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h~rlayoin 1 B. Daladye ile Musolini'nin 
n\u. nutku Cenova ınül8katı şayiası 

Vels'in Napoii'den hareket 

-
d,, . 19 

h •v. (Ro~te r ) - ç 

\ 

1 

hareket etmesi çok 
Londrıı : 19 (Radyo) Fransız baş

vekılı Bay Daladl enin bugün veya 
huı yaıın lıalya başvekilı füy Muso-
lıni ıle Cenova'da bır görüşme yapa-

edeceği yerde Cenova'dan 
manidar görülmektedir 

RôMANYA'DA 
lat • '"' ka -m. 'ar "'il h rtıarasmdıı, Rus 
t,ca., 1 111 1t1ındft '" 
t Ut •ı n 1)11 hst'de 
il\ cı,h hsctiııe k'' "k • ku,l uçu bir 
ın.. ı n g trr. 

ny ı ı'I 1l''' İ, 1 un 
8 • lırı ~e u •Yeti df' ol u 
drrı F' Osko"'a 

ın "•ırı f • rnuahcdı-, 
ltı1ıtt, fıkı,tın elakttc u~raıi ı 
'llladı~ı"ı Yardımda rt>uvaf-
•c ._ •oyı,ın . 

~ııı ı \ ""ın doğ 
' utu" ıo, lu• 1 'u 
rı,t: '<<ıraıar.. 

ÇIJ u 1< 

nsı-. k llhitcdc ) 
<- ab· 

1 ca~ı hakkında hc:berler y&} ılm , şl•r. 
I Dığer tar a ltan. matbuatın kaydettiği 

1 
bu haberı teyıt eder b r haber alına
mamıştır . 

1 Par ıs : 19 (Havas) - Fransı7 bl1Ş 
vekılı Da.ad, r. h 1len Pariste bulun
m.a~lııdır. Bay Daladye bugün Fran
sız mebusan meclisınde beyanatta 
bJ .ınacakıır . 

Londra: 19 (Royter) - Ru7.vel 
tın mümessılı Bay Yeis ou akş ı m Ro
m dan Cenova\•a h;.reket ed1:cek ve 
o adan vapurıı bi eceklir. Ba11 g<ı-
::t.ıeler, müme sılıni NııJ oli yerıne 
h rekeı noktasını Cenova yapışını 
manıdar karşı•amaktadır. 

D e m•r muhaf1zlarıo ser
b est isi, Almanyanın rol lİ 

Londra : 19 (Radyo) - Bazı ga• 
zeteleri n yıızdığı a göre, Romanya 
hükumet nın de mır muhafız trşkııatı 

rnensuplarİ) le baı ışması ve bııı lar:ı 

serbest bırakmasında Alman hüklı

metioın ıolü vardır Bu gazeteler,. 
/· lmP n y'1nın hı111 emellerinı isi i hsalı: 
i;:in ı u nt-ticeyı teminde çok çahşd ı
ğını ılave etmcklediıler. 

H:ışvekil Gafcı ko b<'yaıı e tH d.t,. 

l ta~S\tı d a ~la cağı !-Öy\enen değişiklik 

Y Lav ı ' h · · ı1r1 ol a ~ n .. arıcıye 
Parti gurnbunda 

Ronıany::ının kııti bıtı>r,ıfı ık sıyı s ine 
devilrıı edeC'egiı i, Bt lkıın • rıtarıtının 
l~omıınya için hayıılı ehemmııeti ol
duğunu bt tun de. !etlerle I} ı rnüna:.e
beti ıdame eltıril<'ctğını tebaıiız et
i r m ı şlır. B, şvekıl, • Hıç k .mı;e bizım 

ıyı ııiyı·tienm zdrn ve müdafaa a1mi
ınıdt"n şübhe edem •7.. demişlır . 

--
acagı soyleniyor 

Hariciye V ekilimiz hadi- ı 
sat ha \kında izahat verdi j 

Anknra: (Husuı;i muhabirimizden) 
Meclis gurubu bugiin Hn.,an Saka
nın ro>isliğı nd;: topl.ı :ıdı . 

Bükreşdekl sıyasi faaliyst 
Londra : 19 (Roy er) - Biikreş• 

rlt:kı lngılz, Fransız müş hcde'er Al· 
many<ının bur.ıkı f.ıalıye1 ııın Sovyet• 
lerırı rnaııevr al arın 3 mani e l n -ık, ted
bir !er almak •çin o iduğunıı buradaki 
A l ın anl tt rırı Hıtl e r ın ~ O V }tt'e ı in her 
hanğ bır t n zyık i ııe mu .;c1;ıde etııııye. 

crğını vıı dıni Puı...n ş hü~ timeline iz
har ellıl..leri , rılcışılmakıadır 

Beyruıh: 19 (Radyo) - Frcınsrz ' 
kabınesıı de deİ:'ışıı.ıık ~apıı, c ... ğı tuı 
bc:ıı g l ık çc: ku""eı.eıımekıect ı r 

başv~kiı Bıy Dııl.d)erıin h~ 1 j,j. 
)C no,l'lığınC'hll Çdıl.cıı:i \e t,u 
~rz.ırtle eskı Başvekıll rdı:n Bay La
aııın gt"liııl Ce{tı söyleıın eıı. tedır, 

Bıty L walın harıriye ııc7aretine 
r,c~ırı,nıı sı son 7ırnıaııı;;ıda Fransız 

a b n ıı unascbeılt·ıınııı irıkışı.fına 
vırf u pıılıtık&ya \Crılerı eheınnı.ycte a o unuyor. 

Milli Şefimizin 
dünkü kabulleri 

ı.· . Aııkaıa: 19 [ Hu•ususi muha 
uırırnızdt n ] l{ . . 
Mıtıi Ş f 1 - 1 .: ısıcıın huruınuz 
16 30 '>ffiı t nonu hııgün saat 

• ıı 'p ~a .Ç~ııka~ a köşkiinr1,. F ran· 
-.,",ro '".soru A. Siegfri o'ı kabul et 

' Y trdır. -

ı-ıaııciye Vek ı lııııız Saıaco~lu 
meclisin kış tati l iııdt- 'c·ıey.ın eden .~i· 
yasi hadıse ler "e ıcn•a la r hakkında 
11.ı.hat '-'ernl'ş bu bt>y<1rıa t gurub U· 
munıi he) etınce ıa~v p euılmışfü. 

AVRUPA PiY ASASI 
•• 

TEREDUD HALiNDE 
SOtı! D ıPLOMATı. ~ FAALIYETiN i N K iŞAFI BEKLENiYOR 

Londıa: l9 (Royteı ) - lngilterede ı -
r<>::mi \e hususi piyııs · lar çok m;-·t::- ı~----

------·- -

reddıı bir halde tıulunmakıadır. Bu lrd] ırk~@~d] 
na sebeh son gfııler de bütün dün 

yada bıış:ıyan d plorn;ısı fa"lıvetı ıir . 
Piyas .. lrır, dıp•om. ıik fcıal . yetin 

ın\.. İş;.fiııa ınli7.aı en h, rc~et göster · 
ınekted ır. 

Gt:!en hub .. ı lı r, hu 'aziyetın bü
tün Avı upada 8) nı şekılde oldu

6
u 

nu anlatıyoı. 

Besim Ö mer vef dt etti 

Ankarn : 19 ( Husu-i muhcıbiri 
m;zderı) -- Bilecik meı.u u clo~ lor 

Profesör genrr al Besi.n Ôını r ~ u 

gt!ıı Öğll"yirı Şl'hir lokantasında ye
mek rsııa!iında fucceten vtLı t et· 
miştir. 

GAZETE YE MATBAASt 

Biiı olaııyle hirl kıe Ab•dır.paşn 
C<ırldes nôe iş Bankası karş ı · 
sındakt b in a ya ıa,anm ış bu 
lunuyor. Gerek Matbııa ve ge· 
ıekse Gazeıemi?.le ış!en olanla 

1 
rın Yen i b ina mıza gelrr.ele 1 
rint rica ederi z. 

Lıgi\iz - lsp an yol tic ~ t et 

pak tı dün imıala ı. d ı 

Londra : 19 (RoytC'ı) - ls;,a-ı

~ol · lngi liz ticaret muahedesi Mad

ridde imznlandı 



Çingeneler Kralı 

Hitlere harb mi 
ilan edecek ? 

Pariste çıkan ( Lö Jurnal ] ga 
zetesınden Kanadada 30,000 
kişilik bir tabaası bulunan Çin-
geneler Kralı Hitlere muhasamata 
derhal so~ vermesini isteyen bir 

' 
nota gönde!"mİştir. Eğer Hıtler bu 
ınotaya cevap vermezse Kral Alman 
yaycı ilanı harp edec'!ktir. 

Bu Kralın adı Frank Dimitro'dur. 
Kendisi Tnrontolu o'up geçen sene 
25 Nisım-ia büyük bir törenle tahta· 
çıkmıştır. Taşımağa hav kazandığı 
tacın bin ser.elik bir maziye sahip 
olduğu söylenmektedir, 

1914 harbinde 
saıfedilen para 

Italya pamuk istiyor 

Pam~k ihracatcılar birliği 
heyeti 

idare 
toplanacak bugün 

rtıı~ 
,i~ 

Açılall ı•~ 
.. ··k '~ t buyU l . s• 

Hatke\1 f 
• (11 "e 

nan Resı v• 
.. lerce 

giin yuz ·,ıır 
dıl11111 bi' 

ziyaret e. d .. b• Çukurova pamuk ihracatçıları 5 gı .. 
er ktır· birliği tarafından Macar is tana satılan Maarif Vekil inin nıÜze lundurulaC8 

4 
def 

3 bin balya pamuğun yakında ihra- Müdürüne takdir mektubu 12 ye ve 1 ık''' 
cına başlanacağı haber alınmıştır. ·1ere aÇ •o 

yaretçı • çı'ol Hal~ n birliğin elinde mevcud bulu. Bir dtŞ 
4 nan kontenjanın çok kısa bir zaman- çııı 

da eritileceği muhakkaktır. ltalya- l Maarif Vekilimiz Hasan Ati Yü· evindell gtıı 
dan da pamuk talebleri başlamış - cel, Sirkeli, Gezik, Gazibaba Eti Mehıned 0 , 

ı 1 ' k k . ..ı··s~" l ul d r. d b t 1 bl t tk'k anıt arını meyııana çı arma gayre- il J ıl un ui!<;un an u a e er e ı 1 biri dişçı S 1~r edilmektedir. ti ile Etnografık araştırmalar saha· d 
11 hanesirı e 1•11 1 sındaki v•rimli mesaisine binaen şeh 

1 8
ka ,, hr~catçılar birliği bugün saat g· ından Y tt" 

rimiz müzesi Müdürü Bay Yalman I< r Mart sayısı intişar eden ayılk 11 de umumi hey'et toplantısı yapa k Me ol 
S Yalgına bir tak dır ve teşekkür me - "b Fıkir ve anat mecmuası ,Yücel, de rak Çığite tesbit edilen asgaıi 5 Vole, 

d tubu göndermiştir. oku uğumuz aşağıda~ i satırları ma- kuruş fiyat üzerinde konu~ulacak ve k Lise§!• 
lıi nat mahiyetinde gördüğümüz için~ bilahare birlik idare hey'eti de ba· Er~~ alliıt1 

k Haruniye Enstitüsü ıçın k k ıvıu o na le.Jiyoruz: zı hususi mes'eleler hakkında görüş er e ~te 
1914 cihan harbinde 8,500,000 meler yapacakt r. yapılan hazırlıklar devam etrrıe er~ 

den ziyade insan ölmüş, 37,SQO,OoO l~rı dün so;: Jö 
insan yaralarımı.:tır. • l .. k k Nisan ibtidasın fa Haruniye na· sı sahaı;ın ı,ttbl 

y f e a etzedelere alı naca Me" _,. Mahvedilmiş maddenin kıymeti hiyesinde açılacak olan Eğitmen Mualli'11 k rtlır· 
<lŞa~ı )ukarı seçevi 80,000,000,(00 çift hayvanları için kursu ve köy öğretmen okulu için Voleybol tL8 •• 

1rs . ~ 
k . t f) "t" fngiliz lirasıdır. Bv 80,000,000,000 30.000 lira gönderildi Haruniyeye eşya ve malzeme na · ve Zıraa . ~'" 

f . ·şt•'· shinle btheri 5 lO ngi!iz lirası kıy· line hararetle devam e.:lilmektedir, tıcelenm• J)St 
metinde ve için :ie 200 liralık mo· e rımiz 1e iskan edilen zelzele Talebe müracaatları tah'lli~den çok velce ırc. . tııl Ş h Z 

.. at 
b 1 f 1 ~ k .J ı · d ·r · ı ı · f ı · k k d b" · en 11'ş 1 ilye bu un;;n, ayni zam~n fa dÖnümii e a etze;.ıe erın en çı tçı o an ara ö aza bır ye un tutma ta ır. te ını y (ııiJ 

ı k b d rası 20 ngilize beş dönümlük bahçele11 üz mü ayaa e· ilmek üzere Başve tepl ... r a . volef 
içindeki evlerden :Birleşik Ameri· kalet Vılayetimiz emrine 30 000 li Kızılay kongreleri dugu g'.b' trııi~tr 
kada, Kana·Jada. Avusturalyııda, in ra göndermiştir. hakkında bir tCJmİm da tMemın ~iite' 
gilterede, FranS1d , Belçıkada. Al· Felaketzedelerin iaşelerine sarf açı . jlı~ 

J R d k b d'I k . d . B k~ kl'"br 50 kış manya ıa ve u.ıya a i ütJn aile- e ı mt> uzere e yıne dŞVe alet- u u ef 

Jere birer tane vt-ıilebilirdi, ten 5,080 lira gönderilmiştir, Abdi Atarıı 
Bundan sonra f'lımizde kalan Bu sene bazı vilayet ve kaza· hitabede b~::e~ 

para ile yukarıdaki m,.mleketlerde Raşid Rıza heyeti Jarda kızı/ay merkez ve şubeleri Erkek J.JI 

20,(,00 nüfuslu ufak şehirlerde Meisİne ld · kongrelerinin top!an'll ~ :fıkları ehem· ve Basketbi1(.i ·~·-• 
1 /l O,OOo sterlirılık birer kütüpha· ge 1 · t' · h b d h k ·stı'" 

mıye ınr er gün iraz a a uv- mestrden ı . hant>, 2,000.000 sterlinlik birt r ü· K . h
8 

ı 
. . . d"I "Ymetli san'atkarlıırımızdan vetle hissettiren ve mübremiyet bı"r kafıle Arıt nıversıte ınşe e ı ebirdi, R ,.. 

B aşid Rıza ve Ertuğrul Sadi ·ı·ek"ın kesbeden vazifelerini yapmadıkları dorun ve d• undan maada F ransanın ve .. rı 
Belçikanıe bi;tün çiftliklerini, kiıi· idaresinJe "Ank•ra Şehir tiyat<osu" kızılay cemiyeti genel merkezi -re· Bu kalıl•t• ki~ 6 

selerini. demi yollarını, şoseleıini rıun Mersine geldigi ınemnuoiyetle isliğince tesbit edilmiştir. yaset ed~ef of} 
11. habn alınmıştır. ŞEP r / Kısaca 1914 de malik oldukları her Bu münırsehetle dah iliye veka· . Je d 
şeyi s~tın almak için kMi para ka- · Kuvvetli bir kadro ve eyi bir leti vilayetimize bir yazı S?"Öndere· ŞehriıP'ı b"'~ 
lırdı. rıopertuvarla yurd içinde dolaşan he· rek merkezde ve kazalarda henüz bulutlu, ha~~,,,~ 

yetin birkaç temsil vermrk ·· k ' 
*** b" h f uzere in'ikad etmemiş olan kııılay Cemi- En ço a.• ır a taya kadar şehrimizede .,,. Yabı-tncı gazetelerde rasladııı..,- J ... · - ge yeti kong<elerinin bir hafta içinde • ,9 

ıs ecegı oğıenilmiştir. Z J " ~ mız malümat yeni harbin de muaz- ı l b toplanmaları ve nizamna nelerinde· aY S f' 
f stan ul ş~hir tiya.trosu da Ni- k 7,.......j ~ *' zam pa~a sar •yatına day=-ndııı..ını _ i vazifelerini yapm:1ları ve neti 3 ıdJJ'...ı 

( G . 5 san sonuna dogru şehrımi ze gelm"ış d ıı ' ~;f'l, <risı Üçüncü ••hilede ) bulunacaktır. cenin v,kôlete bildirilmosi istenmiş. Okulun • ıııi ~~: 
,---------------~=------~-----ti_r·------------ hadetnaıı.ek''' 

• ÇI Mfll Jf V , yı yen• ~dı•·ı'-
en i b i r d i n hükmü 01'"~Jıl 

Amerikan gazelt!leri " yeni bir 
din" tesis edildiğini hab~r veriyorlar. 
Nevyork hükumeti dahilinde Albany 
şehrinde bir "Afrodit kilisesi" vucu
da getirilmiştir. 

Ve bu mezheb namına açılan bu 
kilisede merasim icrasınada mezu· 
niyet verilmiş bulunuyor. 

Bu yeni mezhebin müessisi Glab 
Bodkin isminde birisi ve karısırfır. 

GÜNÜN MEVZUU 

Bu yeni d· · 
·ı · ıı .nın esası, aşk ve güzellik 
ı a esı Af d' 
nşkın vüc r~ ıte taabbud etmek \"e 
harikalar ~ unu ve .hayaıın manasını 

B ,., olu bır ıdea'de görmekdi r. 
u Kılıs~de umum· . 

rasina h~kQ 1 m~rası·n ic, 
u metçe müsaade edilmiş 

gıcı Iİ~ 
isede şirn:iilik b5yle bir tö en yapı 1- s"-e' ·"'11 
ınamaktadır. Zayi 9 

6,~jll ;'i 
Buna sebebde bu yeni dinin he· 

nüz ikiden fazla azası bulunmaması
dır. 

Silifke Md' .... 
1dı1· 'f,,.. 

ğönden . 8 '{e~' 
kaybettır1l· .. ~d'iJ 

• • bıJ 
Bunu " aşka inanan artık kalma· eskisının el 

mış'' demekle izah elmek bilmem derim· ti'~;' 
doğru olurmu? ••• · I 0°ro; 

5ıJf 
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Ttirksöıii 

Brener mülikatl akisleri 

Bir Mcskova - Roma Berlio 
mihveri kurulması düşünülüyormuş 

londra : 19 (Royttr} - Brener 
n ülakatı Romada gürıün mevzuu 1 
dur ltalyan müşdhi 11eri V c:ısın ha· 
rcketinio tt'hirirıi bu mülakatla ala 
kadar göıülüyor. 

Bazılarına göre Bre11er nıülaka· 
tı,ıda, veni Lir Mo~kova • Berlin · 
Rorna. rnıhverinin vücu i l ulması 
için istişarede l u'unu•muştur. 

Bulgar Başvel<ili bir 
nutuk söyledi 

Sofy~: 19 (Rad,o) - Bu'gar 
Başvekilı lıryana!ırıda Bulgarların 
bitaraf kalacoğın , siyasette devam 

edeceğini, yeni teahhüdlere giril· 

Sahift" 3 

Belçikada komünistlerle 
şiddetle mücadele 

edilecek 
B:üksel : 19 \Radyo} - Belçi

ka Meclisi dahiliye divanı komünist• 
lere karşı az'ami :,.iddetle mücadde 

edilmesini ve bunun, sosyalistlerin 
vazifesi olduğunu göı üşmüşı ür. 

Üniversitemizde 
Lisan tedrisatı 

fslanbul : 19 (Hususi) Üııi· 
ltdaki k ---
htfıkı Uvvet l 

l'tırı s 
lık a llrıyc \·e '• 1 

b rı Ordu · •vıısırda 

M htaç 

Yardım 
l"in halkına 

1 

miyı.-ceğıni, komşulardan bir talf'p 
ı olmarfığını, fa 1·at icabrdeıse istik-

lalini koıuma4c ıçın çarpışac.ığını 
heyan etmi~tir. 

versite yabancı diıler tedric;atıoa 
yeni bir veçhe Vt'rilmrk üz~redır. 
Bu okulda Öğretilt>r; fransızc:ı, lngı· 
lizc .. ve Almanc-. yabaı cı dillerinde 

ta ebt'ye okutulacak ~itaplar hakkırı· 
da lıazı kararlar alınmıştır Alınan 
kararlara göre yabancı drller İçİtl 
yeni kitaplar hazırlanacakıır. 

meselesi ır to~ h ı urı ıııt Vru 1 h 
t" "Yalı tak lJ ak 1 
it ır. liu"'"' ı an 1-tr 2.ık • 

•t .. Y•k çırıd'" n 
Londra : 19 (Royleı) - E~ki 

Fın Başv~kili, muhtaç Fin halkına 
Yardım yapııması mı-selesini görüş
mek üz~re Stokholrn• ge 1 nıiştir. 

Bir Alman - Yugoslav 
tütün anlaşınası 

1tı '" 0 Qu~ ~'Ya 
d '' '" •la, ı u lahın n l'dı it 4' b ır : 

1 L .. , fıık l• 
rlıııt 1 ' 1YJ1sıt ._ 

. "" r ••..: . lr ftr ka y lı k" A., Ctı, 
"' ı z "'• •raı )'rı( 8 ~ . • la0 J 

1 . ı ı inde a ı va, 
> ı Er dt'rıde L ık' r,, k a .., 
rı '"\ctı 1 it fırka f e 

Ut. rıgı ~ 
) dk, F 

'•n •ı 
u • lO f •lta or u il ııo 

u "t e " ••ti 
ı ku " t Ctı Uf.\ kı ı' de 

h •nırı 1 aıı. .. 1 ıı ''''-'v .. ılıııc~t d Udu ı4 il r 

Fıı i.ındiyada 30,000 kişı tam.ı 
rnen nıuhtaç lıiı ha'dt! lıtJlunmak· 
ta iır. · 

Çemberl.ıynin 
dünkü nutku 

( B rinci sa yf ad .. n ar tan } 
ın,.n Fio huku nt-lınin hıç bır mıira 
(;lldtır.ın C"vao.sız kalmadı~ını, İ)v ç 

No,vı-çın Lıtarc.f ık dus'uru yuzün· d ,, 
lop•:sklarrııdaıı nllkr-re geçıt 

\r"'ın"'i ,.. . . k 
dj 

1 ır;ı•u, ı .u sı y~se•ın.n ıst> t>n- j 
l. '0 "ı f •atlı rine uy,?1111 olmadı~ını. 
ııt r fların en t üyi1k lllt'ı f..ıalının 

rtıııttı- ki • 
,. ' l'r yıtnrn fa ç1'ış rıak o du. 
"5 u lı l 1 

Bdgrad : 19 e;\dyo) - Yu 
goslavyadan Almanytıy-1 bir milyon 

kilo tütün verilmeı-i hakkıı da iki 
ın .. mleket müm •ss llı-ri ara ısın Ja bir 
anltışma i'lıza edrlnıiştir. 

,--~~4 harbinde sarf 
e iılen para 

-ikinci sahifeden artan 

gt)sternırk tt"dır. 

Yapılan ine~ h,.saplara gö e 
lı giltere harbin zaru i kıldığı biıtün 
iht y.tçl.trı karşılarııak iizere gıir-de 
16,5::>0,00J l ıg.liz lrrası s-1ıfetrııek· 
tedır ~aatte 607.50 ), d,,kıkada 
l l,'158 fogılız lir.ısı sarf ·Jiliyor de
mektir. 

Bu kıtaplar ft"n t>dehiydt ve lıu
kuk fakültelerine •. it o'm, k Üzt tt' üç 
kısm.:t ayrılacak, her ı ısın için ayrı 
ayrı kitaplar \ÜCuda getiıİI• ctk· 
tır. 

Kitapları yazmak üzr-re profe. 
sör ve doçentındtn mülf ŞŞ• kkil 
ko'lli ·yonl.ır f ,, lıyt t .. geçınış İr. Ki· 
taplMın y.:ııılınası krsa bir za ııdn
da ıkrnal edrlerek öoümüz Jekı ders 
) ı ı Laşında d;ı bastırılacaktır. 

-------- --
Vcıtandaş · ! 

ti arı atnıı~tır. il 
.. a~v ki•, Musolini ıJe Hitlerin '' u ak 

lı n,. o uısa o'sun harlıe gı ,, f' rı 

g"}elt rrlı n na ttıf ıkleı ın a~la 
Vaı<> Ç • k d . 

lngilreırye 1 ir tdyyarı-ci stnede / 
500 bın, bir hahıiydi 119 bin, bir 
pi yadt" ntfr ti 114 Lın franga mal l 
olmaktadır. 

Hava Kurumuna aza ol 

1 
Hava kuvveflerfmfzfn ço. 
ğalmasına yardım ediniz 1 

e. ııııyecı-Rını ay etnııştır. 

----------------------------
----~--------------~.-- ~ -

HIRVATLARA DAiR 
13ııtknn' y 1 h. 1 l . J "li . 11 

c ııgo, nvnı, 1 he erın e, ırv:ıt., •,rııj ç.
1
k g ç .. r. Bıınlnr lhıl l 1 k t 

(
1 

ll\ ır ın:ı. nıensurtur 1.:ır \'e sla\'ların nrktnn nıuh:ıc .. retlt-rinde, otlnr<lnn K )ti ·e · t k l d · l A :! · 'k. 1 · · 
e t-ı ın ı ,. n nrnzı< e. l rıyntı \tı 11lll'rıııc do •ru \ crlt•s tııı tır. c:ı ~ ..-

lio•vatla•, ••"" l,lnv •
1 

on Soqolodnn doh, ""'''I '<m>nt h,ı;.,. gdm>ş, On U C'U ti 1 1 1 . ' 1 k u. b 
Mrt n ırı tı\nn o :ırn rıı~:ın .. lılnrın nUtU.tu ııltııHı dusnıUs olmakla ~r b l 1 h .. ' " " 

b er >l'\ ık ılındc \ti nnıı•hrc.lır. ilk defa iki prcn'ilık kur ııuş, sonra Unhrı lıirlt!..,brtrck kıra Ilı ı hh vil et n•slerdır . 
l 1 k K r l ı· · 1 • 1 t ·> t p · ._ · · 

dn il n ornıo; ll\ı ır - 1\t·r K'lznıırın pnrl:ık dc•v ın,ll' D:ılmnçya 
ka"b ır\'~tlcırın dınl' gtç ı iştır. 1 lll:? dı: \1ocnrlnrl:ı lıirlt•ş niş, istiklfillcrıni 
1 "'"»lu·d; •.. Bunu, o'"••nı .ı ... n •Uf U>u nıı.... Ju, mdc,; tnk ;,, don;, !"l dn ~ 1 H ki 

• ııpo \On ır\tıl topro nrından lıir kısmını Fınıı.;n nnrııınn ele Stçırınış 1 k 

de M :ı ot o dusuncl', nrtl7İ A \'u~turynlılora k:ılmıştır. l~ I!': ıhtilalin 
•dok ~<>dn• A '""•tuq ndnn ., ••I nmga çd,,, •kcn ıı .,, nt in, Avu,t u'ynya 

k'•ll, , '
1
";''· fnkat 1 G d .. Avu,tuq •non n0< el"" i mu vnf fok; ycUylc Mnc>o• 

la ı, 1 •• " ı, ••,.Inu 1.,,1, •. ı;,, •• ,.ı ho•ptcn '"'"" H,,,.•tln•o, S.,b;,ınn. t ı nıi . k 11 
n 1 it h ş gr ru, oı uz . I· n nl ır \ :ıtlnr, hu nH•\•zuıln muknvenıl't gö ... tcr· 

• n, "
1

• Yu ••in n • hn ı, d;1,tnt6,luk ;ı ômno n" cbu. knlolo, c. •.-, •nrn t t Çlı ş s . 

,-- , 
1 SIHHAT J 

• 
Göz kapaklarında çıJ, an 

arpa~ıklann dağılması 

Baıı kinısele, İn ve 1 i hassa faz. 
la ışık altıncia dt::rs y;ıRdn ve yazı 
)'az;ın Ç•>cuklaı ın gözkaı aklarır da 
aıp Cık çıkar. Bu yiizJt'n gôzkrıpak. 
laı 1 kız,ırır. kirpıklr r c'ökü iir. 

Bu }'Üzd,..n gözk. p ~· 5ıkk ık ka
'şınmıya başlar ve arpacık çık..ı<'rı~ı 
hiss• dılirs .. , d~rhııl bir mi~t.ır rr ii • 

Vt>r çiçeği kaynatıp } üzüldiiktt-n 

sonra, ılık olarak göze ba")O } "!.>" 
malıdır rl, t 

1 

ı,ıj, l lır\"ıtlnı lu ırplnr, Slovl·nler ;, İC'c.- nr.lnş ıış göıUkmck· 
t llır,ntl k n . ' 1 a . f . 1 

k lurı .ır oto ı tır C'r, • tın n, nbc~ı l..ullnnır nr. Sırp).,. İo;c or-

1 3 • t .,,.~' '• l ,ı >v nl f ''"; kul lunnmhtndu·ln• il• ·' nt ln"n ;. fon ,,. ,;, 
lar l'zl 

1 
i 

1 d A · d h 1 Z 1 · l nı 11t nj • t:<.Kı t n gı ıını •,\ c nıt-> ur o nn .ngrı p şı ıı ıc ır lJırvnt kuttu, lu insMlnrclır . 
Uu sıırı t e gözdeki arpacık!. r 

Lii)ü neden d, ğrlır. Gun<'c birkaç 

kere ve Li hassa > a lark en, mürv. r u f 
btır }'osu trkıar 1anm-:lıJır JGI 
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• 
Hastalar adası 

Göz hastalıkları arasında bir 

nhatsızlık vardır ki buna Dallonis· 

me derler 

Bu hastalığa tutulanlar renkleri 

katiyyen seçemezler mesela kırını 

zıyı kahverenği, maviyi yc~il turun· 

cuyu vişne çürüğü görürler. 

Doktor Holm ismindeki bir Da· 

nimarkalı profesör Danimarka hü· 
kıimetinin idaresi altında bulunan 

Limfıord ismindeki adanın bütün 

ahalisinin bu rahltsızlıkla mJlul ol· 

~:luklarını meydana çıkarmıştı". 

İdam mahkumu köpek 

Zavallı Bob'un ölüm cezasına 
çarı:.ması isteniyor. Ona kim acımaz 

çünkü Bob çok iyi kalpli ·sahibine 1 

sadık açıkgöz bir köpekti. ' 

Fakat ne yapalım ki iki Sl!ne 

zarfında üç defa adam ısırmış Ame 

rilca-ia bir kanun şunu ilave edelim 

ki Boh Amerikaldır. 

-Yırmi dött ayda insan tayfasın· 
dan üç kişiye diş gt-çiren köpeği 
idama mahkum ediyor. 

Yalınız Bob için bir ümid var 

avukatı Brookl>n ali mahkemesi hü 

zurunda Bobun birine; adam ısırma· 

sının kanunun neşrinden evvel vu · 

kua geldiğini iddit ve isbat ttmiş

tir. 
Mahkeme heyeti de bu husuoııun 

cezayı hafifletici bir sebep teşkil 

edip etmiyeceğini tetkik eylemek 

üzere muhakemeyi talık etmiş. Ba

kalım Bob ölümden yakayı sıyıra· 
bilecek mi ? 

B:ıhkesirde yağmurlar 

Ankara: 19 (Hu: usi) Balı· 
kesir - Edremid ·- Havranda şid 

detli yağmurlar yağdı. 

Birçok toprak mahsulü zarar 
gördü. 

_.I ŞakaDaır 1 
hizmetçi 

Bayan hizmetçiye aylığını ve· 

rirken, kırdığı bir tabak içın yirmi 
beş kuruşunu kesince hizmetçi: 

-Kırılan tabaklar için demek 

para kesmek sizin adetiniz? Söyle· 

seydiniz bari, dikkat ederdim. 

İçki ziyafeti 
-Bir erkek ç.ocuğum oldu 
- tebrik ed~rım dostum. Bu 

mesut hadiseyi ıslatalım seninle., 
- Lüzumu kalmadı, çocuğum 

bu işi dün yoptı, pantalonumu ıs· 

!attı. 

Bir ltalyan 
demokrasileri 

gazetesi 
itham 

A lmanya ile olan kısmi görüş 

birliğine rağmen ftalyan siya 
seti Sovyet Ruı;yaya aleyhtardır. 

Bu birçok kereler hasmane bir 

şekil alan bu aleyhtarlığı izale mak
sadile Romayı ziyaret eden Alman 
hariciye nazırının nasıl bir netice elde 

ettiği henüz kestirilemezse de Sov
yet !erle ltalya arasında bir ticaret 
muahedesinin akdi Rıbbentropun şim 
dilik ek.onomik bir yolda yürüdüğüne 
bir işaret telakki edılebilir. 

Ayrıca Rıbbentıobun Moskovayı 

da ziyaret edeceğine dair verilen ha· 
berter harir.iye nazırının Roma görüş· 
meleri etrafında Stalinle doğrudan 

doğruya temasa geçece~ine ve her 
iki hasım hükümet arasında bir iş 

b; rliği meydana getirmek için çalışa 
cağına bir delildir. 

Acaba Ribbentrop buna muvaffak 
olacak mı ? Milanoda çıkan Relazyo· 
ni enteı nas} onalı ga7.etesinin aşağıya 

Yazan 

Relazyoni 
Bir ltalyan g11:etesi 

dercetıiğimiz makalesi her ne kadar 
bir iş bit lığini serdedecek bazı cüm· 
leleri ihtiva ediyorsa da hadiselerin 
inkişafını beklemek şübhesiz ki daha 
makul olacaktır. 

Polon yadaki Türkler 

Memlel(etimize gelen bir grubun 
verdiği şayanı dikkat malumat 

lstanbul : 19 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Dün sabahki konvansi
yonel treni'e Polonya Türklerinden 
miirekkep bir muhacir kafılesi şeh· 

rimize gelmiştir. Mııhacirlerin söyle· 
rliklerine göre Almanlar Polonyadan 
harice çıkmağ'ı çok güçleştirmişler

dir. 
Ayrıca zengin k.imseler ancak 

biitün paralarını terketıikten sonra 
harice gidebilmektedirler. Bu yüzden 
muhacir yurtdaşlarımız da bütün ser. 
vetlerıni teıkettikten ve iki ay uğraş 
tıklan sonra güçlükle vize ıtlarak şeh· 
rımıze gelebilmişlerdir. Yanlarına 

yalnız on mark alabilmelerine müsa· 
ade edilmiştir. Mu.ıac:rler Viyana 
yoluyla gelm şler ve orada da dört 
gün bekl.:meğ'e mecbur olmuşlardır. 

Nihayet Viyana konsolosumuzun 
yardımiyle yollarına devam edebil· 
mişlerdir, Memleketımize gelmek. üze
rr. Varşo vada 40 yur td aşımız da ha 
hazır !anmak •adır. 

Yolcuların söylediklerine görı•, 

Varşovada asayış çok feııadir. inzi
batı askerler güçlükle temine uğraş. 

AVRUPA POSTASI 
.. 

maktadırlar, Geceleri saat 8 d !n son· 
ra dışarı çıkıııak yasak edilmiştir. 

Bütün eğ'ence yerleri ve sinemalar 
da kapanmı 1tır. Yalnız Alman pro
paganda fı l ı mlerini gö~termek üzere 
bir kaç sinema açık bırakılmı~tır. 

Fakat halk bu sinemalara gitmwmek· 
tedir. 

Eski Polonya par .ısı hala teda· 
vülde bulunmakla beraber kıymeti 

çok düşmüştür. Bir kişinin haftada 
100 Polonya lirasından (azla sarfet· 
meslne musaade edilmemektedir. 120 
Polonya lirasi ancak lıir do ar etmek
tedir. Şeker ve erzak pah~lılığından 
postabaneler ve diğer bu gibi yerler 
kapanmıştır. Biıim para ile b:r pos
ta elli kuruştur. 

Almanlar halkın elindeki r ıdyo 
makinelerini toplamışlardır. Gizli kul
lananlar hakkında ağır cezalar tatbik 
edilmektedir. 

Romanyaya firar etmeleri askeri 
kuvvetlerle önlenen Polon~a ahalisi 
şimd! Yugoslavyaya ve Macaristana 
kaçmamaktadır. Yahudiler tecrit edil· 
mişlerdir. 

HER ŞEVİN SUNiSi 
• 

Son gelen Avrupa gazeteleri bir çok enteresan haberlerle dlludJr. Bun 
!ardan birısi de " sun'i yu'llurtaya dairdir. Harp münasebetiyle havayici za· 
ruriyeden olan maddelerın suıı'ilerini yapmak için her ın rafta araştırmalar 

vardir. Amerikanın Kalifoı niya ünıversitesi profesörlerinden biri sun'i yumurta 
bulmak içın yaptığı arnştırmalarda nihayet maksadına muvaffak olmuştur. 

Vaktiyle Mançuriye m:ıhsus iı<en şim fi A'll~ rika ve halta Romanya ve Yugos 
lavya gibi Halkan memleketlerinde çok miktarda yetiştirilen ve Soya adı 

"erilen bir nevi fasulyadan sun 'i yumu rta akı vücude getirilmiştir· Fasulya
don çıkan bu madde tam bir yumurta gibi köpürmekte ve yumurtanın ha· 
~urlarda ve saır şeylerde yap • ı~ı butün ışleri görmektedir. Tabii bu ke· 
şıf yumurta yetıştirmekl'! geı;ın :: n ve zeng.nleşen Anerikalı köylüleri ve 
çift ık sahiplerini hiç de memnun etmemiştir. 



Türks~zü 
S:ıhif~ 'i 

AVRUPADA KiMSE 
HARP iSTEMiYOR M o o A 

• 

Londradaki Amerikan sefirinin 
mühim beyanatı 

940 yenilikleri 

gazetelere 
Fransızca Pari~uval' gazetesinin 

Londra hususı muhabiri bildiriyor: 
Amerikanın Londra elçisi Mis. 

ter Jozef Kenedy Arnerikadan ta1-
yare ile ne Napoli- Paris tarikiyle 
Londraya gelmiş, matbua~ mümes
sillerini kabul ederek şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"'Amerika da hiç bir harp işareti 
görülmemektedir. Hatta Amerika
lılar harbi şayanı tecessüs bir hal 
olarak bile kobul etmiyorlar ... Hiç 
kimse harbe sürüklenmek istemiyor. 
ben ayni hisleri ispanya, Portekiz 
ve halyada da buldum. Hep!İ de 
şunu söylüyorlar: 

·Harp etmek istemiyoruz .. Eğer 
,tecrid siyaseti, kelimesinden harp 
harici kalmak manası anlaşılıyorsa, 
işte bu arzu günden güne kuvvet· 
lenmektedir. Harp, inkişaf ettikçe 
Amerikalılar bunun manasını anlı -
Yorlar. Bu müttefiklere yardım et
mek istemiyorlar manasında anla-

Partimiz 
hediye 
broşür!er 

köylerimize 
için yeni 
çıkaracak 

Her yıl olduğıJ gibi bu yıl da 
memleketimizin her tarafında toprak 
bayramı ) apılacaktır. 

Köy kanununun kabulünün yıl 
dönümü münasebetiyle her yıl 18 
martı takibeden pazar günü tes'ıt 
olunan bu bayram bu yıl 24 mart 
pazar günü kutlanacaktır. 

Bayramın bütün köylerde güzel 
bir Ş"kilde kutlanması için hazırlık· 
lara başlanmıştır. 

Bayram günü h r köye yeniden 
fıdanlar dikilect.ktir. 

Cumhuriyet Halk Partisi genel 
Stkretcrliği de köylerımize armağan . 
o~unan • Yurd " gazeteleri ve köy. 1 

lulere faydalı broşürler tevzi ede- 1 
C"ktir, 

-------F·r -1 ıstine gelecek olanlar 

b~ ~ondra : 19 (Royter) - Fılistin 
ukkuıneti, bundan böyle duhul ve-

sı ası ol k 
kapt n ınayan imseleri taşıyan 
Ccz 1 ve tayfaları ağır surette 

a anJırac ktır. 

ğunu ve .şimdiki halde Amerikada 
Alman gayesine ııygun bir umumi ' 
efkar mevcudiyeti bulunm<tdığını 
sötleııiş ve sözlerine şöyle devam 
etmiştir. 

,Amerikalıların daha fazla Al
m3n aleyhdım olmalarına imkan 
yoktur. Şimdiye kadar yapılmış o· 
lan anke~ler de daimı bunu teyid 
etmiştir., 

Mi.ster kenedy Amerikanın bu 
harpte hiç bir avantajı olmariığını 
ve Amerikanın harp sayesinde müt
hiş para kazanmakta oldğunu dü-

şünmenin gülünç olacağını. Ame· 
rikanın bu harpde bilakis zararlara 
girmiş olduğunu ilave etmiştir. 

Mister Kenedy nin düşüncesine 
ğöre, takip etmekte olduğu bita
raflık siyaseti Amerikan reisicum· 
huıunun vaziyetini sağlamlaş1 ırılmış-
tır. 

Bundan sora Sumner Velsin se: 
yahatine temas eden Amerika sefiri 
harİCİ}'e müsteşariyle trende: birlik
tP. seyahat ettiklerini. fakat Mis
ter Vclsin seyahatı hakkında en 
ufak bir izahat bile vermediğıni 

Sl~AS( DEDiKODULAR 

Paristen gelen ve moda hakkın· 
da salahiyeti olan bir ahbabım bir 
hayli yeni haberler getirdi, 

Bunların icinde en enteresan o· 
lan bu seneki bütün emprimelerin 
üstünde top, tüfek, asker resimleri 
olanları. 

Bayanlarımızın bu 
çok beğeneceğinden 
miz yok. 

emprimeleri 
hiç şüphe-

ilkbaharda giyeceğiniz tayyö
rün önünl~ düğme kon ıyor am ı na
sıl düğm~? Top tüfek ve asker. 

Keten çok giyilecek bilhassa 
desenli keten, D.!seni nedir diye 
merak etmeyin top, tüf ek asker· 

Şapkalar uzun kılıçlarla süsle
niyor. G!ce esvaplarına strazdan 
kılıç veya hançer takılıyor. 

[şte en 410n ~ıaberler, bir aya 
kalmaz bu yaz iıklarımın hepsini vit 
rinlerde bulacaksınız. 

Polonya\alara yardım 

Londra: 1) (Royter) - Muhtaç 
Polonyalılara yardım etmek için 
Amerikan kontrolu altında Polon· 
yada tevziat yapılacaktır. 

Bu iş için 13,000,000 fngiliz 
lirası sarfedilt>cektir. 

Ribbentrop'un Moskova seyahatı 

Almanya Hariciye Nazırı Von Ribbentrop'un S{ı!çen hafta Romaya yap
tıg·ı seyahı.t, diplomasi hadiselerinin gizli bir safhası halinde kaldı. halya 
Almanya gazeteleri, bozulmamış mih·;er siy.ısetinin kuvvetlendiddiğinden 
bahseylediler· İngiltere, Frnnsa gazeteleri, çeşitli tefsirlerc1e bıılundular· 
Bir kısmı, Von Rıbbentrop ile M. Muc;soloni, Kont Ciano arasınddki görüş
melerin, ftalyanın Almanya lehine harbe iştirakini temin eylem~dil(ini bıl-
dirdi. qi!rer bir kı!-iım gazetelerde ise, Sovyetlerin ltalya arasında mez
kur mülakattan sonra yaklaşma ve bir anlJş n'!ya esular hazırlandığı iddia 
olundu, Mülakatın mevıuu ile verılen ka ra rların g.zli olm ısı, n!şredilm'ş 
resmi tebliğin kat'i hükümler istihracina müsait bulunmam :ısı bütün mez-k~ ' 
·ur g;ızetelcıin yaptıkl.,rı tefsirlerın ta hm n m :ıhiyetinden ileri ğidemiyeceğinı söylememizi mümkün kılar. 

. Yüz.de 50 den fazla ve kat'iyete do~rıı istidlalller, tahminler yapıla bılrnesi, bu gıbi siyasi rnihim' gizli konuşın1lard:ın sonra tecelli edecek 
Yeni hareketleri, hadi>elerj tetkik ile m1mtün olab lir. B z bJ eusı ele a
larak, şu n-:ticelere vaJ;ı\ olabiliriz.: R.:>m \ mjla tııtınd rn sonra Popolo d.f. 
talin, Popolo Di Rom1, Gıornaıe· d' ltlli~ g.bi ltalydn g ız.etelerile Almanya 
R'~zetelerinde ~ıkan yazılar, demokrat devletlerin siyaseti aleyhine şid:ietli 
hucumları ihtiva eylemektedir. Ayni suretle llalya gazetelerinde Sov
Y:t Alm a'lya do;;tlulı:ı, Soıyet sıyı;~ti le'l n;: ynıltrın fııa t$lı~ı da gö
rulmüştür. Yine Alm:ınya ltalyan'ırı iktis ıdi ış birliği kuvvetlendirilmiştir. 
Bu gıbi d:laile, h ıdıselere, ltalya hükU.11!tinin ha;,ra, ka•a, deni1 ordusunu 

Y~_nıden takvıyeye aıt verdi!ri kararları da ilave c 1 ;b liriz ve R, n ının m:i
ukatından, A.1 n ıny..ıca b!klenen O;!ticelerin husul bJldukun..ı kayjgylem ~k te tereddut edemeyiz. 
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Pamuk ve koza 

KiLO F.A rı 

Yanlışlıkla karısını 
öldüren polis çıldırdı 
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- ---- Yapa~ı 
1 

1 
lieya1 

Sivah 
ÇICI r 

Yeıli yemlıı-, __ o_o _ __ I, 
to h m ı----

~-=---=-=---=-H_U_öU_:SA_l' -1 ! 
Buğday_ Kı~ 1 

,, yerli 00 
-Arpa ı CıO 
Fasulya 1------ı 

-Yulaf ---,-00-
Delice ı -""o----ı·----ı 
Kuş yemi 1 1 l I 
~am f 00 --ı-

1 Liverpol 1 elgrafları ! 
l 19 3 

/ 
1940 Pımt arıtım 1 

__ H_a_z_ır _____________ l __ 7_ ~6~ 1 
Vadeli 1. 7 6 l ı 

_V_a_d_e!-i --11-l -------·ı ·--:7 6 7 ı 

Hind hazır 6 \ 97 
-N-~v-y-o-rk _ _ ___ W 52 1 

1 1 

Kaınbıyo lfc Par.a 

iş Bankasından alınmıştır. 

Anıerıkada Boston şehrinin en 

güzel kızlaııııd;,n biri olan Eleanot 
füaylo, iki ay evvel, yirmi yedi ya
şında olarak en yakışıklı polis rne · 
murlarından Flaherdı ile evimdi. 

Sala) !arını gtçirmek üzere Hü· 
kt sil da iki kat'ı bir evin altını kira· 
lıyarak tallı bir hayat geçiımeğe 
başladılar. 

Fi. herti eve vazift:sinden çok 
g ç gelırdi. Fakat giızcl olduğu ka· 
dar da sinirliydi. Hıısızlardan çok 
korkardı. 

Hn gı::ce, yatağa g"rmeden ön 
ce, kocasiyle bütün odaları gezer· 
Jer, kö 11ürlüğü de mu;ıyene etmeden 

yatın~zlardı. 

Flaherti kaıısını sevdiği için bu 
kusu unu hoş görüyor. arashrmala

ıııa .ştirak edı) ordu. 
Fakat nihayet öyl~ bi1 zaman 

geldi ki, bu hırsız araştırmaları bir 

a Jet halini aldı. 
E ernor kocasının, tabanca}I yas• 

tı~ının ı tınd n ııyırnı;ım<sını ısıa la 
t,.nbıh f"der dururdu. 

Lıreı 1 ı.....;;::,R~a;;...yı_ş_m_a-:rk ______ ----

---ı:-rank( F'""ra_n_s-ız-),_--- -Y 71 
~terlin ( İngiliz ) - 5- -:ıl 
Dolar ( Amerıka ) l "iO ı 19 

-Frank( İsviçre ) 00 C.0 

Bundan iki hafı a evvel, gece 
1 

saat üçtt", Boston rolis memur 'arı 
der hal Hr ükseli 12 ı umara ya gıt 

uıek emrini aldılar. iki polis, motör. 
lt:rine at!cıyarak wceni 1 karanlığın. 

da son sür'ati ı gitti. Eviu Örıiine 

ge1Jik 1eıi vakit, arkadaşları ohn 

Sazan coşar; köpürıir, kGp1ere 
LinPr, taşar, kıvılcım yemiş gıhi a · 
teş püskurÜr: 

- Ayy.ışsın, dediler mi bir ir. · 
!.:.ar, bir irıkar ... Dl"mek yapıığın şe· 
yin İ)İ bir şey olmadığırıı kendin de 
bili~·or suo ... 

O halde fena 1 ığını bildigin, tak
dir t>ttiğin bir şeyi yapll'akta ısra

rın neden? Ayıplanacak, giz enecek 
bir şey mı? Adam var, Ömründe ağ
zına peynir koymamıştır, bu ayıpla 
nır mı? Adam var, limonatadan baş
ka bir şey içmez, bu ayıplanır mı? 
ALam vctr, et yemez, bu, ayıplanır. 
mı? Hıç dendim, saymakla tühn 

mez ki ... içiyorum ne lacaK? Ayıp 
mı? Kebap yemek için Eyiibe, paçıt 

yemek için Beykoz=ı, maı ol yemek 
içi~ Ycdikuleye, incir yemek için 

Kavoğa giderler de, ıakı icm~k için, 
: gel mt yharıeye gidelim, dedin mi, 
kızarlar! Halbuki peşini takip et 

gizli, yöıü ağyardan hali bır mey· 
hane bulmuştur, hemerı dalar ... Rıya 

c f ndim, rİ) a ... 

Ve'i Razi Bey !otenelerce a)Yaş 

lığa höyle meıdane müclavemet ve 
mukavtmı-llt'n sonra yavaş ydvaş 

snnnıeğ"' başı1yo1du Elleri h..,f f 
tıtri o• dızleri hafif bükü'ü,, or, göz· 

I f 

H • 
ı K 

leri hafıf karaııyor, onuzlaıı h'lfıf 

çökü, ordu. 

V di Razi Beyi, naturasının sağ

lamlığına ve çt+klığ'ine olan e:nni 
)et ve itimadına rağmen hafıf me· 
rak sarmıştı. Bır gün, bir doktora 
gıtti: 

- Karaciğer, taş yapıyor! 

Dediler, o da )Oğurt yemrğe, 

rakısını yoğurtla :çmeğe başladı .· 

Bu tedavi hüsnü netice verme· 
di. Eılerindtki ıitrı-me bııki, dizll'

rindt'kı bükülüş i..ıaki, gözlemıdeki 

hafıf kararn.a'ar haki idi v~ günler 
geçi kçı:: de zafıyı ti aı lı) oıdu . 

Hir hafta, on bt-ş g:ün karaısız· 
lık içınde çırpındı durdu, keııdırıi 
tekrar dcktoı a göstt:rnıt"ktm baş 

ka çaıe göreınıyordıı; sehbayıt gö 

türül~n l İr idam mahkurnıı isteksiz
liği il<" <'oktoıun kapısıuı çaldı. 

intizar o fasında geçen dakika
lar, ona yıllardan daha uzun, daha 

Flaheı ti, elin fo tabanca ve g~celıkle l 
kapı ia duruyordu 1 

" - K.ırım yaralan iı çabuk im 
dadı sıhhıye}e habtr vt rin,. dedi. 

Dört dakika sonı ~. bt>yaz has 

tane otomobilı, canavar düdü~ü ile 
g,.cenin karanlığını yırtarak, ölm~k 

üzere olan Elearıoru hastaneye gö· 
türdü, 

Zavallı Eleenor fazla )'aş3 
madı Kurşun başına girmişti. 

Flahertiyi, çı'gın bir vaziyette 
olarak Drayto ı polis merkezin"! gö 
tiirdüler, 

Flaher ti ve Eleanorun müşte 

rek dostlıııı, arkadaşları meıkeıe 

geldıler. 

Fıahertinin lt"hinde şııh:ıdet et· 
tiler. Bedbaht ~ oca, gözleri yaşla 

dolarak şunları anlattı: 

" - Gece saat birde, merkezde 

vazif emı bıtirert k doğı uca eve gı t • 
tim. 

Karım mutfakta ban1 süt Hı 
tıyordu. Karşı 1 ıklı oturarak, ~ütü· 

müzü içtık ve sonra yattık. Yatak· 
ta biraz koouşduktan sonra uykıı

ya daldık. 
Saat üçe do~ıu tahtaların gı 

cırdadığını duyarak uyandım. K.a· 
rımın yat .. ktan çıkmış ol cuiu">ıı 1 il 
miyordurn Dü~ünme lim bilt", ya 
nımda yatıyor zaıırıtltırıı Her gece 

" A y E 

YAZAN 

Hikayeci 

üzücü geliyo·du Doktor, onu mu· 
ayt>ne etli, uzun uıun su l l.er soıdu. 

Fak at Veli Razı Beyin zılıni o ka 
dM meşgulJü ki manasız cevapıar 

veriyordu. Doktor, hastada zafıyt"Iİ 
umumiye gördü. 13ır ~uvvel İlacı 

verdi; 
V di Razi B bu kuvvet ilacın ~an 

da hir faıde gör men. işti. Doktor, 

taaccüp ediyorc:u 
- Na~ıl o'ur? Vaıiyrti umumi· 

yenizde muhakknk \·ir tebeddül 
olacaktı ilaca devam ediıı v~ tar

tı ın ... 
Velı R .. zi Be)', i,eı giin gihi 

tartılıyor ve bir ikı giin aynı raka · 

mı gö .. t ıc n t · rıni, ıki İİç gü'l san. 

ra ) aııııı kıl o fıtan cıii~iİ\ oıru 

Ve'i RLzi Bey ümidiı i ke!ıınişti. 

ıo 
Çarşaob• .;e 
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8,30 da İki 
Film birden 

George Houston - Marian Miksonun 
Yarattıkları 

(: KORSANLAR GEMiSi ) lA AD 8a~şt-a~b-----~~;_;.~;_;.;.;..._ ________ • __ .__ 
&YI I.\ )' C n . asa Taınaınen Renkli ve Son derece Heyecanlı süper film 

ARLISLE - LLOYD NOLAN - BUSTER GRABBE'nin 

::r: •il(l(4 )- • 

:;; 1 .. Eb • . Bugün Gündüz İki Büyük film birden 

( Heyecanla dolu Sergüzeşt filmi 

KAÇAKÇILAR ) 

.,.. edıyen Senini 2-Namus Düşmanları 1 eıef 00 250 
-...... ________________ , _______________________________ ..:_ ______________________ _ 

• 
1 

ı Adana rkek Lisesi müdürlüğünden: 
1 

Bedeli Keşıf 
Lira 

8000 

% 7,5 teminatı 
nıuvakkate 

Lira 

600 

Cinsi 

iki pavyon çatısının 
tamiri 

lhale glinü 

29 Mart 
1940 
Cuma 

Okulu muzun pavyonlarından ikisinin çatı 1 a ""'n ta oı irle ri kesif bedeli 
8000 lira olarak N,f,. M; lüriyetince tespit eJilmiıtiı. 29 Mart Cum> 

günü saat' 1 S de Maarif Mü!Uriye ~in l e to? lan •••le ko '> isyo1 tarafından 
açık eksilımeye konularak Vıliiyetten m•na ldalc ehliyetna n eyi haiz olan talibine ihale edilecektir. 

Tamiıiit iç'n fazla tafSliit almak ist-.yenlerin O'cul MHüriyetine müracaatları bil dirilir. 

13 - 16 - 20 ·- 25 
11576 

R ADy o 
( Altıncı sahifeden artan ) 

1 - Jac Grit : Çıçeklerin 
Güzelliği (Vals) 

2 - Men ielssohn : S5z ıü z 
Romans (No. 20) 

19.30 Konuşma (Dış Po'itikaHadi. 
sel eri) 

19.45 MÜZiK: Fasıl Heyeti 

20 33 T E M S I L : Muhtarın Kızı 
Yazan ; Orhan Bürkçe 

21.25 Serbest Saat. 3 - Leopold : Hungarya 
(~acar Fantezisi). 

18.00 Program ve Memleket Saat 
Ayarı 

18.0s Müzik 

21.10 Könuşma ( Hastalık Posta 
Kutusu) 

Çalanlar : Vecihe, Refik Fer- 1 
san, Fahire Fersan, Cevdet 
Çağla. 

1 1 - Okuyan : Radife Erten 
1 18 55 Serbest Saat 

'

' ı 9.ıo Memleket saat ayarı, Ajans ve --.......,___ ______ meteoroloji haberleri 

14 30 Müzik : Riyascticümhur Ban 
dosu (Şef : Ihsan Künçer) . 

22 l5Memleket Saat ayarı AJANS 

Haberleri; Ziraat, Esham Tah 

vilat Kambiyo- Nukut Borsas 

2.l.35 Muzik: Cazbant (Pt 

23.251 Yarınki Program ve Kapanış. 
2330 
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HER AYIN YEDiSiNDE 

Bu 

"' MI LL 1 

PiYANGO 
.. 

ikramiyesi 

liradır 

ayın büyük 

150,000 

Elektrik fiyatları artıyor 

1 

F a k a t s i z B i r 
1 

• 
rıpton 

Arnpulu almakta ayni ziyayı 0/o 30 

ucuza maledersiniz 

Muharrem Hilmi Remo : Abidinpaşa caddesi 

Adana Asliye ticaret 
Ha kimliğinden 

Esa: 52 
Adanada n uk: ·n prezofuli ve 

Şf'ıkiııin tt klıf ettiği korı~urdatonun 

t asdiki için evrak mabkrmeye gön· 

11521 

derilmiş ve aleni tetkikatın icrası 
1 nisan 940 saat 9 talık edılmiş 
olma , la iş t u konku•datoya itiraz 
etmek istiyenle rin hakla r ını müda
faa dmek üz re mu an en günde 
mahkemede h a zır l u1unmaları Jüzu· 
mu i13n olunur. 11611 

Sıhhi Dink 
• t>el 

Mart iptidasından itibaren gayıi sıhhi ohrn ciinkle'Me' 
tırılacaktır. Mubrcm olan bu ihtiyacı duşünerek ( d' 
ki makarna atelyesi dahilinde ) sıhhi bir dink kurdot 
kada bır külek bulgurun kepeğini mükemmelen 
, ler, savurur setiyi un çıkarmadan ayırır. 

Küle ki 

GAZETEL iLiK- MA 18~ 
• • 

. k" ı 1:;(" Getirilen yenı ma ıneler e ~ ı 
cılıkta son teknikle ça 

Türksözü 11 
matbaası 

Son geti rttiği zarif 

yeni t i p harflerle 

Kitaplar, mecmuala r . gaz teler, 
cedvcllc r, çekler, bıletler. karı-

dzitler, lıarı talar, planlar, mak
buzlar , her boyrla defterler, 

Renkli afişl e r 

Ve her turlü resımlı ve renklı 

ba!.kılar sürat ve ncf:ısetlc tab 
edilır . 

Dr. Muza1f er '-' 
··te 

İç hastalıkları r0ıl 
Her gün 

· de 
n1uayen~hanesın 

başlamıştır . ____________________ , ____ ___ 

Mürettip alacağız 
Mathaa rnızın g,nde kısmında 

ç'llış 'lıak üzt: rt: bir miiıettibe ıhtı· 
yaç vardır • ldarehanenıize n Ü 

.. racaat:arı 


