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Cii.mhuri11etin "e Cilmhuri11et eıerinin bt1cçfn, 1aba.hlan çıkcr ıivasl gııuUdir 

Başveliil önümüzdeki haf t 
lstanbu(a gidecek 

lstanbul, 8 (Hususi) - Başvekil B. CeW Ba
yann ayın on beıine doğru lstanbula gelmesi 
muhtemeldir. 

·-----' YENi ASIR Matbaumda buılmlfbr 

Büyük kongreye hazırlık vardır 
nazırı Cümhurreisimiz bugün Kastamonu Alman Ha. 

kongresinde dilekleri dinliyecek Dün sabah .. Paristen 
Vilayetlerde parti kongreleri ayın on yedinci Cumartesi gününe kadar Berline hareket etmiştir 

tamamlanmış, büyük kongre murahhasları seçilmiş olacaktır Tren 
Kaatamona · 8 ( Haaui ) -

Cümhrırreiaimi.z lnönii bagiin de 
Kcutamonu havali.inde tetkikle
rine devam etmifln ve her gez -
dikleri yerde halltın payanaız 
aeogi oe balldıimı ıöateren COf· 
kun tesahüratla lıarıılanmlflar • 

Tütün 
Satışlarında gf.jze 
çarpan bir gayri 
tabı'llik vardır 

--0--

Arsıulusal ticaret işlerinin tanzimi 
meselesi, devletlerin rneıgul olacağı 
vazifelerin başlıcalarından biri haline 
gelmiştir. 

En liberal iktısadi sistemlere daya
nan hükümetler bile, zaman zaman 
iktısadi vaziyetlerin idaresi üzerine 
elJerini koymak mecburiyeti duy
maktadırlar. 

Dünya iktısadi yürüyüşü, bu mü
dahaleleri içtinabı imkansız zaruret
ler arasına koymuıtur. 

dır. 
Yaran ( bugün ) toplanacak 

olan Kaatamonu parti vilayet 
kongrmne İftiralı etmek üzne 
vilayetin dört taralından delege
ler gelmiflerdir. Mili( Şefimizin 
kongreye f«elbahı edecelrleri 
haberi bııraJa ltuavouran lev • 
kinde bir aevinç heyecanı ayan • 
dırmlflır. Kcutamonalalar, bu 
yiiluelı alalıanın ltendilni için 
bir mazhariyet olduğuna kani
dirler. Reisidimlumımaz kong • 
rede bulanacaklar, halkın dert 
ve dilelrlerini, delegelerin ağala
rından dinliyecelıler rJe blitün 

Büyük ~efimiz Ankara gannda 

memlelıet dilekleri ile yakından l deki parti kongreleri ayın 1 7 aine kadar 
alôkaJar olacaklardır. tamamlanmıo bulunacaktır. 

lstanbul 8 (Hususi) - Vilayetler- - SONU 3 t}NCO SAHİFEDE -

KnvaUd ıarmdan llare· 
ket eclerkm istasyon . · 

· allullu lflnd• 
pnlaınakta lclL 

~·-
Paris 8 ( ö.R) -Alman hariciye na-

sın ve bayan Fon Ribbentrop refakat
lerinde Vilhelmiıtruenin protokol ~fi, 
Alman delegaayoiıu azalan ve Atman
yanın Parla sefiri oldaiu halde bu ıa
bah saat 9.8 de Envalid ganndan Pa
riai terketmİf)erdir. 

lıtaıyon binası Alman hariciye nazın
ıun muvualatı aırumda olduju gibi 

- SONU 4 CNci} SAHhtmE - RIBBENTROP 

Çatışacaklar mı? 
Hele dünyada mevcut hükümet

lerin yansından fazlaaı ithalat ve ih
racat itlerini, paralarinın kıymetleri
~ mOeufr olan hadiseleri, doğru
dan doğruya devletin kontrolü alb

........................................ lzmir Vilayet Encümeni 
Bu2ün Tunus ltalyan konsolos-

ıç sahiJelerimizde 1,100,000 liralık ilk parti hanesine tecavüzler .. 
na almıtlardır. 

Türkiye de bunlardan biridir. 
Türkiye Cümhuriyetinin iktısadi 

ıistemi devletçilik esasına dayanı
yor. Dış ticarete ait politikası da ma
lımızı alan memleketlerden mal al
mak, bunun haricindeki devletlere 
gümrük kapılannı kapalı bulundur
maktır. 

ı Klearing anlaımaları, hususi ta
kas mevzuları hep takip edilen poli-

~ ~f:::~A 'yolu eksiltmeye çıkardı 
2 TETKİK 
4 RÖPORTAJ 

BULACAK.SiNiZ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dolmabahçe ha
disesinin tahkikatı 

Bir çok ecnebi llrmalar, viliyet yollarını yap· 
maia taliptir, tetkikata başladılar 

lzmir vilayetinde yapbnlacak turis- Torbalı yolu da ilk plandaki inoaata 
tik yollara alt olmak üzere hazırlanan dahildir. 

proje, Nafıa veklletince aynen tasdik 
edilmiı ve inp faaliyetine geçı1miıtir. 

tikanın tabit icaplarındandır • İstanbul 8 (Hususi) _ Dolm.abahçe 
Dünya iktısadi gidişi, ~emaslar?a hAdise~ tahkikatı ilerliyor. Milfettiş-

Vekalet encümeni yaptığı bir toplantı

da turistik yolların birinci partiaini iki 
ay müddetle ekailtmeye çık&mllfbr. 

Bu yollar hususi varidattan ve vila
yet bütçesinden ayrılacak paralarla 
ödenecektir. Ehemmiyetine binaen yol 
intaatına nezaret etmek üzere Nafıa 

vekaleti, B. Emin Dizgini lzmire gön
dermiı ve İfe baolamııtır. bulunduğumuz, alış verış yaptıgı- 1 hal bilhassa ··1u hldisesinJn ha-

'11 1 · ld w db" 1 ·· er en, 0 m ilk partide yapbnlacak aafalt yollar 
bir milyon yüz küsur bin liraya mal ola

c:akbr. Bu parti, Bostanlıdan bqlıyarak 
Alaancak meydanına kadar devam 

eden yollan muhtevidir. Karoıyaka ve 
Bumava kolu da dahildir. Turistik yol
lardan henüz ıoanl yapılouyan Selçuk-

mız mı et erın a ıgı te ır er goz kik! mesullerini tesbite çahşmaktadırlar. 
Ö~Ü~~ .~et~rilir~ . bizim .daha ~şka o gece orada hazır bulunan elliyi mü
bır turlu hır pohtıka takıp eclebılme- . · t lannın isiml rini 

Haber aldıiımıza göre birçok ecnebi 
firmalar, lzmir asfalt yollannı inpya 
taliptirler ve mühendiılerini tetkikat 
İçin lzmire göndermiflerdir. Eksiltme
nin iki ay gibi uzun bir müddete aıkıı
bnlmıı bulunması, ecnebt firmaların da 
eksiltmeye ittirlklerinl temin içindir. 

. . ... . . l ed' tecavız eınnıye memur e 
mıze ımkan ve ıhtıma tasavvur ı- havi liste hazırlanmıştır. Bunlann her 
lemez. . biri ayn ayrı isticvap edilecektir.. Hl

Y alnız şurası da muhakkaktır kı di nin kar bk b' ta afı kalını ak-
devletin bu husustaki müdahaleleri se an ır r y~c 
yalnız tediye muvazenesine inhisar tır. · 

---------~----------------------~------eylemektedir. Devlet yaptiğı ticaret 
anlaımalannda iki tarafın satıf ka
biliyetlerini göz önünde tutarak mü
badele esasında muvazene imkanla
rını düşünmekte, iktısadi münase
betleri karııhklı inkişaf ettirmek va
sıtalannı araştımıaktadır. 

Şüphe yoktur ki devletin vazifesi 
·ana prensipleri hal etmek, iki taraf 
tüccarlarına genif çalışma saha ve 
1

fırsatları hazırlamaktır. 
Lakin görülüyor ki işin bu kaclan 

rnaksadı temine yetmemektedir. Bir 
çok defalar tekrarladığımız gibi mü
nasebette bulunduğumuz hükümet
ler bizden alacakları mallann ve bi
ze satacaklan maddelerin fiatlerine 
de el uzatmaktadırlar. 

Bilhassa ithalat ve ihracatımızin 
yansından fazlasını Almanya ile 
yaptığımız alış verit teşkil ediyor. 

Almanyadaki kontrol dairelerinin 
vaziyeti malumdur. 

Buna mukabil Türkiyenin kapıla
n, tediye mevzuu hariç, Almanyaya 
hiç bir kontrola tabi olmadan arka
sına kadar açıktır. 

Alış verişlerin esasını mütekabili
Yet teşkil ettiğine göre bu nokta üze
rinde durmak lüzumıı vardır. 

Hele bu sene tütün piyasasının 
\'aziyetindeki gayri tabiilik bu lüzu
mu bir kat daha arttırmıştır. 

Bu sene tütün rekoltesi geçen •e
lleye nisbetle mühim miktarda nok
tandır. Fakat satışlar ve fiatler ge
Çen tencye nazaran çok qağıdır. 

- SONU 3 tlNC-0 SAHiFEDE -

llAIUU OCA.KOOLll_ 

lnönü Jcampmda T~rkbp gençleri 

Türkkuşu kamplarında· bir 
yılda 28 bin uçuş yapıldı 

Ankara 8 (Huaua!) - Tilrk hava ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kurumu umumf merkez toplanbaı, B. BöyüJı Şefimizin ÖPlıöfÜCÖ haJılJıcdlePf mlUefe 
Cevdet Kerim lncedaymın bqkanlığJ anlcdnaf olan sesi ndlletln Jndalındad•- Ba 
altında bugün yapıldı. ses rnDff llaıHJc:d ........ ın lnlılfafı ~ en ,,...,. 

Ebedi Şefin hatıraauu tlzlz için bet __.il •endhcd&ll' 
dakika a akta tlzim .ak6tu ılch. ~ • • y yap ....................................................................................... .. 
Sonra geçen toplant17a alt J&bıt btlll-~ ballmda izahat verllmekte- fmc:la en blb'Gk eima olarak aellmlan • 
auı. murakabe hqetbıln alb aTlık va· clir. Bu rapor, 14 ~lık tarihin h• ..ı. malıta ve (~ ln6nflnfln Urkütilcil ha

llflDa raporu okundu. Pllııço tMdlk lwmda bf1.7Uk Şefe ballı balunuı han kllatlert Ttlrk milletine anlatmıt olan 
edilerek toplaıatl,Ja al.qet 't'eılldl. lrunamUDaD :ruı eo... n derin olda- .a.lerl hlll TUrk mllletbıln lwlaimda • 

Merka ldaN ........ ı...J INrete au b,;detdllten eoma mili .... hl- .. Ba w milli l.avacdılımm bakitalı 
verdiii raporda ~ fOD elta _,.. rllk WDI. mlll MWMN•- ..... - IOlR1 1 INCl ilAldn'DS -

Mürekkep bokkalariyle camlar kırıldı. Bütün 
ttalyada bu nümaylllerl protesto için 

büyük tezahürat yapıbyor-

Tunustan bir manzara 
Paria 8 (ö.R) - T unuatan bildiri- önünde nlimayif yapmlf, konaoloabuae 

IQ-orı 
Bugünlerde TunU8ta ltalya aleyhin· 

de büyük tezahürat olmuıtur. Bin kioi
lik bir kafile ltalyan konsoloahaneai 

binuına mürekkep bok.kalan aavunnUf" 

lar ve camlan kırmışlardır. 
Ayru kafile, halyan kulübU &n~ 

- SONU 4 tlNcO sAJdFmE -

Bir Diktatör •• sozu •• 

Amerikan 
meselesinde 

gazeteleri müstemleke 
ltalyanın hattı hareke· 

tini nasıl karşılıyorlar? 
Nevyork 8 (A.A) - Jtalyanın mfis

temleke aıeeelnindeki batb hareketini 
mevzuubah.eden Nevyork Herald T rl
bone cBlr Diktat&rfln llÖZÜ> bqlığı al
bndald yımmıda ao6mle diyor lr.l: 

Habe,iatanın ilhakı meeelainde Mu.
eollnl bundan böyle ltalyanm kendiainl 
tatmin eclUmlf devletlerden .dclettiiinl 

ve ltalyan milletinin müstemleke baJ.... 
aında ıtatilko taraftarı olduiuna .ö7Je. 
mitti. 

Görülüyor ki bqkaama ait bir ~ 
dan ufak bir parçanın kendi elinde · 

kıymetli olacaiuu ketfettiif amaıa .. 
diktatöriln verdlii eözün kıymeti peli 
te lr.abmJ'or. 



ema e ğla-
nan muazzam hidise .. 

-2 
YAZAN : AIHll Muhtar 

Muıtafa Kemali, tarihi h~ç bir zaruretin doğurmadığını ve fa -
kat bütün tarihi zaruretlerin Muı tafa Kemalle halledildiğini söy
lemittik. 

Mustafa Kemale bağlanan iki muazzam hadise, dikkate tayan 
huıuaiyeti ile Mustafa Kemal iı mi kartııında Türklüğün ruhun
da ıaklı duran bir duysu ittirald ni bize izhar etmesiyle Mustafa 
Kemalin tahıı kart11ında milli ruhun durumu mevzuuna gırme -
mizi kolaylattırmıttır. 

Bu duygunun mahiyeti ve duy sudaki teklin hususiyeti büyük 
bir kıymeti haizdir. · 

Bu iki :ıadiıeden birincisi, iz mirin istirdadı günil latanbulda 
altı yüz bin Türkün, dütman teh ditlerino rağmen sokaklara dö -
külerek hep bir ağızdan, ciğerlerini yırtarcasına ona (yatasın) 
diye bağırmaları ve lngiliz ıüng ülerine kartı müdaf aaatzlıkları -
na rağmen bütün lstanbulu ve B eyoğlunu dolatarak saadetten 
aarhot oldUklarını rörütGmüzdü r. 

llrinciıl de, onun öldüğü haberinin halk kütleleri üzerinde ve 
her evin hariminde uyandırdığı derin matem havasına tahit olu
tumuz hldiıeaidir. 

Bu iki hadiseden blrinclal Mustafa bilmediğimiz bir baoka bağlılık sebebi 
Kemalin mült vicdana doiutunun te - tqımakta olduiumuz:un delilini bu te
zahürü, diğeri de 6lUmilnUn millt vic- zahürat vuıtaaiyle elde ctmiı oluyor -
'danda yaratbfı aouun tezahUrU idi. Fa- duk. 
kat bu tezahürlerin her lldainde de bir Bu iki tezahür vasıtasile, Mustafa Ke-

tek huau.iyet Yardı ld, o hu.u.iyet bu 
tezahOrlerl. onaua olaa mflmMillerfn -
C!en ayırmakta ve bu.batGa •)"n mahi
yette bir izahı lıtllzam etmekte ldl 

Bu tek huauaiyet ite bu tezahüratın 
remıt hiç bir İpratin, her bang{ bir oto
ritenin milıantld bh emrine, ıoiuk bir 
inkiyadın mahıulü olmamuı ve ckor ı 
lconmıyan içten doğmu canlı bir hare· 
ket olması keyfiyeti idi. 

Halbuki. her hangi bir tezahilrUn 
cknrşı konmaz ve içten kopmuı olma· 
11> demek pi ikoloji noktal nazarından 
akıl ve iradeden doğmamıt CfUUrdan 
fışkırmış> ve şuura kendini kabul ettir· 
mi~ bir leznhür olması demektir. 

Yani bu ıezahürü göstermiş olan her 
kes. aeve seve veya ailıya ağlıya ve fn. 
kat gönlilnden kopan bir isteyiııle bu te· 
ımhüre iıtirnk ettiği halde ve ne için iş-

tirak ettiğini bildiğini zannettiği halde, 
bu tezahürata hiç farkmda olmadığı bir 
başka sebepten dolayı gelmiş buluna • 
taklar demektir. 

malin ferdt ve millt ıuurun maverasın
da duran yani ferdi ve rnillt clituurdu 
yer alan bir duygu yarattığını ve onun 
lemi bu duyguya bağlanmıı olduğunu 
görmU, oluyorduk. 

Şulll'Un haricinde yerlqcn bütün 
duygular, yoklamadan ve düu.itmedcn 
kurtul urlar. 

Bu duygunun değişmesine, değiJtiril

mesine imk&n yoktur, dcğ~en, deği~
bilen. sadece bu duyguların ıuurdnki 
şekileridir. 

Artık Mustafa Kemale karşı bildiği
miz ıebeplerden dolayı taıımaktn oldu
ğumuzu zannettiğimiz sevgiler farzıma
hnl olarak ıuurumuzda ter«>ir.c dönmüş 
dahi olsalar, Mustafa Kemal sevgisi bil
mediğimiz ecbebi dolayısiylo ve bilme
diğimiz ockliyle yine içimizde bnld ka
lacak bir mevkii tutmuş oluyordu de -
mekti. 

Bunun ehemmiyeti ne kadar büyük, 
ferdt ve içtimai bakımdan hiç umulmaz 
hangi vadilere şümulil olduğunu, bu 
küçük lpretin ehemmiyeti ne kadar bü-

Bu tezahüratın her ikisine de bütün yük mevzulan aydıruatacağını münasip 
,millet iştirak ettiiine göre, milletin ru- bir zamnnda bir başk yazımızda gö11-

hundn Mustafa Kemale .knrıı bildiğimizi termeğc çalışacağız.. 
sandığımız sebeplerin içine gizlenen, ABDI MUHTAR 

Y enikaledeki fener 
değiştirdi mi? • 

yerını 
• 

Fenerler müdürü. mahallinde tetkikat 
yaptı, iddia varit görülmedi 

Bir kaç günden beri §ehrimizde bu- nin yerinin değiştiği şüphesini uyandır
lunmakta olan Denizbaılk fenerler ida- mıştır. 

resi mUdUril Yusuf Ziya, Deniz yollan Filhakika evvelce, yenlkaledeki !cne
nıUdilrll Rauf Manyas, Denizbank idare rin yakınında böyle bir erikaza tesadlif 
meclisi hasından Cemal Şahingeri İs- edilmemekte idi. Fenerler mUdürU ma
tanbula gitmi§lerdir. halline giderek tetkikatta bulunmuş ve 

Fenerler mUdUril Yusuf Ziya, bir id- fenerin yerini deği:t1rmediğini tesbit et
~ayı tahkik ve mahallinde tetkikat için miftir. Fener clvannda görülen ve ora
!zmıre gelmi§tt. İddiaya göre son r.aman- dan geçen vapurlar için hiç bir cihetçe 
larda Yeni kale öoUndeıı geçen vapur- tehlike teokll etmiyen vapur enkazının, 
iann kaptanlanndan bazılatı burada bir umumi harp senelerinde batan vapur
vapur enkazına tesadüf edlyorlamllf. Bu lardan birine alt olması icap ettiği sa
tesadUf edlf, Yenikaledekl deniz feneri- nılmaktadır. 

Atam 
Ne tarihte eıin var, ne cihanda 
Nuru •enin karıında kararırdı 

• • 
ıcın 
' bir eıin 

günf!fin 

On ıehiz milyon Türkün mihrabıydı ıözlerin 
Kalpleri teahir eden veciuydi aö~erin 

Ne Attila, ne Cengiz .enin gibi deiildi 
OnlaTın karımnda, bQflar •orl a eğildi. 

Sana eğilen baflar, 1Dna tapan baflartlı 
Senin HUgin ltalplervle ti H ıilıtfttl barlardı. 

Hangi iman ofla na dölıildü bu glSs )'Clfı 
Hangi millet yarattı, aen gibi eıaiz btıfı 

Sen ölmedin ölmeuin ölüm lanila ifİn 
O halde bu yaı nedir? Ba hıçlcaıklar niçin 

Halik bizden aldıylD ıenin ciımini aldı 
Ruhun z.alen biz.imdi, o yine bizde kaldı 

Sen ölmez.ain Ytıf'lrken, yarat tığın milletin 
Kurtaran sendin onu, ku<!ağm dan .zilletin 

NAHiT HiLMi 

• 1 
• 
ı mora Yeni avukatlar kanunu 

işten el çektirildi İ • ·ı" t• •• k 
250 çuval şekerin güm- zmır vı a ye 1 uç aza 
rük resmi ödenmemiş d • • ı l 

Gümrükte, bazı eski muamelelerle aıresıne ayrı mış ır 
cılakalı olmak üzere bir kcıç memur iş· 
ten el çektirilmiştir. Bu meyanda 929 A vukatıar ıs ilkkanunda toplanarak 
~enesinde İzmir gümri.iğünden, ardiyesi yeni baro heyetini seçeceklerdir 
ödenerek fokat gümrük resmi verilme- Ay başında >:ilrürlüğe giren 3499 sa- da yeniden tescil olunmuştur. 
den çıkarılan 250 çu\·al şeker meselesiy- rıJı kanunun Izmirde tatbik.ine geçil- Kanunun bir maddesine uyularak An
le nlikadar oldukları anfaşılnn iki ma- ~iştir. Yeni kanun iküzasından olarak karada umum barolara şa.mll bir haysi
nifosto memuruna işten el çektirilmiş- lz.mirde, bütün vilayet hududuna şamil yet divanı teşekkül edecek, eyrıca ça
tir. Bu hiidic.-enin tahkikine devam olun- olmak üzere hmirde bir baro faaliyete lışamıyacak bir halde olan avukatlara 
maktadır. geçmek füeredir. ı ynrdım için Ankarada bir vardım san-
Başmüd ür Seyfi, tnhkikat yaptığı sı- ~n~r,· adli 1~şki1Ht itibariyle üç kar.a dığı kurulacaktır. • 

radn evrak üzerhıdeki bir silintid ..... n k~- dniresmc nyrılmaktadır. Bu ilç dalı-c fi:- İmı.irdeki avukatlar, 15 ilk klnun. 
kulnnarnk hadise ile alakadar olmuş \"C mir merkezi~. Bergama ve Ödemiştir. perşembe gUnü saat 14.30 da İzmir ad-
250 çuval şekerin gümrük. resminin Bergama ve Odcınişfo on hc§cr avukat liye dairesindeki baro salonunda top-
ödenıncdiğini tesbit <.•tmi~ir. bu~unınadığı için bu merkezler İzmire lantıya davet edilmişlerdir. Bu toplnn-

-:lf- baglanmış bulunuyor. Bu bakımdan k:a- tıda yeni baro reisi ve idare meclisi se-

B h 1 zalnrda mevcut avukatların adları, so- çilecek ve kanını mucibince lzınirdeki 
u sene ma su yad.Jarı ve ruhsatname numaralan ma- t~ilfıt faaliyete geçmiş olacaktır. 

vaziyeti iyidir 
amuk istlbsalat ve ih· 
racatmda büyük bir 

inkişaf ardır 
Vilayet içinde ekin vaziyeti bu sene 

gayet müsaittir. Havaların yağışlı gil
mesi yii%Unden kışlık reriyat noksansız 
olarak yapılabilmiştir. 

Villyet içindeki pamuk tohumlan ta
mamen d ğiştirilcrek hepsi Akala cin
sinden olacaktır. Vilayet müdürlüf.<U bu 
işle meşgwdür. 

VUAyet içindcld pamuk ekicilerinin 
mikdan ve p;ımuk sahası hakkında tet
kikat yapılmaktadır. Bunlara Na7llli is
tasyonunun hazırlamakta olduğu to
humlar tevzi olunacaktır. 

Vilü.yetın pınuık istihsal5.tı ı; n sene
lerde iki mi li artını tır. Bu çalışma ile 
daha ela nrtacakbr. 

Borsadn pamuk sntışları, müsbhsili 
memnun ed cek şekilde daimi bir inki

f göstermektedir. Son günlerde peşin 

atışlar 47, vadeli satışlar 49 kuru .• ur. 
Son hafta içinde limanımızdan 1546 
balyn pamuk ihraç edilmiştir. Pamuk 

kcn mcmlckefü:r İtaha, Rom:mya ve 
Almanyadır. 

-*-
Evlenme 

leleri 
muame
arttı 

Evvelki gün On altı 
nHtah kıyıldı 

halli cümhuril•et mi.iddciumumilikleri A\•ukatlnrın alacakları ücretler hak-
> cdiyle temin edilerek İzmir barosuna kında, yeni heyet tetkikat )'aparak bir 
·• erilmişür. İunirde mevcut avukatlar rapor hazırlıyacaktır. 

Halkevi avcılarının turnesi 

Eşmedeki avda 237 
parça av vurulmuştur 

lüymetli cıı:ctlar, yaptıkları avın neticesinden sonra 
Avcılık sahasında kıymetli faaliyetini yerlerde avcı kulüplerinin teşekkülüne 

daima gördüğümüz: şehrimiz avcılın ce· ön ayak olmuşlardır. Eşme ve Kolankn
miyeti uyderi son günlerde uzıık mc a- yada hemen tesisine teşebbüs edilen 

felere giderek muvaffakıyetli avlnr yap- kulüpler için cemiyet liızımgelen nizam
mııılardır. Cemiyet reisi Mustafa Bant- name ve talimatnameleri göndermiııtir. 

çıo~lu ile C('miyet üyesinden Cenap Ar- Keza cemiyet nznsı bulunan ve tanınmııı 
temiz, Kemal Fevzi, Hnkkı Altıntaş \'e Türk ve ecnebi avcılardan mürekkep 
l mail qme kazasının Kolanknya civa- 9 kiJi)ik di:ier bir cnıp ta hususi bir 
rında tertip ettikleri av turnesi cidden Otoray ile Aydın hattının son iskelesi 
parlak bir muvaffakıyetle neticelewniıı olup Jzmirden 496 ldlometre mesafe • 
ve beş avcıdan mürekkep olan bu grup sinde bulunan Eğiı-dirc gitmifler ve ora-

da dört gün avlanmıılardır. Ancak bu-
202 keklik, bir çil keklik, 30 çulluk \'e 

eni 
- • • il - • • • • l!I • -

---0--

Bu halta Romanyadan bir kı· 
sım insanları dü•ündürücü bil' 
haber aksetti. Bu' habere inana• 
cak olursak, Romanya hülıiimeli 
Çingeneleri serazat ya,amaktan 
ve göçebelikten mendecek ba • 
zı kararlar almlf··· Her Çinge • 
ne aileıi, tayin edilen köy veya 
,.hir ıınırları i,inde, z.abıtanıll 
göz. hapıincle brılundurul:ıcak, b• 
suretle zamanla cemiyet nizamı· 
na kavufmaları temin edilecek .. 
mi, .. 

Bu habere kömür siyahı göali 
kaç Çingene kızı ile, k~ nırrau• 
çehreli Çingene delikanlıs:nın 
üz.ülcceğini tahmin edememekl11 
beraber ben de kendi balıımım • 
dan, onlar hesabına bir üz.üntü 
noktaaı bulur gibi oluyorum. 

Fala bakan Çingene lıwarı .• 
Sepet satan Çinger.e delilıanlı

lmı .. 
lskara-Mafa mucidi Çingene 

ya,lıları .. 
Ve.. bekarlara kumet bulan 

Çingene kocakarıları .. 
Bunların hepn de şu dakika • 

da, öyle tahmin ederim ki yalnıs 
bir nokta için, hayatlarında ilk 
olarak bir kaç damla göz Ytıf' dö
keceklerdir. Dünya kurulalulan· 
beri, kürreiarzın lciyüad ve lci • 
yühıa uzayıp giden köplainin 
her birinde bir kaçar haftalık ça
Jrrlar ltıaarak lteyil çatan, ~vk
lerine bakan, •enenin yaz mevaİ· 
mi sonunda doğuran ve doğur • 
duldan sonra çı.plak ayalrlı ço • 
cuklarını dağların rütrı6etin11 
emanet eden bu İn•anlar yalnu 
bir nokta için üzüntü içindedir -
ler. 

Onlar, cemiyet nizamlarını 
çiğnemeleri bahcuır..a eller-inde 
bulundurdukları hürriyetlerini 
Romanyada feda etmek mevki • 
inde kalmıJlardrr. 

Bu suretle dünyanın son kay • 
gısız insanları da, cemiyet rabı· 
taları ve nizamları içinde dur· 
gunlafQctık, iflenecek ve yarını 
düfÜnmek mevkiinde ki:ılacak~ır. 

NERiMAN GORSA 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
E Bir İki Satırla ; . . . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vilayet umumt hıfzıssıhha meclisi, B. 
Cevdet Sarncoğlunun riyasetinde aylık 

toplantısını yapmış ve vilayetin sıhhat 

işleri gözden geçirilmiştir. * Kızılny cemiyetinin seylıip felUke· 
li esnasında inşa ettirerek ınuhtacine 

\ercliği 140 evin tapu muamelelerinin 
intacına te..,<;ebbüs edilm~<rtlr. 

Belediye, hcnü~ arsalnnn muamelele
rini ikmal etmediği iç.in uzıyan bu işin 

biran önce intnç edilmesi kararlaşmış-
tlr. * I<.enıalp nın Ören köyü koope
ı atif reisi ve mcmurlanndan Sadi, Sil· 
lcyman \'C Kadri haklarında ihtilis su-

İldnci teşrin ayında İzmit belediye 
evlenme dairesinde 123 çiftin nikfıhlan 
kıyılmıştır. İkinci teşrin ayı, evlenme iş
leri bakımından kısır bir ay olarak geç· 
rniştir. Buna sebep te, ikinci teşrin ayı 

başında nikah muamelelerini ikmal et
tirdikleri halde bir çok kimselerin, mil
li mateme u,>arnk nikfilılarını geri bı
rrikmnlarıdır. Ancak, büyük cennzc tö
l'enini takip eden hnf~ içinde, mesela 28 
ilk teFinde nikah dairesinde on sekiz 
çiftin niknhlnrı ayni günde kıyılmıştır 
ki bu, bir rekor teşkil eder. 

rada avlanan avcıJanmız daha az bul-
4 tavşan ki ceman 237 par,.,. vurmak <'tından agvırcez.ad d a ed mahke-...- mu!ilardır. Elde ettikleri muvaffakıyetli • a ev m en 

Altı, yedi aydan beri nikah ve evlen· 
me muameleleri epeyce artmıştır. Tah
min edildiğine göre bu artına, İzmirde 
kazanma ve refah seviyesinin yüksel
mesinden ileri gelmektedir. 

Evvelki gün de nikAh dairesinde on 
altı çiftin nikihlan kıyllrnıştır. 

-*-
Pazar günü 

Mevsimin en mühim 
müsabakaları 
yapılacak 

Oçok • Alsancak ka1911-
laşması çok mühimdir 
Llk maçlannın ilk devresi, pazar gU

nü yapılncnk maçlarla bitecek, bir haf
ta sonra Jıklerin ikinci devre mnçlarına 
başlanacaktır. Ne kadar garip bir tesa
düftilr ki Üçok ve Alsancak takımlan 
iki harta sıra ile karşı karşıya gelerek 
İzmir pınpiyonluğu için karşılaşacak
lardır. Bunlardan :Oçokun temin etmesi 
mümkün görUlen iki galibiyetle İmıir 
şampiyonluğunu kat't surette uhdesinde 
bulundunnası muhtemel görülüyor. 

Li.k heyetinin, pazar günkü maçlar 
hakkındaki karan §Öyledir : 

Küçük sahada - sabah dokuzda Ateş 
ve Yamanlar ikinci takımları hakem 
Fehminin idaresinde, 11 de Alsancak
Üçok takımları hakem İsmail (DoRan
spor) un idaresinde kar,,ılqacaklardır. 

Alsancak sahasında : 11 de Deınlrspor 
Doğanspor takımları hakem Baha Alpm 
idaresinde, 13 te At~ş - Yamanlar ta
kımları Mustafa BolözUtı idaresinde, 15 
te Üçok - Alsancak takımlan antrenör 
Horesin idaresinde 

suretiyle çok eyi bir rekor elde etmiştir. mede bcraetlerine karar verilm',..i. 
neticelerden dolayı avcılarımızı tebrik ~~ 

Kolnnkaya köyüne giden avcılarımız ederiz. Temyizin nnk7.ı üzerine dün yapılan 
çok sevdikleri Himmetin mis;firi olınu~- mahkemede temyiun bozma kararına it--*-lıırdır. Kendi,i bınir avcılarına candan tiba olunmu~, mahkeme suçlulardan 
bir hüsnü kabul göstermiş ve evine al- Esrarlı sigara Süleymann tebligat yapılması için talik 
ınıştır. Namazgahta Karaman sokai:,tında otu- edilmiştir. 

Avcılarımız bu turnelerinde avcılık ran Şakir oğlu Bekirln sigara ile esrar * Ziraat \•ckaletinden vilayete gelen 
ve atıcılık sporlan hakkında kıymetli içtiği ubıtaca haber alınarak üzeri bir emirde, toprak mahsulleriyle hay
teıviklerde bulunmuolar, lzmirden yüz:- aranmış ve 18 santigram esrar bulun- '\'anlar ve hay\•ant maddelerin alun ve 
lerce kilometre mesafede bulunan bu muştur. satım fiatlerinde yüzde beşten fada ar· 
, W il\ tış ve eksiliş görüldüğü takdirde vekA-

l'!Jıl.riil emi bir ze ... _ payan letin haberdar edilmesi istenmiştir. vv m ş program.......... ~llUHe -·-olnuyan Ud ıuım.. Bugtbl Bahriyeyi kaçll'tnlflar 

Ku•• ltu•• rpark sı·nema sının Tepecikte Meydan sokağında 35/2 sa· 

/zmirin sayın halkına en büyük 
hediyesi olacaktır 

FRAN.ÇIZCA sözlülL AHA BENE R A 
V .. J C D A N DÜD)'anın en büyük İspanyol dan-

M UCA DEL ESJ sös ve pntözü Asnn Karmenl 

Fransız sinema aleminin en ınüm 
taz arfütleri RENE SAİN1' - CYR 
JEAN GALAND - JULELES B 
Rt ve SİGNORET tarafından m· 
tesna bir z~vkle yaratılmış heye
canlı büyiik aşk ve ihtıras macerası 
Mew.u tamamiyle aile hayatından 
a1ınnuf olan bu filim, para.sına, ser
vetine ve her tilrlU saadet vasıtala
rına güvenerek aenç bir k:Wa ev 
lenen ihtiyar bir adamın çektiii ıs
tırabı musavver cidden görülnıeğe 

değer bUyUk bir eser 

ARAH LAN DER 
Tarafından yarattlnuf enfes İspan
yol danslan, şakrak ve neşeli İs
panyol prkılarlyle bezenmiş olan de 

recede nefis btr fi.Um 

AYRICA: i'OKS JURNAL 

FİATLER: !O - 30 Talebe pazar giinü 15 - 20 difer ıtınler 10 - 15 
kurU§tur .. Biletler KUltUrpark gi~elcriyle otobUslerde satılmaktadır .•• 
SEANSLAR : Her gUn Vicdan mOcadelcsl 5.10 ve 9 da LAHABENERA 
3.20 ve T.10 da CUMARTESt ve pazar 11.45 tc Lahabenera ile başlar. 

yılı evde oturan on altı yaşlarında Bah· 
riye isminde bir kızı, İncirli sokağında 

8 numarnda oturan 25 yaşlarında Musta
fomn kaçırdığı iddia olunmuştur. Ya· 
pılan tahkikatta Bnhrjye ile Mustafanı.P 
Kasabada Hamamcı Rüstcmin yanına 
gittikleri anlaşılmıştır. Tahkikata devaın 
olunmaktadır. 

-*-Kamyon çarpışması 
Ewelki gün (lzmir 265) sayılı ıcanı· 

yon EmirAlem nllhiyesinin Tepecik nıç.\I'· 
k.iinde (Manisa 25) sayılı kamyonla çal'" 
pı§mış ve 25 sayılı kamyon hasara utr•· 
IYUJlır. Başkaca 7.arar yoktur. • 

······································· l 
Okurlarımıza = 

• • 
Gazetemizin yeniden inti,ar• 

baılamaaı münasebetiyle okurla
rımızın dün gösterdikleri çok 
candan alaka ve sevgi tezahür· 
lerine. dostlarımızın tahriren ye 

ıifahen bildirdikleri çok samiınt 
ve temiz duygulara tahrir aileınİ% 
minnet ve f{ikranlannı sunmakl• 

,eref duyar. .. • .ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Satın alınacak sirketler 
• 

1 Tütün 
lsatışlarında göze 

çarpan bir gayri 
tabiilik vardır 

Diyarbakır - Irak - Iran hattı 

13 Ünçü kilometrede 
inşaat ilerlemektedir lzmir tramvay ve elektrik, su 

sirketlerı de satışa razı oldular 
lstanbul 8 (Telefonla) - Haber al- Nnfın vekaleti, sntınalma karnrını bu Vek;tlet te tesisata iptidaiye hakkın-

~ .. 
~ıgunıza göre, hükümetin satın nlmnğa 

karar verdiği ıirketler meyanında, ls

~bul tramvay, tünel, havagazı, Jzmir

~ tramvay ve elektrik, su, Bursada 

elektrik ıirketlcriyle müttehit - elektrik 

lirketleri elinde bulunan Edime, Tekir
dağ, Balıkesir, Mersin, Gazi Antep 
lıle.ktrik tesisleri de bulunmaktadır. 

şirketlere tebliğ etmicıtir. Mezkur şir- daki dü:ünceleriyle mübayna ~ernili';;i 
ketler de satışa muvafakat ettiklerini ihtiva eden bir muhtırayı şirket mümcs
bildirrni~lerdir. Şirketlerle yakında mü- sillerinc tevdi etmi .. tir. 
:zakerelcrc bnşlnnacaktır. 

Hükümctimizin bu sv.rih ,.e müsbct 
Bunlardan lstanbul tramvay ~irketi-

nin mümessilleri Nafıa vck5letiyle te _ mübayaa şartları muvacehesinde şirket 
masa başlamış ve teklif mahiyetinde te- mümessilleri, Brükscldeki merkezlerin
lakki edilemiyecek bir muhtırayı vekil- den talimat istiyeceklerini Vekalete bil
lete takdim etmişlerdir. dirrnicılerdir. 

Müstemleke mese esinde 
İngiltere hükümetinin kararını lngiliz efkarı parti 

farkı olmaksızın tasvip etti 

B. Çemberlaynın nutku bekleniyor 
Londra 8 (Ö.R} - Başvekil B. Çem- dün geceki müzakerelerini tefsir eden ufkunda bu derece mühim bir mevkie 

berlayn tarafından gelecek .salı günü ec- Ingiliz gazeteleri müstemleke veya man- geçmişse sebebi Ingiliz hiikümetinin ha
llebi matbuat cemiyeti tarafından şere- da arazisinin başka bir devlete terki fik- reket ve niyetlerinin açık~a tasrih cdil
fine verilecek ziyafette söylenecek nu- rini kat'i olarak reddeden hükümet be- mcmiş olmasıdır. Bu kararsızlık artık 
tuk büyük alAka ile beklenmektedir. yanntını tasvip ediyorlar. 1 nihayet bulmuştur. 
liariciye nazırı Lord Halüaks, maliye Dcyli Telgraf gazetesi diyor ki: Deyli Mcyl tasvipte daha mutedil da,·-
!lazın Sir Con Saymon, diğer bir çok c Bütün.Ingiliz umum! efkfın, parti ranmakla beraber müstemleke me~elc-
llazırlar, B. Vinston Çorçil gibi siyasi farkı olmaksızın, müstemleke meselesi sinde Ingilterc ve Fransrınm tarnamile 
fahsiyetler ve sefirler ziyafette hnzır 

1 

hakkında B. Malkolm Mnkdonald tara-! mutabık olduklarını, Almanya ve Itnlya 
bulunacaklardır. - fından yapılan beyanatı tasvip edecektir.1 arasında ise biliıkis fikir ihtiltıfı mevcut 

1 
Londra 8 (ö.R) -Avam kamarasının Eğer bu mesele son znmnnlnrda siyaset olduğunu müşahroe ediyor. 

Kiel'de den·z manev lar 
B. Hitler ve Mareşal 

manevraları 
Goering'in l1uzurunda yapuan 
yüz bin kişi seyretti 

Berlin, 8 (Ö.R) - Xielde, Alman fi- bir tayyare gemisinin inşa halinde oldu-JI ti iı;in tatlılığı unutulmaz bir batım 'c 
Josunun ilk tayyare taşıyan gemisinin ğunu bildinncktedir. ayni z:ımnnda bir ihtardır. Bütün iftiru
CSenlze indirilmesiyle B. Hitlerle mnrc- Mareşal Göring bir nutuk söyliyerck lar karı:;ısında hiz bumda iki kat gay
fal Göringin huzW"Unda bir tören yapıl- Führcre Almnn ordusunu ihya ettiğin- retle çalıştık ve ihtiyacımız olan bu si
nı.ış ve yUz bin kişilik bir halk kitlesi de 1 den dolnyı teşekkür etmiş ve karına ka- llıhları yeniden vücuda getirdik. Alman 
bunda hazır bulunmuştur. Yarı resmi D., nşık bir dünya ortasında Alrnanyanın sahillerinin müdnfoasının ne kadar cl-
1-l. B. ajansı bu milnascbetle, Führerinj hayati menfaatlerini \'e sulhu koruyahi- 7.em olduğunu her kes takdir eder. An
eneı-jisi sayesinde Almanynnın deniz lecek derecede kudretli bir kılınç ya- cak bu sayededir ki gemiciliğimiz refah 
~bnda da kaybettiği zamanı telafi 1 rntmak hususundaki azminden minnet- haline girebilir. Öğrenilmiş bir hakiknt
~ekte olduğunu kaydetmekte ve yine I le bahsetmiştir. İlave olarak demiştir ki: tir ki denizler ancak kmn,·etli olanlarn 
kielde Geronyn destcgahlarında ikinci .şu son sene hadiseleri Alman mille- açıktır. 

Norveç Kraliçesi 
Büyük merasimle kaldırılan cena

ze Karo) şatosunun bah
çesine gömüidü 

. Oslo, 8 (0.R) - Teşrinisanide Ingiltcrcde vefat ederek cenazesi 26 sonteş
eıde bir Inglliz harp gemisiyle OsJoya nakledilmiş olan Norveç kraliçesi 
uıodun cenaze merasimi bugün yapılmıştır. 

Meraahn Oslo katedralında okunan ilahilerle açılmış, sonra Norveç kilise
alnin baş rahibi tnrafından bir vfüz yapılmıştır. 

Rahip kraliçenin ölüm methiyesini yaparken rikkat ve hnssasiyetini ve 
lllilleti hakkındaki derin muhabbetini hatırlatmıştır. 
Merasinı bitince ~naze .natem arabası üzerine taşınmış ve bu sırada ka

tıtdraı dışında toplanan halk şapkalarını çıkararak ölüyü scltunlnmışlardır .... 
Osıo kalesinden de 42 pare top ntılmıştır. 

Ratedraldan 1cdfinin yapılacağı kral şntosu bahçesine kadar seyir esna
llnda şehrin bütiln kilise çanları fasılasız çalmışlardır. Güzergfıh Uz.erinde ya
h kalclırıırilnrında toplnnmış olan halk ta krnliçeye karşı son bir sempati te-
tahüründe bulunmuştur. • 
Şatonun kilisesinde yalnız kral ailesi erkfuunın huzuriylc hususi bir mera

•lnl yapılmıştır. 

Bugiın matinclerdt•n itibaren 

Elhamra Sineı _a ında 
'l':ürk nrtistlcrinin - Tiirk rcjbör - operatör \ 'c tchnik ndamlarının J.endi 

nıcmlcketimizdc hnzırlndıi:rı MUSAHIPZADE CELAl.JN 

Büyük kongreye 
hazırlık var 

- IlAŞTARtU'I 1 İNCİ SAHİft'EDE -
Aynen kongrelerde ay conunda fev

kalnde olarak toplnnncnk olan büyük 
Parti kongresi için viJ;tyctlerden iştir:ık 
edecek mümessiller seçileceklerdir. 

Kastnmonu 8 (AA) - Hususi mu
habirimiz bildiriyor: 

ReLicümhur Jsmet 1nönü bugün sa
at 8 de refakatlerinde vali Avni Doğan 
ve sekizinci Tümen komutanı Kemul 
Gökçe oldui:ru halde ve mniyetlerile bir
likte Dadaya celmiş ve orada merkez
den , .e köylerden cclen ' .. tandaşlarlo 
öğleye kadar görfoımiişlerdir. 

Reisicümhurumuz öğleden sonra saat 
13,30 da Kastnmonu Halkevinde Tos
ya ve Kargı azaları merkez ve köyle -
rinden gelenlerle görüştükten sonra vi
layet erkanının takrirlerini dinlemişler
dir. 

İstanbul 8 (T elcf onla) - Reisicüm
hur ismet lnönü lmgün saat 7,55 te 
Tnşköprüye hnrcket buyurmuşlar ve 

1 knsnbayı 9,20 de şcrcflendirmiı)er, ha
raretle knrşılanmı!llnrdır. 

Milli Şef, knsnbn dahilinde bir müd
det ynyn olarak yurümüşler ve halkın 
anısından ceçerken çok olkı!!lnnmışlar
dır. 

- llAŞTARAJo'l 1 İNCİ SAHİFl!:DE -

r Meselenin üzerinde durduk. Aca-
ba mümasil mahsulü yetiştiren mem
leketlerin rekolteleri daha yüksek 
midir? Rakip memleketler daha 
ucuza satıyorlar da onun için mi alı
cılarımız fiatleri indirmişlerdir~ 

Diye düşündük .. 
Esefle knydedebiliriz ki böyle bir 

vaziyet mevcut değildir. 
Bizim memleketimizde geçen sene 

rekoltesinden milyonlarca tütün bu
lunduğu ho.ldc Bulgaristan ve Yuna
nistanda ehemmiyetli stoklar kalma
dığı gibi bu sene satı)arı da çok ha
raretlidir. 

Fiatlerİ bizden de asla ucuz değil
dir. Şu halde ağızlarda dolaşan riva
yetlere innnmak icap ediyor. 

Ağizlarda dolaşan rivayetler şun
lardır: 

< Adetleri mahdut olan Amerika
lı alıcılarla Alman alıcılar birliği ara
sında mübayaa zamanlan için bir 
anlaşma yapılmıştır. 

Esasen mülıayaada Amerikalılar
la Almanların aldıklan maUarın ka
litelerinde fark vardır. 

Piyasanın açıldığı günlere tekad
düm eden zaman ile piyasanın ha
raretli günlerinde Almanlar harekete 
geçmiyecekler Amerikalılar rakipsiz 
kalacaklardır. 

Yerli tüccarların elinde geçen sene 
stoklan miihim bir yekun tuttuğun
dan onlar da harekete gelemiyecek
ler, Piyasa da mahdut firmaların 
elinde kalacnktır. 

Amerikalılnr ihtiyaçlarını doldur
dukta n sonra Almanlar avni ~ekilde 
serbest ve ra kipsiz olarak harekete 
gec-~cek lerd i r. > 

Bu an1a<-ma belki de liberal siste
me d ayanan bir ticaret hayatında 
gayri me~ru snvılmaynbilir. Belki 
o sistem dahilinde bu gibi bir anlaş
mavı yapmak l·olay bir iş olmaz. 

Ammn bugün vaziyet o değildir. 
Almanyanm mübayaa faaliyeti Al
man d evletinin kontrolüne tabidir. 
Kontrol d..•iresinden izin verilmedik
çe bir dirhem mal almak imkanı 
yoktur. 

Alıcıları harekete getirmek ve 

lstanbul 8 (Telefonla) - Diyanbakırdan Irak ve İrana doğru uza
tılmakta olan demir yolunun Diyarıbakırdan itibaren on üçüncü kilo
metresine kadar olan altı kısım üzerindeki inşaat faaliyetle ilerlemek
tedir. Bu kısımlar üzerinde ayni zamanda inşa edilmekte olan mühim 
ve büyük köprülerin inşaatı da bitmek üzeredir. Yakında ray fer§İya
tma başlanacaktır. 

Yüz yetmişinci kilometredeki Reşan istasyonunda biri Van üzerin
den lran hududuna doğru şimale, diğeri Paşu suyu ve Dizre nehrini 
takiben Ye Dizre üzerinden geçerek lran hududuna doğru iki kola 
ayrılacaktır. 

Irak hududuna kadar olan kısmın haritalan ikmal edilmiştir. lran 
hududuna giden hattın da Tiflisden kırk kilometre kadar cenupta 
Dahan mevkiine kadar haritalan ikmal edilmiştir. 

1933 Türk borcu tahville1inin 
gırmesıne müsaade edildi 

Istanbul 8 (Telefonla) - Aklığım malumata göre, hariçten gele
cek 1933 Türk borcu tahvillerinin münhuıran amortisman sandığı 
delaleti1e mahdut rnikdarda ve döviz mukabilinde ithaline hükümetçe 
müsaade edilmiştir. 

Ebedi Şelın kahiri Çankaya 
üzerinde mı kurulacak? 

Istanbul 8 (Telefonla) - Ebedi Şef Atatürk'ün Anıd kahiri hak
kında mütalaaları toplamak üzere teşkil edilen komisyonun hazırla
yacağı rapor parti grubunun ıttıliına arzedilecek.tir. Anıd kahirin ku
r~lacağı yere dair karan parti grubu verecektir. Reylerin Çankaya üze
rınde toplanması ihtimali kuvvetlidir. 

Se\-ilen Belediye reisleri Vekiller 
Heyetince tasdik edilmiştir 

Istanbul, 8 (Telefonla) - Konya belediye reisliğine Faik Dündarın Ça
naltkaleye Osman Giinelin, Orduya Namık Oztuncun, Enincana Hakkı Al
tınokun, Çangırıyn Rifot Doluayın, Gaziantebe Hii.rnit Korverin Burdura 
Nuri Ertokun, Amasyaya Celal Ererin, Muğlaya Iskendcr Alpcrin GümUsha
ncyc Süleyman Tnltapanın intihapları hakkında a it oldukları belediye meclis
lerince ittihnz olunnn karar Heyeti Vckilece tasdik edilmistir. 

Takas işlerinin yeni bir şekle 
bağlanması düşünülüyor 

lstanbul 8 (Telefonla) - Takas işlerinin yeni bir şekle bağlanması 
mnksadile hazırlanmış bulunan bir rapor hükümetçc tetkik ettirilmek
tedir. Tetkikat tamamlanınca hükümet bu mevzu etrafında kararını 
verecektir. 

durdurm~ Alman hükümetinin ~~~~~~~~-~~-~~--~~~~~~-~~-~-~~ 

elinde ve salahiyetindedir. S t R d ' l d d" 
Bu hale göre biz mallarına kayıt- ovye usya a . Spanya an O• 

sız ve ~artsız kapılarımızı açık bu- Yeni dahiliye komiseri " ••Jlül 
lundurduğumuz bir devletten müba- Muskova 8 (ö.R) - Dahiliye ko- nen gonU er 
yaa zamanları ve fiat mevzuları et- miseri Hayçof sıhhi sebepten vazifeıin- Londra 8 ( ö .R) - Cümhuri) etçi 
rafında bazı taleplerde bulunabiliriz. den nffedilmi:ı ve yerine B. Lorambeya İspanyada beynelmilel Brigadda harp 
Netekim son Türk - Alman ticaret tayin edilmiştir. Yeni Dahiliye komİ8e- etmiı olan 309 lngiliz gönüllüsü bu ün 
anlasmasının bir maddesinde vazi- ri B. S~a~'.nin e~ ~adık arkn~aşlann.da~ 1 Viktorya garında ıiddetli alkı!l]arla kor
vetin icap ettirdiği malların karşılık- olup duıuncelerının mnhremı telakkı ıılanmıtbr. Cümhuriyetçi lspanyacla 
lı ve iy i niyetle mütalaası keyfiyeti edilmektedir. Bu değişiklik bir müddet-ı harp eden 150 İsveçli gönüllü de mem-
sara~atle kaydedilmiştir. tenberi beklenmekte idi. leketlerinc dönmü~lerdir. 

Binaenaleyh tütün müstahsilleri- -~~~~-~~-~--~-~~~-~-~--~~~-~~ 
ni. sayılı bir ka ç firmanın eline hı- A 
rakmamak ve Alman alıcıları da ~ 
derhal piyasamızda harekete getir
mek icap ederdi. Hatta bu icap çok 
geç kalmış olmakla beraber hala 
me,·cuttur. • 

Türkiyedc tütüncülliğün inkişafı
na hizmet eyledikleri muhakkak 
olan Amerikalı müşterilerimizin 
böyle bir anla maya gireceklerine 
ihtimal vermek istemezdik. Lakin 
tütün piyasasının seyri maalesef 
böyle bir ihtimale çok kuvvet vere
cek mahiyettedir. 

Anlasma mevcut olmasa dahi 
~lman alıcıların hareketsizliği tet
kike değer bir mevzu olmaktan kur
tulamaz. 

Hadiselerin cereyan tarzlarını, ti
caret anlasmalarının tatbik şekille
rinden doğnn yeni yeni vaziyetleri 
daima ve çok yakından göz önünde 
bulundurmağa mecburu7.. 

BAKKIOC OGLU 

TAYYARE SiNEMASI 
Bugünden itibaren 

Beklenilen büyük program 
Dilber İspanyol artist ve şantözü 

IMPERIO ARJANTINAin 
Büyük sehhar temsili 

ENCÜLÜS GECELERi 
C aı men romanından filme alınan bir şaheser 

Ayrıc~ zengin teferrüat 
Telef on 3646 

SEANSLAR : 2.JO 4-iO 6.50 
CUMARTESİ· PAZAR 12 Z.JO 
- "'.: ' . . . . ,·_ . ' 

6.50 ' ., 
...... YARIN ...... ,a~·---nm----------'~ 7 Birinci kanun Çarşamb3 matinelerinde İsmctpaşa bulvnnda 

TEL: 4065 TEL:406S 

oz Si 
Oynıy.ml r : Bchznt - i. Galip - Emin BELLİ • Halide - Şclkiyc- l\iahnıut 

NecJiı . l\lunmmcr - Pcrihnıı - Ncl·hı 
VF. 

Rei icümhur doğruca belediye daire
sini screflendirmi", burada devnir rüc -
sasını kabul bu) urmuçlardır. Milli Şef • 
Jnönii müteakiben belediye daire inin 
büyük so:ılonunn geçerek köylünün ve 
halkın dileklerini dinlemişler, beled;ye 

Her günkü tefrika .. 
lar, roman ve rö
porta_jl arımızdan 

fazla olarak 

Çingeneler 

Yeni Sinemada 
em!~ zen ·n program • 4 Saat Otuz üç 

lıısım birden 

HAZlfv1 VASFİ 
Alaturka §nrlolar CF.VDh'T KOZAN idaresindeki saz heyeti - musiki 

adaptasyonu : l\I. C. ve CEVDET KOZAN 

Aynaroz sahneleri bilha!'sa y<'rinde filme çekilmiştir 

I<iATI.ERE ZAI\I YAPILMAMIŞTIR 

SEANSLAR : Her gün 1 - 3 - 5 - 7 - 9 da 

~-.. .................................. ., 

ve ticaret odası r i !erinden kendir h k
kında izahat nlmı lardır. 

Cümhurrci~miz bundan sonra ismet 
ı inönü yatı okulunu z.iyarct etmişleP<lir. 

Saat 1 1,20 de Tnşköprüden halkın 
coşkun alkışları orasında ayrılan Milli 
Şef 12,45 tc Kastamonuya avdet bu
yurmuşlardır. Gülvnran mıntakasında 

yol üzerindeki kendir havuzlarını gezen 
Milli Şef, vali Avni Doğandan bu ha
TI&dar hallmda izahat almıtla.rdu. 

enıeresan bir etüt 

Casusluk 
Halılıında güzel bir 

ROPORrA.J 
:OKVYACAKSINJZ: ................................... --.ew••• 

Türkçe izahatlı FOX JURNAL 

1 - KARA KORSAN 
Sözlü Şaheser 

Türkçe 

2 - BiR MiLLETiN ISTiKLALi 
Kahr.ımnnlık rekoru - Dehşet verici Kovbay fihni 

Fiatler: 20 - %5, talebe 15 - :?O SEANSLAR: 1,15 3 - '1 de 

•• ı_. ........................................ .. 
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VE KUMPl~N ASI n sabah Paristen 
Tayin ve 
nakiller 

latanbul 8 (Telefonla) - Bcrn elçi· 

alkolden gelen 
halsızlık 

YAZAN : Dr. A. G. 

la7JSQ Büyük aşk ve macera 
- 79-

- Mösyö Jan, dedi. Geçen 20 haz!- bir hayat.. 
ran gecl.?'Si cLnsavan> barındaki cina-

1 
- Öyle olsun .. Fakat bu hayat tarzı-

yeUn tahkikıne ben memur edilmiştim. 
1 
nı değiştiriniz. Eğlencelere iştirak cdi

Bu sözler Janın yüzünü birdenbire niz. Cemiyet hayatına giriniz. Kendini-
sararttı. zi gösteriniz. 

B I • h k t t • t e !iği başkatibi Fikret Şefik merkeze alın· er l e are e e n1ış ır ı ~ış, Cemiyeti akvam işlerine bııkm~k 

1 
uzere Cenevrede bulunan Tarık Emın 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - ' lıalya aleyhine yapılml§ olan nümayio- elçilik baokfttipliğine tayin edilmiştir. 
de gitmiştir. Fakat polis nümayişçileri leri protesto için tezahürlerde bulun .1

1 
Merkezden Fatin Rüştü Cemiyeti ak -

dağıtarak daha vnhim hô.diselerin vuku- muştur. vam işlerine bakmak üzere Bern elçi 
una muni olmuştur. Halk vatan 9arkı- Torinoda 3 bin üniversite talebesi ve l liği katipliğine tayin edilmiştir. 
lan söyliyerek caddeleri dolo.şm:ştır. bunlara iltihak eden her sınıftan halk 1 M •• k b 

!TALYADA iNFiAL Fransız konsoloshanesi önünde nüma· ı u'W'a a e 
Roma 8 (ö.R) - Tunusta ve Kor- yişlcrde bulunduktan sonra Alman il\ 

Alkol, hele şarabın içindeki alkol, aJ 

miktarda olunca insana neş'e verir, ku\'
vctini ve halini artırır. Onun için iki 
defa tnhnmmür etmiş şarap demek olant 

şampnnynyı - az ancak keyif vercceİC 
derecede olmak şartile- yeni evlilerin 
halsizliğine knrşı ilaç olarak tavsiye 
ederler. 

Sendeledi. 1 - O zaman tehlikenin ve kurdun ağ-
Hanri derhal dostunun elinden tuta- zına kendimi büsbütün atmış olmaz mı-

rak sıktı. 1 yun? 
Bu el sıkışta ona teminat vermek is-

1 

- Hayır .. Kuı·dun ağzına kendini at-
liyordu. mış olma?.Sınız. Sadece kurda ynklaş-

Başe sükCtnetle devam etti: 1 mış olursunuz. Ve biz de düşmanlarını-
- Mösyö Jan.. Her kesten evvel...! zı yakalayabilmek için fırsat bulmuş 

Hatta sizden evvel ben sizin bir tuzağa oluruz. 
kurban gittiğinizi anladım. Sizi müste- Jan: 

rih etmek için peşinen haber vereyim - Peki.. Dedi. Maksadınızı nnlıyo-
ki bu mesele bugün artık kapanmış-! rum. Siz kuracağınız kapana polis ta

tır. . . . . 1 biri icabı beni yem olarak kullanmak 
cLasavan• emayeli, faılı meçhul kal- istiyorsunuz. Kabul ediyorum. 

mış cinayetler arasına. geçm~c;ti.r. Bina-1 - Evet.. Ve en mühim mesele de 
enaleyh bu saatte polis cephesmde en- cAv> ın tuzaktan haberi olmamasıdır. 
Öişc edeceğiniz bir cihet knlmrunıştır. 1 Sinirlcrinjze hakim olunuz. Ergeç aın-

Jan, kendini tutamıyarnk haykı~dı: ı cazadeniz. Karjak ile karşılaşmanız mu
- Fakat .. Fakat ben her şeye ragmen kadderdir. B:ıkınız.. Onun ismini söy

hiilfi zabıtanın ve bir çok kimselerin Ier söylemez yumruklarınızı sıkmağa 
nazarında hala Maks Jirodcnin katili başladınız. 

olarak kalmaktayım. r T~bfrs12.lik y~ pmnyınız mösyö Jan. 
- Doktor Hanri Subeyran bana ma- - Ynpmamağa çalısacağım. Fnkı:ıt bu 

ceranızı. ~latırken sizin b~ enjeksiyo-; çok güc olncak. Karjak sefili ile karşı
nun tesın altında bırakıldıgınızı da an- laştığun zaman ona layık olduğu cczn:yı 

sikada ltalya nleyhinde nümayişlerin 'ı konsoloahnnesine giderek orada da 1 H J • • ıd • 
devamı ve bilhaıısa Tunus ltalyan kon- dostluk tezahürleri y<ıpmı.tır. 

1 

eyet erJ SeÇJ J 
soloshnnesinin tecavüzlere maruz kal -ı Floransnda halk bir miting aktede - lstanbul 8 (Telefonla) _ Scrmaye-
maıu buradn bir infbl tufanı uyandır - ıck Tunu ta ve Korsikada bulunan hal- sinin tamamı devlet tarafından veril • 
mıştır. Gazeteler •. Frıın~a nlcyhinde ha-ı ynnlcrlo beraber olduğunu ilan etmiştir. ' mek suretiyle kurulan iktıaadi tcşekkül
keretlı- dolu at~lı neşnyat yapmakta - Roma 8 (A.A) - ltalynnın muhte- !erin umumi murakabe heyeti azalık.la· 
dırlar. l lif şehirlerinde bilhassa Bologne. Anco~ nna Maliye ve tktısat vekaletlerince 

. NOMAYtŞLER.! P~OTr:S.!'? ı n_e, Cenev~ ve Palermocla. Tunuı, Kor· gösterilen namzetler vekiller heyetince 
~s .rı 8 (A.~}, -. Dun -assan unı- I ık '\·~ Nııı~e h.alya aleyhınde yapılmı ı tasdik edilmiş ve bunlara dört yüz lira 

veraıtesı talebesı Korınka ve Tunusta 
1 
olıın num yı_lerı protesto etmek ve ltal· I ücret verilmesi muvafık görülmü~tür. 

ftalyn aleyhinde yapılmış olan tezahür- y n halkının bu mıntakalarda oturanı Adi• 
!ere mukabil nümayi ... ler yapmıştır. Zn- kardeııleri ile tesanütlerini ilan eylemek ıy e 
bıta kuvvetleri nümtıyiııçilerin Fransız m<-ksadiyle birçok tezahürat ynp1lmış- ! 
konsoloshanesıne yokla,rn lnrına mani tır. 

olmu;ıtur. Roma 8 (AA) -Tunustnki ltn1yan Vel<aletiriin bir 
Talebe ihtilal marşları terennüm ede- general konsolosu orada yapılan 1te.l -

rek ve Duçeyi alkı,lıy rak Opera fırka yan nlcyhtnrı nümayişleri bir kerrc da
kumandanlığı Linasiyle hükümet kona- ha umumi vali nezdinde şiddetle pro ~ 
ğı önüne gclmi ler ve ordu ile ltalyan testo etmiştir. Bu akşam gazeteleri bu 
kardeşlerini sdl'ımlnın~lardır. haberi büyük başlıklar nitında ne§ret • 

Roma 8 {A.A) - hnly nm eenub mekte ve bu nümayi !erin Fransız. ma· 
merkezi ve .ııime.l l}chirlerinden bir çok-1 k mntının çirkin bir tanı.fgir]iği eseri ol-
lnnndn h:ılk Tunuııta ve Korsiknda ı duğunu yazmakı dır. 

tanıimi 
lstanbul 8 (Telefonla) - Adliye ve-

kf.ıletl baro reisliklerine bir tamim gön· 
dermiştir. 

lattı. vermemek için kendimi zor tutnca~•ımı ----------------------------"-------
Bu nokta sizi müsterih etmiyor mu? zannediyorum. ç q 

Bu tamimde ııöyle denilmektedir : 
cAvuktalık kanununun maddei mah

susaaına atfen asliye mahkemesi bulu· 
nan her yerde idare meclisi tarnfından 
tayin kılınan bir avukatın nezaret ve 
murakabesi altında bir adli müzaheret 
bürosunun kurulncağı ve avukat adedi· 
nin betten aoağı olan yerlerde bu mec• 
buriyet bulunmcıdığı tasrih kılınmakta· 
dır. 

- DOktorun fikri çok zayıf ve imkan- - Merak etmeyin.. Zaman gclocek ı ş a c a a mı. r 
s17: esaslara dayanan bir f arnziyeden ı 

ve o zaman siz intikamınızı istediğiniz ,. 
ibarettir. gibi alacaksınız. Yapacağımız ilk is düş-

- Hayır mösyö Jan.. Doktorların 
manlnrınızı tuzağa dü~rmek ve onla-

nazariyesi faraziye değil. hakikattir... n yakalamaktır. 
Çünkü ben tahkikat esnasında ve cina- Ve bu işi yaparken de sizin emniyette 
yetin işlendiği mahalde henüz kullanıl- bulunmanızı da düşünece~iz. 
mış bir enjeksiyon nmpulu buldum. Jnn gülümsedi: 

- Öyle dahi olsa .. Bu delil bizzat si
zi tatmin ediyor mu? 

- Elimdeki &fil yalnız bu değil... 
Benim de kendime göre ve kendim için 
sakladığım cihetler var" Yalnız. şu ka

- Ben bu suretle çüt.e emniyet nl
tmda bulunmuş olııcağun. 

Çünkü şimdiye kndar daima beni ko
rumuş olan bilmediğim, tanımadığım 

meçhul kndın da hiç şüphesiz koruyu-
darını size söyleyeyim. 

Siz bu cinayet işinde kendinizi ter-. culuk vazifesinde devam edecektir. 
temiz ve lekesiz görcbillrsiniı. Bu sözler Başeyi yeni baştan düşün-

Jan Lö Hclycnin go1c.snndcn derin bir ceye sevketti. 
nefes çıktı. Acaba bu kadın cO> muydu? 

_ Teşekkür ederim. Bütün bu esrarlı işlerin başı altından 
Diye mırıldandı. çıktığına emin olduğu bu kadın mıydı 

Hanri :90rdu: ki.. Tatiyan,n mıydı ki şimdiye kadar 

- Bu cinayetin hakiki failleri de ka- hep Janı kurtarmJ§tı. 
nunun pençesinden kurtuldular mı? Jan sadece şunları söyledi: 

Polis mUfcttişi hafifçe titredi. - Size, hatta sizi kurtaran ve kurtar-
- Bu ayn bir mesele_ Dedi. Bu me- mak istiyen kadına karşı bile ihtiyat 

sele üzerinde son söz dnha söylenmiş tavsiyesinde bulunacağım. 
delTildir ve Umit ederim ki.. Jan sordu: 

Sustu. - Dostum Hanrinin size bahsettiği 

Jan ve Hanri, sabırsızlıkla bekledik- ve daima be.ni en tehlikeli zamanda 
leri halde Başenin bu husustaki düşün- kurtaran kadının kim olduğunu biliyor 
ccsini ö[.ırenemediler. musunuz? 

Polis mlifettişi: Polis müfettişi büyük bir ihtiyatla ce-
- Mösyö Jan, dedi. Bu esrarın aydın- vap verdi. 

!atılmasını arzu ederrnisiniz? - Bu hususta kat'i hiç bir fikrim 
- Elbette.. yok .. 
- Fakat bu biraz cesaret işidir. Jan israr elli: 
- Cesaretim var. - Şüpheli, tereddütlü hilf- olsa bana 
- AlA .. o halde beni dinleyin. bir isim veya bir işarette bulunamaz 
Sizin Fransaya döndüği.inüzü dü~- mısınız? 

manlarınız haber almışlardır. Daima - Maalesef hiç bir şey söyliycmem. 
bir suikast, bir taarruz tehdidi altında- Başe, böyle ve kendini tutarak §ÜP-

sınız. Onlardan kurtulmak içindir ki 1 helerini söylemcı.kcn Janın kafasında 
kendinizi bu lAboratuvara ve evinize dığının farkında d ğildi. 

adeta hapsetmiş veziyettesiniz ve hiç 
1 
ne gibi ve bam başka şüphc-ler uyandır

hiç bir eğlenceye gitmiyor, cemiyet ha-1 şt-yt:ın 3 skff 
yatına girmiyorsunuz değil mi? 1 Jnn Lö Helye, tereddütlü bir halde 

- Tamamen değil .. Çünkü bu hayat tekrar ~ordu: 
ayni zamanda biraz da benim sevdiğim •• B.frMEDİ •• 

~0f Mf1;-1tQ$ GAlllNA 
Ydu,.,,PUAT EDİP . ··--·-ı 

- 9 -
Vaadimi yerine getirdim .. Artık içmi-1 kadına mc1.ar olacakL 

yor, eve erken dönüyordum. Karım ne 1 Batını ocaim kenanna dayadL. Kı • 
kadar seviniyordu bilsen.. Bir gün kol- zıl alevler, yanak!anndan ıöisüne dö • 
lıırını boynuma dolndı ve •Canın rakı killen damlalan, kan rengine bürüyor -
istediği zaman, dedi, söyle mezelerini du. 

ben hazırlıyayım!• Teselli etmek istedim. 

Sen gel de ağzını öpme böyle kadı- - Kendini:ıe çok ya:ıık ediyouu • 
nın.. nuz.. Mukadderat bu.. 

.....• Rakımı evde içiyordum artık. Çok Bir müddet cevap Yermedi.. Neden 
geçmeden knnmı da al!§tırdım, bana bu ' aonra: 
yolda da arkadaşlık etmcğe başladı. - Kendime yazık mı ediyorum? 

..... Bernhcr bir çok memleketler do- dedi. Nerede? 
laştık. Günü geldi, tekaüt oldum .. Ve Ve ilave etti: 
iki yıl <Snce köye yerleştik. - Merak etme delikanlı, İnlan oğ-

- BAŞTARAFI 1 İ1 Ci SAHİFEDE-• şapkasını elinde tutarak selamlara rnu

donatılmış ve tezyin cdilmigti. Muaz _ 'ı ke.be1e ediyordu. 
zam F ran ız ve Alman bayrakları mcr- Alman büyük elçiliği erkaniyle el sı
divene k dar s.ırkıyordu ve her taraf kıştıktan sonra Alman hariciye nazın 
"k" 1 k b l I . l d l bir müddet Fransa - Almanya komitesi 
ı ı mem c et ayrn ~ nrıy c onatı mış- . . ~ . . . .. .. .. 

B '-) d b k I reı ı ama mebus Skopını ıle goru§tu ve 
tı. ayrn:ı: arın arasın a oş ·a an ) er- . . . . .. 
ı · ki 1 .. I . . K il kendısını yakında Berlınde gormek ar· 
er çıçc er e sus enmı~tı. enar yo ar, b"d" d" 5 F h · · 

ı.uııunu ı ır ı. onra · ranaız arıcıye 

ahenkli bir §ekilde tertip edilmiş yeşil- B B ·ı ·· ·· ·· ·· 
nazırı . one ı c goruşe goruşe vagona 

Iiklerle setredilmişti. Gar, bütün heybe- b. d" T t t 9 8 d k"k 
ın ı. ren am saa zu a ı a ge-

tiyle sade bir süslülük arzediyordu. h k t tt" Al h · · 
Genç bir Fransız bayanı, bayan Rib

bentropa kırmızı güllerden yapılmış bir 
büket vermiştir. 

Saat 9 da resmi alay geçerken ihti -
ram mevkiindeki kıtalar seltim durdu -

lar. Bn. F' on Ribbentropun yanında Bn. 
Bone bulunuyor, Fon Ribbentrop ta re
fakatinde Alman sefiri olduğu halde 

c;e arc: e e ı. man arıcıyc nazırı 

ve Bn. Fon Ribbentrop vagonun pen
çcresinde mütcbeuim duruyor, istas • 
yonda toplanmıı phsiyetlcri elleriyle 
selamlıyorlardı. 

Katar harekete geçtiği vakıt istas· 
yon a1kışlarla çınladı. Almanyarun 
Berlin sefiri Kolonyaya kadar hariciye 
nazırına refakat etmi~tir. 

Amerikan konferansı 
Bugün Amerıka hariciye nazırı

nın bir rutku ıle açılıyor 
Lima, 8 (0.R) - Yarın pan Ameriknn konferansının açılışında Birleşik 

devleUer hnricıyc nazırı B. Kordel Hull tarafından söylenecek nutuk büyük 
bir alfıka ile bekleniyor. 

iki ihtimal vardır : Ya B. Kordcl Hull konferansı ıiıüzakeratm kadrosu 
içinde kalarak Buenos Ayres konferansında hazır bulunan ve tasvip edilen 
Amerikan devletleri arasındaki tesanüt misakının delegeler tarafından tas
dikini istiyecek ve buna pratik bir tatbik şekli verilmesi için Amerikanın 21 
cümhuriyetinin mümessillerinden mürekkep daimt bir pan Amerikan komis
yonunun ihdasını tckül eyliyccektir, yahut ta totaliter devletlerin siyaseti se
bebiyle şimali Amerika için sadık olan yeni şartlan ileri sürerek Limada top
lruıan devlet mümessillerinden müsbct bir hareketin müzakeresini talep 
edecektir. 

Lima konfcrnn.Eının uya!ldırdığı alaka Peru hükümeti denizine mutattan 
çok fazla müşahitleri celbctınişlir. 

l.ima, 8 (A.A) - Amerika devletlerinin sekizinci enternasyonal konferan
sı on kfınunuevveJde açılac."lk ve mesai 30 klnunuevvelde nihayete erecek
tir. Pan Amerikan birliği idare konseyi konferans ruznamesine politik, eko
nomik, kültürel, adli mahiyeti haiz olan Amerika kısası tesanüdünü tebarüz 
ettiren 23 meS<'le koym~ bulunmaktadır. 

- Hayatın, teselli denen bir arka- mlflar anlatılan .• Cicfit o cidit·· 
datı var, dedi. Alnını avuçlarının içine aldı, peripn 

Ber.i kolumdan tuhlp kendine çeki- bir balde lıilı:iyesini tamamladı: 
)or •• Ama yqıyorum sanma!.. Çünkü - Ciinlerce ~dtrmlf sibi deniz la. 
y~amak ayn teYdir delikanlım.. yılannı aradan, engin ufukları ıözle -

Yino heyecanlandL. diJn, bekledim .• Bekledim;. Narae •. 
- Çok 11taap çekiyonunuz, dedim. Kim bilir azım sular, tiliüz karıDu 

Hikiyenü:in ötesini yann dinlaek.. ve arlcadatlarmı lıan&l me9ıal toprakla-
- lmkilnı yok!.. Sana bütün felike· ra atm11h? !. 

timi bu gece anlatmabymı.. Ocaim ü:ıerindeki lamba, aitticçe 
Dedi Ye devam etti: lı:aranyor. Dekor biizünletiyordu. Uzun 
- Bir sonbahar ıünü idi.. Kanma müddet konupnadık.. BU esici siikUtu 

Kurucaıiliden düğüne çaiırnuflardL dajıbnalı: İçin: 

«Gidf'yİ:m mi, ıitmiYeyim mi?• di- - Si:ıı:, dedim, kannwn hatıralarını 
ye sordu... c&nlandnn bu köyde kaldıkça ubrap-

• Canın nasıl isterse .. > cevabını ver- tan lcurtulanuyac•kUNL. 
dim. Zavallıcık, kalktı, sevinçle hazır- Bu muhitten uzak1a,.naruz lizım. 
landL Birkaç arkadaıını da yanma ala· Güldü: 
rak Cöçküne gitti. Oradan bir kayıia - lmki.nı var mı evlit 1 dedi.. Beni 
binecekler ve Kunıcaıiliye çıkacaklar - avutan, senin utırap veriyor dedijin, 
dı.. hatıralardU'. Bu evde, ba köyde nen!)'e 

Deniz yolu uzundu. Alb aaat kadar baksam, karımdan bir parça göriiyo • 
sürüyordu.. rum... 

Bir müddet austu; ıö:ıı:leri önünde Sonra benim çok mühim bir nadim 
canlanan manzarayı silkip atmak i.ater var delikanlı! 
eibi bir hareket yaptı. Bir müddet dlfA"dan gelen horua 

Ve: aeılerini dinledi. Ve fÖylece devam et· 

Baroların kurulacağı yerlerde 
vekilleri de heaaba katılmaktadır. 

dava 

, Vekalet hazırlıkların bir an evvel bi· 
tirilerek neticeden haberdar edilmesini 
istemekte ve bundan başka yine avu· 
katlık kanununa göre idare meclislerin· 
ce te§kil edilen barolarda kayıtlı avu • 
katların alfabe sırasiyle adları, soyadla· 
rı, ikametgah adresleri ve bürosuna ya· 
zılacak levhaların birer suretlerinin ve~ 
kaletlere ve alakadar makamlara gön· 
derilmesini tamiminde ilave etmekte • 
dir. 

Devlet 
Demir yolları 

Irak ve iran hududuna 
kadar uzanacak hatla· 

runızın haritaları 
yapdclı 

Ankara 8 (Hususi) - Devlet de • 
miryollarının hızlı inlr.ipfı önümüzdeki 
yıllarda daha kuvvetle devam edecek
tir. Irak hududuna kadar olan demir· 
yolu kısımlarının baritalan ikmal edil
diği gibi Jran hududuna uzanack hattın 
haritalan da bitirilmiıtir. 

Elçilerimiz 
arasında 

Değişiklik olmıyacak 
Ankara 8 (A.A) - Bazı gazeteler 

elçiliklerde tebeddülat icrası kararlaı
mlf olduğunu bildirmi§lerdir. Anadolu 
ajansının haber aldığına göre elçilikler 
aruında değişildik yapılması hakkında 

hükümetçe bugüne kadar alırunıı hiçbir 
karar mevcut değildir. 

anlatayun: 
Bir sün ıene bnm1a, içli içli dertle

§İyorduk.. Bir aralık nasıl oldu bilmem, 
hünaiir hünaiir aifıyarak boynuma sa
nlmq ve: 

.öldüjiim :ıı:aman, ber gün mezanma 
gelip klarnet çalmanı istiyorum !a diye 
yalvannqtı. 

Ben de ıöa yqlan içinde tannmn 

bana o aünü göatermiyec:epü, taJet 
böyle bir bedbahtlığa uğrarsam, arzusu
nu yerine cetirecejimi .öylemİftİm. 

lıte iki yıld .. , yaz kıt demeden ber 
alqam klametimi alır, maYi dalgaların 

k~uıtuiu batı bot ufuklara dojru ça
lar, çalarmı.. 

Ne yapalım, felek bi:ıı:e bir mezarı bi
le çolı:: ıördü evlit 1 •• 

Sustu.. Odayı derin bir ıükUt kapla
dL Ocak, çoktan ıönmÜf, ateıleri kül 
bağlallllflt. 

Deli klimet~: 
- Batma ajnttun.. Sana bir çay 

doldurayan.. dedi. 
Kabul etmedim.. Vaktin geciktiğini 

ve kalkıp gideceğimi söyledim. 
Çok müteeuir bir sesle: 

Fakat alkolUn miktarı çoğalınca, 18-
rabm içindeki alkol de olsa iş değiıit 
halsizlik getirir. Aşk, belki kendlai bir 
sarhoşluk olduğu için, alkolün verdiği 
sarhoşluğu hiç istemez .•. 

Bunun gibi .nlkol içmek her gün de
vam edince, her gün insan sarlıoı ola· 
ca.k kadar içmese bilcJ biriken alkolüıı 
tesiri_, birden ,ÇOk icilen nlkolUn tesiri 
gibi olur. Her gün nz içmekle, insaı> 

vakıa aklını şuurunu kaybetmez, fakat 
aşk duygusu akıldan daha naziktir, on
dan önce müteessir olur, insana halsiz· 
lik getirir. 

Jli.nbir masal içind~ ayırdığ$1. ~ 

bayın hikayesini dinleyiniz. Adı, kbU, 
size Jfıwn değil. Kendisini de şüphesi% 
tı:ı.nıma7.Sınız, fakat onu benzerlerden 
bazılarını birahanelerde görebilirsiniz. 

Bu bay yirmi dört yaşında. Babasın· 
dan kalmış, 3Urada burada, birkaç :ına· 
ğnzası, belki bir de büyücek apartmanı 
var. Onun için kendisine bir ~ de tut· 
mam~tır. O yaşta in.ş;m. şüphesiz d
lenmek, hoşça vakit geçirmek ister· 
O da öyle yapıyor. Genç ya§mda k~ 
disini nikahlı bir kadının emrine bağ· 
lamamak üzere evlcnınemiş de. Devaııılı 
metresi do yoktur. Çünkü metresler de 
çok defa insana ayak bağı olur. Jnsatl 
yinni dört yaşında ve babadan kııJına 
bir kaç mağaza sahibi olunca kendisine 
nrkadaş mı bulamaz. 

Bir iki yıl, o geçici eşlerle işi yolunda 
gidiyor. Fakat bir kaç aydanberi hali 
gitlikçc azalmış ve artık hiç kalmamış, 
onun için hekime başvuruyor: Talibi 
iyi olduğu için zaten kendisine gelit 
bıralonış bir babanın oğlu olduğundan 

belli - kötü bir hastalığa da hiç tutul
mamış. Yalnız akşamları - tabii en iyi· 
sinden - sekiz on kadeh rakı içiyor. Y~ 
mek: yerken de p,rap. Yemek Ustün' 
bir iki viski ancak bunlara yavaş yaV9t 
alıştığından hiçbir vakit sarhoş ol.Jnaf., 
yalnız keyifli ve neşeli kalır .•. 

Bu gencin halsizliği, kendisini sarbof 
etmiyen fakat her gün tekrarlandığı 
için vücudunda biriken alkoldendir. Is-' 
batı alkolden vazgeçince halinin geri 
gelmesidir. Bir ay rakıyı, şarabı vlSkiyi 
bırakıyor, halsizlikten ~kayeti de kal
mıyor .•. Buna, tesadüf demeyiniz, ç{iıı" 

kü, hali geri geldikten sonra, önceki şi
kayetinin içkiden old\,\ğuna kendisi de 
inanmak istemiyor ve sevgili kadehleri· 
ni, şarap ve viski bardaklarını yine o~· 
şamağa başlıyor. Bunun üzerine hal
sizlik tekrar geliyor. 

Adeta fence bir laboratuvar tecrübe'" 
si... içkiyi yine bıraksın, diyeceksi~ 
Fakat, insanın vücudu tecrUbe tahtaJI 
değildir. Tekrar bıraksa bile fayda ver
mez, halsizlik artık yerleşmiş gibidir, 
uzun müddet, yajnız içkiyi bı.ralanaJc• 
tan ?aşka, tedaviye lüzum olur. 

Alkol a§km düşmanıdır. Aşk içki il' 
nöbet bile kabul etmez. içki içene datı' 
lır. içkiye tövbe ettiğine bir defa 1ııaJİ5' 
bile, tövbeyi bir kere bozduıctan soot' 
ikincisine artık inanmaz. 

Onun için insan ya aşkı, ya içkiyi W" 
cih etmelidir. Ikisi bir araya gefu'lle" 
ınez. 

Zaten aşk, yalnız lllkolden değil, kr 
yif ve~n öteki maddelerle de, lcokafOI' 
morfinle ve eroinle de geçinemez. Ott' 
ları kullananlarda da halsiilik olur. 

Onların ilk zamanlarda n~'e v~ 
ğine, aşk anusunu arttırdığına inJP" 
mak pek saflık olur. Bu, qkm ~ 
sinden başka türlü zevke in~ 
istihzasıdır. 

Hayatta gerçekten yalnız bir ~ 
zevk vardır: Aşk zevki... Ondan ~ 
kasının verdiği zevk aldatıcıdır. Zef 
verir diye sandığınız o maddelerin h;:; 
si aşk için de bütün hayat için de b 
zehirdir. 

Yarın: 

İhtlyarlılı ue llaJsiSI"' 

-*-Fidan dağıtıla~ .,t· 
Idarci hususiye fidanlığında yenı rn. 

··•··· Bütün arzumuz, ~ude bir hnyat lu, kederden kol:ıy kolay gebermiyor! •• 
yaşamaktı.. Karımın, çok sevdiği deniz Eier böyle olsaydı, ıimdiye kadar çok-

- lıte o gün, dedi. ZanllıcaJdann ti: - Kmura balom evlit, decli. Seni 

sim hazırlıklarına devam edilmek~ 
ilkbaharda bL mikdar fidan4 dagıt 
imkanı elde edilmiştir. Bwıdnn ~ ~ 
yüzlerce meyvalı ve meyvasız agaç ~ 
humları katlrunaya konmuştur. B~,.ı, 
elde edilecek fidanlar terbiye ınaJL_. 

nna dikilecektir. 
de yakınımızda idi.. lan mezar olacakbm. 

'Ti' kat kim derdi ki, bu deniz. zavallı Durdu. ıö:ıı: yqlanm eliyle merek: 

kayığı, Karaden.Wn Ak nk görülen i.ni --Bu vaad, her alqam, b.nmm kay· 
futınalanndan birine tutuluyor, devrili- bolduğu afuklara bakıp gün babncaya 

yor ve batıyorlar •• Sahilden cok acd • kadar klimet calmaldı.. Sana bana da 

rahatsı& ettim •• 

-BlTMEDI-



Ebedi Şef 
H yatından r •• 

Olüm Makinesi 
ispanya celladının baş muavini bu 
korkunç ölüm ve idam makinesini 
ve mahkumların bu makinede 

nas!l can verdiklerini anlatıyor. 

Katil bir kadın bu maki
nede nasıl can verdi ? 

Dünkü sayımızdan mabat ve son 
lokma ekmek hatırı i~in beni öldürecek-' 
siniz .. 

Evet.. Ben katilim.. Fakat ben siz
den daha namusluywn .. 

Altı kişi, yabani bir domuz gibi onu 
güç zaptettiler. ·~ 

Patron : 
- Çabuk olalım .... 
Dedi.. Ben eğildim.. Ayaklarını ke-

lepçeliyordum.. Kaşla göz arasında bir
den eğildi ve dişlerini koluma geçirdi. 

Derhal kafasına bir tokmak vurdular. 
Kolumu dişinden kurtardılar. Ve beni 
hastaneye sevkettiler. Pansımanımı yap
tılar. Fazla olarak ta (Anti tetanik) en
jeksiyonu yaptılar. 

Ben hastanede iken bizim cellat başı 
ile hapishane müdürü arasında bir mü
nakaşa olmuş.. Dört kişi herifi güç hal 
ile ölüm makinesinin oturağına oturt-

c Öliim makinesi > nin şeması 
rafları olduğunu, idamın tehir edilme
sini söyledi. Tabii dinlenmedi. Çünkü 
ölüm mahkfunlarının en son dakikada ve 
hükmü biraz olsun geciktirmek ve bir 
kaç an daha yaşamak için böyle hilelere 
baş vurdukları çok görülen şeylerden
di. Makinenin üzerinde bile mütemadi
yen : (Merhamet... Merhamet. .. ) diye 
bağırirken birden sesi kesildi .. Manive· 
la işlemiş, haşlanmış çocukla zehirlen
miş kadının intikamı alınmıştı. 

** - İnsan boğan makinede hiç kadm 
öldürdünüz mü?. 

Vicente Gasset bu sualime istemiye 
istemiye cevap verdi : 

- Evet .. İki kocasını ve bir üvey oğ-
1 lunu öldüren Juanita Gomez adında bir 

kadın bu makinede can verdi.. Kadının 

tuklan sırada patron demiş ki : ilk kocası bir gün evinin büyük bahçe-
- Mahkumun hapishane kasasında · sinin kuyusunda boğulmuş olarak bu-

mcvcut parası var .. Muavinimi ısırmak lundu. Kuyunun başında da içki şişeleri 
suretiyle yaraladı. Beliti muavinim 1.az- vardı. Adam hayatında ayyaş olarak ta-
minat talep eder. Mahkemenin bu hu- nındığı ve elde cürüm delili de bulun-

susta da karar vermesine kadar idam c La Garot > öliim makinesi madığı için bu ölüm üzerinde adliye iş-
hükmünün tehirini istiyorum.. , litemedi. Kadına ise kocasından müte-

Böyle bir vak'a ilk defa olduğu için Mütemadiyen işlemekten bıkmaz bir addit portakallıklar .. Tarlalar miras kal-
birdenbire ~ırmışlar .. Patronumla ha- oburlukla ve her dakika bir insanı öl- dı .. 
pishane müdürü ve adalet memurları d'' gw h b~ h ld k da d Iki sene vur patlasın çal oyna'3ın key-urme e azır ır a e arşım u-
arasında bir hukuk münakaşası başla- d fine göre yaşadı. Onunla bununla zevk ruyor u. 
mış.. Vicente Gasset biraz sustu. Yüzünde- etti. İki sene sonra yaşı ilerlemiş bir 

Ait olduğu makama telefon etmişler, ki terleri sildi. Bir iki soluk aldıktan tüccarla evlendi. Bu tüccar çok zengin-
şu'cevabı alını§lar: sonra devam etti : di. Bir de 12 yaşında oğlu vardı. 

- İdama ma.hkfuiı olanın mevkuf iken _ Mahkfunu eli a a w ba wlı olarak Evlendikten on sekiz ay sonra bir ak-
işlediği bu suçtan hük.ümet mesuldür_. . turttular' Gö.~1 ~ b~ şa.m güzel Juanita doktora telefon etti yerme o . =enm, ıraz son-
Ve tazminat talebi icap ederse hükümet be . lim1 d lin cek 1 ........ ı~w - Çabuk gelin .. Kocam ve üvey oğ-

afmd 
_ _,,,_ ra mm e e e e o an ı;u wagı- l 

tar an Vıı.:n.ı..ır. um zehirlendiler. 
na ve ense köküne dilciJmişti. 

Bu cevap üzerine dört ~i hala •·a- ölülerin otopsisi yapıldı.. Tahkikat 
=> Ölüm, bu adamın mukadderatı üze-

bahyan, bağıran, köpükler saçan Lopc- rinde son ve kat'i hükmünü icra . . derinleştirildi.. Ve nihayet kadın bir si-
zi güç bela makineye çıkarmışlar. sanki benim hüviyeti.me girmişti. ıçm nir buhranı içinde cinayetini itiraf cttL 

Bir sabah insan boğan makine iist İlk kocasını da kendisinin öldürdüğünü 
Artık geri dönemezdim. Yapacağım iş 

üste dört kişiyi cehenneme yolladı. Bun- bir adama bir kaına saplamak.. Bir kur- söyledi Tabii •Lagarob a mahkfun ol-
lar Marti Hiyero, Artembiyo Sa1gar, şun sıkmak. işi değild.L Tabii bir kama du. 
Buenavantür Hoterta ve Rodrig Falemb b" t.,,,,.,..,,.,. d b" d ··ıd·· b" Hapishanede paralı mahkfunlar için veya ır ......... 'il ... .u a ır a amı o ure ı-

adında dört katil idiler. lir. Fakat sadece yaralıyabilirdi .. Fakat ücreti verilmek suretiyle hususi odalar 
Dördü birden bir zenginin evine hü- ben elimin bir hareketi ile (Kat'i ve mu- vardır ve bunlara isterlerse yine bedeli 

cum etmişler para aramışlar, bulama- hakkak ölüm) ü verecektim. İşte beni mukabiın:ıde __ h_ı:ıs~i ye~~k ver_ilir ... F~
mışlar, bunun üz~rine zavallı adamı, ka- . d b 'di t t ildi 0 .. 1.. kat Juanıta olumun eşıgınde bile pınti· titreten e u ı . şare ver . um . w . .. . 
rısını ve sekiz yaşındaki çocuğunu çok makinesinin boyunduruğu mahkfunun liginı gösterdi. Parasızlıktan dem vura-
canavarca öldtirmüşı'erdi .. Herifleri par- 00w • ildi Kaf kukul tas rak hususi oda istemedi. Umumi koğuş-

gazına geç:ı.r . asına e ı 

mak izlerinden yakalamışlar .. İtiraf et- k d B . • ta yatıyor, umumla beraber yemek ye-on u. ana. 
tiler. _Ha di... yordu. 

Mahkemelerinde ben de bulundum.... Dedil:r.. Çevirdim.. Çok kolay çe- Bir gün .. Son gün hapishane müdürU 
Kendilerini şöyle müdafaa ettiler: virdim ve Rodrig Falembin gırtlağını ona : w 

- Biz siyasi mücrimleriz .. Para çal· k tr .. 1 diltl · hak - Bu akşam koguşta yatnuyacaksı-ezer en pa onun soy e erme . . . 
dıksa siyasi teşkilatımıza ıazı.m olduguw erdim . dım. Çünkü' •• b" el ruz.. Bu geceyı kilısede geçireceksiniz ... ,. ve ona ınan ır Dedi 
için çaldık ... Adam öldürdü isek ayni hareketi kadar kısa bir zaman içinde · 
maksatla öldürdük.. Eg~ er idama malı- .. 1 ahk·"'-· ıstır km v Juanita anladı. Bu acı hakikat onu o en m wu.un ap çe ege, acı 

kfun olursak bo"'an makinede değil' .... d w kti kt Ol --..3- birden afallaştı.rdı. Bir sinir buhranına ö uymaga va yo u. amcu.uı.. 

Kurşuna dizilmek suretiyle öldürülme- ** tutuldu. 
miz ieap eder. Gasset, hatı.ralannı yoklar gibi dü- - Hayır .. Hayır .. Beni öldüremezler .. 

Filhakika İspanyada ölüm makinesi şündükten sonra : Diye bağırdı. Benim param var... Hem 
ancak hukuku umumiye suçlulan için - Mahkfunlar arasmda, dedi, ölüm çok param var .. Hepsini vereyim.. Ca
tatbik edilir. Siyasi mahkfunlar buma- makinesine karşı en çok korku g&teren mmı bıraksınlar .. 
kine ile öldi.irülmezler. Kurşuna dizilir- biri vardı : Garsiya M.alone ..• Bu, Gua- Hapishane müdürü sükfuıetle: 
ler. İşte bu dört katil, ölüm makinesi darama dağlarında eşldyalık ediyordu" - Kımn, dedi, bu dediğin imlrAnm 
korkusundan kendilerine siyast mücrim Kendisine isnat edilen asıl suç eyyelce bir şey" Bir kerre karar verilmiş arblc. 
suçu atfotmek istemişlerdi. hizmetçi.sini gebe bırakması ve kadın Hem sen param yok diyordmı .. 

Fakat hfilcim bu sözleri dinJemedi doğurduktan iki saat sonra yavruyu - Param var_ Bankada bir hesabı ca-
- Eğer, dedi, sekiz yaşındaki çocuğu tencereye koyarak ve kaynatarak öl- rim var ki ona benden başka kii:nse el 

öldürmemiş olsa idiniz belki bu iddianı- dürmesi idi. süremez. Hepsini, hepsini vereceğim. ... 
Zl nazarı dikkate alırdık. Fakat yavru- Sonra da Itadını aaçlan.ndan yakala- Beni öldürmeyin.. · 
cuğu öldtirdUğünüz iç.in dördünüz de ınış, dizi üzerine yatırmış, ağzını :rorla Bütün yalvarmalarına rağm.en k:ilise-
•Lagarot. üzerinde can vereceksiniz. açarak boğa.zma bir Anda öldüren siya- ye götürilldü. 

Bu dört mahk:Cımdan Hiyero ile Sal- nür zehirini akıtmışb.. Şafakla beraber onu almağa kiliseye 
garın ölüm manivel8sı.nı bizzat •Pat- Mahkeme onu da •Demir k:ravab ı gittiğimiz zaman Juanitayı hususi su-
ron• çevirdi. tecrilbeye mahkO.m etti. Garsiya, hemen rette davet edilmiş bir noter önünde 

'Ö'çüncü katil Huertayı arkadaşım hemen bütün ma1ıkfunlar gibi son gece menkul ve gayri menkul bütün mallan-
Boltan öte dünyaya yolladı. hapishane kilisesinde papaza metanetle nı hayır müesseselerine terkettiğine da-

Üçü de metin adımlarla makineye ölmeğe hazır olduğunu söylemişti.. Ken- ir senedi imzalarken bulduk. 
oturdular ve soğukkanlılık]a öl<iüler._ disini alıp makinenin başına getirirken Vicente Gasset son sözlerini şu cümle 
Ölüleri üzerJerine beyaz birer örtü kon- tamamen sakin ve muti görünüyordu._ ile bitirdi : 
mak suretiyle yanyana uzatılmıştı. Son Fa.kat ölüm makinesi karşısında ve tam - Bu kadın, ölüm makinesine titre
olarak idam edilecek olan Rodrig Fa- onu bağlıyacağımız sırada birden eli- meden, sendelemeden çıktı. Ölüm bo
lemb bu kanlı çetenin reisi, ele baş.ısı mizden kurtuldu. Makinenin bulınıdu- yunduruğunu gırtlağına bizzat kendi ge-
idi. ğu yer hapishane avlusunun ortasında çirdi .. 

Patron yanıma yaklaştı. Bu son işi ve yüksek bir yerde .. Üç adımda bu ye- ** 
benim. görmek isteyip istemediğimi sor- rin kenarına vardı .. Ve kendisini avlu- Bu ölüm makinesi .. Bu insan boğan 
du. nun ortasına attı. Yere yüzü koyun düş- makine, (Lagarot) bugün İspanyada ar-

Kıısa bir An tereddüt ettim. Etrafıma tüğü için başı taşa gelmişti. Kanıyordu. tık kullanı1mıyor. Fakat Amerikanın bir 
bakındım. Herkesin gözü bende idi. Ye- Hemen koşup yakaladık. çok yerlerinde ve ezcümle Kübada hala 
re baktmi. Yanyana uzanmış üç ölü. var- Yalvarmağa, ağliım.ağa başladı. .. Ma- ınahkUmlar bu suretle öldürühnektedir. 
dı.. Ölüm makinesine baktım.. sum olduğundan bahsetti.. Mühim iti- •HARRY GREY • 



v diği zu 

Garbi Anadolu bağcılık istasyonu 
müdürü elde edilen neticeyi bildiriyor 

......................................................................................... 
~ Egede bağcılığın is~balliıden emin bulunan 
~ Mllli Şeiimlz isınet lnönü Egede tkikler yap 
: tıkları sırada bağcılık istasyonunda bir has· 

Röportajı yap : . 
ADNAN BIJ..aET 

Cümhur Reisimiz hmet 1nônü'nün: bihald b 1 başvekilliği zamanında Garbt Anadolu: e u urunu 'ar, ve bai}cıh m istikbali 
. hakkın a bir rapor hazırlanın mı emir bu· 

;:=ıı;uı~~ ~~~klarınc!:ii::~~ yurm şiardı. istasyon te ü e de ne ciltti bl· 
hur o glin palkevindc köylil murahhas-: tirmiş, im - itaaliyete eç - . ~il'. 
lariylc yaptıklan temaslardan çok yor- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••cı•••••••••••••••••••••••••••••••• 

gun olmalarına ra men, bağcılık istas
yonunu gezm '; arzusunu izhar etmiş
lerdi. R fakaUerind vali Fnzli Güleç, 
lzmir saylavı Rahmi Göken, Kor general 
Musta!a Muğlalı, Tüm general Rasim 
Aktoğu ve diğer rical bulunuyordu. 

Istasyonda uzun uzadıya tevakkuf 
eden milli şefirnir., o gün istasyoQ mü

dürü Mübin Onarana şu sualleri te-vcih 
etmişlerdi: 

1 - Bagcılı ın istikbali hakkında ne 
gibi tedbirler düşünülüyor? 

2 - htihsal masraflarını asgari hadde 
indirmek için neler yapılabilir? 

3 - Bir dönüm bağın vasati masrafı 
nedir? 

4 - fakineli ziraatc tarafdar mL'>ı

wz.? 
Ista.syonun genç ~cfi Mübin Onaran, 

sayın İsmet lnönünc izahat verirken bir 
çok ehemmiyetli noktalar üzerinde du
raklamıştı. İstasyonun yaptığı tecrü
belerden elde edilen nct.ioeler sayın İs
met İnönünü yakından altık.adar etmiş 
olacak ki: 

- c Tecrübelerinizi tamamlayınız. Alı
nacak tedbirleri bizzat köylüye anlatı
m?. Ben bağcılığın istikbalinden emi
nim.» buyurmuşlardı. 

BACCILIK tSTASYONUNDA • 

Milli ~e/ lmıet lnönü bağcılık ista6Yonund.:ı müdiır Af. Onısmn'd:ın cahat cılıyOT 

Karaburun, Urla, Foça, Scf erihlsar, Cu
maovası, Buca, Burruıva ve daha bazı 
kır mıntakalardan kalkarak 1anisa, Ka
saba, Snlihli, Alaşclıir ve Akhisar gibi 
!nzla verimli olan bölg lt'rde yerleşmiş 
ve istihsaliıt seneden S"neye artmıştır. 

Onbcş senelik ciiınhwiyet kuru iiziim 
istntistiklcri bu vaziyeti teyit e tmektedir. 
Cümhuriyetin 36,000 ton olarak devral
dığı 1923 rekoltesi son scnN"rde 75-80 
bin tona kadar yükselmiş ve daha da 

yükselecektir. Is tihsaH1t bu kadar arttı-

TECRÜBE BAôl 

Firoheray mukavim Amerikan anaç
larile ikt.ısadi ehemmiyeti olan yerli ne
vi i.ızümlerimiz arasında imtizaç tecrli
bclerind.- bulunmak ınaksaclile 26 mu-
kavim Am ı ika'n nsnın çeşidi üzerine, 
hiç bir memlekette bulunmıyan bir vü

salte bir çekirdeksiz tecriibe ba~ı tesis 
edilmiştir. 

Bu t crüb bağından alınan ilk tec
rübeler an:ıç intihabı meselesinin ne ka
dar mühim olduğunu ve maliyet fiati 

lst481Jon müdı1rii Mübin 0Mran 

takalanndan yerli çeşitler toplanmakta 
ve bu çeşiUerin ampeloğrafik evsafı, 

kıymetleri ve istimal sahaları tesbit edil
mektedir. Şimdiye kadar toplanan yerli 
nevilerin adedi 66 ve müntahap ecnebi 
çeşitler 39 u bulmustur. 

ÇEKtRDEKStZ ÜZÜM 

Bilhassa çekirdeksiz üzüm ç~iUeri 

v varfasyonlan üzerinde incelemelerd~ 
bulunulmaktadır. Şimdiye kadar beyaz, 
pembe ve siyah olmak üzere üç çeşit çe
kirdeksiz iizüm bulunmuştur. Ve beyaz 
cekirdcksiz.in dürt varl-•syonu tesbit edil
mhtir. 

Muhtelıf mcvsimlerd"', zaman zaman 
ınıntaka ha "'ları gez.Herek bağların vnzi
yeü tetkik edilmekte ve bnğcılara laznn 
gelen tav iyclcrde bulunulmaktadır. tik 
mektep oğretınenl !'inin ba~cılık bilgi
lerine yardım maksadile pratik bağcılık 
mevz.uu üz.erine yazılan belleten Kül
tiir bakanlığınca n~redilmiştir. 

Kcçiburlu kiikürtleri üzerinde etild
i rde bulunulmuştur. Fabrika miidürile 
mahallinde temasa gelinerek bağcılıkta 
kullanılan küklirtlerdc aranılan evsaf 
hakkında izahat verilmiştir. Fabrikada 
ynp1lruı tetkikte. Keçiburlu kükürtleri
mizin gerek safiyet gerek incelik bakı
mından ecn bi kiikürtlcre laik olduğu 
neticesine \'arılmıştır. 
Bandınna suyu ilızanud;ı pot~ın 

yerini tut.ın muhtelif küllerle vasi mik-
yasta tccrüb !er yapılmış ve en iyi ne
ticenin Pumuk koz.ası kapçı<Tı külünün 
verdiği tesbit edilmistir. Bu kül yüzde 
elli uda münhaldir. 

lSTASYON NELER YAPIYOR! 

o 
-]-

Enver, alit ve 
Paşalar Nasıl 

ı 

A 

19JS 

Cemal 
açtı? 

Gece 
Motör 

Karanlıkta 
Boğazın 

Esrarengiz 
Sularını yarıyo!"du 

Bir 

EnvCT, Tcıldt ve Cemal P'l§alar grup halinde 

Umumi 
hatırlar. 

ref rUıaınız haJılıında birlıac SÖZ 
harbin sonundaki kara günleri bir çokİarımız çok eyi 

Harp ydlarmda memleketin mukadderatını ellerinde tutanlar, 
dört harp yılını takip eden mütareke felaketi gelip çattığı %aman 
bir Alman gemisine binip gittiler. 

O günlerden sonra ne oldu? 
Oı:manlı imparatorluğunun ba ııncla uzun zaman bulananların 

birer }1abancı kurfllniylc son nel ealerini yiııe yabancı yurtlarda 
verdiklerini ajanş habaleri arcu ında okuduk ve öğrendik. 

Fakat memleketten kaçıp gitt ilzten aonra ne yaptıklarını tama
men bilmiyoruz. 

Bug ün bağcılık istasyonundan içeri 
girerken milli şef İsmet İnöniinün bağ
cılık hakkındaki yliksek işaretlerini dü
~nüyorum. lstasyonda, uyanık ve çok 
~ki bir Arneriknlı mütahassLc; beni kar
şıladı, buyur clti, istasyonu ve nümune 
bağlannı gezdirip, her nokta ve bağcı
lığın her branşı üzetin<le beni tenvir 

ğı halde mahsul, buhran senelerinde bile, 
diğer memleke t üzümlerine nazar n da
ha iyi fiaUerle satılmıştır. Hiçbir sene 
müstahsil elinde bir seneden diğer bir 

Yine istasyonda elde ettiğim maluma-
üzerindc oynayabile~ği rolü bariz bir .. b ~ı " lan (k ) h t 1 ore :ı • arn l•MZ o av " :ı ı-

surettc göstermiştir. Alınan neticeler, v k · b ' .. d 1 }" b 

Son günlerde, bir zamanlar Oananlı orcluları ba kamandan ce
hili Olan Enver paşa hakkında A iman muhcuTirlerinden c Kurt 
Ohay» ın bir czzri intişar etti. , " tna arşı genış ır muca e e usu u u-

Ege mmtclmsınd:ı elde od.ilen milşahede- 11 t K"t.'kl · .. .. · ~ ~· E'!.ver paşı:ının kiiçüklüf!iinden it~baren ihtidar mevkiine gcçti
gı gunc ve nıhayet Umumı harbe aıt hatıraları toplıyan bu kitap
tan aldığımız p:ıfçalar Env""r pa fanın hayatının on günlerindeki 
bizce kCITanlık elan kısımlaTı daaydınlatmaktadu. 

seneye stok mal kalmamışLır. 
etti, kıymetli izahııtilc istifalendi~i. 

urunuı; ur. u u erın <;urumesıne mu-
lcrle birlikte yakında b:ığcılnrımıza ar- . 1 • k .. .. k •'t" kl · "k k 

ı k 
nı o ma VC' çuruyen ·u u en so ·ere · 

Yukarıda cbir Amerikalı miitahassıs> 1ZM1R SULTAN1Sl zo wıaca tır. · · ı · · d.km k · · ld d" 
Y Ş .. 1. .,..,. S yenne yenı ennı ı e ıçın e e e u-

A uZuui ME ELESl . •- "bcl d · t ' f d 1 kt demi tim. Bu şekilde konuşmamda bel-
ki de bir kelime ihatası yapmış oluyo- ihraç olunan üzümlcl'in izin kontrolü 
rum. Fakat bunun rnamıca gerçek bir sayesinde bütün dünyacn Iz.ntlr Sultani.si 
tarafı vardır. Hakikatte beni karşılayan namı altında tanınan bu kıymetli mah
gczdiren zat bir Türk genci idi. Amerika- sulümüz dünyn piyasalarına, rakip mcrn
da bağcılık tahsili yapan ve Kalifomiya- lckct üzümlerinden doh:ı temiz ve daha 
nın zengin bağlarında tecrüb:?lerini iler- standart bir şekilde an.olunmaktadır .• 
lcten Mübin Onaran Kollej sıralarında Bu suretle müstahsilin emeği korunmak
tarudığım çok zeki bir gençtir. Bağcılık ta ve üzümlerimizin tcmizlit.i ve kalite
hakkındaki derin vukufu ve olgunluğu, !i a1ıcılarım1za karşı garanti edilmek
onun tıpkı bir Amerikalı fikir adamı gi- tedir. 
bi radikal çalışmasını ve müsbet işler Bağcılarımızı tetkik ve islah ve ecnebi 
görmesini temin etmiştir. 1 piyasalarda bir miyar oL-ın Izmir üzüm-

• 

SeTgi tenteleri 
Fıkirlerindc durgun, çalışmasında atıl- !erinin yüksek nefasetini ve durumunu 

gan enerjik bir zal olan Mübin Ona- idame maksadile 1932 de Bumavada 
ran bana istasy on hakkında şu malUına- açılan istasyonumuzun altı senelik bir 
tı verdi: tarihçesi vardır. Ilk senelerde Bumava 

EGE'DE BACCILIK 7.İrnat mekt.cbine bağlı olan müessese
miz 1935 sene inden itibaren müstakil-
len çalışımığa başlamıştır. Kurumumu
zun bu müddet zarfında belli başlı meş
gııleleri şunlar olmuştur. 

TOPRAQA GöRE ANAÇ 

Yerli üzümlerimiz arasında taze ola
rak yemeğe elverişli, gösteric;i güzel, lcz
zelçe hoş ayni ?.amanda uzak mesafelere 
... vkc mütchrunmil oldukları tcsbit edi-

len rnzakı ve şam üzüm nevilerinde nnac 
mcsel<?Sini hal için 20 mı.ikavim Ameri
kan 11naçı üzerine 1933 de ayrıca bir tec
rübe bağı tr>sis edilmistiı:. 

Bu tecrübe bağlarının kurulnklSt es
nasında memlekete ilk defo mliessese
ıniz tarafından ithal olunan Richtcr 
anaçlarilc çekirdeksiz, rnzakı ve şa.m 
üzümleri ara5ınd yapılan aşı ve imt.i
zaç tecrübelerinde bu anaçlardan R. 31 
\'C bilhassa R. 110 ve R. 91) melezlerinin 
iklim ve topraklarımızla gayet iyi iınti
znç ellikleri daha ilk senelerde tcsbit 
edilerek bu anaçların teksiri için Mani
sa Amerika asma fidanlı··ında teksirinc 
teşebbüs oluomu~lur. Önümüzdeki se
nelerde bağcılarımıza bu anaçlardan 
{azlasile dağıtılacaktır. B ğcılnrımız. ara
~;ında eskidenbcri ra~bet bulmus olan 
anaçlardan Ar. mon Rupcstris Gımzen 
nevileri hariç memleketlerde d~ yaınlan 
tct!rübnler n Ucc.,,i bu annr-)arın filokse
raya mukavemetlerinin düşük olduğu 

anlaşılmı'jtır. 

Müessesemizde yapılan tecı·übelerdc 

çekirdek c;izle iyi aşıya gelmediği tesbit 
edilen bu anaçlar bağcılnrımıza artık 

tavsiye olunmamakta ve bunların yerini 
tutması Hizıın gelen daha verimli anaç
lar bildirilmektedir. 

Tecrübe bağlarında ayni zamanda dik
me usulleri, omcalara verilecek mesafe-
1 r , asmaların tıman ve budanması üze
rinde de denemeler yapılmaktadır. İşle

me masraflarını azaltacak şekilde işle

me. ve tımar usullerinde tecrübelerde 
bulunmak ve bu usulleri bağcılanmıza 
bilfiil göstennek üzere 64 dekarlık bir 
nümune bağı tesis olunmuştur. 

TORK POTASLARI 

-c Bağcılık Ege bölgesine hn ziraa
tin baıoında gelmektedir. Uzun yılların 
verdiği tecrübeler ve hariç piyasalarda 
revaç bularak memlekete döviz. getiren 
bu mahsuliln inkisaf ı ugrunda devletçe 
de alınan tedbirler sayesinde bağcıları
mız.ın eski senelere nazaran daha esaslı 
bir çağa girdi{tini şükranla görmckte)•iz. 

Toprnğa göre anaç intihabına ehem- Müesses mizin ilk kurulduğu seneden 

Umumi harp ve milli mücadeleden 
sonra dünya iktısadiyatı ve ticaretinde 
beliren mi.ithiş bir yükselmeyi mütea
kip tedrici bir surette husule gelen buh
ran dolnyısilc b ğcılarımız da seyrini de
ği,,..t.irmiş ve vuku bulan bu tahavvlile 
mükemmel surette ayak uydurmuştur. 
Bağcılarımız, verimi az ve bu sebeple 
maliyet fiati yüksek olan ÇC§me, kısmen 

miyet ve{ilmi§, fenni surette toprak al- şefin önem verdiği bağcılık 3 
mn usulü ha.\kmda bir broşür tabettiri- itibaren her sene muntazaman muhtelif 
lerek ziraat memurları vnsıtnsile halka usullerde kurutma tecrübeleri yapıl

tcvzi olunmuş ve bu direktif dairesinde maktadır. Me~ci Türkiye olnn potasla 
muhtelif rnıntakalardnn gönderilen 859 kurutma usulilnün diğer memleketlerde 
toprak nümunesi tahlil edilmiş ve bu tatbik olunan usullere faik olduğu te.,bit 
topraklara dikilmesi lazun gelen anaçlar edilmiştir. 
bağ dikme usulleri, omcalara verilmesi Yerli üzümlerimiz' enva ve evsafını 
lazım gelen mcsa!ele.r hnkkında tavsiye- tcsbit maksndilc bir çeşit bağı vUeuda 
lerde bulunulmuştur. getirilm~tir. Anndolunun muhtelif mın-

ınış ..,cru er en ı ı n c o unacn ır. 

40, 45 sene m hsul \'eren bağları istismar 
ederek yeniden randıman elde cdilme_crl
ne çalışm=tmak icap etmektedir. 

Biz bu tefrikada Alman muharririn eserinden aldığımız ili.sun -
ları naklederken o günleri yafa ml.f olanların hatıralarını anlat -
makla söze başlıyo7uz. 

B ~cılık ynvaş ynv s 12mir vilayeti 
hınterlandından çıkarak Manisa ovasm:ı 
intikal etme v başlamıştır. Fg,. rekolt<-
sine 20,00 tonla iştirak eden Manisarun 
baccılıktaki istikbali her gün biraz da
ha pnrlnmaktadır. 

Bundan sonrn yeniden tesis olunacak 
bağların Sultaniye olarak hazırlanması 
bir gaye olarak istasyonca güdülmekte 
ve ele alınmaktadır. Bilh ssn Karaburun 
ınıntakasında ihtiyarlayan bağlan yeni
lemek ve yeni bir ruh vermek 15.zım 
g lmektedir. 

tstac;yondan büyük Umidlcrle ayrılır
ken genç müdür Mübin Onnran'ın şu 
sözlerini dinleyordum: 

-c İstasyonumuz asıl, bundan sonra 
f aliyelini genişletecek ve muhitlere nafi 
olacaktır. Çalışmamız her kes içindir. 
Köyhiniın bütün suallerine ve müşkül
lerine cevap vermek vazifemizi noksan
sız olarak başarmak azmindeyiz.> 

ADNAN BtLGET 

fırtın:ılı, yağmurlu 

bir h:ıva. 
insanı k~ın vaktinden evvel gelmiş 

olduğuna inandıran so~'Uk bir gün doğ
rusu rilzgun, iliklere işliycn ince bir 
yağmurla karışık etrafı nllak bullak 

diyor, her tarafı kasıp kavuruyor. 
Istanbul halkı dört sene siiren kanlı 

ve çetin bir harbin doğurduğu yoksul
lu!;'Un pençesi altında sefil ve perişan 
erkenden evlerine sığınmış ortalık henüz 
tamamile kararmadan sokaklar bomboş 
Fırtınanın savruntuları karşısında şem

siyenin altına büzülerek iki büklüm ilc
rilemeğe çalışan bir iki gölgeden başkn 
caddelerde kimseler görülmiyor. 

Osmanlı imparatorluğunun içinden 
mağlup çıktığı h rp senelerinin mesuli
yet yükünii omuzlarında taşıyan Talat 

T •• } k Paşa kabinesi yerini Izzct Paşa kabine-
Ur ( u şu sine bırakarak çekilmiş. Eski Vükela 

k 1 d 
kunılııcak bir all divana hesap vc.rme 

a m p arın a saatinin çalmasına intizaren konakların-

ikinciteşrinin o üçüncü günü akşamı et.
raf kararınca memurfarda bir fevkaffi.. 
delik göze çarpıyordu. Onlar gündüzle
rini bol bol esnemek, gecelerini de bol 
uyumak su~tile eçiriyorlardı. U'ıkin 

o alq, m hiç birisi yntm:ıyı hatırına bile 
getirmemişti. Hiç birisi uyumuyor, her
kes muayyen noktadaki vazifesi başında 
bulunuyordu. Acaba memurlar bir şey
den mi şüphelenmişlerdi? ... 

Hayır, mutad hiliifına bu uykuya küs-

künlüğün sebrbi pek basitti: O akşaın 
Enver Paşanın haremi Naciye Sultanın 
Kuruçcşmcdeki sarayında ahe~ vardı 

ve memurfor da sarayın pencerelerin
den bol ışıkla bcrab r tasmakta olıın 
ince sazın şakrak nağmelerini dinliyor
lardı. 

Enver Paşa yalıda dostlnriyle konu
şup görfüıürkcn birdenbire yalı önünde 

bir otomobil durdu ... içeriye giren bir 
genç siirallc yalının merdivenlerinden 
çıktı. 

Naciye sultan sarnyııun sadık harcm
ağalarından birinin kulağına fısıldayan 

genç iki dakika ayakta dunnadan içeri· 
den koşarak gelen nğanın arkasına düş-
tü. • 

Bu genç: Cemal Pasanın maiyetindeki 
zabitlerden Seyfi Drnhordu. 

-- BAŞTA!!Ali'J 1 İNCİ SAllİFF..DE _ da muhafaza altına alınmış bir haldeler. 
için en kuvvdli teminattır) demektedir. Bu meyanda Enver Paşanın Kuruçcş
Rap;>r altı aylık vnrid tta bir yükselme medclci Sarayyavrusu yalısı da polis, 
mevcut olduguv na i ret etmekte ve bu- jandarma ve kanun neferlerinden mü-

rd Cemal Paşanın uzun uıman mniyc-
nu da milletin kuruma knr!lt ol n alaka rekkep bir ko on zenciri altında bulu-

tinde bulunarak itimadını kazanmış olan 
ve muhnbbctinin arttığının bir delili nuyordu. 

E P K d ki bu genç zabit, gece Cemal Pn .. adan al· 
saymaktadır. nver aş:ının uruçcşme c sara- ""'$ 

traf gUnd be · · mış olduğu emirle Enver P"=yı gönne-Bu sene lnönü kampına ye.nidcn 1 3 7 yının e ını on en n çevırcn -Y-

talebe i~tirak ctmiııtir. polisler ve askeri kanun neferleri vazi- ğe gelmi§ti. 
Son altı ay içinde Türkku~u kampla- feyc başladıkları ilk günler büyük bir Esasen Enver paşa da Cemal paşadan 

~-ıf lik öst · ı rdi T ıı'-•- p gelecek birisini bekliyordu. Bu sebe~ rında 13.400 motörlü ve 14.000 plıi- .''ı.u.ı csever g ermış e . .L.HlJUl1 a-
nör uçU§u yapılmı~tır. Alınan tedbirler şanın yalıdan hemen hemen hiç çıkma- ten, yalıdaki bütün davetliler neş'e için· 
sayesinde hiç bir kaza olmamıgtır. Bu dığını görünce yavaş yavaş işi gevşet- de vakitlerini geçirirken Enver pnŞA 
da Türkkuıu gençlerinin yüksek kabiü- mişler ve son gUnle.rOO vazifelerini baş- ikide birde yalının rıhtımına çıkıyor ve 
yetini göstermektedir. Harbiye mek - tan. savma bir angarya şeklinde görme- karanlıklara gözünü dikerek sanki bit 
tebinden havacılığa ayrılan talebeye ğe başlamışlardL Onların fikrince Os- şey gözetliyordu. O gece Enver paşaY8 

devamlı olarak haftada bir uçU§ dersle- mantı ordulan başkumandan vekili En- dikkat ile bakanlar onun ne kadar asabt 
ri verilmektedir. ver Paşa hareketinin hesabını vermek- olduğunu ve ne derece heyecan iç.inde 

Bu derslere i§tirak eden talebenin aa- ten çekinip kaçacak bir adam olamazdı. yaşadığını farkedebilirlerdi. 
yıısı 230 za çıkarılacalı:br. Hele yalıdaki nkağalann kendilerine Haremağnsı paşanın kulağına, celeO 

Kurumun bütün hesap ve muamelatı çok iyi muamele etmcleri, kendilerine genci ve kimd n geldiğini söyleyince 
tefti§ edilmi§, hesap ~ferinin muntazam paplnrını tarnssuda memur bir düşman paşa: 
olduğu. bütün varidat ve sarfiyatın ev· değil bilakis onu her hangi bir galeyana - Çabuk küçük odaya al .. dedi.. ça-
rab müabiteai bulunduğu bir raporla karşı koruyacak birer dost göziyle bak- buk geliyorum. 
teabit edilmiftir. Bu tcftitlcr kurumun malan memurlann ştiphelcrlni gidcr
bütün Vtibclerinde yapılml§tır. ıniş. teyakkuzlnrını körletmişti. Fakat •• BirMEDI •• 



9 KANUN iE ........ -

a Başvekili 
Krala istilasını vermek üzere 
iken son dakikada vazgeçti 

Brüksel 8 (ö.R) - Dün öğleden sonra başvekil B. Spaak kra1a 
istifa5ını vermeğe karar vermiş gibi idi. Fakat ak~ diğer üç sosyalist 
ııazırla mülakattan soma fikrini değiştirmi§ ve 3-4 haftalık bir $İyasi 
sükUııet devresini faydalı görmüştür. Bu münasebetle başvekil sabah 
sosyalist partisi ve umum aindikalar konfederasyonu ile müzakereta 
girişmişti. Burgos hükümeti wı:nline bir diplomatik ajan gönderilme
sinin bir müddet tehiri sureti1e vakit kar.anılmak isteniyor. 

Fakat buna makabil kabinedeki tek liberal nazır istifa etmiştir. Li
beral partisi hükümet koalisyonundan çekilirse kahine yine istifaya 
mahklim olacaktır. 

Avam Kamarasında Alman ya-
daki -yahudiler hakkında ,., 

sorulan bir sual 
Londra 8 (A.A) - Avam 1'amarasmda komünist mebus Galla

cher hariciye parlamento müsteşarından iatizahta bulunarak Ahnan
yada yahudilere yapılan muamele hakkında Berlin nezdinde müşterek 
hir teşebbüste bu1unmak üzere lngilterenin Amerika ile istişared_e bu
lunup bulunmıyacağmı sonnuşb.D". 

Müatqar Butla bu suale şu cevabı vemıiftir: 
lngiltere hükümeti bu mesele hakkında nazırlar komitesi vasıtasi

Je Amerika hükümetiyle daimi temas halindedir. Bu komitenin reisi 
ve reis vekili 2 kanunu evvelde toplanmış ve meselenin bütün saf
haları tetkik olunmuştur. 

lngllteredeki seçimde iki kadın 
namzet secim listesinden cıkarıldı • • 

Londra 8 (ö.R) - Ingiliz liberal partisi Düşes Atola rakip olarak 
çıkardığı diğer kadın namzedin çekilmesine karar veımiştir. Düşes 
Atol gerçe muhafazakar partisine mensup ise de Çemberlayn kabine
sinin harici siyasetine karşı cephe aldığından intihap komitesi tara
fından takb!h edilmişti. Bunun üzerine ÜÜ!}es Atol mebusluktan isti
fa ederek ayni intihap dairesinde müstakil namzed olarak yeniden 
namzedliğini koymuştur. Muhafazakar parti ona karşı kendi siyaseti
ne muti diğer bir namzed göstermiştir. Liberal partisi de namzed ola
rak Misis Makdonaldı çıkarmışb. Fakat bu intihaptan B. Çemberlay
nın harici siyasetine muhalif olan bütün reylerin blok halinde toplan
masını muvafık gördüğünden Misis Makdonaldı namzedliğini geri 
almağa ikna etmiştir. Misis Makdonald bu namzedlik hakkını umumi 
intihahatta istimal edecektir. Bu sebeple yapılacak mütemmim inti
hapta Düşes Atolun seçilmesi ihtimali pek ziyade artmış bulunmak
tadır. 

Bir ltalyan gazetesine göre 

Negüs ve Beneş 
Eğer kendilerine nasihat verenleri 
dinlememiş olsalardı bugün hüku

metlerinin başında kalırlardı 
Roma, 8 (A.A) - B. Mnssolini tarafından yazıldığı tahmin C'dilen bir ma-

kalede Popolo D'Italia g~z~tesi Londr:ıda Ras Tafari ile Bcnes arasında bir 
muhavere şeklinde sabık Neca~i ile sabık Çekoslovakya reisicüınhul'u tarafın
dan biri Italyaya diğeri Almanyaya karşı takip edilmiş olan hattı hal'ckettcn 
çıkan neticeleri tasrih etmekte ve bunlardan ahk5.m c;ıkarmaktadır. 

Bu makale büyük denıol-rasilerin Habe~istan, Südet ve Çekoslovakya İ!)
lermde takip ettikleri siya:ıetin pek şiddetli bir ~kididir. Takip ettiği gaye 
şudur ki, eğer Nccaşi ile Bcnes daima kendilerine nasihat ve.renleri dinlemiş 
olsalardı bugün kendi hükiiınetlerinin başında kalacaklardı. 

Makalenin ismi ıTaymis sahillerinde bir muhnveren dir. 
Bu muhavere avam kamarasında olan bir mebusun nehir kenarındaki köş

künde cereyan etmektedir. 
Bu mebus en son olarak şu mütalfuıyı yürütmüştür : 
Sizler bugün iki rejim yani demokratlarla totaliterler arasında cereyan et

mekte olan muazzam haı·bin ille şahitleı·islniz. Harplerden birisi bitmiştir. Di
ğeri elan devam etmektedir. 

Benes bu mütalaaya şu cüm1e ile cevap vermekt dir : 
- Demek ki pek yakında Çan - Kay - Şek ile N •grini de aramızda göre

ceğiz. 

Her gün bir korikatör 

- 1lıınem batla daima diyor ki, a.zi= bay, erkeğin eli rahat cl.ıırıııa:. O daima 
lJi r işle meş!]ııl olmalulır. 

.,..,._--.. -
Seyahat notları : 
•••••••••••••• 

Kadınlar Diyarında 

Sarhoşlar Cenneti 
Burada Erkekler, erkeklik haklarından mahrum, kadın 

hakimiyeti altında, fakat mesut ve neşeli yaşarlar 

Burada kadın erkek, kundaktaki çocuktan seksenlik 
ihtiyara varıncaya kadar herkes her gün içer ve sızar 

ölülerin mezarlarına ·bile rakı akıtırlar 
Moyi ( Hind çini ) den bir Frnnsız 

muharriri yazıyor: 
- Bana, madam buraya kadar gel

din muhakkak Radeslileri görmelisin .. ' . 
Dediler. Onlar Çin hindistanının yalnız 
kendilerine mahsus olan garip adetlerine 
sahip hemen hemen yegane kabiledir
ler. Oraya gittiğiniz zaman kendinizi 
sakın pirinç rakısına fazla vermeyin ... 
Bu içki, alışık olnuyanları çabuk tutar. 

Radesler, Darlak ovasının üzerinde 
birbirine oldukça yakın kırk kadar kö
ye taksim olunmuşlardır. Ve her köyde 
ise ancak dört veya beş hane vardır ... 
(Hane) deyince bunları ufak ev veya 
kulübeler sanmayın. Gözünüzün önüne 
ikiyü:ı elli, üç yüz metre uzunluğunda, 
üstü k::ıpaJı ve yerden bir kaç metre yük
sekte ve kalın kazıklar üzerine k~
larta kurulmu.'j uplJ2UD. bir mesken gel
sin... Işte Radeslerln evleri bu kadar 
garip şekilde yapılmıştır. Her köye d~ 
ancak bu alamet «hane> lerden bir kaçı 

isabet etmektedir. 
Bunların kazıklar üzerinde ve yer

den oldukça yüksek bina edihniş olma
larının sebebi buralarda sık sık rastla
nan vah!'li hayvanlardan korunmak içhı
dir. Maamafih alt kısım kabilenin öküz
lerine, atlarına ve domuzlarına ahır va
zifesini görmekfedir. 

Bu iptldai diyarın medeniyetle yega
ne alakası dümdüz bir yoldu ve otomo
bilimiz bu yol üzerinde en ufak bir sar
sıntı yapmadan ilerlcyordu. Nihayet ev
lerin çatısını gfü-dük. 
Kulağımıza neşeli şarkı ve kadın ses

leri geldi. 

değildir. Yani çalışır, çabalar ve ailenin 
yiyeceğini temin eder. Vazifesi onun bu 
kadardır. Idare ve hakimiyet. tamamen 
kadınlardadır. Ailenin reisi kadındır ... 
Aile efradı erkeğin değil, kadmm adını 
taşır. Toprak, mülk, eşya erkeğin değil, 
kadının malıdır. Her köyün bir nevi na
hiye müdürü vardır ki o da tabii kadın
dır. Bazı köylerde kadın bu vazifeyi 
kendi arzusu ile kocasına bırakır. O za
man erkek karısının namına hareket 
eder. KarLSı ölecek olursa hu haktan sa

kıt olur. 

FRANSUV A DôBUSSt 

······························~~·········· 
s Kiralık apartman ~ 

DAHll!E 7 - -~ ,,, 

Unüversite 
Rektörü Ankarada 
İstanbul, 8 (Telefonla) - üniversitt 

rektörü B. Cemil Bilsel cumartesi güni.l 
Ankaraya gidecektir. Rektör Ankarada 
hukuk ilmini yayma kurumunun tertip 
eLtiğ konferansların birincsini verecek· 
tir. Bu vesile ile üniversiteyi alfilrada:r 
eder işler hakkında ala.k.adarlada temas
ta bulunacaktır. 

Holandada 
Almanya ile yapdacak 
futbol maçı menedildi 

Berlin 8 (ö.R) - Roterdamda 11 
Kanunuevvelde Alman ve Holanda 
ekipleri arasında yapılacak maç Roter
dam belediye reisi tarafından, bir lla
dise çıkması korkusiyle menedildiğin

den Alman spor Führeri Holanda ile 
bütün spor münasebetlerinin kesilmesini 
emretmiştir. Bu emir bütiin spor sahala· 
rına şamildir. 

---=---
Romanya da 

Bükre§ 6 (A.A) - Cermaut:ıid· 

divanıharbı reisi Miralay Cristeacae kar· 
si yapılan suikasdin bütün failleri yak · 
lanmııtır. Bunlar bir ünivenite ve ikı 

lise talebesile hi~ üniversite hocasıdır. 

-=--
Polon yada 

Varşova, 8 (AA) - Hudut mmt' 
kası için mutat olan bütün tahdidat il, 
tesis edilmif olan haSU!Ji rejim önümüz, 
deki sene birinci kanun ayının nihaye
tine bdu bütün Leopol mıntakuına 

teşmil edilmiştir. 

---:=---
General Birik 

Edirneye dönüyor 

İİZÜM 
281 Ş. Riza Ha. 
93 İnhisar idaresi 
76 Y. E. Bencuya 
53 M. H. Nazlı 
6 K. Taner 

509 Yekun 
619093 Eski yeka.n 
619602 Umumi yekWı 

No. 
No. 

7 

8 

14 75 15 50 
10 50 14 
13 25 13 25 
12 14 25 
14 50 16 50 

13 
13 50 
14 50 
15 50 
18 

15 75 15 75 
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• . 
• . 
• 

aka • 
• Herşeyi affetti . 

kini aşkına galip 
mağlôbu olmu~tu .. 

görmemesine dayanamadı . 

uzak kalmayı affetmedi. Dalila'nın 
.......................... 
Ancak ondan 
gelmiş, Samson işte bu kinin kurbanı ve 

Şehirdeki köleler ... Esirler, Samsonun 
zaferi karşısında efendilerine hakim ol
muşlardı. 

Gece sabaha kadar zafer şarkıları Fi
listinlilere uykuyu haram etti. 

Samson çölü ... Susuzluğu da yenmiş 
9C şehrin kapısına day~h. 

DaJila, FiliStin büyüklerine, Filistin 
prenslerine dedi ki: 

- Samsonun kuvveti ... Bir insan kuv-
9eti değildir. Onda insanlarm. üstünde 
bir kuvvet var. Bu kuvvete karşı konul
maz. Her halde bu fevkalade kuvvetin 
bir tıl<>ımı vardır. Bu tılsımı ben öğre
neceğim. Bir kadının kollan... Şeyta

nın kollarından daha kuvvetlidir. 

Ve bir kadının öpüşleri en kuvvetli 
sırlan dudaklarından değil ... Kalbin de
rinliklerinden bile çıkarır. Ben Sam.so
nun şimdi bulını.duğu Sorck vadisine gi
deceğim. Onu göreceğim. Tılsımını anlı
yncağım. Sizler vereceğim işareti bekli
)'erek hazır bulunun ... 

* * * Sorck vadisinde Smnson büyük bir 
slyafet verdi. 

Bu ziyafette bütün arkadaşlafı, ve za-
lerl karşısında boyun eğen Filistin 
prcns1eri hazır bulundular. 

Dalila, maiyyetini teşkil eden kadın
larla birlikte ziyafet salonuna gırınce 

Samson ayağa kalktı. Onu elinden tuta
rak sağına oturttu. 

Sruonda derin bir sessizlik hakim ol
du. 

Her kes Dalilaya bakıyordu. 

Samson da ağ2mı açıp bir şey söyle
miyordu. 

Bu umumi sükatu sadece kölelerin, 
cariyelerin mütemadiyen şarap ve meze 
taşıyan hareketleri ihlal ediyordu. 

Filistinli davetliler arasında bulunan 

Samso11 •. Şarap dolu bcıkraçı kaJasma dikti 
Simna da her kes gibi Dalilaya. . . karı- , - Babamın oğlu .. 
sına bakıyordu. Bunun üzerine Samson belind~ki ke-

• Karısını bu günkü kadar güzel hiç merden bir çift yakut küpe çıkardı ve 
görmemişti. Simnaya attı. 

Sam.c;on ise ne etrafını ne de Sinınayı 
görmiyordu. O sadece Dalilanın göz k:-ı
maştıncı güzelliğine vurulmuş, baş dön

dürücü kokusu ile sarhoş olmuştu. 

Bir aralık Simnanın ihtiraslı bakışla

rının farkına vardı. Ve Dalilaya sordu: 
- Kimdir bu adam? ..... 

Simna, arkadaşlarının nefret nazarları 

altında karısının kira bedeli olan bu he

diyeyi bir sevinç tebessümü ile aldı ve 
koynuna koydu. 

Dalila şarap kupasını havaya kaldır
dı. 

- Tanına bağlarında arslanı parçalı-_ .. , 

yan adamın şerefine içiyorum. 
Dedi. Bu söz. üz.erine Saınson gülme

ğe başladı. 

O kadar kuvvetli güldü ki ... Ağzın
dan çık.an soluğun şiddetinden Dalilarun 
elinde tuttuğu kupa düşerek kınldı. 

Samsan bunun üzerine içi şarap dolu 
bir bakraç alarak kafasına dikti ve bir 
kaç yudumda ba.kraçı boşalttı. Şarap 

içerken de Dalilanın açık göksüne göz
lerini dikmişti. 

Sert bir hareketle kolunu Filistinlile
re doğru uzattı: 

- Beni dinleyin ey Filistinliler! Dedi. 
Şimdi size bir muamma söyliyeceğim .. 
<Her kesi yiyenden yenecek bir şey ve 
çok kuvvetli olandnn da tatlı bir şey 
çıktı .. > Işte muamma budur. Bu muam

mayı bilecek olursanız sizlere otuz kat 
elbise vereceğim. Bilemezseniz sizden 
Allaha kurban etmek üzere otuz. öküz 
ve otuz inek istiyorum. 

Dalila Samsona baktı. 

Dağınık siyah saçları bir arslan yelesi 
gibi uzun, göksiinün kılları keçi kılı gi
lbi yumuşaktı. Kuvvetli ellerinin rengi 

anki harp kanı bulaşmış gibi kırmızı 
'di. 

Gergin adaleleri ve sert cildi altında 
duran damarlarındaki erkeklik kanının 
ihtiraslı müziğini duyuyor gibi oldu. 

Göz kapakları, haşhaş yemiş insanların 
tatlı bir rüyaya dalan mahmurluğu ile 
ağırlaşmıştı. 

Kulağında Samsonun sesini duydu: 
- Dalila... Sen çok güzelsin!. 
Kocası Simna ona şimdiye kadar pek 

çok aşk sözleri söylemişti. 

Göksünü kaç defa öğle günC§i altında 
şişmiş portakallara, gözlerini gece karan
lıkta parlayan vahşi hayvan gözlerine 
benzetmişti. Fakat bunların hiç biri onun 
üzerinde bu tek cümle kadar tesir et-

= -
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Sams01ı, kuvvetli kollan ile genç, güzel ve fettan Dalilayı koltuk altlanndan 
kavramış Kendine çekmi§ti 

m~ti. 

Samsonun 
- Dalila! ... 
Derken bakışlarında öylE- bir ateş var

dı ki ... 
Ba.k.Jyor ... Eritiyordu ... 
Bu bakışlar ... Dalilanın hayatına ilk 

karışan, onu kızlıktan kadınlığa götüren 
ilk erkeğin bakışları idi. 

Dalilanın diz kapakları Samsonun diz 
kapaklarına temas etti. 

Ikisi de titrediler. 

- Sam.son ayağa kalktı. 
- Gel... 
Dedi. Dalila, sanki ona yapışmış gibi 

PC§inden yürüdü. 
Çadırda yalnız kaldılar. 

Bu sefer Dalila çırpınmadı ... Bağırma
dı ... Fakat kendinden geçti. 

Gözlerini açtığı zaman üzerine eğil

miş olan Samsonun keskjn b:ıkışları ile 
karşılaştı. 

- Samson, . dedi... Ben seni arslanı 

parçalarken gördüm. Ondan sonra da 
hep Tamna bağlan arasından geçerken 
de görüyordum. Parçaladığın arslanın 
ölümü orada idi. Anılanın kemikleri ara
sına anlar kovan yapmışlardı. Bir defa
sında orada durdun ve bu arıların yap
tığı baldan yedin. işte senin Filistin1ile
re sorduğun muammanın cevabı ... Bal
dan daha tatlı ve arslandan daha kuv
vetli ne vardır? 

Samsan: 
- Beni ele vermezsin değil mi? 
- Hayır ... Seni ele vermem. 
- O halde doğru buldun. Sordui'.,'Ulll 

muammanın halli bu idi. Fakat bunun 
mükafatını Filistinlilere verecek deği

lim. 
- Samson... Arslandan kuvvetli bir 

şey yok.. Fakat sen ondan da kuvvetli
sin. Bu kuvvetin insan kuvveti değil... 

Bunun bir tılsımı var. Onu söyler mi-
sin .. 

Samson, sol elinin avucuna baktı. 
Orada' tali çizgisi üzerinde bir işaret 
vardı. Bu işaretin mfuıası bir kadın tara
fından ihanet ... Demekti. 

Dalilaya: 
- Belimi bacaklarının arasına sıkış

tırıp ellerimi saçlarınla bağladığın za
man ben de her insan gibi olur ve kuv
vetimden mahrum kalırım. 

Dedi. 

Ve böyle söyliyerek dudaklarını gü
zel kadının dudaklarına yapıştırdı. 

Dali1a: 
- Samson ... Dedi, bizim peygamb"r

lerimiz. derler ki dünyadn baldan daha 
tatlı bir şey yoktur. Fakat ben kuvvet
li bir erkeğin nefsini duyduktan sonra 
balı tatmak istemem artık ... 

Ve Dalila ... Hararetten yanan bir in
sanın buz gibi akan pınar önünde kana 
kana ve tekrar tekrar su içmesi gibi iç
ti .. 

Tekrar susadı ... Tekrar icti. 
Sonra bacakları ile Samsonun belint 

kavradı. Saçlnrı ile Samsonun bileklcrl
ni bağladı. 

Ve ... Böylece kaldı. 
Çadırın dısında bekliyen Filistinlilere 

haber vermedi. 
Samson: 
- Beni ele vermedin Dalila... Dedi. 

Sana karşı hem müteşekkirim hem de .•• 
Mahcubum... Çünkü yalan söyledim ... 

Benim kuvvetim senin bacaklarının 

mengenesinde bile beni terk etmedi ve 
etmez ... 

Dalila gülümsedi. 
Başb~c:a.. Sabahın sükun verici ille 

ışıklarına kadar seviştiler. 

•• BirMEDİ •• 
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Monsenyör Lui onların ellerini büyük 
bir samimiyet ve hararetle sıktı. 

- Madamlar •. Dedi.. Daha kral olma
dun.. Binaenaleyh bana merasimle değil, 

• dostça .• Ve bir arkadaş gibi muamele 
edebilirsiniz. 

Oturunuz.. Hep beraber ve dost ara
sında konuşalım .. 

Kadınlar oturdular. 
Delikanlı da bir sandalye alarak onla

ra yakın oturdu. 

Şövalye dö Loren L~ kapıyı kapamış 
ve Monsenyör Luinin karşısında, ayak
ta durmuştu. 

- Sir .. dedi, size getirdiğimiz. iyi ha
berlerin sizi müteessir edecek başka bir 
haberle alakası var. 

Monsenyör Luinin kaşları çaWdı. 
- Ne demek istiyorsunuz. Şövalye?. 
- İ7.ah edeceğim, fakat size üzüntü 

vereceğimden korkuyorum. 
Markiz Dö Montespan : 
- Müsaade ediniz de majesteye bu

nu ben söyliyeyim .. Meselenin nezake
ti ve bilhassa bu işte dolayısiy)e benim 
de alakadar olmaklığım onu söylemek 
vazifesini bana bırakmaktadır. Sir •. Ha
tırlnrsıruz. ki Vnl - Dö - Gras manastı
rından ayrılırken bir genç kızı ben hi
mayeme almıştım .. 

- Nasıl hatırlamam .. Hep .. Hep onu 
düşünüyorwn ve size ona karşı göster
dif,riniz alicenap himaye ve hareketiniz
den dolayı dn çok müteşekkir v• :nin
ncttnrıın. 

-40-

- Sir .. Bu genç kız .. Yani matmazel 
Süzan dö Brevan bana başından geçen 
felaketi, nasıl, ne suretle kaçırıldığını 
anlattı, fakat zavallı niçin kaçırlıdığını 
bilmiyordu.. Bunu ben onun hikayesini 
kendi ağzından dinlediğim günün ferda
sında ve sarayda öğrendim, 

ranına şahit olan üç kişi gayri ihtiyari 
titrediler. 

Maamafih hepsinin de gözlerinden 
memnuniyet ışıkları fışkırıyordu. 

Markiz Dö Montespan, delikanlının 
kinini daha ziyade körüklemek lüzu
munu hissetti. 

- Niçinmiş?. 

- Matmazel Brevan kralın emri 
Yüzünü elleri ile kapıyarak sözüne 

ile 1 devam etti : 
kaçırılmış sir .. 

Monsenyör Lui heyecanla sordi.ı : 
- Ne maksatla ? 
- Ah sir ... ~öylemeğe utanıyorum ve 

korkuyorum. 

-Ben de sözlerinizin manasını anla
maktan korkuyorum madam.. Söyleyi
niz .. Kral Süzanı kendisi için .. Onun is
metini parçalamak için istiyordu.. Onu .. 
Bunun için kaçırttı değil mi? 

Markiz utanır gibi gözlerini önüne 
eğerek mırıldandı : 

- Evet Sir.. Ona matmazel döla Val
berin yerini veımek için. 

Delikanlı, sıçrıyarak ayağa kalktı ve 
haykırdı: 

- Ah sefil.. Alçak.. O en ufak bir 
merhamete bile lfıyık değildir. 

Süzan onun metre~i olswı! .. Yalıuz bu 
diişünce bile beni titretiyor .. Eğer bunu 
yaparsa o alçağın kalbini hançerimle 
delik deşik ederim .. 
Adına kral dediğiniz. bu mel'un.. Bu 

namus hırsızı piçin canını cehenneme 
yClllamnğı bir zevk ve borç bilirim .. 

.Monsenyör Luinin bu heyecan ve fev-

- Ah Sir .. Sir .. Beni affediniz. Emin 
olunuz. ellinde olıruyan sebepler yüzün
den vaki hatamı telafi için her şeyi yap
mağa hazırım. Ve yapacağım. 

Bu sözlerle büsbütün şaşıran 
senyör Lui kekeledi : 

- Nasıl .. Ne gibi bir hata .. 

Mon-

- Sir .. Size her şeyi söylemedim .. 
- Daha ne var? 
- Matmazel Dö Brevan artık benim 

yanımda değil ... 
Delikanlı inler gibi bağırdı : 

- Süzan yanınızda değil mi? 
Nerede?... Nerede? .. Çabuk 

yin .. 
Ve böyle söyJi~'l?rek Markiz.in 

}erinden sımsıkı yakaladı. 
Montc:span: 

söyle-

bilek-

- Oh .. Canımı acıttınız Sir .. Dedi. 
Delikanlı elini gevşetti. 
- Affedersiniz madam.. Dedi.. Hid

det irademi elimden aldı .. Ne yaptığı
mın farkında değilim .. Söyleyiniz .. Her 
şeyi söyleyiniz... Sözlerinizin kalbimde 
açacağı yaraların her biri intikamınun 
şiddetini arttıracaktır . 

- Sir .. Bu sabah evimden çıkmış ve 
Luvr sarayına gitmiştim. Her sabah 
Luvr sarayına gitmek ve kralın kalkış 
merasiminde hazır bulunmak mutat va
zifemdir. Matmazel Brevanı da evde 
ve emin bildiğim insanlar arasında bı

rakmıştım. 

Döndüğüm zainan genç kızı evde bu
Jamadıriı. Uşalclarımdan biri bana bir 
saat evvel . yüzleri maskeli bir sürü in.
sanın evime hücum ettiğini, her kesi 
ölümle tehdit ettikten sonra doğruca 

matmazel Brevanın odasına hücum et
tiklerini, zavallı kızı hurlıyarak ve zor
lıyarak elini kolunu bağlamak, ağzını 

tıkamak suretiyle aldıklarını, bir araba
ya atarak gittiklerini haber verdi. 

Delik.a:nlı : 

- L8net ! diye haykırdı. 
Markiz Dö Montespan devam etti : 
- Bir fut bile kaybetmeden Luvr sa-

ı·ayına koştum. Kralı görecek, ayakları
na kapanacak ve evimden zorla kaçırı
lan kızcağızın bulunması için yardımını 
yalvaracaktım. 

Fakat bütün ısrarlarıma rağmen beni 
kralm yanına bırakmadılar. Bu sırada 

kralın nezdinden çıkan şövalye Dö Lo
reni gördüm. 

Monsenyör Lui Şöva1yeyo döndü : 
- Siz bir şey öE,rrenebildiniz. mi bari 

şövalye?. 

Diye sordu. Dö Lorcn cevap verdi : 
- Sir .. Bu sabah kralı gördüğüm za

man yüzü her vakitten fazla gülüyord\L 

Her zamankinden fazla neşeli idi. Ba
na: 

• - Şövalye ... Dedi .. İnsan mücevher 
kutusu içinde ve elinde bulunan kıy

metli cevahirlerinden daha güzel ve da
ha baskın bir pırlanta elde ederse mem
nun olmaz mı?. 

• - Tabii Sir ... Diye cevap verdim. 
• - Benim, dedi, mücevher kutum, 

yatak odam.dır. Yatağundır. Mücevhe
rat deposu da saraydaki dam donörler .. 
Yani genç kızlar dairesidir. Seni bu ge
ce davet ediyorum .. Gel benimle bera
ber bu daireye benim emrimle getiril
miş olan güzel pırlantayı .. Emsalsiz. in
ciyi gör ... Ve o zaman benim bir An ev
vel Süzana kavuşmak hususunda gös
terdiğim sabırsızlığa hak verirsin..• 

Monsenyör Lui, şövalyenin sözlerini 
bitirmesine meydan vermedi. 
Sapsarı kesilmişti. 

Baştan aşağı titriyordu .. 
Boğuk bir sesle : 
- Demek... Dedi.. Kralın bahsettiği 

inci Süzan .. 
- Evet Sir .... 
- Ve Süzan şimdi Luvr sarayında 

öyle mi?. 
- Evet Sir .. Luvr sarayında ... 
Delikanlının üzerine birden bir sükit

net çöktü .. 
Derin derin nefes aldı .. 
- Mösyö Dö Loren .. Dedi.. Bu gece 

bu cinayetin işlenmesinden evvel beni 
kardeşimle karşı karşıya bulunduraca-

ğınıza yemin ediyor musunuz? .. 
- Yemin ediyorum Sir ... 

- Peki .. Şimdi bana her hangi bir si-
Wı.. MeselA.. Bir hançer de temin edi
niz .. 

- Fakat Sir .. 

- Ben öyle istiyorum mösyö .. 

- Baş üstüne ... ncak ben böyle bir 
cineyeti lüzumsuz. görüyorum. Eğer me
sele sade bununla bitmiş olsaydı bu ip 
siz.in yerinize bizzat ben de görebil.iI'o 
dim.. Hakkı olmadığı bir saltanatın ba· 
şında bulunan bu adamın size reva gör
düğü cezanın alubetine çarpmış olması 
daha isabetli ve daha doğru olmaz mı?. 
Ve size tahta çıktığınız anda onun da 
sizin yerinize ve size tahsis ettiği Pin· 
yerol kalesi zındanına kapatılması daha 
muvafık değil midir? .. 

! - Mösyö Loren .. Size yalnız bir tek 
cevabım var .. O da benim dediğimi ya
pınız .. O kadar .. 

Şövalye, hiç beklemediği bu şiddetli 

irade karşısında boyun eğdi. 

- İtaat ediyorum Sir .. Dedi. 

- Ve madam ki matmazel Dö Brevan 
şimdi Luvrdadır .. Benim de yerim ora
da olmalıdır .. Beni şimdi.. Derhal oraya 
götürünüz. .. 

Bu sahnenin hiç bir noktasını alt kat
ta ve merdiven üstünde dinliyen Gnia
fon ve madam Skarron kaçırmamıslar
dı. 

•• BirMEDİ .... 
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Esrarengiz Japon yada 
2 

4 KARILI iMPARATOR l 
.. r.:~~~!!.: ... ~ı:.T.~.{!:!!.~!! ... §.!!~~ Japonyanın bugünkü kuvvet ve haş-

metini hazırlıyan 
-81-

BiZANS SARAYININ IC YUZU • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lngilteredir 
-- 2-Koca ~öbek bıçağı elinden bırak! 

1905 Mayısının yirmi yedinci gunu mak aevdaaında idi. Şimdi bütün vazi. I 
Avrupa Japon harp filosunun Cu§ima- yetlere kolayca intibak edebilmek hu-

Kama Koca göbeğin elinden düştü. Yengeç Kosti ~i:i<t:::t1:10;;;e::::~men mahvetti· ~':!~!n~~~:=::d::ı:::ı~~~: 
afalladı. iki• haydut, birden sıçrayarak ayagv a kalktılar Bu zafer, Japon filosunun büyük şe- riyle hareket müthiı bir fatih yapmıf· 

fi amiral Togonun ve onunla birlikte tı. 1888 de Vikont Tani: cErgeç Avru
Yabancı, bf1annuı Uzerine bdar eğ-lrüdü. ı Onlar da bilmiyorlardı. Yalnız içle- lngilterenin eseri idi. Büyük Britanya pada baıgösterecek olan nifakı bekliye· 

illi ppkası bapnda, meyhanenin tez- - Eftim.. Dedi .. Demin burada SÖy· rinden biri biraz evvel kar~ıkı:1 hayal .Aşyada Rusyanın ihtiraslarına ve Al - lim. Bu sayede ıarlun birinci devleti 
dh arlramnd.tld kapısı önünde djmdJk lenen sötlerin hepsini duydum .. Sizin 1 meyal kumandana benzettigı hır ada- manyanın Çinde geniılemek aevdaaiyle olacağız> diyordu. Kont Hayqi 1895-
iunıyordu. son zamanlarda birbirinize kan düşma- mın arkasında sivil elbise saray bahçe- Amerikanın Pasifik Oseanındaki reka- tır. 1888 de Vikaat Tani: cErgeç Avru-

Eftimin ol1u onu tanıdı. m olduğunuzu da yine bu gece öğren- sinden geçtiğini gördüğünü söyledi. betine bir fren koymak için Japonyanın beklemeli ve zamanı gelince yalnız ent-
0 .. Biraz evvel meyhaneye gelen ve dim. Burada ne suretle ve niçin bulunu· llıristidi için bu kadarı kafiydi. harp filosunu meydana getirmesine yar- rikacı devletleri kovmakla kalmryarak 

arka kısımda kömür göıdü gUzelin tuza- yorum?. Bunun hesabını sizlere vere. Sebastiyanonun saraydan çıktığruı dım etmişti. Küçük Sarı devletin im- bizzat entrikalar yapmalıdır> yollu be-
ima düşUrU.len adamch. cek değilim. Yalnız Yengeç gibi benim anlanuştı. paratorluk için hiç. bir zaman bir tehlü- yanatta bulunmakta idi. Japon geniıle-

Fakat nasıl olmuştu da öldürülmemiş- bir teklifim var. Ya şimdi burada ölün. Fakat niçin?. ke teşkil etmiyeceği kanaatini besliyor- mesinin en hararetli müdafileri tarafın-
kadar dost arkari-~ kalma~ d ? du. Cuşima bu basit hesaba dayanan dan bu kahil sözler her gün tekrar edi-ti ve buna7a lb'milti- \.-eye ve ~ ga an Ve .. Nereye gitmişti.. L 

_ _ı_._,_ ah ,. d f ,..,.,_ nayallcri birdenbire yıktı. JaponlarÇar- I' Eftimla lAbbmı nenden 'biliyordu?.. cuenWıiz, Y ut, .ıueryem ananın o- Arkadaşının başına bir eıcsAct gelme- ıyor. 
babam lık Rusyaşına galip gelince Togoyu bir JAPON ORDU ŞEFLERi Delibnlı bir taraftan bunlan dÜf(l· muzu ve ın şarap çanağı için he- sinden de korkan, endi.şeye düscn Hıris-

i}ah derc;ce•inc yükselttiler ve kuvvet-nur" ken bir taraftan da bu kanlı boğuş- pinizi yarın Marmaranın dibine gönde- tidi hemen -hir muhafız kumandanını Japon ordu tefleri ecdatlarının cen-
:r- lerinin derecesini idrak ettiler. Bu za-tnada ı.ı .. bi..-y yapmAmuı olmamak i.-in ririm... çağırttı. gaver ruhunu, Samurilerin ruhunu mu-

~ -.- ·---, ""r- fer sayesinde Ruslardan Por Artürü, 
kapıya ..:ı...a-• ...n..ıı.::ıa Tam bu sırada meyhanenin dışında _ B; .... nsta, dedı', eski kurtlardan bir " t hafaza ~tmilierdir. Japon ırkını bütün 

..up-u .J''"..,.. """" San!ilin ll~aıının bir kwnını aldıl;ır. 
Fakat hiç beklemediği bir zamanda gözcü olarak konmuş olan Yengecin Eftim ve bir de Yengeç var .. Onları bi- u ırklann fevkinde göıeo ve fevkiae ça-

191 O seıaesinde l'\.orO!'i tooralctanna it- ,_ w f • 1 uhal f midesine yediği kuvvetli bir yumrukla adamlarından biri telaşla içeri girerek li . . . 1 .ı:· .. armaga ça l§Bn prensıp ere m e et 
la habe di r mısınız . . ht\k ettiler. 1CJ3 2 de Mançulcoyu yuttu- edenleria vey llaline.. Süper y~r~ 

topuilanmış domuz gibi yere yuvar - r ver · Şehir muhafız kumandanı hayretle 
narak debelenmele ba§ladı. - Asker geliyor .. Si.ivari geliyor.. saray nazırının yüzüne baktı. ler bu gjbilerin pqindedirler. ToyallUl 

d t1 h ı.. .. 'lr.~1n- B h b k' S basf t h tarafından irat edilen ve en mühimmi Yabancı, bay u arın ayret ~& u a er, san -ı e ıyanonun e - Saray nazın nasıl oluyor da Bizansın 
'-ledi daha ı.-x.....:ı. didini. derhal 'f · ·· L~ larunı g'b" b. siyah Dragon adını tafsyan bir çok gizli lll'8Slllda İJCr • .Bir """6"'" : 1 a ıçm uaz;ır ş 1 ı ır bu azılı haydutlarını tanıyordu. 

bek Elindeki b v b t · ptı cemiyetler halinde dağılmıJlardır. To-- Koca Gö .• · ıçagı. ı- esır ya · Hıristidi, kumandanın hayretine al- "- ih N 
v Eft' ·· .. ld'l yama, bu aekscnl&.. yaman · tiyar a· rak.. ıengeç ve ım goz goze ge ı er. dırış etmeden tekrar sordu : 

- Bana.. Bana Koca Göbek diye hi· Bir Anda ikisinin de kollan açıldı. r><>lyonu kendine model ittihaz etmİ§ • 
tap etmek cüretini gösteren sen.. Sen İkisi de birbirinin kucağına düştüler. - Cevap ver .. Tanıyor musun?. hr. Hayatlannı kendisi için fedaya "-· 

- Evet.. Tanıyorum.. Şimdiye kadar 
kimsin?. Bu hareket sanki haydutlar için bek- zır milyonlarca taraftar yetiftirdikten 

onların şerlerinden Bizansı çoktan kur- h b 
Bu suale cevap olarak yabancı kafa· lenen bir işaret oldu. 

1 
. T -L< sonra siyasi cinayeti fllyanı ürmet ir 

B. 1. elin kad b" b" t:ıracaktık amma .. Avene erı.. arcu.ıar- .. d f ,__,. ._ tu On sından şapkasını çıkarıp tezgihm üzeri- ıraz evvc ıne g ceye ar ır ır- hird k lık 
1

__ mu a aa unsuru naune aoıı>mut r. a 
1 · · "'ld ·· ~ d · · ha d tlar lan pek çok.. Şe e argaşa ÇIAa- fenatik bir .övaai 0 an-..-r gözüyle ba· ne fırlattı. erını o urmege an ıçmış y u . ki dik. -~ .. .. ..... 

Kama .. ntimin elinden düştü.. Yen- şimdi hasretten kavuşmuş kardeşler gi- nrlar dıye çe n · . . kılabilir. 189-4 te Çinle 1903 te Ruqa 
g afalladı bi kucaklaşıyorlardı. Hem de ne oldu- - Ben sana onu sonnıyorum .. Şımdi ile harbı iatiyen o olmuttur. imparator· fu hayd~t birden sıçrıyarak ayağa ğunu, neye uğradıklarını bilmeden ve derhal ve maiyc~e -~~dan, sar~y mu- )uğun harici münuebetlerini kendi 
kalk.Ular. büyük bir şa~kınlık içinde olarak. hafızlarından kafi suvarı kuvvetı ala- kontrolu altında tutan tek adam da o 

İkisinin de ağzından ayni zamanda Bu esnada ise meyhanenin dışında at ('aksın.. Si'jl(Jh Dragonla,. reiai olmuıtur. Hindde isyanlar tahrik eden 
ve bir sayha halinde tek bir isim çıktı. ve kılınç şakırtılan yükseldi. Yengeci veya Eltimi, hangis~ olursa TOY AMA cebinde bir ADtimi olmadan Yatadıiı 

_ SEBAS'l'lYANO- Asker, bu haydutlar yatağını sarmış, olsun ~~~caksın.'. Ona vereceğim rne~- lar. Şimdi iç Moaolistana ve fimali Çini halde iatediii dakikada milyonlarca 

Eve '--- G'di '--'- · d··ıı · kapıclan j .... riye üzerinde sırmalı elbi- tubu gotureceksın .. Sonra sen de maı- tamamen ellerine aeçinneğe çal1§1Yor • yen bulabilen, tahbn dütınanlarmdan - t J.JeD.. ı a.mıpenm o en.... ..-- • . d ki ask 1 .. ~· 
Haydi birbhinidn bnmı içmele susa- seli, elinde yalın kılıncı ile bir zabit gir- ye~. e . er er de onun ~~tereccgı lar. 1933 te Milletler cemiyetini terk· baç alan. kendi k.ammlanna tatbik eden 
mıuz.. Ya ....,,.,.b:Je beraber bu bir sn- mişti. yol uzerınde hareket edeceksiniz.. ettikten aonra dünkü müttefikleri lngil- odur. T oyama ve lliylih Dragon cf!IDi. 

ril doamrukmn da ne diye daha va- ** Saray muhafız kuvvetleri kumandanı tereyi 1allamıyarak geni~leme hareket- yeti Japonyada radikal fikirlerin ve ko-

k.itsi.z göçürtiyorsunuz! Sebastiyano, arkasındaki resmi saray Sebastiyanonun bir haydut tuzağına dü- lerindc devam ediyorlar. .;,~. münizmin ~atdıı. Zaten ~a • 
-~ " ulmlif lmasmdan ..:IÖM itte- 1 s,o )>~ ... 1: a t• :r .... tiMll -- - • Hoş .. Onlarm bıepllma de dmilel'i bl- muhafls bmenden• elbiaeslnl ~&J" şuru o en~ etme Japoco-a kendi bpdannın l»ütün nıiftir. Kom&aiıldet - ldiçük hir ı.w.. 

bur gibi delik detlk ediJmeAe lbık ,._ sivil elbl8e ile odmıdan ve kimaeye 16- yiın.. Yengeç veya Eftim Bi:atn!llD bü- dünyqa kapalı bulunduğu 1590 mene- kete tetebbüa ettiler mi .kütle halinde 
Eftim ve Yenaeç, baş1armı önlerine rWımeden saray çıktıktan pek az sonra tSeünbasde.lik ve ltodğuklaruulbilirMleuhr. akkakOnlar sinden beri Çini kendi nüfuzu altına al- tevkiffer yapılmaktadır. Bununla bera· 

Co~ zaferim kazanan adam 
Amiral Togo 

ber memleketin müfltül dak.ikalarmda 
komünistlerin de faaliyete girifnıeleri 

ırüç olmamapu-. Fakat imparator var • 
dar. lmparatonın Japonyadaki preatiji 

o kadar büyüktür ki Japon derebeyleri
ne karp ywnruklannı mkan ve zaman 
zaman rk·'••mak *iyen ilıi rulala 
gençler bile Jmpuatora aaddcbrlar. 
Onun aleyhinde birwey dütünmezleT. 

-BlTMEDI-eğmişler, sapan Jreatlmif1er, ağızlarmı Hınstidi arkad8fınm odasına girmişti. tıyanoyu a tanır ar. '-----------------------

•:y~u!:m~ ~ ph- ~~ :;:-0:=ı!:~!lki birazdan ::r!!u~:ı~:.··ı:ı:ıe::!.:e:y~ çı• nde J Bp_O __ D ___ l•_S_f_l•_ı_aA-S--1---
sen tanıyan yoktu. Htristidinin maksadı, Sebastiyano ile yardımı ile muhafız kumandanını behe-
yalnız Koea Gabelin tayfumdmı beraber o gece Samatya manastın baş mehal bulmalısınız. Eğer bulwıduğu yer 

J>nun admı lfltmlt olanlar vardı. papuını ziyarete lltrnek, papazla saray- kendisine tehlike gelecek bir yer değil· 

Onun b6yle an11zm görilnilfil ve Bf- da akdedilen ittifakı bu suretle ve sıkı se rahatini bomuyacaksınız Onu aradı· J 1 ç ki 
Dmle Yengedn Yaimurda ıslanmıı uyuz temaslarla takviye etmek ve .. Ayni za- ğmw belli etmiyeceksiniz. Fakat sara· apon kontro•• u•• ı• n topra arının 
kediler sDJl karpmda Meta tireme- man da onun cUmbil§hanesinde şöyle ya avdet edinceye kadar da kendisini 

si hepsini de tlrklltttL hoşça bir vakit geçirmekti. muhafaza altında bulunduracaksınız. d ld 
~~danım ~ü. -=~~tiğini görünce ~:di.. Valöt geçirmeden derhal yola yüzde yedisini geçmiş eği ir 
Dedi.. Sis de elledDWeld o bnnlrlık Odanm içinde bir aşağı bir yukan 

oyuncaklarmı atmız w ayala bllnnız . doJaprbn gözüne büyük elbise dolabı -BirJIBDi-
Bu emir 1mritu ile derhal yerine getiril- nm aralık kapaiı ilifti. 
'.:I• Belki falin bulunur ·· · di il 
UL şarap Utnl e ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••ı •••••J 

Meyhanenin içini bir maden p1rırtm c1oıabm ara1ı1t kapasuıı büsbütün açtı. : Kiralık apartman : 
larstı. Açar açmaz da gözleri hayretle açıl- : : 

Yerlere alılan. kamalar ü.stü.st.e yıil1- dı. i Şehir pzbıo.u ubsmda 138Z i 
Ch. Sebastiyanonun resmi üniforması do- isayıh (Gül sokak) apmda denizei 

Biraz evnl ölüm efliinde bulunaJar labm içinde asılı duruyordu. ~ k~nf~ru. havi ~ ..... yeni 5 
lle cellitlar neye ulradıklanm bilme- Bu, ne demekti?. :anşa edilmİf bar ev kiralıktır. : 
aen bir bu ~dama bir de ortada hill Hem.-n kapıdaki nöbetçiye kumanda- i Görmek ve Cöriişmek istiyealıerin i 
auçlu çocuklar gibi boyunlarını bük- nı sordu. i~temiz idarehanesine ınüracaat-5 
-n .. d •'-' ha d da '--~---'-_,J- Gönnediıw cevabını aldı. :len. • 
-""9 uran uu y u UGAqUl".ı.ıu1.Uo .. • ••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••• •••• ~. 

Sebastiyano eski dostlanna doğru yü- Askerlere sordu. 1 

Kırk Vezir 
Masal masal içinde 
-2-

Şahzade bu hareket kal'fl8Ulda hid. 
ilet Ye Mabiyete gelerek elinin teni ile 
analıiman .urabaa öyle bir çarp11 çarp
b ki kadmm •izı kan doldu. 

8-aa üzerine kadın gözlerinden İn• 
tikun ateeleri fulatarak tahzadenin Üze· 
tine yürüdü ve: 

- Ey sefih oğlan dedi, ben dilerim 
iEİ eeai tahta geçireyim, een ime bana 
l.öyle mukabele edersin. Ben seni baba· 
-. söyliyeyim de her parçanı lokma 
lokma ettireyim de gör. 

Şahzade, öveyi anasının suratına 
'."tırduktan sonra haremden çıkıp git -
'-itti. 

kadın hemen •çma batma dağıtb. 

4izn.dalô kanlardan iiatiine ........ •
dit 
8i.- icöteYe çeklip ...&61 ...._ ots

"-a. 
Aktam oldu. Pacfitah oilunun ha • 
~ haber almak 8- ..__. air· 

diii zaman kan.anı bu vaziyette görün· 
ce tatırda. 

- Ne oldun~ 
Diye aordu. Kadın: 
- Ey paditalıun.. dedi. Seoin oğlun 

olacak o Midü bozuk gör bak kim bana 
neler etti. Ben onun derdini anlamak. 
melaline deva bulmak için yannna al • 
dun. Sarayı halvet. cüzıel süzel halini 
babnnı sorarken birden üzerime atddı 
ve itti ki benim ırzıma geçe.. NamUM1· 
mu muhafaza için uirattun ve bu hale 
geldim. Daha sonra beni ikna için çok 
fena weyla söyledi. Benim niyetim ba· 
bamı öldürmek ve yerine tahta geç. 
mektir. f.ier bana J'ardım edersen eeni 
de kadın olarak alırım, dedi. 

Ben ram olmadım.Sonra ha aözlsi .ı. 
ze aöyliyeceğimden korktu. Beni öldür
melc istedi. Elinden güç beli kurtul -
dum. 
r-.- bu ~ dw,wa mülbit 

bir hiddete kapdda. 
o gece sabaha kadal' sözüne uyk" 

girmedi. 
Kadın ise sabaha kadar mütemadi • 

,.en Şaha fit verdi. 
- Oğlun aeni öldürmeden een onu 

öldür.. Yoksa tacın da tahbn da ba,.a. 
tan da elinden ııider. dedi. 

Sabah olunca padifaL hemen oilanu 
huzuruna getirtti ve 80l'du: 

Tabii phzade yine aiıana açap ta ce
vap vermedi. 

Padipb bunun üzerine: 
- v.,. laain mit. dedi. Demek an

nenin aöyledilderi doiru. Böyle e.lidm 
sağ lcalmua caiz deiildir. 

Tez bunu cellatlara tealim edin. H.,. 
men boynunu vursunlar. 

Şahzadeyi cdlitlara sötüriiderken 
onu çok eeven miiaahipler- de vaziyeti 
bemen bat vezirine haber verdiler. 

Padiphın tam kırk tane veziri var • 
dı. 

Bq vezir, tahzadenin tehlikede oldu
iunu öğrenince hemen koprak saraya 
geldi. Padifaha ,.hzadeye kıymaamuı 

sebebini sordu. 
Padifah ta meseleyi olduiu gibi an· 

lath. 
Bunun üzerine bat yezir: 
- Efendimiz.. dedi. Kadm 9ÖZiDe 

uyup ta evJMmııu ~ f.ier 

Cankiang 8 (A.A) - Çin ajansı bil
diriyor: 

Hükümet tarafından neıredilen iata• 
tiatiklere göre Japonlar ıimdiye kadar 
ismen dokuz eyaleti ifgal etmiı gibi gö
rünmekte iae de halcikatte ancak mü • 
him tehirleri ve eaaalı münakale yollan 
-boyunca küçük miktarda araziyi elle· 
rinde tutmaktadır. 

Çinin bu resmi istatistikleri bu dokuz 
eyaletin yani Kiangau, Şeang, Anhvey, 
Kiangaı, Santung, Honan, Sanai, Hu • 
peh ve Hopei eyaletleri valaerinden 

- - - - _www 
Jahzadenin bu iti yaptığına tahitler var-
,_ o baılca. Yoksa nahak yere evlit ka· 
nma gİrmif olacaksmız. Soma nadim 
olur ve peritanlık görününüz. Kadınla· 
nn hilesi çoktur. Onlann deaiaeai yü -
ziinden nice canlara kıyılnut. nice baı
lar keailmiıtir. Belki ıiz Şeyh Şahabed
dinin hikayesini iıitmipirüzdir. Bu hiki· 
,.. bclaı bile ve f4ll'İnİn • ,aman oldu
ğuna göeterir. Mü.aade edeneniz o hi
kayeyi 8İze aöyliyqim. 

Padiph: 

- Söyle hakalan o hikaye nasıl feY· 
dir> dedi. 

BAŞ VEZiRiN HllCA VESi 
Bat yezir anlatmaia batlada: 
c Bir gün, Mısır padiphımn mecli -

aiade ilimler toplanıp c Miraç > tan 
baluediyorlartDlf. Mmr padiplu: 

- Bu nuıl ittir. demif. Böyle teY 
olmaz. inan yedi kat göğü gezip cena
blluık ile konuttukten IOlll'& ;riDe 781a
ğına dönüp te yatağını bıraktığı gibi ıı· 
cak bulması akıldan uzaktır. Alimler, 
Hazreti peygamber için mümkün olmı· 
yan birıey yoktur. O bütün bunlan kat 
ile göz arumda. göz yumup açancaya 
kadar yapabilir. Yeter ki Cenabdıak 
müsaade venin .. 

Fakat Mısır padiplu inanmamakta 
anar etti. Mmrda Şe,-h Şahabeddin • 
minele çok ilim bir at ftlda ki Mim 

alınan raporlar esas tutularak tanzim r K1S111i kontrolden anlatalması lizun 
edilmiftir. ırelen mlna tudm: 

Bu eyaletlerdeki nuntakalann ade - Japonlar bu mıntakalann dahilinde 
di 796 dar. Çin hükümeti bu mmtaka- biT kaç noktada balamnakta fakat Çin 
lardan 489 u yani yüzde 61, 44 ü üze- askerleri veyahut çeteler tarafmdan İha· 
rinde tam politik ve idari kontrolünü ta edilmit bulunan bu noktalann harj. 

icra etmektedir. cine çıkmaktadır. 
Çia bükümetinin kasmi surette kont· 

rolünü icra ettiii mmtalı:alar iae 248dir. 
Ve umum arazinin yüzde 3 I, OS fidir. 
Bu rakamlar içine bittabi Şanghay, 

Nankin. Hantov, Isınan, Hanltov ve 
T eingtao gibi büyük tehirler dahildir. 

L -· - E- -
paditahı ona hünnet ederdi. Şeyh Ş.-
heheddia Wilıüu d ... ~ w••Mla 
böyle söylediğini haber alanca hemen 
saraya geldi. 

Padişah Şeyhi tizim ile kaqdadı. 
--Aman efendim.. Niçin zahmet et· 

tiniz. Eier bir arzunuz nr idiyee bura
ya kadar gelmeğe lüzum yoktu. Biz eİ· 
zin ziyaretinize gelirdik. 

Falaa sibi babr abcı ~ .«;yledi. 
Oturup hotbet. oradan buradan aohbe· 
te bqladdar. 

Oturduklan genit odanın dört pen
çereei vardı ki dört muhtelif tarafa açı
lırdL 

Şeyh: 

- Ey padiph.. dedi. Emrediniz de 
bu pençereleri biraz kapaaınlar. 

Padiph emretti. Pençereleri kapadı
lar. 

Böylece bir müddet daha sohbet et
tikten sonra ıeyh : 

- Emredin pençeTelerden birini aç· 
nnlar .. 

Dedi. Dediğini yaphlar. 

Padiıah, açdan pençereden bir de dı
tan baktı ki. ne görsün.. Öyle büyük bir 
me,-dan ki taklnn bklun uker dolu .. 

Paditah bu ukerleri görünce can ba
flDll aaçrayap: 

-atnmnt-

Mıntaltalardan en çoğu Japon)ann 
kontrolü albnda bulunan eyalet Hopei. 

dir. Bu eyalet dahilinde 1 32 mmtaka
dan 44 il yani arazinin yüzde 33 Ü Ja· 

ponlann elindedir. Japonların kootro. 
lü altında bulunan arazinin niabeti Ki. 
ancsuda yüzde l .f, Sekianada 3, Ho • 
nanda yüzde 3, Samide yüzde birdir. 

Dokuz eyaletin heyeti umumiyelİla
de Japon kontrolü vasati olarak anzi
nin ancak yüzde 7, .f 1 i üzerinde cari
dir. 

T amamiyle Çinlilerin kontrolü almada 
bulunan arazinin niabeti en çok Kians-
aidedir. Bu eyaletteki 83 mıntakadan 
78 i yani arazinin yüzde 94 dü Çinlile. 
rin kontrolündedir. 

Çinlilerin kontrolündeki arazi: 

Hepehde 70 mmtakadan 60 il yani 
yüzde 86, Şekiangda 7S mıntakadan 

61 i yani yüzde 81 i. Santansda arazi
nin yüzde 70 i. Aahveyde yüzde 66, 

Konanda yüzde S9, Sanside yüzde 44. 
Hopeyde yüzde 36, Kiangsuda yüzde 
2 7 nisbetindedir. 

Çin kısmi kontrolü niabetleri ehem
miyet itibariyle ,CSyledir: 

Kinapu yüzde 59, Sami yüzde SS, 
Honan yüzde 38, Anbvey yüzde 34. 
Santung yüzde 30, Hopei yüzde 30, 
Şekiang yüzde 16, Hupeb yüzde 14. 
Kiangai yüzde 6. 

Huliaa olaralc büyük tehirlel' hariç 
Çinin doka eyaletinin vaziyeti tadarı 

Çin idarf ve politik. kontrolü yüzde 
61 -44, Kmnt Çin kontrolü yüzde 31.0S 
Japoa yüzde 7-41 dir. 
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ve Sanayi 
ller Gün Bir DifUiye 

O..W.nk pmileriain uindldui iablelerde müttahclma muvu

Roman kahramanlarına 
veren genç kız 

gönül 
zaf ftYa aidldla acent ' in ufal ve ulihi:retlerile t....u hakluaa 
mibe)7in be,unamenio ticanıt kanunu hükümlerine aön ıicilio 
(137) numarama kayıt ve tescil edildiii ilin olunur. 6. 12. 938 

Kupduı ticaret ve sanayi oduı reami mührü ve imza 
DENIZBANK ACENTELERlNIN SiF AT VE SALAHIYEn.E-

Bayan Silvan, ço1c romantik bir kız. imdan, köpek, silvamn üzerinde bir Rll.E TEMSiL HAKLARINI MOBEYYIN BEY ANNAMEDIR 
ala; laer sün pzetede olmclaiu romu lraplan hıliri yap11111• Köpek nihayet MADDE - 1 
l9lriblanm keaip biriktiriyordu. O, uzakJAJtınbmt oldajundan, arabadan .lfbu beyanname ticaret kanununmı birinci kitabmın aekizinci fu-
lla romanlann kabraman1anna sokakta, atlamaia c:esaret etmit; yüzi lmararak hnm 89 uncu maddesi mucibince teacil ve ilin ohmur. 
elam ulonlanncla, tİJatro ve aosyete- delikanlmm boynuna aıdmıt- clri yan MADDE - 2 
lenle ~a. e..Jar, romanlardaki udzade:. acaba ba mu idi? Hayır, bu Denizbank gemilerinin uğradddan iskelelerde müstahdem muvaz-
prmı'er, kontlar baroalardı. Fakat ıe- deiildi. Çünkü romanlardaki as:lzade zaf veya aidath acente1er, bankanın bilh••a vapm it)etmeUne ait mu-
-. ......_, aleliıde hQalta telmiüyen, daima bdıir kalımttı. Halbuki bu amelibnc:la (Tüccar memuru) sıfatını haizdirler. 
w, filoaof, a.m.t olan kimselerdi. evli idi. Banlar, kmn pekgözlülüğüne MADDE - 3 
Hlllli son........., lııüramam olan na ait ufak 1Nr miaaJden ibarettir. Acentelerin (Tüccar memmu) ııfatile haiz olduklan .eJibiyet 
prn • Pn bir berber~ oldaju an • ••• tmılardU': 
J.ı k"'fb. Bay Kamil, banka memuru idi; ma- A) Her acente yalnız tayin edilmit okluğu ilkelelerdeki vapur it-

a.,.... Sihan, ba pnme çolc baya.- mafib, bu yekneaak ve can mlocı mes- letmeaine müteallik muamelit için ancak tasrih edilen 1elihiyeti haiz 
da. Çünldi, onun t.ıa 80ll .....,...m 128 lek onun romant# olan duygularını ve temail hskla tamamen mahduttur. 
inci aa,fumd.l&i prw ~oy 

1 
söndüremiyordu. Bay Kamil, ekseriya, B) Acenteler memur oldukları iskelelerden bilet alacak yolculara 

siW, pp bmna, ln....dı: saçları ve bir kadmı hayalinde canlanclanyordu. bedelini 1>94in olarak bilet verirler. Gemilere tahmil olunacak yük Ye 

--iik bir 7tbi vardL Bu prens, onun cYa böyleai olar •eya biç obm.z! di- hayvanlar için umumi ve matbu prtlan havi konıqmentolan imzaya 
.... ""' tnıt ederken çeneıini kestiği yordu. Müstakbel hayat arkada;!llln ve lüzumu balinc:le maLn muayenesi ve kendi iskelelerine ihraç olu-
iPa de hayal inkiaan ~iikçıe büyü- muayyen olauyan bu karakteri, onu ta- nan qyanın sahiplerine teGlim buıuauncla Deniz ticaret kanunu mu-
,anla. Ba~ Silnnm riiJaa bir biçe 

1 
mamiyle tatmin ettiii l'ibi,• kadınlan cibince kapdana teveccüh eden muamelib ifaya aelibiyettanhrlar. 

pwridi. Ba laidiae, oa aiti ppnc:laki · kartı biiyiik bir .. YC1 besliyordu. Kamil Yolcu ve yük için hükümetçe muaaddak tarifeler hilifında navul ta-
..,_ iPa eiw hir ......_idi ...a. Ame-1 kendi halinde bir aclamcaimL; fakat lep ve tayin edemezler. 
rWa .-,arc1er Wr l.wl • llir ~- amcası, t.m. ntmen, kardefinin otla- Acenteler mesuliyetleri altmda ~lışan memurlara yalnız konut-
llt ...,.__ .... ohnaa, oaa teselli na dair pzetelere -seç fÖyle bir ilin mento ye yolcu biletlerini imza içiıı vekilet verebilirler • 
..,_da. ı •enueği aibuinden ıeçiri,onla: cs.Jdıı C) Acenteler her hangi bir yük için lronupnento bariciode navul 

Bereket ......... auetede yeni bir bir çdgma, siçlü kuwwetli bir~... konhwatoeu bmzim ve imza edemezler. Ancak banka tarafmdan 
.._.. •ılenufb ra """' miellifi an- ~or.• verilecek tahriri mezuniyet hali mÜltelnadlr. 
..... bir cellit ailnil• meamptu. Mamafila, lla kadar iJeft sidilemecli. D) Acenteler yük ahiplerile veya yolcularla hükmü bir aefenlm 
ÇWü romanda kan l'Ö~ sötirü- Çinldi. lrardefinin otla Wr bira huJ. fazla~ pmi1 hiç bir mukavele akıt ve imza edemezler. Yolculara 
~. hant " lolmçlar W W kullauı- 7MiYle alratmaia -..... ........_._ Terilmeai mutad Pfit, selit halk biletleri, P,i muayyen müddetli olan 
h,onla. M.mlila, ... ela diiw kimle Mnea öldiL Bu hUl,a, ameanm ll&ıaA~ biletler bu hüldimden müateanadlr. 
siW. hoclbialldea delil ele atk ~ bdar anına blnuttı. Ancak, bir ta- E) Acentelerin munzzaf buhmduklan muamelib tedYir için ola 
.._ öldiriileahnli. T••• lıl ile öl- liheislik eteri olarak, amca, neN78 her- dahi hiç bir aebep ve naile ile ne istikraz akdine ne de batti mutalaT· 
Awii:Jor, ....._...,. w..p diiello anac:aima dair en mü bir lra:rıt bil,. Ter iBID aeferler navallarma mahauben petin para abzma veya avam 
....... ~ordaf 8ilıim ...,.... i51. Wwwn, .. on bin kmoniuk Wr miraP bbalüne aaJebiyetJeri yoktur. 
na için de biri düello etseydi ne iyi ~ Ba auntle, Kamil iç hiu ko- F) Acente.!« memur bulundukları iskelelere gelen veya oraJardan 
olacaldL Aıbdata Sofi baaetten çat- rona bir bira ..... almattı. vapurlara tahmil edilen yükler için gümrük ve polis kanun ve nizam-
lanlı! c!...--d-IJ 1C.." Wa • •• L-""- müd" 

av--. -*-••• uç wua • lan dairesinde lizmı gelen evrak ve vesaiki tanzim ve imzaya ve bu 
cUç aiWatorlar» ela ba:rau Silvanm detle itleri .......... ..,.,.... itleri bapta gereken idari ve adli t~leri ifaya mezundurlar. 

mndaiu sibi Çllmaadtlar. O, D' Artan- .,açleri, Kamili kwtannalı, devrilen 
,... Pcwtom .. AnmİIİ, anne •e ba- kotrayı dojrultup 7'bdiinnek idi. Sa- J) Acenteler, bankanm tubeti bulunmıyan iskelelerde aalilıiyet 
huiyle birlikte :raPbiı bir sezinti de hildEki halk bu sahneleri haftalara .ey- ve mezuniyetleri daireainde ifa ettikleri muamelittan doğan hak ve 
Jobutanm birinde sönuüttü- remaqlerdi. Kotran dünltildaten ton- vecibelerden dolayı banka namma mahkemelerde ve kaza aalihiyetini 

Porto., D'Artanyan'a, Pepiciğim ra, akşam Uzeri yat kulübüne selen Ka- haiz diğer makamlar nezdinde ilaunei davaya ve itbu muamelit do-
D'Artanyan da ona Toni diye bitap mil, he.o defumcla cb~ gene bir par- layııile üçüncü tahıslarm banka aleyhinde açacaklan davalarda ban-
ediyorda; Artemisi Kari diye çaiınyor- ça açılacatun.» demekten bir tülü vaz kayı temsile ve bu huaua için iban tevkil veya azle mezundurlar. 
lanb. En 80lll'at JM.ntada yiyip içtik- pçmemi,ti. K) Acentele.: bankadan vekileti mahsuaa almadıkça kat'iyen ıulb 
leriuia parumı vermeden üçü de •mt- Neras alqamlardan bir alqamdı. Ne- veya ibra tuanufunda bulunamazlar. 
mala kallrıfbler; polia ıelince de Jüç L!-.Jlelti Lhlrlar L!I- _ .!L..L!!......e L..... L) Acenteler banka ,ubeai b•lunmayan yerlerde mahallindeki 
L!.... ... , ,, -LL .::...&- ,, L-d!I • ..... .,. __ - -ı- --- nr bankaya müdevver iskelelerle deniz fenerlerinin idare ve itletmeaine ... __ ,_,.._...-mı rn _._... hJoorlar,.... ..... ~ 
mi tnllif ellirdiler. HaJhaki, .. ,.... Sil- Bunlan sa... Kamlin ye•ew Hile da- müt.U."k cari muamelat icin de yubıda yuılr kayrt ve prtlar altm-
..... ciri :JMI bir uabadeıt uin ortaya 

1 
rnarlan kahanmth. Kotra ...,. köpürte da bankayı temsil ederler. 

pbcai.. hayalinden pç;riyordu. clri lröpiirte y......ak ilerliyordu. Ufuklar MADDE - 4 
,an atdnde• aaulö bir mir kUYVqle mumavi idi. Kamil l'özlerini süzerek Elyevm mGatabdem bulunan acenteleri ilerde iatihlif eyliyecek 
~ yüzijncl• yok oJmattu. Ne IOkakta baktriw ._ .. , _,,... atıamclan batb olanlann mat ve aalihiyet)ıeri ele yukarda yazılı hükümlerle taayyün 
n ne de, aaueleri lmlan:ım nn:kadde- bir kilisenin kulesi lfÖSÜ öninde büyü. eder• 
ralm:ı dümenc:ilik etınele çalıfhklan, en tliikçe büyüyordu. Hülya içinde, cae- MADDE - 5 
mi:!!cmmel clwcdana ekaeriya alal ta- tam sana, ., Afrikab diyorda. Fakat ltbu beyangame bükümleri ilenle yine uaulen tetcil ve ilin prtile 
rafmdan ufa ~ ıo yetelerde l'iqir birdenbire Ml'lletmele, kotrayı her zaman hankaca tadil edilebilir. 28. 11. 938 
de ona rutlamak mümkün değildi. bir yana yıatınnaia batJada. Tehlike DENIZBANK UMUM MODORLOK 

!WOWU&VV&L cu~ IBla -

Herkesin üzerinde ittifak ~ 
ettiği bir hakikat : 

....., öile ve üpm ber yemelrtm 
.......... s .... 

Kullanmak 

Şartiyle 

RADYOLIN 
Dlflerinizi tertemiz, bembe

YK ft sapal)am yapar. Ona 
yirminci asır kimyasının hAri
kalarmdan biridir. denilebilir. 
Kokusu gi17.el lezzeti ho§, milt
roplara karp tesiri yüzde yüz-

dOr-

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

dişlerinizi fırçalayınız. 

GR 
Niçin daima 

Çi~ n k ü 
Evvelld ıün soluk a1auftL 
diln yatıyordu, bu sabah 

dipdiri &7aP blkta. 

GRiPiN 
tltiin .. •· 

a..., pnaJen 
clindiriı. 

GRiPiN 

p • 
1 

• 
1 n 

tercih ediliyor ? 

aNa vm •mlfla ama, çalı çe;tmgeu bir kotranın direk acuna aıdı .._.... kulüp Soiuk alım· 
F.rkeğin biri ona _kartı bes!~ ~ 1 ıittikçe INyiiyordu. Bir an oldu ki, (3069) 

adaaMIL Ona atk1111 adam akıllı itiraf ba,..aiı _,. clefecek bir vuiyele seldi Jaima, nedeye, 

~~~~~~~~ki,~~~-~~~r------~·------~----·---------1-=~~ 
Irat itirafta bahmacak yerde, onun 111'• bayan Sil~ c uıbade> .-; kurtar • .. .. 

~~ ~ ~-= =:kotraya pnaprk~ -- - ~nmbaıı~,,~~~I/" ·ı ... bı· rıcı J =· ~ c.......-:..Ue mendil ararkeu, SilTan orta- cBanka memurlannclan Josef Ka • '!/), 
dan lrayboJUTenuitti. Bu ıelWde bir atlı mil• diye takdim etti. 
itirahm biç bir roman olmmanuttı. 
Ba biçim atk iliu ecl.. iuuularla dolu ------------
olan bir diia:ra, onuu sözünde bir çöl- tzMtB BELEDlYESlNDEN : 
elen kfka bir 19" dejildi. - Beher metre murabbaı 480 kuruş-

Bayan Silnu aaclece pek romantik tan 2408 Ura bedeli m11Nıımnenl\ otm 
olmakla kalımyor, aym umancla ziya- lekizinci adanın 60Z metre murabbam
cleti:rle peksöslüliilder ele SÖll•borda. daki Z3 sayılı arsasuun satıp başütip-

Ba km hakikaten akWı ha......._ likteki şartnamesi veçhile Z7/1Z,/938 sa
alumyacap maceralar Pefİucle idi. ö,- h ıünü saat 16 da açık arttmma De ihale 
le ac:ayiplild..i vardı ki, itilenlerin ina- edilecektir. 
aacaiı sehuiyordu. Meseli, seceniu İştirak edecekler 181 lira 75 kuruşluk 
MUizlijiude mf bir inauı aesi itilmek teminat makbuzu ile enriimene ıelirler. 
icin, baballl" uykudan uyanclJnyorda. Z - Beher metre marabhm 100 ku
Alda uinuPa mac:eralanudan biri de, raştan 126 lira bedeli muhammenli clok
aoa tatil det1wincle bir ot anabuiyle san dördüncü adanm 12' metre murab
yolcaluk ;rapmau olmuttu. Bayan Sil- bamdaki Z4 sayıb arsasuun satqa başka
.._ lla mac.ayı aulabrkeu lmllaud.ıiı tiplikteki prtnamesi ''Cf"hile Z7/1Z/t38 
eösler, kutuplara •eya cenubi Amerika· sah ıünü saat 16 da açık arttırma ile 
mn nhti ormanlarma dair yadan ya- ibaJe edilecektir. İştink edecekler clo
mlan bile ıölı~e b..Jnyordu. Tabii, kuz lira 50 kuruşluk teminat makbmu 
kule sibi :riiluek bir ot arabuma aadıp ile encümene gelirler. 
tırmanmak, her ne bahama• oluna ol- 9 _ 13 - 20 _ Z3 4342 (3816) 

Plft ~.,i açmamalc ve kızsın CÜ· ı - Karşıyaka su idaresi ~iu satın 
9efle yanın saat yolculuk yaptıktan aon- . . . 
"' araba ile birlikte umanhja sümek alınacak 65 adet su saaü baş mühendis-
llü ük bir it deji)di ! ı likten tedarik edilecek ke if ve şartna
F.l.t asıl kıyamet handan aonra .. op- meleri 'eçhilc açık eksiltmeye konul· 
ıınuşta. Bayan Silvan ot yüklü arabad'ln mu .ur. Beher adedi 14 lira 50 kuruştan 
-.ağı inememi,ti. zgvallmm bu on cb- 65 ad dinin mu ıammen keşif bedeli do
\ika içinde çekt:ld rbi tasvir etmenin kuz ) iu kırk iki lira sn kuruştur. İhal
lmkinı yoktur. Onun anlattıklarma göre lesi de 27/12/ 38 salı gfuıü saat IG da
uunanlıkta kaldığı bu müdd t zarf :ıda dır. 1 tirak ed ekler yetm's lira yetmiş 
ırtak dünyadan ÜJ1lİd3'i k~miı oldu-c beş 1 uru luk ı makkat teminat mak
ÇÜI anne ve babasyle bile vcdalqm:... uzu L encüm ne geli 1 r. 
fiinkii, bütün ömrünün bu ot arabua.., 2 - F. rcfpn ada 645 i d sokakta İn· 
a.tüud1! geçeceiine kanaat aetirm! lap mektebin n itibaren 3 aptmlatak 
En aonra, bu k .. i!k çiftlik eahı"binin o w 19 m . c bo;) do karuıliza yon baş mü-
la aelerek arabac:bn af&iı atlaım-•ı nd ııliktcn ücret&iz olarak tedarik edi- -------------·-------------
ona aöylemif. Şimdi, bu macera de' ~ek ke if ~c ~artnamesi nçhile açık kuz yüz on üçüncü sokakta (Burdavat- lZ/938 ..ıı ıUni1 ... t 11 Wır. Ve -.. 
r~luiun :reni bir fash batbJ'OI'. ;ı;iltmeye .konulmuştur, Keşif bedeli çılar çarpsa) 8 u)'lla dükkiD 'ba§kitip- lik icarmm muhammen W ele 111 

C-aencin, yalupldı bir deliluaula old 5 liradır. ihalesi de 27 /12/938 sah ıü· lildeki prtnameai veçhiJe ve balen itP- liradır. 
1- farkeltiii içia, ....._tlan ~- i uat on altffladır. İJtirak edecekler 74 li altmda 1'ulUDaD ..Ustecıiria mukavele İştinık edeeekler ZI llra 50 inrnıılblk 
..... - ............. ,....... . ·~ 75 lwnşluk muvakkat teminat mliddetiain bi•eıwwl· ..... edilmek annıaldaat teaimt -\' .... - n 
... aiıJ ıo.t.• koc_. bir lrös:e' Jmma De endiw pllrler. ,.Jl:iıle ft Wlı .... miW•ı• iean ,.. ......... 
•• • ......... lranrmaia batlad 3 - Belıılin ................. dfecı' 'ho, Aclk ...... ile ..... rt/ t- ıt-·-· .. (1111) 

dir. 

GRiPiN 
1 

Tecrübe edlDk 

fCABDfDA GVJIDE J KAŞE AU.NABDJR.. 
Wm ve markaya dikkat, Talrlideim•• almnm 

Iktısat Vekaleti lzmir ihracat 
kontrolörlüğünden: 
Palamut ihracatçılarının dikkat 
nazarına: 

Palamut clıp - Nümunu leri, nizanmemeejnin 20 inci maddaiae 
s&e, heyetçe yeniden teabit ve ihzar ecHLnittir. 

Alibdarlann, ıs birinci kanun 1938 tarihinden itibaren mer'i,.t 
mnldine sirec:ek olan, mezkUr niimuneleri ıörmek ve tedarik emMk 
bere acele dairemize müracaatleri. 4341 (3067) 

Doyçe Oriyentbank 
DRESDNER BANK 

DRESDllEB BAllK ı Z JI j B 
MERKEZi BEBl.JN 

A••an711da 175 pllesl ıaeYCaltlll' .. 
Sermaye ve ihtİJ'at akçesi 

171dl0,800 Ravl&anal'lı 
Ttlrkiyede 1Ube1eri : ıii'AIBUL ve 1ZM1R 

llmNa ....... : KAlllBE VE ISKENDl:aJYB 
Bir tlrlll ._..na ılltmr ifa ve bW eder • 
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S 1 C AK? 
Sicak havawn size hararet vermesi, kanınız~ zehir
leyen "Toxin,, lerin vücutta artmasındandir . Bu 
tehlikeli "Toxin" !eri ENO "MEYV A TU:~U: " 
içerek def ediniz . ENO leziz ve k~vve~ v~cıdir. 
ENO kanınızı temizler, vücuddaki zehirlen a~, 
hararetin ve kabizin önüne geçer. ENO sıze 
sıhhatınızı ve kuvvetinizi iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

TAZE 
ucuz 

TEMiZ 
iLAÇ 

Her tiJrlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SIHHAT ECZAN ES/ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Kmıı•ınJa 

Ballk yağının tazesi 
hllAI eezan eslnde 

8CZACI KEMAL AIC1' AŞ DİYOR Ki:KEMAL KA
tf lı. BALIK Y AGI YALNIZ Rfı..AL ECZANESİNDE 
•42'1LACAK2'1R. 

9.JS SENESi BAŞ MAHSULV, GIDA KUVVETİ 
~CIDEK, İÇİMİ c:oıı. HAFİF BİR ŞERBErria. 

MİDESi ZAD'l.ERE TAVSİYE EDERDi 

'l'ENl ABIR ~llfflFE il --™-· UMUMİ DENİZ 
ACENTALIGI LTD. Olivier ve Deutsche Le· Fratelli perco 

Şürekası vante Liıt.ie Vapur centası RELLENİC LİNES LTD. 

GERMANİA ==11 kıi.nunuevvel- BİRİNCİ KORDON REES G. "'· B. H . HAMBURG AüRİA:i'.İCA .• A. Dİ 
de beklenilmekte olup, l3 kanunuevvel- BiHASJ 2'EL. 2443 HAVIGATI NE 
cie hareket edecek, Rotterdam, Ham- POLO vapuru 3 birinci kAnunda Lon- 8ARDİNİEN vapuru halen limanı- LERO motörü 8 -12 Uırıhinde g~lerek 
burg ve Anvcrsa limanları için yük ala- drndan gelip yük çıkaraw ve ayni U • mızda olup Anvers, Rotterdam, Bremen ayni gün Patmos !..eros Kalir~nos Istan-
caktır. manda Londra ve Hull için ytik alacak- ve Hamburg liınanJan için yilk alacak- köy, Rodosa hareket cdecek~ı~. . 
ATHİNAİ va uru 20 kfmunuevvelde tır. tır. VESTA vapuru 12 - 12 tarıhın~e gelip 

beklenilmekte :ıup, 23 kanunuevvelde Llnl WEİSSESEE vapuru 19 dan 24 ilkkl- ayni giin Midilli Sclfuıik Draç Istanbul 
hart>ket edece~ Rotterdam, Hamhurg Deutsclle L~~ante- e nuna kadar Anvers, Rott~r~, Bremen Burgas Varna ve Köstenceye hareket 

1. 1 . • ük. al cak•·- DELOS vapuru bırıncl klnunun orta- ve Hamburg Umanlan içın yük alacak- edecektir ve Anversa unan arı ıçın y a """· . 
GRİGORİOS c. il vapuru 28 kanunu- sında ~amburg, Bremen ve Anversten ta\ LERO motörü 12 - 12 de gelerek 13 

evvelde beklenilmekte olup, 30 kfuıunu- gelip Y':il' çıkaracaktlr. -- 12 tarihinde Pire Korfu Saranda Brin-
evvelde hareket edecek, Rotterdam, LJVERPOOL RA2'2'1 disi Valona Draç Gravusa Spalato Zara 
Hrunburg ve Anversa limanları için yük AI ... GERİAN ve LESBİAN vapurları ~ERİCAN EXP OR T Fiume Tricste ve Venedik. 
al ktır yüklerini İstanbulda aktarma ederek IJNİE • P fFOSCARİ motöril 13 - 12 tarihinde aca. . t· l • 

HELLAS vapuru 2 kiınunusani 1939 DENIZBANK vapurlariyle znııre ge • EXİRİA vapuru G/ !2/ 938 de bekJeni- limanımıza gelerek 14 - 12 de Leros Ro-
da beklenilmekte olup 5 kanunusanide miştir. yor. Nevyork için yUk alacaktır. dos Brindisi Bari Triestc ve Venedik li-
hareket edecek, Rotterdam, Hamburg ve EXMİNİSTER vapuru 20/12/1938 de mantarına hareket edecektir. 

Anversa limanları için yük alacaktır. nedik, Trieste ve Şusak limanları için bekleniyor. Nevyork için yilk alacaktır. ROYALE NEERLA.N -*- yolcu ve yük alacaktır. EXTAVİA vapuru 29/12/ 938 de bek- DAİSE KVMPANY ASI 
BALKANLAR ARASI Gerek vapurların muvasalat tarihleri, Ieniyor. Nevyork için yUk alacaktır. HERCULES vapuru 8 - 12 tarihinde 

HATTI gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- gelerek Burgaz, Varna ve Köstence için 
ZETSKA PLOVİDBA A. kında acenta bir teahhüt altına giremez. -- mal alacaktır. 

O. KOTOR Daha faıla tafsiIM almak için Birinci, OBERON vapuru 12 - 12 tarihinde 
_ _,,_ Kordonda 152 numarada • UMDALı .JOHNSTON W ARKEN gelip Rotterdam, ~crdam ve Ham-

(( ı, O y C E N n umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat UNIES LrD. burg için ylik alacaktır. 
Lüks vapuru pazartesi 12 kanunuev- edilmesi rica olunur. İNCEMOORE vapuru 11 ilkkinunda --

velde saat 12 de fzmirden hareket ede- Telefon : 4072 Müdüriyet bekleniyor. Burgas, Vama ve Köstence S VENSKA ORİEN2'E U• 
cek, Pire, Korlu, Adriatik limanları Ve- Telefon : 3171 Acenta limaıtlanna yük alacaktır. NİEH KUMPAHY ASI 

Karaciier, lııöltrek, tat ve kumlamıdan. 
mtite.elit uncllarma, amar sertlikleri 
ve pPn•nhk pkiyetlerinbi URİNAL ile 

r:eçirinh. 

• 

1 
Vücutta toplanan nsit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, knııı temiz!er, lez
zeti hoş, nhnnıası kofoydır. Ycmcltlcr
den sonra yanın bnrdnk su İ<:erisinde 

aJmır. 

İNGiliZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOliLU - İSTANBUL 

Daima Kanunlaı·ına Sadıktır 
Yaratan kuV\·et, bir insana s?J:hat ve saadet icind.! ~ .. sama?; hakkını vc~·

m.iştir. Her türlü suiis*..imal \e tabiat !mmmlannu ::ıykırı haı-cketin cezası 
öfünıdür. 

Yl'RDDA.~! .. Her uıman kemli J«>ndlnin doktonı el!... Büfün uzviyetini 
ıömen g~r ~ve giirdü:iin en ufak ttrmı üzerine dcrh:ll (anliyctc ıeç.. Ken
dinde düşkünhilt, halsizlik, i~bsü:hl', kamilzlık. kmı,•ctsidik, tembellik, kor
kaldık mı hissediyorsun?. BunlRr uzviyc!iıı imdat i;ıarctidk Çahuk ydi~ ve 
h11yat ~ksiri olnn. . . . . . . . . . 

-- MARSİLİA vapuru 7 - 12 tarihinde 
gelip Rotterdam Haın}>urg İskandinav· 

DEN NORSKE MİDDEL- ya ve Baltık limanlan için yük alacak
BA YSUlfl.IE, NLO tır. 

BAY ARD vapuru 12 ilkkinunda bek- GOTLAND motöril 22 - 12 tarihinde 
leniyor. İskenderiye, Dieppe. ve Nor- beklenmekte olup Rotterdam Hamburg 
veç umum limanları için yük alacaktır. İskandinavya ve Baltık limanlan içfıı -- yük alarak hareket edecektir. --SERYİCE lfARiriME SERYICE MARJTiME 

ROUllAİN Roumain Kumpan~ı 
B U C A R E S T ALBA jULİA \•apuru 14 -12 tarihin· 

DUROSTOR vapuru 27 ilkkanunda de gelerek Malta, Marsilya, Cenova li· 
bekleniyor. Köstence için yilk. alacak- mantarı için ylik ve yolcu alacaktır. 
hr. İlandaki hnrcket tnrihleriyle navlun-

- - lardaki değişikliklerden dolayı acenta 
SOCİE'J'E VAPEIJR DE mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf. 

BULGARE !;ilat kin ikinci Kordonda 72 - 4 numa· 
TZAR FERDİNAND vapuru 9 ilkka- ıada FRATELLİ SPERCO vapur ncen

nuna .doğru Burgas Varna için hareket tasına müracaat edilmesi rica olunur. 
ed('ccktir. TELEFON : 2004 - 200:> 

T o p A N E 

Teraziler i 
Tii!'k·yenm en birinci terazi fabrikasa•m ma· 

ınulatıdır. Taklitlerinden salwt•••z ... 

BRISTOL 
Be yoğlunda 
U~3iZM't2CE 

OSM A Ni·YE 
Sirkecide 

rrzzT.?,J227-ZZ7..Xlt 
Bu her iki otelin miisteciri Tiirkivenin en eski otelcisi BAY OMER LUT· 

Fll,diir. 43 senelik tttrül>e'li idare5iyle bütün EGE halkına kendisini se.dlr
nıi tir. 

OteJlerindc misafir knfanlar, kendi evlerindeki rahatı bulurlar. 

'' Beş çiçek 
'' 

KO LON 
ALTIN DAMLASI- BAHAR- DALYA I<ok ula ıın ı yarat n 

s. • FE BiT 
Eczacıbaşının en yeni ş<ıheseri 

MERKEZ Depc: Meşhur E~zıınes· 
( 
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Fransız - 1 
~

. .. . .. 
A 

....... ' . :rnan misakı etrafında 
Fransız hariciye nazırı diyor 
Bunların birinden di - erine 'bir 

ki: "iki 
köprü 

mihver vardır 
atılmalıdır .. ,, 

,.. 
Roma resmı mahf ellerinde 

Paris deklarasyonu müsa
şekilde karşılanmış it 

Berlin, 8 (Ö.R) - •Berllner Tageb
lah gazetesi Faris mUmessiline Fransız 
hariciye nazırı B. Bonne tarafından ve
rilen bir mUWtatı neşrediyor. 

Almanya ve Fransa tarafından imza 
edilerek aralarında samim! b1r iş birliği 
için elzem olan havayı yaratan dekla
rasyonun ehemmiyetini gösterdikten 
sonra B. Bonne iki memleket arasında 
ekonomik ve kültürel mUbadelelerin in
kişafmın her iki milletin §imdiki hayat 
~lanrun ısltıhına hizmet edeceğini te
min etmiştir. 

Fransız barict siyasetinin istikbalde
ki temayülleri hakkında sorulan bir su
ale cevaben Fransız hariciye nazın bU
tün milletlerin, ananevi dostluklarını 

muhafnzn ile beraber, yekdiğeriyle vi
fak havası içinde yaşıyabilmelerl lüzu
mundan bahsetmiş ve Alman hariciye 
nazırının söilerini tekrar ederek demiş
tir ki : 

•İki mihver vardır, bun1ann birinden 
diğerine bir köprll atılmalıdır!• 

Muhabir sormuştur : - Fransız - Al
man deklarasyonu, her millete kendi 
ananelerini ve malikAnelerini muhafaza 
ile beraber, onlan bazı saplanmış fikir
lerden kurtaracak yeni ufuklar açacak 
mıdır?. 

B. Bonnenln cevabı fU ohnuştur : 

1talyan rivyerasından bir manzara 
Bu mUnnsebetle B. Bonne Alman hn-, kerelerin nasıl cereyan edeceğini bil

rciyc nazın ile görUşmek fırsabnı bu]- dirmiştir. 

duğundnn dolayı çok mnhzuz olduğunu Diğer taraftan öğleye doğru B. Dala

sôylemiş \'e bu kabil nıülakntların bey- diye general Emili riynsetindeki Korsi
nelınilel meselelerin halli için faydalı ol- kalı eski muharipler ve malCtller dele
duğu kanaatini i1.bar eylemiştir. gnsyonunu knbul etmiştir. Delegasyon 

Faris, 8 (Ö.R) _ Başvekil B. Daladi- başvekile Korslknlı eski muhariplerin 
ye bu sabah Eliz.e sarayında rcisicilmhur umum! asamblesi tarafından ittifakla 
B. Alber Lebriln tarafından kabul edil- kabul edilen ve İtalyan milddeiyatı kar

şısında Fransaya sadakat ve merbuti-
~·ctlcrinl teyit eyliyen karar suretinin 
metnini tevdi etmiştir. 

Hariciye nazırı B. Bonne de bu sabah 
İngiliz sefiri sir Erlk Fipsi kabul ed~ 
rek görU~Uştür. 

Roma, 8 (A.A) - Yarı resmi Gorna• 
le D'ltalia gazetesi Fransız-Alman dek-
larasyonu hakkında diyor ki : 

- İlk müzakere safhasından son im· 
zası s:ıflıasına varıncaya kadar biltün 
İtalyanın mnlUmatı bulunduğu bu dek· 
larasyon Avrupada sUlh siyasetinin ye
ni bir delilidir. 

Milnih anlaşmasından beri enternas· 
yonal münasebetlerde bnş gösteren 
umumi teskin faaliyetinin de yeni bir 
tezahürildilr. Vakıa tarsin eseri yavaş 
yavaş terakki etmektedir. Fakat bunun 
devamlılığı barizdir. 

Yakında Romayıı gidecek olan lngiliz ba§Vekili Çemberlayn 

Roma, 8 (Ö.R) - Alınan hariciye na
zırının Farisi z.iyareti ve Alman· Fran-' 
sız deklarasyonunun imzası milnasebe
tiyle resml •İnformaçyone Diplomatika• 
gazetesi İtalyan resmt mahiellerinin gö
rUşlerini şu suretle aksettirmektedir : 

•Roma rcsmt mnhfclleri deklarasyonu 
müsait bir §ekilde lcar§llamaktadır, zira - Her millet kendine ait olan şeyleri mişUr. Ba~vekil bu mülakat esnasında 

muhafaza etmekle beraber beynelmilel 1 Alman hariciye nazın ile Pariste cerc
emniyet tesis etmeli ve bütün milletlerin 

1 
yan eden müzakereler hakkında devlet 

gayretlerini sulhçu bir iş birliğine tahsi.<ı reisine izahat vermiş ve bugün yeniden 
edebilmeleri lmkfuıı hasıl olmalıdır. mesaisine başlıynn parlamentoda milza-

ild. alakadar devlet mlinasebatının tav
zihine ynrıyacaktır. Deklarasyon İtalya 
tarafında hiç bir sürpriz yapmamıştır. 
Zira bunun metni dnha teşrinievvel so-

Lübnanda Alevilerle Sünniler 
arasında müsademeler olmuştur 

Beruttan bir manzara 
Berut 8 (A.A) - Alevi halk He bazısünni mUslüman rüesa arasında çıkan ihtilaf neticuinde alevt mıntakaamda 
pleyan hiaıl olmuf ve bazı müsademe ler cereyan etmittir. Bu asayipizlik kar·ııamda hükümet makamab icap eden 

ı.dbül .. 

Fransız parlamentosu açıldı 
Umumi siyaset münakaşalarına 

yarın başlanacak •. ~ 

Fransız par1.a~entosundan bir celse 

Paris 8 (Ö.R) - Fransız parlamento- derasyonu namına B. Fernan Loran ve siyn.seti tasvip etmiş ve demiştir ki: 
sunun en mühim siyasi gruplan hUkU- Peltan radikalleri namına B. Şa5odur. l « Dahilde terakki, hariçte sulh birbi· 
metin umumi slyn.seti hakkında bugün Grup relsled konferansında umumi rini tamamlayan şeylerdir.> 
parlamentoda açılacak milnakaşa mUna- siyaset mUnaknşalarına yarın ve icabı cumhuriyet federasyonunun mümes
sebctile vaziyetlerini tayin etmek Uzerc halinde cumartesi sabahı devam edilme- sili halk cephesinin para, ekonomi, sos· 
sabahtan içtima etmişlerdir. BaşJıca ~!ne karar verilmiştir. yal hayat ve siyasi hayat sahalarında 
grupların hükümete karşı temayUllerin- Paris 8 (ö.R) - Mecliste ilk istizah dört iflas kaydettiğini bildinnş ve hUkU• 
de hiç bir değişiklik yoktur. CUmhurl- hatibi olan B. Fern.an Loran demiştir metin umumi mesat konfederasyonu Ue 
yetçl sosyalist birliğinde ve radikal .905- kl: komünist partisini dağıtmasını isteJllir 
yalist grubunda hUkümet lehindeki to- Münihten sonra başvekil bütün Fran- tir. Sosyalist partisi mümessili hUktiJ'l\t" 
mnyliller, ba§Vekil B. Daladiyenin mil- sız enerjilerinin daimi seferberliği için tin vergi emlrnamelerinin küçükleri eı.· 
zakerelerde hazır bulunamamasına rağ- harar~tli bir davette bulundu. Bunu ka- diğini ve bilyilklere dokunmadığını so)'· 
ı:nen, blr kat daha kuvvetlenmiştir. Bu bul ettik. Fakat ne için seferber olaca- !emiştir. 
da maliye nazırının takındığı vaziyetin ğnnızı bilmek isteriz. Halk cephesinin Komünist partisi namına B. Düklo hU· 
bir neticesidir. Filhakika B. Marşandu iflasını tasfiye etmek Itızımdır. Adliye kilmete ve bilhassa hlikümet reisine kar
kanun emirnameleri yolile elde edilen nazın Pol Rcnyo bu iflasın plançosunu şı şldq,etli ithamlarda bulunmuştur. 

varidat mcnbalarını muhafaza etmek yapmıştır. 2 sene evvel 46 miJynr frank -·-
zarureti Uzerlnde azlmktır davranmakla olan masraflar şimdi 137 milyara çık- v eziristan hareketi,. 
b(!raber bazı vergi lhUkUm1erlnin, karşı- mıştır. Şim<il milli mUdafon meselesi bü
lığı bulunmak şarilyle, tadili hususunda tün dJğerlerine funirdir. Eğer hilki.lmet 
uysal davranmıştır. pıırtllcrln istiklalini temin edecek şekil-

Mebusan meclisi saat 15 de B. Her- de intihap kanununda ıslfilıatı terviç 
yonun riyaseti altında açılını~ ve hükU- ederse mut.ediller kendisine zahir olacak
met umwnt siyaseti hakkındaki iırtizah lardır. 

takrlrlerinin derhal mUnak8§asını kabul Bundan sonra milsiltakil sollar namına 
etmiştir. Bu saate kadar ancak lkl hntip B.Şaso Milnlhte sulhu kurtaran ve Fran
söz almıştır. Bunlar da cilmhuriyet fe- ıız - Alınan anlaşma.sına yol açan harici 

nin bilancosu 
9 

Londra 8 (A.A) - Taymis eazete"' 
sinin Dclhiden aldığı haberlere gör• 
Hindistanın ıimali garbi hududund• 
Vez.iristanda yapılan hareklt Eylül e'/1" 
na kadar lngiltereye bir milyon 758 biti 
İngiliz lirasına, 291 ölü ve 85 yaralı)'• 
mal olmuıtur. 

nunda Fon Rlbbcntrop tarafından DU- yondan mUteessir olanuyacağı da mil- mahlellerinin gösterdiği husumete J1lU· 
çeye tebliğ edilmişti. Esasen DUçe bu kerreren beyan edilmiştir. Bu sebeple tecssiftir. Bunlar Versay muahedes~ 
mahiyette bir deklarasyonu Sulha fay- İtalya Alman hariciye nazırının Paris tortularından halı\ kurtulmamış o1\l9 
dalı telllii eder. seyahatini sempati ile takip etmiştir ve tarihi geri çevirmek istiyenlerdir. 

cSürpriz uynndırmamasmın diğer bir bu iki devlet arasında daha iyi mUnase- Deklarasyonun Berlin - Roma ınih'"~' 
eebebi de ıudur:DüçeAlmanya ve Fran- betler tesisini arzu eder. Nasıl ki Al- rinl zaifletebileceğinl Uınlt etmiş oJlıl 
sa arasında arazi ihUlAflan bitmiş ve ikl manya da Akdcnizde İtalya ve İngiltere bu mahfellcrdir. Fnkat bu acınacak b1t 
memleket hududunu kat'i şeklini almış arasında tesis edilen iyi komşuluk mü- ümittir. Ancak iki devleti, iki milleti ~ 
telakki ettiğini müteaddit defalar söyle- nasebcUerini sempati ile karşılamışb. iki hükümeti sımsıkı birlqtiren bu ~ 
ınlştir. Roma - Berlin mihveri gibi kud- ıMesul İtalyan mahfelleri ancak bay verin mahiyet ve inkişafından ~ 
retli bir teşekkülün böyle bir deklaras- Bonnenin siyasetine bizzat bazı Fransız olanların beyninde doğabilir.• 

------------------------------------------------------------------------------__... 

Ebedi Şefin renaz~ meradmtnde bulu"mak çin Ankaraya giden Hatay heyeti kamutaydan çıkarken 


