümdarlığının nihaye- Kral Ferdinandın düıturu: 
mektense sinemada oun~tılan bir filmi :zamn • · h 1 kl ıd·· .,~ amesını nzır ama a meşgu ur .• tinde, devlet gemisine yalnız istikamet 
futbol oyununa tercihe başladılar. Bu nlzamname yakında çıkacaktır. verdi. Yolunu şaşırdı ve devletimizi bn-** Nizamname çıkıncaya kadar TÜRK tırmasınn ramak kaldı. Bu sebepledir ki 

Pazar gUnU Üçok - Ateş maçında Ateş spor kurumu teşkilatı eski faaliyetine geminin dümenini bırakıp geldiği yere 
takımı bizi ve tahminlerimizi nasıl kül- devam edecektir. İzmirde yapılacak ye- dönmeğe mecbur edildi. Alelade bir va
liycn yanıltmışsa, Üçok takımı da sarsı- ni teşkiIUtın başına, İzmirin yetiştirdiği tandaş olarak bile kalmasına müsaade 
lan Umitlerlıniz.i o kadıır kuvvetle tak- maruf bir sporcunun getirileceği Anka- edilmiyen bu yerlerin bir vakitki haki
viye eden bir oyun çık.annıştır. Pazar radan hususi surette akseden haberler- mi, Bulgaristanı terketti. 
giinkü -Oçok takımı, takım fıhengi ve den anlaşılmaktadır. Teşkilat reisinin Ne yapmalı ki, tali ekseriyetle aman-
umwniyet iUbariyle oyunu bakımından başkaca vazifesi bulunmıyacaktır. sızdır. Bilhassa intihap ettiklerine kar-

bize alkışlamağa alışkın olduğumuz ye- EGE ŞAMPiYONU şı .• Kral Ferdinandı tahta tali çıkardı, 
nici takımı hatırlattı. Salt yine eski Sa- TUrk spor kurumu, Aydın saınpiyo- ve yine 0 indirdi. 

Aut Caeear aut Nihil yani cya hep 
ya hiçi~ di. O, büyük oyunculardan 
olmak istediği için Va bangue oynıyor
du. Birinci ve ikinci Balkan harplerinde 
Bulgar ordusunun seferberliğe kadar 
gidip kalmasına kanaat etmiyerek la • 
tanbulu da almak istemişti. Umumi 
harp ıenelerinde bu hırsı daha çok art· 
tı. O zamanki Bulgar başvekili Radoa
lavof iJe Kral F erdinand her yerde ol
mak ve her yerde kalmak istiyorlardı. 
Bulgar askerlerinin ayağının baatığı her 

--~*·---

Fransız 
Mebusan meclisi bugün 

toplanıyor-

Paris, 7 (Ö.R) - Mebusan meclisi 
yarın toplanacak ve hükümetin umuınl 
siyaseti ile harici ve mali siyaseti hak
kında istiznhlar başlıyacnktır. 

Başvekil umumi siyaset istiz.nlılnrmın 
yer onlann olmalı idi. Filhakika umumt .. k ln1 k b 1 d _ .... ,_ M""nih muza ercs a u e eOl:A ve u 
harp içinde Bulgar askeri Şardağınclnn konfernnslyle son Fransız • Alman dek-

itti. Adil nefisti, hele Mazhar her ba- nunun Ege şmnpiyonu olduğunu tasdik Kral Fcrdinant, sevdikleri hak.kında 
kımdnn muvaffnktı. Sol açık ve sağ iç etmiş ve keyfiyet; alakadar lik heyetine bile, iyi bir Uif söylemek için zor karar 
Nruruklar takımın kuvvet makinesi için- bildirilmiştir. Ancak bu bahis üzerinde verirdi. Sevmediklerine karşı kullandı
de nafiz birer elemandılar. İki cenah haf garip bir tezat nazara çarpıyor. Aydın, ğı lismı çok çirkindi. insanları sevmiyen 
bekleri hariç tutulursa, Üçok takınu bu Ege şampiyonu olmuştur. Ege şampiyon- Ferdinantta tnbiate karşı büyük bir vardı. 

Adriyatik denl7ine yaklaştı. Karadenize J umi k 1 dayandı. Tunayı geçerek Karpatlara arasyonu, um greve arşı a ınan 
tedbirler vesaire hakkında izahat vere-
cektir. Milz:ikcreler iki gün sürecektir. 
Kırk kadar istizah takriri vardır. sene de Milli kümedeki mevküni muhn- luğu kupnsı ise Doğıınspordadır. Bu ku- mcclCıbiyct vardı. GörüştUği.1 adamlar

Şarki Rumeli meselesi faza edecek bir ehemmiyet taşıyacaktır. panın Aydına verilip verilmiyeceği meş- dan şUphelenirdi. 

Bu, yanl yalnız 'Oçokun oyunu bizi kfıktur. Tatlı tatlı konuştuğu adamın arkasın- Bulgaristan Uhey konferansına i.. • 

Napolideki maçta 
~ ................................•••••••••• 

dan şüphelerle dolu sözler söylerdi. tirlk etmişti. Bu konferansta müstakil E. Kiralık apartman 
devlet olarak temsil edilmesini Türki
ye tiddetli protesto etti. Bu hldiae üze- 5 Şehir gazinosu arkasında 1382 

Kral Boris nasıl rine Berlin muahedesinin Türkiye ile !sayılı (Gül sokak) ağzında deniu 
terbiye gördü?. Bulgaristnn arasına koyduğu mecburl 5nal.lr konforu havi beş odalı yeni 
ŞUphe, Kral Ferdiruuıdın karakteris- münoeebete artık nihayet vermek za - 5 inşa edilmiş bir ev kiralıktır. 

tik vasıflarından biridir. Veliaht Borisin manı geldiiinl Kral Ferdinanda arzet- 5 Görmek ve ıör\Wnek istiyenlerin 
terbiyesi bahsinde kral Ferdinantla ma- tim. 5gazetcnıiz idarehanesine nıüracaat-
arif nazırı arasında §Öyle bir hadise ol- Bulgar istiklalinin ilanı meselesini Sleri. 

tür. 

-*-
Kayıt işleri 

Merkeı. ve mülhakat Yaridat şubele· 
rinde tutulacak defter. ve kayıtlar için 
hazırlanan talimatname maliye vekAle
tinden gelmiştir. 

Bu talimatname 1 kıinunusaniden iti· 
barcn tatbik olunacaktır. 

Manisada 

ıtanio;ada Yeni A~ ~tan gayretli 
satıcılannnz bir arada 

muılaTJır. Bu madenlerin iıletİ· Fransız takımı ağır 
hakaretlerle karşılaştı 

muştu. 
"ddA 1 )_ d•• •• k • •W• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

cı ı o ara~ U§Unme ıcap etbgmı ve - -------- ------·---- ---------- - -

İtalyanlar sılıra karşı bir golle galip geldiler. 
Macar takımı da Paris muhtelltinl 3 • S yenmiftir 

Paria 7 (Ö.R) - Pazar günü Mi- çıkaromamıştır. Italya takımında. fev
lanoda büyük bir seyırcı kütlesi kalAde oynıyan üç müdafiden başka sağ 
önünde oynanan Fransa - Italya fut- ve sol muavinler çok sliratli müdahale
bol maçının tefsirleri gazetelerde de- leriyle Fransız akın hattına şüt çekmek 

Benim ilk te~kil ettiğim kabinede ma
arif nazırı olan eski başvekillerden Ni-

Bulgariatanı vasiye muhtaç 'Taziyette 
tutan bağların koparılmasını ıöyledim. 

ispanya iç harbinde 
Frankistlerin hava taarruzlarına 
karşı lngiltere tedbir alacak mı? 

vam ediyor. Bu maç 80,000 seyirci imkfuunı bile bırakmamışlardır. Londra 7 ( ö.R) - ispanyada Alikant şehri nasyonalistler tarafın
önünde oynanmış, Fransız takımı Fransanın cenubu şarki muhtelitiyle dan yeniden bombardıman edilmiş, bir lngiliz vapuru zedelenmiştir. 
yüksek bir oyun çıkarmasına rağ- orada bir maç yapan Italya B takımı da Bazı kurbanlar vardır. 
men 1 - O mağlup olmuştur. :keza l / 0 galip gelmiştir. Nasyonalistler tarafından cümhuriyetçi ispanyada bir çok mevki-

Fransız milli takımını te§kil eden PAR1S - BUDAPEŞTE MAÇI lerin, askeri hedefleri ihtiva ettikleri vesilesile, bombardıman edile-
oyuncular sahaya çıkarlarken tribün- ceg" inin ilan edilmesi lnailterede heyecan uyandırmıQ ve mesele avam 
ı d 1 k ı · h k ,. · Paris (A.A) - BugUn Fransada çok "' v 
er en ısı ses erı ve a aretamız kamarasında rnu··zakere mevzuu olmucıtur. 

1 k ı · M d mühim futbol müsabakaları cereyan et- Y 

söz er yü se mıştir. açın evamı Jşçi mebuslardan B. Henderson sivil ahalinin maruz kaldığı tehlike-
müddetince seyircilerin bu gürültü- miştir. Bunların içinde en mühimmi Pa- k b 

ye hükümetin nazarı dikkatini çekere una kar ı ne tedbir düşün-
lerinin ardı arası kcsilmemiıtir. riste Park de Prens sahasında Budapeş-

Pnrise dönen Fransız futbolcuları te - Paris muhlelitleri arasında yapılan düğünü sormuştur. 
Hariciye müsteşarı B . Butler demiştir ki: 

tamamen siyasi bir tesir altında ve ve 40 bini mütecaviz seyirci toplıyan _ Nasyonalist hükümeti tarafından radyoda böyle bir dcklaras-
halkm siyasi hadiselere uyarak pro-1 oyundur. Macarlar, bir çok iyi elemanla-! yon neşredildiğini biliyoruz. Sivil ahalinin bu bombardımanlara kur-
tcstolarla ve ağır hakaret kelimeleri rı millt takımla Napolide Italyanlara ban gitmemesi için tahaffuzu ihtar edilmiştir. Sivil ahalinin bombardı· 
ile kendilerini ağırlamalarını esefle :karşı oynıyan, Paris muhtelitini 5/3 manı meselesinde lngiliz hükümetinin görüşleri general Franko oto-
karşıladıklannı söylemişlerdir. Ga- mnğlCıp etmişlerdir. ritelerinin meçhulü değildir. 
z:t~ler •. Ita?an p~rl~~cn~osun~~i Diğer tarafdan Budapeşte muhteliU B . Henderson israr etmiştir: 
hadıse ıle alakalı gorduklerı bu hadı- ile beraber gelen ve Macaristan B ünva- - Sivil ahaliye karşı Franko otoritelerinin dediği tehdidi karşisinda 
senin bir daha Italya - Fransa spor 

nmı taşıyan takım da Normandiya muh- lngiliz hükümeti tedbir almıyacak mi~ 
teması yapılmasına mani teşkil ede- teliti ile karşılaşmış fakat 2/ 3 mağlOp Başvekil B. Çemberlayn buna bizzat şu cevabı vermiştir: 
ce~ia~o~art~;yorla~ugün Italya ve olmuştur. - B . Butler hükümetin görüşlerini bildirmiştir. Ve general Fran-

ÇEK RUMEN MAÇI ko bu görücılcre vakıf bulunmaktadır. 
Fransa futbol milli takımları çok büyük - Y 

bir kalabalık huzurunda karşılaşmışlar- Prağ (A.A) - Çekoslovak milli takı- " 

dır. Maç, oldukça sert cereyan etmiş ve mı, Romanya milli Uıkımını 612 mağlup Hatay bütün ihtiyaçlarını memleke
ltalyanlar birinci devrenin 32 inci da- etmiştir. 

kikasında sol açıklan vasıtasiyle yaptık- - *- tim izden temin etmek istiyor 
lan tek golle 1/ 0 galip gelmişlerdir. 

Her iki tarafın müdafaası mükemmel Kazanç vergisi tahsilatı Hatay devleti İskenderun ticaret oda- ihracat tacirlerimizin İskenderun ticaret 
oynaml§ fakat hücum hatları kendilerin- İkinci Uıksit kazanç vergisinin tahsili sından şehrimiz ticaret odasına gelen odasına müracant etmelerini istemektc-
den beklenen neticeyi elde edemeıniş- zamanı hulUl etmiş ve mükellefler bir mektupta, Hatayın bütün ihtiyacmın dir. 
lcrdir. F-ransız takımında arscnale karşı borçlarını ödemeğc dııvet edilmiştir. memleketimizden temin edilmek isten- Şehrimiz ticnret odası diln keyfiyeti 
fcvknllide bir oyun oynamış olan mer- Vaktinde ödemiyenler ceı.alı olarak diği bildirilmiştir. İskenderun ticaret şehrimiz tilccarlnnna bir tamimle bil
keı. munvin Jordan o maçta aldığı ya-

1 
ödiyeceklerdir. Mal eınltık alacakları da odnsı, Hatnyın her türlü ihtiyaç1an ve dlnnlş ve bu mtiracnatin cevapsız bırn-

rnnın tesiriyle bugiln parlak bir oyun takip olunınnJ...--tndır. satın almak istediği maddeleri sayarak kılmamasını rica etmiştir. 

K a r a D u 1 
Dünyanın en müthiş ve zehi li 
örümceği lngilizleri endişeye 

düşürmekted•r . 

Kara Dul denilen korktmç zehirli öriimcek 
cKARA DUL'> Londra hayvanat hah- bardıman ooildiği takdirde bu tehlikeli 

çcsinin en korkunç ve en tehlikeli misa- hayvanın kurtulması ihtimalidir. Bu se
firidir. cKara Dub disi bir örümcektir. bepledir ki htikümet kat'i emrini ver-
O, en ufak bir sokması ile bir adamı üç miştir. Her hangi bir tehlike fuunda 
saat içinde öldürebilir. Zehiri o kadar k Aksi cKara Dul> derhal öldtirUlece tir. 
şiddetlidir ki şimdiye kadar bir çok alim-
ler çalıştıkları halde panzehirini bula
mamışlardır. 

cKora Dub lngiltereye Amerikaoan 
getirilmiş ve derhal hayvanat bahçesinde 
kimseye zarar vermiyecek hususi bir ye

re konulmuştur. 

Londra hayvanat bahçesi müdürünün 
şimdi en büyük endişesi her hangi bir 
harp vukuunda ve Londra havadan bom-

takdirde ve şayanı hayret bir süratlo 

yumurtlayan bu örümcek bütün Ingil· 
tereye ölüm saçabilecektir. 

cKara Dul> bu günlerde yüz dane ynv· 
ru sahibi olacnktır. 

Bu hız, lngilizleri telAşa düşürmUştUr. 
Yavruları da ayni zehiri taşınıakta ol• 
duğundnn on] r da nnnlnrı gibi büyüle 
bir dikkat altında tutulacaklardır. 
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BüYük Kamutayın· tarihi celsesi-

Kamutayın tarihi celse3inde Büyük Reisicümhurumuz Kamuta11da nutu.klarını aöylerken 

Cenaze töreninde Ingtliz bahriyelileri Cenaze tÖTeninden bir intiba 



SAHiFE JO 

A m e r 1 k a da 

Reklimcılık 
Pa~cuı bol oe satacak malı çok olan 

Amerikada mal na•ıl •atılır? 

=-···-········ .. ······· B U R A D A ....................... . 
t • 
1 Burada her şey reklamdır ve rek-
• • 
i lam her şey içindir. Amerikalılar 
1 reklimı sade kir yolu değil, san· 
j at yolu da yapmışlardu. Milyon- E 

1 lar kazanmak için yüz binleri i 
~ esjrgemeıler ~ 
: ............................................. , ...................................... . 

Nevyorktan yazılıyor: 

Nevyot:kta., Valat öğle ile üç ara
)İ.. Park caddesinden geçenler, halk 
•e polis memurları, caddenin kenarın

'dn bir otomobilin içinde eli kolu, ayak

lan lbağlı, ağzı tıkalı bir genç kadın 

örüyorlar. Ve kimse bu zavallı kadı-
yanına ıuiramJYM. lihayet .saat 

Ü,Çte memame.tli bir adam onun bağ -
annı Çöziiyor. V:e genç .kadm zabıta

ya verdiği ifadede :nipl1t11 ıtan.fmdan 

ibu ha'.le konulduğunu yana yabla an

latıyor •• 

P,c1ü .ama. diyecebliniz. aaaI oluı 

aa lböyle bir vaziyette lbir bdm tam 

iiç saat her kesin sözü önünde yar -
Gamız labr 'Ye ne lıalktan ıne de pc>li.-
(ten İhİç llCiı:me ODUD J'amn& 

yardmıma ıkopnaz:l •• 
edmez. 

Çünkü onu bu Yazİyette aöı-enkr 

IL.alcib ten bir ıtaarnlz llcml.nı &iil .. 
bir crcklam hilesi> aanm.ıJl.udı. 

Amerikada ırC1damalıiuı kudret ve 
azametini anlamak için tmılan obı -
yun: 

Madem S... evyo-dta ;Y'2Ü gelmiıı

tir. Vçurdan henüz .ç&nu, ıve doğruca 
bir otele :giderek odasını tutmu§lur. 
Daha pphsı !bapıdac!ır. Delha yol 
:yorgunluğwıu gidenndc için y.ıka.nma
mıştır. Tam bu sırada oc3asında1d te
lefon çalıyor: 

- Allo.. Madam.. .S.. siz misiniz~ 
Size çok .mühim ve kııçmlnuyacak bir 

fırsatı lb.aba vermek için ıtelefon edi
~onım. Bez kim mürim} CF.iliıu .ma
ğazanın adamıyım.. !Mağazamızda öyle 
!kelepir mallar w:ar ili.. lBilha.a ay ıao -

ınuna llı:achr yapQğmm ,...m1itm :müd-

Ammkanın .Mü cRd&im> ına. dolar. 
dan eI.bUe ıgiydirilm' §tir. Bu ma.nJ;en.f 
cİff.e ben böyf.e zen,ghı o!dum» dit1erck 
Jıer :müessese :Iceııd.ine mtil ıetmektedir. 

f:ızdnn aban buse."lİn to.~·nın dünya

da ~i yoktur.» 
~ 8 .. Otuz. ya nda.dır. O aynı 

:zam da mtfuirn bir rdı:ifun §:.rkdinin 

erini de ~:iare dmek.tedir. 
Hay:r.etim b !:lllÔa hana~ 

- Geliniz. dedi. Size Amei'.ıkada 
ıre'ld&m t~ lbazı taraflarım ı&<>a
tereyim.. 

OdaSmdan iberabcr ç!kt&. Bir ısa -

ioadan geçtik. 
- ~~e ., ~ dedi. Reklam Şr

ıketinin 1ba, m:ıuharriri .ça.'lıftı'. F.ikri bıa
lan w.r kaleme alan odur. F.akat cııasuıı 

yine biz v.eririz. Bııı mUharriı- Ameıri • 
bnm it;Bmnmıı yazıca ve ıromasıdlımn

dandır. Amcrikach ırddimla aı&ka • 
dar mev.zıllann, eaaslann da CW"· 

ıeVti bdm gelir. T a'bıi ibİrAz ~ .ol
mıık outiYJ~. Ucinci ckrcc.ede :rolü 
cgoaı'k> oy;rıar. \Oçüncii deecedc .... k1;
pcb ıve dördüncü derecede ~eikek> 

gelir. 

Ve güldiij':iimü göriimıe iila~·e etti: 
__ Çifu1:ü biz .Amerı'kalılm !köpek· 

ileri çolt severiz.. ftc baş munarririaiız 

bu esaııiara dayanarak. ıae?Z.Uµuu 

lbUim ıve ya%lSlnı yazar. Resmin jPla ını 

çizer. 
Mesela size bir nfiş nümunesi .. 

Birinci plundn genç bir adam 
Arkasını daktilosuna çevirmiştir. 

nndan yana bo~ğa uzanan !bir 

var. 
Ağ • 

ok 

--------

8 Jl'AJIR1JlfUBYrEL P.ERŞEJIBB l9J8 -
Bir Amerikalı gazeteci ile mülakat 

Cengiz Han'ın Hafidleri 
Mogolistanı harici istiladan korumak için nasıl 

çalıştılar, Sovyet si,yasi nüfuzunu nasıl kabul ettiler? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • : . Röportajı ,apan : : 
• • • • 
: ADNAN BİLGET : 
• • • • • • ............................................. 

Ttirklstanlı &ne mlsyoaer olahk çeı.ştıil 
.... olistam hıyyetler Biri....., sl7UI ldilU111 

zuna ithal edea bir plustar. Ane, ....... dört 
mDyon lılogo ... ma•adttentma •ıkla ollllak 
kudretini~. 

Cengiz Han 
Güzel hir usadüf lbcni. dünyanın en 

maruf we cidcil ıilim mecmualanndan !bi
rine ark ıhüllanda ıtdlük yad.an J'A• 

:zan :5.ir &ic T ıeidunallia ıkaqdapmh. 

Büyük Şefin ulUlünü müteakip AMa· 
.rada y.a,pılan .cenaze töıeriinde bulunaıı 
~ mensup o1duğu c The Ceograplüca1 
Ma.gazine> ımeomuumda Tiirlciyıe inb-
18.bı bııli.mda ım:un lblr teik"ık nqırede-

ıra tdaar Rwyaya dönerek ka41ann 
ihtiliJ bal'eketande biı- iıltihbarat ııae

muru .datiyle oyoaciıiı rolden dolayı 

g'ö~e ciımit n Ogpu teflW&tı iÇinde 
vaz.ife .almı,tı.r.» 

- ~uMogolistan!a alaka dct'eceti>;) 
- O, Moıol halkuun :ve hüküm~ 

u crltanının iizerinde !kuvvetli bir nü
fuz tesisine muvaffak olmuştur. • Diye 
bilirim iki Sovyet • Mogolist:an !Yakİn ,. 
la1tnasının awıbtan Aytcnin ıClinde -
dir.> 

NOT - Bu maruf Amen'kalı mea

lekte~ nnlnttıklıırını. kendi ağzından 

takip edebiliriz. 
MEDENiYET ÇOCUKLARI 

- « Takriben 7 S O sene önce Ae
yadan Avrupaya ıgeçcn büyük !kuman
dan C.e.ngiz Hanın iki llataya saldığı 

.deh et, bizi lıili. zeVlde !bu harp biki
yctcrini okumıya aevkeder. Cengiz 
Han !kimdir. Onun ünlü ikomııtanı ve 
muamr ıminasiyf e eıkandıarbiye rem 
Bahadır S&but.j oeler ,,.pmJJtır.Bu ıaa

hadali aas1an !Moncol münevverleri -
oin ağızlanndan dinlemek mümkün • 
dür. Fakat tahmin ederim l.i,, ıeoyca 

.d "ı A"~ hemen hiç tammıuS 
Mogoli.tan e dört milyon MocOI t.n]kı 
ihmal edilmiyeak bir lanTeUir. 

A.,-adan A wupay.a &1ta yedi ınaır 
- • ~-jl • - - bu -~an Türk olan Cengiz Hu balimda Ot"a• oocea mrnemyet Cötiiral ~ • 

da ~ bildiklerimiz.de:n dalla ieen1ar, t.\min edU ki mednıe,.etın 
faz:laclır "e lbir lbmu llükiyedir~ ilk ~- Halb pyd: miferıızİ' 

En c9ki Çin İmparatoduklarmdan dir. Hiç yalan ~ Ye ,..ıarı 
~eni ıaeUm werilmqecdt lbıdal' iti· 

barsız bir adam ayadu. 
tnamr mumız ki Mogoli.tanda lbu· 

giin men:ut Olan tel: hapüihanede ~ar• 

djyandan hqb kimaeyi ~mmedil11· 
Yalan ~yen. licarette düzeDli qlcro 
giri§cntcr, mllkaddes dmıJ.Uk ıiliJaınll 

küfre~ .saydır. Ccm.iyet iç.'iftde ~st• 

Or.&da, asalardan beri tdt cinayet 

qlendiği ~emi~. Her ne '"'!bd11r 
bundan sekiz ay evvel bir Mongol ço• 

bam ölü bulunmuşsa da bunu yapanın 
Johorlu .bir Japon tüccarı olduğu ve 

çobanın hayatına göz d.ilc.tiği içjıı bil 
İ§İ yapnğı anla,ılımttır. !Bu cinayetin 

iikaım müteakipMogOO.t.a.nda Japo11faı1l 
llcarJI <!erin bir ııefret ve kin iü..ıl hl• 
ikim olmllft:ur. 

Bir zarnaı&i ımedca:iyetin çoe:aklari 
bagünkü lbalde iptidai Lir hayat 7a~~ 
malta ve ~et içıinde Lü7'ilc Wc ee• 
miyetsi.dik ~edidcr. Çoaık ~ 

il.arım İptidai Pillerde biiyiiti,.Ol')at• 
Ha~a m•~ temiıa edi # 

,.adar. 
~. dÜD)"amn Liriad -4 ati• 

cıilandır. iptidai -ıllede. ,,... kartl 
~· pyet eyi laaıp edı=da. o;! 
laarple.rind.e ~ Ye .Afribı.ı eh 
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E1111elld tefrifıaların 
HtlLASALARI 
İçlerinde c Miyang > adında bir 

leri yanındaki odanın açılan camekan
lı kapısına çevrildi ve orada saplanıp 
kaldı. 

Odanın yanındaki laboratuvarda ça
lışan Jan bir şey sormak için doktora 
gelmek istemiş, kapıyı açmış, fakat 
onun başka birisi ile, bir yabancı ile 
görüşmekte olduğunu görünce geri çe
kilmişti. 

Çinli bulunan eSTarengiz bir teşki
lat Fransada çalışmaktadır. Bu teş
kilat, Fransanın genç zenginlerin
den Jan Lö Helyenin cMarş Fores
tiyer> adındaki malikdnesine göz 
koymU§tur. Niçin? Bu henüz eSTa-
nnı muhafaza eden bir noktadır. İşte müfettiş Başe bu ~ırada Jam 
Jan -malikıinesini elinden çıkarmak görmüş ve onu tanımıştı. 
istemediği için onu kendilerine ram Elini alnına götürdü. 

La Garot 
•• 
Olüm Makinesi 

idam ntahkiim1arı, ipten, giyo
tinden, elektrikle ölümden daha 
fazla hu miithiş idam maki

nesinden · korkarlar 

Bir Cellat Anlatıyor 
11olunu bir tuzakta bulmuşlar ııe Hayret ve dehşete düşnüştü. 
delikanlıya, sarhoş ederek bir cina- Doktora hitaben: " / k 
yet i§letmi§lerdir. Teşkilatın içinde - Affedersiniz mösyö Hanri.. Dedi. Jnsanln gırt ağını Oparan Ve ensesini 

-
güzel bir kadın vardır. Adı Kontes Şimdi yanınızdaki odada bir zat gör- J / b •f f "/ " /" k • • de 
Tityanadır. Tityana Janı gizliden düm. Bilmem belki de yanıldım. Fa- ae en U Çl e O um U ma ıne sayesın 
gizliye sevmekte· ve teşkildta iha- kat o zatı birisine benzettim. Kimdi o idam mahkumları bir saniyede ve acı 
net ederek onu her defasında bir adam. d k • b / J / 
ölüm tehlikesinden kurtarmakta- - Benim muavinim. uymağa va ıt u maaan can verir er,, 
dır. Janın bu kadının aşkını bil- - Fakat.. Hayır .. Hayır .. Bu imkan- İspanyada 20 temmuz 1936 ihtilali 
mediği gibi kendisini kurtaranın sız... başlamışb. 
o olduğunu da.,bilmemektedir. Jan Bununla beraber bu kad~r benzeyiş. Gürültülü bir kalabalık, Barselonda 
bu müthiş teşkilattan kendisini Affınızı tekrar rica edeceğim doktor.. Kaza.nova caddesinde ihtilM şarkıları 
kurtarmak için ve ayni zamanda Muavinimiz.in adı Jan Lö Helye mi- söyliyerek geliyordu. 
üzerine ontann yüzünden sürülen dir? Bu kalabalığın önünde bir grup, elle-
cinayet lekesini unutturmak üzere Hanri tereddüt etti. rinde hep beraber tuttukları çelikten 
sadık Ufağı Gusle beraber Tunu.sa Bekleruniyen bu tesadilf acaba Janın yapılmış makine gibi bir Alet olduğu 

kaçmış, orada başka bir namla ya- hayatı üzerinde nasıl bir tesir yapacak- halde ilerliyordu. 
ıarken bir filim çevirmek üzere tı. İhtilalciler hapishaneyi basmışlar ve 
Tunu.sa gelen güzel Fransız yıldızı Aylar ve aylardanberi polisin elin- salıverdikleri mevkuflardan başka ha-
Loram Lelya ile tanışmıştır. den ve takibinden kaçmak, kurtulmak pişhanede bulunan idam makinesini de 

Loratı$ı bir iiliim tehlıke.!inden için en müthiş işkencelere kendisini yerinden sökerek çıkarmışlardı. 
kurtaran Jan bu kızı sevmektedir. maruz bırakan arkadaşı şimdi kaçtığı, Grubun taşıdığı makine .. İşte bu ölüm 
Loram ta onu seviyor. Fakat ara- korktuğu şey ile karşı karşıya bulunu- makinesiydi. 
Zarında Janın mazisi var. Ve Jan .• yordu. İspanyacfa idam mahkfunlarını öldür- Hatıralannı anlatan celldd muavini 
Hakiki hüviyetini gizlemektedir.. Polis mülettişine ne cevap verecek- mekte kullanılan korkunç makine.... VtCENTE 
Ancak teşkildt Janı Tunusta da ti? Ölüm makinesi .. Adına cLagarob deni- Kadehlerimizi boşalttıktan sonra ce-
buluyor. Yeni bir tehlike baş gös- Başe, gözlerini doktora dikmiş, su- len makine .. İşte bu makine idi. bimden not defterimle kalemimi çıkar-
teriyor. Ve teşkildtın ruhu mesa- aline sabırsızlıkla cevap bekliyordu. İhtilalcıların geçtikleri yol üzerinde dım ve ilk sualimi sordum : • 
besinde bulunan Kontes Tityana Hanri başını eğere~t cevap veTdi. toplanan halk : 
Janı ölümden kurtarıyor. Jan bu _ Evet.. o .. Jan Lö Helyeodir. Fa- _:_ Kahrolsun ıLagarob! .. Yokolsun 
ıef er Afrikanın göbeğine kaçmı~- k ölilm makinesi .. at... 
tır. Orada ra.3t geldiği genç bir dok- _ Fakati ne?. Diye haykırıyorlar ve alkışlıyorlardı. 
tor olan Hanri Subeyranla arkadaş _ Sizi temin ederim ki onun ahlAk İspanyada nice kimseleri öte dünyaya 
oluyorlar. Hanri Janı ikna ediyor, ve vicdanında mucibi töhmet hiç bir yollıyan ve halk arasında adına •Yogan 
Jl'nımaycı dönilyorlar ue zabıtayı lekeli .nokta yoktur. makine• denilen bu işkence ve ölilm 
da haberdar etmek ıuretile gizli _ Biliyorı.nn. Aleti ihtilalcılann elinde tarihe karışmak 
teşkilatla milcadeleye karar veri- Hanrl der'in bir nefes aldı. üzere önümden uzaklaşırken arkamdan 
11orlar. ·Bir saniye mUlettişle göz göze gel- bir ses yilkseldi: 

Jan H4l8. Loran.'1 sevmektedir. Hall<,tan biri : diler. 
Ayni zamanda kendisini mütema- Başe: - Makineyi aldılar amma.. Cellatla 
diyen l>lilmden kurtaran ve fakat _ Doktor, dedi. Evvela Jan Lö Helye- muavinlerini yakalıyamadılar. 
hüviyetini 431.d belli etmiyen esra- nin ne suretle burada sizinle bulundu- Herifçi oğulları dar kaçıp kurtuldular. 
renm .. kadının kim oldugvunu da D"V b' . di "- ğunu bana anlatırsanız ve sonra beni ıger ırı cevap ver : 
dilşünmektedir. 

onunla temasa getirirseniz size minnet- - Talileri varmış.. Hani ele geçmiş 
Doktor Hanri, Fransaya dönünce tar olurum. Bunu bilhassa Jan Lö Hel- olsalardı kendi makinelerinde kendi kel-

miihim bir vazife almt§tır. Bu va- . . . . . 
·ı b" ha ih...ı z· k _.J_ yenın menfaatı namına sızden rıca e'Cli- leleri şimdiye kadar çoktan giderdi. 

zı e ır rp ~ıma ı arşısınaa 

Fransız ordmunun kullanacağı bir yorum. · · · · · • · • · • • · · 
hastalık saçımı mikrobu en küçük - Başüstüne mösyö... Bu sözleri İspanyada iken ihtilal gün-

h.aclmde olarak aramaktadır. Bu · • • · • • !erinde duymuş ve •Lagaroh un bu 
mühim iş gizli tutuZ,naktcı ve Jan Doktor Hanri Subeyran en ufak nok- ölilm ve boğum makinesinin son vaziye-
da Hanrinin çalışmalanna yardım tasına kadar Janm macerasını anlattı. tine daha o zaman şahit olmuştum. 
etmektedir. Ba.şe, hissiyatını belli etmeden sonu- Fransaya döndükten bir hayli zaman 

- Siıln •Garoh dediğiniz bu ölüm 
makinesi vahşet devrine ait bir işkence 
vasıtası gibi bir şey değil mi?. 
Sabık cellat başını salladı : 

Isparıya ihtilalinde ölüm makinesini hapisaneden çıkcınp parçalayan ihtiMlciler, 
ellerinde cLa Garot> olarak görülmektedir ..• 

parçalar ve bu iki ameliye de bir Anda.. bir arkadaşım solunda olduğu halde 
Ayni Anda olur.. onu makinenin bulunduğu yere çıkan 

** beş basamaklı merdivenden çıkardık. 
Cieente Gasset bana ilk defa cellAt Ve oturma yerine oturttuk. 

muavinliği vazifesine başladığı zaman Arkada patron yani cellAt, eli maki-
idamına yardım ettiği adamın hatırası- nenin manivelAsında hazır duruyordu .. 
nı aslA unutamıyacağını söyledi. Bu hA- Mahkll.m tltremeğe başladı. 
dJse Valansiyada olmuş.. Hazır bulunanlar, müddeiumumt, hA-

Mahkfun, Sebastiyano isminde bir kim, resmt şahitler ve gazeteciler sapsa
toprak amelesi imi§.. Çalıştığı çiftliğin n kesilmişlerdi. Arkadaşım Sebastiya
sahlbi olan kadınla evlenmiş .• Çiftliğin nonun başını, yü.zünU örtecek bir kuku
yansı evlendiği kadının, yarısı da kadı- lete geçirdi. Ben de makinenin boyun
nın erkek kardeşinden birinin üzerinde duruğunu mahkfunun boynuna geçir
lıniş.. Sebastiyano evlendikten sonra elim. Yanından henüz aynlmıştım ki 
çiftliğin diğer yarısını kain biraderinden cellAdın kolu sür'atle manivel.Ayı çevlr
almak istemiş.. Adamcağız ne olur ne di. Bir devir .. İki devir .. Mahkthn otur
olmnz diye dtişünerek satmamış .. Karısı duğu yerde birden kıvrandı .. Ömrümde 
da kardeşine hak vermiş. Bunun üzerine ilk defa olarak kırılan kemik sesi duy
herif hem karısını, hem kaynını tüfenk- duın. Sonra maniveU gevşedi.. Sebasti
le öldürmüş.. yanonun vücudu yere yıkıldı ve yıkıldı-

Gasset idam sahnesini şöyle anlattı: ğı yerde ihtilAçlar içinde çırpınmağa 
- Akşamın sekizinde mahkll.mu ha- başladı. 

Arkadaşım kukuleteyi çıkardı.. Dok
tor ölilmU tesbit etti ve ben cellAdı bir 
köşeye çekerek derhal vazliemden isti
fa ettiğimi haber verdim. 
Sabık cellAt muavini bunları söyle

mekle beraber derhal ilAve etti : 
- İstifa ettim amma .. Bu istifayı er

tesi gün geri aldım .. Çünkü patronumuz 
olan cell!t ba~ bana mahk.Uınun bir sa
niye bile ıstırap çekmedi~ ve ıstırap 
çekmeden öldUğUnU yemin ile temin 
etti. 

Vicente Gasset sağ kolunu sıvadı ve 
bileğinin biraz yukarısında eııki bir ya4 
ranın izini gösterdi. 

- Bunu, dedi, idam mahkll.mu Juan 
Lopez ısırarak yaptı. 

Ve anlattı : 
- O, çekirdekten yetişme bir sabıka· 

lı idi. İş ortağını sırtından kamalamış ... 
Sonra da kafasını taşla ezerek öldür-

MUlettiş Başe, Doktor Subeyran ile 
bu hususta merdane görüştü. İcap eder
se kendisine her hususta yardım için 
lmirlerinden kat'i emir aldığını söyledi. 

na kadar dinledi. sonra Tuluz civarında bir köyde İspan-
Dram.. Polis müfettişinin kafasında, yanın bu ·İdam makinesi» nin ceJ.Iat 

mübhemiyetini kaybediyor ve vuzuhla- :nuavinlerinden biri olan ve o zaman 

şıyordu. Fransaya kaçmış olan biri ile tanış

cLa Garob ölüm makinesi ile bir mahkum idam ediliyor müştü. Dev gibi bir adamdı .. Boyu iki 
. . . . .. .. .. metre kadar vardı. 

Doktor, müfettişin endişelerine o ka
dar ehemmiyet vermiyordu. 

- Teşekkür ederim, dedi. Fakat biz 
burada Fransadayız. Gangsterler mem
leketinde değiliz. 

Müfettiş, genç doktorun bu emniyeti 
karşısında faz1a bir şey söylemedi. 

Sadece omuzlannı silkti. 
Çekilip gidecekti. Fakat birden göz-

Dedi ve ilave etti: 
- Bu kadar akıllı içinde bir delinin 

bulunması çok mu beyim? 
- Fakat benim bir şeyden haberim 

)ok .. 
Acı acı güldü: 
- Haydi öyle diyelim .. Daha daha 

nasılsın? 

- Çok şükür eyiyim .. Yalnız sizden 
birşey rica edecektim. Bir gece beraber 
oturup konuşamaz mıyız? 

- Hayhay iki gözüm .. Arzu edersen 
henıen bu gece ... 

Ve koltuğunun altındaki klarneti gös
tererek: 

- Benim şimdi acele bir işim var, de
di. Onu bir saate kndnr görüp dönece
ğiın. Beni burnda beklersen seninle bizim 
kulübeye yollnnır, bol bol dertleşiriz .. 

- Hayır.. Dedi.. Bizim modem ma- pıshanenın kilisesıne goturdük.. Bura- . . . . . 
da k clis

. cak ilik bir .. ü Herıfçı oğlunu kilıscye götürüp pa-kinemiz, ki biz ona (Demir kravata) adı- en ıne an on saa omr .. 
Hanri anlattıklarını bitirdikten sonra tını. m veririz, ipten daha emin, giyotinden kaldığını söyledik. Hapishane papazı paakz1takgünahH . hçıkartmilakdUri~in ~~~ bbı

daha b k 1 k ikli d gUnahl .... lr ... tmak i . kal- r ı . apıs ane m u mcuJ.KwnU i· seslendi. 
- Jan.. Biraz buraya ·gelirmisin? 

Arkasında beyaz iş gömleği, elinde 
lastik eldivenleri, Jan Lö Helye labo
ratuvar kapısının eşiğinde göründü. 

Polis müfettişi ayağa kalkmıştı. 
tki adam selfunlaştılar. 
Başe: 

•• BirMEDI •• 

Bu adam Barselon cell!dının baş mu
avini olan Vicente Gasset idi. 

Tuluz köyünde çiçek yetiştirmekle 

meşguldü. HattA çiçek sergilerinde mü
kafatlar bile almıştı. 

Kendisine ziyaretimin sebebini anlat
tım. 

-- Buyurun .. Birer şarap içelim .. De
di .. 

ça u • e e ır· sandalyeden da- yanın a arını ııı.n.eu. çın IAhare bize teslim ederken papaza bir 
ha kolay ve ıstırapsız öldürür. dı ve ona insanlann nasıl olsa bir gün h 1. k"f'" tt•v· · .. 1 di ş· di F . ay ı u ur e ıgını soy e . ım sıra 

- akat... öleceklerinden bah.!ederek yakın Akıbe- b" . di B" . .. .. .. Lo ba 
. ızım . ızı gorur gormez pez -

- Beni dinleyin.. Modem •Garob tine metanetle hazırlanmasını tavsıye ~~ v ba 
1 

dı 
b ~I~ d &Luuaga Ş a : 

ue-. ...... • ünyada mevcut idam vasıtalan etti. Azr ili Ölilm ···decil · t~ 
içinde ayni zamanda ve ayni Anda insa- Saati gelince biz vaz.if eye başladık.... - a er.. muJ erı.. .ıı~e 
nı iki taraflı öldüren yegfuıe vasıtadır ... Mahkfunu idam makinesinin başına g~ geldiniz._ Maaşlı katiller .. Ben, intikam 
Bir taralı gırtlağı koparır bir tarafı en- tUrdük.. Bileklerine ve ayaklanna hu- için öldürdüm.. Sizler... Sizler ise bir 

se kökünü deler ve beyin damarlarını sust kelepçeler geçirdik.. Ben sağında ve -· BJrMEDf ••• 

adam? İşte yaktığım dördüncii cıgara da vardı.. Solumdaki duvarın iri bir çivi- açılabilirim.. ti : 
bitti .. Karanlık, birdenbire çöküverdi sinden de eski bir av tüfengi aarkıyo~ Yak şu sigarayı .. Ve beni dinle.. - Kanın, beni tam 20 yıl, her gün ye-
ortalığa... du. Ocaktan aldığı közlü bir odun parça- ni bir heyecanla karşıladı, bıkmadı, bik-

Sırtımı dayadığım ağacın arkasından Deli klarnetçi, küçük çaydanlığı oca- siyle sigaramı yaktı ve : tınnadı. · 
bir ses işittim: ğa sürdükten sonra kalktı, lambanın fi- -Yıllardır, dedi, derdimi anlatacak Seni Slkıyorum değil mi delikanlı?. 

- Seni çok beklettim değil mi? tilini biraz daha çıkardı ve karşımdaki candan bir adam bulamadım .. Düşün bir - Estağfurullah .. 
Dönüp baktım, bizim deli kl!rne~l.. ayı postuna oturarak: kerre.. - Ne yapayım elimde değil .. Sonra 
- Aldırma!.. - E .. Delikanlım, dedi, anlat bakahm. Bu ne azap verici §eYdir delikanlı... canım bir gece de benim için sıkılmış· 
Dedim. Sık sık solumalarından yorul- Benim için sana neler söylediler? Koca köyde konuşulacak insan belki sın ne çıkar?!. 

duğu belli oluyordu .. Bilyük bir mendil - Bana, dedim, evvelce muzika zabit- çoktur; fakat acılarımın dilliıden anlıyan ........... Bundan 24 sene evvel İstan· 
çıkardı, terlerini .ıdlmeğe başladı.. liği yaptığınızdan, tekaUt olunca köye yok evlAt. bulda bulunuyordwn.. BekArdım, artık 
Kalktım, yürüdük .. Yolda hiç birşey gelip yerleştiğinizden başka blrşey an- Düşün bir kerre .. Gençliğinin hararet- evlenmiyecektim d~ .. Fakat günlerden 

konuşmadık gibi.. ]atmadılar!. li giinlerini beraber geçirmiş, ayni yas- bir gün, çok sevdiğim bir arkadaşın 
Hem sana güzel bir çay da pişlriveri- Kö~~ ke~ar y.e~d: söğilt çaya ba- - Daha .. Daha?. tıkla ihtiyarlamışsın .. Her şeyin yerinde. evinde güzel, terbiyeli bir kadinla tanış. 
rim.. kan kuçiik ~~r evın .~nilne gelince: - Ne gibi?. Saadet, evine yuva kurmuş.. tun. Ve toy bir delikanlı gibi ilk bakış-

- Sağ olun, dedim. Dön~ilze ka- - Işte hızını kulube! - Ne gibi olacak evllt!.. Deliliğimden Fakat birden bire fel!ketin kırılası ta a.şık oldum. Aylar geçti, takip ettim 
dar sizi bekliyeceğim! Dedi ve tahta bir anahtarla kapıyı aç- hiç söz açmadılar mı?. eli, seni mahvediyor. bu kadını .. Dul olduğunu öğrendim ... 

- Peki öyle ise, şimdilik Allaha ıs- tı. !çerisi çok karanlıktı .. Bana: cSen he- - Yook.. Müthiş bir buhran geçiriyordu, birşey- Eh .. Ben de iki karıdan arta kalmış bir 
marladık.. le şuracıkta bekle ben şim<li geliyorum!> Güldü.. ler söylemek istedim .. Sözünün arkasını adamdım .. Kararımı verdim, evlendik. 

Eliyle selam verdi ve acele acele yü- deyip yukarı çıktı. - Öyle ise bunu da ben anlatayım. ekledi: Çok mesut günler yaşadık delikanlı ... 
rüdü gitti.. Biraz sonra elinde Y~ bir çıra par- Dedi ve il!ve etti: - Bir kadın için - amma karım gibi Karım beni çıldırasıya seviyordu. Ney-
Akşamlan dağların nasıl esmerleştiği- çası olduğu halde aşağıya indi, yol g&- - Belki köylülerimin dediği kadar bir kadın için - bir erkeğin delirmesi şa- se geç' .. 

ni bilmem göroünilz mü? Yeşil yamaçlar terdi .. Bastıkça sarsılan kısa bir merdi- deli bir adam değilim amma, aklımın da ş:ılacak şey midir?. . ....... Bir zamanlar çok rakı içiyor
gittikçc morlaşır ve bulutların serpl§ti~ venden çıktık, küçük bir odaya girdik. başımda olmadığı muhakkak!. Söyle delikanlı, saadetini kaybeden bir dum, eve de tabii geç gidiyordum .. Bu-
diği kızıl renkler altında cana yakın bir Ocağın üzerindeki isli lAmba, ölgün Göz1eri birden yaşardı ... Ve derin bir adam ne yapar?. nunla beraber hiç bir gün kanının en 
manzara gösterirler. bir ışık dağıtıyordu.. ıstırap içinde sordu: Yine cevap vermeğe vakit bırakma- ufak bir şikayetini bile duymadım .. 

lşte gün battı .. Uzaklardan, köye dö- Köşe minderine oturdum. Deli kl8.r- - Acı bir gönül macerası geçirdin mi dan : Bir gece, •Karıcığım, dedim, seni çok 
nen çobanların kaval sesleri geliyor.. netçi, ocağı yakmağa ça~ıyordu .. Yarı hiç?. _Ben, dedi, gençliğimde bir çok ka- üzdüm, müjde rakıyı bırakıyorum ar-

Serin bir gece rüzgarı çıktı.. karanlık odayı tetkike başladım .. önüm- -........ dınlarla dilşilp kalktım. tık!n Melek kadar temiz kanın1 gözleri-* deki duvarda yaldız çerçeveli bir kadın - Söylesene delikanlı?.. Hiç birisi, beni kendine bağhyamadı. min içine baktı ve yalnız: 
Vakıt bir hayli ilerlediği halde, deli fotografı asılıydı. Tabii yüzU. aeçilemi· - Evet... Fakat boğulan karım.. •Çok iyi olur!• dedi. 

klarnetçi hata gelmedi .• Nerede kaldı bu yordu.. Altında metin bir klAmet kılıfı le ı. dinle! .. 
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Beni f srail katJmının üzerine 
Filistinliler bir bela gibi çiJk-
müşler ve Musa çocuklarını 

kasıp kavurmağa başlamışlardı 

i 
: 

S A M S ON ağları dev·ren, dev vü
cutlu bir yiğit ve ayni zamanda yahu· 

dilerin biricikü idi... di 
D A L 1 L A Filistinlilerin bu fettan ve oynak 
kadını işvesi, hilesi ve kini ile onu mağlup etti Doma .. K~aımı değil.. Samsonu dü§iiniiyordu •.. 

Gök y.iizü, tıpkı akşam tuval ti içlı>d Süt .nene Dalilaya Samsondan, Mnnu- gibi kopararak omuzlan üzerine aldı ve.. Çok yaklaştı. Beni kolları arasına aldı. Simna anlatıyordu: Naz.arlan birden knnsmm boynunda 
kendini hayale kaptırmış bir kadın gibi enin oğlundan bahsetti ve anlattı: fırlatıp attı... Gözlerinin parlnklığında kendimi gör- - Biz doğru L~i kasabasına gittik .• iki memesi arasında rkan ve bir gü· 
kat kat tül arasında idi. Bir Fı1istinli ona kızını vermişti. Fn- D lila kendini zaptedemiyerek h y- düm. Bir ayna aksi 'veren göz bebekle- Rast geldiğimiz yahudileri, çotu·u, ço- müş zencir ucun,ıla göz yaŞı gibi parlı)'aıı 

Gündüzün renkli ışığı ile gurubun kı- kat Samson tam gerdeğe gireceği ~rada kırdı: rinde ben vardrm. Ve ben bu aynada cuğu, kadını, kızı ile yakaladık. Bir kıs- iki inci tanesine ilişti. 
p1lığr ve gecenin karanlığı birbirine kn- kızın babası bu rzdivaçtan vaz geçti ve - Evet ... Odur ... Muhakkak ... Mut- henüz yeni olgunlaşmnğa başlam~ gök- nıını öldürdük. Bir kısmına da: - Ben yokken buraya kim geldi ve 
rışıyordu. kttınr kendi nkadaşlarmdan birine lak odur. sümün penbe uçlarını nar rengi dudak- - Eğer bize S<ımsonu yakalayıp tes- bu incileri sana kim verdi? 

Da1ila, evinin taraçasında uzanmış, verdi. ,., - Sen onu gördün .. Tanıdın deme-k? larımın titreyişlerini gördüm. liın etmezseniz hepinizi işte böyle öldU- Diye sordu. 
etinde ihtiraslı ürpermeler ynpan a~am Sarnson bunun üzerine üç yüz tilki - Bilmiyorum süt anne ..• Çok sene- O ... Parçaladığı arslanın kanı içinde r~eğiz ... Dedik... Dalila bir fahişe idi. 
rUzgnrının serin oqamalannı kadife gi- yakaladı. Yüz eJli me§ale hazırladı. Til- ler oldu. idi. Onun gürbüz erkek kokusu ... Arır Bir kaç yahudi, onun bulunduğu Etam Bunu .•. Kocası da biliyordu. 
l>l yumuşak ve kaypak cildi üzerinde his kileri çifter çifter kuyruklarından birbi- Ben o zaman daha henüz pek genç bir lanın kan kokusundan daha üstündü ... mağarasına doğru gitti. Bütün kasaba Hatta ilk evlendikleri gün ve gerdeğe 
ediyordu. rine bağladı ve kuyruk dilRilm!erinin or- kız ... Adeti çocuktum. Çocuktum amma Bacaklarımı sıkan baldırlan ve kasıklııt- bizim sevinç çığlıklarmuzla sarsıldı... gireceği gece ~ Dalilanın koynun' 
Dağlardan ovayn inen ve bağlann talarına da meşateleri soktu. Sonra hay- öğle vakti ~ tam kızgın 7.amanın- rıma dayanan diz kapaklan çok sertti. Çünkü mağaraya gidenler Samsonu ya- para mukabili kendi yerine bir ihtiyarı 

{}zUm :kokusunu ~an bu rllzgftr Da- vanlarr Filistintncrin tarlalarına salıver- da tarladaki işlerine biraz fnsıla verip A&tladım ... Çırpındun... kalamışlar, elinl kolunu bağlamı~ bi- sokmÜştu. Erlesi sabah ihtiyar giderke!I 
lila gıöl olanların benliklerinde çılgın di. dinlenmek için sırtüstü topraklara uza- Neden sonra beni yere bıraktı ve... ze getiriyorlardı. Dalilaya bir altın bile~ik bırakmıştı. . 
ihUrn.! rakısları arzusunu uyandırdıktan Zaman.·· Hasad zamanı idi. nan yarı çıplak erkekleri başka ... Bam- Arkasına bile hakmadnn ..,s;itti. Yoluna Samson bizi görür görmez öyle blr say- Dalila bu altın bilciiği kocasına verdı· 
sonra sakin bir denizin görünmez ufuk- Herşey yandı. Harmanlar yandL Buğ- başka bir merakla seyretmekten hoşla- gitti. ha fırlattı ki... Saflarımız sar~Jdı. Bağ- ği zaman Simna memnun bir tebessUn~!t! 
lanna yayılıyordu. daylar yandL Evler ... Ahırlar yandL .. nıyordum. O zamandanberi erkekleri artık baş- lannı kopardı. Eline ölmüş bir eşek çc- gülmüş ... Bileziği kendi bileğine geçil" 

Dalila bu rüzghı çok severdi. Zeytinlı1dcr yandı. O kadar ki. .. Top- Bir gün yapa yalnız Tamma bağların- ka gönneğe başladım. nesi geçti. Bu çene gemiği ile içimizden miş ve sonra hayvani bir ihtirasln karı· 
Bu rüzgar.. Onun ateşini söndönne- rak bile yandL .• da kendi kendime dolaşırken heman ya- O zamandan beri kalçalarım büyüme- en babayiğitleri yere serdi. Onu görür sına sokulmuştu. l< 

yordu amma .. İçinde yanan kıvılcımı kö- Filistinlilerin tarlalarında köle gibi ça- nı başmdan bir hışırtı, bir yaprak hısır- ğc ... Göksiim büyümc-ğe başladı. görmez zaten çoğumuzun cesaret kırıl- O znmandanb ri Dalila yabancı erke • 
rükleyor .. Büyiltüyordu. ·· hşan Beni İsrail halkı onları terk ederek tısı du}•dum. Birclc-n baktım. Bir arslan.. Ben artık ... Kadın olmuştum... mıştı. Bir çoklarımız hasad zamanı orak lerin hediyelerini böyle hep kocasıfl3 

- Süt nene .. Neden susuyorsun? Ko- Samsonun yanında yer aldılar... Ve arslanın başı bana doğru değil, yol Sokaktan nkseden sesler Dalilanın be- altında kırılan ekin başakJan gibi kırıldı. verirdi. 
r d K l 1 ğ b l d b S b . d b" ki · · · ·ıd"'rd'" K Bugün de göksilnd iki damla gözyııŞ nıışsan a. · ·· Dalila: tara ına dönüktü. Bağırma un. arşı- yecan a an attı ı u söz eri yarı a ı- amson ız en ın şıyı o u u. a- ~ iki 

U d ~ tak "hl d' · k b 1 k b 1 k 1 nl k l 1 k kt b ld 1 gibi parlıynn ve gümüş zencire baglı zan ı5ı ya gı sc ırın aya ucu- - Çok zeki ve çok cüretli. .. Cesur iı· sında bulunduğum büyük teh i eyi e - ra tı. a ar ur u uşu açma a u u ar ve . 
na diz çökmüş durnn ihtiyar kadına adammıs... ki anlamamıştım. Yoldan genç bir yahu- Eve biri girdi. z.or kunuldular iri inciyi de kocnsına uzattı ve Sım~ 

-:. · ilk gecenin ilk sahibinin altın bileziği gı· eğildi. Dedi. Süt nene d~am etti: eli g-iyordu. Uzerind güv y gireeeklc- Süt nene-: Dalı"la kocasının yu··zun·· u·· yıkadı 
-y • bi incileri aldı. Gözlerinde ayni mernnutı 

Onun göksünü lit.reycn cllm ile açlL - Evet. •. Hem de çok kuvvetli ..• O I re mahsus elbise vardı. O sırada babası- - Efendi geldi. - Demek ki, dedi, sen Filistinlilerin t '-- .. b ld 
Memelerini avuçlan f,.ine aldı. ka.:ı-- k tli ki B" k • ı ı d k ~- · ~..ı-· n· k ğ k Iklı Y" ·· ·· ·· .. · · d _,_ k d e1J1:ssum yer u u. :ı: • uar uvve ••• ır ço ın.san nnn I nm ev n e ocasmın 11-oynuna gıreceguıı ıyerc • ayn a a . uzu gozu, us- ıçın e en cesuru ÇUi.tın .. Her es en rN- V . ·hı· 

1 
k b 

1 
du~ıı 

k d 1 s· e aynı 1 ırruı ıı nnsının u un o Şimdi artık porsumuş ve sarkmış olan bır araya toplanmış kuvvetlen onu!l düşlinen bakire gelini düşündüm. Onun- tü başı toz ve an için e o an ımna ta- vel kaçtın.. Ve bu kam felaketli haberi tak "b" -.J· D lila anınıı 
b k da d d ğ ya gı ı seuıre. .. a nın y 

u memeleri olqamağı Dalila çok sever- kuvveti karşısında hiç kalırdı. la bu delikanlı nrasınn şimdi bu korkunç raçanın apısın görün ü ve o •ruca ibize bildirmeğe geldin. d 
'di. O memeler değil miydi kl Dalilayı Samsıon, hıncını çıkarmak: için Gazze arslan girmişti. karısı Dalilnnın yanına giderek uzandı. Simna cevap verdi: uzan ı. · · 
cmzinni§ti.. Onlarda artık bir daha dön- şehir üzerine yürüdü. Tabü kendisine Arslan ... Kükredi... Saldırmak için Yanı başında duran ş:ırap kupasını ba- - Merak etme ve üzülme Dalila ... * miyecek olan tatlı, masum bir mazinin iltihak eden Beni lsrnil adamlan ile be- arkn ayaklarından hız aldı ve •.• hüctım şına dikli. Samson buraya kadar gelemez. Biz, yo-
hntıralarını arıyordu. raber... etti. Kesik ve sık nefes nldıkça göksü kal- lumuzun lizerlnde olan bütün tnrlalan * * 

- Dalila ... ÜzUlme ... Mutlaka gele- Gazze büyük bir şehirdir. Kalelerle, Delikanlının kollarnu uuıltığını ve kıp iniyordu. yaktık. Şimdi onunla bizim aramızda bir 
Sabahleyin şehre silahlarını kaybet· 

miş bir sürü yaralı doldu. 
cek... kalın dıvarlarla çevrilmiş, ı:nptı imkan- }ıayvnnı kafasından yakalad ı -;ını gör- Dalila, kocasının yUzünü, vücudunu çöl var. Filistinliler her tarafdan kadınları, ÇO' 

eukları, köleleri ile buraya akın ediyor
lar - Hicret ediyorlar ... 

- Kim? ... Kocam Sim.na mı? Evet ... sız bir şehir... düm. yokladı ve anladı ki Simruının ilzerln- Susuzluk ... Samsondan daha kuvvet,. 
Gelecek ..• Fakat ben Slmnayı düşünml- Samson, yapayalnız, tek b~ma bu Bir adamın bir arslanı parçaladığını deki kanlar kendi kanı d ğil... başkala- lidir ve onu yolundan alıkoyacaktır. 
ronım. Bana ondan değil .. Biıimkilerle fehrin kale dıvarianna yaklaştı, çifte gördüm. S:ınld bir bez yırtar gibi koca rının kanıdır. Dalilnnın eli ılık su ile beraber cildine 
harp eden .. Beni lsrnll adamlıırıru sevk kanadlı, koskoca demir kapıyı mandal- arslanı ikiye bölüvermişti. - Süt nene, dedi. Ç buk su ver ve ... temas ediyor, vücudunun kan ve çamur-

Samsondan kaçıyorlardı. 

ve idare eden ötekinden bahset... lan ile beraber sanki saman çöpü imiş Sonra beni gördü. Bana doğru geldi .. giyecek getir... !arını yıkayordu. • • BirMEDİ -
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- 39 - kördüğüm noktası 
!Evvellıi tefrffıaJarın 

HOL S ALAJU 
Frm.sada on dördüncü Lui hii

kiim. sürmektedir. On dördüncü. 
Lui, on iiçüncü l.mi ile Kmli~ Anı 
d'Otriı'm oğludur. Bu resmen böy
ledir. Fakat hakikatte kral olaa 
Lui, kraliçenin piç oğludur. Mqnı. 
oğlv. daha. beşikte iken Kardinal 
Mazarea ta.ra/ııulan bir plclnla alm
ml§ ve <Monsenyör Lui> ismi al
tıHda bir aaılzadeye teslim edilerek 
Paristen tızak bir köye QÖft<leril11ıi1 
ue orada büyütülmil§tür. <Mon
senyör Lui• kendisinin kim oldu~ 
ğunu bilmemekte ve bu mühim 
sırn bilen bir iki kişi de bunu if ıa. 
etmemeğe nam~ sözü ile bağlı bu
lunmaktadır. 

(Monsenyör Lui) aııa.sı.am baba
sının kim olduğunu bilmeden, ke1ı.
di.ritıi bü.yüteıı. ihtiyar kont dö Bre
van'm §4tosunda YIZfllrken bir te
sodiif ııeticeıi hakikati öğreniyor. 
Çünkü ltfô'll.Senyör Lııi §4JI0'1l' hay-
1'et bir aurette piç kardeıi olan kral 
on di.frdüncü. Luiye benumekt.?dir. 
Şatonun kdhyaanuıı kızı 1von her f 
gün beraber olduğu (Monsenyör 
Ltıi)yi için için seviyor. Monscny6r 
ise kont dö Brcvaııın kızı Su.zan'ı 
sevmektedir. 
Diğer tarafdan §atoda Gnia.fcm 

adında kanbur, cüce tıc iğre-rıç bir 
ma1ıluk var Tei o da lvona göz koy
muı ve lvon onun bu mettfUT aı-
1-ını reddeUigi için intikam almağo 

n..Z i · tir. 
B r tesad I M 

pİç kardqi hal Oıt din-diincii Lt&iyi 
anneleri knı1içc An d'Otri§in ölüm. 
döşeği önünde birleştiriyor. An 

d'Otrif her §elli carıkra anlatıyor, 
hakilcııti aöyledikten B01trcı ö1üyor. 
Knıl, derhal aaltanatmm hakiki t'.1(1-

risi ola1J (Moıuenyiir Lui) yi Vo
kalatıyor ve onu mu'h.af a.za altında 
uzak bir kaleye gönderiyor. Fakat 
Monsenyör W, ba,ıa onu ı;cuetı 

ve eT1cek byaf ctine gira pto kah
yasının kızı (Jıxm) olduğu. halde, 
0114 ıı:ıdık iki kişi ile Monsenyürii 
kaçınuorlar. Yine temdiif onlan 
bir manastırda kralı devirmek için 
çallfmClkta ola2' .Şövalye dö Loren, 
ŞÖtıalye dö Rohan, Kont~s dö Su-
t>aıdn, Markiz cW Montespaa adla~ 
rında iki erkek ve iki kadmla kar
şılaftınyor. 

Bunlar, deThaL bir plan tasarlı
yorlar. Plan mucibince Monsenyör 
Lui bir kaç gün tnadam SkaTTon 
Umiıtd.e biT kcdu m e1'iw ııakln
naca.k ve 1ıa.zıilıkiar tanıcını olunca 
sarayda. vapacaklan bir emri roki
le cm dö-rdüncü Lt4iyi. tahtdaa in
dir"-, llforısenyör Luiyi tahta çıka
racaklar. Bu planı kanbur Gnüıfon 
öğrenmift.ir. Tesadiif, lıfonsenyÖT 
Luinin saklanacağı evin sah.ibi olan 
madam Skarron bu mel'unun. an
nesi çıkıyOf". V c kanbıır, annui ile 
bir olarak bu. pUlnı aUüst etmeğe rarla.ştırıyorlar. Onların bu konu§- men harekete geçmek oluyor. 
karar veriyor. malarını gizlice GniaJon dinlemek- - Bunun için de şimdi gidip uize 

Bir gece, Monsenyör Luivi tah- tedir. arslan yavrusunu getireceğim. Bu i te ve 

ta çıkarmak için ~lı§an iki CTkck - O zaman C: 1\~onsenyör Luiyi eli- bizimle beraber olmnktıı. Monsenyör Lu-
ve iki l:adın, madam Skarronun mizde tehdit aleti ol rak kullanırız. inin cöstereceği nzim ve fiddet son şüp-

t inde la ıyorl4r ve arala.rmda - Şu halde bütün tedbirleri etraflıca helerinizi de izale cd~ ktiT sanırım. 
ı>i4 ıaıbilc fek1i.a:i 1ca- dÜfÜ.nmülliinüz. Ş.iın,di yapacak · he- • • •• • • •. • • • • • • • • . . . . • • . • • • • • •••.••••••••••••• 

Monsenyör Lui yeni dostlannrn tav- liyemiyeceklcr. 
siyesi ile kendini kapadığı ve hiç dışarı - Ne diyorsunuz .. Ne demek i Uyor-
çıkmrunağa, gözilkmemeğe razi oldu[,'U sun uz Şövalye? .. 
bu kulübe evin dar odasında hep .. Hep - Sir_ Sw Luvı· sarayına götünncğe 
Süzanı düşünmliştil. geldim. 
Aşk ... Onda snltanatlnn üstün bir - Luvre mi? 

yer almıştı. - Evet- Başınıza hakkınız olan Fra0 • 

Acnba sevgilisi şimdi ne nlcmde idi? sa tacını geymek için .. 
Ne yapıyordu .. ? - Fakat .. 
Şüphesiz o da onu düşünüyordu. - Geliniz Sir.. KontC'S Dö Suvııs<>~ 
Ne zaman tekrar buluşacaklardı? \'e Markiz dö Montespan aşağldM:i odJ 
Ah .. Bir daha görüşseler .. Bulupalar. da majesteııizi bekliyorlar. d 

Bir dah"·· Bir dahil ayrılmıyacaklardı. - Demek bu llicenap madaınlar • 
İşte bu düşüncelerile iken kapısına bu saadet nıüjdesini getirirken sizi yal• 

hafifçe vurulduğunu duydu. ruz bırakmadılar. • 
Gayri ihtiyari çradL. - Elbet.. Çüılkü Val - dö - Grns ın• 
Hemen kapıya koştu. nastınnda böyle söz vermişlerdi.. Eoıir' 
Arkasından sürgüsünü ~kti ve ka- leriniz majeste .. 

pının kanadını açtı.. - Sizi takip ediyorwn .. Evvelce Ş~ 
Eşikte, şövalye dö Lorcnl gördü. söyliyeyim.. TcşebbUsünUzün vere 

ti h 1 1 size karf Şövalye, başından şapkasını çıkarmış ne ce er ne o ursa o sun ı)'a· 
ve iki hükliim eğilmek suretiyle derin olan teşekkür borcumu asli unutnıctiJl 
bir reverans yapmıştı. 

Monsenyör Şövalyenin 

tuttu. 

cağım .• sahip olacak kudret ve serv 
yansını size vereceğime emin olunuf.-

elleriodcn ıcatf 
- Sir .. Vatanıma ve saltanalll 

- Oh .. Hele şükür .. Dedi.. Sizi tekrar 
gördüm.. Meraktan çatlıyncaktım.. Ne 
var .. Ne oldu?. 

Bana getirdiğiniz haber iyi mi?.. Kö
tü mü .. Her ne olursa olsun .. Beni bu

rncbn kurtarın.. Ümitten olduğu kadar 
ilmitsiz.likten de usandım .. Yaşamağa 
olduğu kadar ölmcğe de nız.iyim. 

Şövnlyc hUrmctlc bir daha eğildi: 
- Sir ... Dedi.. Cenabıhak sizi uzun 

vazifemi yapmış olmak zevki beııl111 
için en büyUk mükafattır. Yol 

Elinde bir meşalc alarak önden 

gösterdi. . ind• 
Madam Sknrronun odasırun eŞlğ __ ,, tıır 

kapıyı arkasına kadar dnyıyar...,. \<e ·bl 
kı kral oda!nmn önündeki zabi gı 
yüksek sesle seslendi : 

- Majeste kral geliyor. ..ı.-z dll 
Kontes dö Suvnson ve Ma~1 

Montespan karşı.lamağa şitap ettiler. bit 
İkisi de bellerini bükmüşler, dcr1n 

r ' rnns yapmışlardı. 

...BirMEDİ•• 
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imparator Hirohito dünyanın en 
kudretli ve en zengin hükümdarıdır 

Eweıııı tefrikaların 
HVLASALARI 

Bizans tahtına kanlı bir yoldan 

Haydutlar ise bıraz sonra kapışacıık
lan için şimdiden birbirlerini göilerine 
kestirmeğe başlamışlardı. 

Nihayet Yengecin sesi yükseldi : 
- Ulan Koca Göbek.. 

çıkan ve aslen. piç olan VasU öldii
ğii .zaman yerine yine onun piç oğ
ltı cLeon> çıkmt§tı.. Leon, saray Ben hu gece burayn senin kanını iç
entrikalarına karşı kendisini mii- meğe geldim. Fakat daha evvel sana bir 
dafaa için Vaailin adamlarından teklifim var. Ne de olsa eski nrkadaşız, 
ve eski haydııtlardan olan Hıristi- senelerce ayni l-'Olda kellemizi ö1üme 
diyi saray nazırı, Sebastiyanoyıı vererek çalıştık. 
da muhafaza kttvvetleri kumandanı Aramızda geçmişleri bir tarafa bıra· 
yapmıştı.. kalım. Etrafta kıyılacak o kadar can 

Genç imparatorun genç bir karı- varken birbirimize kıymıyalım. Bana 
sı vardı. Fakat o karısını değil ... söz \'er. Bizans geniş .. Hepimiz ayrı ayrı 
B4§ka bir kadını seviyordu. tmpa- bu geniş meydanda dilediğimiz gibi atı
ratoriçe çok kıskançtı. Kilisaya btı§ mızı koşturalım. Birbirimizin vurgunu
ııurarak kocasmdan ayrılmak iste- na göz koyauyalım .. Sana bu gcoe ya 
di. Kilisa imparatora ihtarda bu- sulh veya ölüm teklif ediyorum .. Cevap 
tundu. Fakat Leon bu ihtara kulak ver hana koca Göbek .. 
asmadı ve metresini saraya aldırdı. Eftim bu sözler karşısında sap sarı 
Metresinin kocasını öldiirttii. Ba- kesildi. 
basını da ba§tıekil yaptı. Sebasti- Soluk soluğa : 
yano, eski kurdlardan olauğu için - Ulan kahpe oğlu .. Dedi .. 
imparatora ihtarda buhınan kilisa Evveli bana •Koca Göbekı diye hitap 
ba§ papazının bir kadınla gizli mü- etmekle kendi ölümünü kendin imzala
nasebetini 1rıeydana çıkardı ve bu- dın. Bilirsin ki beni lakabımla çağıranın 
nu if~a edeceği tehdidi ile kilisanın kanını i~eğe yeminliyim .. Sonra kaba
imparatoru tehdit etmemesini te- dayılık göstermek için bana sulh teklifi 
min eyledi. Sebastiyano bu fgleri diye fıyaka satıyorsun .. 
gördükten sonra ötr gece saraydan Bizans geniştir ve bu geniş meydan
çıktı va kıy af etim değiJtinnek su- da ben senin bir sürü hergeleler inle be
re tile şehirde meyhane meyhane raber değil, kendi başıma atımı koştur
'dota;ma1c istedi. Bu sırada iki hay- mak isterim. Buraya sen kendi ayağın
dut onu zengin l>fr ııil4yatll sana- la eceline geldin .. Söylediğin sözler kah
ra'k blr batakhaneye götUrdüler •. peli.ğini örtbas etmek içindir. Bunlara 
Sebastiyano bu 'batakhanenfn sa- bizlm karnımız tok.. Benim de sana bir 
hibfnln eski arkadqlartndan (koca tavsiyem ... Buradan geldiğin gibi defo
göbek Eftim) otdu~unu anladı. Fa.- lup sürünü de beraber alarak gidersin, 
kat kendini 'belit etmedi. Batakha- ve bir daha da benim işlerime burnunu 
nede giizel blr kula tanıştı. Bu kız sokmazsın ... Yoksa ... 
yilzı1nden Efdmle dfı}ıw bir haydut, Eftim, gözleri ateş saçarak yutkundu. 
vengeç Koıti arasına. dil~a.nlık Sözünü tamamlamadan önce şarap 

glrmi§ti. O gee4 yengeç Koatı ba- maşrapasını eline aldı. 
t.a.khaneyi basacaktı. Seba.stiyano, Kafasına dikti. 
arkac.Uı1d Odada kara gözlll güzel Yengeç, onun bu hareketini fırsat biI-
kızla benıberken koca göbek te di. 
malw•tlndekı adamlam blraı aon- Meyhanenin içlni bir nare sarstı. Ve 
nıki çarpıpnanın planını anlatı- Yengeç, bir hamlede Eftimin üzerine 
t,ıordu... atılırken haydutlar da birbirlerine gir-

Dışarıda, sokakta uğultu ve ayak ses- diler. 
'eri itt'k akl d Küfürlü, bağırtılı, çağırtılı bir ulwna 
:ı g ı çe y aşıyor u. .. . 

B . 1 ük' O. t yukse1dı. ır nara gecen n s nunu yır -
lı. Koca Göbeğin avenesi, elleri bellerin-

Meyhanedeki haydutlar titrediler. deki ipte, gözleri, gözlerine kestirdikleri 
Bu ses, Yengecin sesi idi. can di.lşmanlarında, kendilerinden emin 
Nihayet meyhanenin kapısı önünde bir savletle saldırmışlardı. 

bir kalabalık peyda oldu. Yengeçte ayni vahşi ve kudurmuş bir 
Gözleri kanlı otuzdan fazla haydut, savletle Eftime atılmıştı. 

nazarlarını meyhaneye dikmişler ve kı- KL5a .. Çok kısa .süren bir boğuşma 

yasıya blr vuruşmağa hazırlanmışlardı. oldu .. 
Meyhanedeki haydutlar ise put gibi Eltim, Yengecin kahpece hücumunu 

ve dimdik durarak bekliyorlardı. tam zamanında, elinde tuttuğu şarap 

Geniş meyhanenin nihayetine doğru maşrapasını ilk önce herifin kafasına in
çckilmiş olan Koca Göbek tayfası bu dirmek, sonra da sersemliğinden i5tifa
suretle meydanı yarı yan boşaltml§lar- de ederek karnına kuvvetli bir tekme 

- Aldanıyorsun Eftim!. Belki Yen
geç ölür .. Fakat onunla beraber başta 

!'en olmak üzere senin avenen yolcudur, Göklerin oğlu ve gün~ mAbudunun' 
biz değil.. ahfadından olan bugünkü Japon impa-

1 
Kamah elini düımanırun hağruıa in- ratoru Hirohito Tekoku japonyanm 124 

dim1ck Uzere olan Eltim, ba~ını bu sc- üncU mukaddes §efidir. HenUz 37 Ya§In

sin geldiği tarafa çevirdi ve çevirir çe- da olan bu adam 215 hektarlık muazzam 
drmez de kanı vücudundan çek.ilmiş bir bir sarayda y~alda olup her sabah 

hale geldi. saat nltıda yatağından .kalkar, şiirler ya-
0 kadar afalladı ki.. Eğer ağır vücudu zar. Golfa ve deniz sporlarına çok mo

ile cılız Yengecin üzerine çullanmış ol- raklıdır. Vaktin.in mühim bir kısmını 
masa idi onun bir şnşkınlığından Yen
geç istifade edebilir ve elinden kurtulur
du. 

Eftim ne görmüştü?. 
O, verdiği talimat dahilinde kendi 

adamlarının daHh ilk hücumda Yenge
cin adamlarını altlarına aldıkları ve on
lan bellerindeki iplerle kıskıvrak bağ
ladıklnrına emindi. 

Fakat görduı..u ... Bu umduğunun büs
bütün nksi idi.. 

Kendi adamlan yerde yatıyorlar ve 
Yengecin adamlarının her birinin kalp.. 
!erine dayadıkları sivri kama uçları al
tında son demlerini ynşıyorlardL 

Eftime o sözleri söyliyen de Yengecin 
sağ eli olan Solak Yani idi. 

Ortada, meyhanenin ortestnda dim 
nik duran ve boğu~nak için hlsaesine 
kimse düşmiyen solak Yani, yumrukla
rını sıkmış, Efthnln Uzerlne yllrürneğe 
hazırlanmıştı. 

cmukaddes ve el sürülmeu bir değer ta
şıyan herediter kanunların mütaltıasına 
hasreder. 

Hirohito Tekoku dünyanın en kudret
li ve en zengin lıükümdarıdır. Serveti 
(emlrtk, arazi, ormanlar ve memleketin 
bütün sanayi şubelerine ait aksiyonlar) 
olmak üzere bir çok milyarlara baliğ ol
makta ise de hiç bir :zaman tamamı ta
mamına tcsbit edilmiş değildir. 

Tenno «Mukaddes Şeb Allah gibi teb
cil edilir. Onunla kimse alay edemez. 
Hiç bir hareketi tenkid olunamaz. lora 
kuvvetlerini kendi elinde tutar. Mebu
san meclisini istediği zaman dağıtabilir. 
Ayan meclisinin toplantılarını talik eder. 
Imparator geçerken kimse gözlerin! kal
dırıpta ona bakamaz. Her japon körü 
körüne ona sadıktır. Ve mukaddes ha
nedanı korumak için tA?reddütsUz canını 
fedaya hazırdır. Bunun içindir ki eski 
Rus - Japon harbinin kahraman blr sima
sı olan general Nogi, bugUnkU lmpara

Tezglh başında vaziyeti g!Sren Efti- tor Hirohitonun babası Mut!lhito öldü
min oğlu ise ne yapacağını şaşlftnlş bir 
halde kalmıştı. 
Vakıa Yengeç, Eftlınin altında idi am

ma.. Bütün kendi adamları da Yenge
cin ellerinde ve ayni vaziyette bulunu
yorlardı. 

Bir an sonra belki Yengeç babasının 
kaması nltında geberecekti. Fakat ayni 
fında bUtiin kendi adamları da bir Anda 
inecek hançerler altında öte dünyayı 
boy lıyacaklardı. 

Bu, nasıl olmuştu?. 
Yengecin adamları daha Kurnaz hare. 

ket etmişler ve Uıerlerine atılanlara 
!,arşı kendilerini, sanki daha evvelden 

talimat verilmiş gibi yüzU koyun yere 
atmışlardı. 

Bu hareket, taarruz edenleri de hız
larını alamadan yere düşilrmilştü. 

Bunun üzerine ve hatıl uzun boğuş
mağa bile mahal bırakmadan hemen 
üz.erlerine düşenleri altlarına alıvermiş
lerdi. 

Eftim, vahşi vnhşt BOludu. 
Partiyi kaybettiğini anladı. Fnkat 

düşmanı elinde .. Altında idi.. Onun ha
yalını bağışlasa netice ne olacaktı? 

Yine heriflerin ellerinde öldürülmek 
değil mi'.'. 

Varsın bütün avenesi ölsünlerdi.. 

t\i 7.aman. Harakiri yaparak hayatına 

son çekınl.;ı. 
Japon imparatoriçesi Nagako 35 yaşın

dadır. Sporu çok sever. Kudretli bir 
musikişinastır Uçü kız ve ikisi oğlan ol
mak üzere imparatora beş çocuk ver
miştir 

Japon Veliahdı 
Veliahd ÇugWto - Mia Akihito beş ya

şındadır. 1933 senesi 25 ilk kanununda 
dünyaya gelmiştir. Bir giin japonyanın 
125 inci mukaddes şefi olacaktır. Daha 
doğduğu gün mUtekald blr amiral elin
den kuvvet ve kudretin sembolü olarak 

yerleştirmek suretiyle kesmişti. Varsın sonra kendi de öte dünyayı 
Yengeç, sıska fakat çevik vücudu, Yengecin, boğuk bir küfürle beraber boylasındı. 

'dı. 
hanenin içini gök gUrler gibi bir 

korkunç bakı.~lan ile sol elini beline da- sırtüstü yuvarlanması bir oldu. Fakat hiç değilse son nefeslni yerıne-
yamış, sağ elinde kınından çıkardığı Ve Eftim şimşek gibi bir sUr'atle koca den evvel Yengeci elleri Ue öldiirmü§ 

knınası olduğu halde tayfasının başında ve ağır gövdesi ile haydudun üzerine olmanın zevkini tatacaktı ya .. 
meyhaneye girdi. çullandı. Solak Yani onun bu kararını gözle-

Şimdi iki haydut reisl ve iki haydut Belinden kamasını sıyırdı. rinden sezdi.. 
grubu karşı karşıya bulunuyorlardL Kolunu kaldırdı. Şeflerini kurtarmak için ileri hamle 

Bir müddet derin bir sükut hakim ol- - Y<'ngeç! .. Diye bağırdı.. Uğurlar etmeğe hazırlandı. 

sarstı ı 

- Koca Go'bek! .. D\ll'. 
Eftim arkadan gelen bu sese t!olni 

başını çovirdl. 
Te:zgAh arkasında görünen bir yaban

cıya doğru kanlı hakıjlarını dikti. 
Bu adam kimdlT. 
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.... 
Japon imparatoru 

taşıyacağı kılıca sahip olan bu mini mi
ni yavrucak ta japon milletl indinde ba
bası gibi mukadd~ bir varlıktır. 

JAPON HANEDANININ TARlHt 

sının temeli c:Halk milletin temelidir.> 
umdesine dayandığı halde 1868 de bu 
umdenin yerine: «İmparator milleUn te
melidir.> remzi kalın olrnLJihır. Bugün
kü japonyada bu umdeye içten sadakat 
beslenir. Bir yangın esnasında mukad
des şef olan imparatorun resmini alev· 
lerden kurtarmak için talebelerini dirl 
diri yakmağa tcrkeden bir öğretmen gö

l rülmüştilr. Bazı ~·nbancı muhabirler im
parator hakkmclıı hürmetsizce tel!kld 
edilen imalarından dolayı tevkif edilmiş
lerdir. 

1MPARATORUN TRENtNt GEÇ 
BIRAKTiôJ 1Ç1N HARAKtRt 
YAPAN ADAM 

1935 senesinde imparatorun trenini. 
iki dakika geçiktim1eğe sebep olduğu 
için bir demiryolu makassısının harakiri 
yaptığı görülmüştür. İmp~ratorun tefti
şi esruısında süngüsünil kaybeden bir 
asker dahi ayni suretle harakiri yapmış
tır. Yine bir kaç sene evvel imparatonın 
riyaset ettiği Diyet meclisinde alclide 
kostümle bulunmağa ciiret eden bir sos
yalist mebus evinde ateşli bir vat.an.sever 
tarafından öldürülmilftür. 

YILDAN YILA BÜYÜYEN VE 
ÇOôALAN BtR tMPARATORLUK 

Dünya haritasına baktağımız r.aman 
japonya pasifik oseanın ortasında, deva· 
sa çin buddası karşısında volkanik kU
çUk bir leke gibi gözi.ikilr. Niponya bu
ra<ııdır. Asıl japonya «Kore, Saballn vo 

Formoz> dahil olmadığı halde 382000 ki
lometre murabbaı araziye maliktir. Bu

ı nunla beraber yalnız başına 71 milyon, 

Japon imparatorluğunda hlikilmran 
bulwıan dlahi Hanedaıı>ın lllC.Il§cl !sa
nın doğ~undan 660 sene evvel .saltanat 
süren iınparator Jimmi'ya dayanır. Fn
kat bugün tanıdığımız imparatorluk an- , 
cak 1868 senesinde Mutsoitonun japon 
tahtına kuuduyla doğmuştur. Yine o ta
xihtendir ki Tokyo japonyonın payıtahtı 
<>lmuştur. O gilne kadar japon anayasa-

Japon imparatoriçesi 
Kore, Sahalin ve Fonnoz ile blrlilde 95 
milyon nüfusu vardır. 300 seneden bile 
l'IZ blr zaman evvel beyaz ırk japonyoyı 
tanımıyordu. Japon adalarını ilkönce 
1542 senesinde Portekiz gemici1eri keş
fetmişlerdi. Daha sonra başka beyaz
lar da japon topraklarına ayak ibaşmış
larsa da günün birinde denize dökül
miişlerdir. Bu garip imparatorluk 1635 
senesinden 1853 .senesine ıkadar kapı

larını yabancılara kapalı tutmuştur. 

Görülüyor ki, Gatp Alentl, daha doğ
rusu diğer milletlerle japonya ara
sında mUnasebatm 75 senelik blr tarihi d olsun .. Cehennem zebanilerine benden Eftim ise d~lerini gıcırdatmış, elin- Bu eceline susam!§ nereden çı~tıT 

u. Ve ona lAkabı ile hitaba, bilhassa \>tsy- vardır. Evvela Amerikalılar bu teması 
Koca Göbek, yerinden kımıldamadan Eeldm söyle.. Seninle beraber bütün de tuttuğu kamanın kemik kabiesini da· kte ist'cal · 1 

le bir 7.amanda klm eti.ret ediyordu. Japon tmparatorımun iir kızı To'k110 temin etme ı göstermiş erdir. duruyor ve kesik kesik soluyordu. avencn .. Bütün çeten ayni yolda yolcu- ha fazla sıkmış, bütün hızı ile Yenge- • in 'lizlc taki In 
••• Bjr .. EDJ ••• hayvanat bahresinde Onları &! k r lipdetrniştir. Dlin -Yengeç te ayni vaziyette idi. durlar, ilzUlme .. Yalnız gitmiyorsun.. cin göğı;üno indirmek üzere idi ki ıney- ,.. ~ . fiki 

~~~~~~---~~=~~~-~~~~~-~-~~~~~~~~-~~-~~~~~~--~~----~~~~~~~--- --d-{d ~~~~uvk~ki·~u~m~·· 
fZ7Z7.zzr/..LK/JX/.nl/.Zr77,7'Z;.kv.22ZZZZZ"7.:VV;c;r.7J;eWZı~.r • . .., ı ... bakarken ,.,hzaa.nı. t!liinlıi bk ı... Çok u.uı •• padl§ah bunun u..rın. , nln gamını kasav•Unl •• erim. .1an i• .. DY• •rl• .. a •• 11aruu terl<eı. 

lAket yolu üzerinde olduğunu gördü. - EvlMımın her halde bUyUk bir ke- Şehzade bu sözlere de bir cevap ver- miştir. Kendi adaları içinde günden gline 
Onu yanma çağırdı : deri olmalı.. Onu hareme ... Annesinin medi. artan nüfusu ile boğulan, fazla nüfusunu 

1 -Aman şehzadem, dedi, senin tAll- yanına götilrlin .. Belki orada açılır ve Kadın tekrar etti : dökecek yeri bulam.ıyan, ham madde ih-

inde bir fel!ket var. Ben yıldulara ve derdini söyler. _ Sen ye""miş bir yiğitsin .. Ben de üyacı mütemadiyen yükselen japonya 
fZZ77,J,.!T..'7.kYZ/..Y~L71'TLZ7E~..:.ı!XT..L7'3Z'":/l(7.7.KJY.rAYA~.77.l l b k f ,~ D ha l tasi le ...._. .. d b 1 d :ıı,, b b k "' .hı kitap ara a hm. Sen bu bliyük eıo- iyerek rent ağa arı vası y genç bir kadınım.. Baban 1§e kocalmış ıçın e u un Uı:;u in ir müş üuıtı 11.ı-

ketten ancak bu fcl!ketten kırk gUn şehzadeyi harem dairesine yolladı. bir moruk .. Sen eğer bana söz verlr ve tuhat yaparak yenmek ~·olunu bulmuı-
evvel attzını açıp tek bir lAf söylemezsen Padişahın ikinci kansı ve şehzadenin yemin edersen ve beni hel!llığa kabul tur . 
kurtulabileceksin. üvey anası olan kadın sevdiği delikanlı- edersen ben babanı öldürüp seni yerine Şimdi genişleme hareketinde öyle b8f 

Hemen bu andan itibaren her klnıe nın geldiğini görUnce sevindi. Hemen döndürilcü bir hızla yürüyor ki Avrupa 
padişah ederim. Hatta istersen peşin pe-

Evvel zaman içinde kalbur saman kOmdarın genç bir kızını aldı. olursa olsun asla dünya kelflmı eyle.ıiıe .. l koşarak karşıladı. şin sana ben yemin edeyim .. İşte vallah bundan endişe içindedir. lktısadi silfıh· 
1çinde hir \'armış bir yokmuş, vakit ve Padi§nlun y<'ni karısı saraya geldiği Hatta bnna bile söz söyleme, ölüm teh- Koluna girdi. ta .. BillUh ta .. Tal.lah ta sözUmil tutaca- lan elde ebnek için harp ediyor. Buğday 
zamanında İran diyarında ulu bir padi- zaman pırlanta gibi şehzadeyi görünce didi bile olsa .. Başının üstünde cellat - Ah efendim ... Ah sultanım .. Ne ol- petrol, kömür, pirinç gibi hayatı ihtiyil9-
şah varmış. hemen ona vuruldu. ı satırı bile kalksa yine ağzınt açına.. Bu du si1.c böyle.. ğıın. cd" !arını elde etmek için Standard mad-

Bu padişahın da bir oğlu varmış. O Ne ~apıp yapıp delik:uılıyı elde etme- kırk gün zarfında ben de ortadan kay- Diyerek dairesine götilrdil. Şehzade yine cevap venn ı.. deleri çok düşük bir maliyet fiatile istih-
kadar güzel imiş ki kimse yüzüne bak- ğe çalıştı. bolacağun. Hemen cenabı hak encamını Şehzade yine ağwu asıp ta tek keli- Kadın devam etti.. sal ediyor ve satıyor. Diğer müstahsil 
mağa kıyamazmış. Fakat şehzade hiç oralı olınıyor ve hayreylesin. ıne söylemedi.. -· Eğcr ki babanı nasıl öldUreceğiı;ni milletler kendilerini korumağa te§ebbtis 

Masal masal icinde • 
-1-

Her ilimde bilgisi varmış. Mükemmel . üvey anasına karşı daima saygı gösteri- Şehzade o andım itibaren hocasmın Kadın bunun Uzcrine: merak ediyorsan o çok kolay bir ~tir .. edince sanayi mamulii.tına mahreç ara-
nın biner, mükemml ok atarmış. yordu. sözünü tuttu ve ağı.ını açmadı.. - Beni şehzade ile yalnız ve haşhaşa Benim sandığımda türlü tilrlü zehirler yor. Bu mahreçler burnu dibinde mev-
Padişah ta oğlunu gördükçe göğsü Kadının aşk ateşi bağrını gi.in geçtik- Akşam olın~u. bırakınız. var. İstersem bir günde öldUriirlim. fs- cuttur. Çin ve hatta daha ilerisi Siberya-

slirurla kalıarmnış. çe yakmakta icli. Padişnh, her okşamki gibi oğlunu ça- Diyerek etrafını halvet elti. Ve deli- tersem öyle bir zehir veririm .. üç ay dan Hindistana kadar uzanan bütün top-

Şeh.zadenin nnnesi Çin hükümdarların- Kendi güzelliğinin şehzade üzerinde ğırdı.. kanlı ile yalnız kalınca onun yanı başı- hasta yatar ve kimse farkında olmadan ralclnr japon ihtirasını celbeden yerlcr-
dan birinin kızı imiş. O da hani dünya- hiç bir tesir yapmadığını görünce işi hl- - Ciğerpnrc e\'ludım.. Dedi .. Bugün na oturdu. sözde hastalıktan ölUr. dir. 
dn co;:i bulunmaz "ÜZellerden imi.... 1e ve htıd'aya dökmeğe koyuldu ve de- hocandan ne ders gördün?.. Bin türlü diller dökerek söyleruncğe Japonyada 1889 da 767 fabrika vardL 

r 
0 

" Delikanlının mütemadiyen susması 
Günlerde bir gün güzel şehzadenin likanlıyı bu suretle baştan çıkarmak için Şehzade cevap vermedi. savaştı. 1921 de bunların sayısı 25365 e, 1936 da 

. .. 1 ed' B kadının takatini tak etti. 33706 k J d . . i.l d uı.. güzel annesi hastalandı. münasip zaman ve fırsatı kollamağa Padişah bir daha sordu. - Ne derdın varsa soy e .. D ı.. c- Ey E ruh B ya çı tı. aponyn a ışçı g n eUA.-
- canım.. y u revanımN n- 1 Yapılan bütün tedavilex, baş vurulnn başladı. Yine cevap alamadı.. nim elimden Jıer scy gelir .. Seni böyle . . 

1 
• erinin vasatisi 25-30 ikuruş arasındadır. 

- na nıçuı cevap vcrmcz.s n.. 1 r il bütün tedbirler fayda venuedi ve Jliha- Şehzadenin çok ulim bir hocası var- Hayret etti. mahzun ve melül görmek bana çok acı . . 815 te japonyanın nU usu 25 m yon-
yet gözlerini ölüm uykusuna kapadı. dı. - Acaba oğlum hastnlanclı mı?.. geliyor. Babanın nesi varsa benimdir. Dıyerck ~Hannı şchzaderun bo~·~u- du. 1910 da 45 milyon, 1918 de 57 mil-

P<!d~-mh, çok sevdiği karısının öli.iınü Bu hoca ayni zamanda gökteki yıl- Diye üzüldil .• Israr etti, nafile.. Şeb- Eğer sen benimle bcrabeı· söz ve gönül :::o~~~. iki pcnbe yanaklarından op- yon, 1930 da 64 milyon 500 bin, 1938 de 
arknsından bir hayli ağladı, fakat bir za- dızlardan da insanlıırın Uıliini okurdu. uı.de ıığzını açıp ta tek bir laf hile söy- birliği eder ve bir gömlekten baş çıkar- 71 milyon 261 bin oldu. 
ınruı sonra onu unuttu. B, ku bir hü- Bir gün ) ine her zamanki gibi yıldız- !emiyordu. mnğa rnzi olur, sözüme uyarsın ben se- •• İ'l'MEDf •• _ İ JE, j •• 
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Eko om Haftası: 
nevine göre 2-3 kuruş nrnsında tehaliif on beş gün sonra inkişaf ve tnvazzulİ 
eden fazlalıklar mevcuttur. edeceği söylenmektedir. 

Piyasa bidayettenberi tabii bir halde UMUM! PİYASA V AZ1YET1: 
devam ve cereyan etmiştir. Mevsim so
nuna kadnr gidilmekte ve stoklar da 

azalmakta olduğundan fiatlerde biraz 
terekki hasıl olacağı ümit ediliyor. Pi-

Zehair ve hububat piyasalannda ken• 
dini his ettiren bir sUkiu:ıet vardır. Bu 
hal fiyatlar üzerinde de küçilk tesirler 
icrasından hali kalmamaktadır. Zahire ve hububat piyasalarnnda ~ü

kônet vardır. Pamu fiatlerinde kuv
vetli bir yükselme· kaydedilmiştir 

yasa sağlamdır. 

RAZAKI VE SlY AH OZOMLER: 

Razakı ve siyah üzümlere piyasada 
müşteri bulunmaktadır. Mallar kalitele-
rine göre fiat nldıklarından 
bir piyasa mevcut değildir. 

ÇEKIDEKSIZ OZOM: 

müstnkar 

Esasen pamuk çekirdeği müstesna ol· 

mak üzere hiçbir madde üzerine ihracat 
için kuvvetli işler cereyan etmemekt«?4 
dir. Bununla beraber eşya fiatlerinde 
göze çarpacak gerilemeler y~ktur. Ge
rek sat!§ miktarlarının ve gerek fiatleriıi 
bugünkü vnz.iyeti bilhassa mevsime at• 
fcdilmekte ve her sene bu sıralarda it" 
lere sükunet hız olduğu söylenmekte
dir. 

Şehrimiz ticaret ve sanayi borsası ta- ı tedir. Maamafih lzmirde oldukça stok 1 retlediğimiz 1046 çuval susamdan 15 
rnfından 30-11-9 38 tarihinden 6-12:;.38 vardır. Bunun için piynsadn darlık hu- çuvalı hazır ve mütebaki mik • 
tarihine kadar neşredilmiş olan günde- sulü suretiyle fintlerin yükselmesi key- 1 tnrı ise vadeli olarak muamele görmüş
lik aatış listelerine göre mezkiır tarih • fiyeti şimdilik mevzuubahs değildir. tür. Hnzır mallar 16, 7 S vadeliler ise 
lerde teşkil edilen en son ekonomi haf- Aynı zamanda hnriel istihlak piyasaları tamamen 1 7 kuruş üzerinden satılmış
tası içinde borsada alınıp satılmış olan fintlerinin müsaadcsizliği ihracatçıların tır. Geçen hafta hususi şartlı kaydiyle 
toprnk mahsullerinin cinsi üzerinden yüksek işlere girişmesine mani teşkil ey- kilosu 17 kuruştnn 1450 çuval susam 
miktarları ile hafta içindeki asgari ve )emektedir. satışı yapıldığı borsa listelerinde görül. 
azami fiatleri ıunlardır: müştür. 

Cinsi miktarı çuval Az Çok BAKLA: Geçen ııenenin bu haftasında 1S.75 
M. buğday 8197 > 4.6675 5,0625 kuruş fiatle borsada yalnız 117 çuval 
Beyaz arpa 31 O > 0.625 4,0625 Fiat vaziyeti icabı piyasada kuvvetli ııusam muamelesi olmuştu. 
Ç~vdar 55 ton 4.00 4,125 işlere rastlanmamaktadır. Son haftn Susam piyasası son günlerde biraz 
Bakla 9 çuval 4.25 4.25 muamelesi yukanda İşaretlendiği gibi tereffü meyilleri arzetmeğe başlamıştır. 
Ku~dan J S > 8.00 6.00 9 çuvala münhasır kalmış ve kilosu4- Muamelat ihracat için değildir. Ancak 
Fasulye 291 > 6.50 12.50 4. 125 kuruş arasında kalmıştır. zeytinyağı rekoltesinde rivayet olunan 

Mısırdan 51 > 4.00 4.00 Geçen hafta muamele olmarnııtı. noksanlığın ıusam fiatler üzerinde mü-
Susam 1046 > 16. 75 J 7. 00 Geçen ıenenin bu haftasına ait borıa eair oldcğu kanaati vardır. Şimdilik 
M. Pamuk 255 7 >29.00 49.00 listelerinde 895 çuval baklanın 4.25 hazır mal mevcudu azdır. Bu itibarla iş-
Pamuk Ç. 1 106 ton 3, 75 5.00 kuruı fiatle ııatılmıı olduğu görülmüı- lr.r vadeli ve hususi tartlı muamelelere 

Kabuklu Ba. 7500 kilo l 9.00 19.00 tür. münhasır kalmaktadır. Suııam fiatlerin-
!'eyaz mazı 100 19 00 18 00 B ki h ı·· · d"l'k 4 k > · . a a ma su une ıım ı ı U?Uftan de birnz dnha teralı:ki ümidi vardır. 
M. incir 1487 çuval 7.75 21.00 fazlaya talip zuhur etmemekte ve bu 
Razakı üzüm 73 > 11.50 13.00 münasebetle iı olmamaktadır. Sabcılar PAMUK: 
Siyah üzüm 197 > 10.50 J 3.00 4.125-4.25 kuruıta ısrar etmektedirler. 

Çekirdeksiz > 10858 5.00 19.00 İzmirde halen kuvvetli stoklar bulun- Son hafta zarfında borsada cereyan 
Son hafta İçinde borsada ııatılrnıı duğu da anlaıılmııtır. ettğini borsa liıtelerinde gördüğümüz 

olan ticaret qyıuırun yuhnda arzedi- İstihlak piyasalarından müsait fiatler- pamuk ıabşları berveçhi ati tasnif edil-
Jen miktar ve fiatlerini ıu suretle kay- le talep zuhurunda geniı mikyasta iş- miotir: 
dettikten sonra mezkGr mevaddın nevi ler yapılacağı tabii olarak görülmekte
üzerinden ııattt miktar ve fiatlerini bir dir. 
evvelki ve ıeçen ıenenin bu haftasın
daki muamel&t ile mukayeseli olarak 
aşağıda ipretliyor ve her bir maddenin 

ÇAVDAR: 

ton haftaya a.it piyasa durumu hakkın· Piyasada mevcudu olmadığından son 
da aliı.kadarlan nezdinde yaptığımız hafta zarfından vadeli olarak 4-4.125 

tahkikattan elde ettiğimiz neticeleri de kurut arasında fiatlerle 5 5 ton mal 
lıulAsaten kaydeyliyoruz: 

BUODAYı 

Son hafta içinde borsada aatılmıı 

olan buğdaylann nevi ve miktar ve fi
atleri hakkında borsa listelerinden top
ladığımız malumatı avağıda aöıteriyo

ruz: 
Buğday 

Yumupk 
Mahlut 

Miktar 
7837 
360 

Az Çok 
4.6875 5.0625 
4.6875 5.0625 

Bundan bir haf ta evvel ise borsada 
yalnız yumuıak mallardan 120 çuval 
mal 5.20 kuruı fiatle ve geçen senenin 
bu haf tasına ait borsa listesinde mev
cut ve buiday sabılanna ait rakamlar 

aynen aşağıya çıkarılmıştır: 
Yumupk mallar 1440 S.875 6.00 

Sert mallar 100 5.8125 5.8125 
)'ekun 1.540 

Ekonomi haftasının nihayeti olan 
6-12-9 38 tarihine göre buğday piyasa
sı: 

• Az Çok 
Anadolu yumupklan ~.00 S.00 
Ekatra sertleri 5.00 5.5 O 
U,ak çavdarlı sertleri 4.50 4. 75 
Konya ıertleri 5. 125 5.25 
Yağmur yemi§ Anadolu yumuıak 

buğdaylar düıkün fiat1e muamele gör
mektedir. Buğday piyasası bir buçuk 
aydanberi hali tabiide cereyan etmekte 
ve fiatlerde değiıikli.k olmamaktadır. 

Manmafih geçen sene bu ııralardaki 
buğday fiatleri bu ıene aleyhine olarak 

mUtereffi bir vaziyet arzctmekte bulun
muştu. 

Bugün için buğday piyasasının yuka
rıda :rikrettiğimiz fiatlerdc müatakar bir 

vaziyet nrzcttiği anlaşılmıştır. 

ARPA: 

Son hafta satışı olarak borsa liste
lerinden aynen naklettiğimiz 3 1 O çuval 

nrpa beyaz arpa 3.625 ile 4.0625 ku
ruo arasında fiatlerle muamele görmüş

. tür. Geçen hafta arpa üzerine muame

le yapılmamış ve geçen senenin bu hafta 
ıı arpa satışlarının aşağıdaki surette va
ki olduğu anlaıılmı§tırı 
Nevi Çuval 
Çakır mal 301 O 
Çakır hu. oartlı 928 
Yekun 3938 • 

Az Çok 
4.0625 4.0625 

4.62S 4.0625 

Arpa piyasası hnlen dahili ihtiyaçlara 
sarfedilmek üzere Uşak beyaz mallara 
alıcılar tarafından 4 kuruş çakırlara 3.5 
kuruş fiat verilmektedir. Ancnk bu fiat 
elverişli görülmediğinden iş hacmi ge
niıliyememek tedir. Fiatlerin bu gekli 
Anadolu dahilinden lzmire fozln mik
tarda mal aelmem,.sini intac eylemek-

satılmışbr. Geçen hafta çavdar üzerine 
iı yapılmamış geçen ecnenin bu hafta-
sında da borsada çnvdar muamelesi ya
pıldığına dair satış listelerinde bir kay
de tesadüf edilmemiıtir. 

Çavdar mahsulü üzerine yapılan mu
amelelerin ekseriyeti vadeli işler teşkil 

etmekte olduğundan piyasada fiat ma
lın kalitesine ve hususi prtların icap 
ettirdiği ıekiller üzerine tcsbit ve tayin 
edilmektedir. Bu itibarla bilhassa ıu sı

ralarda müstakar bir piyasa yoktur. 
Maamafih vadeli kaydiyle yapılan ıa
tışlara ait yukarıda ipretlediğimiz fiat
lerle buğday ve arpa fiatlerine kıyasen 
oldukça elverişli görülmektedir. 

Çavdar piyasasında kayde §ayan fev
kaladelik yoktur. 

KUMDARI: 

Piyasada mal bulunmaması hasebiyle 
müteaddit alıcılar tarafından vaki ta
lepler kartılanmaktadır. Kumdarının 
muhtelif kalitelere ayrılmakta olmaıı 
hasebiyle fiatler de 7-9 arasında teha
lüf etmektedir. Buna rağmen yukanda 
iıaretlediğimiz aibi mal mevcudu olma· 
dığından iıler inkipf etmemektedir.Ge
çen hafta muamele olmaınıı geçen ıe
nenin bu haftasında 29 çuval muhtelif 
kumdan 5·5.50 kuruı arasında aatıl
mışh. 

MISIR DARI: 

Muamele tamamiy)e yerli ihtiyaçlar 
için yapılmaktadır. İhracat için İl yok
tur. Gtçen hafta Mısırdan aatııı olma
dığı ve geçen senenin bu haftaaında ise 
76 çuval malın 4.50 kuruıtan satıldığı 
görülmüıtür. 

FASULYE: 

Mevsim icabı olarak piyasada hara
ıet mevcuttur.Hafta satışı muhtelif nevi 
ferden 291 çuval olup bu miktar malın 
beyazlık, irilik ve piıkenliğine göre yu· 
karıda işaretlediğimiz gibi 8.5- 12.5ku
ruş arasında fiatlerle muamele görmÜ~· 
tür. 

Geçen haftR muamele olmamış geçen 
senenin bu haftası da i•siz g- · t' " -,.mış ı. 

Muhtelif nevilerde fiatlerin 8.5-12.5 
nrasında tehalüf eden fiatlcri doğrudan 
doğruya dahili sarfiyat için müessis pi
yasaya ait olup ihracat için bu fiatlerc 
iş yoktur. 8.25 kuruş ile ihracat mua
melesi çıkarılabileceği tahmin edilmek
te ise de bu fiatler satıcılar için pek te 
müsait t l"kki edilmemektedir. 

SU~I\ f. 

Son aatısı olarak yukanya i3a-

Nevi balya Az Çok 
Akala 1 ci hazır 636 45.50 46.00 

> > vadeli 1625 45.20 49.00 
> 2 inci hazır 114 43.50 44.50 

Yerli inci > 79 40. 00 40. 00 
> 3 cü > 113 29.00 31.00 

Yekun 2567 

Geçen haftaki pamuk satı§ları: 
Akala linci hazır 1046 44.00 46.00 

> > vadeli 604 45.75 46.50 
Yerli ~ inci hazır 14 38.00 38.00 

> vadeli 75 40.50 40.50 
> 

Yekun 
3 cü hazır 42 28.00 28.00 

1781 
Son ve geçen hafta ile geçen sene

nin bu haftaları pamuk satış miktarı ve 
fiatlerine mütedair yukarıdaki .rakam
ların mütalensınJan da anlaşılacağı 

üzere bu ııene fiatlcrinde geçen ııeneyıo 

nisbetle kuvvetli bir tercHü mevcut ol
duğu gibi satış miktarı noktasından da 
keyfiyet bu sene lehine fazlalık arzet
mckte bulunmakla beraber alakadar -
)arınca pamuk piyasası bugün için gev
§Ck addedilmektedir. Yapılan muame
lelerin İse spekülösyon itleri olduğuna 
göre piya•ada istikrar husulüne şimdilik 
imkan tasavvurları zaif tir. 

19 38 istihsal atının 70000 balyayı 

tecavüz etmiyeceği hakkındaki tahmin
ler her gün biraz daha teeyyüt etmekte
dir. Piyasanın açılııı tarihinden bugüne 
kadar ihracat için 25000, yerli ihtiyaç
lar için de 15 00 balya kadar mal aatıl
dıfı ıöylenmektedir. Nazilli fabrikası
nın ıenelik ııarfiyatı için 8000 balya 
tahmin edilen ihtiyacından §İmdiye ka
dar 4-5 bin balyası tedarik ve mübayaa 
edildiği hesaplanmaktadır. 

Spekülzsyon iıleri dolayısiyle yük -
eelen fiatler karıısında Avrupa için iı 
olmamakta ve bir kısun ihracatçılar da
hilde mal satmak mecburiyetinde kal
maktadır. Son hafta pamuk fiatleri ııu 

surette temevvüç etmivtir: 
Tarihi Akala 1 nci Yerli 1 inci 

hazır vadeli hazır vadeli 
30-11-93 46.00 46.25 00.00 00.00 

1-12-38 46.00 00.00 00.00 00.00 
2-12-38 46.25 47.00 00.00 00.00 
3-12-36 46.50 00.00 41.50 41.50 
5-12-38 48.00 49.25 43.00 43.00 

6-12-938 47.00 48.00 00.00 00.00 
l lafta satııı yekGnunun yarı11ndan 

fazlası ıpekülösyoncu tüccar tarafın • 
dan ve 5 00 balya kadar miktarı da 
hazır olarak İzmir mensucat fabrikaları 
tarafından mübayaa edildiği söylen
mektedir. 

PAMUK ÇEKIRDECt: 

J laf talık çekirdek satışı mecmuu ola
rak satılmıştır. l lnzır mal fiatleri 3.7S-
933 tonu hazır mütebakisi vadeli ola
rak ıatılmı:Jhr. Hazır mal fatleri 3. 7S-
4.5 vadeliler ise 4. 75-5 kuruı arasında 
tcshit edilmiştir. 

Geçen hafta 50 ton çekirdek vadeli 
olarak 3. 75 kuruştan muamele görmüş 
geçen senenin bu haftnsında 26 ton mal 
yalnız 2.40 kurustan ibaret bir fiatle aa-

Ekonomi haftamızı teşkil eyliyen ta-
tılmıştı. rihler içinde borsada sntılan çekirdek- Borsa simsarlannın tcsbit eylediği en 

son haf taya ait fiat vaziyeti: Çekirdck pİynsası aon hafta içinde siz üzüm miktarını gün sırası ile ve gün
aşnğı yukarı bir kuruştan fazla tereffü delik asgari ve azami fiatleriyle bera-
arzeylemiştir. Susam mahsulünde ol- her borsa nevriyatındnn alarak aşağıda Malına göre 
duğu gibi çekirdek piyasasında hasıl arzediyoruz: Malın cins tıe nev'i 

Buğday yerli 
Asgari Azamt 

4 50 4 875 
4 50 5 

olan tereffüün zeytinyağı rekoltesinin 
azlığı etrafında dolaşan rivayetlerden 
ileri gelmektedir. Avrupadan müsait fi
atlerle vaki talepleri knr§ılamak için çe
kirdek alıcıları hümmalı bir faaliyet 
göstermektedirler. Bu itibarla çekirdek 
fiatlerinin uzun senelerdenberi görül
memio bir miktara baliğ olacağı kanaati 
hasıl olmaktadır. Şimdilik alıcılar ha
raretli, piyasa sıcak ve bu itibarla fiat
lerde kuvvetli tereff ü meyilleri vardır. 

PALAMUT: 

Borsa ıalonlarında palamut nüır.une· 
leri teşhir ve alıcı ve satıcılar da her 
gün piyasayı yokladıkları halde mua -
mele olmamakta bulunması dolayısiyle 
botsa neıriyatında palamut aabşlanna 

dair bir kayde tesadüf edilmemİ§tİr. Bu 
itibarla piyasada şimdilik durgunluk ol
duğu anlaşılmaktadır. 

BADEM: 

lç badem üzerine muamele olmamış· 
tır. Kabuklu tatlı bademlerden 75 00 
kiloluk bir parti 19 kuruştan satılmıştır. 

Piyasa istekli olmakla beraber mal 
yoktur. 

MAZI: 

Hafta zarfında kilosu 18 kuruştan 
1000 kilo beyaz mal sahlmıştır. Alıcı
lan mnhdut olan bu madde için malın 

kalitesine göre fiat takdir edilmektedir. 

Bununla beraber bu sene beyaz mazı 
satışları agağı yukarı bu fiat üzerinden 
cereyan etmiştir. Mazının çivit tabir 
edilen nevi 25 ve yeşil olan bir nc'li de 
20 kuruo fiatle alınıp satılmıştı. 

Orman mahsulü olan bu malların 

gehrimizdeki alıcıları yukarıda arzedjl. 
diği gibi alıcıları mahdut olduğundan 
müstakar bir piynaa yokt1Jr. 

tNCtR: 

Son ekonomi haf tamızı teşkil eden 

tarihlerde borsada satılmış olan muh
telif incirlerden gündelik aatı' mikt<trı 
ve fiatleri ıöyledir: 

Tarih 
30-11-938 

1·12-938 
5-12-938 
6-12-938 

Yekun 

Çuval 
126 
407 
379 
595 

1507 

Az Çok 
8.75 16.00 
7.75 18.00 

10.50 11.25 
8.25 21.00 

tıbu son hafta satıfı olan mezkur 
15 O 7 çuval İncirle beraber 19 38mahsu1ü 
incirlerden piyasaya arzından ıon ta

rihe kadar borsada ııatJmıı olan incir 
miktarının heyeti umumiyesi J 63629 
çuval olarak hesaplanmaktadır. Bu 
miktardan 7332 çuvalı hurda müteba
kisi ise diğer nevi incirlerden ibarettir. 

Geçen hafta borııada satılan incir • 
ferin miktarı 2966 ve geçen senenin bu 
haftasındaki incir aatış yekunu da 4,g 

çuvaldan ibaret olarak hesaplanmıştır. 
Borsa neıriyatına göre son hafta in

cir aatı§ları ıu şekilde tasnif edilebilir: 
Nevi miktarı Az Çok 
Süzme 132 14.50 21.00 
Elleme 952 8 .25 16.25 
Paça) 423 7.75 11.68 
Yekun 1507 

Geçen hafta ıatışları ise: 

Süzme 811 12.50 19.00 
Elleme 1390 8.50 13.00 
Paçal 765 7.00 9.00 

2966 
Geçen senenin 

Paçal 
1 Iurda 
Yekun 

bu haftasında: 
16 6.00 
32 4.00 
48 

6.00 
4.00 

19 3 7 mahsulünden geçen seneııin bu 
tarihine kadar ise borsada 11 1O1.'~ çu
valı incir ve 412 7 çuvalı hurda olmak 
Üzere ceman 115 145 çuval mal mua
melesi cereyan ettiğine göre bu ıene 
borsada satılan İncir miktarı geçen se
neki satış yekCınunn nbbetle 48484 çu
val f azlnJık göııterrnekte olduğu gibi fi
atlerde de keza bu aene lehine olarak 

Tarihi 
30-11-938 

1-12-938 
2-12-938 
3-12-938 
5-12-938 
6-12-938 

Yekun 

Çuval 
374S 
1488 
1864 
922 

2246 
600 

10863 

Az 
7.2S 
8.75 
5.00 

12.00 
10.50 
6.00 

Çok 
19.5 
17.25 
16.75 
16.75 
16.00 
16.00 

Bu suretle mevsim ba~ından işbu 

neşriyatıraız tarihine kadar borsada be
her çuvalı 90 kilo itibariyle 618205 çu
val yani 55639 ton çekirdeksiz üzüm 
muamelesi olmuştur. Rekoltenin seksen 
bin ton tahmin edilmekte bulunduiuna 
göre halen ıtok miktarı 25-26 hin ton 
tahmin edilebilir. 19 38 mahsulünden 
geçen senenin bu tarihine kadar ise be
heri 142 kilo itibariyle 1615 00 çuval 
yani 23 bin ton miktarında çekirdeksiz 
üzüm satışı cereyan eylemişti. 

Çelı:irdelı:siz üzüm fiatlerinin son 
hafta içindeki temevvücatını aşağıda 
işaretliyoruz: 

Numara 
7 
8 
9 

10 
il 

30-11-938 
13.50 
14.50 
15.50 
16.75 
19.00 

6-12-938 
13.00 
13.75 
14.75 
15.75 
18.25 

Buğday Anadolu sert 
Buğday yumu~ 

Buğday ekstra 
Arpa yerli 
Arpa Anadolu beyaz 
Arpa Anadolu çakır 
Çavdar 
Bakla 
Yulaf 
Burçak 
Akdarı 

Mısırdarı 

Kumdarı beyaz 
Nohut 

4 50 5 
5 5 50 
3 50 3 75 
3 75 4 
3 50 3 625 
4 4 
4 4 
3 75 4 
4 75 5 

3 50 3625 
3 75 4 
6 50 8 
5 5 50 

Fasulya 8 50 8 75 
BörülcC!' beyaz 8 8 50 
Börülce karagöz 7 50 7 75 
Mercimek 6 7 75 
Susam 16 75 16 75 
İnce ve kalın kepek 2 5-0 2 50 

Bundan başka 1937 senesi ikinci teŞ"" 
rin ayı zarfında borsada muamele gör• 
müş olan alelumum ticaret eşyasının 
miktarları ile fiatlerini bir !i.kir husulü· 
nü teminen sıra ile aşağıda gösteriyoruz: 

Eşya cinsi Mikdarı Asgari Azam! 
çuval 

Buğday yumuşak 18023 
Buğday sert 3063 
Buğday kanşık 720 
YekWı 21816 

4.125 5.375 
4.00 6.00 

4.8125 5.1875 

Arpa beyaz 1505 3.50 4.00 
Bakla 614 4..15 4.25 
Kumdar.ı 

Mısır dan 

Şu rakamlara nazaran aon hafta için
de üzüm piyasasında malın nevine göre 
0.5 0-0. 75 kuru§ arasında tenezzül ha
ııJ olmuştur. T enez.zül sebebi ay başı 
olması dolayısiyle ihracatçıların hr.nüz 
yeni taleplerle kar§ılaşmamış bulunma
lanna atfedilmektedir. Fasulya 

tarihlerindeki Akdarı Geçen senenin aynı 

satış vaziyeti: 

76 
166 
609 
49 

8.25 10.00 
4.00 4.00 
8.125 12.50 
4.50 4.50 

30-11-937 
1-12-938 
2-12-938 
3-12-938 

Yekun 

1160 
676 

1094 
814 

3744 

12.00 
1 1. 75 
9.50 

10.00 

19.00 
19.00 
18.50 
19.00 

Haf tanın mütebaki günleri şek~r bay
ramına rastladığından muamele olma
mııtı. Mezkur haftanın fiat vaziyeti: 
Numara 30.11.937 3-12-937 

7 13.20 12.75 
8 13.75 13.50 
9 14.50 14.00 

10 16.00 15.00 
11 
12 

18.50 
23.00 

18.00 
23.00 

Şu rakamlara nazaran geçen s~r·enin 
bu haftası başına nisbetle lııafta ıonun
da fintlerde gerileme haıııl olmuş ve iki 
senenin aynı haftaları fiatlerinde bu se

ne lehine olarak mahsüs bir ilerleme 
görülmekte bulunmuştur. 

Bugün için çekirdeksiz üzüm piyasa
sında nisbi bir kararsızlık mevcut ol
makla beraber ay ortalarına doğru fiat
lerin istikrar kcsbedeceği ·anlaşılmakta
dır. f ıler tabii mecrasında cereyan et

mekte ve inhisar ve kurum daireleri de 
mal mübay:ıatında devam etmektedir
ler. 

ZEYTtNY ACI: 

Akdarı vadeli 194 3.75 3.75 
Yekun 243 
Böğrülce 146 7.50 7.50 
Böğrtilce vadeli 146 3.75 3.75 
Yekun 292 
Nohut 37 6.125 6.125 
Yulaf 130 4.00 4.00 
Kendir tohumu 319 6.00 8.50 
Susam 1786 15.25 17.00 
Susam vadeli 1450 17.00 17.00 
Yekilıı 3236 
Kuş yemi kilo 70000 5.25 5.25 
İnce kepek (ton) 105 2.50 2.5-0 
Tıı. badem içi kilo 10600 97.00 97.00 
Çöğen (kilo 1933 18.75 18.75 
Pamuk Akala 1 Ba. 4787 41.00 48.25 
Pamuk eski satış 39 36.00 36.00 
Pamuk hususi şartlı 140 39.50 39.50 
Pamuk vadeli 5920 41.00 48.50 
Pamuk yerli 1 ci 398 38.00 40.00 
Pamuk yerli ikinci 5 34.00 34.00 
Pamuk üçüncü 128 28.00 34.00 
Pamuk dördüncü 92 25.00 30.00 
Pamuk 1 ci vadeli 1333 35.75 40.50 
YekWı 12842 
Pamuk çe. hazı:r ton 737 3.375 3.875 
Pamuk çe. vadeli ton 110 3.625 3.75 
Yekilıı 847 
Palamut tırn. 1 ke. 1752 390.00 
Palamut tır. 2 150 410.00 
Palamut tır. riifüz 36 400.00 
Ye1tun 1938 
Palamut tırnaklı 1 250 335.00 

460.00 
420.00 
400.00 

Borsada son hafta içinde zeytinyağı Palamut kaba 1 4194 290.00 
muamelesi yapılclığınn dair bir kavıt Palamut kaba ikinci 299 270.00 

345.00 
350.00 
310.00 

görülmemiştir. Piyasa etrafında yaptığı- YekWı 10743 
mız tahkikattan elde ettiğimiz neticeyi Beyaz mnzı (kilo 1502 18.00 18.00 
hulasaten arzediyoruz: Çivit mazı 953 25.00 25.00 

Bu sene iktı.sadi mıntakrunızın zeytin Yeşil mazı 3561 20.00 20.00 
yağı rekoltesi mahsulün fazlaca su almış YekUn 6016 
olması dolayısilc noksan ve yalnız 16 _ Siyah üzilm 914 
17 milyon kilo raddelerinde tahmin edil- Razakı üzüm 191 
mektedir. Çekirdeksiz, çUrük 126 

Halcn piyasaya gelen mallar peraken- Çekirdeksiz U. topak 171 
de kabilinden olup dahilde teessüs etmiş Çekirdek. U. ka. altı 119 
olan esnaf piyasası ac;id nisbeti mevzuu Çekirdeksiz U. yağ. 5173 
bahis olmadan 37-38 kuruş arasındadır. Çekir. Ü. 7 numara 5719 
Sabunluk mallar 36,5 - 37 ku~ arasın- • 11 8 numara 12999 
da muamele görmektedir. 11 11 9 numara 8436 

Halen piyasada killliyetli mal bulun- 11 11 10 numara 30055 
mamasına rağmen bir ihracat firmasının • 11 11 numara 22075 

9.50 13.00 
10.50 16.00 

5.00 7.25 
12.00 12.00 
8.00 9.50 
7.00 13.75 
9.00 13.75 

11.50 14.75 
13.00 15.75 
13.75 17.621 
14.625 21.00 

beş asidli ma1lar tizerine 36,5 - 37 kuruş Yekun 84873 
teklifatta bulunduğu şayi olmuştur. İncir süzme 7415 12.00 20.00 

Halbuki rekoltenin vaziyeti hazır mal- İncir elleme 15608 8.00 13.50 
1ar için değil hatta vAdeli işler Uzerine İncir paçal 6132 6.50 9.00 
şimdilik angajmanlara girişilmesine mU- Yekôn 29155 
sait görünmektedir. İncir hurda 627 6.375 6.75 

Marunafih yağ istihsalutma henüz ker- Zeytinyağı vadel 30000 37.00 37.00 
ın1 verllmemis oldu2undan vaziyeün on ABDİ soKULLl1 



tirsek, ıilk önce Ktmmmı ilfUDU ~ 
ceğiz ~, er üzün8.e ıttik 1Mqgdl lb1-
~ıunwtır. Çüıilcii '°ıilar cı.m:eti lhacıile

tin en :buf.ımü o1arak a'bw ~er. 
AalkW ttahimaiları öyleilir: 
G.n o.sol .aıike.rl 'bir ıtop1ıiluk ·Eaae 

e"der. O.n op1Uluk, ımüli.zın ıi'.ütheainCle 

bir a'kmcmın iaareSiııae.Bir. On ımülizi-
mio uv.v:dleri !bir ıtkayı ı.tcfkil eder. 
,( 100.0 k.\ti) • 

<D.iı ırka iiae iiim lta'hirimiile 
kolorau dlur iki. o.ra8a ~edi ko1 
;var&r. 

lMEMMJ ıtU.~E 

., .... ~··· 

--
Mqgolistan ~ ııriWbetmı ımü.tta- SEBYİC'E MAldriME 

Jc.il 'bir ü1keair ve Sovyetlerin kat·i ola- ( Solda ) japon .k.UYvetlerl -Aurmadan sm çı1gınliklarına sahne olmaktadır. rürunenin de, modanın da ne kadar üzü- ftO(lll.ılİJıf 

CAIHff:U 
. . := -ZA 

r~ siyast nufuzu 1lltınaaClır. Derüle- ilerliyor Ye Çini .istilaya .devam ~diyor- ( Sağda~ Kı~ .gcldL. ,Soğuklar her na- cil d>ldub<uDa hükmedemruz. !Bunu B u c A 'R 'E • 'T 
bilir ki SovyetlCT birliğinin arzulamadı- [ar. Onların bu ilfırlemelıareke.tleııidrnr- r.afda ıbastıraı. Fn'kat bir çok .Yerler<k .bqyJe siz dü,şünür..5linüz. Fakat onların IDUROSTOR 'Vapuru '27 ınlll5ınuoda de ge1erc!k ~alta, Mars'Dya, Cenova li· 
ğı bir iı orada yapılamaz. Sovyetlerin fiısında Ame.rjkalıJar ~ ja_pollj)'ada yeni bir çok dilberler ym!m <eıcdk günlerinôe 'bir de yüiletine 'bakacak olursanız göz- 'beRleniyor. ':-<istence -için yük -nlac:ik- manlan için yilk ve ,Ydlcu alacaktır. 
imhabarat teŞkilatı orada geniş ölçüde lbir istila yapmaktadırlar. Bu ..iı;illa b~ kendilerine pek yakı§an cMeyo• lar1nı le.r.indanlıglo:ı;nn.nee'e :v~.:Sihhat.a~ tır. İlandaki 'hare'ket tarllıleriy1e naVlun-

vu:1feler göiür. 13u tedkiltlt daha ziya- ttün japon.Yayı .saran ve .(Sving~ adı ve- bir türlü terk edemiyorlar. Onları böy- ısındıkları mangalın ateşinden daha bas- -- larda'ki ae~ik1t"rdcn dolayı acenta 
ae misyonerler, öjretmenler, ıslahatçı- u-ilen seni bir Amarikan dansı . tilfuu- le, $1T.flanınd.a "lllltyo ımangal 'Önilnae ıtit- kın cılauğunu 'lll11arsınız. SOC:iEf'E Y4PED1l DE mcsı.iliyct kabul etmez. Dana 'fazla 'ta1-
lar ~eklindedirler ve ha1kın dır. To~.onun bütün.dan&n,gler.i bu dan- re§ir gör.ürken güzellik ıkadar güzel gö: 8171.GARE sı1fit için lkinci ~orllond.a '12 • :t numa-

en jükse'k C:lereceli aileler arasına gi - TZAR FERDİNAND vapuru 9 ilkka- raBa FRATELt.1 SPERCO v<wur acen· 

rerler. nuna doğru .Burgas Varna isin hareket tasına müracaat edilmesi rica olunur. 
Mogolistan, hançten gelenler ıçın BOörcklerden idrar fom:ısmn kadar yollar'dnld hasta1ı'kların mikroplarını edecektir. TELEF°"1' : '2004 • '2005 

nıemnu l>ir ulkearr. Her hangi l:iu kim- 1 ü1 im~"?\ temiifomc1.: i~in (IIEL'MOB'LÖ) .ı-.mnnınız 
ae oraya giC!emez ve gitse bile hiç bir 
§ey öirenemez. 'En ufa1c bir müessese
yi Elyaret eôemez. Bir otel veya han 
odası bulamaz. Aç kalır, parasiy1e de
rin hir açlığa inahküm olur. Avrupalı
.Jar için lkaJ>alı olan 'bu ülkenin namus
lu sahiplc.ri cyaretsnerini gayet eyi 
~mes1n1 becerirler. Şark milletleri 
mer;ısuplari Mogoli&tanda daha kolay
lik1a seyahat cB.eiler. 

;IURKLER-MOGOLLAR 
Ben \lir eeıı..._de .bir Mogel .fi

'derine Türklerle alaka d~eceleriai 

a.>rdum. Bana şu c&Ta"bı "'ermişti: 
- c Evet Türkler ve biz ıMoa:otlar 

~i soydanız. Kanca aynı, adetçe ıay
ıi. mazice aynıyız. Muhtelif .aevirler -
Öt:, muhtelif vesilelerle aya yerimde 
hüküm sürmüı olmamız TürldnJlrn 
aıırri olmamızı icap ettirmez. Biz ı..len 

· il'ilrklerle yakından alakadarız ve Tün 
lcardeılerimize karıı yakın 'bir 
'duyarız.> 

~en 'bir <le1asınl!a Shamo ço1ünae 
bir Mogol tüccarıyla kon~tum. Yol 
U-W'e.lmaiaii..& 1 ıcw,.J ,_ 
d- ı a ... ~ =- s,,...-
ıi1t -·· lj ır-,.•· wte - • .-.... 
CJ·li ........ Bmıle , ........... 
cillal ~ Tıııılıııüce sıet'İ --
aıu ni ıen ...-~ ~e !.e-s• P.JllJV• 1111e ~ r.ıa.m. lıiili -
Yamiıı.~ ....... ....._ llls wıe 
OQV.a ..... iMil• •-.. ftilı PN .iğ J'n 
ullllü ~ ü#e-'9ai. wı.. p4 ~ 

§tW ı&iti. Aıdms:a4a --d ,..,..._ 
hir d ........ - ·- .. , ,,., ..... 

:r4 - iRiııl: .... -- .... ·-

'' 
ALTI DA 

fljOOrcJ..1orm çuu m ... -: kutıreum arttırır, kadın, erk ilir..ır .10rh00amn, 
cgki ~ yeni llelseğUJauğunn, mesane ilfiha'tn, 'bel 'Uğnsım, sık sik idrar 
boımıdk, -""e bozar'lcen 3-:Rnma'k ltıatlcrini {ıilcrir. Bol iarar temin eiler ..... 
'Stlihnt ':\T-ekfilctimi~in Tesmi nılısntmı lıaiz brilıınan IJI E t.. M O B L Ö 

!lıeT eczanede lnfümur ... 
Dİ'KKAT ıı: UELMORLÖ idrarı tcmiilr)-crek mav:ı1cŞtirir .. 

'. • • " , • • • '• 1 .... 

ve Bağı . 
Sayesinde bir çocuk gibi KOŞAR, ATI.AR, ATA ve BİSİKLETE biner, KÜREK çeker, tenis oynar, danseder, 
.~ i - -., ı C rl ..._ spor •••1 Crieiv ıaılllit 'lff mp • ..,._ ..... 1 7 ~o . . 

FEMiL ve BAG 1 :&ıtll Jraltn1-. .,.. ,. - ...... 1 • •· - • " tt · 

E .L B ,a ,.;.. ı o ....... .&mr..,.,. Wıatt nın.• 'ft .... _, '• ..... lıilıe · , 
1 ve ab' kd ..... _. s;, f . ..,.,,_~ ----

FElll.L .. e B ,a;ı..ı ..... :JWVMl\tla.- ... a.es • .-.., ' r .... ..., , 

""' ~~ ı..• - - .._ a11ia!1. t.e ·a ı.e 'tliair \vrt 'M iillilille •cımıiililr. 
:.ılııiiıi'll•ır Cw•;llllM 9eyanı.n. (.&Jllı; ,_. n:' · ' ,,,..._ ıfDdL ve ~ 

1 1 r ........ 't -.. ıs '+ """' ataıa.a.-.. .. llıiıifdli .......... ,.- ft _,,_.: 
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..._ ...... ..,.. d"n Nrlıe .... • .. BJI ... __ 

'' 
KOLO y 1 

LASI-BAHAR-O L YA Kokalaruu yaratan 

• JrEBIT 
Ecza cı ba ş ı nın en yeni şaheser ~ 

llERKEZ Depo: Mewlıar 

Kemal K. Aktaş 

Hilil Eczanesi 
Sıhhi korsa ve parfüm el eri 

Bahai' çiçeği 

Kolonyası •• 

Kimya 

San'a 

efaset 
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.. Atatürk hakkında bazı 
h i hatı lar .... 

E t 
• 

ma 
a ı 

e af el ri için 
i c·lerı de u 

ATATüRK! Beni ona bazı şahsi hnt - ..., r &.in, ATATORK bizi çalışma odas.- •••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••·••••••••••••·••••••••••••••··•··• o· b : nu ir daha görmedim. görmüştü. 

mevcudiyetini pek derin surette değiş
tirmiş olan bu rcformayı, merkezi ve 
garbt Anadoluda, karım ve ben, hemen 
hemen saati saatine takip etmek saade
tine eriştik. (Hatta ben Diyanbakırda 
bir genç bahçıvana ]fitin harflerini öğ
rettim.) Atatürk, Sivasta, bir meydanda 
bir kara tahta getirtip halka yeni alfa
beyi bizzat öğretmiştir. 

rala.r bnğlar. 

1 

na götürüyor ve orada kendisi ile, saat- A LATAN: Jurnal ö Jönev gazetes· de 
prolesör. JEN PİTAR.-.. 

: Fakat, müheyyiç havasını olduğu gibi 

Elbette O, sonsuz zaman mesafeleri lerce, in an ırklarının ve <lillerin menşe
içinde dünya tarihini yaratmış olanlnrın le.ri hakkında müzakere ediyoruz. Mem
birincilcrinden biri olmuştur. leketin en u:zak mazisi ile alakalanıyor. 

• ; tasavvur edemediğim iki üç tanesini yu-
karıda andığım müHikatlarımın hatıra
sını kuvvetle muhafaza ediyorum. Bir 
memleketi baştan basa yaratmak ve ona 
istikbalini - şerefli bir istikbal - temin 
etmek gibi ezici bir vazifesi olduğu hal
ele, siyasi mlikellefiyetinin efsanevi kay
gıları arnsında, ilmi davalarla - fakat, 
yalnız misafirperverlik eseri olarak bir 
salon konuşması halinde değil - meşgul 

olmak imkunını, bu hnrikultıde adamın 
her hususla gösterdiği ciddiyetle bula
bilen hangi devlet ;reisidir?. 

• . . • 
·······················································································= 

nından beş sene sonra, Ankara garında. liyor. Bugünkü Türklerden bir kısmının yüksek memurlar çoktan yerlerini ol- (Bizim üniversitede okumuştur) karım, 
Anadoluya ilmi tetkiklerde bulunmağa şüphesiz cedleri olan Eti'lerc karşı hu- mı§lardır. Hazır olan - fakat, kimse ye- ve dostlarımdan mebus Mayakon, ora-
gitmiştim. O, Anadolu içlerinde yaptığı s:usi bir i]gi gösteriyor. mek yemiyor - uzun masanın bir ucun- dayız. 

Jlk önce 1928 dl.', Cümhuriyetin Ha- Türklere dair olan bütün tetkikleri bi-

bir teftişden dönüyordu. Adı henüz Mus- üç senedenberi lcngüistiğin tekniğini da üzerinde Adıyamnn kelimesi yazıl- Cümhurreisinin hekimi demin ge1miş
tafo Kemal paşa idi. SiltUı arkad~ı ve tetkik ediyor. O'nun, bir çok kelimelerin mış bir kara tahta bulunuyor. Ve çalı- tir. Biraz sonra Atatürk içeri giriyor. 
büyük dostu, miicadele harbının diğer ve mcseltı nnlrepoloji kelimesinin, en şıyoruz. O, bu kelimenin ve diğer keli- Masanın üzerinde mndeni bir ciğara ku
bir muzafferi olan İsmet paşa ile bera- uzak menşelerini gösteren ve bir riyazi melerin lengüistik bakımından mcnşele- tusu duruyor. Bu kutunun kapağında 
berdi. Bu ilk tesadüfte Cümhurreisinin davnyı ispat edercesine yazılmış olan rini münnknşa ediyor.Sonra. pek ziyade örazi haritasının bir kısmı vardır. Bu, 
harikulüde gözlerinin cazibesine kapılı- lengüistik muhakemeler silsilesini havi nlakadar olduğu bir mevzun geçiyor: hemen bir münakaşa mevzuu teşkil edi
yorum: Emreden - tesirinden kurtulun- bazı kağıtlarını dikkat ve itina ile sak- Prehistorik devirlerden itibaren Türk yor. Pannnğının ucu ile (onun fcvkalfi
maz manyatizma .fakat tatlı tatlı gülüm- larım. ırkının ve Türk medeniyetinin menşei .. de giiz.el elJeri vardır.) Atatürk hudut

semcsinl de bilen mavi gözler. Bir kaç Bir kaç gün sonra - üniversitelerin ta- O'na neolitik çağda Küçük Asyadan ge- ları takip ediyor, Türklerin ilk vatan
hafta içinde tanı.im edilmesi akabipde ül devresinde _ 1928 deki keşiflerimi len istila olmasaydı, muhtemel ki, Avru- ları olan Türkistanı ve daha ilerilerde 
bütün memlekette büyilk bir inkılüp tahkik maksadiyle merkc1.i Anadoluya panın kesme taş devrinden ileri gideme- Orta Asyayı gösteriyor. Avrupada hu
yapaca'k olan yeni alfabeyi tetkikle mu- hareket ediyorum. Çalışırken ayağımdan ıniş olacağını ifade etmekle kendisini bubat ve hayvanalımızın menşelerinden 
vazzaf komisyonla birlikte $Mtlerce ça- ynrnlanıyorum. Bu giln dnhi beni mille-- pek ziyade memnun etmiş oluyorum. bahsediyoruz. Asırlar boyunca geri geri 
'ı mak üzere otomobile biniyor. Ve se>- hassiı; eden bir misafirperverlikle Ata- Reis bizden yarım saat istemişti; biz sa- gidiyor, bu günkü Türklerden Osmanlı
kakta sadece onun geçtiğini görmek üze- tUrk, geçirdiğim kazayı haber alıyor ve balım saat ikisinde köşkten dönüyoruz. ]ara, bunlardan Sclçukilere, ve onlardan 
re yüzlerce kişi bekliyor: Münakaşa bana, Anlw.raya gidip tedavi edilmem O gün ben, saat on birde, halkevinin bil- da dediğim gibi Atatürk'ün pek 1Jyade 
olunmaz, seviyesine erişilmez bir Şefin için emrime bir tayyare tahsis ettirdiği- yük salonunda bir konferans verecektim alaka gösterdiği Eü'lere (Anadoluda O, 
geçişi. ni bildiriyor. Adıyaman'dn yalnız bir göz ve Atııtürk de bu konforansta bulunmak bir çok kazılara para vermektedir.) kn-

1927. Eski tetkiklerime devam etmek hekimi vardır. Bununla beraber, O,nun arzusunu izhar etmişt.i. dar çıkıyoruz. Büyük bir millet olmu~ 
üzere Ankaraya dönüyorum: Cümhur tedavileri sayesinde, üç dört gün sonra, öğleden sonra büyük manevralara gi- olan bu milletin tarihini arkeolojik vesi
reisinin ihya ettiği ve çalışmalarını gü- otomobil ve şimendüerle, devlet merke- diyoruz. kalar, tabletlere hiikkcdilmi§ kitabelerle 
nü gününe takip eylediği ikinci lilrk ta- zine avdet edebiliyorum. Akşam üzeri 1938. Kırmızı yumurta yortuları. An- ihya olm~ görmeği tasavvur ediyor. Fa
rlh kongresi milnasebetiyle... vnrdığımız Ankarada teldonla Çankaya- kara ve lstanbul üniversitelerinde bir kat vekiller heyetine riyaset edecektir. 

ATATORK Floryad:ı, direkler üzerine ya çağrılıyoruz. Uastanede bir pansıma- sıra konferans veriyorum. Atatürk daha üç vekil gelmiştir. Pek yorgun olmakla 
inşa edilmiş bir köşkü vardır. Buraya nı müteakip işle, cümhurreisinin yemek o zamanlar hastadır. Çanknyada, köş- beraber Atatürk'ün görüşmeğe memnu
dinlenmeğe gelir, burnda deniz banyosu I salonundayız. Masa başında O.nun hu- kündeyiz. öğle yemeğinden sonra salon- niyetle devam edeceğini hissediyorum. 
yapar. Biz d nyni plrıjdn yıkanıyoruz. susi <lostlan olan vekiller, mebuslar, da toplanıyor\lZ. K1zlnnndan bayan Afet lzin alıyoruz. 

Büyük içtimai bir inkıHip olan ve Av
ru~da imkônsız saıulml§ bulunan Arap 
alfabesini Türk nliabesine tahvil etmek 

keyfiyetinin nasıl tahakkuk etmiş oldu
ğunu buroda hatıra getirebilirdim. O 
bunun bütUn iradesiyle istemişti; çünkü 
o bunda Türkiyenin kat'i surette yeni-

Bu hatıraların pek şahsi olan şeklin· 
den ve karma karışık olmasından dolayı 
af dilerim. Bu ölüm bana o kadar derin 
bir keder vermiştir ki bu notları da an
cak zorla yazıyorum. 

Bizzat AlatUrk'iln yakınlnrma, yakın 
meslekdaşlarına, or~daki biltün dostla
rımıza sonsuz teessUrlerimizl beyan et
memize milsaade olunsun 

Buglin Avrupa sulhu için pek faydalı 
olan bu memleketi de Allah korusun. 

.••................... .. ·· ············ ·· ·· ·· ·· ············· ·········· ····· ··········ı 

Ölmey,ecek ölüye 
Heyecan düğümlendi titrek sözler içinde, • 
Gönüller dile geldi, )'aşlı gözler i(inde. j 
Bütün dhan kalbini bir tek rnC7.ara verdi, ı 
aTARİH• ndlı neferin, öliimü yere 'erdi. : 
Adını ya atacak, zaman, sonsuz bir ünle, 
Hayatın mnnnmıı ~österdin öliimünle. 
Kitapta SEN, ülkfüle, tunçta ve her :yerde SEN; 
Bir vatanın rüzgarı duygulanmda esen. 
Kaybımız en büyiiktür; ynrnıruz en derindir; 
Bizi tescili eden ölmez eserlerindir. 

FUAT EDİP 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



SKANVJllVB;f'YELPBRŞ.BJf.BBJ,3$_..,._~~~----·--__:...----~·=B~iif~A~~nR~~~~~~~!!!!!!ım~-~~~L~"-~~~--,_ ~ -
SAHU'E7 

•• A s 

~~~---~--~---~:ı--~~~~ Bir istatislik n I! DibQada me'WCld ..... r yolaım .. otalllobil-
• erin te J Aeaerllrada 

Roman.ye krolı Karol veliahcl prens M'ı§elle birlikte bay Hi&leri ziyaret etmi§ ve kendisi ile u...~n mülakatlarda bu.lun-
mu§tıı' Res-mimiz bu müıa.katı gösteriy01'. 

Amatör bir bir Azılı canavar • 
tayyarecı 

Bütün lngiltereye ve lngiliz BaYaü ~il,..,.. 
kadınlarına dehşet saçıyor · ı karada yiiriiyenlerden 

CbJ:ı;a ....._ =b p: 'J IE• 
._.... -.ı..~ b""--- .... -- -· ... ini n ~ ..__ bıılı. n ı.. 
'-ı ~ biır lorl11 ~]!'al w'rts 
"-~ -- -. .. da ~ bo,,.. .._ --ı.s-. artadaki kaaçuık puclii,. 

~ baoka biÇbiı: e~ bilme -
"it t.. deliyi y..:bl••elr içio seferi.er 
~ett• bulıınnıe)ctachr. _.._ 
... J'•••• ... illa 

Halifab (lneiJtere) ilk kimın 1 sormak suretiyle bir 
rekor kırdı 
--=-

~ giin ~ Zeytiıaler ki> 
~~~Baaaa :::.JQ dörl ~ oğlu Sabit, eY- Al~ ı7e lıalpıd& 1r.1t.çılik ~ ~ .._.ııcw. ~ pa-
4-; , ~ o,narbsı yarım ~ prlwıita ol8a ~ lli'nim .... ,.._fiıai tzrtfaaa ı-fiilr- ıE p ... en. 
l'tl: it -~ ....... Pi+w .... ~~ali. .nll1Dpı; ..... , ......... il - - ••ıl'btsı:E. 1' is-
l'etttr~lu'tınll,$tur. Hadise kazadan iDa- tiyen muazzam nümayişfer yapumqtır. Resmimiz bu nümayişlercfen bir safhayı 

göateıijCW ••• 

Nevy.ork:- San: yaı;>tlan ve neşredilen 
istrtiSfitdere göre Birleşik Amerlkanm 
niifusu. ıno ınilYomlux. Bu 130 milyon 
iÇind 31,666;$i& kişmn radyosu wr-

Kim Aldandı? 
dır. l:..üks bir otomobil, senit aafalt ead- - ~ yaVl'Uftlo pekal& bili7_..n 

& &esaba göft UOQ lt:işiye ?96: radyo cleııin üzerinde ~tle sidiYorduo 1 ki; ~ada aeııdesı bafka biÇ bir ka-
fsabet etmektedir. Blı hesaba gpre Aıne- Direkaiyoau, çok guzel ve çapkuı ba- c:ha. gownıncM yok;. 
rikadm ~:o mi.k:tar.ı, Almanya, In- kışh genç bili kadın ıtullanıyorclu. Oto- Kadln aöalcriai ~ aöalnine 
gjlleııe, Fl::msa. $nıyeiı ~ v:e Japon- mohi.l büyük. bk apartmanın öııiinde dikmif kaibiDüı en giZli dijpıcelmini 
yrufuı ~<:ut ra.d:to miktarlarının hep LL-1 nb" d d G '- _ı;._ elinde l>u -:..1-rden oiamak: iatiyordu. 

'"-~'-- hisı!i lan ·-'!;.."·- uuue ıre ur u. enç •llU9lllll ........... 

bir ara;a ~~ o .Y~ ......... - IW.çük biı: bavulla otomobilden: indi. Tatlı biı: aale tebu söylemeic heş-
dant f"az!a t:ut:na..li:taclır. e!-_L _ıc_ı _ _ı l"------1-- • la_J_ 

·'-- b •• t~-. ~ atı:JDUAna apartman~ ıçe- aı. &.dyo_lıakk.ında yapu= u Mu.ı>4.fe- ri girdi. _ Fredl eyi diifijn.. Bak ben ıe-

se otomobil b.akkmdakt dirdahaÇünkü" ~~ ~- Birinci kata çıktL Kapınm zilini kısa niıı için her §eYİIDİ feda ediyorum. Evi· 
ret netice vome e< • yer yu- . H · · 

bili • dö ...... - - •· fuılalarla üç defa çaldı. Kapı de.rlıal ım.. er §eYHDL· zünde ~~':ell o!omo erm ... ''""' uçu . ,_ 
Amerikadadır. açıldı. Uzun boylU; §ık bir ddikanlı onu - Bana güvonmıyor musun :yoa.· -*- sevinçle karFladı: sa) 

- Nihayet gelebildin Mari, dedi. - Bu nud eöa böyle. Eier sana 
Belçika b!r bubraa Az kalsın meraktan çıldıracaktım. güvenmem.it olsa)odmı. Bütün elmula· 

aft!esinde mi!- Kadın ince dini delikanlının dudaJı.. nmı getir~ miydim> 
Brüksel, 7 ~A.A) - Meclisteki itimat l:ırma doğru uzatarak tntlı bir tebea- Fred, ~ teminat veriyor • 

reyinden sonra Spaak kralla görüşmek silinle söyledi: du: 
üzere Lacl.ten ~tosuna gitmiştir. k - Elmaaları yanımıza ne olur ne 

S alis 1 . ks . t• hük' .. t - Darılma Frcd, ne yapayım anca I k 
osy t erın c · ·crıyc ı ·umc c . . olmnz diye alıyoruz. Bun ara atiyen 

· · b d · t' tt"kl · d 11 yakamL kurtarnh.ildim. Bılıyorsunya, 
ıt.ımut cya.nın nn ım ınıı e ı erın e .. . . k el sürmiyeceğiz. Bir kerre Amerikaya 
1.:.1.·· <l-ı.:ı S l"st 1 . ış şakaya gelmez. Çok ıhtıyatlı hare et 
lllliumetc LUu osyn ı nazır arın ıs- çıkalım. Göreceksin bak ben ne ka-

etmemiz li'ı.zım. 
ti ayıı me(fbu,r kalncaldan ve bu yüzden dar çok par.llar kazanacağım. Seni 

- Hepsini getirebildin mi} 
tahakkuk. edecek ~ttır buhran dolayısiy- buradaki bayatından daha büyük bir 
!c parl1unentonwı f'nsbine m~buriyet 
hasıl ola.cağı çok muhtemel ,gör.iilmekte
dir. 

- Evet .•. İşte buncSal Mari. elie-
deki küçük bavulu muamn üatiiDe b&- ibtitam içinde yaşataca3'ım. Beni din

le Mari.. rnktı. Ve: . 
- Ona clmaaJanmı k~a ııö- Kadın sabırsWJda sözünü kesti: 

--------"!'~------.·I türüp temirdettirecejimi .öyledim • r B O R S A l Kendi diyle kasayı açb ve bütün nrii-

- Bilyorum; biliyorum Fred.. Be
ni mesut edeceği.ne eminim. Akşam 

uzun, uzun konuşuruz. V akıt ge· 

wor~ Benim hemen eve gitmem la .. 
zım. Mücevher çantasını burada hıra· 

cevherlcrimi verdi. dedi. 
Fred memnun bir tavurla ellerini 

VZflM uiutturdu: 
- 8raYO 1 Haydi öyle İle p.I. bana 

yardam et. Çahak lıı.azırbanl.m Vak-

~ 

275 İııhisar 8 13 S& 
254 i Üzüm tarım 14 12 16 25 
113 ş. Riza Ha. 15 18 
lıo Paterson 14 14 50 

67: Alyoti Bi. 13 50 17 50 
29 K. Akyiğit 16 25 16 25 
12 Albayrak 13 13 
1ı S. Gomel l4 25 14 25 
7 Esnaf bankası 15 25 15 25 

888 Yekun 

·~••c••• Lüks ~apllr\1' pazuteıt 12: kinunuev.-
~~ıae saat 12 dit İamirden Jiaıoıek:et ~ 
erek; Pin, Kor.fut Aıııir.i.atik limanları Ve
nedik, Trieste ve Şusak llinanliırı iÇPı 

• treni kaçınnz. 
Delikanlı hararetle aor:du: 
- Ne chmrvonun Mari? Bu IC7' mi 

oldu? 
Kadın lcıaa bir t:ereddüd devresi p

çirdi Sonra heyecanla sö~ bat
ladı: 

- Bana bak Fred Y.. öile treniyle 
barelı:et etmemize imkan yok, çünkü:.. 

Fred sert bir IUudl.etle k.adınm aö-

Fred sakin bir tanda aöyledi: 
- Nami arzu edeneno öyle olsun 

seYSilim. 
- Akpm tana ..- yedide burada 

bulunmıam. O zamana kadar een de 
rahat. rahat bazıdiınmıın.. Haydi; Al· 
!aha mnarlachk.. . 

- Orövu acvgiliml 
Mari kapmm önünden 

döndü: 
birdenbire 

- Az kalsan unutuyordum! Dur, 
sana biletleri almaJC için para bmaka· 
yım. 

- Canım ne acelesi var. Biletleri 
akşam da alabilirdik.. 

Kadın. delllcanlınm eline bir J:>ank. 
not~: 

- Sitat yediye kadar ber it bianiı 
olsun. Akşam bir de bilet tdifma düş-
miydim. 

yoli:u: ve yüll alacaktır, ··----------------------------

Gerek vapur.larm munsallt t.ribleri, lzmir Deniz bank müdür 1 ügv ün· 
gerek w.ıpur isimlm '" navTun1arı bak-
iında acenta bir hNtlilijjt altına: &lremez. den: 
Diba fazla ta&ıillt a1inak için 8lrinci 
K:Ordbnda 152' numaı:..a •1JIMPAl·• 
umumiı dılmS Aıı•+ ... i.aıi. "'li«.C 

Telefon : 3171 Acenta 

AllııJ.., ........,,,,... t..lanan 3 salapurya ile 4 ma-ma eelrjlildeft 
l \rılia .. ~ wliıw...-,,.Je •e teldi ham~ 15 Miaci lıeinua 
ı ; 1 .- wıt 15 lıe "'71 A..._ TMpleria ......_ -h· t llli
...1.ri. .._......, W"ne tefliiine müncaalleri ilin olunur. 
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Ebedi Şefin cenazeri Ankaraya Mkledilirken Bir millet ağlıyor 

Gazetemizin çıkmadığı günlerde 

Milli matemin elemli intibaları 

rencı-,, Ankara ganndan nakledilirken Ankara, mukaddes ccnaze?ıi bekliyor I<:miriıı ebedi ~efe tazim çelengi 

Büyük Millet .Mecli.!i önündeki Kataf4lk Cenaze töreninden bfr intiba 

. 
Cencıze ıörmi1'dn dis)er bir iaıiba 


