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DiPLOMAT 
Şinasi REVt 

Hayata menfaatle, maddi manevi zararın kolu, Paktlar ve Dekla
rasyonların iıleyen eli, istiklal ve tamamiyetlerin mes'ulü diplomat· 
lardır. 

Diplomat, vukuat dokuyan mekilctir. Mukaddes davaların heyecanlı 
aYUbtlanm, her gün gazetelerimiz muhtelif pozlarla neşreder durur
lar. Adeta gazete sütunlarının zinetidir onlar ... 

ASJR 

ŞEHiR .HABERLERi 
Rakı fabrikasında 

bir hadise 
--tr-

Bir amele, Jıendisini 
işten çılılll'an usta 
başıyı ytlf'aJadı 
Alsancakta Mesudiye mahallesinde 

Ticaret vekaleti soruyor 
Borsa 

satıcıdan 
hakkı alıcıdan mı, 

mı tahsil edilmeli? 

Alaşehi 
-~

Bağlarına kır 
düştü 

Son günlerde üzüm mıntakal 
ğı düıtüğü ve bağ ltökleTini s 
duğu şehrimize gelen haberlerd 
1ılmaldadır. SalilıH. Turgutlu v 
lıir bağlarında bu yüzden hasar 
olduğu anlaşılmaktadır. Ancak z 
beti henüz belli deii}dir. Şehr 

alikadar makam. bu mevzu 
Koca bir vatan müdafii rolünü yüklenen bu insanların hususiyet

lerine girmeği, onları mümkün olduğu kadar yakından tanımajı arzu 
ettiğimizdendir ki, hAdi.seaiz ve arhedesiz günlerde bile gazetelerimiz
de hep onların akislerini görürüz. 

Günde kaç defa ellerini yıkadıkları, misafir kabul ettikleri günler, 
baston yahut şemsiye merakları bize hiçte yabancı değildir. 

dün bir hadise olmuş ve B. Macidin rakı 
fabrikasında çalışan uıta h&Jl Cemal 

Oclanm mütalAası şadur : Borsa haldu möstah· 
silin öclecliii bir meblAldır ve satıcıdan gayet 

ağır surette yaralanmıştır. cüz'i nisbette a l!nması mavalıktır 

tetkikata baılaımtbr. 
Eyi bakılmamış veya yeni ça 

taban yerlerdeki bağlarda zarar 
yüzde elliyi geçmektedir. Eyi v 
nında bakılmış bağlarda ise yü Buluttan nem kapmakta mütahassıs oldukları için bir hassas terazi 

gibi sikletin ne tarafa yükleneceğini daha evvelden keı;federler. 
Nihayet bizden uzak, fakat tanrıya yakındırlar. Milyon ve Milyar

larca insanın icabında kanını emip akıtmak, yahut ta sağlam bir haya
tiyet aşısı ile uzun seneler, sulh ve sükuna kavuşturmak onların tarihi 
yapan ellerindedir. 

Diplomasinın hayalde yaşayan manası beynelmilel sahada hakkın 
avukatlığını yapmaktan ibarettir. Fakat hayal ile hakikat arasında 
uçurumlar eksik olmadığından diplomatların sadece menfaat ve hırs 
peşinde koştuklarını görüyoruz.. Bu yüzden daima diplomatlar hak
kındaki hüküm kararsızlık ifade eder. 

Ondan ötürüdür ki kusurları sadece budur. Tıpkı şu malum fıkra
daki küçük ve basit kusur gibi ••. 

Vaktile bir gözü kör, bir ayağı topal, bir kulağı sağır ve kanbur 
kadınla evlenmiş birisine arkadaşı: 

- Kör kadını ne yapacaksın) 
- Her şeyimi görmez 1.. 
- Sağırlığı) 1.. 
- Her teYİ duymaz 1.. 
- Ya topallığı> 1.. 
- iyi ya, gezip tozmazl.. 
- Fak.at kanburuna ne diyeceksin? 
- Eh canım ou kadarcıkla kusuru olmaam mı) 1.. 

Sinui ıu.vı 

Tereddüd Devresi 
Ermiştir Sona 

Rakı fabrikasında çalışan Kazım Halen mer'i bulunan ticaret, zahire ve 
adında bir işçi, vazifesinde faydalı ol- hayvan borsaları talimatnamesi muci
madığı diiJüncesile dün usta başı Cemal hince satıcıdan alınmakta olan borsa üc
tarafından i~nden çıkarılmıştır. retinin alıcıdan alınması ticaret vekale-

Kazım, işine tekrar alınmasını iste· tine teklif edilmiştir. 
mişse de isteği reddedilmiştir. Kfızım Vekfıletten ticaret odasına gelen bir 
bunun üzerine bıçağını çekerek usta başı ~riratta, bu hususta bir karara vara
Cemali kolundRn ve karnından ağır su- · ilmek için keyfiyetin tetkiki ile borsa 
rette yaralnmıştır. lcretinin alıcıdan mı, yoksa satıcıdan 

Hi.ıdiseden sonra hastaneye kaldırılan mı tahsilinin daha muvafık olacağının 
B. Cemale ameliyat yn~ılmıstır. Hudi- 'Jildirilmesi istenmiştir. 
seye adliyece d konmuştur. Şehrimiz ticaret ve sanayi odası bu ..-*- hususta etraflıca tetkikat yaparak şu 

YOLVERGİ~İ 
Müll~l•e ıerı Juılılıında 
hğl7' emir 
Bazı yerlerde yol vergisi mükellefleri

nin vefatlarında vergi borçlarının va
rislerinden alınmakta olduğu anlaıılml§· 
tır. Dahiliye Vekaletinden vilayete gelen 
bir tamimde bu muamelenin yanlıo ol
duğu. vefat edenlerin yol vergilerinin 
kanun dairesinde terkini icap ettiği bil
dirilmiştir. 

-tr
Vllci:vette taylnlel' 

Kuşadası k.azaanın Davutlar nahiyesi 
müdürü Raif inan Selçuk nahiye müdür
lüğüne. ödemiş tahrirat katibi Cemal Ak
man Menemen tahrirat katipliğine. is
kan mümeyyizliğinden açıkta kalan F et
tnh ödremi' tahrirat katipliğine tayn 
edilmi .. lerdir. 

'leticeye varmıştır : 
- "Borsada satılan ve satış bedelle

:inden muayyen bir nisbettc borsa hak-
'tı alınan maddeler ınUstahsilin emeğiyle 

ıctişen toprak ve hayvan mahsullerini 1'icaret vekili Bay Cezmi 
tcskil ctme:tedir. ~ u I 
Borsadakı satışlar, ya dogrudan dog- 1 mak için borsa haklarının azami binde 

ruya müstahsil veya mUstahsil namına yarımı aşmaması ve battA te§kilAtını 
komisyoncu ve yalıut ta mütavassıt taJ 'dar d k 'd ta bo b" . ı e e ece varı a ve rsa ınasına 

"trler tarafından yapılmaktadır .. Satıcı sahi b l bo l Imı B . .• p u unan ve rç u o yan orsa-
tarafından verılmekte olan borsa ucret- 1 bo hak1 k ·· 'i b" k 
1 · b 1 .. tahs'l' h bma arın rsa annı ço cuz ır ra -
erı u suret e mus ı ın esa k 1arak kabul tm 1 · · afık _ . am o e e ennın muv 

ödenmektedir. olacağı kanaatinde · 
Borsa hakları alıcıdan tahsil edildiği Yukanda yız. • 

takdirde nihayet alıcı günün piyasa ha· an.ettiğimiz veçh.ile borsa 
k ti · · tak" t kl ,,,_ ll f 1 haklan alıcı veya satıcıdan her hangi bi-re e erını ıp e me e m~e e o -

duğuna göre borsa haklarını da kendisi rl tarafından verilirse verilsin mUstahsl-
vereceğini nazan itibara alarak daima lin ödiyeceği bir meblağ o1makla bera
ödiyeceği borsa haklan nisbetinde nok-ı her bunu alıcı verdiği takdirde nisbeti 
san fiatlcrJe mal mübayaa etmek cihet- pek az olan borsa haklarını da kendisi 
!erini hesap edeceğinden bu da müstah- vereceğini ileri sürerek alışta menfaat-

bulmainaktadır. 

Kemalpaşada vasail zarar nis 
de otuz tahmin edilmektedir. 

Bu münasebetle bağcılarımw 
korumak için aalahiyettarlarca 
kadar ne,redilmi§ olan broıürl 
yarak yapılan tavsiyeleri dikkat 
etmelerini hatırlatmak isteriz. 

-*-
Pazarlıksız sa 

Kanunu 
Pazarlıksız. satış kanunu 

hakkında her ay Iktısat veldle 
caret mildilrlüğüne muntazam 
faaliyet raporları gönderilmekte 

Son ay içinde kanunun tatb 
tesbit edilen noksanlar bilhassa 
muhtelif esnafın muamelerinde 
mtl§tilr. Bunlar sattıklan nuu.IATJI 

ketleri haricindeki flatlerle ve 
usuliyle sattıklan için flddetle 
edilm.iflerdir. 

Etiketsiz satq yapan 25 esnaf 
da kanuni muameleye teveuUl 
tir. On muhtelif esnaf (ı:m:arlılklal 
yaptılından cezalandınlmqtır) 

deki levhalarla teşhir ed.IJ.mlftir. 
nalın pazarlık yaptıklan takl!rrilH 

ğinden dükklıılannın beter gUn 
detle kapablmasına karar v 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -ı Biz hadiselerin inkişafını tam bir 
huzur ve sükun içinde büyük bir dik- --of::t-- silin .sırtından çıkacaktır. lenmek hislerine meydan verilmiş ol- -*-

eden aylarda tehaddüs edecek facia kat ve teyakkuzla takip ediyoruz. arn~a ve posta ,, lları Binnetice gerek alıcı ve gerek satıcı- ı mamak için öteden beri alışılan usul ve Belediye Daimi 
karpsında harbe girmek kararında Hiç bir zümre lehine ve aleyhine hc:sdit meyanında 
bulunduğunu tasrih eylemiş bu)un- 1 fji(j bir temayülÜmtİ7. Ye hareketi- ~ .. S eıeilmive ek 

nın ödiycceği borsa haklan rcnçberin ' teamüllere ve müstahsilin menfaatine encümeni ıoolandı 
nam ve hesabına verilen bir meblağdır. l daha uygun olarak borsa haklarının sa- Bdediye daimi encümeni dün ö 

aydı bu hAHenin zuhura gelmesinin 1 miz yoktur. Hasılat meyanında para yerine dam~a 
5nlenebileceği mütalaasım ileri sü: Buna rağmen Balkan devletlerine ve posta pullarının kabul~ caiz olmadığı 
müılerdi. Bir çok defalar tekrar edi-ı ve bu meyanda Türkiyeye karşı bazı halde gerek emanet suretıyle ve gerekse 
len bu mütalaanın isabet ve ademi İtalyan gazetelerinde tehdit ve ihtar- hasılat olarak yapılan mürasalat mey:a
lubeti bu defa tecrübe edilecektir. !tara tesadüf edilmiştir. Türkiye mat- n'.~~a P_ar~ makamında pul göndcrild~i 

Bu sebeplerden dolayı müstahsili koru- tıcıdan alınması mUtalAa.sındayız. sonra belediyede reis Dr. Behçet 

- lıte lngiltere Avrupanm en kor- bua.tı bu neşriyata lazım gelen mu- gorulmüştur. 
lcunç günler yatadığı, ve hatta 1914 kabeleyi yapmıştır. Gümrük ve inhisarlar vekaleti, daire
e nazaran daha çok ağır bir durum- Fakat aramızda en küçük bir ihti- ler arasında muamele yapılarak mahsup 
Cla bulundugu" fU dakikalarda hiç bir ] ... f t d .. ·ı "k h tt... makbuzu gönderilmesini bildirmiştir. a mevzuu mevcu egı ı en, a a . 
tereddüt ve .i;pheye mahal barak- T" k. ltal d k b. Ancak tahsıl olunan para, umumi mu-

y- ur ıye - ya arasın a sı ı ır 

mıyacak tekilde takip edeceği yolun dostluk havası hakim iken bazı ftaJ. v~eney~ .dahil olmıyan müesseselerden 
istikametini artg" a vunnucıtur Polon- t 1 . · b .. bet · bınne aıt ıse, bunlar ancak mahsup mu-

~- '.$ • yan gaze e ermm u munase sız 

ya, Romanya ve Yunaniatana müte- hareketlerine akıl erdirmek biraz güç ame!esi yapmak caiz olnuyacağından bu 
veccih genitleme ve zorlama hare-I I E" I ) d k b" knbıl paraların naltun emanet hesabına 

o uyor. ger ta ya emo rat ır f k d d'I _L 1.. d . · d 
kederini silahla karşılayacağını çok l k 1 tb h'" . . masra ay e ı erew; usu u aırcsın e , meme et o sa, nıa uat urrıyetme .. d · ı . 1• d 

Fuarda teşhir edilecek eıyalar 

Yüz bin liralık döviz 
kararnamesi dün geldi 

Serbest dövizden hangi müessesele
rin iştirak edecekleri tesbit edildi 

kat i ve resmi bir lisanla tesbit ey- h" b 1 b . h h . gon erı mesı azım ır. 
• . ısa ıp u unsa u nC§rıyatı er angı 

lemı! bulunuyor. . . . bir muharririn phsi düşünceleri sek- M · Fuarda teşhir ve satılacak eşya hak- ellerin iştirak derecelerine- ve te§hir e~ 
~ger 191 4. tahlilim yapa~rın linde kabule imkan bulabiliriz. Fa- art ayında lzınir kındaki heyeti vekile kararnamesi Fuar tikleri malların nevi ve mahreçlerine gö-

mutal&aaında ıubet varsa beşenyet kat biliyoruz ki orada vaziyet aksine- Jitnanotı'l ihracatı komitesine tebliğ edilmiştir. Bu karar- re Fuar komitesi karan ve Fuar hUkU-
büyük bir felak. etten kurtanlacak 1 d'ır. Her -y hu"'ku''met"ın d"ıreLt'ıfine Mart ayı içinde lzmir limanından muh- • r- ~ nameye gore Fuarda teşhir edilmek Uze- met komiserinin tasdiki üzerine - buı 
A'Ynln.nın emnıyet ve huzuru ma- 1 L-ölıdır. telif ecnebi memleketlere yapılan ihracat tiril" k Fuarın dev ı- on" re ge ece ve aını mildde- istisnalar haricinde- her teşhirci için en 
.. baJ1nda cereyan edecek müzaktte- Şu halde bu donki•otl k ereden yekunu 12085 tondur. Bu yek Onda 1192 lince satılacak mallar, memlekete 5' ' çok 2000 Türk lirasını geçmemek üzere 
lerle iade edilebilecektir. .. ır u n ton üzüm. 641 ton İncir, 96 ton hurda d y ' Temmuz 937 tarih ve 2-7005 sayılı ka- taksim ve tevzi edilecektir. 

E" h .. ta 'h tek or-u or '· incir, 620 ton pamuk, 1829 ton pala-
la

ger __ :!~- fCYe illragmtl endA "ı - Balkanlıların hiç bir tedbire ha§ rarname hilkümleri dairesinde ithal olu- Seorbest döviz taksim ve tevziatından: 
rar na~, m e er ava arının d k ba 1 k k 'b" mut 460 ton valeks, 1503 ton tütün. nacaktır. Mezkfu 5 Temmuz 937 tarihli A) Merkez bankasındaki klenn· g he-

• • • A • • vurma an ur n ı oyun gı ı mu- 2061 ah 682 k b 

reisliğinde toplanmıı. bazı kanali 
ve yol inpatınm ihalelerini yapm 

-*-Çlnede,,,,. ~ 
sağlılı memuru 
Hayvan kesafeti ve hayvan ihr 

bir transit merkezi olan Çine 
hayvanaan sıhhi vui7etlerl Ue 
olabilmek Uzere Aydında baytar m 
!ilğünce müdilriyeti umumiyeye 
müracaat göz önüne alınarak ç· 
hayvan sıhhat memurunun tayin 
ğl bildir~. 

-*Düzeltme 
Dünkü sayımızda ağaç bayramın 

yazımızda cormanların sedledğil ve 
!ediği hudutlan cümlesi bir tertip 
lı.şlığı olarak cormanlann beklediii 
dutlar> §eklinde çıkmıftır. Düzel· 

hallını sılahlara tevdı eylıyecekler kadderatlarını tehlikeye maruz hı- ton z ire, ton uru ıe ze, kararname hükümlerine ~an mem- saplarına nazaran alacaklı bulunduğu-
d kt" k' b · · ·· h · 236 ton miyan kökü, 324 ton hububat, AAıa" H"l'Gnll eme ır ı unun netıcesı şup esız rakmaları Çeklerin ve Arnavutların lekete ithali caiz olmıyan mallar Fuarda muz memleketler menşeli mallar, 9 :!" ı 
1914 faciasının daha ağır bir şekilde Ak be ı .. d'" 1 . • • • .. 566 ton zeytinyağı, 150 ton muhtelif yalnız teşhir edilecek, fakat memlekete B) Aramızdaki klering veya benzeri meıeasfmle Jıutlandı.. 
tek la as cakb a 1 terme usme ı>rı mı ıstenıyorr madenler ve T 725 ton muhtelif emtia A dın (H ·) E 1 bil rar nm ına vara r. Eğ k f 1 ·d 00. 1 b" d .• •. sokulmıyacaktır. anlaşmalarında sergi veo panayırlarda Y , ususı - vve ce 

Bu mevzular etrafında bugu""nden er a a ar a y e ır u unce dahildir. ıı.· 'bi Aıı. ba 12 · 
ı b k f l ld d ki Fuarda bizzat veya namına harekete teşhir edilecek ve satılacak mallar be- 5un gı 5aç yranu rusan 

L-t'" tah 'nler yap .. . kA k yer a ıvorsa u a a ar a an ı a- _ w _ ba ...n~n 15 Pınarba 
&n ı mı maga un an yo • lam k l" k l la ..,.. salahiyetli yerli bir firma tarafından dellerinin tarih sırası haricinde serbest- IS'"' saat te P orman 
tur. Yapılacak b·ır tek ı'• ha ... dı'seler'ın nnı an a ta asa geç 8 maz r. E••lıaf s"'.'lerl bah · d ku•1 ..... - ..... 

s .,. ~ temsil edilmek suretiyle iştirik eden ec- çe tesviye edileceğine dair umuml hük- mune çesın e wouu~· 
inkişafına intizar eylem~ktir. Balkanlılar hayat ve istiklal uğu- Bayındır ve Tirede evkaf işlerini tef- nebi firmalar tarafından yukarıdaki hü- mü ihtiva eden memleketler menşeli Bayrama orta okul ve sanat okul 

runda kanlarını dökmesini bilen kı- tı'• eden evL-f mu""du-ru·· 8. Esad Se•ezlı' 11 b 1 l be ualliınleri le nL 
y KA • kümler dahilinde ve Fuar talimatname- ma ar veya öy e bir hükmü ihtiva et- e ve m Y u.a. 

zıl derelerle hayatiyetlerini sulaması- avdet etmiştir. Yalanda diğer kazalar sinde yazılı esaslara uygun olarak tet- mekle beraber bunun için muayyen bir 4 üncU ve 5 inci sınıf talebe ve . 
nı bilen milletlerdir. evkaf idarelerini teftİf edecektir. birden sonra memlekete ithal olunacak miktar tasrih edilmiş ise, bu meml,.k~ menleri, vali ve belediye reisi, de 

Şı.mdı'lı"k Tu··rkı·ye Avrupanın RU Uzak ve yakın tarih gözlerimiz -*- ı 1 ali b ud· : ... ı-lr etmı-1......:ıir :ır mallar bedeline hasredilmek üzere ti - er menşe i m arın u miktar dahilin- m ıranı ~w.a- ~... • 
karışık durumunda ı'lk safta yeralmı• öniindedir. -' i d kal k 1 f ty_'

11--- da a.ıı..... L.. 

b 1 
ır B·ıh T·· k. . hd" 'h .. erg sarayı lllfaatı cart ihtiyaçlar meyanında 100,000 Türk e an ısını an isti ade edemiyecek- flJIUUlilU , "'"" u.:vramma 

u unmayor. 1 888a ur ıyenm te ıt ve ı - Fuarda sergi a&ra)'I inpatına batlan- liralık aerbest dövizi..n 1939 Izmir enter- lerdir. bir alaka göstenniJtir. 
Türkiyenin bu hadiselere alakası ~rlara bile tehammülü yoktur. Tür- mıfbr. lnıaahn süratle ilerlemesi için l&- nasyonal Fuarına tah.sisl kabul edilmt,.. -*- Merasime mllll marşunızla bal~ 

beteriyetin maruz bulunduğu ağır kiye ne iktiadi ve ne de siyasi nüfuz zım gden tedbirler müteahhit tarafından tir. SEHJR GAZİNOSU ~t mUdürll ile.~ baş m · 
tehlikelerden teessür duymaktan iba-

1
1 h<?.lgesi olacak bir memleket değildir. alınmıştır. Bu yüz bin liralık serbest döviz teşhir 1. u~A EDJL.._OR (Agaç v~ eh~y.eü) hakkında 

ret kalıyor. Luzumauz ve yersiz tehditlerden de ~.., • JI nutuk söylemışlerdir. 
Bütün cihanca malumdur ki Tür- gözümüzü kırpacak değiliz. Yurdu- ,••Kl•••••••••••••••••• 9' Birinci kordonda Şehir oteli önünde Müteakiben talebe ve halk ile 

kiyenin dış politikasına tam bir İstik-! muza uzanacak eller ancak dostluk Biri teknik ve temsil şaheseri, diğeri çok acıklı ve müessir bir mevzual tesis edilecelt Şehir gazin08Unun ıartna- her, evvelce hazırlanmış olan yer 
lal ve bitaraflık hakimdir. elleri olabilir ve samimi mukabele malik iki bil~ filim meai hazırlllnllllfbr. Masa ve sandalyeleri tohum ve fidan dikilerek n~li bir f 

Netekim ilk safta tehlikeye maruz görür. Aksi maksadlar]a uzanan kol- B U G t} N ı' ~ ~ cins~en olmalt üz.ere ~Parit edil- geçirilmiştir. Ağaç bayranu bun 
milletler büyük devletlerden teminat lar kınlmağa mahkumdur. Ku·· lt u·· rp ark . mı,tir. Gazinonun elektrik te.ısabnın ga- sonra her yıl şubabn ilk pazar 
almak lüzumunu duymuşlardır. Bi- Eğer dost bildiğimiz milletlerin 8 f nem Q 8 l yet muhteşem olması için hazırlıklara de- muntazaman kutlanacaktır. 

. bö 1 b. d h vam edilmektedir. ERB~ı.ı·D., zım ·ye ır teminata a i tiyacı- gizli bir maksadları ~a sa bu neşriya- &-. & · &-. 

mız yoktur. Bundan dolayıdır ki bn manasını anlamak kolaydır. Eğer Güzellik ve sanat kudreti ile bütün dünya kadınlannm sevdiği ROBERT -*-- ArfeZi"eft laef 
Çe b la R Y . TAYLOR ite dünyanın en şık ''e gu'"zcl kadım İREN DUNNE'nun beraber Beledl"e IJ""'"esl " ~ m er yn omanya ve unanıs- mevcut dostluk duygulannda sami- JT '",. Aydın, (Hususi) - Erbeyli incir 
tana teminat verirken bu teminahn mi iseler bu kabil nCfl'İyatı yalnız cok temsil etlikleri llzeıelnde tetJılfıfep istasyonunun su ihtiyacını temin e 

bilhassa Türkiyeye de tebliğ edil- yersiz ve manasız bulmakta değil K a d ı n 1 a r 1 n s ı r r ı Şehir Meclisinin muhtelif encümenleri üzere açılmasına karar verilen artez.i 
eliğini söylemekle iktifa eylemiştir. biraz da dostluğumuz hesabına teh- dün öğleden sonra çall§&rak bilhassa büt- inşaatına başlanmıştır. 

Bunun da sebebi kendilerine çok Jikeli saymakb yerden göğe kadar 1 çe ve otobüs tarifeleri etrafında ltararlar Şimdilik 0,75 metrede bir su bul 
sıkı münasebetlerle bağlı bulunduğu- haklıyız. Fransız Akdeniz filosunun iştirakiyle yapılan büyük Fransu filmi • almt§br. Pazartesi günü bütçe müzakera- bilmiş ise de daha kesif bir .su kayn 

muz Romanya ve Yunanistana ve- Dostlanmızı dost, düşmanlarımızı Akd • k ı bna bq)anacaltbr. bulmak zaruri olduğundan sundaj 
rilmiş bir garantinin bilvasıta bizim düşman olarak kar§ımızda görmek enız orsan arı -*-- liyesinin yüz metreye kadar götürülıi 
de memnuniyetimizi mucip bir ha- isteriz. Gizli ve sinsi politikalar ho- Plf'lnç lıaJorlfer sine çalışıldığı haber alınmıştır. 
diae olacağının bilinmiş olmasından- şumuza gitmez. Açık ve sarih olmak PİERRE FRESlf AY ınaslalıllll'I 40.000 Çelik dikildi 
dır. Türkiyenin çok diirüst, çok açık 

1 

şianmızdır. Açıklık ve sarahat iste- Akdenizde kaçakÇ'llar ile Fransız, İnITTl.iz ve Alman donanmalannm elbirli- Pirinç kalorifer muslulclarmm gümrük Aydın (Hususi) - Haber aldığı! 
ve açık olduğu kadar da samimi olan mek hakkımızdır... ği ederek yapbkl. n büyük pıubarebeJeri gösteren Fransız ŞAHESERİ 2-666 tarife numarası dairesinde mua- göre Erbeyli incir ıslah istasyonum 
ve banş sevgisine dayanan politika- ı SEANSLAR : Her gün Akdeniz Korsanlan: 3 - 7.10 Kadınların Sırn meleye tabi tutularak istihlak vergisi ürebne kısmı sahasında 40 bin san J, 
sından hiç bir devletin kuşkulanın HAKKI OCAKOOLU 4.50 - 9 DA.. Cumartesi ve pazar Saat •l• DE BA LAB... alınmaması ümrük ve inhisarlar veki.-

* 
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ı Hatay SON HABER TELGRAF HABERLERi 
Millet meclisinde 

Madriddeki zafer geçidi 
15 Mayısta olacak. Kont Ciano, Gö
ring ve Göbels bu törene davetlidirler 

Antakya, 14 (A.A) - Millet meclisi 
reis vekili Vedi Karabayın başkanlığın
da toplnnmıştır. Milli şefin tekrar cüm
hurreisliğine seçilmesi dolayısiyle Hatay 
Millet Meclisi reisinin vaki tebriklerine 
cümhurreisi İnönünün verdiği cevap al
kışlar arasında okunmuştur. 

Büyük Millet Meclisi 
Dünkü içtimada görüşülen işler 
Ankara 14 (A.A) - B.M. Meclisi bugün Mazhar Germenin başkanlığın

da toplanmıştır. Reisicümhurluğa tekrar intihabım do
layısiyle gönderdiğiniz telgrafa teşekkür 
eder ve Hatay meclisi üyelerine selam 
ve sevgilerimi gönderirim. 

İSMET İNÖNÜ 
B. M. Meclisi reisi Rendanın telgrafı 

da okunduktan sonra ruznameye geçil
miş, Milli müdafaa bütçesine iki yüz bin 
lira ilavesine, İpek kozası öşrünün ilga 
edilmesine müteallik kanunlar kabul 
edilmiş ve Türkiye B. M. Meclisi aza
larının Hatay dahilindeki trenlerde p-3-

rasız seyahatlerinin temin edildiği hak
kında başvekalet tezkeresi okunmuştur. 

- -t?-

Bul2ar .__ 
Trabl ıısgarpte Italyan manevralanndan iiç intiba J 

Londra 14 ( ö.R) - Burgosdan bil- , mına tesadüf etmek üzere 1 S mayısa •İspanyadaki dost gönüllülerin geri Meclisinde 
diriliyor: Kabinede yakında tebeddülat , talik edilmesi muhtemeldir. Kont Ciano, alınması Roma ve Londra arasında bir 
yapılacağı bildiriliyor. Yeni başvekilin il Marepl Göring ve B. Göbcls bu merasi- taraflı bir mesele değildir. Hiç bir za-
namzedliği hakkında askeri mahfellerin 

1 

me davetlidirler. man sözilnden dönmemiş olan general 

Muhalifler Berline 
gidecek heyetin aley
hinde beyanattC!: 
bulundular 

itirazı general Franko tarafından nazarı Frankonun zaferden sonra bu dost gö-
itibara alınmayacaktır. Şimdiki hariciye Paris, 14 (Ö.R) _ Havas ajansına nüllülerin tahliyesini vadettiğini unut-
nazın general Hordananın da başveka- Burgostan gelen bir telgraf B. Çember- mak dahili harpten her zaman daha kuv- Sofya, 14 (A.A)- Mebus.ın meclisin
lete geçmesi ihtimalinden bahsediliyorsa laynın nutkunun İspanyadaki akislerini vetli ve hükümran olarak çıkmış olan de muhalefet mebusları hükümete hü
da bu ihtimal pek zayıftır.. göstermektedir. Hükümet mahfelleri, İs- İspanyanın milli hissiyatına hakaret et- cum etmişlerdir. Staynof, Bulgar miUc-

Londra l 4 (ö.R) - Burgostan gelen panyadaki İtalyan kuvvetlerinin Mad- mektir. İspanya körü körüne hiç bir tinin Çekoslovakya ve Arnavutluğun 
bazı telgraf haberlerine göre Madridde ridde yapılacak zafer resmi geçidinden memleketin siyasetini takip etmemekte- akibetine uğramak ıstemediğini söylemi~ 
yapılacak olan zafer resmi geçidi, yani sonra geri alınacağı hakkında B. Musso- dir. İstiklaline en bağlı bir memleket- ve kalabalık bir Bulgar heyetinin mahi
general F rankonun zafer alayı halinde lininin teminat verdiğine dair olan be- tir ve kimsenin kuyruğuna takılmadığı yeti belirsiz müzakerelerde bulunmak 
tchre girmesi 2 Mayısda yapılacak yerde yanatı infialle karşılamışlardır .. Bunlar gibi kimse tarafından himaye edilmeğe üzere Berll · ~ gitmek üzere olduğunu 
M Ub J d ih · k ilave etmiştir. adridin ası olan Sent zidor hayra- diyorlar ki : e tıyacı yo tur. 

Mussolininin 1 

Mareşal Peten 
Burgosa döndü 

yeni nutku 
Halk, kahrolsun 
Parise .• Tunusa .. 

diye bağırdı 
Roma 14 (ö.R) - Büyük faşist mec- duğu gibi yann da yolumuzda §aşmadan 

lW bu gece saat 22 den 22.25 e kadar yürüyeceğiz.> 
toplanmış ve ltalya kralının kendisi ve Museolini nutkunda cdüşman milletler> 
halefleri için Arnavutluk tacını kabul et- 1 den bahsederken halk §Öyle bağınnı§tır: 
tiği hakkındaki kanun layıhalanm tasdiki cKahrolsun Fransa ... Parise, Korsika-
etmiştir. ya .. Tunusa ... > 

Faıiat meclisinin bu toplantısından Roma, 14 (Ö.R) - İtalyanın yarı 
sonra Mussolini ve Strace V enedik sara- resmi gazetecisi B. Gayda •Curnale Di
yının balkonuna çıkmışlar ve Strace talya• da B. Çemberlaynın sözlerini şu 
meydana toplanmış olan kırk bin kişinin suretle tefsir ediyor : 
önünde meclisin kararını okumuştur. •Romanya ve Yunanistana verilen bir 

Daha sonra, Muasolini tiddetli alkıı- taraflı garanti, son derece tehlikeli bir 
lar aruında şu ICısa beya.natta bulunmuş- keşiftir. Bu gibi bağlar, bunlar münkat 

tur:: olacak devletler için ağır bir haciz ve 
cSon günlerin tarihi hadiseleri bizim korkunç bir esarettir. Bu tedbirler AJ-

azmimizin, imanımızın ve kuvvetimizin manya ve İtalyaya karşı takip edilen 
bir neticeaidir. muhasara siyasetinin bir cüzüdür. Mak-

Do.t milletlere kartı dostça ve düı- sat Berlin - Roma Mihverini zaiflet
man ~illetlere kartı da gayet açık, ka- meldir. Halbuki bunlar bilAkis bunu bir 
rarlı ve azimli düttnanca hareket edece-ı kat daha kuvvetlendiriyor. Almanya ve 
iiz. Günlük büyük itimizde bizi rahat İtalya adalet hakkına müstenit meşru 
bırakmuını dünyadan rica ediyoruz. 1 metaJibelerini muzafferen bir daha ta
Dünya bilmelidir ki, dün ve daima ol- 1 hakkuk ettirmişlerdir. 

lngiliz - Fransız garantisi Mos
kovada canlı bir alaka uyandırdı 

Moskova 14 ( ö.R) -:- Lehistana verilen garantiyi Romanya ve 
Yunanistana da teşmil eden lngiliz ve Fransız deklarasyonu Mosko
vada da canlı bir alaka uyandırmıştır. cPravda:. ve «lzvestiya> gazete
leri ille defa olarak yanın sahifelerini ecnebi bir devlet adamının nut
kuna tahsis ederek B. Çemberlaynın beyanatını hemen aynen naklet
mio1erdir. 

Mareşal Peteıı 

Paris 14 (ö.R) - Fransanın Burgoı 
büyük elçisi Mare§al Peten Hendey'e 
hareket etmi§tir. MarC§a} Sen Sebastiyen 
üzerinden Burgosa gidiyor. · 

Fransız .·askeri 
·gazeteleri 

Souyetler lllrliğlnin 
yeni sisteme ltllaUnl 
f~daJı IJaJuyoPlar 
Parıs l 4 (AA) - Dün Fransa ve 

lngjltere tarafından resmen yapılan teah
hüdlerin çok mühim mahiyet ve ,ümulü 
bütün F ranaız gazetelerinde kollektif 
emniyetin yeni ve kudretli bir organizas
yonun bundan böyle her türlü yeni kuv
vet darbelerine karşı tecaaüs etmit oldu

ğu kanaatini bir kat daha kuvvetlendir
mektedir. 

Askeri gazete1er Sovyetler birliğinin 
bu sisteme ithalindeki fayda üzerinde 

Bilhassa diğer bir mt!bus ta bugünkü 
vvJyeti 1915 teki vaziye.e teşbih ede-; 
rek Alman heyetleri Sofyaya gelirken o 
zamanki hükümetten de hiç bi.· taahhü
de girişmemiş olduğuna dair teminat 

I alınmış olduğunu hatırlatmıştır. 
Hükümet harid istizahlarnı bilfunüd

det tehirini istemesi ve bu talebin de ka
bul edilmesi üzerine muhalefet mebus
ları protesto makamında müzakeril sa-

l - *-
1 F!'unsız parlmnentc 

haricl,-e encümeninde 
Paris 14 ( ö.R) - Parlamento hari-

ciye komisyonu reisi Mistler encümeni 
pazartesi günü için içtimaa dbet etmİ§
tir. Hariciye nazın Jorj Bonne encümen
de harici vaziyet etrafında izahat vere
cektir. 
haber veriliyor. 

Fran~adcı 
Bütün iş kuvvetleri 
seferber edileli 
Paris, 14 (A.A) - Başvekil Daladi~ 

bugün bir emirname neşrederek Fr~ınsa
nm bütün iş kuvvetlerinin sefeA·ber edi'
mesine mesai nazırını memur etm!ştir. 

----1:?"---~-

Şa rnda Emevi ca~ 
önünde 30 bin kişi 
Arnavutluğun işgali· 
ni protesto etmiştir 

--&-
- BAŞTARAFI l tNCl SAYFADA-
Camiden çıkarken binlerce kimse alay 
halinde başlıca caddelerden geçerek şöy
lece bağırmışlardır: 

cLfillabe illellah ve Mussolini aduvvu
hi> (Allahtan başka Tanrı yoktur ve 
Mussolini onun düşmanıdır.) 

Hükümet makamları Italyan müesse
selerini himaye için tedbirler almışlardı, 
fakat bu lüzumsuz olmuştur. Çünkü nü
mayiş tam intizam içinde cereyan etmiş
tir. Aynı suretle Halep ve Berut camile
rinde de nümayişler olmuş ve nutuklar 
söylenmi§tir. Halkın infiali ekonomik bir 
şekil alacak gibi görünüyor. Arap ga
zeteleri ltalyan mallarına karşı boyko -
taj propagandası yapıyorlar. Berutta 
ahaliyi aynı harekete davet eden beyan-

iarar ediyor. nameler dağıtılmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakip Isparta mebusu Ibrahim Derniralayın ölü _ 
müne ait tezkere okunmuş ve hatırasına hürmeten ayağa kalkılarak bir da'" 
kika sükut edilmiştir. 
Hakkı Kılıçoğlu (Muş), Rasih Kaplan (Antalya) ve Refik Ince (Manisa) 

söz alarak kürsüye gelmişler ve müteveffanın yurdscvcrliğini ve memleket 
uğrundaki değerli çalışmalarını üade etmek suretile hatırasını taziz evlenıiş-
lerdir. · 

Meclis bundan sonra Ağrı mebusları Hüsamettin Kural, Halit Bayrak ve 
Ihsan Tav, Bingöl mebusları Feridun Fikri ve Necmettin Sahir, Bitlis mebus
ları Süreyya Örgeevren Tevfik Temelli ile Sürt mebusları Ali Riza E.sen 
Hulki Aydın ve Nafi Bekmenin intihap mazbaUılarını tasdik etmiş ve Bur
dur mebusu Ibrahim Necmi Dilmen yemin etmiştir. 

Gelen evrak arasında bulunan ve milli müdafaa vekaleti 1938 yılı bütçe
sinin muhtelif tertiplerine iki milyon beş yüz bin liralık munzam tahsisat 
konulmasına ait kanun layıhası ruznameye alınarak müzakere ve kabul 
olunmuştur. 

Bunu takiben söz alan milli müdafaa encümeni reisi general Kazım Sö -
vüktekin harp mükellefiyeti hakkındaki kanun layıhasının ehemmiyetine bi
naen bu devrede müzakere edilebilmesi için havale edildiği Milli miidafnn, 
Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep bir muhtelit encümen tara
fından tetkik edilmesini teklif eylemiş ve bu teklif kabul olunmuştur. 

Meclis Pazartesi günü toplanacaktır. 

Irana giden heyetimiz 
Kardeş 
deşçe 

Irak topr~k)arJnda kar
tezahüratJ~. karşılandı 

Mu~·ıl 13 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Iran veliahdinin izdivacı merasiminde memleketimizi temsil edecek olan 

Türk heyetini ve asker! kıtasını hamil hususi tren dün sabah kardeş Irak 
topraklarına girmiş v~ Telkosekten Musula kadar yolda, istasyonlarda gerek 
hükümetin gere!t halkın samimi dostluk tezahilrleriyle karşılanmıştır. Hu
dut yakınlarında heyeti ve Türk ordusunun mümessili kıtayı Musul kolor
dusu kurmay başkanı binbaşı Yusuf beyin riyasetinde Musul polis ve demir
yol~arı müdür muavinlerinden mürekkep bir heyet karşılaml§ ve Türk he
yetine ve ordusu mümessillerine kardeş Irak hükümeti ve ordusunun selam 
ve muhabbetlerini bıldirmiştir. 

Heyetimiz Musul istasyonunda Musul mutasamfı Celal Halit bey, mınta
ka kumandanı Kasım Maksud, belediye reisi Hayreddin, polis müdürü ve ha
riciye teşrifat rnildürü Tahsin bey ve Tiirkiyenin Bağdad elçisi ve sair yük
sek memurları tarafından karşılanmıştır. 

Bir askeri müfreze selam resmini ifa etmiş ve heyet reisi gümrük ve inhi
sarlar vekili Ali Rana Tarhan heyetle beraber askeri teftiş etmiştir. 

Saadabad paktına dahil iki devlet ordusunun mümessili kıtalar karşı kar
şıya dizilerek dost ve kardeşçe birbirlerini selamlamıştır. 

Heyetimiz reisj Ali Rana Tarhan mutasarrıfın evine ve heyetimizin diğer 
azaları da Resthouse oteline misafir edilmiştir. Askerj kıtamız kışlada Irak 
askerlerinin misafiridir. Mutasarrıf tarafından heyet şerefine bu akşam bir 
ziyafet verilmiştir. 

Musul 13 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Tahrana gitmc'kte olan Türk heyeti ve askeri Jcıtası bu sabah otomobillerlç 

Kerküke hareket:"etmiş'lir. 

Macar., Ha. noz~rının 
nutkv. Bükreste nas~l , 

parlam.en.tt;J 
karşılandı? · 

Bükreş 14 (Ö.R) - Macar hariciye nazırı kont Ksoki tarafından dün Ma
car mebusnn meclisinde yapılan beyanat bu sabahki Rumen gazetelerince 
nakledi1memiştir. Resmi mehafil henilz vaziyet almamışlardır. Macar hari
ciye nazırının beyanatı hayırhahane telakki edilmekte ve sempati ile karşılan
makta ise de bnzı ihtiraz kayıtları ileri sürülmektedir. Rumen resmi mahfil
leri hakiki bir yatışma arzu ettiğinden Macar hariciye nazırı tarafından söy
lenen sözlerin hakiki muht ... -vasını ve şilmulilnii öğrenmeden fazla ümide ka
pılmaktan içtinap etmektcJir. Esasen Kont Telcltinin Roma ve Berlin ziya
retlerinden evvel Macar siyasetinin tevazzuhuna da ihtimal verilmiyor. Bu
dapeşte hükümeti almış olduğu askeri tedbirleri ilga etmemiştir. Macar ga
zetelerinde intişar eden bazı makaleler de endişe uyandırmaktadır. Bu se
beple kont Ksoki tarafından izhar dilen eyi niyetler takdir edilmekle beraber 
bunların fiiliyatla teyiw bek1e.'"1Illektedir. 

ltalyan1n garantisini 
Yunanistan kafi görmektedir 

Atina 14 (A.A) - Atina a;janaı bildiriyor: 
Italyan beyanatı ve B. lletaksasın B. Mussoliniye cevabı hakkında tefsi

ratta bulunan gazeteler bu hususları bilhassa tebarüz ettirmektedirler. 
1 - ltalya ve Yunanistan büyük fedakhlıklarla elde edilmiş olan istiklal

lerinden beri hiç bir zaman muhalif saflarda yf!r almamışlardır. 
2 - Hatta aynı kaynaklardan gelen medeniyetleri ltendilerini bir dostluk 

paktı akdine sevkeylemiştir. 
Bu sebeplerden dolayı Yunan milleti B. Mussolini tarafından B. Metaksa

sa verilen teminatı layık olduğu veçhile takdir etmiştir. B. Metaks~ın .B: 
Mussolininin kat't ve resmi teminatına olan cevabı da Yunan memnunıyetini 
ve iki memleketi her zaman birleştiren ananevi dostluğu her h~~gi bir suret
le bozmağa müsait hiç bir hadisenin vukubulmıyacağı kanaatını aynı suret
le kat'i olarak ifade eylemiştir. 

Katimerini gazetesi diyor ki: . . . . • 
Yunanistan ve Italya bu saatte nizam amili haline gelebılırler. Zıra samımı 

teşriki mesai ruhu kendilerinden hiç bir zaman uzak~mıştır. . b 
Gazete balkanlarda tesis edilen barışın daha umwnı hır Ak~enız arışına 

mukaddime o1abileceği ümidini göstermektedir. Bütün Akderuz mmleketle
ri bu barış çerçevesi içinde bu samimi teşriki mesainin açık havasında ser
bestçe refahlarını temin edebilecekle'l'dir. 
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Yeni Sinemada YAKIN TARİHTEN BİR SAFHA 
..-imli:"'-=- :..a TAYYARE Sineması .,., .. Y.zl./ic//J 

Dünden heri büyük bir muvaffakıyetle devam eden SİZLERİ COŞTURA
RACAK.. ŞAŞIRTACAK .. TESHiR EDECEK.. ŞAHESERLER ŞA.ınSE- ~ 

Rİ BİR PROGRAM.... N 

HEPSİ İZMİRDE İLK DEFA ~ 

ATEŞ ÇEMBERi ~ 
HENRY FONDA· MADELEİNE CAROLL 
GANGSTERLER 

KARSI KARŞIYA 
Franchot Tone - l\lagde Evans - Joseph Caleleia 

'l'VRKCE FOK .JURNAL-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cumartesi - Pazar 10.30 - 2.30 - 5.30 - 8.30 DA 
Sair günler 11.30 - 2.30 - 5.30 - 8.30 DA 

On bin Cigüran ve iki milyon dolar sarfiyle viicuda getirilmiş ernsaJsiz bir 
SANAT ŞAHESERİ.. 

Süveyş Fedaileri 
T ÜR IC Ç E S Ö Z f, Ü 

BAŞ ROLLERDE : 

ANNA JmLLA - TYRONE POVER - LO!lETrA YOUN.:i 
Bugün matinelerden itibaren 

Elhanıra Sinemasında 
En yüksek takdir alkışları toplıyacaktır .. 

AYRICA: Gayet gülünçlü RENKLİ l\IİKİ ve PARAMOUNT JURNAL ... 
SEANSLAR : 2.15 - 4.30 - 6.45 - 9 DA BAŞLAR 

TELEFON : 3646 

BUGÜNDEN İTİBAREN YENİ VE BÜYÜK PROGRAM .. 

Andre Jlugonun Maren kahramanları namındaki büyük eserinden 
Sinemaya n:ıklcdilen 

Harp Dönüşü 
•LA HEROS DF. LA MARN .. 

Çok hissi \ 'e hl'yeranlı super filim 

OYNIYANl..AR : REİMU - JERME~ DERMOZ - ABERT BASSERMAN 

1914 - 1918 büyük umumi lıarbinde bir Fransız köylü ailesinin feci romanını 
'e Fransız sinemacılığının yüksek takdirini gösteren bir şaheser ... 

AYRICA İLAVh"TEN: METRO JURNAL EN SON DÜNYA Ha,•adislerl 

OYUN SAATLERi : Z - 4 - UO - 9 DA 
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lısı bugün Irana ---~---
MİRAÇ KATIRCIOÖLU 

Biz insanlar her türlü cereyana kapıl- Mu v asa] at ediyorlar 
maya alışkınız. Hangi moda gelmez ki İr eliahdı 
bizi ardı sıra sürüklemesin ve hangi . ~ v 
kuvvet üstümiize çökmez ki bizi abp il~ n~filılısı bu 
sürüklemesin. Bunlar bizi dışımızdan gun ~ana . mu-

ki .. .. t . 1 nı· B. . . . . d vasalat edıyor-
çc . p g~~ren esı_r e ır. ızı ıç~ en !ar. İran mil-

Evet, Beyoğlu, Tatavla, Galata, b-J salona koşmak, o yazıhaneden bu çekip goturen tesırler de vardır ki on- 1 . hakik 
Taksim birer çöplük. Fakat bunu bü- yazıhaneye geçerek muhtelif milli- lam fikir diyoruz. Fıkir, ruhiyat bakı- ~:sut bir :~~ 
tün lstanbula teşmil için acele etme- yetlere mensup İnsanlarla konuşmak m.mdan, ihsasla hayal arasındaki müna- !ettir. Tfili onu 
mek ıazım .. Çünkü lstanbul müte- bana adeta bir devrialem seyahati sebetin şuurda yer etmesi demektir .. Bu mesut etmek 
addit alemlerden mürekkep bir ci- yaptığım hissini veriyor .. Ayrı ayn suretle ha dış alemden tecerrüt ettiği- için büi.ün şart
handır... Ve ben onu, henüz layı- memleketlere mens:ıp adamların ıniz vakitler hile sanki dış 8lem h.ila var- !arı hazırlamış
ki.yle tanımağa muvaffak olamadım .. Boğazın küçük bir kasabasında, böy- ~kriş ~bhi yaski,~l~k ve fıö~letehbarekdet ederlir~· br... Şanslı ol
Korndor lstanbulu müsavi iki par- le bir araya toplanmaları, Beyoğlu- Fı n are 1 vas ış ura ıın ge · mak yalnız fert 
çaya ayırmış ve bu parçalar da mü- nun vaziyetine küçük bir nazire teş- Onun içindir ki fi tlr bir cereyan yapar !ere nasip olan 
teaddit cüzülere inkısam etmiştir ki kil ediyor ... Buradaki alem de Pera- ve fikir cereyanları cemiyetleri mütenın- d değil' ,,_ 

di kımıld tır d ·ı; saa et uır. 
böyle muhtelif, birbirine gayri mut- daki vaziyet gibi tamamile renksiz.. y~n. a • enı r. . . Hakiki şanslılık 
tası! parçalarda terekküp etmis bir Bereket versin, Tarabyaya gider- Film cereyanlarının cemıyetlerı kı· 1 b' mili 

- ld d · li t akkis · bakı ası ır e-hir nümunesine ne Avrupada, ne ken takip etti"im yol beni bir parça mı atması me cnıye n er. ı - · bahti i-
şe d r dal b' dir C"nk" fikir tin yar 0 

de Amerikada asla tesadüf edilemez. eğlendiriyor .. Bursa sokağından baş- mm an ay . ı ır. §C_Y •• , u .". · 1 masıdır.. Her 
Bakınız Piyer Lotinin lstanbulun layıp Tarabyada nihayet bulan yolu- cereyanı ceınıyet zihnine hır yenılık ge- ·d .. 

1 • • C . b ili"'" şey en once va 
Karşıyakası, yani Beyoğlu ciheti mu iki muayyen kısma ayırıyorum .. ~~· ~mıyet " yen ~· yapı~. onun tanlarının istik-
hakkında yazdıg" ı •u satırları okuyu- Bu kısımlardan birini kara, dig" erini ıyıliklerınden faydalanabılmck ıçın ça- uı t 

' 1 • b lar "·1•• ak lbett ki il ...., azame ' şan nuz: clstanbulun karşıyakası tufey- de deniz yolculuğu teskil ediyor... ışmaga aş · ~m e e er- ve şevketine fran veliahdı Mısırda veda ziyafetinde 

feshediliyor 
Budapeıte l '4 ( ö.R) - Ca)'Ti melhuz 

bir m&ni zuhur etmediği takdirde mebu~ 
san meclisinin 28 nisanda feshedileceği 

--""'--
Mektep talebesi 
hakkındaki ceza 
kararları 

ANKARA - Okul inzibat komisyon-
lannca mecburi tasdikname veya kat'ı 
ihraçla cezalandJnlan talebe hakkındaki 
kıırarların tasdiki için vekilliğe gönderi
len evrakın bir kısım okullar tarafından 
noksan gönderildiği, noksanların tamam
lanması için bir in evvel tetkiki ve ne
ticelendirilmesi gereken inzibati vakala
nn sürüncemede bırakılmasına sebebi

" yet verildiği görülmektedir. Velıilet 
okullara bir tamim yapmış bundan böy
le inzibat komisyonu kararlarına behe
mehal tahkikat evrakının da bağlanarak 
ve suçlu talebenin umumi vaziyeti hak
kında istenilen malumat ta beraber ola
rak vekalete gönderilecek, ceza fişleri 
ise talebe baklandaki kararın vekiletçe 
tasdikini müteakip yollanacaktır. 

1. 1 t 1 · ('1') ht · ı· d 5 k • kb" k't B lemeoiıı sebebidir. F.ğer mesele bundan . . . . 
1 

. ı evan en erın ta ı ışga ın e- o aga çı gım va ı , ursa so- . . . .. . derın bır alaka duyan ve besliyen kun- retli bır memleket olmuştur. 
dir. Seyrek evli köylere benziyen bu kağından itibaren tepenin ta nihaye- ıbaret olsaydı hır dıy~g~. 0.~ seler için milli ve içtimai saadetler ferdi Gençlik bugün İranda bam başk;ı bir 
mahalleler, Galata, Tatavla, Beyoğ- tine kadar devam eden dik ve uzun fakat her meselede. oldugu ~ıhı ~ ce- bahtiyarlıklardan kat kat üstündür. Böy- safha ve yep yeni bir devir arzeder. 18 
lu ve emsali gibi, hiç te hoşa gidecek bir yokusu inerek, sonra sola sapı- reyanl~ında da dikkat edilme~ ~ le bir saadete nail olmak için bir millet yıl önceki içtimai fırtınalar yüzünden 

--tr-
PAMUKEKİM 
MINTAKALARI 

. .ı d "ild' B hali ( · h B " ak' · · · b·ı "elen bır nokta vardır O da her fikir ce-şey.er eg ır. u ma e erın a a- yorum.. unu mute ıp, ısmını ı e- " . . . · • ve bir kavun seve seve kaıııru döker ve büsbütün mahvolmuş sayılan varlık bu- ANKARA - Ziraat vekaleti, saf pa-
lisini teşkil eden rumlar, ermeniler, mediğim, iğri büğrü, dolambaçlı bir reyanın~ ~.Y' hır şey oldugud'.": Esas~~ canını feda eder. İçtimai saadetleri ko- gün ateşli ışıklı bir varlıktır. muk tohumu eken mıntakalarda çeşitli 
bütün bu kozmopolit ('1''1') hıristi- sokağa giriyorum ... Ve bu sokağın başka t_ürlu cereyanların bepsınm ~ ıyı l'Wnayı bilen milletler .fertlerin saadeti- İşte bu inkılapçı gençliğin başında İran pamuk ekim yerlerini çeşitlerine göre 
yanlar şarkta hıristiyanlığı pek fena nihayetindeki askeri bir karakol olmaıfıi:'llll kabul e"."~k. mak~ul b'."şe~ ni de emniyet altına ıılnuş olurlar. veliahdı var. Veliaht bu muazzam içti- ınıntakalara ayırmıştır. Bu ınıntakalar
bir surette temsil etmektedirler .. Bir- binasını uzakta bırakıp küçük bir ~'.'."· Nerde kaldı ki fıkir ~ı cemıyeli Kardeş İran bugün başka milletlere mal değişikliğin, bu fazilet devrinin bir dan diğer mıntakalara pamuk ve pamuk 
birine muvazi bir surette uzanan so- mezarlık boyunca ilerlemeğe başlı- ~.":':'den kımıldatıp sarsaıı bır unsurun az nasip olan böyle bir saadet içindedir. örneğidir. Veliaht aleJade bir nefer gibi, tohumu nakli menedilmektedir. Klev-
kakl d .. 1 f b' kalaba( k k' b' b ) be · · kötü olan taraOarı bulunmasın.. Kanaa- İr . l l k k . ar a oy e men ur ır ı yorum ı ır az sonra u yo nı ~ı- . . .. . . . O an ki bundan 18 yı evve or unç askeri ve sivil tahsilini yapllll§, içtimai land çeşidi pamuk mıntakası Mersın, 

göze çarpar ki, ister istemez her rin bir Türk mahallesine isal ediyor .. tiıruze gore .1'kir. cer_ey~ları hır :~dan bir tehlikenin varlığını büsbütün yok merhaleleri böylelikle katetmiştir .. Ba- Adana, Antep, Urfa, Maraş, Malatya, 
·· • b ld • b B d 1 h ·k· kati h ne kadar hır mılletın ılerlcmesını ve t k .. bul d • bak .. ·d· · b d' iktif' 1 l h · bakırdır Akala .,, gun geçmege mec ur o ugunuz u ura a ev er ep ı ı ı ve a - . .. d e me uzere un ugu, a umı ının asının ır ıy e sene erce garpte em Elazığ ve Dıyar . çeşıw 

mülevves sokaklar, size köprü üs- şap... Sayısız pençerelerin Üstünde canlanmasını temın ~derse: ~te :,an a~ kalmadığı bir sırada harikulade bir kud- tahsille hem de büyük milletlerin genç- pamuk mıntakası Antalya, Denizli, Ay-
.. d .. d"" .. .. · d'h ı· h k ) be d 1 .. .. .. B da onun o kadar gerilemesını ve olmesı- d _,,_ C tl tkikl İ tun e gor ugunuz ız ı amı asa a- a ın yaz per e er gorunuyor.. u- . .. . . . retle mey ana ,,..,_. .. ışbr. anının yarısı Iik teşkila arını te · e meşgul olmuş- dın, zmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, 

tırlatmaz. Köprüde hususi bir güzel- radan bakıldığı vakit, karşıki sahilin m .bazırl'.": Mıihim olan nokta, •Y:ın.~ gitmiş, ümitsizliğe düşmüş bir millete tur. Bugün her şeyden önce İran genç- Bilecik, Kocaeli, Eskişehir, İstanbul, Te
lik, oradaki kalabalık ve gürültüler· Üstünde yükselen lstanbulu nate- fa) dalı fılur cere:anlaruu scçeb d yeni bir ruh verilmiştir. Bu mucize işte !erinin ilerlemesi ve yükselmesi işiyle kirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, 
de hayret ve teaccüp hisleri uyandı- marn surette görmek mümkün- ve ond~n sonra . la~ı ~elen. ':""'anf a onun bugünkü taliini teşkil eden büyük yakından alakadar olmaktadır. Çankırı ve Çorumdur. Rus çeşidi pa-

b . ah. t d d" B h ll d b' A k · onu takip elınektır. Çunkü en ıyı ve ay· hük' .. d 'd' M m1 k t' · inkı V li hdın tahsil · 1 · d k tak · alruz Karstır ran ır m ıye var ır.> ur. uma a e e ır vrupa arı- . . . . ''d um arın esef'1 ır. e e e mı - e a spor ve ış erın e genç- mu mın ası ıse y . 

B. . p . k. B ) ) k t" .. 1 ak "!" )""· ·ı . dalı fikir cereyanlarının bıle hır mu - . anlık İr fr ilk d f ..A... ızım arıste ı u var arımızın a uru o m gu unç ul1,u sezı mıyor. . . . . .. razdan, penş tan kurtaran, ana !erle elele verişi an tarihinde e a --u--
k ba · b' k 'k .. .. ) ak b d L d od det olsun takıp edılmesı ıcap eden gun- "zl . kam ku . d na ıs, sıt ır arı aturu o m tan ura a ne on ra m aınna uygun, go en aştıran vvetı veren o ur .. rastlanan bir hakikattir. 

başka hiç bir meziyeti olmıyan Be- gayet şık giyinmiş mösyöler, ne de !er vardır. . . . .. .... Filhakika yeni baştan bir devlet kur- Bugünkü yükseliş ve kurtuluş man-
·ı b" .. k dd . b'.t" t F d · Zaman, kı hayatın her şeyıdır, kotüyu ak alnı d ğil' h ikalı b' iştir' İr ·ıı . . . d ki h f yog u uyu ca esı, u un o ram- ransız mo asına, senenın en son . . . . . .. .. . . m , y z zor e ar ır • zarası an mı etinin önümti.z e a ta 

vay yollarile, beş katlı binalarile, in- modeline muvafık bir surette süslen- 1~1 ~e ıyıyı kötu yapabilen hır tılsuna sa- Çünkü İran uzun seneler dahill ihtilal- içinde vuırubulacak düğün şenlikleriyle 
il . t kl'd' d"kk•nJ '] 1 · h 1 Sok ki d hiptir. Bu tılsım zamanın altından akan 1 · anlar h · • •'--' ··-• b' milli b hr · · · h klı g ız a ı ı u a arı e, me on şap- mış genç anım ar var.. a ar a .. . . . . er, ısy , ancı entr.uuunr, umı.w:u u ayram. çe esı vermesını a 

k lı M .. ..1 . 1 t od f' ti' k T" ki d ba k oyle sınsı hır zamanındır ki onu her kes harb' . 1 . k . k dr . İr a osyo erı ve eya e m ası ıs- azame ı, va ur ur er en ~ a .. m tesır en ve mer ezm u et.sız- göstermez mi?·' Bugünkü am tanı-

tan giyen madamlarile beni •İnirlen- dolaşan yok ... Her tarafta, ruha haz duymaz, sezmez, .ı:~rrne-ı. Ve bunları ya: liği yüzünden mahvolmuştu. Devlet ha- mak İranlıların bu düğünü niçin bu ka-
d • k h 1· k im B d . . ah d . b. . l'k pamıyan zavallı ıçın zamanın altındalri. . . d b' . kt f . ·• ,__ . ıla • ırme ten a ı a ıyor... ura a ve ınşır veren, erın ır sessız ı . . . zınesın e ır santim para yo u. çtim.., uar sevınçle karş c:Wd~ı anlıımaga 

.. d··-·· 1 · h · d tar h"k" ·· ·· Tak. ... So- zaman merhametsızdir. Hiç umulmadık kil' bozulm b' gor ugum şey erın epsı e garp - u um auruyor. ıp ettıgım. . .. teş at uş, servet namına ı.rşey yeter ..• 
'd. • · b' talcl'd' O k k b h lled · 'ba .. d bır gum!e ortaya çıkar ve o zavallıya kalmamış En .. 'i HL- . . ufak zının a ı, amıyane ırer ı ı. zer- a u pıa a . en ıtı ren mutea - b. cuz ıs.ldl.li,;lt ıçın, en 

1 • d h' b' d t d't d" ) k k ki •Ben de vardım, niçin beni hesaba kat· b akki . . . binle ::.1.<:ı• erın e ıç ır sanat amgası aşı- ı onemeç er, çı maz so a ar teş- . . ir ter eserı ıçın rce m~-t Kadın oynatanlar 

Bir P. T. T. umum 
müdi\rlük binası 
insa ettirilecek 

P. T. T. matbaası 
kuruluyor 
Vatandaşlıgınuza 
alını , Türkler 
Ankara - Posta, telgraf ve telefon 

urnwnl müdürlüğü, bir umumi müdürlük 
binası bulunmaması yüzünden muhtelif 

1 k ·ı tt.k b. d.. I • mndm?• der gıbı onun yakasına sarılır ıkı _,, __ ,. d Dahill •-L-ikl 
mıyor ar... ı e ı ten sonra ır ort yo agzın- . ç yor, .,~~yor u. """' er ti d b' al d bul aJc 

Garp ·· l'b 00· 1 k ba ta d 'h t b 1 k' b d d"f ve onu yere çarpar .. Ma.rıfet yalnız za- har' 1 hile' !er ,.L- ılın -• sem er e ayn ayn ın ar a unm -us u unun ye a •- anı aye u uyor ı ura a tesa u ve ıc ısuwat yap asına .,.... Aydın (Hususi) - Evvelki gece saat tadu. Bilha•a muamelelerin valctinde 
lak bir taklidi olan başka şehirlerde ettiğim bir çeşme yolumu şaşırmak manı kullanmakta del ğil~: Marife~ za· ni teşkil etmekte idi. 24 sıralarında Aydının Çayır kırı mev- ıl.mu kı d 1 "rül bu 

ld • .b. 'd' ••··f 1 h• '-• f (''- . d ben' d . k _L ınanın mantıkla o an munasebetinden Şah' h k "dd zarfında k kiin. d ki hah l . b'. d M di yap ı no aaın an zararı go en o ugu gı ı a ı aıu te ere ve ıcaoa- e .u<etın en ı aıma orumıuda-ın~ pe az mu et os e çe enn ınn e esu ye h l b. nih t ek .. • 
ver alış verişlere burada da ras gele- dır. Bu suretle yanın fersah kadar doğan iyiyi olduğu ~bi idare etmek ve koca bir milletin ruhunu değiştirdi .. mahallesinden Salih kızı Zehrayı içki 

8 
.. ed" 1".k b'aype TvermT e uz~re "ud~um1 .. ,

1 

kötüyü elden gel·""' kadar iyı' idare ey mu ur u " • • • umumı mu ıır "" 
ceğim diye fena halde korkuyorum .. daha ilerledikten ve merdivenli bir · """' • Memleketini içtimai ve ahlaki sukuttan içirterek oynatmaktan suçlu Aydının b' . as k . b 
Her sözü bir albn kıymetinde olan vokustanda indikten sonra nihayet !emektedir. Hata insan içindir. Yeter ki kurtardı.. Bugünkü İranlılar darına da- Mesudiye mahallesinden Erdoğan ve . 

1.nasdı ınş .ınb~'tç arar .ve~m11k.vfi~milr.untarun 
· - yap·•-·· olan hata isleailerek .ı..... ıçın e yenı u e ı;..oıesıne a -

Türk müşirinin iddialarını haklı bu- Galata caddesine muvasalat ediyo- ~ yap-.., ğ)J1 olmuş bir neslin evlatlan olduklan- Kemer mahallesi.nden Süleyman oğlu d t-L· t k t 8 . . 
olmıya Fakat hata 1 tekrarlamak ha a """'"a oymuş ur. ınanın lJlf&llına 

luyoruın: Evet, bütün şehrin tetkik runi. , . ~ G" h Y .. W: nı unutarak Dara ve Keyhüsrev evlat- Saydan ya!talanarak adliyeye verilmiş- bu yaz başlanılacalr.br. Umum müdürlük 
edilmeğe şayan olan kısmı, lstanbul Galatada lstanbulun denizciliğe rnn ıç · ~ yapmak, .günalun Iıirı gibi gurur ve büyüklük duymakta- !erdir. bundan baıka muvalr.lr.at binalarda it ıö-

'h t• H ak k.. .. . k "t all'k b" .. f 1· le . k' ··f acı duymak, günahın acıstyle sevabın dı lar Çünkü İran tam . le ..A.. cı e ı... er şanı opruye ınere mu e ı utün aa ıyet rı te asu dıru r · manasıy me- BİR KAZA ren şehrimizdeki mühim P. T. T. mer-
t b 1 ba .. . f ki ed. Li h la ta ummak Tanrılık davasında olan d . t l d"----'- büyük' kud stan u u, tan guneşın u u ara ıyor... man, rı tun r, vapur ve enıye yo una o= ve - kezi r' d 1 Ça k C b . 

.... . . . . • . . nıhuınuz için semavi bir iştiyaktır. Biz e ın en o an n aya, e ecı ve 
yaydıgı kızıl alevler arasında sema- gemı tamırhanelerı, denız ışlerıne aıt ükselme.k . in re ~'·mli .. le .. ir . . . . Keçiöerende birer modem P. T. T. bi-
y a dog" ru yükselen narin minareleri levazım ve eşya satan magv azalar Y_ • ıç. . ye. . ........ '· f17 başlı.yor diye ııı.sanlar seviııç ıpndedir.. Aydın (Hususl) - Evvelki gün sabah taraftan 

fikir hamul ki - d dı md Ge na!ı da yaptıracaktır. Diğer 
seyrediyorum .. Münasip bir zaman hep Galatadadır. Sokaklan gayet ka- _ esıyız . ecer ıçıınız e ara • Bu aevinç çok sürmez. Yavaş yavaş fl.- saat dokuz sıralar a rmenciğin Ne-

- kemald b damla dah umumi müdürlük lmıir, Rumelihisarı, 
bularak henüz o tarafa geçmeğe mu- !abalık .. Kirli ve müteaffin.. Fakat ~.. . en ır • a .vana kir yapan merkezlerden ideolojiler kara §etiye köyünden 18 _Y&§larında Faik Atar p Ed . N zili' A. Arh . 
vaffak olamadım. Çünkü yaz mevsi- gülünç bir azamet füruşluktan aza. hır CWl eaikonn kurlulac.agmı- m-- bir bulut gibi dünyanın üstüw.ü kapla- ile arkad8§1 Halil Ibrahim Lop tarlada Ualybu, Kremıht'. Ba 

1
' "...,lr.i,--L· avlzı, 

T b- yomz b lar insani h k etm çift ürdükten · tirahat ederlerk u ay, ırşe ır, ursa, ı::.a tQ•ll, -

mi dola~s~~e bütünk~farelıtlker . arla de o~u~u için, ~~tayı Beyoğlu ka- nikİ.at edelim : Cemiyeti lıırpalıyan =Y~ daş Şö~phee •-- teraraedd~.rtlere et e· ~ İbrahim ~nra ıs tabanc 1ıe:. mit, Anadoluhisarı ve Adapazarına ela 
ya ve Buyukderede ı yaz hına ara dar çırkın ve sevımsız bulrnıyorum.. . . . . . . ınız er. Kr, u ve 1118- pun asını . . 

ki tb. B iki. k ha, bo" İ İ muhtelif ıstikanıetli fikir cereyanlan biyetler ortaya --"-ag" a h••lar. Artık den -·ı..--m .. ve bunu gören arkad••• yenı P. T. T. binaları yaptıracak. Balıke-
na e ·· u asa gazın en •• B TMED - ~u -:ı ~~ ...,,... • P T T b' ·ı Y 'lkö' el · b' 
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- Padişahım, dedi. Kadın sözüne uya- Jedi.. Ne gelen var ne giden .. Uykusu ga- - Feneri çıkar da etrafnnızı görelim. yurdumuza gelmif bulunan 36'47 millet-
rak şehzadenize kıymaymız.. Zira ka- !ebe çaldı ve bir kenara yatıp uyudu.... Dedi.. Derviş feneri meydana çıkardı.. tafUIU2ın Türk vatand&§lıiına alınmaaı 
dınlann neşesi ne kadar çoksa hilesi de Gece yansına doğru bir gürültü peyda Kendilerini büyük bir odada gördüler.. fcra vekilleri heyetince kabul olunmuı
o kadar çoktur. Onlann fitnelerinden oldu.. Derviş uyandı ve korkarak ye- Odanın köşesinde bir yatak ve yatağın tur .. 

bazer etmek gerektir. Galiba siz kırk r!nden kalktı. Hemen yüklüğün içine içinde de bir kızla bir adam yatıyordu.. --f:r--
haraınilerle delikanlının hilı:iyesini işit- saklandı.. Anahtar deliğinden dışarısını Delikanlı hemen elindeki bıçalda yatak- İmar plinları 
mediniz.. görüyordu. ta yaian adamı helfilt etti. Kız uykudan 
Padişah: Saraya kırk kişi geldi .. Yanlarında el- ı.-yandı: tamamlanan feblr 
- İ§itmedim ... Dedi, nasılmış hikaye .. !eri bağlı bir de delikanlı vardı. - Ne yaptın... Dedi, bu adamı öldür- Ve kasabalar 
Vezir anlatmağa başladı.. Bunlar, beraberlerinde getirdikleri dün .. Arkadaşlan da seni öldürür.. Ankara - Dahiliye vek&Ieti, tim.dire 

Hocası bu hali görünce babasına ha- - Oğlumun kıracağı kandillerin be- OTUZ ALTINCI VEZİRİN RIKA YESİ yemekleri yediler, içkileri içtiler .. Fakat Delikanlı da : kadar imar planlan tanzim edilen tebir 
ber verdi. deli her ne ise diikkinClya öde.. Zamanı sabıkta bir derviş vardı.. Bu kollan bağlı delikanlıya hiç bir şey ver- -Korkma .. Dedi, ben onun kırk ar- ve kasabalarımızın bir liotesini yapmııı-
Babası oğlunu bir kenara çekti : Emrini verdi. Oğlan eline değneği ala- derviş o köyden bu köye, o §'!birden o mediler. Nihayet sarhoş olup hepsi bir kadaşının kırkını da öldürdüm.. br. Bu lioteye ıöre timdiye kadar 62 te· 
- Ev!Qdım, dedi, sen eskiden böyle , rak gitti, dükkandaki bütün kandilleri şehire misafir olarak giderdi Bir köye kenarda sızdı.. Delikanlı böyle söyledikten sonra kızı hir ve kaaabamızm imar plô.nlan tan

değildin.. Şimdi neden derslerine çalış-' kırdı .. Arzusuna nail oldu ve ondan son- geldi.. Orada akşamladı .. Sabahleyin çı- Derviş usulca yüklükten çıktı .. Deli- da beraberine alarak dervişle beraber zim edilmit ve bu pli.nlara göre faaliyete 
mazsın ... Ve neden böyle havai oldun? ra da artık derslerini öğrenmeğe başla- kacağı sırada köy halkı : kanlının bağlarını çözdü ve ; tekrar geri döndüler ve evvelki saraya ıeçilmit bulunmaktadır. Bu tehir ve ka-
Oğlan da şah bawına şu cevabı ver- dı. - Derviş baba ... Dediler .. Köyün sol - Bu ne iştir?.. geldiler. aabalarımızı ya21yoruz: 

di : f İşte padişahım, oğlan kısmı hep böy- tarafını takip ederek git .. Salan sağ ta- Diye sordu.. Delikanlı : Delikanlı dervişi bu sarayın hazinesi- Ankara, Kızılca hamam, Çubuk, Af-
- Bir gün pazardan geçiyordum .. Bir; ledir .. Kafalarına bir şey koydular mı raftan gitme ... O tarafta hırsızlar var- - Şimdi sana cevap verecek sıra de- ne götürdü.. yon, Şühut, Bolvadm, Emirdağ, Sandılı:-

dükkinda sıra sıra dizil.ıniş kandiller 

1 

muhakkak yaparlar. Senin oğlun da dır. . ğiL Ben hele şunların işlerini bir biti- Derviş baktı ki hazinenin bir yanında lı,, Antalya, yukan ve aşağı Nazilli, Ka-
asılı gördüm.. İçimden, ah .. Eliıne bir kafasına seni öldürmeği ve yerine tahta Derviş : reyim... altın ve bir yanında gümüş yığılı du- racasu, Aydın, Bandırma, Burhaniye, F.d 
değnek verse!Cf de bu kandilleri birer geçmeği kurmuştur. Eğer sağ kalırsa er- - Eyvallah diyerek yola çıktı.. Yolda Dedi ve eline bir satır alarak sızmış rur .. Delikanlı Dervişe : remit, Akçay, Sıwğırblr., Ayvalık, Tat• 
birer kırsam ... Dedim .. İşte o gün bu- geç buna muvaffak olacaktır. kendi kendine : olan kırk kişinin kırkının da kafalarını - Öldürdüğüm adamların atları ahır- van, Gerede, Buroa, Karacabey, Orban-
gUndür aklımda hep o kandilleri kır- Bu sözleri duyan padişah : - Sağ taraftan gitsem ne olur sanki, kesmek suretiyle öldürdü. Sonra eline dadır .. Dedi .. Git oradan lld at getir ve gazi, Mudanya, Çankın, Denizli, Acıpa-
mak var .. Ne kadar çalışsam, çalışnak - Sen merak etme ... Ben muhakkak dedi .. Ben derviş bir adamım .. Hırsız bir mwn alıp bir fenere koydu ... Feneri bu hazinedeki altın ve gümüşlerden is- yam, Buldan. Sarayköy, Diyarbakır, 
istesem bir türlü ders kafama girmiyor. yarıns abah onu öldürtürüm. çıksa nemi alır.. dervişe verdi : tediğin kadarını alarak atlara üldet ... Edirne, Kefllll, Gaziantep, Mecidiye kö-
Padişnh bunun üzerine oğlunun eline' Dedi ve yatmağa gittiler. Ve sağ tarafı takip ederek yürümeğe - Bunu cübbenin altında sakla .. Işığı Senin olsun... yü, Kalamıı iskelesi civarı, Yalova, Fi-

bir değnek verdi. Yanına da bir adam Sabah oldu .. Padişah tahtında karar başladı.. dışan vurmasın ve benimle beraber gel. Derviş : ~.. !orya, lzmir, Bayındır, Kayaeri, Adapa-
kattı. f kıldı .. Cellada hazır olmasını emretti... Bir hayli müddet yürüdükten sonra Dedi .. Saraydan çıktılar .. Bir müddet - Peki amma .. Delikanlı, bu ne iştir? zan, Çumru, Uşak, Emet, Malatya, Bes-

- Git, dedi, o dükkanda gördüğün Oğlanı da zındandan çıkartıp siyaset önüne bir saray geldi .. Sarayın açık olan yol yürüdükten sonra bir başka evin Diye sordu.. ni, Manisa, Salihli, Alasehir Akhi 
kandilleri istediğin gibi kır meydanına sevketti. kapısından içeri girdi. Etrafına bakındı. önüne geldiler. İ ri · · 
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BiZANS SARAYININ İÇ YUZU 
5-EftI;;y~;;;~· .. ···~~ii'Y~ti·····~~·;iktir 

Genç kız Aspazyanın oradaki mevcudiyeti kendini 
müdafaa imkanlarını elinden almıştı •. Fakat o, kolay 

kolay mağlubiyeti kabul etmek istemiyordu 

Halk, Ga veye hükümdarlık teklif etti 
ben bir demirciyim.. Hükümdar olmağa 
değılim.. Diye bu teklıfi reddetti 

Fakat o, 
layık 

Aspasya, bu Anda hayatının bu saray kadar söylemediklerini ~imdi söyliye- - Kalplerini Mesihe bağ~y:ıntar baş 
damlan elinde olduğunu anlamıştı. cekti.. uçlarında daima İsanın ve dinin adamla-

Kumaz olduğu kadar da saf olan bu Aspasyanın cevap vermesine meydan rını mı görür.ler? . . . 
;ız, sabaha karşı başvekilin odasına gi- bırakmadı : 1 Eftimyos bır salip ışaretı yaparak ce-

enin başpapaz olduğunu görmiiştU. O, - Kalplerini, dedi, İsaya bağlıyanlar vap verdi : . 
ıyku sersemliği içinde odaya girenin baş baş uçlannda daima din adamlarını gö- - ŞUphesız... . 
tapazın libasına bilrilruniiş olan Yengeç rürler. Bu kız da ifa ettiğini söylediği -. Şu h~de zavallı başve~ yalnız 
ılduğunu nereden bilebilirdi? benim emirlerimi... Kendisine din hak- kalbin! debtı.I.. Hayabıu da Mesihe bağ-
GördilğUnU hiç söylemese idi belki kında verdiğim telkinlere ve İsa namına larken baş ucunda .s~ gördil demek. ..... 

'laha iyi ederdi. Fakat o bunu §ilphele- söylediğim sözlere işaret olarak ~öyle- Çünkü bu kız .•. Sızın bu_ g~ ~~ 
:in kendi Uzerinde toplanmaması için miştir. karşı burnya ... Bu odaya ~gın.ızı go
ıöylemişti. halbuki şimdi anlıyordu. Baş Ve ben, onun nankörlüğünden bahse- ziyle gördüği.inü söyliyor. Öyle değil mi 

papaz cinayetle itham ediliyordu .... Ve derken de bana karşı değil, dine karşı Aspasya? •. 
onu itham eden de kendisi idi. olan kusurlannı söylemek istedim. 

Belki hakiknten başpapaz katildi. On- _::.:Hı_ns_· _ti_di_= _______________ ._._B_I_· TME ____ D_I_-_ 
dan böyle clnnyetlerin bekleneceğini, 

komplo işlerine uzaktan da olsa karış
mış olan Aspasya pek Al! biliyordu. 

Ok yaydan çıkmıştı artık. 
Aspasya, sözlerinden dönemezdi. Dön

müş olsaydı. •. Onu, Hırlstidinin söylediği 
gibi Mannaranın dibi bekliyecekti.. 

Amma- Başpapazın da düşmanlığını 
üzerine çekecekmiş ... Bu düşmanlık. Sa
ray teşrifat wwrının derhal tatbik ede
ceği ölilm tehdidinden daha ehvendi. 

Aspasya içinden: 

Çember)ayn~ı müdafaa 
Sulh politikası muvaffak olmamış bile olea, 

memleketinin ha y&i yet ve menfaatlerini 
düşünen bır devlet adamı, bu politikayı 
gütmek için hiç ~ir fırsatı kaçıramazdı 

_ Ne olursa olsun.. Dedi.. Doğruyu Noye Zürher Sautung gazetesi, cSun- ren büyük zorluklarla mücadele etmek 
söyllyeceğim ve sonra da bir daha sa- day Times> Sunday Chronicle> cDaily lazım geldi. Lakin, aöziin ııık ııık ııulh po
raydan dışarı çıkmam .. Mukaddes peder Sk.etch> ve villyetlerde çıkan daha bir litikasına dönüp dolaşıp gelmesi bir pi
beni sarayın tA haremine kadar gelip öl- çok gazetelerin sahibi olan Lord Kems- yango i i değildi. Bu politika, yeni bir 
dürecek veya öldUrtecek değilya.. Hem leyin bir makalesini neşretınektedir. Bu tehlike doğurmadı. Tehlike zaten mev-
evveJA o kendi postekisinl kurtarsın.. makalede deniliyor ki: cuttu. Avrupa, biribirine düşman olan 

Bu karar, Aspasyayı biraz canlandır- Okuduğum nutuk ve gazete makale- ideoloji bölgelerine ayrılmış bulunuyor-

GAvenln isyan haberi Dahhak'a bil - memleketi onun yerine idare edecek bir 
dirildiği :zaman o buna ilk önce hiç hilkilmdar IA.zım... Bu hükümdar ben 
ehemmiyet vermedi. olamam. içinizden bu vazifeye l.8.yık ola

Tek bir kişi ve bu tek kişinin kış- wnı seçiniz. Ben ona tlbi olayım. Bizi 
kırttığı bir avuç insanın isyanından ne buradan öteye o sevketsin. 
olurdu ki.. Halk, Gaveyl kendileri;:) hükümdar 

DahhAk kuvvetli idi. Para ile, ınal ile yapmak istediler. Fakat o bu teklifi şid
etraf ına toplanmış ve biltün istedikleri- detle reddetti. 
ni derhal yapan gözii pek adamları var- - Her kesin yapacağı, yapabileceği 
dı. Bunların etrafa saldıkları zulüm ha- bir iş vardır_ dedi. Ben hükümdar ola
vası ile sinen insanlar başlarını nasıl mam. Fakat belki bir hükilmdara vezir 
kaldırabilirlerdi? olabilirim. 

Zalim hükUmdar bu düşüncenin ver- Onlar bu kat'i istinkaf üzerine bil -
eliği emniyet içinde Gavenin isyawnı kümdar olabilecek birini aradılar. 
umursamadı. llnlk içinden bir ses yükseldi: 

O bir taraftan :.efnhet alemi içinde ya- - Madam ki Gave kabul etmiyor, Fe-
şarken bir taraftan da ıstırap veren çı- ridunu hükümdar yapalım.. DahhAk'm 
banlarınm acısını her gün taze taze iki zulüm devrini bir saadet devri haline 
insan beyni merhemi ile dindiriyordu. koyacak yalnız odur. 

Maiyetindekiler, bu zalimin zulmü ile Halk içinden yükselen bu tek sesi bin-
karşılaşmamak için Glvenin idare etti- lerce ses ta.kip etti: 
ği isyanın gittikçe genişlediğini haber - Evet.. Feridunu hükümdar yapa. 
vermiyor, vermekten korkuyorlardı. lım. 

Filhakika GAve kuvvetlerini gittikçe - Hükümdarunız Feridun olsun ..• 
artırmıştı. llk önce kendisine tibl ol- - HUki.imdarlığa ancak Feridun J.a-
maktan korkan, çekingen bir kısım halk yıktır. 

ta onu muazzam bir kuvvetin başında Feridun kimdi? 
bulunduğunu görünce gelip tabi olmuş- O, Cemşid oğullanndandı. ZulmUnU 
lardı. her tarafa teşmil eden Dahhak'ın şer-

Gaveniu deri önlüğü önde, her uğra- rinden kaçmış ve Riy şehrinde bir köşe
nılan şehri zaptediyorlar, buralardan de gizlenmişti. 
kendilerine iltihak eden kuvvetlerle Cemşid, Nuhtan önce bir hayll zaman 
Dahhak üzerine yUrüyüşlerine devam adaletle hUkilm silrmüş, fakat şeytanın 
ediyorlardı. iğvaatiyle bilAhare Tanrılık davası güd-
Uğradıkları şehirlerin kaleleri kendi- müş meşhur bir hükilmda:·k 

Onun neslin~en olan Feridun da halk 
arasında çok sevilirdi. 

Feridunun isminin bu suretle zikre
dilmesi ve hatırlatılması G~veyi demem• 
nun etti. 

Hemen Riy şehrine adamlar gönder-
diler. Feıidunu buldurup getirdiler. 

Glve bu hükUmdarzadeyi büyUk bir 
hi.irmetle karşıladı. Ona vaziyeti ve hal
kın nasıl ve niçin isyan ettiğini, isyaa 
edenlerin kuvvetlerini anlatb. 

- Ya Feridun ... dedi. Ben vazilemln. 
ilk kısmını yaptım .. işte bütiln bu kuy
vet, ele geçirdiğimiz hazinelerle, isya
nın bayrağı olnn benim deri önli.iğümle 
ve kendim de dahil olduğum halde hep 
sana teslimiz. Millete ve adalete hizmet 
etmek şnrUyle hepimiz sana tabii.z. 

Feridun, bu teklif ve teveccühten çok 
memnun oldu. 

Glveyi kendine vezir yaptı. Kuvvetiıı. 
ba~ına geçti ve Dahhik'ın üzerine yllrU· 
dil. 

Tehlikenin artık yaklaştığını gören 
DahhAk'ın adamlan hUkllmdara hakf ... 

kati söylemeğe mecbur kaldılar. 
Alelacele toplanan ordu Demavend 

i.izerine yU.rUdU. Harp iki şehir arasın
da oldu. Fakat zulme isyan eden balkua 
bilyük kalabalığı pek az zamanda zali
min askerlerini tarümar ettiler. 

DahhAk kaçmak iı;tedi. Fakat Glve 
arkasından yetişti ve kafasını kesti. 

Zulüm bitmiş, GAvenin isyanı sona 
enniş ve Feridun .. hükUmdar olmuştu. 

dı ... Önüne eğik başı kalktı.. )erinde, bugünkü Avrupa buhranının du. Bunların araııındaki uçurum derinlet- liğinden teslim oluyor ve buradaki Dah- ---------------·---------------

hak adamları Gnv::nin b.:yrağıuı daha B • h ti Titremesi kesildi.. ınesuliyeti, bu veya şu suretle, Britanya 1 tikçe derinleşti. 
Hırlstidi, başpapaza hitaben : hükümeUne ve hususiyle onun başba- Had~eleri daha ziyade tahrik etmek. 
- Siz, dedl, bu genç kızı tanıyor mu- kanı Çember1ayne yükletmiye çalışmak- I muhakkak ki, harbi önüne geçilmez bir 

uzaklardan görünce kaçıyorlardı. ır arp pa arsa ... 
Işte böylece 'f'\-.m:ıvend şehrin~ geldi-

sunuz? tadır. Eğer bu iddiada isabet varsa, bu şekle sokacaktır. 

Eftimyos, hilcwna karşı hUcuınla de- takdirde, bu mesuliyetin bir kısmını, Yalnız sabır ve ııebatla bir sulh politi· 
iilse bile metanetle mukabeleye karar Çembedaynın politikasına ısrarla ınüza- kaııı gütmek, sulh ümidini verebilirdi. 
vermlştL .Aspasyanın mevcudiyeti, bu baret etmiş olanların da yüklenmeleri Memleketin haysiyet ve menfaatlerini 
adamlann nihayet onu da elde ettikleri- icap eder. dü,ünen bir devlet adamı, bu politikayı 

ler ve burasını da kolayc:ı zaptettiler. 
Başka alacak şehir kalmamıştı. Artık 

bundan sonra ve doğrudan d~:uya 

Dahh!k'ın askeri ile harp edilecekti. 
işte bu sırada Gave kendisine tabi 

olan halkı Demavend şehrinin büyük 

1,300,000 
mektep çocuğu ne yapacak? 

Bir harp çıkacak oluna Londradaki telefonlarla iki acele emir verilecektir. 

Londra'da bulunan 

nl gos .. ten'yordu. Belki de bu genr kız hasebiyle değil gazeteleri Brita.nyanın h b f k d "' gütmek için iç ir ıraatı açıramaz ı. 
L-- -yl so"ylemicı meydana koymuştu. muhtelif yerlerinde çıkmakta olan bir ffak b 1 .wu r- ..., Hatti, bu politika muva olmamıt i e 

meydanında topladı: 1 ,300,000 mektep çocuğunun ne ııuretle ille emir tudur: 

- Evet. Dedi, tanıyorum .• Benim va- ıuüesseseyi idare eden adam sıfatiyle ,._, olsa, vaziyetimiz her halde, bundan w - Ben, dedi, şimdiye kadar hep Dah
hnk'ın beyleri, valileri ile harp ettik. 
Şimdi ise doğrudan doğruya hükümda
rın kendisiyle .•. DahMk ordusu ile çar
pışacağız. Benim gibi bir L.emircinin ne 
de olsa bir hükümdarla karşı karşıya 
cenk etmesi doğru değil. DahhAk'ı mağ
lup ettikten sonra elbette 1ü bütün bu 

hareket etmeleri lazım geleceğine dair - Tehlikeye hazır olunuz. 
kararlaıtınlan izahat, bq öğretmenlere Bu emirleri alan başöğretmenler, ho-aıtamla saray.a ctirmi .. bir kızdır .. Evvel- de bu mesuliyeti paylaşanlardan biri -

D-··-,, yıl evvelkinden daha kötü olamazdL 
ce çok namuslu idi.. Şimdi ise çok nan- yim. Geçen son bahardanberl devam b 'ld' ·ı · tı' men öteki öğretmenler ve yardımcılar ı ın mııı r. • 

etmekte olan buhran müddetince bu, Bugünkü günde, Büyük Britanya, ha-
kör olduğunu görüyorum.. d d 

gazeteler, hükümet politikasına müza- 1kikaten daha mükemmel bir durum a ır; 
Pek yakında ıUaleler yazılıp bu karar- hemen tedbir almıya başlıyacaklardtt, 

lar, bütün londralılara bildirilecek. ana ikinci emirle tahliyenin tarihi bildiri-
Bu söz, Aspasyayı tahrik etti. heret etnuş' ler ve bugün de hala müza- 'ı çünkü, yalnız müdafaa ııilahı iki yıl ev-
- Nasıl._ Nasıl muhterem peder, de- l 

di ... Ben nankör müyüm? •• Size ne nan- heret etmektedirler. Şimdi bilhassa son velkine göre kat kat da.ha ku~etli o -
körlUk yaptım.. Verdiğiniz bütün emir- günlerde geçen iki yılın hAdiselerini dil- makla ~almamış, manevı prestı11 de ra-

ve babalara verilecektir. 
Bu kararlara ve talimata göre böyle 

bir tehlike vukuunda bütün mekteplere 

ş·u·nu"rek ıı!':ıg"iıdaki iki neticeyi çıkardım: 1 kamla ifade edilecek bir ölçüyü bulmu~-lcrl tamamen ifa etmedim mi? - b 
ı S ıh 011.tikaııı denilen pol'tı"L tur di. 1 dit edilmig olan fert hürriyeti, izim en 

Kızın bu sözleri Sebastiyanonun de- - u P ı ıta- , · 
1 ı_ J '- d Y•ı h k'L l Ş b' f" · 1 le l 1- d"k lngiliz milleti, daha ba .. langıçtan itiba- kıymetli miraııımızdır. Fakat. başka ~:ı Hıristidinin dikkatine ra'l'ntı.. Se- da eııef e ıtarş anacaıt egı, a u.at e ayet ır acıa o aca o ursa, ıtan o - ,. 1 

&'"'t ~r f 'h d " l 1 • b. "ki · k · El ren bu davanın her ııafhasını büyük bir memleket sistemlerinin bize uymaması bnstiy.ano, başpapazın kendisini öldilr- gurur ve i tı ar uyacagımız ~ey er o - menın suçu ıze yu enemıyece tır. -
mck kasdiyle ve Aspasyanın delAleti ile muıtur. lerimizin tertemiz olduğunu bütün dün- alaka ile takip etti. Hepimizin hatırında keyfiyeti bizi hiç alakadar etmez. 

2 - Alman meselesinde bu politika- ya bilecektir. olduğu gibi, _bu dava, evvela it.al.ya ile 1 Denildi lci, lngiltere, Hintlerle yapbğı Sofi anneyi gece saraya soktuğunu bili- l d 
h d f. annamaııında bizim hı'ç b"r B k d b " · k ı· başa 1 ve hır çok zorluklar ve ışı uzat- go''ru'".,melerde hı"ddetten fazla .... bır go··ıı· yor, fakat Hıristidi bunu bilmiyordu. nın e e ıne v ı u no tayı a te aruz ettırme azım- .,.. -

t - ı_ 'rım· ı'z yoktur. fakat bu polı"tı'ka d B 't h'"k"' ı· t h" d' 1 n' mal ar ortaya çıktı. Nihayet, Çemberlayin ' terdı'. Hakı"katen «>unu t-"lı'm etmek 1"-- Nasıl? .. Dedi ... Siz sarayda cariye ııunu ıu.sı .. .. .. • .. I ır: n anya u ume ı, şaye a ıse e .,. ..... a 

olduğwıuz halde başpapazın emirlerini lngiltereye butun dunyada uzun .~uddet I kendi haline bırakmış olsaydı ve bunun ile Lord Halifaksın Romayı ziyaretlerini zımdır ki, lngiltere dünya ııulhu işinde 
k d . · h' ettir' ecek olan baha bıçılemez n tı' • d h b h b' b ı takip eden bir anlaşma yapıldı. 1 oldug"u kadRr h'ıç b'ır da"vada bu derece mi tebellüğ ediyorsunuz? Mukaddes pe- en ını ıss e cesın e ar e veya ar an yanı a§ · 

derle nasıl temas ediyorsunuz? Onun manevi bir kuvvet kazandırmışt~r. 1 na ııürüklenmiş olsaydık, bu takdirde Sulh politikasına taraftar olanlann, kötü bir hayal inkisanna uğramamıştır. 
emirlerini nasıl ifa ediyorsunuz? Şimdi ben, Çcmberlaynın ış başına bu felaket.in (ne şekilde neticelenirse ne· memleketlerinin politik sistemleri lngilte- ~ Avusturynnın ilhnkı. yahudilere reva gö-

Eftimyos keskin zek&siyle Aspasyarun geçtiği ve sulh mücadelesine giriştiği ilk 1 ticelensin, harp daima bir felakettir.) renin sistemine benzemiyor diye ne ltal- rülen muamele ve buna benzer daha bir 
ifşaatta bulunmadığını anlnmıştı. Hıris- günleri gözümün önüne getiriyorum. In-

1 
Önüne geçmek imknnı yok mu idi diye yaya ve ne de Almanynya karşı itiraz sürü mesele. efkarı umumiyeyi o kadar 

tidinin bu suali bunu gösteriyordu. Eğer gilizler o günlerde ne düşünüyorlardı> 
1 
kendimize aormıyacak mı idik> Bu ça- etmek haklan vardır. lngilizler demok- şaşırttı ki. Londr ile Berlin araııında ya

ınüdahale etmeseydi korktuğu başına Şüphesiz ki. ona karşı büyük bir itimat , relere baş vurulmamış olsaydı, hiç kim- rattırlar. Sadece milletin kendi mümcs- pılan görüşmeler, bazan imkansız bir şe
gelecek ve belki de Aspasya 0 zamana beslemiyorlardı. Daha ilk anlardan itiba- se, bu sualin cevabını katiyetle veremez· silleri tarafından konan kanunlarla tah- kil aldı. 

~~~~~~~~~ siz~r i~n &da etm~ o~n bu adamlan k~~i ve ~~--a-n·m~e~r-d~~b-ir~a-d-a~m·-~~~~~~~~~~~V~I~~~~~~ 

DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera 

- 132 -
ronıanı 

burada terk etmemenizi ııöylemek istiyo· sınız. Cümhuriyeti idare eden 
rum. Ve sonra kulağına eğilerek: Üç fan t om 

- Nasıl>.. Bize ölülerden mi bahse- - Beni burada bekleyiniz, dedi, bu Holanda ile harp başlamıştı. Kralın 
diyorsun.. Onlar çoktan öte dünyayı Monsenyörleri yola çıkarıp uğurladıktan orduları ilk VRZİyette sulara saplanmak 
boyladılar. Eğer arkad~larını yalnız bı- sonra ııize yardıma geleceğim. Cesaretini- suretile bir hayli güçlükle karşıla mışlar
rakmak iııtemiyonıan burada kal ve is- zi kırmayınız. Siz eski papazsınız. Allah- dı. 
tersen onların ölülerini aral.. dan ümit keııilmiyeceğini elbet benden Harbe sarhoş olarak girmiş olan dük 

1 Şövnlye dö Loren böyle söyliyerek ve daha 818. bilirsiniz:. dö Longvil ölmüş. Konde de bileğinden 

1 
sert bir hareketle zavallı Onejimi bir ta- Halk içinde yetişmiş olan bu saf ve tabanca kıırşunile yaralcmmıştı. Buna 

• y rafa çekti ve daha evvel mağaranın de· ı temiz kalpli adam, bu sö;leri söyledik- 1 mukabil Fran51Z orduları bir kaç aylık 
- Bu da doğru .• Demek ki bu mağa- ı Öyle ki Holandalılara hır tar~fdan ~a.g- liğinden çıkmış olan Şövalye dö Rohana ten sonra Şövalye dö Rohan ve Şövalye bir sefer içinde üç büyük nehir geçmiş

ralann böyle bir faciaya uğraması her lup olacak ve bir taraftan da ıçerdekı ıs- , iltihak etti. 1 dö Lorenin arkasından gitti. l ler. üç büyük §ehri, Utrekt. Overiscl, 

bakımdan .~izi';1 i;~miz~ yaradı:. .. 1 y~n i!.e t~hdi~ altın~a bulunacak olan on . .°~elci ~e nrkalanndan gitmek üz~re . : rer K rizüstüm, mağarada, yüzlerce Celdreyi işgal etmi lerdi. lspanyollarla 
- Tabu .. \ c ıımdi artık burun dost-, dorduncu Luı kendıne en yakın olan se- ıdı kı One1ım onun me:ıale tutan r-lini şıd· kışıye mezar olmuş bu ölüm diyannda 1 müşterek hareket eden Holanda ordusu-

luğumuzu serbesti olarak Giyyon d'O- 1 nin ve benim tavsiyelerime baş vur- detle yakaladı. tek başına ve yalnız kalmıştı. nu püskürtmüşler ve Amsterdamın pek 
mnji'e huredebiliriz. mağa mecbur olacak. Otelci hayret içinde sordu: Birden titredi. yakınında ordugah kurmuşlardı. 

- Şu halde evvelce, Monsenyör Lui- - Çok mükemmel... O halde artık - Ne İstiyorııun > Burada ne diye Az knlııın elinde tuttuğu meşale yere Ordu .. Kat't :r:aferden emindi ve hat-
nin mevcudiyetini daha bilmezken ara• burada fazla kalmamıza ve zaman lcay- kalmak istiyorsun> düşecekti. ta bir gün sonra Amııterdama gireceğine 
mızda çizmi~ olduğumuz plan ve prog- betmemize lüzumyok. Biran evvel gi- Onejim: Eğildi.. iki büklüm halde kayalıklar emin bulunuyor ve bu nihat zaferi peşi-
mmı talcip edeceğiz demek.. delim. - Vazifemi yapmak için .. Dedi. Ben arasından yürümeğe başladı. nen tesid bile ediyordu. 

- Tamamen.. Siz, açılacak olan Otelciyi çağırdılar. Onejinin mevcu- bütün bu topraklan, taşları alt Üst edece- Etrafını dinledi. Vakıt gece .. 
harpte kralın maiyyeti ile birlikte ve diyetini bile çoktan unutmuşlardı. ğim ta ... Arkadaşlanmın ölülerini bulun- Birden, bir sevinç sayhası kopardı. Çadır altında zabitler mütemadiyen 
kralı takip edeceksiniz. Ben de kendi Gidiyorlardı. caya kadar ve bulduktan sonra da on~ Bu evincin çığlıgı bu ölü muhiti için· zafer arabı içiyorlar, çadırlann etrafında 
alayımın başında olacağım. Siz. kralın Tam .. Delikten dı~rı çıkacakları sı· lann yanlanna boylu boyuna uzanaca- de akislerle yayıldı. meşalelerin nlbnda kralın askerleri za-
refakatinde bulunncnğınız için krru mec- rada karşılarına bir adamın dikildiğini ğım ve kendi ölümümü bekliyeceğim.. Çünkü Onejim derinden derine, uzak- fer şarkıları yükseltiyorlardı. 
lisinde ve askeri şiırada olan kararların gördüler. Çünkü artık bu darüdünyada onlardan tan uzağa bir tak1m sesler, kayalara in- Harbı artık tam bir galibiyetle sona 
en mühimlerini bana bildireceksiniz. Ben Bu .. Frer Krizüstüm, yani .. Onejindi. başka sevebileceğim hiç kimse kalmamış- I dirilen darbelere müşabih sesler duy- 1 erdirdikleri kanaati umumidi. Hatta Ho-
de onlnrı daimi surette benimle temns Şövruye dö Loren sert bir se11le sor- tır. 1 muştu. l landayı knn dökülmeden tamamen tes-
edecek olan Giyyon d'Oranfa haber du: Otelci bu sözlerden çok müteessir ol- - Onlar .. Diye bağırdı .. Onlar .. Ya- lim için bir murahhas heyetinin geldiği 

Bu mü - Bizden ne istiyorsun'> muştu. §ıyorlar.. Onlar burada... Onlar ölme- 1 rivayeti dilden dile dola ordu ..• 

lecek, ondan ııonra bütün mektepler bi· 
rer birlilc teşJcil edeceklerdir. 

Her mektebin bir numarası o1acalr.ttt. 
Aynca her mektep Üzerinde ismi ve nu• 
maruı yazılı birer yafta taşıyacakhr. Bu 
yafta birliklerle beraber istasyona göttt
rülecektir. Çocuklar ve öğretmenler, hil· 
viyetlerini bildirecek vesikalar ve kolla• 
rında bandlar bulunduracaklardır. 

Hazırlanan talimata göre tahliye saba
hı nakil vasıtaları saat sekiz buçukta 
Londraya akın edeceklerdir. 

Talebenin harektini, naklini temin ve 
arada çıkacak ihtilaftan halletmek üzere 
şimdiden memur ve subaylar tayin edil
miştir. 

Bu teşkilnt, hükümet teşkilatiyle el bir
liği yapacak ve mektep çocuklannın talı
liyeainden sonra mektepli olmıyanlann 
tahliyesine ba"lanacakhr. 

Her çocuk. üzerindeki elbise ile birlik
te bir takım değişmelik elbise, ça.tnaltl', 
pijama ve tuvalet malzemesini beraber 
bulunduracaktır. 

Her çocuk ve genç tahliye günü için 
kafi gelecek miktarda yiyeceğini de bera
ber alacaktır. 

Gerek çocuklar, gerekse öğretmenler 
için en lüzumlu eşya da bir takım araba
larla torbalar içinde taşınacaktır. 

Hazırlanan talimatta deniliyor ki: 
c T bliye esnasında evden çıkamıyacak 

kadar hast ve yürüyemiyecek derecede 
bir çok çocuklar bulunması tabiidir. 

Her halde bütün sınıftan halkın bun· 
lara karşı büyük bir ııempati göstererek 
ellerinden gelen yardımı yapmaları belı:-
lenir. 

Organize partiler içerisine giremiyecek 
ve yahut girmeleri karışıklığı mucip ola
cak çocuklar bu te ekküllere ııokulmıya
cak, onlann aynca nakli düşünülecdctir. 

Bulaşılc hastalıklara müptela olan ço
cuklar, mektepliler ara~ına alınmıyacalt. 
bunlann diğer çocuklarla ve halkla te
masta bulunmakııızın nakli için tedbirler 
alınacaktır.> 

Bu Tisalede ana babalara, tahliye içi 
kanırlnştınlncak olan günde çocuklanru 
mekteplere gönderecek olurlarsa bunla
rın muntazam bir surette tahliyesi mlim
kün ol cağı hatırlatılmaktadır. 



Alnımın------l) 1 -=--A-ra_sıra--..lil Vaydman divası. EV ....................... . •••••• 

Kadın Kara Yazısı ................. MODA •••••• 
Cehennem taşı 

-26-

Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç Yıldız 
-61-

Kadifenin parlaklı

ğını mu haf aza için 
Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ 

----t? Cennet ile cehennemin dünyadaki in-
Kadif eniz biraz solu gibi ol mu§. Ona sanlara gönderdiği iki büyük hediye var

eski parlaklığını vermek kolaydır. Onu dır. Her ikisi de bu iki diyarın insanlara 
bir parça İnce döğülmüş mutfak tuzu ile birer hatırası olmuıtur. Dayağın cennet
fırçalamak kifayet eder (ıekil 1) ten çıkma olduğunu söylerler ... Doğru-

Adliye tarihinde ender 
rastlanan bir vaka 

Müdafaa vekillerinden 
müddeiumumi tekrar söz almağa 

neden lüzum gördü ? 

Bir müddet bunların üzerinde 
c(ardum ve düfündüm. 

Çıkardığım netice fU oldu: 
Sabri bey denilen ba adam ay

"' zamanda Anadoluya.. vilayet
i...~ bir takım kular gönderiyor .. 
Ba kızları, mektupların malatevi-
7atlarına göre hükmetmek lazım
•elirae, kah daktilo, kah garaon, 
-Aah •azende veya hanende olarak 
•vkediyor ve bunan için her biri
ni ayrı ayrı borç •enetlerine bağ
lıyordu. 

Mektuplar bunlardan birer nü
mane idiler. 

Belki )'iUJen /az.la mektup var
Jı. AnlOfdan Sabri bey ba i,Ie 
ery zamandanberi me,gal ola • 
1.ıordu. Hatta içlerinde balkan 
memleketleri, Kıbru, Rada., Mı
.,, gibi yabancı yerlerden gelmif 
mektuplar Ja vardı. 

Elime kırmızı karton kaplı bir 
Jo•ya geçti. Ba do•ya, bir takım 
laeuıp kağıtları, Faturalar, po•ta 
makbuzları ile kabaralı bir halde 
if/i. 

Muhteviyatını tetkik edince an
ladım ki Sabri bey yaptığı i,Jer • 
den kazanç vergi•i de veriyordu. 

Kenarları etiketli bir çok kaili 
ue zarlltn gördüm. Banlar boıtu
liır ve üzerlerinde fU etiketler var
Jı: 

Sabri - F ual ue p.irekO.ı .. 
Alım - •alım - komiıyon 

Artiıt idarehaneıi ..• 
Her nevi ıanat erbabı temin edi-

lir .• 

Sabri ue fÜrekG.ı İf evi .• 
icra oe lnıkak mahkemelerinde 

lfleri olanltnın bütün muamelele
ri ÜzerİJN İf talibi yapdır. Mahre
miyete itina olanar. 

ilk önce hiç bir ıey ilaJe etmedi. 
Fakat ıonra anladım ki bu adam 
tuzağına Jüfiirecelıler için ağları
nı uıdece erkeklere ue yülıHk 
ıoıyele kadınlarına değil .• içtimai 
lacialarla kaderlerine lıüaerek ça
reyi hukuk mahkemelerinde arı. 
yan zavallı aile kadınlarına da 
teımil etmiı ve kapanını kocaları 
aleyhinde bofOnma davası açan 
zavallıların ayakları dibine lıar
muıtu. Kim bilir kaç kifi .• kaç dü
fÜncuiz manto, manfOn, çanla 
yemlerine kapılarak ba kapana 
dü,müılerJi ... 

Ben, bütün bunları Sabri beyin 
iılerine daha yakından vakıl ol
duğum zaman öğrendim. 

Onun yanında neler öğrenme· 
dim lıi ... 

Bazan da kadife kumaıların havı İçe- ıu cennetin o güzel parkları arasından o 
riye doğru yatar ve çirkin durur. Bunu §İrin huriler elile insanlara layık görülüp 
düzeltmek için genitçe bir tahta üzerine de gönderilen hediyenin dayak oluıuna 
koymalı, keten çok ııergin olarak çivile- diyecek yok ... 
nir. Havları düzeltilecek kadife biraz ıs- Cennete gelince onun adı üstünde .. 
)atılarak bu keten üzerine yine gergin Gayya kuyuları arasında simsiyah ze· 
olarak iğnelenir. Mevsim kışsa bu tahta, haniler elilc pırlanta gönderilmez ya .. 
sobanın yanına, yazsa güneşe konur. Ve Gele gele elbet cehennem taşı gele
kadife tamamen kuruyuncaya kadar bu- celttir. Cehennem taşı gümüı mürekke
rada bırakılır. Yalnız bu İşte kadifenin batından beyu bir cisimdir ... Galiba ya
tesbit şekli mühim bir rol oynar. Kadife· kıcı oluıtu kendisine cehennem sözünü 
yi kenarlarından başlıyarak iyice iğne- izafe ettirmiştir. Halk arasında bu ce
lerden ketene yapı§hrmazsanız tam mu- hennem adından ziyade doğrudan doğ
vaffakıyet elde edemezsiniz. ITUya kendi ismile anılır. Nitrat darjanı 

Şayet bu işi yapmağa imkan bulamaz-
1 
bilmiyen yoktur. Doğrudan doğruya gÜ· 

sanız o vakit 500 gram jelatini 1 O litre netin ziyasından müteessir olmaz .. Mut
suda eritir ve bu mahlulü sıcak olarak bir laka güne§ ile beraber uzvi bir maddeye 
süngerle kadifenin arkasına sürersiniz. 
Sonra ıslakken üzerine bir bez sererek 
ütülersiniz.. Bu da aynı İşin yerini tutabi
lir . 

KADiFELER NASIL TEMiZLENiR? 

Kadife üzerindeki lekeler amonyak 
mahluliyle çıkar (şekil 2) . Bir pamuk ve 
ya bez parçasını (bez pamuktan daha 
iyidir, çünkü pamuk kadife üzerinde tüy
ler bırakıp sürmek kafidir. 

Son seneler içersinde piyasaya çıkarı
lan yünlü kadifelerin pekala yıkanabile
ceğini unutmayınız. Hatta iyi cina ipekli 
kadifeler bile yıkanabilir. Yalnız biraz 
ihtiyatlı hareket etmek lazımdır. Kadife 
parçasını yıkadıktan sonra üstüvane tek· 
linde bir tahtanın mesela bir perde per
vazının üzerine sarmalı ve sararken de bir 

temas etmesi gerektir. Bu hususiyeti do
layısiyle fotografçılığın esasını korumak
tadır. Tababet de g~yi - muhati ilti
haplarında göz. hastalıklarında çok kul
lanılır... Belsoğukluğu tedavisinde tatbi
ki cehennemin tam ortasından çıkarJ

mıı bir taş olduğunu iabata kafi geldiğini 
söyJiyenler pek çoktur ..• Tanrı şerrinden 
saklasın ... 

Deklarasyonun 
Balkanlardaki 

akisleri 
- JJ.-

- BAŞTARAFI t lNCI SAYFADA -

Fakat bu gece.. Y az.ıhanenin 
bütün muhteviyatını öğrenmekli
ğim mukadder değilmif .. Çünkü .. 
evvela apartımanın hapuına ~ir 
anahtar ıolıalduğu ve ıonra kapı
yı arkasından •Ürmelediğim için, 
~ilin ıiJdetle çalındığını duydum. 
Kapıya anahtar ıokulmaaına ba
hılır•a gelen yabancı değildi. Bel
ki de Sabri beyin hendiıi idi. Ma
uının üzerindeki evrak, Joıya ve 
kağıtları alelacele ve aldığım gi
bi tekrar göze yerleıtirdim. Ka -
pağı kapadım. Yataktan kalkmı1 
gibi olmak için bo.zulmamıı olan 
yatağı boulum. Kapıyı açmağa 
gittim. Uyku •er1emi imiıim gibi bez parçası beraber sarmayı unutmama-
hali/ aeıle: lıdır. Bu bez parçası kadifenin ıslaklığını 

rasyonunda Yugoslavyadan isim tasrihi 
suretiyle bahsedilmemesi için mevcut 
olan sebebin aynıdır ve yine aynı sebep

- Kim o? çekecektir. {şekil 3). 

Diye •e•lendim. Sabri beyin •e- Eğer kadifenin hepsini yıkamak iste· 

- Ben, dedi. 'Ostad Metr Moro Ciya
f eri kadar hitabette belki kuvvetli deği
lim. Ve ben onun gibi felsefe ve ruhi -
yata, edebiyata sapmıyacağım .. Ben çok 
aşağıdan konuşacağım. Ve çünkü ben bir 
katili değil.. bir hakikati müdafaa edi
yorum. 

Metr Zevaes bütün bu dava müdde
tince Vaydmanı tıpkı bir müddeiumumi 
gibi Milyona hücum eder gibi gördüğü
nü, onun Milyona karşı büyük bir kin 
beslediğini söyledi: 

- Sekiz gün evvel, dedi. Burada 
Vaydmanın sırf hakikati meydana koy
mak maksadiyle itiraf ettiğini söylediği
ni hep duyduk. Bu sözler herkesi mü
teessir etti, fakat beni değil.. Çünkü ben 
böyle sözleri çok dinledim. Bu sözler 
ve bu manevra, bütün Alman mücrim
lerin baş vurdukları ve onlara mahsus 
bir manevradır. 

Metr Zevaes bir kaç sene evvel Ha
tor kasabı katil Hartmanm ve Düseld
rof vrmpiri diye anılan Peter Kurtenin 
de Alman ağır cezasında aynı manevra
yı kullandıkJarını hatırlattı. 

Milyonu yalnız Vaydmanın ve bir de 
Kole Trikonnun itham ettiğini söyle -
di. Kolet Triko gibi yalancı ve ahliksız. 
bir kadının ve Vaydman gibi bir cana
varın sozleri ile müvekkilinin mahkUm 
edilır!esinin adaletsizlik olacağını ileri 
sürdü. 

sonra 

ıİ: miyor da yalnız lekeli kısmı yıkamak fik-
- Korkmayın .. Benim Servet rindeyseniz o kısmı bir cetvel tahtası 

tir ki, Münib konleransındanberi, Yu _ Vaydmanın neden Milyona iftira etti
goslavyanın orta Avrupa ve balkanlar ği noktasına gelince, Metr Zevaes bunu 
işlerinde takındığı pasif tavrı izah et- da §Öyle tefsir etti: Müddeiumumi Balmari 
mektedir. Yugoslavyanın coğrafi ve si- - Vaydman, ancak bu suretle hare- dafaası sırasında söylenmiş büyük söı.
yast vaziyeti bu memleketin, baz.ı dev- ket etmektedir ki tahkikatı tam bir bu- lere karşı ihtiyatkar ve basiretkar olma
letlerden müteşekkil bir bloka karşı di- çuk sene uzatmağa muvaffak olmuştur. ğa davettir. 

hanım.. üzerine koyar ve tırnaklarınızı fırçaladı-
Dedi. ğınız fırçalardan birisinin eskisini 11lata

-Bh'MEDt -
rak o fırçayla silersiniz, kadife temizle
nir (ıekil4') 

ğer bir devletler blokuna iştirak ettiği ** Bu sefer hücum doğrudan doğruya 
hissini uzaktan uzağa bile uyandıracak Jan Blan çok heyecanlı .. Kolet Triko Moro Ciyaferiye tevcih edilmi§ti. 
her hareketten sakınmasını mecburi kıl- çok endişeli idi. Müddeiumumi devam etti : 

Bu etilretli lı&iıtlm, Sabri 6e • H ı il maktadır. Vaydman, yine başını önüne e~ - Size, Vaydmanın MBSO§İSt oldu-
p rami lirmaaını Ja göateriyor- e en mı• etı• Bu ~erait dahilinde Yugoslavya siyase- duruyordu. ğundan bahsedildi. Masoşi.st ne demek-
~· Elime '8çiik bu Jeller getti. tinin biltün gayreti milnhasıran komşu- Milyon ise yerinde oturamıyacak ka- tir hepiniz bili.rsiniz. 

Bu delterde bir talıım üimler lariyleıeyi mUnasebetler muhafazasına dar asabt idi.. Bu, bir kadına ait her hangi bir eşya-
8 yanlarında mahhme numara- Jstih/a/ini SOTBılmaJan müdafaa edecek matuftur. Bununla beraber, Yugoslav Adliye tarihinde ender rastlanan bir ya karşı şehvani bir ihtiras duyan bir 
~ vardı. umumi efkirmda Alman ve Italyanlar hAdise oldu.. adam demektir. Müdafaaya göre Vayd-

cFalan hanım ..... tmihinde bo- BAŞTARAFI 1 lNCI SAYFADA J tarafından verilmiş olan teminabn hu- MUddeiumumt tekrar söz aldı. Hal- man bir Masoşisttir .. Çünkü o öldilrdU-
fPll'"a lıarmı alJı.» - - •Tempuh gazetesi başmakalesinde, sule getirdiği sükfuıet iki büyük demok- buki iddia makamı, iddiasını serdettik- ğü Janin Kellerin şapkası ile iskarpini

le beynelmilel güçlüklerin sulh içinde FranSJZ ve İngiltere ı...ft-•ekillerinin söz-cNalaluı Javaı.... Melôlıat.. ~v rasinin enerjik tavır ve hareketlerinden ten ve ithamını yaptıktan sonra artık 1 ni muhafaza etmiştir .. Fakat efendiler. 
la.iiul 6ir luulın. F a1uJt çolt ina t- hal ve faslını temenni etmektedir. !erini hülasa ettikten sonra, Romanya- hisıl olan memnuniyete de mfuıi olma- söz söylemezdi.. Balmariyi bu suretle Bir sefil caniyi müdafaa için bu kadar 

Matbuat Yunanistana verilen garanti- nın istiklfilini ve hudutlarını mildafaa L---k ked ,, c -~ d lamba lı llard · ı •• ml§tır. ıuan: ete sev en .ı.u.oro iyillerinin 1 o ç yo an gıtıneğe ne Uzum 
cHacer •• lıenü~ pek küçük. Y o- ]erin emniyet duygusunu kuvvetlendir- azim ve kararını izhar etmekle beraber cHalk hiç şüphe etmiyor ki lngiltere müdafaası olmuştu. Bu müdafaa jüri 1 var .. Hepimiz pek AJA biliyoruz, öğren. 

le çabalı •eldi.» diğini, istiklal ve tamamiyeti mUlkiyesi- daima bir sulh ve her devletle anlaşma ve Fransanın azimkar hareketleriyle Azalanrun üzerinde bariz bir tesir bırak- dik ve gördük ki Vulzi villAsının kasabı, 
cKocaanın ihaneti haberini ni müdafaa azminde olan Yunanistanın siyaseti tak.ip ettiğini ve hususi menfaati balkan tesanüdü kuvvet bulacaktır. Ve mıştı. Müddeiumumi şimdi bu tesiri iza- kurbanlannın üzerinde kendisine yan-

alınca mahkemeye baf vuran Nec- bu teminatta Balkanlar sulhunu temin il olan devletlerle ekonomik münasebetle- eğer Yugoslav milleti bir gün her hangi le etmek istiyordu. yacak ne varsa hepsini almıştır. Bu Ma-
,Jeı ••• Bir manto ve bir el çantaaı edecek unsurlar görmekte olduğunu, rini inkişaf yoluna soktuğunu hatırlan- bir taarruza karşı istiklalini müdafaa Moro Ciyaferi bu hareket karşısında soşizm değil, en idi bir hırsızlıktır. 
j!e yola Birdi.• Elen milletinin Yunanistanın haklarına yor.. zaruretinde knhcaksa, bu tesanüd onun başını uykudan uyandıran vahşt ve kor- Size Vaydrnanın isterik olduğundan 

Bu lıifiik Jeller, Sabri beyin sempati ve saygı duygularından derini Romanya ve Yunanistana, bu hükU- için en kıymetli istinatgahı teşkil ede- kunç bir hayvan gibi iki tarafına ve aza. da bahsettiler. Neden? .. Çünkü daha on 
lpmamen dolmaf not de/teri idi. minnettarlık içinde olduğunu, mesut ve metlerin hiç bir talebi olmaksızın Fran- cektir.> metle salladı. dört yaşında iken ona iğne yapan bir 
lfinJe gördüğüm bu ıatırltn bana bedbaht Anlarda daima Yunanistanr iha- sa ve İngilterenin kendiliklerinden ver- Belli idi ki celse gürültülü olacaktı. doktor sol tarafının sağ tarafından daha 
=iiiiimiliiİİİİmmnmiimiBiiiil;;iiiiiiiii .. ta eden sempatilerin büyük kıymeti tak- dikleri garanti, Romanyanın mernnuni- gösterecektir. Müddeiumumi &lmari ilkönce Milyo- hassas olduğunu söylemiş ... Bunu doğ-
~ dir edildiğini yazmaktadırlar. yetle kabul ettiği bir dostluk hareketi ALMANLARA GÖRE nun müdafaa vekillerine çattı : ru olarak ta kabul etsek, aradan on bet 

İstiklAlin pfaklannı nurlu görmek ROMANYADA teşkil eder. Bu gibi teminatın çoğalması, Berlin, 14 (Ö.R) - Alman gazeteleri - Ben, dedi, bu müdafaada hakikate seneden fazla bir zaman geçmiştir .. Da-
istiyorsanız Çocuk haftasında Çocuk Bükr' 14 (Ö.R) R t 1 b .... k k " "k b '· .. lletl Ro y . • eş, - umen gaze e e- uyu uçu utun mi erin arzu et- manya ve unanistana verilen garan- uymıyan ve hiç şüphesiz kasden de ol- ha sonra iddia edilen Araz isteri için kA-
Esirgeme kurumuna azamı yardım- 1 BB Ç be 1 D 1 d ' . be 'ki · lh k tak · ed bilir B ·1 • ta kani 
d b 1 1 r , . em r ayn ve a a ıyenın - ti erı su u anca vıye e · . u ti erın manıen yersiz olduğuna ·- mıyan bir takım tahrifat gördüm. fi değildir. 

a u ununuz... :.1 · h ı · d ~ k b d luk harek 1 h d tl diri z· d t Ç k Esirceıne yanatını tam metın a ın e ne~"""ere gi i ost et eri u u ar civa- · er. ıra aha önce talya Yunanista- Müddeiumumt gördüğü noktalar üze- Müddeiumumi burada isterinin gen.if 
ocu G nel ~urumu billUma Romanya ve Yunanistana ve- rında fikirleri yatıştıracak ve hillOskar na icap eden teminatı vermiş oldufu gi- rinde kısa izahat verdi. bir tarifini yaptı ve sonra şöyle devam 

ill••••••me••••• rilen garantinin ehemmiyetini kaydedi- münasebetlerin gayri dostane ve haksız bi Romanya da Almanya ile anlaşmq - Fakat, dedi, muhterem jüri Azala-' etti. 
yorlar. tavn hareketlere müreccah olduğunu bulunuyor. n, asıl maksadım sizleri Vaydmanın mil- - BtJ'JIBDf -

Tarihin Gizli Cemiyetleri rütbenin al&ınetlerini parçaladılar. Mu - .sında derin bir teessür ve infial humle Dük, bulundutu yerin kolay kolay Gand halkı, namuslu. cesur ve haksızlı
kavemet imklnsız ve faydasız idi. Bu - getirdi. O kadar ki halkın pkiyet ve te- zaptedilemiyeceiini bilmekle beraber, la hiç tahammtllil olmıyan lnlan1ardan 
nun için kont nefret ve istikrahla: essürlerini tA Ferdinand dö Toledo bile lhım selen her tedb1rl almak için vakıt mürekkepti. Kontlarmın tevkifini haber Engizisyon Esrarı - 'Ozerime dokunmayınız. Sizi takip duydu. kazanmak istiyordu. Aynı zamanda da, alınca ayak1•n.,.ldan muhtkkak idi. 
edecetim! dedi. Bu teeuilr, halk arasında hiddet te kontun Ganda gece varmuuıı temin ~ 1 Kontes Sabina,.hem ıım saklamak ve 

Askerle!' bu llÖZleri dinlediler. Fakat huaule getirdi w hUkUmet sarayı mey- ti. Ve kale muhafızı Alvareze de talimat hem de nziyeti bildirmek üzere ihtiyar 
biraz sonra, kont zmdan hücrelerinden duıma gelen dar 10kaldardan binlerce verdi. ı doktorun dairesine gitti. 
birisine kapatıldı. halkın, llWı.ız fakat bO.yilk bir lnfla1 Sır, Helenadan slzleıımedi. 

Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 
Kont, hapse atılırken zabite: ile geçmekte olduğu görilldU.Bunlar ara- * Güzel ve namuslu kontes aynı za -
- Kont dö Horn nerededir? diye IOI'- aında bir çok ta l'laman ukerler vardı. manda, kaleye kadar sidettk kocasmı 

du. Halk: Kontun vulyeti cidden feci idi. Kale- ziyaret etmek ve bu ziyarette doldonm Tefrika: 65 Nakleden : F~ Ş. B. 
fdemem. Adalet beni korkutamaz. çUn- meydanda olmamuı, kont dö F.gemonda - Senyör, blr aut evvel o da tevkif - Kont dö F.gemoa nerededir? onu de tam pldlde tecrid ediJmlf idi. Ve bu da kendiaine reıfakat . etmesiat latedl. 
~U $UÇUm yoktur.. derin bir endife huaule ıetirdi. edildi. Size bitlfik hilcrede mahpustur! isteriz, diyor ve Flaman askerleri de: hal, pek u ldmMlerin blıfına ıelmıt bir Helenaıuıı. ~u felllit haberinden, 

Dilk, iblis gibi gilldU. Dilk'Un yanından salona çıktılı va - cevabını aldı. - Kont Horn nerededir? diye balın- haldt kontesten fazla milteeair olduiunu .a,,-
- Maamafih, dedi. Müsterih olunuz, kıt. kont, yalın kılınç bekliyen bir .uru * yorlardı. Kont, Ganda ancak aut onda vAml liyebiliriz.. Genç kız, .kontu çok: pddetll 

her ıey çok yakın bir zaman içinde ~ lspaııyol askeri gördü ve di§lerini llCU'· Bu hareket cidden küstahane ve mli- Dük Alb bu halkı cebren dabbnakta olm\l§tu. Bu devirde uat onda her ke9 ve çok · hakiki bir qkJa sevmekte ldL 
la§ılacaktır. datarak: essir bir hareketti. Ferdinand dö Tole- bir dereceye kadar tereddüt etti. Çlinkil derin uykuda bulunurdu. Buna mukabil, evli bir adam oldutu için 

Kont, bu alçak ve zalim adamın ne - Vay hain herif vay! dedi. do, evveli asilzadeleri ve kuvvetli Sen- bu ailAhsız insanlarm ertesi lilnt balta- llpanyol zabit, böyle bir zındancılık konttan at.kına mukabele de beklemi-
fapmak istediğini anlıyamadı. Ve epey- Kont, birdenbire büyük bir hiddete yCSrleri mahvetmek ile halkı korkutmak lar, silAhlarla tekrar taarruz edecekle- vulfellinden memnun görUnmedi. Fakat yordu. Zaten kont ile arumda derin bir 
"' bir zaman Dük'ün ne yapabilecelini kapıldı, hemen kılmcı çekerek kendisine alyuetini takip ediyordu. Ve eğer, Ki- rini biliyordu. Bunun için hile yoluna bu, aamiml delildi. lspanyol bu vazife- sınıf farkı da vardı . 
.&üşündü. yol açma.ta savaştı. Bu sırada Dilk'ün lom dö Oranj ta ihtiyatsızlık edip Brük- saptı. Halka her iki kontun kral tarafın- yi ifa etmekle, 1evgili Helenanın nezdi- Aradaki bu derin uçurum, Helenanın 

- Ben mi anlıyacağım? . sesi duyuldu. sele gelm.1§ olsaydı, aynı muameleye tA- dan azledilerek başka "11Ayetlere nefy- ne bir daha ayak atamıyacalını çok AlA qkını bilsbiltiin artırmakta idi. 
- Evet, Senyör! - SiWımı elinden alınız!. bi tutulacaktı. Bununla beraber, iümat edileceklerini bildirdi. biliyordu! Genç kız, bu memnu qkm elem ve 
Kont, boynunda asılı olan rütbe ip- Bir zabit: ve hüsnü niyet göstermiş olan asllza- Her iki kontu sevk edilirken son de- Kontes, kocasının bqına gelen fell- wtıraplarını kendi halinde ve kendi kö-
tini göstererek: - Kont; kılıncınızı bana teslim edi. delerden Jan dö Montinyi, Viyero, HUy, fa olarak görmek istiyen halk, dajı]- ketten haberdar edildt Fakat kendial- painde çekiyor, aşkını hiç bir kimleye 
- Bana gelince, Dük, benim hukuk nlz! dedi. Kenten Benoa, Komey dö Nison da tev- makta tereddüt gösterdi. ne: bildirmiyordu. Ve, bu kadar derin atb. 

• • - - 1 - __ .ı_ V ancak'--•- K '-·l 'ki ,_ __ .ı. '-•" ~n-ı.ıerdi. 7'!•'-.· - Koc•nı-ın hayatı ve ·~hali namı- na ra.x.-en '---•- .......... '-- dar kıMan-JF ımtiytu.Jarun VU"UU". e, gaum ont, .u ıncmı ı ye JLUUl ve yere attı: &il .. ~·~ .1.1UA -----~-- uu& &"° -- ....._&., -

J!itbeme müsavi rUtbede olanlar tara- - :ı,te, alınız! içinizden hiç biriniz bu - 4 - - Kont Egemonu buradaki hapla - na hiç bir güriiltil etmemeniz lhımdır. mıyordu. Helena, kontesi fevk:aJbeter 
lfıdan muhakeme olunabilirim! kınk kılınca el aürmek liyakatine malik lspanyollar tarafm<!an gizlenmesine haneden daha rahat olduiu için Ganda Abl takdirde, kontun fdlketinl tamir bir mahldk addediyor ve böylece •111 

....i.:.~~~-""-..J:alr..IUL.kaııa.t....aimdi....aıeltiilebilla~LdelikbıhLAıU111a...haJıızdıı__._._._._..Lblu.Jilzııtm..JırödilmbzaıL.hıL.te.ı&JğjUez:...hili...UtölLCIUt:cdlm....m;M1&...&a1ede_haDledll~ bbilolmJYacMdereeede~ ~ord~ 



•S etsan cumartesi '39 

ı ektepler arası 
Futbol maçları 

iki haftadariberi büyük bir intizam 
ve geniş bir heyecan çerçevesi altında 
Lıtbik edilen mekteplerimiz arasındaki 

tbol maçlan, bu hafta da ortaya konan 
upnrun az çok sahibini meydana çıka

[a~k: ehemmiyetli oyunlarla görünüyor. 
~ Pazar günü sabah saat 9 da oy
nanacak oyun, senelerce beraber, aynı 
~m altındaki lisenin 1. lise .. II. lise nam-
1.\ariyle ayrılml§ teşekkülleri arasında 
:9'Jacak.. Bu ilk karşılaşış; iki oyunda da 
t;alip L lise ile, aynı puvanda olan 2. 
'lisenin kuvvetleri denk olan bir arunda 
yapılıyor .. Her iki mektepte Sanatlarla 
~ynamış.. ikisi de 0-4 gibi neticelerle 

günkü oyundan sonra görebileceğiz. 
Diğer maçlar da aynı ehemmiyetle ta

kip ~lebi.lecek oywılardır. Ege - Sa
natlar oyunu, dördüncülük için bir çar
pışma şeklinde cereyan edecek .. Tecim
Kültür maçı da, Tecim lisesinin her haf
ta biraz daha eyi oynıyan kndrosiyie, 
kuvvetli Kültüre karşı, hemen hemen 
aynı ayar kuvvetler arasındaki bir maç 
hisin.i veriyor .. 

Bütün takımlara muvaffakıyetler di
ler, temiz oyunlar göstermelerini iste-
riz. 

F. G. 

fYUnu bitirmiş .• 2. lise kuvvetli rakiple- Mektepler aruı futbol maçları 
rinclcn KültUr lisesini 0-2 yen.miş.. 1. li- lik heyeti genel aekreterliiinden: 
se ise Tecim lisesini 1-5 gibi bir farkla Bu haftaki maçlann saba, hakem ve 
pnağlOp etmlştl Az çok kuvvetlerde bir günleri aşağıda gösterilmiştir: 
müsavat arzeden bu iki lisemizm bu haf'- 1 - 1>4-39 Cumartesi günü: Ege -
taki maçları cidden görülmeğe değer bir Sanatlar, 
oyun manzarasını arzediyor. Saat 15 te.. Saha Alsancak.. Hakem 

lkiDci liseıiiıı anlaprıış, paslı oyununa Osman Ezgin. 
mukabil .. L lisenUı oynak bir temposu 2 - 16 N.isan 1939 Pa?.ar günü: L Er. 
:l-ar .. Birinci lilenin dalına ortadan inen lisesi - 2. Erkek lisesi.. Saat 9 da.. Saha: 
Ctkın!anna mukabil, ikinci lisenin açık- Alsancak ... Hakem Mustafa Şenkal 
~la oyn.ıyan bir sistemi görünüyor .. Bu 3 - 16 Nisan 1939 Pazar günii: Tecim 
!ikı zad oyun, netice itibariyle hangi ta- lisesi - Kültür, saat 10.30 da .. Saha: Al
tafa gülmek hakkını VeTecek? Pazar sancak.. Hakem Mustafa Bayra. 

Kanun kabul edildi 
ltalya kralı ve Habeşistan imparatoru 

resmen Arnavut kralı da oldu 

YDllA•IR 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

CUMARTESi • 15/4/39 
13,30 Program. 
13, 3 5 Müzik ( nqdi müzik - Pl.} 
14,00 Memleket eaat ayan. ajans ve 

14, 10 
ınetecnoloji haberleri. 
Türk müziği. 

Çalanlar: Vecihe. Reşat Erer, 
Cevdet Kozanoğlu. 
Ok.uyan: Muzaffer il.kar. 
1 - E•;iç peşrevi. 

2 - Cemil beyin - Eviç şarkı 
Bir nigahm kalhimi etti uir. 
3 - Saadettin Kaynağın - Eviç 
şark ı - Doğuyor ömrüme bir yir
mi sekiz yaş giine~i. 

4 - Saadettin - Eviç ıarkı -Göz
lerim knn ağlıyor. 

5 - Vecihe - kanunla - Ferah
nak taksimi. 
6 - Şakir ağanm - ferahnak yü. 

rül.:. aem.aisi - Bir dilbere dil düş
clüki. 

Italya Arnavutluğu nedell 
ve nasıl işgal etti? .. 

-lngiliz 
ltalyan 

Polonya anlaşması ve 
- ttrnavutluk kavgası 

AraaY1lllulwuı muhtelif tipler 
7 - ŞalW ağanın - ferahnak saz . Hadiseler birb~ kovalıyor. B. Ne-, Arnavutlukta oturan İtalyanlamı şahsi hadisenin İtalyanın Balkaıilarda ve 1 
semaisi. ,·ılle Çemberlayn dun Avam kamar.ısın- e i et1 . · telı.lik d"" .. .. 1· ~-1, d · · d lukl b" har k t . . 1 mn y cnnı eye uşurmuş. wu- CIU7.uı e uzun so u ır c e 

J 4,40 Müzik (bale müziği - Pi.) d~ Ingılterenın Polonya hük~~~.tine v~r~ yan tebaaları derhal harp gemilerine ilk merhalesini teşkil ettiği de fan.olu; 
15 ,30 Konuşma (hukuk ilmi yayma ru.ış oldugu tek taraflı teahhudun yerını ! nakled"l-;ft h d"' akşam İtal.- bilir B Alm R il 

kurumu - bay Sdıwars) k .. I ·ı ı .. ~ ve emen un - u, anyanın omanya 
tutma uzere ngı tere ve Polonyaııın yan '-talan Arna tl k · tikam ı:-d · de Karad · d ğru · · · ·· 
d 

. • b. ted.af··· la • A.ı vu u ıs e .... , e rm n enıze o ınışme ınuv 
Mukayeseli hukuk bakımından aımı ır uı an sına ı I 1 

h ld 
,_, _ 

1 
• . . mza amı~a Brend:iziden hareket etmiş .. Gerisi ma- bir hareket olacak ve şarki Akdenü 

lngiliz bor~lan hukukunun ana azır o uıuaruu soy emıştir. Başvekıı; lfundur : Deniz hareketleri bu sabah şa- İtalyarun hakimiyetini te~;isc matuf 
prensipleri. b d · • anI k '" ~ ~·~ aşmanın ,.atı surette ak- fakla Draç ve Avlonyanın bombardıma- Junacaktır. Bu hal, İngiltere ve Fra 
(işbu konferaas halkevinden dm: ıntızar~n B .. Beck ın Londra kabi- niyle başlamıştır. Fakat had.iseler bak- nın imparatorluk yollan için dev 
naklen radyomuzla neşredilecek- nesıne, Ingılterenın Polonyaya vermi"' kında ı·taı __ ,_..:,_ Arria tl d"k b" tchlik d ek ı 

v • • ':# Ycu..ı..ı.if.OCl vu arın ver ı - ır e em o ur. 
tir.} oldugu gar~ti ıle a.ynı şartlar dairesinde leri mahlmat birbirinden çok ayndır.. Her halde bu ihtilafta birbirinden l 

17,30 Program. icabında Ingılterenın yardunına koşmak Tir""'- tcbl:~-~ .. ..._ ... ,_ol .ki fh tt E t • ""'uu ~ gore mcvzuuucuıı::; an rı ı sa a mevcu ur. n emasyoı 
l 7,3S Müzik (dans saati - Pi.) ~~u~_a lemınat verı:niş olduğunu şey, kral Zogo, Arnavutluk hükümeti ve bakımdan, elçiler konferansı 1921 
18,00 Konuşma {çocuk esirgeme ku- soy!emıştır. Ingilterenin tek taraflı ga m--1:~ •--Lmdan - takil b' ..:ı- 1 ı· . "tib · 1 A tlukta İtal . . daha . . · . . ~ &OUcu mus ır ~v e m prcnsıp ı nrıy e rnavu ya 

rumu) rantiSi ~ındiden Fransı.z - Leh ıtti- hüküm.ranisine aykırı diye reddedilmişjl hususi bir vaziyet tanımıştır.1926 da ı 
Türk müziği (fasıl heyeti} fnkına benzer bir karşılıklı tedafüi itti- olan bir İtalyan ültimatomud y ılan d 1 ilk İ 1 _ Arna luk 

Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref faka tebeddül etmiş demektir. Bu suret- hareketler bat....'---' da :ı..: ~'- abirPo b" 
0 wıfan. d tal yan krallvuıkt ta Aan . . . .. . IUi.ilKla ııu mo::ı.u:ı ı- ması aşıst ev ete genç asa 

Kadri, Hasan Gür, Basri Üfler, le ıkı büyuk garp devleti Polonyaya kar- rini tutmıyor : Roma İtalyan hareketinin temin için müdahale hakkı vcriyorc 
Hamdi Tok.ay. şı aynı durumu almış bulunuyodar. Di- pek az engelle lcarşı~tığını temin edi- fak.at 1927 İtalyan _ Arnavutluk itt.il 
Ole.uyanlar· T-L _: __ K le. c_, ğer taraftan bı.ı sabah Arnavutlugva kar- . T " 1· 1 . . . . .... 

• IUlllUl ara ut. va- b" ı•-] k • h k . . b yor, ırana ta yanların çetın bır muka- muahcdcnamesı bu nevıden huküm]j 

18, 15 

Ro ... 14 (ö.R) - KorptJnL9Yon1ar Madde 2 - ltalya Arnavutluk kralı 
ıneclisl yarın (bugün) toplanacak Ye ve Habeşistan imparatoru Arnavutlukta, ı 9,00 
'Arnavutluk tacının Italya kralı tarafından Tiranda ikamet edecek bir umumi kay
kabulü hakkındaki kararı ta.dik edecek- I makam tarafından temsil edilecektir. l 9, IS 

fiye Tokay. sı ır .... yan as erı are e1ının asla- tl kar~1" cakJ .dd" edi k d .. kil A __ tl v .. ld v ••v "idi D al:ı: veme e ~şa arını ı ıa yor. çı ar ı ve musta ru-uiıiVU ugun 
Konu§ma {dıt politika hadise- mı.ş o ugu ogrC>.nı . raç ve V ona Bu kavganın h ,.~,,-~ :: ___ , .. edir küm' • h k1 taı b' tt . . • alUILU §uıuu.ıu n ve ranı a arını n ır sure e 

leri) daha şafakla beraber şıddetli bır bom- Faşist İtalyanın şimdiye kadar kendisi- dı .. Bu saatte İtalyanın Arnavut! 
Türk .müziği (halk havalan ~rdıman.ı ınaruz kalmışl~dır. Ş~ dn- nin müttefiki olım küçüle bir devlete karşı yapbğı hareketin asıl ala.kaya 
Sivaalı A-.1.. Ve.,.....I Ve fbrab.im kıkada enternasyonal vazıyete hakim karşı bu anı• h ek t• ' asıl . v ta f b h~disen· y sla tir. 1 Roma 1 4 ( Ö. R) - ltalya kralı tara-

Arnavutluktan gelen bir Arnavut he- ı fından Arnavutluk tacının kabulünü tas-
~ J~ ol iki akı b 

1 
d ar e ının gayesl ne- ger rn ı, u ı.ı ın ugo vy 

Takdim eden: Sadi YaveT Ata- an 1 v n un ar ır. dir? Elde mevcut olan natamam ve kon- \'e Yunanistanda yani İtalyanların 
man, yetJ bu toplantıda hazır bulunacalcbr. dik etmek üzere fesolar ve korpurasyon-

Roma 14 ( ö.R) - B. MU8$0lininin lar odasl tarafından yapılacak tantanalı 19,3S 
~riyuetinde toplanan kabine meclisi 'fU ~timacla hariciye nazın Kont Ciyano be-

Türk müziği {eski eserlerde 
m\lt~l pıogram) 
Çı»an.lar: Fahire Fersan. Refik 
F ersan, Cevdet Çağla. 

anunu tuvip etmi§tir: yanatta bulunarak son Avrupa vaziyeti-

Okuyan: Muallim Nuri Halil 
Poyraz. 

M..dde 1 - Kral .Arnuut.hı.k tacım ni izah edecektir. Arnavutluk tacmı İtal
'feadia n lıaklleri i~ kabul ettiğinc:len ya kralına takdim elmeğe gelen Anıa
'(talya ve Arnavutluk kralı ve Habq i:ı:n- vut delegasyonu da içtimada hazır bu-
\>aratoru unvanını almaktadır. Iunacaktır. 20,00 Ajaııs, meteoroloji haberleri, 

ziraat borsası (fiyat} 

lngiliz garantisinde 
Yugoslavya neden zikredilmemış? 

Parla 14 (A.A) - ~ Franaa Te lnriltere tarafından resmen ya
phan taahhüclerin çolr qpihin mahiyet Ye ıumulü biitin Fransız ga
zetelerinde kollektif emnlretin lruvetli bir organizaıyonu bundan böy
le bir türlü yeni kuvvet darbelerine karıı teeuüı etmiı olduğu kanaa· 
tini bir kat daha kuvvetlend"uıuektedir. 

Gazetelerin bir çoğu Sovyetler birliğinin bu ıİlteme ithalindeki 
fayda ü.nnde inv ediyorm. 

Le .loar, Yuaoalavyarun dün niçin zikredmıediğini izala eclyor: 
Ne Romanya ne de Yunaniıtan Framız - lnailiz garantiaini iatemit 

değillerdir. Fakat Atina ve Bükret hülriimetleri Paria ve Londraya 
end.lerini bildirdikleri halde Belrrrad, kendiaine Romanın verdiği 
teminata kifi gördiiiünü .aylemiıtir. 

TaLü Yuıoalavlardan daha ziyade Yugoslav olmak mümkün ola-
rnaulı. 

Petit Journal diyor ki: 
Şimdi: 
l - L'*illaale mecLwi w, mıL 
2 - Fransada bet bin tayyare. 
3 - Amerflwle hilaafla • -an bıdil ........ ,. 
Ve o zaman geoit neles al.aıi&-

20, 15 Temsil (Peleas ve MelizaDd
1
, } 

Yazan: Maurice Maeterlink 
Tercüme eden Ekrem Re!}id. 
Temsil esnasında Cemal Reşid 
piyanoda Claude Dohussynin 
operasından c:lnterlude> ler 
ı;alacakhr. 

2 1, 1 5 Memleket saat ayarı. 
21, f 5 Esham tahvilat, kambiyo 

kut borsası (fiyat) 
21,22 Neşeli plaklar • R. 

- nu-

21.30 Müzik (küçük orkestra: Şef Ne
cip Aıkm) 

1 - Ganglberger - efsander 
ormanında. 

2 - Schneicler - mqhur röfren· 
!erden - Potpuri. 
3 - J. Strauss - neşeli nls ope· 
retinden - Buaeler valaı. 

22.00 Haftahk posta kuw..u. 
22,30 Müzik (operetler • PL) 
2 3.00 Müzik (cazbant _ PL) 
23,4S,24 Son ajans haheıieri ve y~lnki 

program.. 

. ~ngiliz - Leh anlaşması B. Beckin In- trolü imkansız malUnıatla iki Şlk muhte- kanlardaki bir t~bbüsünden doğru 
gilız bakan1ariyle yaptığı görüşmelerin meldir. Roma hükümeti, rejimin itiban doğruya tehdide maruz bulunan · 
mantıki bir neticesi olmuştur. Bu anlaş- için Jüzuinlu ve nisocten kolay bir mu- memlekette uyandıracağı akislerdir. 
ma yalnız Ingiltcrenin değil, fakat Po- .,:affakıyet araştırarnk Adiryatik. deni- Filhakika mahdut bir hareket mi yo 
lonyanın da yeni bir vaziyet alışmın ifa- zinin hakimiyetini tamamlamak için Ar- sa daha geniş ölçüde ve vahim ihtilafl 
desidir. Bu tedafüi 'llnlamıa hiç bir mu- navutluğu işgale karar vermiş olabilir.. doğurabilecek bir teşebbüs mü mevzu 
ayyen devlete karşı değildir, fakat Fran- Bu takdirde hakkında peşi.nen Yugos- bahis olduğunu Belgrad ve Atinanın 
sız ~ Leh anlaşması gibi her hangi bir Javyaya tem.inat verilmiş olan mahdut aksiyonları g&terccektir. 
tı:ıhrık edilmemiş tecavüz ihtimalini gö- bir hareket mevzuubahis olacaktır .• Bu LE TEMPS 
zetmcktedir. Polonya ve Fransa arasın-
daki ittifak gibi bu anlaşma da Varş>Va 
ile Bcrün arasında 1934 Alınan - Leh 
milaşması ~çevesi dahilinde eyi müna
sebetlere ~el teşkil etmez. Bu yeni 
hACfuenin enternasyonal vaziyet üzerin-

dd.i tesirlerini. ~mek ~İ.11. Berlinin res
ini rea.IWyonlu:m.ı beklemek lhımdır. 

Arblc fŞ.lir bir surette belirmiştir ki, 

ltalya şin.di de Polonya 
ya ihtarda bulunuyor 

ltalya, hiç şüphesli Almanya ile tama- Roma c Giornale d'ltalia:) gazetesi, küçük devletlerin akıbetlerinin bunun 
D'liyle mutab&k ol:ar&k, Saltıktan Kara- c,,._ıllf yollann taıilbi> baflıklı bir ma- hakiki surette alaka.dar bulunmadığını 
denize kadar sağlam bir şark seddi vü-

kaluinia. ilıılc.. laammda F r~ ltalya bunların büyük demobat devletler tarı 
cuda getirmek hususundaki Ingiltere 

ile aralaımdali anl&fanazbğı çok sathi fından kendi oyUDlarına sürüklenmek.! 
diplomasisinin gayretlerini geride bırak- L·_ uı.L •. HLL· _.ı:_ . . b Lı 

k . . h~di 1 . 1 k UU' ~.ıuaac ~ ""'"I" va.zıyetı e11.1et- _1.ı_.LL-1 y··-·'-·-.ı._- M--L.:rn·r d ma ıçın a se erı zor ama istemiştir. __ L -'d .. ___ ,_ _, __ _.,, ouı~.- -ııo.~. ıuıa • 
Amav tioğa 1a Ital ıne&le va apnu y~ta 'Ve c: cu:uuuer, mokıat devletlere itimat etmif olan 

u. qı. yan hareketine '"'9di alayın .._ cleifülir. ltalya a.ilıa,. tun·· ..ı:::._. mili-·'--!- aJ.:::L:tLe·=...: -''--
başka hır mana verılemez. Günlerdenbe- .._..... cuc:ruL ----~ u.ıu 

yetsiz bir intizarda kalamu; ve w hal. 
ri Roma ile Tiran arasında, 1927 Italyan dıerek c:Po&cnaya, auekabm İltedij; 

Ama tluk . if kı 90llU.da bundan v~e müncer ı_,u_ Lrar'--a-~Lta __ L __ ttı"• F ve vu ıtt a na yeni bir ink.i- - ... ~....---. -rveıı .. 
_, vermek . . ~---'--' ~-.ı. olabilir. Bu İntizar yalnız son bir itidal 
pa ~n u~er .J-t'U'yor- .. . ola ak. btd.tedilm" id" H l>irz. Anapanm mu-...:ıenesi.ıııi Ye 
du. Hakikaüe Aınııvutluk iberinde Ual-~ r h __ ı..~ı..~ ı. er temini gibi yahuz wmunai mewtfaaderd.ı 

-~--" _ .. . geçen gun onun ma vma ~yet vew- •• 1 

ymun --=rı kcıet:nıııiinü tesiı.s, bo mem- __ L..___....,_ .ı:__ başka hiç im hu.asi gaye Te menfaati .. 
Iekittte ba .. • nx::a-.> "-7Vr- • ı 

n stratejik noktalvı ıgal Virginio Ca.ydıanm olan bu ınaluılenin tilıdaf etmiyen ltalyan - Polonya dOld 
baldo mnzuulıehieii. ~ !:L• • L._. Juv . • • b. r.w· b d 
ıtal . . •lllCI --na. mmYeırİa çemher altına. gu ve samımı lf ır ıgı namına U e 

ya •hımayesıa alUDa konmaa Bal- • · 
ltanl"-d İtal . . . . al11UDU1 demek: ol..a Aı-nyanıa ibata lete Dasihat vermiyot fakat bu h~ 

· Mareşal Göringin Roma seyahati 
DDn-~ (3ZZ 93Z) ~ a yange~lemesınınilkmer- _.11il • f--•:.. . . -'---k -'-'- ~I . h 1 . d " d un.un..;,ı:.ı.. • halesini .. ~tr:l ed . v v eu aıea -.rebmn. ueumv ıat ueY1ct- en atır amasını tavsıye e ıyoruz, e 

20,0S Kanpk ılMlliki ve flllt. . ftalyt7 ~kil. Eğer _bu dogru lerin menfaatlerini teminen yapıldıiuu, mektedir. • 
22.05 Saraydan kaçll'llLa (Moz...f.n ıse, ate yanın nruşterdt he- ' 

Boma U (ö.R) - Marqal Hennan Göring bu alqam Romaya gelerek 15 
ve 16 Nisan günleri sarfında resmi ziyaret halinde burada kalacaktır. Mare
şal yarın sabı.Oı kra1m araymdaki JS8f defterine kaydolunacak, IODl"a kral
ların me:ı.arlariyle meçhul uker mezarı onünde eğı1ecektir. öğleyin Mareşal 
kral tarafmdan, r.e.vcea de kraliçe tarafından kabul edileceklerdir. Kral ve 
kraliçe miaafirlerinin şerefine bir öğle ziyafeti vereceklerdir. Aynı gün zar
fında MarepI Ven.edik ~nôa B. Mussolini tarafından kabul edilecektir. 
Alcfam bU,.Uk bfr ziyafet verilecek ve Mareşa1 Pazarteai akfann Romadmı 
ayrıJacaktır. • . 

Jtalyan pzeteled lıl_....ı Gör:io8e bot p1di teniennis.i":™" ~uııuak Ital
ymılarca Filhrerin iradesinin en yiibek mümrwiH ve iki millet ar~kl 
dostluğua en canlı tettemanı addedildiğini beyan ediyorlar. HattJ, diyorlal', 

. Karepl Görfugin Italyada sık ilk fbmetleri neticesinde ~ v~ ~ 
arasıiidakl miinuebeller gittikçe daha ziyade ıruvvetlmerek Dihaiet iki dn
leti. her hangi imtibam ohmıa o1ıR.m. kaIJ>lamaia kadir kılan şimdiki sai
Jamlık derecesini buJmUflm.> 

open.u) gemonya hususundaki plAnlammı şöyle 

LONDRA 042 _ 877) • olqıasr rm.rhtemeldir :- Alıneııya merkezi K d 
22,05 Senfonik lcon111er • (B a}ntt-1 1.1e şarki Avrupa sahasını kendine tah- 00 ya 3 

eserini) r sis etmekle aslan pıyııu almıştır; İtalya -tz, __ _ 
24,35 Dana rnu.iliıi. nüfuz ınıntakası olarak Ba1kanlann ken- Bir -•--, et-•~ 

disipe ven1diğini görecektir.. D---,__ ....._y una• PARIS (R.-.) , ..onuuınuu - +-
20,20 Şaılulu. + çok dah. rniitkil1 

1le PDif ~lerin ta- ~& - Ahmeadecle ınabaJleainden 
21,05 Oda muaiki.i. bakkuku --~ • .. IDreü 'bir llaha- k...Laac.a Se.yia oila lamail Selçukerle 
2.f. lO "-'-. dar .. Ne de olu, .lialya w· elem tazyi- Haa Cemil mah•llc:ainden ve L--iwıe 

~tra ve tan koıuerL. · ki 1 ....., 
1,05 Dana musikiai. atında ve her halde A.l.n.yama or- katiplermden Memiı oğlu Yuaıf Kenan 

PARJS (P. T. T.) ta Afvrulpeda almasına göz yumduğu Kiiççl. ,wlaııında biı •kaııbı'·n daha 
2"'.t"' men aat er mukabilinde, şimdiye kadaJ" 1..___ı.__~~ ...__._._ -.L.- .. . 1.._ , 1..__ı. __ 

v v ViycMo - kcı uıi. h" bir ---.u -ac ...,..m 112en u.r &e0aP 
20,30 Eğlenceli konser. ~~bu~ ekJuiu avan- ~ dükaama aiaa:ütlec TC içmeic batla-
2Z ıo r - ,, _.... ._ etmek fu•mu \açnmamek 1 d T b" _L L.-- L=- - _.___ • ncı avcuan ve aıger oir opera. endi§esiyle Anıa-.utluv hJma • altı- mıt ar ır. a an ÇOIL .-_n ._. --11 

~ Uneslzl Bad70 allonelel'lnlll na almak ha eıc.~:-- ~ . . yesas f • oiduiu aöyleAe.n lamail içkinin tesiriyle 
1• takip ecUlmi ecek STRASsBURG r w...c gmp.ıştır .. te anı b h .. b 
119 Y S&YJSI ~- ajansaun bildirdijine aıö~ fU son gün- azıtııilıf, ıana umara abR etmese at-
ANltABA - Gümrüklerde karnesiz 19 • 40 Hafif mu9ili. . . !erde iki memleket aı'asında daha sdu lanllftır. 

şahısların k4t't wrette q takip etm~ ANKARA - Halknnızın radyoyu me- 22,3S Orkestra ve şan konaen (Chab- bir ittifakın akdi . . llcııria ile Yusuf Krhççr, lınneii Selçulıeri dıpn 

Zayi 
bmir Emniyet mücliirlüğiiDae 

1937 senesinde kendi namıma 't' 
kızım Naciye namına almıt old 
ium 32/%249 Nolu ikamet teake 
resini zayi ettim. 

Y eniaini alacağımdan eakiainir 
hükmü olmadığma ili.n eduim . 
Tilkilik Pazaryeri çıkmazı 38 nu 
maralı evde mukim Rumen tebaaı 

ıından Şakir oğlu Ha.tarı 
1238 (768) 

A.MALAMO VE ŞUREKAS 
ŞiRKETi iFLAS IDARESIN. 
DEN: ınenedilmiş olduğu halde bazı gümrük- deni bir ihtiyaç vasıtası olarak tanımasl, rier, StıaWinali ve lllİr bestekar- arasında üzak" 

1~le d ed'l'irkaaa çıkarmııtır. Fakat. •lnltalı adam dııa-
ad karş ak d b. r • m ere r evam er en, ' Müfliı tirketin alacaldarınnı 

lerde karnesi olmıyan kimselere iş takip r yoya ı mer ve ra yonun ır arın eserlerı) •Silahlı çeteler• m· tehdi~L"- tezab·· 1__, nda tanımadığı bir adama çatmıı, Yusuf 
,, __ ,.L IT' .a. • v .a. ( 8'-L-: .a21 713) t.AaC ur.ıcn tahıili ile tufiye i-'-ine dair aC). .ettirildiği anlaşılm~tır. Giiılınm. ve in- ihtiyaç olmasının taammümü dolayısiy- --.an. u-6 pup :, - an.ya girerek kendiaioi bükümet önün- ,_.. • 

hisarlar vekaleti bu hususta gümrükle- le radyo aboneleri her 9eDe bir mikdar 22.0S Lodoletta (M-cap;.;. opera- V~A deki kahvelerden buiae 1ıetinnitıbr. rütühnelr üzere alacaldılann 26-4! 

re bir tamim yaparak karnem şahısla- daha artmaktadır. W'l senemıde 25.Slt sı) ' 8.30 O.. ve 'Viyolonael kOWti Selçuker, kavpnm önüne P9!• Yu- :... ıa:_7;;-:~:.ci t:~: 
nn &timriiklerde if görmelerine ga& olan abone adedi i3I kanllllW'YVelinde ITALYA (lll üac.ii gnap: 210-T303) 20.20 Oslaua -ve koro koueri. sol Kılaççıya kızrnıı. kısa bir münabtayı Cemal Cendeli hanında 10.11 ... 
vumanluuı veya karnesi olup olmadıiı- A "- _ _.ı.1.ı.......Jı __ t.:2..::0,:..:0..:..S_::Ka=rı:::pk=-:m::'='11=ilc.:.i. ____ ~...l.......:BUD::::::~APF.Şm~~~-----~-1~•!!1d°ll~e~a1ı1·1D....J~~l..-ki.tıı:ll.lt.albind.~ınuı...U--..~.L-...__c~·--.!ı-..!---1--
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YAVRULARA GI Dft. Tahain Piyalanın Aşçı başı marka pirine unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapıl~ıştır ..• 
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ARSLAN MARKA TERAZiLER Her· ·.Gü.n ,Bi.U,,IJi.fiAye 
... . . .. 

. - . . . 
~Öğretmen vek1r -~ 
~tasiyecilerin difı<-~ 
kat nazarlar111·a ~ 

BASKÜL, TARTI, LİTRE, METRE VE SAİRE ÖLÇÜLERİ TOPTAN VE PERAKENDE S A T 1 Ş 
İS'J' ANBULDA 2' AH'J' AKALE CADDESİ 67 No. DA 

DEPOSU.-

Son dakika .. 
Keresteşi direksiyonun başına geçti. , Horvart yavaşça söylendi: 

Karısı Marta ile eski arkadaşı Horvat - Demek bütün konuştuklarımızı işit-
otomobilin içinde oturuyorlardı. Neşey- 1 tin öyle mi} 

- Hareket ediyoruz! serbest bırakmamı istiyorsunuz .. 

. 

KONULAN MARKA 

M. Kapamacı 

i Z Mi R 
8 inci ENTERNASYONAL FUARINDA 
HUSUSi PAVYONUNDA TEŞB1R ET
Tlöt TERAZİ VE TARTILARI B-0-
YOK RAÖBET GÖRMÜŞ VE Gt}M()Ş 

le bağırdı: 1 - Evet, hepsini duydum. Martayı 

Otomobil sessizce kalktı. Keresteşi 1 Birdenbire dehşetli bir sarsıntı oldu. 
yeni otomobiline baktıkça bir çocuk gi- Otomobil gittikçe artan bir süratle yo-

14 seneden beri (Nafiz Muı tafa)E 
firmasının kırtasiye ve okul <1 1 !ter
lerini imal eden mücellithanem bu 
kerre başlı başına siparişleri kabul 
edeceğinden, sayın müşterilerin NA
İL BASIMEVİNE uğramaları men
faatlerini her cihetten temin ede. 
DİKKAT: Adres: Odupazarı Kü

çük Demirhan No. 40 

İZMİRDE : Kantarcılar çarşısı Kan- MADALYA İLE Mü.kifatlandmlmı.ştu .. GVMV~ MADALYA 

bi seviniyordu. Muhteşem Rolls Roys luna devam ediyordu. Saat yÜz on kilo
hakikaten beğenilecek bir araba idi. Çok metreyi gösteriyordu: İZ MİR 

H.3 1 - 13 (657) 

tarcı İSMAİL HAKKI PUSMAZ VE HER YERDE ARAYJNIZ 
HÜSEYİN BIÇAKÇILAR 

SAMSUNDA: B. ŞAPKALIOOLU. 
EDİRNEDE : A. HALFON mahdum 

giizel döşenmişti ve her türlü ihtiyaçları Horvat kendisini kaybeder gibi oldu. 
karşılıyacak tertibatı vardı. Otomobilin Gırtlağının bütün kuvvetiyle haykırdı. 

iç kısmını §oför yerinde kalın, kristal bir - Dikkat et Keresteşil Hepimiz bir-
cam ayırıyordu. içinde radyodan tutun den mahvolacağız! 
da nefis içkilerle dolu soğuk hava dola- Keresteşi acı, acı güldü. 
hına varıncaya kadar her şey mevcuttu. - ölüm, hepimiz için hayırlı olur zan 

Keresteşi, karısına sürpriz olsun diye ederim ... 
otomobil hakkında evvelden hiç bir taf- 1 - Kere .. teşi, niçin bizi anlamak iste
silat vermemişti. Bugün ilk tecrübeyi ya· miyorsun} Biribirimizi seviyoruz. 
pıyorlnrdı. Kadın gördüğü şeylerin her - Fakat mesut olnmıyacaksınız. Sim-
biri için ayrı, nyn seviniyordu. di ikinizde de makul düşünecek kafa yok. 

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

Satılık Çiftlik 1 
Urla kazasına tabi Seferihisar 4osesi üzerinde lzmire kırk beş dakika 

mesafede 200 dönüm mamur bağ, sekiz yüz zeytin ağacı, sayısız de
lice zeytin ağacı ve muhtelif meyva ağaçlan, ebniyesi ve her türlü 
ziraate elverişli tarla ve mer'ası bulunan yedi bin be! yüz dönümü 
havi ve : : Marta ile Horvat bir müddet hiç ses- Aklınız başınıza geldiği zaman biribiri

lerini çıkarmadan oturdular. ikisi de, ka- nize ne kadar aykırı iki insan olduğunuzu 
lın kristal camın arkasından kuvvetli anlıyacaksınız. Ama o zaman iş işten geç- ft 
kollariyle direksiyonu idare f'den Keres- miş olacak. Karımla daha üç ay evvel ' 
teşiye bakıyorlardı. Otomobil ı;ıehri arka- tanı,tınız. Horvat, karım seni sevmiyor 

Burunsuz çiftliği 
Naıniyle yid olunan çiftlik sablıktır. Talip olanların Urlada tayya-

re cemiyeti muhasibi B. Hasan Tumerk veya lzmirde Cemal Cendelli 
da bırakmış, iki tarafına ~nk ağaçlar sı- ve hiç bir zaman sevemez. Onu, senin 
ralanan geniş a!'<falt yolun üzerinde ka- romanların ve şöhretin aldattı. Sen de 
yıp gidiyordu. Horvat başını çevirip onu sevemezsin ve sevmiyorsun. Bugüne 
Martlının yüzüne baktı . Yumuşak kane- 1 kadar hangi kadını ciddi bir aşkla sevdin 
penin Üstünde elleri biribirini buldu. ki} Günün birinde Martadan da bıka-

Horvat yavaşça sordu: caksın. Onu da öteki kadınlar gibi yÜz 
- Benimle gelecek misin sevgilim? üstü bırakacaksın. Ben seni senden daha 
Kadın kalbinden gelen bir sesle fısıl- İyi tanırım Horvat. Geçici arzularına hem 

dadı: kendini. hem de bizleri kurban ettin. 
- Arzu ettiğin dakikada arzu etti

ğin yere ruhum. 
Erkek geniş bir nefes aldı : 

- Teşekkür ederim güzelim. Son gün
lerde beni çok korkuttun ... Yüzüne bak
bkça verdiğin söze pişman olduğunu ııa
ruyorum ... Bugün öğleden !'<onra size ge
lirken, İçimde müthiş bir sıkıntı vardı .. 
Bana öyle geliyordu ki; bugün seni son 
defa olarak göreceğim .. . 

Kadın dalgın bakışlarla önlerinde uza
nıp giden yola bakıyordu. Gözlerini er
keğe çevirdi. Dudaklarında tatlı bir te
bc.sııümle cevap verdi: 

- Karar verinceye kadar çok ıstırap 
çektim. Kocamın bana karşı sonsuz bir 
aşkı var. Onu aldatmak bana çok ağır 
geliyor. Düşündükçe vicdanım sızlıyor. 

Zavallı aramızdaki dostluğun nerelere 
kadar vardığının farkında bile değil. 

Ona çok acıyorum. Beni kaybederse pe
rişan olacak. Bütün emellerini bana bağ

lamış. Hayatta, kendisine benden daha 
yakın bildiği kimsesi yok. Beni anlıyor
sun değil mi} 

Horvat kadının elini kuvvetle sıktı. Bu 
hareketiyle ona Ce.!laret vermek iııtiyor
du. Sonra hararetli bir !!esle onu ikna et
meğe uğraştı: 

Horvat heyecanla sözünü kesti: 
- Yalan! Yalan söylüyorsun! Onu 

çılgınca seviyorum. 
Keresteşi sükunetle sözüne devam et

ti: 
- Üçümüzün de hayatını altüst ettik

ten sonra, Marta ağlıyarak gene bana 
dönecektir. O günleri görmedense, şim
di her şeye nihayet vermek en doğru bir 
hareket olmaz mı? 

Otomobil şimdi daha müthiş bir sür
atle gidiyordu. Uzaktan bir köprü görün
dü. 

Marta bir çığlık daha kopardı: 
- Dur! Yalvarırım sana! Dur! 
Kercsteşinin soğuk ve kat'i sesi tekrar 

işitildi: 

- ileride bir köprü var... Köprünün 
altında büyük bir nehir geçiyor .. Nehirin 
sularına gömüldüğümüz anda kalpleri
mizle birlikte motör de ebediyen dura
cak ... 

Horvat soğuk terler dökmeğe başla
dı. Boğuk bir sesle haykırdı: 

- Keresteşi ! Dur!.. Ben her şeyden 
vaz geçtim!... Karın !'lenin olsun ... Beni 
öldürme! .. . Acı banal... 

Marta başını çevirdi. Yanındaki er
keğe nefretle baktı. Sonra: 

- Alçak 1 Diye bağırdı. - Senden 
nefret ediyorum. Senin gibi zavallı, kor
kak bir adamı ben nasıl olup da sevmi-
oim. Hayır! Ben ıeni hiç bir zaman ıev

l
hanında Abidin zade B. Suphiye fazla malumat almak istiyenlerin de 
Aydında doktor Münir Ermana müracaat etmeleri ilan olunur. , 

D. 10 G. A. 

Sanatkar aranıyor 
Devlet demiryolları umum mü

dürlüğünden: 
Eskişehir 4ümendifer fabrikasında çalıştmlmak üzere tesviyeci, tor

nacı, ve kazancılıktaki bilgileri yüksek derecede olan sanat erbabı işe 
alınacaktır. 

Ücretleri imtihanda gösterecekleri ehliyet ve liyakate göre teıbit 
edilecektir. imtihanlar Ankara deposunda, Eıki4ehir cer atelyesinde, 
Alsancak cer atelyesinde, Yedi kule cer atelyeıinde yapılacak ve mat
lup evsafta görülenler tavzif edilecektir. Taliplerden Ankarada bulu
nanlar cer dairesine, Eskişehirdekiler cer atelyesine, latanbulda bulu
nanlar Sirkecide 9 uncu işletme müdürlüğüne, lzmirde bulunanlar da 
Alsancak atelyesine müracaat etsinler. 

11, 13, 15 1212/1247 (729) 

iz mir Defterdarlığ!ndan: 
icar dosya 

No. 
Muhammen bedeli 

Lira K. 

474 Karşıyaka Rağbet sokak 20 eski No. lu ev. 12 50 
475 Yolbedesteni Bidayet hanında 83/15 No. lu dükkin. 20 00 
476 Bayraklı Bumava caddesinde 26, 28 taj No, lu ev. 45 00 
477 Karşıyaka Seli.met sokak 8/8 No. lu ev. 30 00 
478 Birinci kordon Balıkhane altında 11 taj No. lu dükkin.125 00 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 5. 4. 939 tarihinden itiba

ren IS gün müddetle açık artuma usulile müzayedeye konulmuştur. 
ihalesi 20. 4. 939 tarihinde perıembe günü saat 14 dedir. Taliplerin 

muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7.S depozito akçesi yatırmalan 
ve ihale günü Milli Emlak müdiirlüğünde toplanacak satış komisyo
nuna müracaatlan ilin olunur. 

s, ıs 1129 (693) 

- Niçin böyle düşünüyorsun yavrum} 
Keresteşi genç bir adamdır. Kendini te
selli edecek birini pek çabuk bulur. Hem 
biz onu aldatmış değiliz. Sevgimiz çok 
temiz olduğu gibi biz de çok dürüst ha
reket ettik. Biribirimizi çılgınca seviyo
ruz. Aşk mantık tanır mı~ Bizim ona kar
tı bir tek vazifemir: var. O da: Kendisine 
her şeyi itiraf ederek bizi serbe.t bırak
masını, yani senden ayrılmaaını rica et
mek tir. Bunu da yapacağız. 

medim. Ben yalnız onu seviyorum. Koca- -----------------------------

Kadını kendine doğru çekti. Bir an 
dudakları birleşti. Biribirlerindc.n ayrıl

dılar. Ak~amın alaca karanlığı çökmüş
tü. Otomobil çılgın bir iiÜratle uçuyordu. 

Kadının birdenbire rengi sarardı. He
yecandan elleri titremeğe başladı. Hor
vat telaşla söylendi: 

- Ne kadar ıüratli gidiyoruz. Keres
teşiye seslenmeli biraz daha yavaş git
sın. 

mı, Keresteşiyi seviyorum. A1lah onu kur
tarsın ... Bana ne olursa olsun ... Umurum
da bile değil... 

Çılgmca camları yumruklamağa baş
ladı: 

- Sevgilim, canım, 
Diye bağırıyordu. 

Kereateti 1 -

Mesafe korkunç bir telrilde azalıyor
du. işte artık köprünün parmaklıklan da 
görünüyordu. Tam bu sırada motör ku
durmuş bir hayvan gibi soludu. Otomobil 
birdenbire yavaşlamağa başladı. Biraz 
sonra durdu. 

* Horvat gecenin karanlığında yaya ola-
rak Budapeşteye dönüyordu. Yolda ken-

T am bu esnada bir dönemece geldi- di kendine: 

lzmir Nafıa müdürlüğünden: 
1 L AN 

ldhalit gümrüğü avlu zemininin beton ve karoıimanla yapısı keza 
evnk mahzeninde bölme dıvarlanmn yapısı 3681 lira 1 kuruı kqif 
bedelile ve on beı gün müddetle açık ekailtmeye konulduğundan is
teklilerin hazırhyacaldan teminat ve ehliyet varakalarile birlikte 27 / . 
Niaan/939 perşembe günü saat tS de Nafıa müdürlüğündeki komis-
yona bat vurmaları. 1237 (766) 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral ' 

Dr.AliRiza 
•• 

ler. Keresteşi direksiyonu kıvırdı. Virajı - Şu kadınlar ne anlaoılmaz mahlUk-
döndüler. Az kalsın devrileceklerdi. lar. - Diye söylendi. Memlefıet hastanesi 

Marta cama vurarak seılendi: Sonra düoündü. 
Un len 

- Taliin aüzel bir cilvesi olarak tam esfıf operatörü Doğum ve Cerrahi Kadın - Kereştil Sevgilimi Biraz yavaş, 0 

korkuyorum. zamanında otomobi1in benzini bitmemiş Her gün öğleye kadar Fransız hasta- hastalıkları Operatörü 
Keresteşi cevap verdi: olsaydı, acaba Keresteşi dediğini yapa• nesinde öğleden sonra Birinci Beyler Her gün hastalarını saat üçten son-
- Bağırmağa lüzum yok. Şimdiye cak mıydı}.. sokağında.. ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 

kadar konuştuğunuz gibi yavaş konuş. Bir saniye durdu. Dünyaya yeniden No . .f2 TELEFON 2310 kordon• 222 numaralı muayeneha-
Bütiin sözlerinizi çok güzel işidiyorum. gelmiı gibi derin bir nefes aldı. Sonra nesinde kabul eder. 

H k k yorgun adımlarla, uzaktan ışıkları görü- --- ------ ------ - rFZ21'L':Z77..l.7.'8~mınmmmm••ıll 
a i aten Keresteşinin sesi çok temiz nen şehre doğru yürüdü. ,. .._ 1 

olarak i şitiliyordu. Fakat ses camın arka- - - --- , p AR l S FAKOLTESlNDEN 'ı l--------------
ııındaki .. oför yerinden gelmiyordu. Otur- --------------·• 
dukları kanepenin arkasına yerleştirilmiş r B o R s A l ' d i p l 0 m a ı ı : 
küçük mikrofondan çıkıyordu. Erkek ko- 1 lJİŞ 'J' ABİPLERi l 
nuşurken başını bir dakika için olsun len- Muzaffer Erog"' ul ilin 
rısınn doğru çevirmemişti. ÜZÜM 

Marta bir çığlık kopardı: VE 

Ker~::~ll:~~~:~! :::~::~e:ka1m etti: G72~!~ ~~a~::: 15 15 625 Kem al Çetin dağ 1 
- Otomobilin ses tertibatı hakkında 672719 Umumi yekun 

sana malumat vermeği unutmuştum. No. 7 12 75 
Aletlc.rin ne kadar güzel işlediğini işte No. 8 13 25 
ıimdi tecrübeyle öğrendik değil mi} No. 9 1.f 25 

Acı bir k•hkaha otomobilin içini dol- No. 10 15 75 

Hastalarını her gün sabah saat 9 
' dan başlıyarak Beyler • Numan za-
ı 

de • Zl numaralı muayenehanelerin-
ıı 

de kabul ederler.. TELEFON: 39Zl 

~~İ.rile Ye diğer. lmni•ma Clıif---~f>. ,,_ fltil~<-·'iJIU·tl·11·· ··- .. · · -
• • kesme lar .. i- adanın 635 metre murabbaında· 

'•n • 111 

1-13 (75ö) .... 1 

iş Bankasından: 
Birinci kordonda eski 68 ve 70 

1 
yeni 38 ve 40 numaralı eski it 

I bankaıının bulunduğu ve halen 
depo olarak kullanılan iki bina 

: aablıktır. Talip olanların it ban

i kuı müdürlüğüne müracaatları. 
' 1--26 (763) 

l~ 
1 
\lllhı,- ' 

H.3 .(641) 

SOLUCAN 
JSiSKUiT.i 

Ekseriyetle çocukların bağır.s~klarına yapışarak kanlarını emmek suretiyle 
büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır ... BUNLAR ... 
HAZIMSIZLIÖA, KANSIZLIÖA ' 'e BİR ÇOK HASTALIKLA.RA .• 
Sebep olurlar, kann şişmeleri. burun ve makad kaşınmaları, ishal, eW.ur

luk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayri tabii haller görliniir ... 
Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

İSME'J' SOLUCAN BiSKIJVi'J'i 
dir .. Kutulann içinde sureti istimali yazılıdır.. Okuyunuz, her ec.ıan~de 

FİATİ (20) KURUŞTUR 
DİKKAT : Piyasaya taklit olarak başka solucan bisküvitleri çıkmışbr. Ltitfen 

kutulann üzerinde (İSMET) markasmı arayınız .. 

BRİSTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANiYE 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin miiateciri Türkiyenin en eaki otelciai 
•• B. Omer Lütfi Bengü 

dir 44 Senelik tecrübeli ic:laresile bütün mütterilerine kenclilini 
aevdimıittir •••• 

Otellerinde miaafir kalanlar evlerindeki rabati bulurlar .. latanbulda 
bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar ••• 

Huıuaiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul ...,,_ 
yecek derecede ucuzdur ••••• 

lzmir Defterdarlığından: 
lzmir körfezinde üç senelik muhammen bedeli 300 lira olan eeld 

gediz dalyanı ihale tarihinden itibaren üç sene müddetle bahk a.._ 
mak hakkı ıu ve kara av vergileri umumi talimatnamesinin 28 inci 
maddesi deliletile 2490 numaralı artırma ve ekailtme ve ihale bnu .. 
nunun 41 inci maddesi mucibince 6. 4. 939 tarihinden itibaren 21 sün 
müddetle 26. 4. 939 tarihine müaadif çar'8Jllba günü saat 11 de iha
lesi icra edilmek üzere açık artırmaya çıkanldığmdan taliplerin def.. 
terdarhkta av vergileri masasına müracaatla tartnameyi parasız teda
rik edebilecekleri ve bu dalyan mahallinin muhammen bedelinin yüz. 
de 7 l nakden depozito parası yabrmak veyahut bu nisbette banbla
nn teminat mektuplarile devletin muayyen tahvil ve bonolarını ver
mek şartile muayyen gün ve saatte defterdarlık odasında müt~kil 
komisyona müracaatlan ilin olunur. 

8, 11, 13, lS 1190 (717) 

1 LAN 
lzmir Nafıa müdürlüğünden: 

ldhalit gümrüğü çab tamirinin yapısı S790 lira ke•if bedelile ve 
15 gün müdetle açık eksilbneye konulduğundan isteklilerin hazırb
yacaklan teminat ve ehliyet varakalarile birlikte 27 /Niaan 939 per· 
tembe ıünü aut 15 de Nafıa müdürlüğündeki komisyona bat vur-
malan.. 1236 (767) 





UH1A.SI ıs nisan eumarteSi 939 

Ruzveltin Sesi Yine Yükseldi 
Amerika Cümhurreisinin cihanşümul akisler 

nutku demokrasiler aleminde derin bir inşirah 
bırakan 

uyandırdı 

zvet -~·yor ki: 
"Milletlerin 
1500 yıl 
kurulmuş 

mukadderatını tahakkuk ettirmek • • 
ıçın 

imkan 

Hönler ve 
olan metodlardan 

•• once 

olmadığı nasıl 

Vandallar tarafından 
daha iyisini bulmağa 

tasavvur edilir?" 

''AMERiKANIN HÜKÜMRAN HÜRRiYETiNiN 
BiR ZERRESiNi BiLE FEDA ETMEYiZ,, 

B. Ruzvelt bir nutuk söylerken 

Sulh arzumuz onu müdafaa kararımız kadar kuvvetlidir 
Vaşingtonda lwngre binası 

Demokrasilerin üzerindeki ışık sulhu aydınlatabilir . . 

Vaşington, 14 (Ö.R) - Pan Amerikan dir. Ruzvelt bugÜn öğleden aonra Paname• tabii kaynaklan ve fikir kuvvetleri kar· 
kongresinde relsicümhur B. Roosevelt oHulils ve ilisiplin, fütuhat maksadiy- rihn konferanamın 49 uncu yddönümü tdllfmalctadı:r. Amerika milletlerini Av· 
dünya sulhu ve birleşik devletlerle Aıne- le milletlerin seferber hale konulduğu münaaebetile bir nutuk aöyliyerek demiı· rupada feci mücadelelerden maaun tutan 
rika milletlerinin vaziyeti hakkında son yerlere nisbetle, biz de daha ziyade kuv- tir ki: 1 ıey ise bir idealdir. Bir milletler ailesi 
derece milhim bir nutuk söyleınif ve 

1 
vetle kendini gösterir. Bizim azmimiz1 1 

c- Bütün milletler mlivacehesinde, idealidir. Bu milletler ailesi gÜpegÜndüz 
yeni dünyanın eski dünyaya mesajııu dünya nizamı tesisine matuf bir azım- Amerikalı milletler iıbirliği yapan mühim toplanır ve yeni anlaımalar alcteder. 
göndermiştir. dir .• Yeni dünyadan eski dünyaya gön-

1 
bir grup halindedir. Bu grup hadiseleri c Dünyanın baıka her yerinde, bizim 

Reisicüınhur nutkunun birinci kıs- derdiğim canlı mesaj işte budur.. De- temkinli bir aük\ınetle karplar fakat bu- Panamerikan konferansımız gibi her bet 
mında, ahiren Amerikan milletlerinin iş mokrasilerin üzerinde beliren ıştl< sulh 

1 
nunla iktifa ediyor değildir. \ ••nede bir toplanan konferanslann akdı 

birliği sahasında elde edilen neticeleri yolunu aydınlatabilir.• 1 c Garp yarı kürresiode Avrupa millet· için, büyük bir harp yapmış olmalc la-
göstermiş ve d~ ki ı Vaıington 14 ( ö.R ) Reisicümhur !erinin muhtelif ırklan, lisanları, adetleri, zımdır. Ta ki takatsızlık veya hezimet 

o - Amerikalı milletler, diğer mem· · · - -

~~:.k=!fy~~e:~di:e~~~~~ ıLelıı·stan hangı· yolu tutuyor 
esseselerini her taarruza karşı müteka-

bilen müdafaa azmindedirler. Keza bir- j ------------------
birimize tAbi olduğumuz ve bunu bildi-
ğimiz için, hiç bir Amerikalı millet hiç 
bir komşusuna, refah içinde yaşaması 
için elzem olan ekonomik kaynaklara 
vesair ihtiyaçlara ula§8bilmesini reddet-

hükümetleri binalarını yeniden inıa için I '" tehdit veya hapsedilmesi ihtimali mev
toplanmağa mecbur etsin. cut olamaz. Bizim kendi tecrübemiz bu-

c Bundan bir kaç gün evvel, büyÜk nun böyle olduğ~u ispat etmektedir. 
bir millet reisi memleketinin Akdenizde 1. c ~esela geçen ay Ka~adaya. ya~tı
mahpus olduğunu söyledi.Biraz sonra di- gım zıyarette ben de dem11tım kı, eger 
ğer bir devlet reiıi de iddia etti ki, kom- Kanada bir taanuza uğrarsa Amerika 
ıu bir devletin diğer bir komıunun istik- ! onun müdafaasına iştirak edecektir. Ke
lilini müdafaa için onunla mutabık kal- za Limada, geçen kinunu evvelde 2 1 
ması bir tehdit ve muhasara hareketidir. 1 Amerikalı millet bir dekli.rasyon imza 

1 
Halbuki, aulh iatiyen bir milletin aulh isti· ederek mütekabilen tamamiyet ve istik· 
yen diğer milletler tarafından muhasara- ı lilllerini müdafaa için gayretlerini birleı· 

. · tirmek kararını verdiler. 1936 da, Bu· 

o, ......... --


