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L"ıımtıunyerın ve cıımhıınyeı EseTin(nin Be~f, .s-aooMıın Çı1ca1' Sty~ ou:eteinr 

,I ScnL~, 

Alman gençlik teşkilatı 
reisi gitti 

lstanlml, 11 (Hususi) - Alman gençlik 
teıkilatı r~i 8. Şirah ha aabah 10,30 da hu· 
susi tayyaresi ile Y eıilköyden Bükrqe uçmu§tur. 

YENi ASIR Ma.tbuamda basılmıtta'· 

Artırım Haftası bugün başlıyor 
Kudretimizin ... 
Olcüsü .. , 

Ziraat maddeleri~ 

Her maddenin istihsal 
sahası hudutlanacak .. 

•••••• ZİRAAT ....... 
""" Yapmak istiyenle 

rin mutlaka köylü 
olmaları ve köyde 
oturmaları iycap 
edecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şehrimizdeki alakadar müesseseler• 
den biri, bilfunum ziraat maddelerimlzl 
alllidar eden mühim bir mevzu etra• 
fında tetkiklere başlamıştır. Haber al
dığımıza göre muhtelif ziraat maddele
rinin daha iyi evsafta yetişmelerini te
min için yakında ziraat mütahassısla
rından ve profesörler.in.den mürekkep 
bir ilim heyeti Izmire gelecek ve bütüıı 
Ege mmtakasmda tetkikler yapacaktır. 

Ziraat, sanayi ve ticaret 'politikamı

- SONU 1KtNCJ SAHtFEDE - . 
!5 

Tayyare Piyangosu dün 
çekilmeğe başlandı 

kaşa ile bizi karşı karşıya bırakmıştı. 
Galiba erkek öğretmen okulu talebe

sinden bir yığın, içeriye girmek ve tö
rende bulunmak istemişti. Sabri, içeri
de yer olmadığını anlatırken, o zaman 
HaJkevinde idareci sıfatiyle bulunan bir 
zat ta milnakaşaya müdahale etmeğe 
baş~tı. Genç mektepliler yük.sek 
sesle konuşuyorlardı : 

- Burası Halkevi, bizim evimiz de
ğil mi.. Ne diye kapıları kapıyorsunuz? 

- Yer yok ta ondan .. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YUGOSLAV 
• 

Başvekilinin /tal 
yadan ayrılırken 

' 

ltalyan basınına 
söylediği manidar 
sözler 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Yer olmıyabilir .. Biz mutlaka içe- Belgrad, 11 (ö.R) _Şehrin Fransız 

ri gireceğiz.. bayraklariyle donanması başlamıştır. B. 
- Giremezsiniz.. Delbosun istikbaline her sınıf ahali işti-
Adeta zorla Halkevine girmek istiyen rak edecektir. thtiyat subayları cemiyeti 

bu genç çoc~la~m. ~şkunluğu o ka-ı ve Fransız üniversitelerinden mezunlar 
dar hoşuma gıtmlştı ki, haksız oldukla- cemiyeti ile diğer teşekküller, azalarını 
rı halde o gün onlara hak vermiştim ve yığın halinde garda toplanarak B. Del
onlarla birlikte, onların zaviyelerinden bosun phsında Fransayı ı:ı.lkışlamağa da· 
bu işi dilşilnerek çikulata Sabriyle !da- vet etmiıı1erdir. 
reci utı içimden tenkit ~tim. Paris, 1 1 ( ö.R) - Romade.n bildi-

GENÇLtK YIQlNLARININ MABE- riliyor: B. Stoyadinoviç Milanodan Bel· 
DlNDE... grada hareket ederken İtalyan gazeteci-

lerine demiııtir kh cltalya - Yugoslavya B. Delbos bir görii§me esnasında 
. On yedi milyonluk Türk.iye gençliği- anlapuınm hesabına katılacak bir ıey ı kaı~lıkh münasebetlerinde yeni bir tarill 

Halkevi t'eisi bauan ~ehım. Yunm . :r:_ ._SONU DôRDVNCV SAHIFFEDE - oJdui~u bi!mek )Uımd1r. Jki memleket yazmaaa. ba§lamı§lardır. 
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SORUYORUZ: 
Kadınla erkek arasında 

,.-------..-11111iiiiii..__..._...__._ .... ~~---, l Kudretimizin 

\._ ... _!.ii;_;_E __ H __ i~R._.; __ Hııııiiiııii ___ A ___ ,_ı_ı ...... _R __ ,_-_E __ R __ i.," y~~:::::.lNCI SAH~E-
İhracat ve itltalcitçılar[ 

dan beyC111nameye 1 
tabi olanlar 

M e Millet, iş ve kazanç sahalarmı gC: 

Temiz ve menfaatsiz bir -
Arkadaşlık kabil 

i··~~·~···~~~~-~~········i . . 
• 

E Koratef 
• . 
5 "Her şey bir terbiye 
~ mueleaidir. /naan 
• 
5 oarlıfı bir hamur 
• 
E gibi iatenilen şekli 

mi? Avrupa ile ihracat ve ithalat mua

melesi yapan tüccarlarla komisyoncular
dan hangilerinin beyannameye tabi tu· 

! tulacaklan hakkında bir tereddüt ol-
mll§tur. Bize, allkadar makamlar tara-

f ından verilen iııehata göre bu işin te
reddüt gölüren bir yeri yoktur. Bilu

mum ihracat ve ithalit tacirleriyle k~ 
misyoncular 3258 sayılı kanunla beyan-

anlsa Vapuru nişleten gayretlerle hayat seviyes~· 
nin yükseldiğini, refaha her gün b11 
az daha yaklaştığını gördükçe ban· 

kalardaki mevduat yekunlan hi~ 

K aıara Çarparak durmadan kabaracaktır. Buıünkü ay manzaradan çıkardığımız mana fU• 

dur: TORK milleti dokuı:- seneden· 

1 d b tt beri fakirleşmek töyle dursun zen" 

Parça an ) Ve a ) ginliğe doğru gidiyor. Dokuz sene--
de birktirilen 90 milyon bu müf8he-

ot.ellere yerl~Urilmişt.ir. bedenin parlak bir delilidir. Köyleri-....... Vapur.un ...... Vapurun tayfaları hadiseyi şöyle an4 mizin hayat seviyesini de yükselt-
: ..,. !atıyorlar : meğe muvaffak olduğumuz gün 
: 29 tayfa~ı yahın c o gün daha sabahı-- itibaren de- şimdi şehirlere münhasır gibi görü· name vermeğe mecburdurlar. • "' ._, b f h la Lola Lt • 
: nizde deli bir hava hiikimdL Mutad se- nen u tasarru esap n g, y ...... 

--=-- : da Almanyaja dö yirle yolumuza devam ediyorduk. Ak- la dört, beş katma çakacaktır. Her 
Göcmen evf e,.i ~ ki d. yükseliş başka bir sahada onunla ' : nece er ır. şama doğru büsbütün coşan deniz, kor- alakadar olan yükselişleri tahrik 

Go-·çmen cvler: .. ın· ı'no::asına hümmali kunç dalgatar·ıyle vapura yüklenmeğe .... "' ·....................................... edecektir. 
bir faaliyetle devam edilme:ctedir. Ev- Son fırtınalarda Antalyaya zahire başlamışı.ardı. Kaptanımız tecrübeli bir Yerli malı sevgisine gelince, Yerli 
lerin inşaatı kış mevsiminde, noksansız yüklemek üzere gelirken, Antalya açık- denizci olduğu için kendisinden emin- malı bize Cumhuriyetin tanıtbğı, ve 
olarak bitecek ve baharda göçmenlerin larında fırlınaya tutularak karaya otur· dik. sevdirdiği bir varlıktır. Gerçe büyük 
iskanlarına terkcdıleeccktir. duğunu haber verdiğimiz Alman Ban- Bir aralık dalgalar vapura hücuma sanayi programımızın tatbikine bat" 

Haber aldığımıza göre yeni Sıhhat dıralı Manisa vapuru, kayalara çarpa- başladıktan zaman korkmağa başlamış- lamadan evvel de yerli malı var• 

alabilir. Ona en 
giizel en çok yara
ıan şekli vermek 
terbiyecilerin elin
dedir. 

....................................... 
.Aelget" hı l'I ima cenbmun netrini 

rica ...... 

vekili doktor HulU.si Alataş göçmen iş- 1 rak parçalanmış ve batmıştır. Vapuru tık. Tehlike belirmişti. Süvari baştan dı. Fakat bunlar memleketin ihti-

1 
!erine büyük bir önem vermektedir .. , kurtarmak ü~ere yapılan bütiln çalışma- kara ctmcğe muarızdı. Bunda da teh- yacı yanında devede kulak kabilin• 
Tek göçmenin açıkta kalmaması, bilhas- lar iflas etmış ve vapurun kurtarılma- like vardı. Tehlike bü~bütün artınca dendi. Yerli malını benimsemek, ya" 

-Beace~anketmev-

IMI olma --- Wr cimel terbiye ificlir. 
Oilmı "79 kıs çocaklannma küçük yaş
tan hu dmel terbi;reyl venneğe mecbu· 
ruz. 8u tenl,.,i eD ~ tdQlde lmVYet• 
lendirec:ek olan y• rnekteplerimisdir. 
8- için ben muhtelit tedrisatın yal· 

na • aı'd..-. • • h• kalmayarak 
orta lr' 'a, ..... ....,..;ııw taraftMma. · ıüzel sanatı. akademi.mele çırılçıplak 
Bua&aldl cekinPn terbiyenin mahzur- modellik eden delikanlıların, delikanlılar 
..... --- ... -.tle önlemek kabil- ela •711İ nzİyette senç kızJ.nn portrele
C:lir. 0-v lmllllla ......_ uumda l•- rini ~owlar. S. .....-. o.ı.n çileden 
temis 'bir arbdllfl.P. miitereclcli kafalar-~-BiüıJm sanal zevklerinin in
da W.W.- tlPM ...-1..-. la-. I&• celili cinsiyet duygulanıu terbiye ediyor. 
k-ıılecelr, ~ ~ .......... .._ Her tey bir terbiye meselesidir. insan 
doluı n.Lted.r. A..ı kötü olııa b. ...._ varlığı bir hamur gibi istenilen ıekli ala
hm mncaC!İyetidir. Bunda yine cimel bt1il'. Oaa ea güzel en çok yarapn tekli 
~enin mühim rolW habrlabnak İl- vermek terbiyecilerin elindedir. 

..-. Um ~ fizyolojik bU1111İ7etler, ~ Açwk k.,......Lm. Dua kıskanç ağızlar· ı 

... y111.r, llliclM.l.r, ........... her teldi da ıa sözlerie dOlaftığmı duyarllftız: 

.MitMrrm ..... kwfanlabilir • Bu iti lff f _!I • • kaJ 
lmnıkt• dedilW- ee.lııerle baprabiliriz. - et ve ·~-~tin . manası ma-
s Wi ipfideid• ,....... çailarda da.. Z- ~ok kotiilefti. 
Lllla + 'rt .......... ~ tddlde Bu abdalca felsefeyi ( l) yumvtlıyan-
icller. ı.. ., t•• l'I, ıaecleaiJıeti do- lar ne söyl~iklerinin farlrmda değil~-, 
1-- c ·,.., h •·- oaa .,.. .. im ler. HalLUki kadmhiJn terefine. fuiletı
çehnllaıl Tenli. Medeni bir cemiyetin ne bagiD kadar kıskanç bir devir düıa 1 
.... .ı _. aflwlatLia c:inei:retin 1apmadık. Sizi bir inkılap mevzuu ola-

1 bir ensel tetkif edec:efini hatıra getir- rak bu anketi açtığına için tebrik ede-
1 mek bile silünçtür. Sotyal hayat11111Z ha· rim. Bu mevzu üzerinde çok ıeyler ıöy- 1 

kiki telchnöNiaıl wak ba arkadatlıiın lemek. lııütüa prejüjelerle amansız bir 
lnkipfmda t.ulabilir. 8agin öyle bir de- mücadelede devam etmek lamndır. 
vircle yqıyorvz ld 18 ppnda genç kızlar 1 Al sancak: NADiDE KORA TEŞ 

Ziraat maddeleri 
Her maddenin istihsal 
sahası hudutlanacak .. 

v l ,_ d l . l l'kal akam 1 sına maddi imkan görülememiştir. karaya oturttu. Fakat vapuru kurtar- hancı malına tercih etmek istiyen 
sa sag ı. urum arıy .e a a 1 m - mak mümkün olmadı. d d h 1 d B 
ların yakından meşgul olmaları iı;tcn- Vapurun 29 kişiden ibaret olan tay- vatan aş iste iğini u amaz ı. U" 

fa ve zabitanı, dün Antalyadan gelen Alman tebaalı olnn 29 tayfa yakında gün ihtiyaçlarımızın büyük bir kı&< 
_ Erzurum vapuruyle iz.mire getirilmiş Alınanyaya döneceklerdir. Van Der Zec mmı yerli malı olarak tedarik etmek 

T Ü k • --M-- • f ı ve vapurun kumpanyası olan Van Deri' acentası, vapurun kurtarılması husu-~ imkanlarına malikiz. Şimdi en. i~i, 

miştir. 

r ıye acarlS Q~ Zee ecentasına mensup memurlar tara- sunda Türk makamlarının gösterdikleri en sağlam ve en ucuz malı yetıştır· 
Türkiye ile Macaristan arasında mun- j fından karşılanmış, vapurdan alınarak alakadan memnuniyet beyan etmiştir. f meğe çalışıyoruz. Millet yerli malı· 

akit 1 temmuz 936 s.:ıyılı ticaret anlaş- na tercih ediyor. Biliyor ki, millt fab-

ması, iki tarafın iktısadı menfaatlerine Bergamada mahsul T opdancı kimlere rikalar masnuatına gösterdiği raibet 
uygun bir §!!kilde tadil edilmiştir. Iktı- l Jenı·r .? endüstrimizin yaşamasını temin et· 
sat vekaletinin anlaşmanın muaddel stok arı aı mekle kalmıyacaktır. Ayni zaman· 
şeklini dün Türkofise bildirmiştir. Bergamada mevcut mahsul stokları Muhtc.Uf vergi kanunlarımızda tesa- da en ucuz, en sağlam mal hazırla• 
_ hakkında Ticaret odasına aşağıdaki ma- düf edilen «Toptancı• tabirinin kimle- 1 mak, haricin rekabetinden korkma" 

•••••••••••••, lumat gelmiştir. re ait olacağı, iktısat vekaletince Şura- yacak bir kudret kazanmak için ona 
1 Bergamada bu mevsimde satışlar çok yı devletten sorulmlJitu. Devlet Şurası muhtaç olduğu geniş alakayı bah· 

Avukat müsait geçmiştir. Elyevm 300 bin kilo verilecek karara esas olmak üzere Izmir şedecektir. 
• buğday, 1.000.000 kilo tütün, 700 bin ve Istanbul ticaret odalarının bu husus- işte bugün başlıyan haftanin bü· 

Cevdet Akömer kilo arpa, 90 bin kilo mısır, 60 bin kilo taki mütalaalarının alınmasına lüzwn tün memlekette bir bayram sev:nci 
çavdar, 7000 kilo üz.üm, 500 bin kilo göstermiş ve keyfiyeti iklısat vekaleti yaratmasının sebebi budur. Ulusal 
bakla, 600 bin kilo palamut kozası, 100 vasıtasiyle Izmir ticaret odasından sor- ekonomi ve arttırma haftasının her vefat etti 
bin kilo pirina, 120 bin kilo nohut sto- muşLw-. yıldönümüne yaranın müjdecisi ola• 
ku mevcuttur. Tülün satışları durgun- ...1,.. rak bakabilirz. Bir yıldan bir yıla 

Avukat Cevdet Akömer vefat et-
ti. 

Uzun seneler muhtelif hayır ce
miyetlerinde, Halkevi reisliğinde, 
ve Izmir barosunda değerli hiz
metleriyle mühim yerler işgal eden 
avukat Cevdet Akömer, Izmir mu 
rutinin yakından tanıdığı ve sevdi
ği bir -zattı. iyi, vukuflu bir avu
kattı. Mahkemede çok az ve man
tıki konuşurdu. 

dur. Müstahsili en ziyade alakadar eden Kızıla yın ümitlerimizden, dileklerimizden bir 
iş tütün işidir. Altmı,ıncı ylldönOmU çoğunun tahakkuk. ettiğini görüye>'" 

--=-- Kızılay Cemiyetinin altmışıncı yıl- ruz. Bununla beraber alman netice--
Palamut ihracatı dönümünün Izmirde, bu kurumun Ttirk leri kafi saymıyoruz. Zira önümüz· 

Son ay içinde Dikili iskelesinden Bul- Cemiyetine yaptJit yüksek hizmetlerle de katediJecek daha büyük meeelo
garistana 9075 lira kıymetinde pala- mütenasip bir şekilde kutıulanması için ler, aşılması zaruri olan daha bii.o 
mut, Yunanistana 985 lira kıymetinde dün Partide vali B. Fazlı Güleçin riya- yük zorluklar vardır. Tasarruf ah• 
186 baı hayvan sevkedilmlştir. setleri altında bir toplantı yapılmıştır.. lakını, yerli malı ';evgisini bir iman 

--=-- Bu toplantıya Partililer, Kızılay Ce- haline koymak mecburiyetindeyiz. 
miyeti meclis üyeleri ve gazetccUer de Ta ki hiçbir hususi menfaat kaygı9' 
iştirak etmişlerdir. bu büyük dava önünde baş kaldıra• 

0na müracaat eden suçlular ara- Zavallı işe, i 
sında, ücretı vekalet ödiyemiyecek 
vaziyette olanları geri çevirmezdi. Makinede kolu ezildi 

1 Cinayet davalanna çıkmaktan h~ş- Evvelki akşam saat on sekiz suların-
lanırdı. Bir detektif gibi karanlık da HalJc.apınardaki Şark sanayi fabri-
davalarla uğraşmasını severdi. kasında müessif bir kaza olmuş, ve bir 

Avukat Cevdet Akömer, son ilci 

1 
genç kolunu kaybetmiştir. 

SfDeden beri çok durgun bir hayat Bu fabrikada makinacılık vazifesini 
geçiriyordu. Son üç gecesini Ke- gören on dokuz yaşında Abdurrahman 
meraltı otellerinden birinde geçir- oğlu Süleyman, kovalan kontrol ettiği 

mişti. Evvelki gece saat on ikide, bir sırada bazı fitillerin koptuğunu gör-
biraz keyifti otele geldi ve yattı... müş ve eklemeğe çalışmıştır. 

Toplantıda, yapılacak i§ler görüşül- masın ... 
müş ve bazı kararlar alınmıştır. 

FIKRA: 
Saatte bin mil 

ŞEVKET BtLGIN 

H ' t sura 

_ BAŞTARAFI ı INCI SAHtFEDE-

1 
Çekirdeksiz üzüm 92hası çok genişle-ı Sabahleyin kendisini otelde anyan Halbuki bu gencin, vazife aşkiyle 

zm birbirine mllvad olarak yürllıM9i miş ve evsafı Lozulmağa yüz tutmu§tur. kAtibi, ölüm haberiyle karşılaştı... yaptığı bu hareket yolsuzdu. Keyfiyeti 
Adliye doktorunun muayenesinde, makiniste haber vermesi llzundı. O, etUd edilirken ziraat maddelerinin isllh-1 Kalite bakımından en iyi üzüm yetişti- ! 

ZAMAN, buen yavat cereyan eder, buen lmıh, ,..._pek lmh. Otetuih 
( kablettarih) devirlerde PJ'et ajlr cereyaa edi,onla. A..ı.r hep hiribiriı.e 
beazerdi. Mesela Tunç Deninde, oa .... pft,.e, yİınllİ .... ~ gidİllİz, fark 
göremezainiz. On altıncı ura kadar c:ere,>an ağar old•. Fakat matlNuınm ica· 
dından, yeryüsüaün muhtelif lutalan.oın ketfinclen sonra alem, Ebpres ••• 
tile ileıiledi. 

Artık asular birbirine benzemiyor, biç laenaemi'°". Hele l'I 1011 giinlerde 
infilik motörlerinin, tayyare, denizaltı ıanili, olomolHI ve alelmnum lllolör
ler, telaiain, radyo, ainematoirafuı kctfi medeniyeti, beferiyeti w.bitün ye 
pek az vakıtta deiiftirdi. 

sallnde, mıntakalanı ayrılması muvahk. ren mıntakaların bakımma verilen önem kalp sektesinden vefat ettiği an- sırf mUesseseslne faydalanmak için bu 
görillmU§ttlr. Her maddenin istihsal sa- n"sbetinde istihsalın iyUeşelirilmesi der-,' !aşıldı ve öğle vakti, muhtelif re- işi yapmağa başlamış ve çıkan kayışı 

_, __ , k k mıyetlerin ve Baronun gönderdiği takacağı sırada kolunu makinaya kap-lıuı hudutlandı~k ve ziraat yapmak pi§ edilmektedir. Ilim heyeti, pe ya ın-
lstiyenlerin mutlaka köylü olmalan, da lzmire gelecektir. çelenklerin arkasında, adliyeci ar- tırmıştır. Faaliyet halinde olan makina-
ld>yde oturmalan temin edilecektir. - kadaşlarından bazılarının omuzla- nın içinde soğ kolu ezilmiş ve kırılınış-

Ilk iş olal'ak tUtUn ve üzilm istihsal •••••~•••:wz.r.x L El 1 rında, son istirahat yerine terke- tır. 
mıntakalan tahdit edil<?cektir. Iyi tütün LJ /k • k ., ~' dildi. Yaralı genç veca içinde bayılmıştır. 

fl a e V l OŞe 8 l Avukat Cevdet Akömerin ölümü Ynralı derhal ltalyan hastanesine kal-yeüşUrmiyen mınlakalarda tütün ziraa-
tın ka • de ec1 ı · dil ,~, bir zıyadır. Ailesi efradına taziyet- dırılmış ve ameliyat neticesinde kolu 

e t iyyen müsaa i mernesı . - , _ _,,,.,.., 1--n:l-:nt.ir. Adliye a-\. kiL-ıa ı..~ .:•Aml"-
şUnillmektedir. t)züm mahsulil için de Bu&üa Halkevinde Ulusal Ekonomi !erimizi bildiririz. .. ~ wuı .... ~--y 

ayni şekilde tedbirler alınacaktır. ve Artlmna haftası töreni vardır. I '•••••••••••••• 

sanatının efıiz zaferi Sinemacılık 
PiERRE RİŞAR VİLMIN MUCİZESİ 

ÇARIN YAVER 
RUS iHTiLALiNE TAKADDOM EDEN VAKA YH CANLANDIRAN 

ihtitam ve debdebe ve tantanasma doyum olnuyan senenin • büyük filmi ile 

TtJRK.ÇE SiJZLO VE ŞARKILI 

AHMET 
Fll.lllNDEN MOREKKEP · MUHTEŞEM PROGRAM 

TAYYARE SiNEMASINDA 
s-.. ••.deri: 

MUVAFFAKlYETLE DEVAM mıvoR. CANDAN ALKIŞLANIYOIL 
. •• - ~ ~ıi ·-r. c 

Hersin ŞEYH AHMET 1.45-4.50-7.56 de ..• CARIN YA VEl\f J.2'o--6 ...... M ,_,,, 
Pazar ,ünil 12.20 de ÇARIN YA VERi ile hatlar• -

• 
1 

* B...-.. önce te1 alı:ki,e fazla ittftilc etmemiı memleketler ise b. dörtn91a 
terakkiden çok miiteeuir oldular. Bunlmm yalmz macldiyab cleiil, nW.e.İya• 
b ela ko"1dinclea çok deiitti. Misi.I: biz Tiirkler. 

Bu cerey- brpunda em eclebiyatınm uçanuna doin gidiyow.Dil de e,le. 
Biraz sonra Füzuli ve Nefi'yi anlamak i~ acaba Ameribdaa veya Alm.,a· 
dan mütehaUL1 mı getireceğiz? 

Abdülhak Hamit, Cenap Şebaltettin, Sile)'llUID Naif pek yalcmcl.n " ..-. 
middet laludıiun ediplenti. ilki birinci derecede biyük, ötekileri ilôıaei dere
cede kalem sahipleri idi. Bmılar geçf!n güa öldil•. Fakat uımaa obdar ça· 
buk ilenleyor ki kendileri· mübaliğft etmiyorum• üç._. geride kalchlar. 

Geçe• devrin bw üç en büyük edibi artık obnamayor. Zevk değİflİ. 0sNıp 
bütün bütün bqkaJattı. Şimdi bafka türlü düfünüyonm. AbdüllııM Himit'İıl 
bugünkü Tilrfdere nisbeti mesela Racine'in bugünkü Frnmlara niabeti ıilııi 
değildir. Nanllk Kemali l>en bile, ki eakiyim, güçlükle obyabaiyorwn •• 
okurken zen: c:luyaımyoram, pek iptidai, adeta yavan buluyorum. 

Neden? Çünki Tirk cemiyeti esaslı bir deiifildiie miınm kaldL AhW.anln 
göbeğinde öyle bir dej-ifildik oluyotmUf ki dede torunun dilini anlamaz ol· 
muf. Baba, ikisinin arasına girip tercilinanlak ediyonnaf. 

BDclen öneai edebiyamn HARABAT adla bir müatelaabab ••· 11..pnkÜ 
Onivenfte talebesi, acaba, bu HARABAT'ı okuyabilir mi?Düne detin•_..• 
Üzerine kunalmut koaman bir ilmimiz varda. Bu bilsidm iz lgalmedt. Dini bi-,. 
lenler bw aafaımia hayret ederler. Koca bir ilim, miMıııtteleri ile, aleuwwwiJ'fe• 
....... rt.n,le, e4ebiyatiyle, pek- tan..., İüin elıMriya kof, pek~. 
fMat u tôii bir fİİr paldnüldiir vuvarta.41. Elkinin bir IMl»lo-..- a-e 
·We itihea llalnı.yor. Bedeateacle, Sahaflarda •aletle 100 altwa ~bir-"'• 
....., to lrifml iMie etmitor. 

* • e.eı ... claU Wr müddet dnam _,.eeelttir. ÇlaWi ae e•elı.ifat. • • 
.S,ııt htnlır .. wwu .............. Hele ~ llllaatis.U- lıif ..... 
....., ... ., taaııftan ....... inkdiıp, .... l*ııltM ~ ..... _.,. 
• .......... ee..., 1w1r ,.adi. ~ ....,_, = ,, ... amt ı n Yo 
.......... M.a .... bt .... ..aıiııli; ........ v..... .... . . 
Ye aaPibn 1P1;...;,,n, bimmetl..me nt-- -· etık. • 
.. ..,.. ................... B.id ... 41..... •. .. Hele .... --

.... ""1or. • llllltldi ....m. elbette, ma=nisıilla ela ı.-. .a-. F"• ... 
,.., 4le om ıh .. Of*'F•· •'*'1'1 ...-.... "--•ti ı+='h+ eılll. Aal#t ,_
leıdtli ..... ,-..ı .. lıi .......... Küt ela, Newı- .., c ........ .,,. 
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Fransız askeri heyeti 
Bu Perşembe günü Ankaraya geliyor 

Garo fırıldak cevirmede devam ediyor. Suriyeli 
Hatay tebaası yapıyorlar 

~ 

memurları bir emirle 
Seçime fes at sokmağa hazırlanıyoıalar 

Ankara, 11 (Hususi) - ö nümüzdeki 

~be gilnü buraya gelecek olan 

tl'ln.sız •skeri heyetine Suriycdeki 

~ız Kıt'aları baş kumandanı gene· 

tal Hodzinger :riyaset edecektir. 

Fransız askeri heyeti Ankarada beş 

Cun kalacak ve bu müddet zarfında, 

Cenevrede imza edilen anln§nıa ahkamı 
hıUciblnce Halayın askerlikten tecridi 

• ~selesi etrafında erkanıharbiyemiz.le 

\eınas edecektir. 

.Ankara, 11 (Hususi) - Halaydan ge

len haberlere göre yapılacak seçim ct

l'l.fuıdn delege Garonun Türkler aley

hindeki çalışmaları devam et.'1lektedir. 

lfataydaki Suriyeli meınurlar bir haf

ta evvel Garonun eml'i ile Sancak nu· 

fusuna kaydediJdıler. Bu memurlnr, 

- ....--

A1ıtak'IJfülan l>ir gbrii.niiş 
Hatay seçimini kendi arzularına göre ı Bundan başka Suriyeli Araplar da 
idarl'ye çalışa<.'aklardır. Hatay nu!u!una kaydediJmektedirler. 

Danimarka kralı. Londrad8 
~ ............ ,.. ........... m1 .. ma .. .-................ --

Bu 

#V7r..Y.:nl!~~.AIZ9".Z] 

f K ()ŞEI\1I>E~ 
l::z-..zz.ıu.YJJ./LZ7.Y.77.xY..77.ZZ7YJ" Q 

Edebiyat 
T abiatin güzellikleri karşısında 

coşan edipler ·ve şairlerin galiba bo
rosuna ot tıkıyacaklar .. Çünkii ede
biyatta b ir değişiklik arzu ve hevesi 
ortalığı sard ı . Nerdeyse ya bir gaze
tenin edebi siitununda, ya bir mec
muanın sahifelerind'°• yahut bir 
edebi kitapta, bir şiirde sevgilisini 
tasvir eden bir sevdalının : 

«Onu o kadar se,·iyorum ki, sev-
meme elden gelmiyor. -

D ün onu, ellerini, yüzünü Mazot
la pomatlamış, tırnaklarını katranla 
manikür etmiş, saçlarına ve sırtına 
geydiği meşin tuluma benzin dök
müş, gerdanına sıra sıra maden kö
mürü dizmiş. zarif, şık bir halde gör
düm, Kolundn. içine büyük ve Çıngı
raklı bir saat koyduğu demirden çan
ta taşıyordu. Kirpiklerini, ka~larını 
bir gaz ocağının alevinde iitülemiş, 
sadarına, o eski devrin müthiş tırna
ğı .olan tarağı vurmamış, dağınık ve 
yağlı idi. Benim vaziyetim de onun
k inden aşağı değilmiş ki. Karşı kar
şıya gelince hana kur yapt ı : 

- Bay! dedi. Bugün üstünde ne 
kibarlık var, ' allahi imrendirdin, bat.. 
ne güz.el yaraşmış bu lastik çizme :.>~
na! ... Eh vallahi yarın ben de geye
rim.Parmağındaki çelikten nişan yü
züğiinü beraber taktık ama, şu sağ 
c i;ndeki dikenli halka ömür ... 

Ve sonra alümin yomdan boyun 
bağımı çanlarından çıkardığı bir 
pense ile tutup bir tarafın ı kesti.Kar
gn burunu ile düzeltti. Oh! O ne ki
bar kız! Gözlerini kırptı. Koluma bir 
y~mruk attı. Ben de onun arkasına 
zarif bir tekme savurdum. Sözleştik, 
ynrın pazar, gideceğiz. Ama nereye 
gideceğiz .. O söyledi: 

-- Senin motöri.i alırız, dedi. 
- Alırız. dedim . 

Başvekil bugünkü nutkunda 

Hatay işine de temas 
etmeleri muhtemeldir 

. Ankara, 11 (Yeni Asıc - 1 eleforla) - Yerlı mnlı haftnı;ı münascbcti.>lı: 

başvekil B. Celal Bayann yarın Halkevinde verec.e~i nutukta inld~f halin
de olan ekonomik vaziyeti geniş bir tahJile tabi tutacai;ı, bu arada mali 
bünyeye temns edeceği. buhran, müvazcne vergileri gibi vergilere verilecek 
yeni istikameti anlatacağı tahmin olunmaktadır. 

Başvekilin bu konu~madan istifade ederek milli dıwnlarımızın baııındn bu· 
lunan Hatay i,ine de temas etmesi muhtemeldir. 

Günün en yeni meselesi olan üç yıllık maden işletme programımızdan d~ 
bahsetm<" i ku\'vetle muhtemeldir. 

lskoçyadaki tren kazası 
Parçalanan vagonlar arasından 

ölüler cıkarılıyor 
' 

Londra, 11 ( ö.R) - lskoçyada'ki tren kazası ftti olmu~tur. Şimdiye kadar 
vagonların enkazı altından 26 ce .. et çıkarılmıştır. Çarpı an iki trenin parça
lanmış vagonları nrasından diğer cesc:-tleriıı çılc.anlması için ı;alııılmak tadır. 

Castelle Gerry kazası 1915 lenberi İngilterede Yukua gelen tren kazalarının 
en '\"ahimidir. 

Filistinde temizleme hareketi 
Londm, 11 ( ö,R) - Hayfadan Ro) ter ajansına bildiriliyor: Birçok mİ.İ· 

sellüh çetelerin faaliyette bulundukları Galile 'adı ind~ temizleme hareke· 
tinde bulunmak üzere süvari polis kuvvetleri oraya hnrc-ket etmislerdir. Biı · 

çok taramalar yapılmıştır. Silah ve mi.ıhimmat taşı) an kamyonlar bu ku' \"et 
lere refakat etmektedirler. ziyaretin tamamen hususi 

mahiyette olduğu söyleniyor 
- Denize açılırız, idareyi ikimiz 

yaparız. fokat, fakat... Uçarcasına 1ı ha!... içki almağı unutma! 
- - Unutmam.Radyoyu bizim bı

li.ipt_ dinleriz. 

Kudüs, 1 1 (A.A) - T edhişçıleri tenkil etmek Üzere son haf talar znrfın· 
da nrfedilen gayretler isyan harekrt1nc mühım bir darbe indırmiştir. 

Düçenin nutku Londrn, 11 (ö.RJ - Danimarka kral Londrada taınamiylc hususi mahiyette mokrat k p:ırt.sı reisi B. F'andin bu n'k-
Ve kraliçesı saat 19.55 te burayn gel- bulunmaktadırlar. ~am Parise Jıan•ket ed ·ccktir. Bu s -
:ınişler ve Jngilterc kralı namına karşı- yahat esnasında B. Flnndin Berlincle 
) Kopenhag, ll (Ö.R) - Bir konferans b"ır kaç gu· n k··larak tan1amiyle hususi 

- O lur. Hem sen hira7 ben~ · 
al, kirlenirsek yıkanırız. annuşl.:ırdır. Danimarka hükümdarları u 

lı d 11 d b \'ermek üzere Kopanhaga gelmiş olan mahiyette bazı z.iyaretlerdc bulunacak- O lur. 
- Adiyo! 

emen E t En ote erin en irine in-
r, işlerdır. Danimarka kral ve kraliçesi 

1 
eski Fr. nsız bac;vckili ve Alyans de- tır. 

- Oruvar! 

Feci 
Tren kazasının 

plançosu 
Londra, 11 (A.A) - Eclinbourg'da 

ııeşredilcn resmi b<>yanata nazaran Cals
tlecary şimendifer fficinsımn blançosu 
§Udur : 

25 yolcu hastenede, 33 yolcu hastane
l'e yatırılmamış, enkaz arasından otuz 
~lr ceset çıkarılmıştır. 

-0-

Avrupa ve müs
temlekeler ışi 

Londra, 11 (A.A) - Ögrenildiğine 
i örc Almanyanın Avrupa ve müstemle
Jtc meselelerini birbirine bağlamak hu
•usunu reddettiği Fon Noyrat ile Nc
" ille Hrson arasında yapılan son görüş
bıelerde teyit edilmiştir. 

n ugün Eden ve Corbin arasında yn
l>ıl.tcak görüşmenin mevzuunu bu :red 
lı:eyfiyetinin doğurduğu vaziyetin teşkil 
~eceği tahmin edilmektedir. 

nerlincin gelen son haberler Alman 
hükümctinin ekalliyetler meselelerini 
ltoınşuları ile iki taraflı konuşmalar 
~apn1ak suretiyle haiıetmek istediğini 
bildirmektedirler. 

-0-

B. Tataresko 
13 ,ynrşova, 11 (A.A) - Gazetelerin 
Ukr~tcn öğrendiklerine göre bay Ta

taresko pek yakında Lehistan payitah
tını ziyarete gE'lecektir. 

-0-

lngiltere deniz 
silahları 

ha lo~dra, 11 (A.A) - 1940 senesi ni
lt· .Vetınde 130 parça Ingiliz harp gemisi 
ıZınC!te girecektir. Tngiliı: filosu altmış 

:t- ki gemin.in ı;ılahlarının alınmasma 
aIDnC!n yetmiş yeni gemiye sahip o1a-

~;hr. En büyük nisbet destroyer, tah
.,,~ bahir gıbi küçük birliklerden mürek
.ı c-p olnıa ına ragmen bunlar meyanın
trıa ?eş hcıttı harp ve dört te tayyare ge-

1 ınc, cuttur. 

-o-

Havalar acıldı 
1. A:vdın, 11 (A.A) - Şidde~H yağmur· 
-~dan sonra bilyük Mendr<'~ mıntaka

da ha,·alar açılmı§tı:-. 

Aydında bir 
kaplan 

Dört avcıyı yaraladı 
Aydın, 11 (A.A) - Bugün Köşk na

hiyesine bağlı Manastır köylülerinin 
ynptıkları bir sürek avında avcılar bir 
kaplanın hücumuna uğramışlardır. üçü 
nğır olmak ÜZE'rC' dört kişiyi yaralıyan 
kaplan öldürülmüş ve yaralı avcılar 

memleket hastanesine yatınlmıştır. 

-0-

F aşist /tal ya ne 
istiyor? 

Romn. 11 (ö.R} - Yugoslav gaze
teleri B.Stoyadinoviçin Italya seyahatine 

tütunlnnnı nyırmağn devam ediyorlar. 
Yarı resmi cVremc> ba,vekil S toyadino· 

'ıiçt": halyadn yapılan kabulün Rornaya 
18.> ık olduğunu Ye Yugoslavyanın bun· 
dan müftehir olduğunu yazmaktadır. 

lngiltere 
Borclarınr 

' 
ödeyemiyor 
Vacıington , 1 1 (AA) - lngiltere 1) 

llkkanunda vndesi gelen ha.rp borçlarını 

ödeyı·ıniyeceğini Amerika hirll'şik dev
letleri hükümetine tebliğ etmiştir. 

l\1aamafih lngilterc büyük elçisi iyi 
bir netice alınabi lmesi ihtimali belir ir be
lırmez İngilz hukümetinin bu mesele üz.c
ı inde Amerika birleşik devletleri ile mü
zakereye girişmei'te amade olduğunu bil
dirmiştir. 

Sov yeller içın 
Bir Alman gazetesi 

Ne güzel, ne anlayışlı kız! yarab
bi.. Ben ona benzin değil, mazot, 
gaz, maden kömürü, demir, çelik gi
bi daha ne hediyeler götürüp sürpriz 
yapacağım. Onu n arkasından çıplak 
bacaklarının işltnmiş 7.arafetine bak
maktan doyamadım. 

Ertesi günü bulmak için sabaha 
kada r demi r tabakları dişlerimle de
lik deşik ettim. Karyolaında hoplar
ken demirlerinin birisini kırdım. Ve 
sabaha kadn her tarafı tokatladım. 
lçtim ondan sonra, sarhoş olmuşum, 
astığım fabrikanın düdüğünü, hah· 
çenin içinde kömür yığınının yanın
da köpeklerim yüzümü yalarken du
yabildim. Ah ne saadet! Sevgilimle 
bulu~acağım. O ne güzel.. Ne gü
zel!..» 

G ibi iç çektiklerini okuyacağız ve 
bu tertip edebi tasvirleri şairane bu-

n İn neşriyatı !~p hoşl~ııac~ğız ... Gelsin de. göre-

B . 11 (ö R) \ ' ""tk· B • lım şu gunlerı, şu maddeleşmış ede-
crlırı. . - ~ o ışer eo· b" t • ıyat arzını .... 

bahten Rusynda umumı rey esası dah~ TOKDlL 
l 936 mart anlaşması Adriyatik deniz.in- lir.de yapılacak olan yeni intihabattan 
de- sulhu temin etmiştir. Şimdi 19 3 7 ilk- bahsederek yeni anayasanın amelelerin 
kanununda bu sulh bir kat daha kuvvet- imtiyazlı vaziyetine nihayet VNdiğini 

lendirilmiştir. ltalyan - Yugoslav dostlu- kaydetmekte ve şu iddi~)ı yürütmekte-

Bir haf tada yakala 
nan kacakcılar 

ğu yalnız hariciye nezaretlerinin eseri ol-

mayıp iki memleket ve milletin arwla· 
rına tekabül etmektedir. ltalya k a.> ıtsıı: 
olarak Yugoalavyaya el uzatmıştır. Ro-

ma ve Belgradın b u surc-tle Avrupa sul
huna yaptıklar ı yardım yalnız kendi 
memlekctleriniıı ınenfnatine deği l dir. 
Bütün Balkanl arıı. ve Adriyatikten Kara
deniu: kadar şümulü vard ır. 

Ayni gazete fn~izmin 1talyadaki mu
' affakıyetl erinden sitayişle bahsetmekte 
ve endüstrinin millileştirilmesini fa~iı:min 

en büyük harikası saymaktadır. cVreme~ 
~unl arı ilave ediyor: cFaşist Jtalya harp 

istemrmektedir. O ekonomik temel üze· 
rinde yüksek bir sosyete hazırlamakta

dır.> 
-0--

Avrupada 
Sari hayvan 
hastalığı var 

dir: 
cŞirndiyc kadar ameleyi köyli.ılerc 

karşı kullanmış olan B. Stalin bu defa 
ameleye karşı köylülen dayamaktadır.> 

Berlin, 11 (ö.H) - Sovyet Rusya 
ma~lahatgüzarı hariciye nezaretine gide
rek ~imdi Moskovnda bulunmakta olan 
Sovyet Ru .. ya sefirinin bir daha Berlin• 
deki \"azifesine avdet etmiyeceğin i bıl 

d irmi~tir. 

• 
Fransız bahriye 

bütcesi • 
Paris, 1 1 (AA) - M<"busan meclisi 

iki milyar 191 milyon franga baliğ olan 
bohriye bütçesini ittifakla kabul etmiştir. 

Bahriye nazırı Campinchi hali hazır-

' . 
Ankara, 1 O (A.A) - Geçen bir haf· 

tn içinde gumrük muhafaza teşkilatı 76 
ksçakçı, 311 gümrük kaçağı, 8 kilo 200 
gram uyuşturucu maddt", 593 defter si
gara k5Kıdı, 184 Türk lirası , 166 gümüş 
wecid iye, 2 tüft"nk ill' 14 kaçakçı hay
nmı el<" geçirmiştir. 

• 
lsviçre gümrük tarifesi 
Tlirkofise gE'len mallımata göre lsviç-

r<' giimrük tarif esinin .seksen altıncı mı
marnsına gıren yumurtaların gümrük 
resmi, ls\•içre hükümctince kentali 15 
franga tenzil cdiLniştir. -

da dünyayı :kaplıyan Biliıh yarışını hatır- 'OZ'OM 
latnıış ve 1ngilterenin bu saatte inşa hn- 535 Alyoti bira. 13. 16. 

linde .400 bin ton harp gemisi bulundu- 213 Ü. Kurumu J3. ]8. 
ğunu, 1tnlya ''C' Almnnyanın kendi ge- 137 P ... teıı;on 13.50 15.50 
niş deniz programlarının ikmalini tesri 116 lnhis.ır 9.50 12.75 
ettiklerini b<"yan etmiştir. 97 Ş. Run halefleri 14.25 16 . 

Roma. l I (ö.R) - Muhtelif Avru- Nazır Dünkergue harp kruvazörünün 68 A. R. Üziimcil 16. 18 . 
pn memleketlerinde sari hayvan hastalık- fiilen tamamlanmış olduğunu, Stras- 45 H. TanE'ı· 
lan salgın halinde- hüküm sürüyor. Bu bourg kruvazöri.iniin 18 ,.e Richlich kru- 44 j. Kohen 
t.agınlar ilk önce Fas ve Cezayirden vnzörünün de 24 ay sonra hazır olacak- 27 M. Mayda 
Fransayn iıhal edilen hayvanlarla baş- !arını be-yan etmiştir. l2 H. Borekçi 
lamış ve sonra Italyaya geçmişse de Campinchi sözlerini f ransız bahriye- lO M. j. Taraoto 
alınan tedbirler sayesinde burada mev- sinin Akdenizde korsanl ığı iflfuı ettirmek 2 K. Akyiğit 
zii kal mışt ı r \ 'e hastalık tesirlerinin azal- ve ispanyadan 26000 mülteciyi nnklc-t- 1326 Yekfin 
dığı neş redilen İsta tistiklerd en anlaşıl· mek için sarfe tt iği mühim gayretleri tc- l 64454 t 
maktadır. \.ari.iz ettirmek auretiyle bitirmiıtir. ı 165i80 t 

l4. 15. 
l3.S7 13.87 
11. ]3.75 
13.50 13.50 
15.25 15.25 
14. 14. 

Bütün/ tal yada milli bir 
tezahüre vesile olacak 

Roma, 11 (ö.R) - Berlinden bildiriliyor: Duçe tarafından bu gece ita]. 
yan milletine yapılacak deklarasyonun ehemmi) eli Romadan müteaddit td· 
~raflar halinde Alman gazeıcleri tarafından ka~ dedilınektcdir. Bununla ht·
raber diğer Avrupn gazetelerinin hilafına olarak hunlar hayali farazi) eltr 
yüriJtmekten sakınmakta '\"e beynelmilel siyaset i.izerindc Duç.enin şifahi teb· 
l ığinin büyük tesirleri olacağını kaydetmekle iktıfa eylemektcdirler. D. N. B. 
njansı Musoolinin nutkunu hemen Almanyada yaymak için tertibat almıştır. 

Roma. 11 (ö.R) - B. Muuolini ltalyan milletine hitaben söyliyccei';i 
nutku saat 22 de söyliyecek tir. Bütun halkın muhtelif ••hir ve kasabalarda 
bu nutku dinlemesi için icap eden teı ıibnt nlınmıştır. Bu nuıka, imparatorlu
ğun ilanı sırnsında olduğu gibi muazzam hir milli tezahür mahiyeti 'erilccek
tir. 

Başvekilin i~utku 
Memleketin iktısat işleri ve milli 
ekonomi davanıızın teşrihi olacaktır 

- BAŞTARAFI 1 INCI SAH1FEDE- •siy it> başlanacaktır. Bunu müteakip Y4"· 

tür bakanlığı talim terbiye daırcc;i baş-1 li ve Parti başkanı bay Fnzli Güleç bir 
kanı. nutuk iradederek hafüının ulusça be· 

17 ilkkanun cuma. B. Sa1Afıeltin Çam nimsenen anlamını ifade edecektir. 

M. Bankası G. D. Bu nutku müteakip Izmir tic.ıret Li-

18 ilkki'ınun cumartesi. Bay Şakir Ke- s<'si dircktöril B. Nail Esin tarafmdan 

sebir Jktısat. vekıli. milli ekonomi mevzuu etraf mdn bir 

* konferans dinlenecektir. Ulusal ekono-
Ulusal ekomoni ve arttınmı haftası, mi haftnsının basJaması münasebetiyle 

bugtin saat on beşte memleketin her ye-ı bugünden itibaren bir hafla müddetle 

rınde başlı) acak ve bir hafla devam müsterilerc incir ikram E'd,Jecektir. Bu 

edecektir. Bugün Ankara ve lstanbul ı incirler, ulusal ekonomi VE' arttırma ku· 

radyolarında bu mtinascbetle nE'şriyat rumu tarafından husu i bir itina ile ha-
) apılacaktır zırlatılmıştır. 

Ekonomi haftasının başlangıç günü Yine bu hafta içinde okulJarda tale. 

münasebetıyle bugün öğleden sonra sa- beye bu me\ zu drafında konfcranc;lar 

ııt on beşte Halkevinde haftanın açıl-, verilecegı gıbi vıtrın müsabakaları 

ma töreni )apılacak, törene istiklal mar- )·apılacaktır. 

Şehir gazinosunda 
BÜYÜK VARY ETE 

da 

Kıtlık salonlarında her gece büyük varyete numaraları, fev-
ka lade müzik ve muhtelif eğknceler, 

Matineler : Cumartesi ve p azar 17 - 20 ~ 
Suvareler: Her ak, am 2 1 - 4 
Varyete programı değİfmİştir: 
NOT : Bu ayın on betinde Ö<- hiti lik bir tr up mua7.zam v ryet 

numaraları için angaje edilmi~tir. Yılba.ına büyük hnzırlık var 
dır. 
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yazılara tesadüf olunamamaktadır. Beş nin sonsuz bir alaka ile taşındıkları ve cemiyette yükselmenin klibına varıla· 
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ZAGREPTE aene zarfında bir te~ hırsızlı~a şahit ol- bağlandıkları Halkevinde, lzmir Hal- Zaman zaman haber alıyordum : mıyor. Elle tutarcasına hissediyoruz kl 
,, - a evin e ha dersane1eri açıl- epeyce işler yapılıyor ve muvaffak o u-dum. Bu da ecnebiler, ynnı, Macarlar! kevindeyim. Bu'"uu""k Şef, Halkevı"nın· , H Ik d Ik l 

J Çr kan Novosti ga
zetesi lstonbuldan, 
Türk polisinin uya-: 
nık faaliyetinden~ 
hayranlıkla bahse- a 
diyor. "Istanbulda 
evinizin hapısını 
kitlemeden rahat
ça uyuyabilirsi-

• 
nız.,, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

_1araf ından yapılmıştır. 1 Türk halk yığınları için ileri senelerde 
UY ANIKLIK VAZIFESI nasıl asil bir mabed ve bir kaynak yeri 

• • • •• 1 olacağını anlatırlarken, Halkevini şöy-
Umumı asayışın bu kadar mükemmel le tarif buyurmuşlardı : 

oluşunun sırrını keşfetmek güç değil-! . .. . 
d

. M ı· k"' .. k b' t tl d"'kkr. cHalkevı, Turk olan ve bu asil gaye 
ır. ese a uçu ır n ıcı u - anın- . . . .. 

d t K
.. d t d 1 ıçın çalışan hepımızın evi olmağa müs-

a o uruyorsunuz. oşe e ramvay u- te"tt" 
bul D d 

y y J ır.> 
rağı unuyor. ışarı a yagmur yagı-
yor, ayakta durup beklemek kabil de- Filhakika gençliğin Halkevine girişi, 
ğil. Tramvaylar tıkma tıkız. Arabalar- ısınışı, benimseyişi sanıldığı kadar ko
da insanlar birbirleri üstüne yığılmış' lay ve çabuk olmamıştır. Her yeniyi bi4 

bir vaziyette yankesicilt!r için bundan lerek ve severek kabul eden Türk genç4 

' ala bir fırsat olamaz. Siz böyle ~eyler liği için gençlik yığınlarının kaynaşaca-

~;~~~~~~l~l~~~~I d~l'ınürken tatlıcı dükkanının kapısı-
1 

ğı mabedi hazırlayış, bir çok istihaleler· 
nın yanında kuvvetli ve fakat göze le mümkün olmuştur. 
çarpmıyan bir adam vardır. Bu adam 1 HatU't, hazan küçük idarcsizlikler bi~ 
her rın ayağa .k:ılkar, dışarı çıknr, ;otu- le yapıldığı söylenmiştir. 
rur. Haline bakılırsa birini arar olduğu YENI HALKEVl 
zannına düşersiniz. Dt§arıdan tramvay 
sesi geldikçe o kalkar, baknr ve ~:ine Eski Türk ocağiyle bu yeni teşekkül 
oturur. arasında geçen ara devreden sonra, Halkevi ın andolin kursu 

Zagrepte çıkan yarı resmt cNovostı> 
gazetesi az zaman evvel Istanbul hak
kında iki ıiıakale yazmış ve bu maka
lelerin tercUmelerl neşredilmişti. Ayni 
gazete 26 Ikinclteşrin 1937 tarihli sayı
aında yukandaki serlevhalarla Istanbul 
hakkında yine bir makale neşretmek
tedir. Bu makalede deniliyor ki: 

Alakadar olur ve sorarsınız. uyanık başlar, şuurlu gençliği Halkevi mı.ş .. 
- Bu adam neden böyle ikide birde 1 kadrosu içine almağa muvaffak olmuş- _ Orta okulu bütUnleıne kursları 

nuyor. 
DIL, TARill, EDEBlYAT 
ÇALIŞMALARI kalkıyor \"c oturuyor. Belkl birini ve Jardır. 

ihtimal bir kadını bekliyor. Bugün bütiin şahsi ve maddi menfa· 
Tatlıcı şu c.evabı verir : atlcrin kapılarını kapıyan bu ev, yal-

TA~I BIR SORPRIZ - Hayır bu adam detektiftir. nız ulus için, Halk için, halkın ve köy-

Istanbul, lkinciteşrin 1937 - Istanbu
la gelenlerin hepsi Tilrkler ve Türkiye 
hakkında maziden kalıruı bir yük ile be
raber gelirler. Bun'.Iar Türkiye ve Türk· 
ler hakkında pek çok şeyler öğrenmiş ve 
~itm4 bulunmaktadırlar. Bu işittikleri
nin çoğu fenn şeylerdir. Buna haricin 
Türkiye hakkında yaptığı sistematik 
propagandnları ilAve etmek lazımdır.Bu
nun için lstanbul istasyonunda trenden 
iner inmez Türkler bütün bildiklerinizi 
derhal tekzip ederler. Ve bu tek7.ip sizin 

Kim bilir kaçıncı defo kalktığı za- liinün ışıklanması için çalı.~an adsı7.· 

Istanbulım Bcya.:it camii man yerine oturunca sorduk : 
- Kimi takip cd;yorsunuz 7 

kiye idare"İ bunlara karsı gayet mer-
hametsizce hareket etmektedir. Kumar - Hiç kimseyi efendim. Bu bizim va-

zifemizdir. Istanbulda bir çok yankesi-
oynatanın k~h\•e.si 6 ay müddetle kapa- eller vardı. Bunlar in.sana hareket. et
nır ve sahibi ayni kahveyi bir daha mek imkfuunı vermiyorlardı. Yankesi-
kendi firması altında acamaz. Bu tedbir cıfor her kesin cebini bulmakta, yokla-
sayesinde, coğu beynelmilel tiplerden k ht . b ltm • . · ma ·ta ve mu evıyatını oşa aı;:ta 
ıbaret olan ve vaktiyle Istanbulda yal- h" t 1 d" B "h t k 
nız kumarcılık ve hırsızlık etmek sure-1 :11~ ır -:Yer kır.d. una nı :ıyel \b·~nne 
· 

1 
• 1 ıcın yem. mu te ır ve namus u ır po-

tıy e geçmen şüpheli jnsanların faalivet- : . • . 
l . k b" f k. .• lıs teşkılntı yapılmıştır. Her tramvay Js- j 
enne ısa ır zaman zar ında ve atı b" . t kı·r· d B' ta~yonunun ır C" " ı ı var il'. ,z için tatlı bir sürpriz teşkil eder. surette nihayet verilmiştir. Bunlara bir k . 1 . t B 1 d · b" 

Ha·mı"l b ı d ~ b 1.. k' 
1 1 

, yan ·csıcı erı :mırız. un ar an yC"nı ı-
u un u6unuz u uzumsuz ve \'B ıt er müsamaha edi miş. Şımdi ar- . , . . 

yanlış zihniyet g(Jya bir sark sihiri ile t k def 1 ·ı · 1 d" ı rı ynkalanacak olursa <lcr.nal bPe gos-• ı o up gı mış er ır. ı . 
izale edilmi~ olur. Ista b la . . "k" . b" kt t:'.!r lır. Bundnn sonra da h ps' mL!h-

··~ n u ıner ınmez ı ·ıncı ır no a 
Daha ilk adımlarda Türkiye ve Türk- derhal dikkat nazannızı celbedcr. Otel- ı klıın edilir. Müddehıi i!;;ınal ettikt,..n 

r 

.. 

açılmış .. 
- Mahkumlar için ışık kursları nçtl-

mış .. 
- Spor kolu faaliyete g~çmi.ş .. 
- Bilmem nerede tahsil edecek bir 

Türk dili üzerinde Halkevinin çalıt 
maları geniştir. Endekste bulunmıYao 
kelimelerden sekseni dört ay içinde 
derlenerek fişleriyle dil kurumuna göll" 

derilmi§tir. 
Tarih çalışmaları arasında büy~ 

bir kıymet ifade eden Iz.mirde yaşaıııt.f 
büyük insanların hayat ve hi.z.metleri 
araştırılmaktadır. Tarihi konferanslar• 
Izmirde büyük bir ehemmiyet verilın~ 
tir. Umumi arkeolojik eserlerin tanın• 
masıDJ yarıyacak üç yilz resimli bit 
arkeoloji rehberi tabettirilmi§tir. 

Edebiyat .üzerine çalışmalar geni.şle4 

tilmiş ve Halkevinde edebt konferan.5
4 

lar verilmiştir. Verilen dört edebi kon
4 

feranstan maada, layemut Türk şfıiı'L 
Hamit için bir gece tertip olunmuştur. 

MOZIK VE TEMSiL 

Miizik çalışmaları, memlekette ınuzik 
ler bize tasavvurumuzdan bambaşka bir den çıkmak ve tabii odanızı kilitlemek sonr.ı onu t"krar gvri.ırüz. Bizd • fo n~
çclıre ile gözükürler. lster inanınız, ister istersiniz. Hllbuki nnrıhtar bulamazsı-' :rnfı v.::rdır. Şimdi isterse tr. mvaya gel
inanmayınız., en insani ve en asilline mu- nız. Kapıcıda•ı odanın anahtarını is .,_ J sin, gozümiıze çarptı mı. takip edilmck-
amele ve tavırları Türkiyede ve Türk- dıniz mi şu cevabı alırsınız : ı tc olsun veya olmasın, d:!rhal tramv::ıl - Halkcvi temsil kolu 
lerden görürs'ünliz.. _ ANAHTAR 'YOKTUR.. dan indirir. Bunun için senel~rden .. b:!ri ların evi olmuştur. Ve yen. Halkevi ku- vatandas himaye edilmiş. 

Oteldeyiz. - Nasıl olur? Odayı nasıl k •parsınız? lramvoyln~cla lıırsızlık vak ası gorp.1- rulınu~tur. 1 Her giın karşılaştığımız bu başarılar 

.., kültürünün aşılanmasiyle kabil olaca· 
ğınclan konserlere ehemmiyet verilmİŞ"' 
tir. Sekiz kişilik bir salon orkestrası ta4 

rafından Mozart, Bcethoven gibi yülc• 
sek musiki üstadlannın eserlerini ihti .. 

Bu otel Sirkecide istasyona yakın kü- F..şya nasıl muhafoza cdılir ? memekt"dır. 1 Halkcvinin her köşesinde bir kaynaş-! karşısında, Halkevinin sayın başkanı 
çük ve dar bir oteldir. Onun yanında yi- _ Hiç kilitlemeyiz.. Burada hırsızlık TRAMVAYDAN ATL.~NIRKEN 1 mn, ulusa ynkınlaşma vardır. Ulus in- Bayan Şehime Yunusa müracaat edi-

va eden zengin programlı bir konser ve-
ı·ilmiş, aynca bir piyımo konseri de bU• 

ne dar ve küçU.k bir sUrü otcller sıralan- yoktur. [ kılnp yapıyor, ınkıluplar yiiklüdiir, ulu-

mış bulunma.ktadır. Otel odalarının bu· _Bunlar diiny:mın her otelinde soy- - Bizde yankesiciler çalnr çalmaz sa doğru gıdiş vardır. Ulus buna inanı- J..t~i~' lml~r[ f:llWl~~ll~ 
lunduğu kata çıkmak için geçtiğiniz kah- lenen sözlerdir. B~ynelıni!el ve nufusu 1 trnınvaydan otlnı l.'r. S:zd.: de böyle yor. l t ~.. C1 
vehane taka basa doludur. Üzerleri mer- milyona baliğ olan Istımbul g bi kala-! haller o1mez mı., • t' E1RlClK GAYE y;;.~;ı;;~ı;;.i·~~~~~~~~·~~ 
mer örfülü olması meşrut bulunan ma- balık ve k lıveleri v .. 0kakları tıkma; - Ist...ı·.~_niz at~ yınıı Otomobil ··l· 
salarda hararetli kağıt oyunları oynan-ı tıkız bir şehirde hırsızlık olmam:ın b•- tına ) uvarlanmazsanız kendinizi mesut H~lkevin!n dPıi köşesinde yapılan 
makta, domino taşlarından çıkan sesler kfınsızdır. Sen bunu başkasına anlat... ı:ıdd~diniz. Bundan b ~':a po!.s memı.ır- t i!;timalar, konuşulan işler, başarılan ga
işitilmektedir. Muhtelif milletlere rnen-1 Anaht:ırı ve:r bakayım .. larından bıri her halde sizi g.;rür ve yeler hep aynı neticede to,Planıyor \'e 
'Sup olan bu insanlar arasında münaka- 1 - Emin olunuz lstanbulda hiç bir şe-ı durdurur. Eğer polıs durdurmaz.il §o- her köşede ayni engin feragatle çalışılı-
~lar yapılır ve fakat bu münakaşalar ym ç:ılındıgı vakı d .. ~iJdir. E yanızı bı- förlcrden b;ri yakalar ve polis ç ğırır. 1 

yor .. 
hiç bir ".aman kavgaya müncer olmaz. rakınız. Kims~ bir şey çalmn. S:zi yc-ı Bundnn sonra hüviyetiniz tespit olunur.! Halkcv;, c •miyet için çalışıyor. Cemi-

KUMARLA MOCADELE min ile tt'min ederim. 1 Hırsız degilscniz tramvaydan atladığ1- yctlik jşler, ihtıyaçlar ve vazifeler için 
- Pek ala, fakat b:r ~""Y ek!iilecek nızdan dolayı cezalandırılırsınız. E·1~r 1 çalışıyor. Biricik gaye, ulusal ve !'),yal 

Niçin kavgaya müncer olmaz? 
Bunun sebebi gayet basittir. Çünkü 

hiç bir yerde şarap ve yahut para için 
oynanmıyor. Oyun kLgıtları yalnız lo
kum için kullanılır. Lokum, bugün Zag
repte bile tedarik olunabilen küçük kü
çük şark şekerlemelerine derler. Fa
kat bu kahvelerden birinde para için 
kumar oynandığı vaki olursa Yeni Tür-

olursa yarın sizi polis"' gbtürürüm. hırsız iseniz, çaldığınız para derhal bu-
1 gayedır. 

- Aman mösyö, ne polisi': Allah var, Iunur. j Bu.g~n cemiyet bi: ışığa ~muhtaç~~r ... 
Allah her şeyi görür. Görüyorsunuz ya, mesele basittir. Fa- Işık ıstıyor : Halkcvt bu ışıgı en guzel 

Allahın her şeyi görütı görmediğini kut basit şeyler arasında da dahiyane 
1 

bir şekilde veriyor. 
bılmiyorum. Fakat senelerden beri Is- olanlar vardır. Evet, bunları bulmak I Cemiyet bir yönden mustaripliı·, bir 
tanbulda yaşıyorum v • odamı kilitlemi- ve tatbik etım:k Itıwııdır. 

1 
ilaç istiyor : Halkevi hu iHicı u1,atıyor. 

~o um Şimdiye kadJr bir şeyim kay- Işte Türkiyede yapılan budur."> Cemiyet, içinde bir adamı barındı-
bolmuş değildir. Hırsızlıktan bahsedil- Makalede bundan sanrıı fakir bır ka- ramıyor, okutnmıyor : Halkevi bu acla-
diğini işitmedım. Gazetelerde buna dair• - SONU 9 UNCU SAHIFEDE - 1 mı barındırıyor ve bir genci okutuyor. 

Spor düğüşlerinin en büyüğii 532 se-

Spor dti{:iişlerinin en büyüğü 532 sene
sinde, Istanbul Bi1.anslıların elinde bu

.caıniinin önüntle ve dikili taşın bulun
duğu yerde, yani eski Hipodruında icra ! 
edilmekte altın bir araba yarışı yüzün
den çıkan dağüş birkaç gün devam etmiş 
ve (30,000) Istanbullu telef olduktan 
sonra güç hal ile bastırılmıştır. Şehrin 

oldukça mühim bir kısmı da bu döğüş 
esnasında harap bir hale gelmi_ştir. 

Üç beş oyuncunun hafifçe yaralanrna
siyle neticelenen bugünkü spor döğüş
lerine, bu vakadan sonra fa7Ja ehemmi-

yet atfetmemek lfıwn 'iyor. 

BiR MUM: 

'.T/7.7//://T.//l 

Her bir •• gun 

Büyüdüğün zaman benim gibi para kazanacaksın .. 
Ben annem gibi harcama$ınl daha çok istiyorum. 

Dilnyada şimdiye kaC: r • .ı ı.ıum-
la~an~~Y~~m~hml~~an~ooru -~-~~-~-~-------~~------~~-~~---
Caruso iç"n yakılmıştır. l!l24 te Napolide BIR ASIR EVVEL: BtR tLAN 

imal olunan bu mum 18 kadem yüksek
liğinde ve 7 kadem kutrundadır. Ağır- B r asır evv .. line kadar Avrupada bir 
lığı 3 tondan fazladır. j çok köylüler yastıga başlarını koyacak 

Fakat Caru 0 için dikilen bu mum her ye ..l • !:!yaklarını koyup uyurlardı. Bu, 

gün değil, ancak senede bir defa 24 saat 1 asıl ıor isin ayaklar tarfından yapıldığı 
müddetle yakılmnktadır. Bu suretle bın ~ .... ;: b!r.a~n:ıleyh en fazla istirahate onla-
sekiz ~: •' • r: , b • -~- t rın layık olduğu kanaatinden ileri geli-

tır l yordu. 

Ameriknnın Luizvil zenci ~ebrinde bir 
7enci gnzetcsinde şöyle bir ilave çıkmış· 

tır: 

c Yir~i üç sene evvel kansını gchc 
bıraknrak kaybolan Joe eğer derhal yu· 

vasına dönmezse şimdi altı aylık olan kü
r,iik ya\: rusu üzerinde hnkkı kalmıyacak 
v.• kansı ba~kasiylc evlenecektir.> 

Hem gıder hem nazlanır 
Gor gor gor gor gor gor gor 
Gel giizcliın karşımda dur 

Çayır ince biçilmez 
Su bulanık içilmez 
Bana derle y;ırd;ın geç 
Yiır tatlıdır geçilmez 
Gor gor gor ................... . 

BIR MANi: 

Ekşisin koruk gibi 
Uzunsun sırık gibi 
Ne gezersin ortada 
Yolunmuş tavuk gıui 

nm ATA SÖZÜ: 

Oğlan yer, oyuna gider 
Çoban yer, koyuna gider 

BTR BiLMECE: 

Tavan üstünde takır tukur 
Zannederim halı dokur 
Cevabı: (Pazartesiye) 
Dünkü bilmccemizin halli! Minare 

r... "" {~ . .,,.,. 
~ "f ,.,. ~" • ,, 5( 

~®i1· :ı-...k.~;y:.Jft..t ·. #f.' <f'-i t . ~ " 
. ' .. ' '~~4>=. . .... """' • v::~~,,~· .. ~ '" ~ ı:.... 

;.-...;c •• .::;.:'°"''~-~-" ~ +' :&.:• , .... ;..~ .... 
Halked Musevilere Tii.Tkçe kurslar& 

yordum. Iuıhat rica ediyordum. Her de- yük alaka uyandırmıştır. Halkev~ 
fasında aldığını cevap, aşağı yukarı Şan sınıfı, keman sınıfı ve rnandöliıı sı .. 
şöyle oluyordu : nıfı halkın bu sahadaki ihtiyacına c<'J" 

- Mühim bir şey değil, çalışılıyor. vap vererek her kese dersler vertJleğa 
Tuhafıma gidiyordu hu... cÇalışılı- başlamıştır. 

yor, mühim bir şey değil> cevaplarında Halkevi gösteri kolunun .çalışnıa.JP" 
gizlenen manaya merak ediyordum. Gö· zengindir. Sene içinde muhtelif piyc.9' 
ri.iyordum ki Halkevindeki çalışma ler tem.sil edilmiş, binlerce kişi, flalk"' 
cMühim bir şey dtığibin çok fevkinde vinin temsil gecelerinde buluıuntı~tııt'· 
bir çalışmadır. SOSV AL y ARDIM 

Buna asıl tevazu adını verebilecek
tiın. Amerikalıların ve Amerikalılığın 

babası olan Abraham Lincoln'ın tevazu 
hakkındaki bir söz.tinli hatırlıyorum : 

~Tcvaz.u, büyUk işler başaranlara faz
la yakışmıyor> 

NOT - Bu cümlenin bütün mesuli
yeti bu büyük Amerikalıya aittir. 

NASIL ÇALIŞIYORLAR 1 
Merak ettim, Halkevinde nasıl çalı

şıldığını, neler yapıldığını öğrenmek 

için epeyce meşgul olmak icap etti. Bn. 
Ş~lıimenin eliyle, tamamen elde ede
mediğim malumatı bir başka kanaldan 
teıııin etmek mümkün oldu. 

Büyük bir memnuniyetle öğreniyoruz 
ki bugün Halkevinde ve Halkevinin bü
tün şubelerinde bilfiil çalışan, 2000 den 
fazla ışıklı ve feragatli insan vardır. Ge
celi gündüz.lü çalışarnk, gündelik va7.i
felerindcn arta kalan .zamanı halkın 

yolunda harcıyarak biiyj.ik gaye için 
uğraşıyorlar. 

Ve muvaffak oluyorlar. 
Maddi ölçülerle anlatılan kıymetlerin 

Sosyal yardım kolunun çal ~rnalıır1t 
şüphe edilemez ki Hnlkevlnin en }ıJlt~ 
ketli taraflanndan biridir. 26 ıne:.~ 
talebesine meecanl karne temin ~1' 
miştir. 18 ilk okuldaki fakir talebetl

1 

iaşeleri temin edilmiş, fakir talebelc~ 
kitap, def ter ve mektep levazımı ver ıJ'" 
miştir. Ceza evindeki ınahkfun~arın Jd}~ 
lnhları maksadiyle bir çok vccızell . 19 
ğıt ve zarflar bastırılarak kendilerill14 
dağıtılmış, mahkQmlnra kurslar Jlçı 
mıştır. 

KURSI.AR 

Muhtelif aylarda ve muhtelif ıne~C~ 
lerde faaliyet gösteren on iki Hal ~I 
dersanesi açılmış olup bunlara 602 

}tU"' 

devam etmektedir. Dumlupınar ; se"" 
lunda bir Almanca dersi kursu, !\ u ş; 
vi okullarında ayrıca iki kurs nçılflll 
tır. dlll' 

Bundan maada Hnlkevi tarniın i1' 
nıotör kursu, daktilo dersi gibi tek.P 

- SONU 9 UNCU SAHlF.EOli: -



12 1LKK.ANUN PAZAR 1937 .. TENIASIR 
4 • r:s=ı 

SAYFA :5 
:es o -

Fransızca hocalığından na- 4 
sıl sinema yıldızı oldu ? 

Bir Tokat ................... 
Beni Gari Koperle dost yaptı 

Bir Kokteyl 
Madlen Karol tnailterede doğdu. Ço

caklak zamanında bir çok kereler Fran-

.. ,.. geldi gitti. Tahsilini Bimllngbam ü- Klark Gabi ile buluşturdu 
llİnnitesinde yaptı. Sanat bayah için ilk I • • . . . 
adan kilisa tiyatroıunda baflar. Mauna· ranı kuvvetlendarmek ıçm ne yapayım, ceği bir filmin rejisörlüğünü ~:apacak-
filıı genç ka tahsilini bırakıp .ahneye çık· nud hareket edeyim? ı tı. Faknt Fransız cHalk cephesı> taraf-
lbanm daha zamanı elmediğini anlamq· Menajerim bana: tarı olduğu anlaşılınca Alman hüküme-
b. Diplomaaıs mük!mmel de Fransuca - Nasıl İsterseniz öyle hareket ediniz.' ti ona fi1im çevirtilmesini yasak etmiş-
öirenmitti. Gençler için diploma bayatta Dedi. tir. 
llUnaffak olmanın ilk anahtarıdır. Mad- Bu hayretimi mucip oldu. Sonn.dan * Evelin Bernl tekrar sinemaya dön-
len Karol için bu diploma mektep baya· l\nladım. Ben yokken Holivud çok de- müş ve Jon Barrimorla birlikte bir filim 

tnun bittiğini ıöıteren bir vesika oldu. ğifmif. Halk sanata sanattan ziyade u-! çevirmeğe başlamıştır. . . 
Bir müddet lngiliz çocuklarına Fransızca j tisti hakiki hüviyeti ile ve olduğu, görün· ı * F:a~ad:. t.:racsız kral> ıs:nıy:e v.e 
hocalağı yaptı. Fakat yirmi İngiliz lirası 

1 

düğü gibi gönnek istiyor. on yedıncı Luının hayatına daır hır fı-
hclar biriktirince muallimlik mesleğini Holivudda en İyi ahbaplarun Cari lim çevrilecektir. 
h.rakı sahne hayatına atJdı. Bu atılıJ Koper ile Klark Gabl'dir. Gariyi ilk önce ı * Eddi Kantor cAli Baba şehre gi
l.elki :ir macera, fena neticder verebile-1 gördüğüm zaman hayret etmqtim. Genç diyor!..> filmini ikmal etmiş, «Uyurken 
cek bir sergüzqt olabilirdi. Fakat Mad- 1 ve tatlı bak~lı bir delikanlı bana doğru 1 söyleyiniz!.> filmine başlamıştır. 
len Karol (Alnbetini göze almJYan mu-lgeliyordu. Selam verdi. Yanımdaki kol-1 *Meşhur kızıl saçlı yıldız Kl:ıra Bo
vaffak olamaz) düsturuna dayandı. Çün- tuğa oturdu. Gülerek siğara içiyor, önü·, vun oğlu iki yaşında Toni Bov Holivut
hü hiç bir kuvvet onu bü}ük bir atk duy- müzden geçen bir kaç arkadaıı ile pka-: ta bir filimde oynamış ve fevkalade mu
duğu sahne hayatından uzaklaıtıramı· l91ıyordu. Geldiler, İJ ba§ana çağırdtlar. '. vaffak olmuştur. Annesi kadar meşhur 
Yordu. Sıçrayarak kalktı ve pyanı hayret birj olacak mı dersiniz? 

Londraya geldi. Kendine çabuk İ§ bu- ustalıkla müdhiı bir facia rolünü oynadı. * 1937 senesinin en pahalı filmi t.Or-
1.anaadı. Nihayet vilayetlerde turneye çık-1 Onun hakiki karekterini onunla beraber · mnnlar hakimi> olacaktır. Baş rolü Erol 
inak üzere olan bir tiyatro grubunda l oynadığını zaman öğrendim. Cari Koper ~ I-?ayn tarafınd~n temsil .e~ile? ~e ~enk
ufak bir rol aldı. Kudret ve kabiliyetini oyunda tamamen bana tabi oluyor ve 

1 
lı olarak çevrılen bu fıhm ıkı mılyon 

ı:österdikçe daha ehemmiyetli rollere ge- 1 ben de kendimi ona tabi kdıyordum. Çok dolara mal olmuştur. 
çiyordu. 1 iyi anl~mlftık. • • _ 1 * Fred. ~ak ~ür~yin yeni filminin 

KUGU KUŞUNUN ÖLÜMÜ 
Son filimler miisabakasında birincili

ği kaz.anan ve büyük mükafatı alan ku
gunun ölümU! filmi, operada çalışanla
rın haya11arına dairdir. 

Filmi yapan Benua Lcvi altı ay ope
raya de\ am ederek san'atkarların, me
murların hayalını tetkik etmiş, nasıl 
çalıştıklarım, neler ynptıklanm bizzat 

görmüştür. iki filimde basit roller aldı. Fransaya j 'Cari Koperle aamımı arkadaflıgım on- 1 adı cAşk ıçın tatil> dır. 
addi. Orada da bir filim çevirdi. Her dan bir tokat yedikten ıonnı baflar. Be- !!"""""""'""""'~~-----~~----"""!" .... '"""""~~~~~----~ 
adam bir ilerileyİ§ hamlesi gösteriyordu. il rııber bir filim çeviriyorduk. Filim icabı 1 
Pittikçe mükemmelletiyordu. b1tna bir tokat vuracaktı. O, güçlü kuv- 1 

Fransadan Londraya döndüğü zaman vetli, ben zayıf ve nahif'tim. Tokabn da 
lıesn aabnede hem de filimde oynamağa 1 çok ıiddetli vurulması İcap ediyordu. it-~ 
dnam etti. cAtlantik:ıt •• Skandal mek- 1 te bu tokattan sonra onunla daha ailu' 

tebi:ıt, cMadam Ciyotinıı, «Yataklı va-
1
dost oldum. 1 

ıou cBen bir caıusum» filimlerinde 1 ikinci ahbabım KJark Cable ile de ta-
' ı· d • • A ik fil' 1 maki - • l . . d ld I 07Dadı. Ho IVU a sıtti. mer an ım- nıı ıgım garap 4art ar ıçm e o a. : 

lerinde de unat kudretini ıöıterdi. 1 Bir ıün Stüdyoda bazU"lıklarm bitmeüni 
1931 de Prena dö Gal'in sabık yaveri 1 bekliyordum. Klark Gable ile filim çevi- 1 

rizhafı Filip Aafby ile evleneli. Balayını recektik. Etrafımız kalabalıktı. Birden ! 
ltaıyada ıeçirdi. 'kapı açddı. Genç ve güzel delikanlı rüz-

1 

Şiiri ae•diii kadar tabiata da severdi. gir ıibi içeriye girdi. Yanıma yaklatb. 1 
Hago'yu, Musaet'i Raudelire'i çok okur- - ister misiniz, dedi, beraber bir 
du. kokteyl içelim.. Onunla ilk dostluğumuz 

1 

- Ben, diyor, Entemuyonal bir ar- böyle bqladı. ' 
liatim. Benim milliyetim aanatbr. * Eddi Kantor Holivutta bir antika 

Filhakika o hem Holivudda bem koca- mağazası açmıştır. Bu artist, malum ol- j 
aaun bulunduğu tngiJterede hem de çok duğu üzere, aslen yahudiıJir. ı r 
1evdiii Fransada çallfh. * Fransada çevrilen cTovariş> fil- 1 

Madlen Karol diyor ki: minin Ingilizce kopyası Amerikada ya-' 
- Bir kaç sene Holivuddan uzaklaı· pılmaktadır. Baş rolii alan Klodet Koı-1 

l'hıf lngiJtereye gelmiftim. Tekrar Holivu- her, Rus'a benziyebilmek için, sarı pc- t 
daı döndüğüm zaman gaybubetimde

1 
ge- ruka kulJanmışhr. Filmin adını Ameri

Çen zamandan sonraki havayı anlamak kalılar cBu gece bizim gecemizdir> yap-

İatedim. Menajerime sordum. mışlardır. 
- Bura halkını,Amerika halkını mem- * Fransız rejisörü Marsel Karne Ber

llUn etmek ve benim hakkımdaki fikirle- Jinde rolünü Jan Gabenin temsil ede-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PolaneQri, aon c:evirdiği cG eceln ıanaoau> fil.mdı 

Süzan Biya1ıketi mükafatını kazanan Junie Anon son çevirdiği filimde 

"Bir yıldız doğdu,, 
6000 Sene Saklanacak Filim 

Jnnct Gaynorla Frcdrik Marşın b~ rolünü yapbk.lan cBir yıldız doğdu> 
adındaki renkli filmin 6000 sene soma da ı:österilmek üzere muhafazasınn 

knrar verilmiştir. 
Amerikanın Ogelthorpe ünivcrsite•i rektörü doktor Jakobs. bugünkü ha

yatı canlandıran bu filmin müstakbel nesiller için muhafaza edilmesi husu· 
sunda, eserin senaryosunu yazan David O. Selznick"in yardımını istemi~tir. 

Doktor Jakobs'un planlarına göre, bu filim, Amerikada Apnlaıı dağların· 
da yapılacak Lir lahdin içine yerleştirilecektir. Filmin bozulmaması için pas· 
lanmıyan çelikten bir sandık yapılacak '\'e içi, hava yerine azotla doldurula
caktır. iyice kapalı olan bu sandık ııncak altmış asır sonra açılacak ve o za· 
man, Holivudun tarihi, müverrihlerin gözü önünde canlanacaktır. 

Ayni lahdin içinde, bu filimden başka, Amenka reisicümhuru Ruzveltin 
altıncı Corc'un Musaolini, Stalin, imparator Hirohitanın ve asnmı:zın en bü
yük ıırkeoloğlariyle tarihçilerinin seslerini jhtiva eden plaklar bulunacaktır. 

Bugtin, milattan bet bin ıene evvel, firavunlar zamanındaki hayat hakkın
da hakiki bir filmi seyredebilmek, ıüphesiz, ilim için, hiçbir servetin temin 
edemiyeceği bir hizmet ve ylk olurdu. 

Bugün herkeain en küçük bir para mukabilinde görebildiği ve belki de hiç 
merak etmedği bu filim, a)b bin aene eonra, fÜpheeiz, ayrü kwmeti haiz ola
cakbr. 

• 

Pierre Richard'in bu son eseri ha
kikaten muvaffak olmuş bir eserdir 

1937 - 1938 ainema mevsiminde Piene Richard - Wilm bizlere birkaç mü· 
him eaer verdi. Son defa esmer gözlü, VERA KORENE refakatinde temsil 
ettiği ÇARIN Y AVERI ile hakikaten epiz bir eaer vücuda getirınittir. Gerek 
dekor ve gerek temail itibariyle harik.ulide denecek derecede güzel olan bu 
filim, Rus ihtilaline tekaddüm eden vakayii telhia etmekte ve çarlar devrin
deki ihtipm, debdebe '\'C tantanayı aynen canlandırmaktadır. 

Bugün Tayyare sinemasında gösterilmekte olan bu muhteşem filmin mev• 

zuunu karilerimize kısaca arzediyoruz. 
cKont Tomıki Petersburga getirmek istediği Pariali bir aktriale evlenmek 

Uzeredir. T orıoristlcr, Lusi Lorna iıminde olan bu komedyanın gitmeyip onun 
yerine T omakinin haberi olmadan Anna Radiç isminde bir ihtilalci kadının 
gitmesine karar Ycrirler. Fakat, bu ki genç birbirini severler ve Anna, Gran• 
dük Pieri öldürmekten ibaret olan vazifesini yapamaz. ••• 

Ananın hüviydi Grandük tarafından meydana çıkarılarak k.ıahnç met• 

reıi tarafından öldürülür. Sevgilisini böyle feci bir ıuıette kaybeden Tomeki 
de ölen aşkının kalbinde bırakmııı olduğu iltiyam napezir yaralan tedavi et

mek üzere yabancı memleketlere gider.> 

·····M~·;ı~·~;·i~··· .. s~·~····Fn;i ...... 

Marlen Ditrih yeni bir filim çev~k için Holivucla gitti. Yakında, Melek 
filminde göreceğimiz sanatkar, bir müddettenber Paritte bulunuyordu. Tatil 
müddetini geçirmek için kocası ve kızı ile beraber oraya citmiıti. 

Holivuddan telsraf telgraf üstüne reJjyor, yeni çevrilecek filim için bir an 
evvel hareket etmesi iateniyordu. Sanatkar, efyalanm topladı, tam yola çı
bcaiı esnada km baatalandL Tabii hareketini tehir etti. Kendiai de hafif 
Wr pİpten ......... ti. Ana Ye kız her ikisi de İJİlettiler. 

Mulm ha .,.. ...-da Holm.dda bulunecdc ,,e Erneat Uibiçin idaresi 
~,.. Wr filim~-



Yazan : N. E R D A L 

G~nç kadına erkek ~ibi;~~f··y~;;Ştı 
O artık gündüzleri erkek taifeler 
işleri görüyor, gecelerini aynı 

aşıkının kolları arasında 
Ann Bonneye eTkek elbisesi çok 

yakıttı. 
Kimıe bu deiitikliğin f arkmda 

olmadı. 
Geminin heıap memW'U olduğu 

için Raekam tayfaları istediği yer
Cle yatırtabilirdi. Onu kendi kama
rasına alması bu bakımdan da dik-
kati çekmedi. 

arasında temizlik 
kamarada yatan 
geçiriyordu. 

1 

1 

Yerli malı 
- Haftası -

Bugün ad koJ1muflcır Y erll mmı 
Her yurd seven bıı malı kullanmalı. 

Bu asrın Jltlfanı4 prtı ikidir 
Alın terinle k4Z4K ve biriktir 

Öğrenmeli nice it.er Türk kadını, 
Bu haftanın koru11ucu adt'u 

ÇocuğNM ftirıni .öul~~ beşiğit\de 

Ôğii.t versin gelece~hı e1iğinde. 

Tukenme~ bu uurdun iiriinü boldur 
Bunuın riinrıek gidilec~k voldur. 

! Siırerıek çif tçiııin el emeğini 
Konınız onım bir yıllık yemeğini 

Çıinkii. çiftçi devletin temelidir. 
Glilmesi hepimizin emelidir. 

Er1cek ~eldir, siircr, getirir, atar 
Kadın 1dilcliir tutmazsa ytı vamız batar 

Eğer diişü nıı yorsa kafan yarım; 
Kiifletme sandıkla toprakta vannt. 

Fıliz versin emeğin, yatır bankaya'· 
Giıltimser o vakit Çanl·aya 

lif. A. D. 

Korıanlarm reiıi Şarl Van ve 
korsanlar sadece bir şeyin farkın
da olmutlardı. O da Annın koca
sının gaybubeti.. Gemide bulun
maması idi. 

Raekam bu gaybubeti tayfanın ::oa 

karada ve kanımın yanında kal- zuhur etti. 
mak lıtediğini, onun yerine bat- Bir sabah tafak sökerken ufuk-
ka bir tayfa aldığını ıöylemek su- t.a hiiyük bir gemi v.ördüler ve der-
retiyle izah etti. hal direklerine siyah lı:onan bay-

Artık endite edilecek cihet kal- Hı w ını çekerek beklediler. 
mamııtı. Gördükleri geminin nasıl bay-

Ann Bonne gündüileri diğer rak çekeceğini merak ediyorlar-

tayfalarla beraber geminin temiz- dı. 
lik itleri ile me,gul oluyor, gece- Ufuktaki geminin direğine ise 
lerini ltdnnın kolları arasında ge- kral armaaım lafıyan Fr~ıuız bay-
çiriyordu. ro.ğı çekilmişti. * Bu ... Fransa krah ıamajeıte on 

Ann Bonney çok hariı bir ka- dördüncü Lüinin bir harp gemisi 

Bir kadının kocasını 
aldattığı nasıl anlaşıldı? 

Bu~iniin tanınmt, Macar maharrirleriıuim f:er.~ 
llolnar bir Amerikan mecmaaa için )'0%liıiı k ~ 
:usuula koccuını altlatan bir lıaııluu11 ltal.di ram,_i· 
ni taıoir etmektedir. MJuınire gÖl'e bir lta4,,_. 
ltocaını aldattıiı ancak böyle belli oı.-., ..-.. 
Yine lıadm leıetli erfıeii daiırta .Yeıte1 ...... 

1 - Daima alqamla.rt eve geç gelen f davet eder diye dilfünü.r. Diğer ~ 
dediği saatte hemen hıç gelmemiş olan kocasının daiına gittiği erkek mlhfilin• 
hayan artılt erken geJmeğe. dedlği $Uli 

1 

onunla beraber gıbnekte pd.İJe pclat 
hıç kaçırmamağa başlamıştır. Akşaml: n tereddüt eLtiği halde, artık onlara :tocaı 
kocası gelince ona sitem eder: cNerede sınm ısrarına hiç lü.wm bırlcmadaa gl.
kaldın! Kaç saattir seni bekliyorum•~r. der. Çünkü. orada Aşağına ras\gel.tnek ih .. 
cNiçin bu kadar geç kaldın, nereı.ley- limali vardır. 
din?t 

11 - Kocası kendisine elmas veya kürk 
2 - Eve geldiği ~'Unan evden çıktığm- manl.o gıbi bır hediye aldığı zaman pek 

dan daha fazla kendine çeki düzen veren ifrat derecede teşekkür eder. Memnuııl· 
-Aradaki fark c imprcssionisıne > He yeli de eskisi gibi samiınl değildir. Bar.&d 
cExpressionisme> arusm<laki fark giıb· - da c:bcnun için çok masraf ediyorsun, k<>" 
dır, evden çıkarken bir imprcssıonısteııı 1 cacığım ... gıbi sütler söyler .. 
dır, eve dönerken ele cczpressioniste• 
hareketleri faz.la ihtunam ettiğı, bazısı- 12 - Sık sık resim çıkartır ve hcı 
nın aksadığı, baz.ısınm çok fazla göz.e zaın:ın başka bır fotografçıya gider. 
çarptığı görülür. 

3 - Kocasına karşı yalnız eskl!iınden 

fazla ihtunaın gösterıne~te knlınaz, üze
rme lüzumundan fazla dl.işer. «Yorul
muşsun, cicim .. Çok faz.la çalışıyorsun .. 
Haydi yo.t istirahat et biraz... Kocası 

bıraz nezle olsa sanki zatülcenp olmuş 
gibi baltnl". Baz.an öyle olur ki kocasının 
hakikaten hasta olmasını ister. Çünkü 
o zaman fazla endişesi tabii görünecek
tir. 

13 - Kendi kendine yeni hakikatlCI 
k şfed r, ıneser cçok çocu_1u olan len• 
dınlar ne kad r mesut insanlan ckeşld 
erkek ols;ıydıın~. 

cHayo.tta hiç müsavat yok:. cKadınlnt 
fena mahluklar oma erkekler onlardan 
daha beter ,. der durur. En çok ıeıaaı 
eti.iği de şudur: Insaıun ömrü ne ttadat 
kısa .. 

14 - Eskiden hiç Cazla atakadar otı11a· 
<lığı bir kadın arkadaşt ile şimdi ~k 

4 - Yapacak bırçok işleri olduğun- meşgul olur. Sılc sık ona gittiğini söyler~ 
dan şikayet eder, elbise yaptıracak, a· Fakat bu kadının ona pek stk gelmediği' 
yakkabı ai.acak, berbere gidecek, hasta görUlür. Ondan kendisi şöyle bahsedert 
ziyaret edecek. Bir haftaya bütün bunlar cAltın gibi temiz. bir kalbi olan kadın·• 
nasıl sığar? ı Şimdi farkına vardım ... 

dmdı. idi. 
Onda iki türlü ihtiras vardı. Korsanlarm bayrak çekitine 5 - Daha K.Anuııuevvclde veya nı- 16 - Eskiden az yemek yer, fak t es-< 
Biri erkeklere kartt kadın ihti- top ate'i ile mukabele etti. nunusanidc kocasına «gelecek yaz nere- ki.sinden çok sıgill"a içer. 

raSI.. Şarl Van derhal geri dönme em· ye gideceğız• diye sorınağa başlar, hu-
Diieri maceraya •• Vurufmağa, rini verdi. nun sclJebi şudur: Aşığı ona mı.itcmadi- 17 - Kocası gnzeteleri okuyarak, soıı 

erkek gibl dövütmeğe kartı erkek Hükümet kuvvetleri ile çarpış- yen gelecek yaz. için kurduğu planlar- zamanlarda boşanma vakalarmm çoğal· 
ihtirası.. mak İşine gelmiyordu. dan bahset.ınektcdir. dığından bahsettiği vakitcBen senden a"J 
Kadın ihtlraıini Raekamm kol- Fakat Fransız harp gemisi kor- rılmayı hi~ bir zaman aklımdan bile gc-

ları arumda tatmin ediyordu. san gemisini yakalamak istiyordu. G - Birdenbire fakirlere karşı merha-
1 
çirmiyeceğım.» der. Yahut cBen senin 

öbür ihtiruını da tabnin edece- Van, güvertede sağa sola kotu- metli olrnağa başlamıştır. Yağmurda, gibi bir kocam olduğu için bahti)rarıın.t 
ği fırıah, bir koraan hücumunu, ti. Fakat o gemiye gidecek olursa it görmek sevdası uyanmıfb. Di- yor. küfürte·r ıavuruyor, emirler karda otomobili İitetmeğe mecbur olan 
deniz üstünde bir baskın ve çarpıt- itıkmdan, Raekamdan ayrılma, fer' taraftan Ann da mütemadiyen veriyordu: şoföre acu·. Bauın onu evde bırakır, ken- is - 'F:sk~en 'k~ kautra onun bi.ı 
mayİ bekliyordu. olacaktı. Bunu kabul etmedi. lııkına: """""' Cabuk.. Bütün yelkenleri disi bir b:ıksi tutup gider. mektubunu ~~cılk olsa kıulığı halde 

iki gijn ıonra ufukta bir gemi Yakalanan geminin kaptanlı- - Senin bir gemin olia ve biz açın .. ipleri gerin .. Y okıa hapı yu- şimdi 0 kendisi kocasına <Bana gelen 
belirdi. ğında Yits adında biri tayin edil- de kendi batımıza, kimseye t&.bi tacaihz. 7 - Her girdiği dükkanda biqey wıu- mektupları aç 'sen oku• d~r <benim on· 

Koraan gemlılnde derhal harp di. Maiyetine de yirmi be• tayfa olmadan konanltk etsek.. Vur- Ann Bonney, Raekamla göz gö- tur. Onun dediğine göre bu unuttuk.lan! tart birer birer açacak vaktim yok.:t 
hazırhiı bqladı. verildi. gunlarımızan aslan payını Şarl Va- ze geldiler. hazan bileziğidir. Bazan da kol saati! Er-

Ann çarpıtma olacak diye ıe- Bir hafta sonra yolları üzerine na vermesek daha iy~olmaz mı? Hesap memuru, reise doğru iki tesi günü de kaybettiği şeyin kend~iııe 19 - Yatmadan evvel yatakta gaı:el• 
vindi.. bir İspanyol gemiıi cıktı. Bu gemi- Diyordu. Bu telkinler seneler- adım attı: iade ecli1diğini haber verir. okumak t\deti iSe, şündi en son okuduğıJ 

Direğe derhal ölü kafalı siyah nin birkaç tane sekiz pusluk topu denberi Yanın yanında calıımıf - Niçin kaçıyoruz? Dedi. Kor- 1 bahis kLSkanç\ıktan Heri gelen bir cina· 
bayrak çekildi. olduğu için teslim olmadı ve mu- olan Raekam üzerinde te;ir yap- kak mıyız? 8 - O zamana kadar daiınl çek~tiı-di- yet veya hadlsedır. Bu sabahleyin gaz&' 

Gelen gemi iae çarpıtmayı ka- kavemet gösterdi.. maktan hali kalmıyordu. - Sus budala .. Gönniyor mu· ği arkadaşlarmJan artık hiç bahs~tmcz lıcyc bakınca antaşıltr, gazetenin o sahi• 
bul etmedi Ye teılim bayrağını Artık bu defa Ann için sukutu Vanın ıert tabiati tayfalardan sun ki bizden çok kuvvetli... olur. fesi açıktır. Ve sahife fazla örselenm~lir· 
çekti. hayale uğramak yoktu. Erkek kor· bir çoğunu da uaandınnıftı. Bu - Olabilir. .. Ve 4üohesiz bu ' · 

Bunu gören Ann kendini tuta- sanlar arasında, onlar kadar kuv- korsan mUhitinde bir dağınıkhk\Franıız gemisinde bizden fazla 9 - ~ığından bahsolunW'ken l'<mlış 20 - Hafif ve herkesin ağzında otıııı 
madı.. vet ve ıiddetlc çarpıftı. lspanyol olacağı hini gün geçtikçe artıyor- top ve cephane vardır. Fakat bu- bir hareket saplanır, onwıla hiç alı1ka- şarkılardan hoşlanmaz.. Ağır parçaları 

-Sizin koraanlağıniz bu kadar- gemisi de zaptedilerek yedeğe du. na rağmen neden barbı kabul et- dar olınıyonmq gıhi görünmekte o ka-
1 

tercih eder, bü)rük üstadlarm eserlerini 
cık mı? •• Dedi. Ben iae kavga ... alandı. Korsanlar reiıinin nüfuz ve hi· miyelim? •. Biz yalnız müdafaa et- dar ileri gıder ki hazan cX. mı. der, a-

1 
çalar. Şüpheli ise Şopin, birisini seviyor 

DövGt olacak diye seviniyordum. Yakınlarda bulunan bo, bir kimiyetine ilk darbeyi Yits YUrdu. miyen veya iciz olan gemilere mi num adıtıı nınayın bana octuo en nefret 
1 

ise Greıg, ve çok heyecanlı değil ise Ric-
Korsanların reiıi Şart Van bu adaya yanattılar. iki geminin yük- Ehemmiyetsiz bir meseleyi izze- aaidıracaiız.? .. . Van ... BD'ak bizi eti.iğim adtıın o b;niın, kiınses~z hir ada- : hard StraUS3, tStırap içindeyseMassenet .. 

sözleri duyunca onları söyliyen lerini aralarında paylattılar. Ve ti nefiı hadisesi yaparak tayfaları ide bu Fransız gemi5i ile çarpı,A· ya <lüş.~m yine yanunda onwı olınasııu macera sona erdiyse Copin onun en ter· 
genç tayfayı derin bakıtlarla süz- tekrar denize açıldılar. ile beraber Vana iıyao etti ve ku-lhm.. istemem. ~Bu halelLı izahını Freude bu-

1 

cih elliği üstadlardır. 
'dü. • Bundan.~onr9: deniz.üstünde ht?· manda ettiği gemi ile Yandan ay- Bu mü.~akata eınaımda tayfa- luyoroz, bu, kadınm örlıneğe çalışttğL l Fakat kadının. sad~katsiz.liğinin en 

- Ya ... Dedı. Demek aen çar- men her gun bır gemı baskıDl bar rıldı. (ardan buyük bir kıamı Van ile arzusudur. Hakikatte onunla kims~i.ı: kat'i delili bun1ar değ ıl kocasının hiç f9r• 
Pltma iıtiyorsun? ... Sabret biraz çarpıtma oluyordu. Raekam bunu görünce, 0 da Raekamın etraf mı halkalamı,lar- adada tek hi!şına kalın .. k ister. 1 kına varmadığı şeylerdir. Yine dahil 
daha ••• DövGt nuıl olur çok geç- Atlantik denizine. Amerika sa- kendi batına harekete geçmek için dı. 1 kal'l deliller vardır ki bwıtan gö'rnıck 
mede~ görür ve anlarım ve ma- hillerine korku ve dehfet saçıyor· plan tasarlamağa koyuldu. Tay- Ann Bonney de atıkmın fikrine 10 - Evlerinde hir :ziyafl'l \•erdikl.?ri temezler. 
d~ denizi, d~vütü o kadar çok lardı. falardan bir kısmını da elde etti• ittirak etti. Biz kadın! ... Değiliz. wman o ıamana kadar mı.safırleri hep 
aenyonun, sena bu yebladığımı Harpıız teılim alman ilk gemi- Simdi, laarekete geçmek için uy- Bu gemiye kartı cüret ve cesareti- kendisi tayin ettigi halde şimdi kocasına Hapishanede konser 
gemiye k~ı>tan Y~J.?&lım. • nin kaptanlağma tayin edilmif gun bir fırsat gözlüyordu. mizi gösterelim.. ... bırakır. Bu suretle, kocası belki, kendi- 1 L.ondranm eabık .sahne artdtluiaderı 
•Bu teklif Ann açın cana aıınnet- olan Yitsin kafasında tek basına 1 Bir fırsat bir srün kendiliiinden - Bitmedi - sinin çağınnağa cesaret edemediği adamı Mis Alma Tremayne hapishanede btJ• 

"!»W.MPIM • .,, -. ü ti&~, J ...=-Ah doktor .• Sözleriniz ka°Şki . fiyenin öbür ucunda olan evine gi- bu inan ve ümidi kmlmışta . Belki de l lunan sevgilisini bir iki saat görebilın~" 

P 
• ı · K d , doğru olsa.:: !diyordu. İ son ve kuvvetli bir kriz herfCyİ, h~r e~eliyl.e pe~ ~n~ur b~ .kabare_ıUn b~-

a rl S 1 a in 1. - Ben ?,Yle umuyorum. Nerede Çok dalgm ve düıünceli yürüyor- imkanı mahvedecekti. 1 twı artistlerını bır gece açın angaJe etı11i.f 

1

1 ~se. şafak sokecek.. Sizin ~stir~te du. .. .. . . f Buasey, binbaşıyı düıündüğü ka- v~ hap~ane -~üdürünün müsaade.sile ha; 
ıhhya~~mz var. Yatmanızı tavsıye Duşun~ı, ~raz evvel bat .u~u~- dar zav~llı . k~mı ~a düıünüyordu . pıııaneı:un ~ı~ısesinde ınahpu.dan Uç ~a 

N.ıdeden: A. öZYAMAN ..Wv~" edecegım. dan ayrıldıgı bınbaşı Şartren ıçmdı. J Fakat zıhnmı bu anda en çok işgal eğleııdmmştır . 
_ 8 _ - K~zinimi bekliyorum.: Celi~ce ı Bin~şıyı .~•~ra~dıran v~ onu öl.ü: f eden tcY genç kızan: Artistler Masında Viyanalı alta kız 

_ Dakt ded' Sizd baba w. • •• I . uyumaga çalıımm. T eşek.kur edenm 1 me ,dogru ıuruklayen zehar ne idı ! _ Babamı kurtarmız.. . • kard~in söylediği ~arlcılar mabpuslarılJ 
or, ı. e mm ganı soy edı. doktor Demek yarın sabah tekrar acaba? 1 o· ı ta hastalığı için bir zehirlenme şüphesi _ Parisli kadm mı) ı .. .. · w. ? 1 Ş" h . d h l ·· td·· . ıye tat ı ve yalvantlı ıeai. ile ümit pek hoşuna gıtmiş, aüreldi atkıflar 

uyandıran bep bT . E . b. k'" .. .. goruşecegız up esız er a o ~rmıyen, ya-• besliyen nemli bakıılan leli. karşılanmıştır. 
• ,. 8C ne, sora ı ır mı- - vet, bemm ır uçuk kope- ! - Evet madmazel, şimdilik Al- vaş yavaş tesir eden yeni bir zehir- 1 C k . . .. . . · aile yım r gw im var. O kaybolmuf .• Uzaklara l I I d k . ! d ' 1 enç do tor, sankı bır an evvel Hele tıyatro sah.nelerinde yankePC 

M 1 
. a ıa ısmar a ı .• J ı ... . . le • k k' . 'b' l .. -shur 

- atmaze , bıraz evvel ve siz gitmiı Bulup getinniı 1 L" · ı d Lt . L D Lt B "f 1. 1 evme gırme ıtteme ten çe mır gı ı i numara arı yapın dunyamn en l1\t:f" kk . b' . · ·· , usı , genç oaı;. oru evm ~apısına o~ or uaıey vazı e ve meau ı- d I '- .. .. . . 
yo en yem .. ır ke§ıfte bulundum. _ Pederiniz bunlara söylerken kadar teşyi etti. >·etinin ağarlağmı hissedi ord T lc-1 a ım aranı ıusa atıyor ve yavaı yuru- yankesicisi Ciovanni sahnede gardıY~ 

B' ~rabbı 1..: . . . . üzerinde bir fenalık falan hissetti J Hakikaten şafak sökmek üzere i-1 sikoloji üzerinde ihtisas~ yok;u. Bi-1 ~ordu: ~ünkü evinde uyuyamıyaca- 11 nan saalile kösteğini, seyircilerden bır 
- ın §m~n ~ elının ikt parmağı mi) 1 di. . f naenaleyh Şartrenin ha t k t- 1 gını bılıyordu .Haıtanın yanında kal- kaçanın da muhtelif ef1alannı bir (taÇ 

arasında .. en!.eksıyon no~ta~ı gibi bir - Hayır .. Bilakis çolc ne~li idi. , Gözleri ile doktoru takip etti. 1 eden côlünıe karşı nas5a •:1:aJ:ıe 1 madığana şimdi pişman olmuftu.Ce-1 ~aniye ~ibi kı~ bir umanda aşırıp .onra 
nok~~ ~o~dudm . .!:a.lbulu ıız babam- Düşünmesi gittikçe artan dok.tor: Yol dönemecinde kaybolunca na~ edecek ve nasıl muvaffak olacaktı) ri dönmeği düıündü ise de bundan 

1 
ıade edınce hır alkış turanı kopcnuşt~r~ 

z~~ ır w a ta an _ rı la~rat~':ar işle-ı - Yarın sabah, dedi. Erken ge- zarlarını bu sefer &vgili»sinin oto-I Bu sahadaki aczi, iktidarsızlığı o-l çabuk vaz geçti. Böyle bir hareket Mahpuslar bilhassa bu yan~il 
n ıle ugraşmadıgmı eoyledınız. lip kan alacağım. Kan tahlili bize '. mobilinin geleceği. istikamete çevir- nu harap ediyordu. Binbaşı .Şartren , Lüsili tela,a düşürebilirdi. Hem esa- numarasile alikadar olmuşlardır. g.tti• 

- Evet.:. . .. . . . herşeyi öğretecek, fakat daha evvel di. gibi 8.lim, alicenap ve de~erli bir ada- sen şimdi Lüsilin yananda belki de 
1 
yankesicilikJerinden dolayt nıaııvu' 

Bugun, bır an ıçm bıfe meşgul bir ihtiyaç görürscniz beni çağırmağı ı Zavallı kız!.. mı kurtaramamak onu meslek namı- niıanlısı vardı. 1 olanlardan ikisi, Ciovaruıinin nuıoarala• 
olmadı mı) 'h "'I · · · · · · C k ··1A • F'I' Lam d• •• 1 ma etmeyınaz. , Nasıl bılebılırdı. nasıl şüphe ede- na isyana sevkediyordu. enç ızm, mu azım ı ıp ar- rım takJid için aahneye çıkmışlarsa . 

- Ben, ani zamanda babamm ._-.-. K~rk.tuğu?uz ve ihtimal ':er-
1 
bilirdi ki, babası sun'i bir istirahatin! Buaseyi daha çok üzen şey Lüsilin şm ~rı•• .. o~~· ihtimali do.ktor Bu-

1

1 muvaffakiyetsizlik ve mahcubiy_etle ~ı: 
katipligvini de yaparım.Söylecfiöi not- . dıgınaz bır d kt "" _.._.__ h · de ' b ı__ 1 - d b t ı d Çofl D şey mı var o orr 1 muva&.l[Bt uzuru ıçin iken sev- auasız kalması ihtimali idi. aseym yuregın e şuursuz ır 18 ırap raz. sonra yerlerine dönmüş u ır. 
lan tutarım. O çalı§ırken ben de ça- .- !-1ayır yaptığım üile kanfre ' gili Filibi. de bu saatte ve belki de çok Genç doktor: 1 uyandırdı. Mülazimi tanımıyordu. 1 

kü Ciovanni daha .aahneye ayak tJşSllr 
lışmriı. Bu sabah onu yalnız buaka- en17ksı~~nundan sonra ka!_P tabii ağır yaralı olarak Vervil §atosunun - Bu adamı kurtarmak ve Lüsili Hizmetçi kadın Fransuvaz ona Lü- basmaz, elçabulduğu ile onları çarPııı ı~· 
rak hizmetçi kadm cf ranauvaz .. ile vazıyetı.na ald~.Baban~~ sag~m na- , bir ~asanda ve yerde terkedilmiş bir , memnun etmek için canımı isterse silin nipnlı olduğunu ve i.ki nifCU1-

1 tır. i.t 
birlikte öteberi almak üzere pazara turası bar zehırlenme ıhtımalıne kar- vazıyette yatıyordu!.. veririm .. Diye mmldandı. Binbaşmm iman da birbirlerini eok •evdi.klerini 1 Bütün bu eğlencelere esnasında r,ıt 
gitmiştim. Döndüğümüz zaman ba- ,, .. k~yacak dececededi~. T ehlikeni~ 1 

• • * 1 parmakları arasındaki siyah noktayı söylediği zaman içinde birtcyin kı- Alma ile evgUısi gözlerini birbirine:: 
bam bana, biz yokken buraya yakın muhım kıamuu atlattıgmı zannedı- Seher vaktını [ tşalıyan horuz keşfetmezden evvel onu kurtaraca- nldığmı hissetmişti. Vazifesi ite mcı- aytnnaımşlar, olan biterue pek az a1l 
Ver:vil şatosunun sahibinin geldi- yorum. sesleri arasında doktor Buasey say- ~ma kat'.i inam vardı. F ııkat timdi _ B!T-MEDl _ 1 dar olm~lardır. 

• 
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SAYFA 7 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
.................................................................................... 

Bardas -V asil mücadelesi başlclmıştı 
Başvekil, sanki sarayda dönen fırıldakları haber almış 
gibi saray muhfızını azletmiş ve yerine kumandan 

olarak oğlunu getirmiştir 

Belçika kralı Leopold 111 
Londraya eğlenmek için mi yoksa 

evlenmek için mi gitmiş? 
· Simbatyot, kaynataai Baıvebt 
olduğu için saraya eerbestçe girip 
çıkıyordu. 

Vasili de taniyordu. 
Ona bat vurdu. Derdini yandı. 
- Siz tavasaut etseniz de, dedi, 

imparator hazretleri bana vazife 
veneler. 

Kurnaz V asil, Bardasin dama
dının bu müracaatinden istifadeyi 
düıündü. 

- imparatora söylemesi çok ko
lay, dedi. Ben bir çok kerreler siz
den bahsettim. Esasen imparatorun 
size karşı teveccühleri de var. 

- E .. Daha iyi ya .. 
- Hayır .. Daha iyi değil, daha 

kötü .• 
- Neden? 
- Çünkü kain pederiniz sızın 

hakkınızda imparatora çok şeyler 
aöyliyor. l--1.att& geçenlerde bizzat 
imparator başvekile : Şu senin da
madı bizim teırifat nazınnm mua
vini yapalım demişti. Yani benim 
muavinim olacakbn. Fakat Bardas: 

- Bırakın şu serseriyi, dedi, onun 
hiç bir şeye aklı ermez. O budala
nın biridir. 

vekil kanşırdı. 1 ma... Saray ıçm de tehlike teş'kil 
Bu memuriyet sarayın askeri mu- ederdi. 

hafız kumandanlığı idi. 1 V-ısil ve Teosya işte bunu dü-
Bir sabah V asil saray bahçesin-1 şündiikleri için evvela muhafız ku-

den geçerek has ahıra gidiyordu. mnndanı Nikomedi elde etmişler, 
Kar~ısına Anti~on çıktı. .. kendi taraflarına çekmeğe muvaffak 

.. An~ıko~ ~aşvekıl Ba_rdasm bu- olmuşlardı . 
yuk oglu ıdı. Karısını elınden alarak ş· d. b' d b' k d 
k d

. k k ~ k.. .. k .. ım ı ve ır en ıre uman anın 
en ı oynuna so tugu uçu og- 1' knd f · · ı 

l d 
... 1 az ı ne ar ena ıse yerme ge en 

u egı .. k l 1 
Antikon zabitti ve Kilikya hu- umandanın ~a.rdasın oğ u o ması 

dudunda bulunuyordu. o kadar fe:n ıdı. 
Vasil, Bardasın oğlunu görünce Bardas acaba planları keşif mi et-

nezaket gösterdi. llti fat etti. 1 mi~tiL 
- Ne zaman geldin?.. Acaba Nikomedin kendileri ile 
[)iye sordu .. Antikon : birlik olduğunu sezmiş miydi~ ı 
- tki gün ev-\•el geldim, dedi. ister sezmiş olsun ister olmasın, 
- Çok kala~~ mısınız .. ? . ye rine kendi oğluıtu getirmiş olması 
- Artık Kılıkyaya donmıyece- ı Vasil ve Teosya için bir tehlike idi. 

ğim. Vasilin hakkı vardı. 
- Şu halde burada başka bir va-

zifeye tayin edildiniz. Tehlike yaklaşmıştı. Vakit kay-I 

E betmemek ve derhal harekete geç-- vet •. 
- Yeni vazifeniz? 
- Saray muhafız kumandanı-

yım .. 
Bu cevap Vasili birden bire şa

şirttı. Fakat renk vermedi. Telaş 
eseri göstermedi. Bilakis memnuni
yet izhar etti. 

mek lazımdı. 
- Ne yapmak fikrindesin ? 

- Hiç.. Haberi duyalı beş daki-
ka oldu. Hiç bir şey düşünemedim .• 
Hemen gelip seni buldum. 

-BiTMEDi-

;,1 
\'~ 1 

LONDRADA 
\ Rivayetler nıuhttl.1if. Kral mı 
~"J evlenecek. Kardeşi ıni belli 

·;·:, J deği 1. 

ROMADA Bu sözlere karşi artık bir şey söy
liyemedim. Eğer itiraz etmeseydi 
siz şimdi sarayda iyi bir mevki sa
hibi olacaktınız. 

Simbatyoa çok asabi bir adamdı. 
Bu sözler onu büsbütün asabiye

- Ooh ne ala •. Dedi .. Artık be
raberiz demektir. Bol bol görüşü
rüz. 

Has ahıra gidecek iken geri dön
dü. 

Napo/yonun el 
yc r;ıları 

ltalya kralının. küçük kızı Mar
ya'yı kraliçe namzedi gösteri-

Tarihle is im bırakmış birçok edıp ve 1 
te sevketti. 

Vasilin söylediklerinin doğru 
olup olmadığını düşünmedi bile ... 
Onların hakikat olduğuna adeta 
iman ediyordu. Öyle olmasaydı bun
ca zamandır 'kain ~eri lcendisine 
bir İJ bulmaz ,f!1İ idi ) . , ' 

Doğru T eosyaya gitti. 
T eosya daha uykudan yeni kalk.. 

mıştı .. 

şfiirlerin olduğu gibi, büyük askerlerin 1 yor ar. 
de el yazılan okunmaz bir halde bulun-ı Paris. 1 O - Daha üç hafta evvel Lon· ı diçin bir zamanlar kralın kardqi ile ev- söyleniyor. Prenaeıin mesud kocasının 
duklarından basılamamaktadırlar. drayı ziyaret etmiş olan Belçika kralı lencccği şayi olmuştu. Üçüncü Leopol- k.im olacağı hakkında hiçbir malUınat 
Meşhur edip Shakespeare'm bir kısım üçüncü Leopoldun bu defa ve mütenek- dun üç hafta evvel resmen Londrayı zi- yoksa da ltalyada halk araaında dolatan 

eserleri, senelerdenberi uğraşıld1~1 halde kircn valdesi ile birlikte tekrar lngiltc- yaretindc verilen ıuvarcde Belçika kralı eayia1ar ve bilhassa Prensesin sık eali 
okunamam~hr. 1 reye gelmit olması birçok dedikodulara bir ~e~ç im.la ve onun hem,iresi ile danı Londrayı ziyareti ve bu aırada Belçika 

Kardeşini kar§ısında görünce hay
rete düştü. 

- ' ' Ne var Vasil cleai. Mühim bir 
şey mi ?' Hawthome'un da okunaınamak, daha yol a~ıştır. Diğer taraftan kralın kar- etmışttr. kralı ile beraber lngilterede bulunmui. 

d -·~ d jf d'l ek ·· .. d ! Kral bu seyahati nihayet dulluk ha-
. Artık Bardası kendisine bir düş: - Evet •. Çok mühim.. Bardas 

bi~d~n evvel harekete geçecek gibi .. 
- Nereden anladın ? 

Oıs• ..... u ~ re e 1 eınem yuzun en deşi Prenı Şart dö Brayanın da lngilte- . • • onun kraliçe olmaaı ihtimalini ileri allr-. 
labolunamıyan tomar tom"~ el azılan 1 1 ... b'ld' 'l k d . B 1 'k yatından çıkarak evlenmek ıçın mı ya· d ek d l 

ınan telakki ediyordu. 1 
.... Y reye ge ecegı ı m me te ır. e çı anın , ürm te ir. talyada böyle bir izdivag 

rd • . 1 pıyor ~ Yoksa kardeşini mi evlendire-
Öna kartı hiddet ve nefreti bü-. 

yük bir kine tahavvül etmişti. 
- Ona karşı ne yapalım, dedi, 

biliyorsunuz ki o yalnız bana değil, 
8İze de düşmandır ve size karşı olan 
bu düşmanlığı bir gün çok fena bir 
şekil alabilir. En iyisi bir çaresini 
bulup onu ortadan kaldırmakbr .• 
Eğer bana bir fenalık gelmiyeceğini 
bilsem herifi derhal hançerlerim. 

Vasil, Simbatyosun ne kadar ha
ris ve Bardasa kar§l da ne kadar 
kindar ve düşman olduğunu blli
yordu. Bu sözlerinde bir tuzak sez
medi. Onda kendi için, Bardasa kar
şı açtığı mücadele. için çok kuvvetli 
bir müttefik bulmuftu. 

- Hele biraz sabret, dedl. Za
lnflnt gelince ben ~na haber veri-
rim. 

*** Aradan üç gün geçti. 

- Saray m\lhafız kumandanını 
değiştirmiş .. 

- Nikomedi mi ) 
-Evet .. 

- Sebep? •. 
- Daha bilmiyorum .. Nikomcdi. 

görmedim. 

- Kimden haber aldın) 
- Yerine gelen yeni kumandan· 

dan .. 
- Yeni kumandan kim ) 

- Bardasın oğlu Antikon! •. 
T eosya yerinden sıçradı. 
- Bardasm oğlu mu ) 
-Evet .. 

Göz göze bakıştılar .. 
ikisi de ayni endişe içinde idiler. 
Saray muhafız kumandanı de-

mek bütün sarayı silah kuvveti ile 
elinde tutan adam demekti. 

Kumandanlığın emrinde ise mü
him bir askeri kuvvet vardı. 

va ır.Fakat bunlardan daha garıbı Na- Londra ıefiri bu seyahatin kral ailesi ile k> 
l k k .. 1 d h 1 cc po yonun, o wıma şoy e ursun, are· Portland dükü ailesi arasında ötedenbe- B l ·k k ı · 1 ·ı · · ,_ 

1 e çı a ra ı, o en aı caını ço~ acver· 
kat haritaları zannedilerek şimdiye ka· · ı · · · k · · · · 1 .. I rı mevcut o an ıamımıyetın ta vıyeat ıçın di ve hatırasını ha a y8.d etmektedir. Bu-
dar saklanan ve ancak bugun el yazıst c.lduğunu söylemiştir. nu lngilterede herkes biliyor. Hatta kra· 
olduğu meydana çtkan birçok eserleri 1 Hakikaten bu iki aile arasında çok eı- !içenin oturduğu sarayın eşyalarının hiç 
vardır ki, deşifre etmek kabil değildir. kidenberi sıkı bir bağlılık ve yakınlık birisi yerinden oynatılmamışhr. 

Antenli şemsiye 
(Emer) i.<;minde birisi telefonlu şemsi

ye icat etm~! Bu küçük llet elde tutu
luyor. Şemsiyenin telleri de anten vazi
fcsiru görüyormuş. Artık telefon merke

vardır. Portland ailesine mensup ve şim- Diğer taraftan ltalya kralının küçük 
di yirmi bir yaşında bulunan An Kaven- kızı güzel Prenses Maryanın evleneceği 

Freud İncili tahlil 
ediyor 

zine, yahut ta bir kahveye ginneğe lü· Pısikanaliz babast ismi verüen meş
zuın yok. Şemsiyeyi açtınız mı, ıstediği- I hur Avusturyalı doktor (Froyd) bugün
n!.z yere _le.le fon edecek, .. is.~ediğiniz~e ~ö: 

1 
ıerde 82 yaşına g~~di. Fakat, hAlA ilmi 

ruşeceksınız. Bu Alet, tutun pakett gıbı araşhnna ve tecrubelerle meşgul olan 
de cebe konuluyormuş. Ne kolaylık de- 1 doktorun büyük bir işe giriştiği haber 
ğil mi! ı veriliyor: 

Bunu işiten bayanlardan birisi : Freud, hıristiyanların mukaddes kita-
- Çok AIAL dedi. Fakat, kıskanç bir I bı incili Psikanaliz prensiplerine göre 

kocanız varsa vay başınıza .. Bir d&kika tahlil etmek istiyor .. Bunun için doktor 
rahat yüzU gönniyeceksiniz. Her dakika 1 iki eser hazırlamaktadır. 

Fransada faili mec-, 
hul cinayet ve 

suikastler 
Fransada son suika~t teşebbüsleri ve 

meydana çıkarılan t~kilat ınünasehetile 

bir Fransız gazetesi bir seneden beri 

faili hulunmıyan diğer cinayet ve hadi
selerin bir listesini yapıyor. 

Bu listeye göre, on beş cinayet hadise

sinin suçlusu meçhul kalmış, bir tane

sininki de öğrenilmiş, fakat bulunama
mıştır. Bunlar arasında Laetitia, GarolA, 

büyük memnuniyet uyandıracaktır. 
lngilterede, kralın misafir olduğu ta• 

toya ııinnek ldeta imHn81Zd1r. Brüksel· 
de ise kralın kardeşi Kont dö Flandrlı( 

muhtemel izdivacından bahsediliyor. 
Kont dö Flandrin Portland dükünün to· 
runu Lady Ann Cavendish ile evleneceği 
ısrarla söyleniyor. 

Mihracenin kurnazlıfı 
Ingilizler, umumiyet itibariyle, P· 

yet liyakatli ciş adamı• olarak şöhre{ 

bulmuşlardır. Maamafi.h. Hinliler d~ 
onlardan hiç geri kalmamakta ve şayac 
m hayret bir nezaket perdesi altında 

en büyük kumazlüclart yapmaktadırlar. 

Saray memurlarmm tayini vazi
fesi imparatora aitti. 

Sarayda yalnız tek bir memuriyet 
'Vardı ki oraya hükümet, yani baş-

V akta bu kuvvet saraya karşi: ha
riçten olacak hücumlar içindi am-

sizi rahatsız ed~e~. Nerede olduğunuzu ı ~Musa Mısırlı mı idi?. ve cfarzedellm 
ne yaptığıntzı, kımınle beraber bulundu- ki Musa Mısırh idi..» Freud peygamber
ğunuzu soracak, bir dakika sizi rahat bı· 1 

)erin ruhiyatını tahlil edecek, din kitap-
ralunıyacaktır. larını göz.den geçirecektir. 

Bundan bir müddet evvel, Londralı 

bir anUkacı, bir maharacaya, Tüdor za.. 

manuıdan kalma mobilyeler satmıştL" 

Bunların Ciatl 6000 lngiliz lirası olarak 

tesbit edilmişti. Maharaca memleketine 
döndü ve ayni gemiye mobilyeler de 

ismindeki kadınlarm, Rus iktisatçısı No- yüklendi. Bombaya geldikleri zam~ 
vaşin'in, Italyan Karlo ve RusselU kar- Londradaki antikacının bu şehirde bu• 

-: ... ;·-:;·; ........... ;;;:==:;;;;;;;:·=::=s:=:M::-::A==s=:A:,:L::L:-:.:A:.:~w:R:.,.,:-,:·/:;ıa~--~,~.:,..:-::·~ ,··:ll!~d!!!re!!!ar!l. kal!!K"!!p!!!~!!"!-!!!!:!!!:l!!!!!a!!!!!aç!!!!!~p!!!!r~. Y!!"!~!"!!!!All!!"!h'!!~!!!!!r!!!~!!!a!!'~'!!i;!!!~~M!"sa!!!ağ!!ı!!k!!!cş!!!!!!in!""K'!'!!a!!!!;'!!~~!!!n!!!,ın!!'d'!!!ı_e!!"!~!!!!!: ... ~g~ğ~~e~""'. rt"'ke!'!!~!'.!!!~"""!lf"!!r::='!!~!!!:!!!!b~Du~i7~~ 
HALK elini karanlığa saldırır. Eline her ne geç-ı keni öınründe eline almazsın. Zira o ay-

ti ise alıp döner. Anahtart tekrar kuyu· . na öyle bir aynadır ki bütün alem içinde-

Ev Ve) Zaman 
j ya atar. Atını mahmuzlayıp az zam.anda f dir. Her neyi istersen görürsün. Sen kar-

ı 
kendi mağarasına gelir. d~inden bu aynayı iste fakat sakın beni 

Eline geçen şey Dilrük~ dikeni im~. ele venne .. 
1 Dikeni bir köşeye koyar. Bit de ne hak- Cadaloz karı böyle söyliyerek gider. 

1 • d sın her budağmda misli görülmemiş kuş- Ktz yine bir ağlamadtr tutturup ak-ç l n e t:L/T({ZM'l'frnqrt, tar, her kuş bir makam ile ses verir. Bir şam üstü kardeşi gelinceye kadar ına
çalgı, bir ahenk ki deme gitsin .. Çocuk ğarayı incilerle doldurur, kardeşi gelir 

5 - bunu görünce çektiği sıkıntıları unutur. bakar ki heln;liresinin gözleri ağlamak-

3 kız k d 
-Aferin helll§İre, der. istediğin ka- tan yumruk gibi ;? işmiş .. Beti benzi sap-

ar eş 1 dar varmış... l sarı kesilnfiş ... 
Kız dikenle eğlene dursun oğlan yine Sebebini sorar. Kı7. bu defa Dilrükeş 

Dev anasının büyük ablasL oğlanın hattat kuyu ve bir de ufacık orman çı- ! bir gün av.l çıkar, o gün, tesadüf bu ya aynasını istediğini söyler. Her ne kad-ar 
haline acır. kar. Ormanlık içinde biraz avlanıp diri hükümdar yine avda imiş.. Çocuğa yollardaki sıkıntılan ve işin sonunda 

- Dilrükeşi sana kim öğretti. der. diri beş on tane ku-ı tutarsın. Kuyunun rastgelir. Yine saraya dönüp hasta düşer. ölüm tehlike.si de olduğunu söylerse de 
O bir hazinedir ki nice yüz bin tılsım ile başına gelip kuşlan içine alarsın. Bu sefer de yine onun avda çocuğu gö- kız kardeşini bir türlü bu iste~inden vaz-
saklnnm~tır. Etraft binlerce ölü ile çev- 1 - Anahtarı verin... .. j rüp hastalandığı anlaşıltr. Kız.ların elek- geçiremez, 
t-ılmıştır. Senin ne haddine kalmı~ ki · Diye bağırırsın. Kuyudan sana bir leri yine tutuşur. Hemen ebeyi çağırır- Velhasıl uzatınıyalım çocuk yola çı-
0nu eline geçirip dikenini alabilesin.. anahtar atarlar. l 1~.r ve oğlanın tekrar meydana çıktığını kar ve tıpkı dikeni nasıl getirdi ise ay
l3u yoldJ ölürsün. Gel bu sevdadan vaz- Anahtarı alıp gidersin. Ka~ına büyük ::;oylcrler. nayı da ayrıl suretle Dev anasının yardı
geç, Derlerse de ço::uk ellerine ayakları- bir mağara kapıst çıkar. Hemen kapıyı l .. ~e hayret eder .ve anlamak için ertesi mı sayesinde gider, alır, getirir. 
tıa düşüp çok yalvarır. Nihayet Dev ana- açar, içeriye girer, sağ elini saldmrsın. ı gunu mağaraya gıder. iki kardeş aynaya bakarlar ki hakika
sı d.ıyanamaz.. Karanlıkta eline ne gelirse alırsın. Ar·' Bakar ki diken gelmiş, kız onunla eğ-ı ten hiitün alem içinde .. Ne isterlerse onu 
_ - Dua et }'erde gömülü olan anana. kana bakmadan döner, anahtarı kuyuya lenip duruyor, kız ebeye evvelkinden i aynada görebiliyorlar. 
~~ep onun hatırıdır. Diyerek oğlanı önil- a~B'r gelirsin. Eğ~r ~rkana b~karsan işin d~ha çok .ik.rnıı\ ~e i.t!~'~r ~.östcrir. Dıke- f .. A~ık kız di~eni unutur. Ve bütün gil
"' otur~:.. . . luter. l~te ..;ana soylıyeceklerun bu kadar nı kardeşının getırdıguu soyler. Cadalozı nunu bu ayna ıle eğlenmek suretiyle ge-

- Sabah erkenden, der, atına binip olacak. lşıni Allah rast getirsin. , kadın çocuğu öldürmeğe kastettiğinden çirmeğe başlar. 
\'e su yol11 tutup gidersia.. Önüne bir Çocuk, oğt·endıgi söz üz.erine kuyuya Düzen kutuswıuıı kaoaii.ını a((ıp: -DEVAM EDECEK-

deşlerin, Amerikalı dansöz Fan Kovanın 

katilleri, Rus generali Müllerin kaçınl
ması hAdisesinin faili vardır. 

Diğer taraftan son suikast teşkilatı ile 
suçlu olduğu kat'i surette anlaşılmıyan 

fakat alakası bulunduğu şüphesi altında 

tevkif edilen yedi J.c4i vardı.r. 

Bal yağmuru 
Bir hafta evvel Italyada Bari ile Roma 

arasındaki köylere gökten bal yağmıştır. 

Evet, bildiğimiz bal, arıların yaptığı bal. 

Hldisenin vukuu muhakkak olduğuna 

göre bunun nasıl vaki olduğunu tahmin 

etmek kalıyor. Artların gök yüzünde 

kovan kurup Lal yaptıkları her halde ha

tıra gelmez. Bari ile Roma arasındaki 
köylüler adeta yağmur gibi semadan bal 

yağdığını görünce evveli ~ırmı~laı·sa 

da sonradan vaziyeti öğrenmişlerdir.Fil

hakika bir tayyare Romaya variller için

de bal naklediyorken nasılsa varillerden 

birkaç Uıncsi kırılmış ve semadan bal 

yağmıştır. Görülüyor ya, bu bal yağmu

runda hiçbir fevkaladelik yoktur. 

Tayyarelerle nakliyat taanunüm ettik
çe, semadan dalıa pek çok şeyler yağa-

bilir. Tayyareler, Çinde olduğu gibi yal
D.1% boınba ya,ldı.racak deliller ya!.. 

lunan mümessili, faturayı al.Akadarları 

g&tcrdl ve 5500 Ingiliz lirahk bir çek' 

aldı. Bu bir yanlışlık mıydı! AntikaCJ 

bir kaç hafta bekledi, fakat eksik kalan 
500 lngiliz lirası bir türlü gelmedi. 

Tabii, cBorcum varl ... > Diye bir mih'· 

raccye 1'ızmıftır. Mobilyeleri almadan 
onun işleriyle alakadar olan zata 'bq 

vuruldu. Kendisinden alınan cevap §U• 

dur : 

cMeselede kat'iyyen bir yanl11tık 

mevcut değildir. Fakat, sadece, maı\i.. 

raca kızmıştır. Mobilyeleri almadan 

evvel, kim olduğunu söylemeden ma

ğazayı ziyaret eden maharaca mevzuu

bahis mobilyelerin 5500 Ingili.z lirasma 

sattldığım gönnüşlür. Londralı antika

cı, iki gün sonra, yani, müşterisinin kim 

olduğunu öğr nince fiatleri arttırmıştır. 

Maharaca neuıketuıden dolayı buna 

itiraz ctrnemlf, fakat, aptal muamelesi 

gönnek te gilcline gitmiştir. Işte bunun 

içindir ki, maharaca, ancak 5500 lirayı 

göndenni.ş, 500 lirayı da Bombayda1d 

bir bankaya yatırmıştır. Bu antikacıya 

olan borç, bu paranın get foizler

Jc ödenecektir .. > 

GördUnUZ mü İ.i adimınL. 
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Aşkın kimyası olur mu? 
Olmaz demeyiniz. 

insanları buna 
Bir lngiliz ilimi 

göre terkiplere 
ayırmış bulunuyor ve sınıflara 

YAZAN : Vicki Batım NAKLEDEN: Metin Orba11 

Viyanalı genç güzel bir Aktör 
Bal ayına çıkmış 

delaleti ile 

. •, ·ıa. 
... .. ... ~ 

• :::.. "' •• ' ~ili" ~ 

Amerikalı bir karı kocasının 

tutuyor Holivud yolunu 

Muhacirlerin pasaportlanni mu-, dın:ı ve bunu. d~rhal kocama aöy- j tans Kolyenin yaptığı gibi delikan· 
ayene eden memur sordu: ledıın. Bende ıshdatlan çabuk ket- lının kızarmıt yanaklannı oktadı. 

- Kaç paranız var? fetme hassası var. S!z! ~örür gör- - Ne kadar da ıevimli çocukı 
F erdinand Fon Şoenhaver ke- mez derhal sekaapelınızm farkın- Dedi ve ilave etti: 

mali-~ez.aketle memurun kartısın- da oldus.?. Ko~am~: _ Telgraf çekmezseniz telefon 
da cgıldı: - Vakıa fımdı bal ayı seyaha- edeniniz •• 

- IJ..i bin dolarım var bayım.. tindeyiz, it dütünecek değiliz a- * 
- Göster bakalım. ma .. Bu delikanlı ile mefgul olsan Ferdinand, tren komparlİmaru· 
Delikanlı cebini !okladı. Cüz- h!ç fena etmezsin. dedim. O da be- nrn pençere tarafına oturmu, gÖ< 

damndan çıkeırdıgı banknotları nı kırmadı. Hem.. zü önünde ıüratle geçen kilometre. 
memura uzattı. Kocası, karısının uzun süreceğe 

lerce bof araziyi dalgın aeyrediı 
Memur bar.knotları saydıktan benziyen sözünü kesti. 

1 
1 yordu. 

sonra: - Haydi, dedi. Bağajlarımız a - Yarın, Hulivood'da olaca• 
- Tamam. dedi. işte paranız mefgul olalım. Delikanlı, aana da 

1 ve i§le Amerikaya girmek için mü-
1 uğurlar olıun .• Inşaallah yakında ğım .. 
1 

Diye mırıldandı. 
Klodct KolbCf', Natron, Lupe Valez oksijcnnıi§.. · ::.e.ade kart•nız. ve beyaz perdede ıeni alkıtlamak 

ı Holivood! 

B l mc:nıcp olım yontdmu~. ~ııf, zin<le dü- 1 
- Demek nrtık Amereika topra-,fırıatını buluruz. S'b" r k k k I' Bir gazetede ıöy)e bir ilan vardı: 1 

cKibritiyetli bir delikanlı fosforlu bir 
genç kızla evlenmek istiyor. 

......... Q Y ar 1111
"'

1
"'• rili.t tiple::dir. Monoton bir ı;-alı•ma tar- ğma ayak basabilirim. • !Ja~an Fuller beya~ ve güzel e- 1 ır 1 v~ . or unç e ı~e •• 

---+--- zına kendilerini ·vcnni~lerdir. füi::ıci u-l _ Evet •. Bu müsaade ~ize ve- lmı Vıyanah genç aktore uzattı. • ~raya gıdı~.aervet ve toh~e~ ıa~ 
Sarqm Nitrojenliler müracaat ebne

ıünler •• » 

Çabık hiddete ka- mf: «Hcrediter ve:em1ilen.. Gün~e rilmiştir. Haydi geçiniz. Batkası - Adioı Baron •• dedi. Bu ke- hıbı olarak donen ~aç ar 8 •tL, 

l • mensup piktu:al, ha~s ve zari~ tiplerdir. 
1 
geJ!!.\n.. lime lapanyolcada yine görütü· vardı. Buna !'lukabıl. oradan pe)( 

Bir diğer ilanda ıu aatD'lar gözüme 
Oif\i: 

pı an cinstensenız Daimi teknmül \"C güzellik entlitesi ve- Delihnlı nezaketle tqekkür et- rüz demektir. Bilhassa bana tel- çokları ellen, cepten boı, ka]p. 
sakın Nitrojen genç ren bir i; rıte;!e yan~lar ve yakarlar. ti.. grafla haber veriniz. Adreıim aal- leri bayii sukutu ile dolu dönmü .. 

cŞeker-Nitrojen bay, bot valutlannı 
~endirmek için cnatron» genç kadın 

Bütün artistik kabil~ ı.ler bunlar üzcri.-ı· ı -. Çok lütüf karsınız bay. ım.. namede var. Orada buluraun~. lerdi. 
kızlarla evlenme h - Afderıı·nı"z madam •• Fakat, - Holivood'da aanat deji), 

• d" toplannu tır. üçüncü sıntf: F1ourby- 1 Dıye mırıldandı. Mu acır me-
• • Sizi cabık drique (Hamaı flourumn) l::r: irsi ıi:i- muru bu kadar fazla nezaketi ga- billyonunuz. Size telgraf ~ek aanat rezaleti var ••• D~yorlardı. 

yınız. ' litikler. Bunlar eıya mensupturlar. Sert,' rip kar~ılamıştı. Ferdinand Fon İçin.. • • • .• Faka! bunları aöylıyenler rate-
anyor.» 

Cuetelerin mahkemeler sütununda 
ise ıu haber veriliyordu: ucurur/ar.. cgın, fütursuz ve yılmıu:dırlnr. Sifilis Şoenbavere şüphe ile baktıktan •• Ge~ç kadın ıevımlı hır gii)ut1e ler, magluplardı. 

..... :.................................. Fi 'b' d 1 • k !ı 1 · dd 'ı.onra dig-er muhacirlerin kag"'ıtla- guldü. Tıpkı beyaz perdede Kona- -BiTMEDi-
cDelilııeılı kalaıyomdu. İnsandan kaç

kmhğmı, bedbinliğini izah edecek bir ka
,.kterdi bu .• 

« our» gı ı a e eyı, err.r.c. en, gu e-
~ey dütünmeden verilen i~i ba;amıağa ı~ri ve dİmllğı kemirir. Kudretsizlikte rını tetkike koyu!tu. 
çalı~sr. 1 ham1eler yapar. Hayale kı:vvet verir., 

Bay OKSiJEN mirihe mensupsun. j Yalan, aldatma, ifsad ve tnğyir ihtiyacı- Fon. Şoenbaver k~?~olda~ çı-
Komqur mücadele eder haplarını ''e m uyandırır ıkınca ıskelede kendııını bekliyen 

G 1 iliz alimlerinden doktor ba- ' ' · 'I • 1 k d ··ı~•-· Jd enç ng minl • .. k d" bayalerini satarsın. Sana verilen isim M>Y· Bunlar i::inden mensup olduğunuz ı u yo ar & afına mu aKI o u. 
1an Yongenin tab erme ıore en 1 tariliktir ._: • t k".b. b 1 b"ld' . . 7 Yahut Bı•nun biri erkek ve biri kadındı. 
il • .. d-~·· imik tod mmım"leıtiii . ıumye\•ı er ı ı u a ı ınız mı. Erk k b 1 k l 1 
~ aur ut guJ ! "stihmbe t .. 

1 
I 

1 
b Bayan Natron .• Bu İğrenç ad altında lll daha esrarlı birıeye inanmı!yı tucih 

1 
, b~ odrta d oy u, tı ~az, a e • 

gun gue e enn ı ara ıu un an ep .. . . , ade ır n am ı. Kadın ıse genç, 
L kabil "--L- 1 1 d l --•-t Sllklanan aakm Venus olmaım.. mı edıyorgunuz? jk "1 k .. ld" uu uauc:r ere o acaa D'. • umraı ve ço guze ı 

Görülüyor ki Miu Y ongun metodu ol- Her halde evlendiğiniz zaman nitro- tk• · d k · . 1· d. 
Bu kimya ilimi kadm nazannda in- d • . • 1. nl . k d" k ed" b lar ! ısı e şı geyınmı~ er ı. 

...... b'ır kun" yev"ı te_ı_:pten 1..--ka b: ... ey ukça komıktır. ıen ı sarışı ara ço m ot m ay .. 1 D l"k 1 b l k 

..... nu """i' -~ y zık d' ek • • ç·· k"" b 1 e ı an ı, un arın yanına ya -
değil• dır" • Doktor Yong ı"undı" kım" yevi Bir Fransız do!:toru or.dan çok daha a ıyec sımz. un u un ar wnu- 1 1· . b" k c·· d 

• •• 1 • • • • aşınca e mı ce lne ao tu. uz a-
terkiplerin etiketlendinnek ve amıflara ev-nl ınsanlan uç sınıfa ayırmı§ buluna- nuyetle ı:evımhdaler. Şaycd çobuk kızan d "k' b" d I k k 

1 

. . . . . . mn an ı ı ın o an çı arara 
t.aluim etmek suretiyle bir bamızla miJh yordu: bır tab.ntte sıenız muhnkk,.' sızı berhava er\ieğe uzattı.. Adam, paranın 
t-kı1 eden esas gibi onları evlendirmeyi Birinci 11nıf: Karbonfüler .. Bunlar arza ederler.» 1 I l d w ...., tamam o up o ma ıgını muayene 
d~ünüyor. - ettikten sonra: 

Fosforu Natronla, Şekeri demirle, Kal- G d - Peki Soni. dedi. Şimdi kara-
aıyomu Karbonla birleştirmeyi tavsiye ece yarısın a sonra ya ayak basar basmn't size verdi-
ediyor. Nitrojen ımıfınn mensup olanlara i;im adrese gidersiniz. 1 
celince bunlann §ayanı hayret derecede Orada size Holivn<la kad~r o-
pyn ahlaki bir terkip tqkil ettiklerini 118 / ' • 1· / '// l lan seynhctiniz için lazımgelen 
Deri sürerek hiç evlenmemeleri mllieccah- lYIUSSO lnl fa yanın ffll ef er CemC- kolaylıiiı gösterirler. Size ayrıcn 1 
olacağını iddia ediyor. b 

1 
vi1z dolnr vermiştim. Bı paravı 

Bayan Yong bir tehlike işareti verir yetinden çekildiğini l dirdl idare iic kullanırsın. Holivuda 
gibi baylara §Öyle hitap ediyor: _ • _ • -·. • gider gitmez derhr.I is bulup buI-

1 

- Baylar, sakın Nitrojenle evlenme- - BAŞTARAFI l JNCI SAHİFEDE- lcmiyeceğinc <lair bir bcyanc.t ile birlikte r:uyacağını~ belli değil. Ne olur 
yin. Sizi asla mesud edemez. Şayet Kal-! bir hfıdiııedir. Diğer bazı tahminlere güre I "ukubuhıcaktır. j ne olmc.z .. lns~n herşeyi evvelden 
aİyum iseniz Karbon mürekkepleriyle' de B. Mussolini ltalyan anayasasında ta-I Roma, 1 1 ( ö.R) - Macar milli mü- lıesapl8:malı. 
evleniniz; yuvansza iyi bakacaktır. Fos-l dil at ilan edecek ve Habeş imparatorlu- clafaa nazırı paz.ıır günii Romaya gelerek 1 F er?ına~~- Fon w Şoenbaver mü
forsamz kibritiyetle evlenin; ıizi neıelen· ı ğu yerine doğrudan doğruya İtalya im- 1 on gün kadar kalacaktır. Bu müdd~t zar- 1 tebessım r;orunmege çalı~tı. 
direccktir. Şdter-Nitrojenseniz Natron'Ja paratorluğunun tesisini, knydı hayat §llr- 1 fında general Rcder B. Mussolini ile halı - Yaptığınız büyük eyilik ve 
evlenin. Bu takdirde kuvvetli fahsiyetiniz 1 tiyle bir şansölyelik tesisini ve bu vnzi- 1 f ı V t"k d c:I p ·ı k yardımdan dolayı size nasıl tesel<-. 1 1tnra ınnan ve a ı an a a apa ı e il?· ık.. d w• • b" . · . 
karınwn ~ıst ~h~na mukavemet ede-

1 
feyi kendisinin üzerine aldığını bildire· 

1 
dinal Pncclli tatafındnn kabul edilect!k- ur e ecegımı ~. ılmıyorum, ded:. 

cek, ~nun '~ bakım olmasına me>danlcek, ekonomik sahada ltalyanın tir. Sonra Napoliye giderek iki gün ka- - Bena degıl, benden evvel 
"ennıyecektır.» kendine yeterliğini temin edecek ted· ' 1 k 1. h d p· t . .. karıma teşekkür ediniz. Hakikat 1 nca · ve ve ıa t .prens e ıemon eyı go- h ld . H l' b" .. 

birler üzerinde ısrnr ederek bir ne\•i en· recektır. Oradan Torinoya gidecek ve a e sızc O ıvoodda :r tecrube 
Fransa astrologlarından M L Sondu d"" ' f b ı··· 'l" ı· kt" B 1 f t t · tt" b J • r , • • • • •• I ustn se er er ıgı ı un ey ıyece ır. e- ı ltalyadnn a:rrılacaktır. 1rsa ı emın e ımse unu anca t 

MISS '\: Ofl!: un tavs?'cleımı AıtroloJı ha- yanatın beynelmilel aliıkn uyandıracak karımın hatırı için yaptım. Ondan 

1 
lum:~da~ t~lil edıyor; lmahjyette olacağı ve 1talya ahalisinin 'e- SON DAKJKA :- sonrası artık ıana ve taliine knl-

NıtroJenik genç l:ız, sen Aya mensup ,•inçli müz.aheretini elde cd~ceği ilave .. .. . ıros b;.-r:ev.. "almz r :r""ma sa.,-n· -
ohmlann :zoıvcllı ve metruk hemşiresi-1 d"l k d" B" .. J 1 h l" · b b Romn, 11 (ö.H) - Buyuk Faşıst ci!eri dudcldarının Jrolayca telaAf-• 1 e ı me te ır. ulun ta ya il n 151 u e· . . . . , • 
ı.in. Senin içm yalancı, vefasız, ve biraz . .. h kongrcsı snat yırını ıkıdc top ... ndr. 1 

. . • . . . . ynnatJ radyodan dınlemek uzere mu -
1 

• •1 'Q fuz edeçel:Je .. İ bir isim P!'~:-lnr.Bu-
da oynnk dedıklerını •Jılıyorum. Mıss l'f h' 1 d • d 1 d t Içtıınadan sonra başvck •• -· Musso-. . ıte ı §e ır er c umumı mey an nra ave nun için de bir çare btdmnnız 15.-

Hafızanız 
kuvetli mi? 
....... ial ............... .. 

• • 
ıçın l anlamak Bunu 

şu tecrübeleri yap· 
lazım? mak 

Bilirsiniz ki, herkesin hafızası bir değildir. Fakat, hitsrası kuvvetli olanlann 
da ayn ayn hususiyetleri vardır. Mesela, bazımız gördüklerimizi iyi hatD'laru 
da, işittiklerimiz bir kulağımızdan girer, bir kulağunszdan çıkar. 

Onun için hatıraları, ltulak hafızası göz biıfı:zass v.ı. diye ayırırlar. Bu tas· 
nife göre beş türlü hafıza vardsr: 

1 - Fikir teselsülü hafıum; 
2 - isim hafızası; 
3 - Rakam hafızım; 
4 - Şekil hafızası; 

5 - Yukardaki dört cinai bir arada toplıyan hafıza. 
Sizin hafızanı~ hangi noktada kuvvetli? Bunu anlamanız için size yapdacak 

bazs tecrübeler vereceğiz. Bugün birincisi ,u: 

Fikir T C$Clıülü Hafo.ım üzerinde • . • 
Afağsdaki birinci listeyi iki kerre dikkatli okuyun. Sonra, ikinci listeye göre 

bu okuduklannw tekru etmiye çalışın. Meseli, ikinci listede (luı, kelimesini 
görünce bntmmza, birinci listede bu kelime ile beraber okuduğumuz noğuk, 
ilam kelinıele:-i gelmeli. 

Bunda cüçlük çckmiyorsıınız iyi bir fikir teselsülü hafız.anız var demektir. 
O zaman bir {-eyi hetırdn tutmal< için de, onu diğ~r bir §~yle beraber ezberle
meniz Jiız:m3clir. Çünkü hatıranız, bir fikre ı:!i[!er bir fikirden gidiyor ..• 

H<ıdi tecrübe; i ynpın bP.lmlun: 
y ong senin gibı olanlıırı evlenebtlecek cl"I . 1 d" ş· d"l 'k h kk k 1 lini, V cncdik sarayı önünde toplanan . 

1 
c ı mış er ır. ım ı ı mu a a o an :r.ım.. ı 

genç kızlar arasından merhnmetsn:ce çı- . .. .. . . . ,.
111 1 

1 on binlerce halk önünde beklenen nut- l 
le 

1 

cıhct hukumet rcısının ltalyanın n ı et er I k . l d' k k 1 Nasıl bir çare? il 
nrıyor. unu soy c ı ve onl{renın ::ı.r:ır arını s· b F 1 

Cemiyetinden ayrıldığını ilan etmesidir. . . . . . tk d 
1 

mema empresnryosu ~y u -
Sakin ve haymevcr tabiatlı teker bay o·v k l h b l h . 1 d bıldırd . B. Mussolını nu un a, Ita ya- l . k b E' F 11 k 1 ORMAN w h ıger çı an an il er er ta mm er en . d ld w erın arısı ayan Een u er o- , agaç, ta ta. 

&ana sadece Jübitcrli diyecef,rim. Zira bir j ibarettir. 1 ~~n Mıll:tler ccmıy<'t.n en nyrı ıgım casına hitaben: KIŞ, soğuk, icar. 
!eker müstahsili ol:ın karaciğerin bir çok Londra, 11 (A.A) - ltalyanın Mil- 1 .m etmış : - Zavallı ~Pnr.\ hala üzmekten HIRSIZ, tevkif, hapis. 
kötülükleri tasfiye etmek mevkiindedir. r Jetler Cemiyetinden ayrılmnsmı mevzuu 1 - Denizde, karada, havnda Mıkimiz, bıl:rnndın mı ? dedi.. Baron.. Ce- BAR, içki, sarhoşluk. 
Ye karaciğer Jübitere menst:plur. 1 bc.hsedcn Times ı;azeteııi bilhaııııa şun· ı bütün harekatımızda serbestiz. Bizim saretinizi kaybetmeyiniz. Rastge- HARP, cesaret, zafer. 

Bir meşale gibi yanan bayan fosfor, ları yazıyor: muharip vasfımız Milletler. c:miyetinde leceğiniz bütün güçlükleri Joe or- FIRTINAt lcaza, kurtarma. 
ıen Cünqe mensupsun elbette... 1 Romada tahmin edildiğine göre bu yer bulmnmnktadır, demıştır. Nutuk ıad'-n kaldıracaktır. Sizi Viyana- OTOMOBiL, eğlence, manzara. 

B K b ik l .• - · 1 d k d 1 1 b" 'h 1 dakikalarca nlkışlanı'nıştır. d "lk .. d'" w •• H 1· d HASTALIK d kt t d • ı:yan ar om , memur ann omegı, nyrı ı§ emo rat ev et ere ır ı tar ve j a ı gor ugum zaman o ıvu , o or, e avı. 

hizmetçilerin in.cisidir. Metodludur, nİ· 1 dünyanın teııkini Milletler cemiyeti esası NOT - Röyler, bu haberleri verir- için idea) ve aranılan bir tip, ro- Y AôMUR, sis, sıkıntı. 
ıuunhdır. ceaurdur. Bütün 1rün baıka bir' ve mü~terelc paktlar ile tahaklrnk ettiıi- 1 ken cDekor tamamdı> demektedir. :nantik bir tİD olduğ~~~u anla- YAZ. ııünet, gezmeler. 

KJŞ, ... ' ..• ' 
OTOMOBiL, • • • , 
HIRSIZ, . ' . . . , 
FIRTINAt • • • , • • • , 
YAl;MUR, ••• , 
HARP, . , 
YAZ, ••• , 
BAR, .•. , 

. . . ' 
• 1 

. ' 

. ' 

. ' IORMAN, ••• ' 
HASTALIK. • • • • • •• , 
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Bugün stadyumda Uçok takımı, Al-
sancak çocuklariyle karşılaşıyor 

=-........ Bitaraf •••••••••• • . . 
Bu maç 
talardan 

• • 
ıcın haf-· 
• 
beri ha-

zırlanan her iki 
takım için de gali
biyet, mağlubiyet 
şanaları birdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BugOa lzmlrin en kuvvetİi talumları 

Olan Oçolı: • AIAncak tak:ımlan kaflı 

ltaııi7a selmektedirler. Bu ka1'f1latma 

filpliesia )d lzmir •por severlerini yalr:ın

dan allkadar etmektedir. Buna ıebep te 

ilci rakip takımın senelerce Altay - Altı

nordu rekabetini tevali ettirerek buıün 

de Oço~ - Aleancak adlan altında ayni 

heyecanİ Y•f4tac&lt kuvvet ve varlıkta 
olmalandır. 

Bu maç için haftalardır hazırlanan ilci 

ta.lum içln de galibiyet, beraberlik ve 

mafhlbiyet pnılari birdir. Çünkü: 

lltl takimin da kaleci n müdafileri ay

ni ayardadarlar. Sazan birinin hazan di· 

ierinin zaman zaman fevkalade oyun

lar ~ardılilari görülür. 

Defans lıatti ise eberiyetle Üçok lehi

nedir. Yatniz Alsancaiın orta müdafii 

diğerinden <taha ziyade ıuter ve kafa vu

rutludur. Ayni zamanda ·daha tecrübeli
dir de .•• 

Muhacim hattına ie1ince: 

iki ta.lcımda da birer açık zayıftırlar. 

Al .. ~~aiın aai ve Oçokun da sol açılr:
lari .. Bununla beraber Oçok Sait gibi bir 

demana malilr.:tir. Buna mulı:abil Alsan• 

cafın Cfa Saim - llyaı - Bani üç ortası 

vardır ki bu hat lüzumsuz yere topu 

ayl.iınCla ezmediği zamanlar fzmir ta

kımlanna iltiıer, üçer gol atab'i1ccek Jı:a. 

biliyettedir. Fakat takımda ı:aziyetin°tek
Iine göre O)'WI tatbik edebilecelt ve ta· 

lı:ımı sürükli~ecdt eleman yoktur. Halbu

ki futbo]da elemansız: takım hptanaız 
l~i gibidir. Tabii havada ne iae, fakat 

fuİtinalı havada işi talie L:alır .. 
Alsancağın ıon gördüğüm oyunlarına 

nazaran Üçok oyununu kabul ettirebilir
.. maçı kazanmak ihtimaline daha ya· 
kındır fikrindeyim. 

Hoı ıporda şansın yüzde kırlı: rol oy
nadıiına ve nihayet bir hisse malik ha

kem tarafından idare edildiğine göre ne· 
ticeyi tahmin etmek gÜç olur. 

AGAH BARTU 

: ...... Alsancaklı ······ ••••••••• Ü çoklu ••••••••• 
• . 
=Ben Alsancaklı- iki takımın vazi

yetlerini en bitaraf 
bir gözle tetkik ei .. 

yım. Af sancak ta

kımı mağlup ola
cak diyemem.Ben
ce Alsancak takımı 
mutlaka galiptir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••nuu• 

.. , 
sek bile Ucok un , 
galip geleceğini an. 
/arız. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bugün Oçok • Alsancak maçı var. iki Bir (Oçoklu) için Oçok'un oynıracaf; 

takımın karşıla~nlarından ba~a fevka· bir oyunda hangisi kazanacak, sualine cc
lide hirıey olmıyan bu Yaziyetten daha v<ıp vermenin müşkülatını takdir ederim. 
tabii ne olabilir. Şüphe edilemez ki bu kulübe karşı olan 

lıte bunu demeyiniz. Alsancağın ve sempatim ve hatta nl&kaın, beni salim 
Oçokun yeni adlarını arkalarından çı· I Lir hüküm vermiye ae\•lcedemcz. 
karınız. Birisinin altından siyah beyazlı ı Bu itibarla oyunu, oyun saatinden ön
( Altay) diğerinden kırmız.ı mavi (Altı· I ce muhakeme yo)uyle 1öyle düıünebili· 
nordu) çıkar. lııte bu çıkarların çıkan :yorum: '-
da heyecanlı bir maç, zevkli dakikalar, , Bugün stadyumda lcarşılaşacak kuv· 
nihayet az farkla birisinin mağlubiyetiy-, vetlerin adları ne olursa olsun. 1 Ierkes 
lc..biten güzel bir müsabakadır. pek ila bilir ki oyunun umumi gidi,inde 

lıte bu orijinaliteleri taşıyan bu iki ku· C!'ki bir ruh, bir Altay ve Altınordu ru· 
lübümüzün yapacakları maç gününden 1 hu hakim olacak ve iki takım kadrola
çok evve.linden taraftarları ve hatta di-1 rını teşkil eden oyuncular, sırf bu eski 
ğer kulüp mensupları arasında tahmin-1 Tevk için karoılapcaklardır. 
ler yürütülmeğe başlanır. 1 O~~k'un tarihi ra:i~i Alsancak ç~cuk-

B 1 Al k ı_ L d M lan ıçın Oçoku maglup etme zevkınden 
azı arı sancn · ıı.azanacaır.: er. u- ı 

k b·ı f k b " 1 · ziyade, Oçokla karşılaşma zevkinin üs-a ı tara ta yo canım oy e şey mı 1 
1 d · ·b· 1 O 1_ t '- h tün olduğunu tahmin ederim. Nitekim, o ur, emır gı ı o an çoır. aır.ımı a· 

k Al k t k ·ı · · h' 1 Alsancağın rakibi olan tarafta da ayni 
nımcı sanca a ımına yenı ır mı ıç 

. . zevk ve sevgi hakimdir. 
Alaancaldılııra gelince bu ıddıanın 1 

t k · · w 1 d ·Lı t • 'b" Alsancak takımını, bir takım halinde am n sını agız arın a çıır. e çıner gı ı 

.. l · d ı 1 mütalaa ettiğim zaınan büyük kuvveti-soy eyıp urur ar. 
.. . . nt- ve Altaylılık vasıflarına hürmet ~t· 

Ben Alsancaklıyım : Tabııdır kı ba- k . . M .. d f h '. h l 
ı me Jsterım . u a aa ve ucum. at arı 

günkü maçın galibi Alsancağın olmasını . 'b . l h lk' d Ü kta k · d' .d d . . t İ ılı arıy e, e ı e ço n uvvetsız ır. 
a eta ua eder gıbı yalvarırım. ~te bu ı:- k O '- k d k . . .. .. I · a at, çoır.:un ar~ısın a oynama aa-
haletı ruhıye altında bugunku maç hak- ı · h · · l h h ld k ti ' k . .. .. . ı rı ıyetıy e er a e u\•ve ı ve no san· 
kında bırknç sor. so,ylememı arkadat.Ja· b' k. · M ff k 1 1 

ı b 
5 1z tT e ıptır. uva a o ma annı tı:-

rım ]üzum u uldular. 1 · k · · E 1 
mennı etme ısterım. sasen sene erden-

Bu maçların lzmir muhitinde yaratbğı ' heri Oçokun kuvvetli rakibinin aldığı ne-
sahncleri birer birer yukarıda sıraladım.1 t.ıcAl r b u,, .. k .. t ' · h kk 1 .._ c . .,un u maçın ne ıcesı a ·ın· 

f nkat \lükmedilmesin 'ki ben bu sütun- dtı. bile bize bir filt.ir verebilir. Netice 
farda yar,ınki maçı c !sancak kazana- olarak tahminim 9udur: 
caktır. • diye bir iddiada bulunacak de- cOçok kazanacaktır.> 
ğilim. SEMJH NAZIM 
Yağma yok I.. Aklı başında bir kimse 

höyle birşeyi söyliyebilir mi ~ Kahin ol-
Üçok daha ilk dakikalardan itibaren kuv· 

sr.m bile bu İşte tereddüt "österirim. h " \etli asmına -tabir '(:.aİz.se· çullanacak. 
Şimdi sadada gdelim. Evvela Üçoku Alsanc~ğn gelince: bilhassa Ate§ ma· 

ele alalım. Bu kuv\;~tli ve değerli kulü· çından s.onra bu elcibimiz en iyi vaziyeti· 
bümiizün bu aetıe tmıvaffakıyetli maçlar 1 ni iktisap etmiştir. Taraftarları arasında 
yaptığı mali'ımdur. Takım Eon zamanlar-' krc:disi :yüksektir. 

da kuvvetli bir manzara arzet~ektcdir. , Görüyorsunuz ki yine imkansızlıklara 
Son seneye kn<ıfar kalecisizlikten şikayet saptım. Yok şu takını §Öyledir. Bu takım 
eden Oçoklulann artık bu iddialan da ! böyledir. Diyerek i~i kestireceğimi zan· 
varid değildir. Şayia kabilinde kulağıma 1 netmeyin. Ben Alsancağın kazanmasını 

1 

kadar, gelen bazı haberlere göre yarın 1 istiyorum. Siz sevgili okuyucular kimin 
Oçok takımında Cemil sol haf, Mustafa. kazanmasını arzu ederseniz ediniz, ben

A.öZGOR 
orta haf, Adil de orta muhacim mevki- den bu temenni! .. 
inde oynatılacaklar mış. Bunlar doğru ise 

----------------------~---- --~;.... ____________________ __ 
Eski ve yeni Istanbul Halkevi 

&AŞTARAFIDöRDONCOSAHtFEDE 
duun altın bir çift klipeyi bozdururkm 
leçirdiji bir macera anlatılmaktadır .• 
Galatada muazzam bankaların yanı ba
tında kUçük sarraf dtıkkanları vardır •• 
Sarraf dükkanlarında muhtelif kıy· 
illetlerde altın paralar, adeta sokak or
tuında serpili b ir halde te~ir olıınur .. 
Bu dükklnlardan birine siyah çarşafa 
bUrünmil§ zavallı bir kadın müracaat 
etmektedir. Sarraf ile kadın arasında 
§Öyle bir di.alog vaki olmaktadır : 

Siyah çarşafa bürünmüş bir kadın 
a&rra.fa bir çift altın kUpe gösterir. 

- Şu küpelere kaç para verirsiniz? 
- Bu Jcüpeler senin ıni ? 
- Benimdlrler. 

~açık bir ~alde ~ırakır. Biraz sonra ~·a- Nasıl çalışıyor 
nında polıs oldugu halde a\·det eder . ı-BAŞTARAFI 4 üNCü SAHIFEDE-

Siz1 meseli polisin kadını hapsetmek kurslara ehemmiyet verilmiş. ücretsiz 
ıçın geldiğini zannedersiniz. Hayır, öy- · olarak liseyi ve orla okulu bütünleme 
le değil. Polis kemali nezaketle kadını kursları açılmıştır. 
karakola davet eder. Karakolda kadı- Halkevinin başardığı işleri, yürüdü· 
nın hüviyeti tetkik edilecek ve ondan ğü aydınlık yolu anlatabilmek için cYe

sonra da nltm]arma mukabil kredi ala- ni Asır> sütunlarının kafi gelemiyeceği
bileceği hususi bir daireye gönderile- ni tahmin ederim. Ancak, Parti genel 
cektir. Kadın bu suretle, küçük yavru- sekreterliğinden sıcağı sıcağma gelen 

bir mektuptan aşağıdaki cümleleri aİa
rak, bu çalışmanın derecesini ölçmek 
mümkündür sanının. 

lariyle birlikte mahvolmamak için yar
dım görecek. 

Bir vakitler bütün bunlar yoktu. Bir 

vakitler sarraf dük.kanlarında fakirler 

yağına edilirdi ve bu suretle servetler 

yapıhrdı. Bugiin bu yasaktır. Heı· yer-
- Elinde kalan son altın e,ya mı? de inu'bat ve nizam hakimdir. 
Kadın kısık ve ağlar gibi bir sesll! 

dzınir gibi büyük ve uyanık bir şeh
rin bu önemli kültür ve halk müessese
sinin ancak böyle bir duruma namzet 
faaliyet göstermesi beklenirdi. Çal11ma
Jarınız takdirlerin fevkindedir. 

cevap verir. 
- Evet. son .. 
Sarraf, kadını s-.ssizce tetkik eder. 
- Çocukların var mı? Kocan var mı? 
- Beş çocuğum var .• Kocam ölmiit-

ı ·· ur. 

Altın salan sarraf kısaca fU cevabı 
Verir.: 

- Olmaz .. 
kadin irkilir ve ağlamağa b~lar. 

Sarraf devam eder : 
- Olmaz1 diyorum. Yasaktır. 
kadın, siyah b ir hn}·alct gibi uzaklaş

~ağa başlar. Fakat sarraf ansızın birşcy 
atırlamış gibi kadını çağırır. 
- Otur şuraya bakayım. Kahve is

~r ?nisin? Sigara içer misin ? 
l<adın kab\•eyi red ve sigarayı kabul 

tder. Satraf derhal dükkandan dşm 
'-'ı.r. C.mekln içindeki altmlan açık, 

Buna benzer daha yüzlerce misal gös
termek kabildir. Türkiyede yeni idare 

yalnız maziyi değil, eskimiş hayat sis
temini de tasfiyeye gayret etmi§tir. Ye-

ni Türk idaresi sosyal sahada çok işler 
yapmı.Jtır ki, zaten büyüklüğü de bu 
sahada kusva derecesine varmaktadır .. 

Yeni Türk ferdini vücuda getirirken ye

ni Türk idaresi yalnız fes ve çar~a!ı 
feshetmekle kalmamıştır. Bu yalnız za-

hiri görlinüşlere ait şeylerdir. Manevi 
ve ruhi değişiklikler yapmak çok daha 

mühim şeyler idi. Yeni Türk ile b ir
likte doğmakta olan ve bir imtisal nu-

munesi teşkil eden ruh -ki, biz bunu ta

nımıyoruz.. yeni idarenin yetiştirdiği ve 

yükseltmeğe çalıştığı rUhtur. Bu ruh 
her sahada terakkiye doğru yükselmek· 
tedir.• 

Bu muvaffakıyetin tahakkuku, sade
ce sizin gibi şuurlu ve ülkillü arkadaş
ların inlulip heyecawnın ve vazife ~
kının eseridir. Partice halk terbiyesi 
bakımından karagöz oyununa ayn bir 
önem verilmekte olduğundan bu oyun 
ü:r.erindeki faaliyetinize intizar ediyo-
ruz .. > 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 206 ıncı sayısı çıktı. Bu 

sayıya ilave olarak Yeni Adam Ansik
lopedi.si adlı büyük eserin ikinci forma
sı verilmektedir. 
Mecmuanın içinde lmıail Hakkı, Hü

samettin Bozok, Hüseyin Avni, Celil 
Nuri, Fikret Mualll, Enver Naci, Hak
kı Toklu, Necmettin Moto, Tarık Onan, 
H. H. Cıntlı ve Sermet imzalı yWlar 
vardır. 

iş yerlerinde 
Dahili talimatnamelerle yapılmas1 
mecburi tutulan esaslar nelerdir? 

SAHiFE 9 

bu çalışmanın bütün iş yerine mi yo~ 
yalnız bazı kısımlarına mı şamil bulun· 
duğu. 

C- Ulusal bayram ve genel tatiller ka· 
nununun 2 ci maddesinde iş y erleri için 

kapanma mecburiyet konulmaksızın sa
yı~ olan tatil günlerinde dahi çalışıp 

çalışılmadığı ve şayet çalışılmıyorsa işbu 
- ı - • - • • ihtiyari ta til günleri için işçilere ücret 

Jktisat vekAletinin tebliği: ı rild iği gösterilecektir. 1 · ı · ' l d·~· "st .1 kt· . . 1m vcrı ıp verı me ıgı go erı ece ır. 
3008 numaralı ış kanununa tabi iş yer- IHTAR: Umumi m emleket saatı o ı-

Ieri.nin dahili talimatnameleri hakkında yaıı yerlerde-iş kanunwıun 41 inci mad- 8 ~U:MA~ALI BEND HAKKIN?A: 
resmi gazetenin 15 Eyltıl 1937 tarihli ve desi mucibince iş yer saatinin hangi res- Işçı crın saglık koruma ve iş emnıyctı 
3709 nu~aralı nüshasında ve Anadolu mi saate göre ayar edildiği yazılacaktır. bakımından ne gibi hareketlerde bulun· 
ajansı vasıtasiy]e ayni tarihli günlük ga- 4 NUMARALI BEND HAKKINDA: malannın yasak olduğu yazılacaktır. 
zetelerde neşredilm~ olan • resmi teb- Çalışmanın ortalama bir zamanda, ka- iHTAR: Sağlık koruma ve iş emniyeU 
liğ-e göre yapılacak-dahili talimatname- .nunun 42 inci maddesi mucibince verile- bakımından bilhassa aranılacak husus· 
ler • in iş verenlerce tanzimini kolaylaş- cek <mecburi dinlenmelen in başlama lar şunlardır: 
tırrnak için, bunlara dercolunması mec- ve bitme saatleri yazılır. Yangından korunma, 

buri tutulan esaslar aşağıda yazılı mad- lşçi postalariyle çalı§ıldığı takdirde ~ yerlerinin ''e i~çilerin temizliği. 
delere hasredilmiştir. her bir postanın dinlenme saatleri tasrih 

- Iş yerinin ticaret sicilinde kayıtlı edilir. 
olan ünvanı, adresi ve yaptığı i.ş. Umumiyet itibariyle dinlenmeler bil· 

2 - Iş verenin ismi ve adresi. tün ~ yeri için aynı saatlerde olmayıp 

Iş elbisesi ve işçinin kullanacağı ko

runma eşyası - korunma gözlüğü, husu
si eldiven - ayakkabı, v.s. gibi-

Makina, filat ve edevatın ve iptidai 3 - Işin her glinkü başlama ve bitme ta iş yerinin muhtelü kısımlarında baş· 
saatleri. ka başka saatlerde veriliyorsa, her kısma maddelerin tehlikesizce kullanılması ka-

4 - Mecburi dinlenmeler. ideleri. 
aid dinlenme saatleri aynca gösterilir. 5 - Fazla saatlerle çalışma. 

6 _ işçi ücretleri. Şayet işin mahiyeti icabı olarak1 bUtün 

7 - Hafta tatili, ulusal bayram ve ge- İ3 yerindeki veya muhtelif kısımların· 
net taliller. dakl işçilerin. hepsine birden aynı saatte 

8 _ Sağlık koruma ve iş emniyeti bQ!) dinlcnmcğe vermeğe iınkln bulunmayıp 

kımından işçilerin ı·iayete mecbur ol· ta bunlara nöbetleşe dinlenmeler verili· 
dukları hususlar. yorsa1 bu dinlenme nöbetlerinin saatleri 

9 - Jş inzibatı hakkında işçilerin 'ria· ile kaçar Jc4ilik gruplar halinde sıralan-
yete mecbur oldukları hususlar, dığı da tasrih edilir. 

10 - Cezalar. 5 NUMARALI BEND HAKKINDA: 
11 - I~ yerlerinde, işçilerin şikayet ve 

ınüracaatlerinin nereye ve kiıne yapı· 

la cağı. 
Yukarıda yazılı bendlerin baıılımna 

ınüteallik izahlar:. 
3 NUMARALI BEND HAKKINDA: 
A - Iş yerlerinde 16 yaşını doldur

tnıyan işçiler bulugup ta bunların çalış
ma saatleri ile diğer büyük Y&§takl işçi· 
lerin çalışma saatleri arasında fark ''arsa 
bu çocuklara mahsus olan çalışına saat· 
leri ayrıca gösterilecektir. 

B - Iş yerinde işin başladığı ve bittiği 
saatler muhtelif me\•simlere göre değiş
mekte ise, bu değişmeler ayrıca ya:r.ıla
caktır. 

C - işçi postalnriyle çalışıyorsa, her 
Lir postanın vardıya - nöbet - saatleri 
ve postaların gece ve gündüz çalışma 

sıralarının haftadan haftaya mı, iki haf
tada bir mi veya aydan aya mı değişti-

iş yerinde ve yahut bunun yalnız baıtı 

kısımlarında kanunun 37 inci ınıtddesl 
mucibince dazla saatlerde çalışma• ih· 
limali olup olmadığı yazılır. 

6 ~I BEND HAKKINDA: 
Hangi i§ler için günlilk ve haf talık 

veya aylık ve hangi işler için saat hesa-

biyle veya parça başına yahut yapılan iş 
miktarına göre ücret verildiği ayrı ayn 
gösterilecektir. 

IHTAR: 'Ücretin mukannen olarak 
haftanın hangi gilnilnde verildiği tasrih 
edilir. 

'1 NUMARALf BEND HAKKINDA: 

A - iş yerinin haftada 35 veya 24 sa
atlık tatilden hangisine tabi olduğu. 

B - işin mahiy<!tl dolay15iyle mukan
nen olarak Pazar günleri ile <Cumhuri
yet bayramı> nın 29 Ilk~rin günü dahi 
çalışmak mecburiyeti olup olmadığı ve 

Noksanların ve hasarın bildirilmesl 
usuıu, 

Tehlikeli yerlere girmi§ ve orada bu~ 

luna §artları, iş yeri doktorunun mua

yene saatleri ve her hangi bir zamanda 

aranınca bulunacağı yer, 

Dk imdat, tedavi tertibatı, ecza dolabı, 
ve bunların ne suretle kullanılacakları. 

Revir, hastane ve saire. 

9 NUMARALI BEND HAKKINDA: 

l~ yerinin mahiyetine göre inzibat ted .. 
birleri ve prtlan şuıllardır: 

Iş ve dinlenme saatlerine riayet, 

}Jçilerin gir.if ve çık~lannı kontro\ 
işçilerin işinin bqın~n kısa müddet-

le ayrılması ve iş yerlnin diğer kısınlları· 
na girmt>Sf, 

işçinin i.mirleri ve arkada~riyle nıil· 
nasebetlerinde riayet ed~ muamele 
tanlan. 

Yukarıda yazılı hususlardan başka q 
verenin ayrıca koymak istediği if şartlan 
varsa bunlar - iş kanunu - ile iş hayatı· 

na müteallik sair mevzuatın hükümleri· 
ne ınuhalif olmamak ve hu mevzuattaki 
hükümlerin tekrarı mahiyetinde bulun-

mamak kaydiyle, dahili tallmatnaınelcl'lo 
le ilave edilebilir. 

Pazartesi Gününden 
itibaren başlıyacak 

Tasarruf Haftası 
Dolayısile Bilumum PEŞ İN Satışlardan 
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T.C. Ziraat 
s1ndan: 

iLAN 
Bankası Milas 

Dekar Met Cinsi Mevkii Köyü Hudutları 
6 440 Tarla Mezarlık Selimi- Sa: lbrahim Etem Si: Sadıka 

altı ye Ga: Ala iyeli Abdullah tarlası 
Ce: Yol. 

7 590 Tarla Dedeku- » Şa: Yol Ga: Niyazi Şi: Niyazi 
yusu kerimesi. Ce: Sadıka tarlası 

Milasın Çandır köyünden Ali oğlu Mehmedin yukarıda evsafı 
ynzılı 2 parça gayri menkulünü ipotek ederek Milas Ziraat Banka
sından aldığı parayı ödememesinden dolnyı ipotekli gayri men
kullerin satışa çıkarılarak icra kılınan müzayedesinde talibi na
mına ihalesi icra kılınmı~sa da mü.terinin vukubulan tebligata 
rağmen ihale bedelini ödememesinden dolayı icra tetkik merci
ince ihalenin feshine ve yeniden satışa çıkarılmasına karar ve
rilmit olduğundan işbu garyi menkuller 28/12/937 Salı günü ıa
at 14 d'! Milas Ziraat bankasında en çok arthranın üzerinde iha
lesi yapılmak üzere icra ve iflas kanununun 133 üncü maddesine 
tevfikan tekrar ıabşa çıkarılmıştır. Talip olanların belli gün ve 
saatte Ziraat bankasında hazır bulunmaları ilan olunur. 

(4348) 

Doy ç e O r i y ant ban ~c 
l)RESl)NEI~ BA1 Ti( ŞUBESi 

IZMiR 
l\l EH ı..: EZ r : IH:ın.I ~ 

Almangada 17a Şabt!al Meucf!tiıır 
Seııuaye ve ilıtıyat nkçe~ ı 

165,000,000 Hnyh.mnrk 
'fürkiye<le ~ııhelerı: l!'T.A~HIJL rn IZ~Jllt 

Mıısınlı\ Şuheleıi: l\All)HE rn l:s1\lt~t>EHl1E 
Her tiirlii hnnkn mııaın~lıltrıı ifa "'A knhııl Nl<'r - .... ·':_ .• ".. . : . ·, . . -... · ... .... _ : ;.., ~ . .. ~ı::;, ; -.: :.~\:.' 

• "Bımi:i~J:"'5:::!' •••:1111:1w1m1ım ___ iim11111W'mıı-rms1C11•llCl!-a•r.m~.a.a;m 

lzmir ·y·· n ensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası· 
Tarafından mevsim do!ayısile yeni çıkardığı kumaşlar : 

~aglam Zari 
VJ~ UCUZI) il 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

JY,JJJ,1J•l1J SATIŞ YERLERi JJ~Y~?J~ hfilttıf(tf nn .•.... f. 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
., .. _._._.I ... _. ....... ._. ... :zma.IJEgjjllEillı'Jllm._. 

.................. -mııı ..... I tZMiR BtRtNCl iCRA ME-

Kuruınu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

D.AIMON 

No. 9268 No. 9368 

DAIMON markalı bu fenerler iki \'e üç pillidir. Ufak camlıdır ... 
Yapılış itibariyle camlarındaki hususiyetle verdiği ziya yirminci 
asrın harikulade icadı olduğu şüphesizdir. iki pillisi üç yüz, üç pil
lisi beş yüz metreliktir, ayarltd1:·.DAIMON marka olmasına dikkat 
ediniz . 

Umum depoları : lzmirdc : Sulu han civarı No. 28/9 Hüsnü Öz 
Ödemi~li .. lstanbulda : T ahtakalede Jak Dek alo ve Şsı. Dr. Operatör 

f ai~ i~ra~im 
MURLUCUNDAN : 1 

1zmirde Kardiçalı hanında kırk 
~rl~m~~ıy~h~e~~lli~ : G----~-~~--~~-~~-------~--

de Bi~ederler . şirketine izafeten lzmir Ii daimi encbmeninden: 

Avdetle hastalıırını öğleden 
evvel Fransız hastanesinde öğ
leden sonra Birinci Beyler so
kağında di§ tabibi B. Mehmet 
Ali muayenehanesi altı katın
da kabul eder. 

1 - 13 (2206) 

Kulak, Boğaz, Burun hastalık-
• ları mütehassısı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Munyenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Gözlepe tramvay cadde-
si 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 

IZMlR BtRINCt tCRA ME
MURLUGUNDAN : 

Dosya No.37/1279 
Zehra Sabriye, Reşadiye Hüse

~ in kaptan sokağında 6 numarada .. 
lzmir 

Emlaf, ve Eytam bankası lzmir 
şubesine borcunuz olan 463, 12 Türk 
lirasından dolayı bankaya ipotekli 
lzmirde Güzelyalı Şabanzade soka
ğında 5 numaralı arasadan müfrez 
302 metre murabbamdaki arsanıza 
T. L. 500 ( Be§ yüz lira ) kıymet 
takdir edildiği icra ve iflas kanunu
nun 103 üncü maddesine tevfikan 
ilanen ihbar ve tebliğ olunur. 

4352 (2217\ 

Remzı ve Semıha tarafına : 1 
İzmir Emlal; ve Eytam bankası- 1 İzmir ve mülhakatı ilk okulları için evrakı matbua ve defter 

na olan borcunuzdan dolayı namı- ihtiyacı 12/12/937 tarihinden itibaren on bef gün müddetle açık 
nıza çıkarılan ödeme emri ikamet_! eksiltmeye konulmuştur. 27 /12/937 tarihine tesadüf eden Pa
gfilıınızın meçhuliyeti hasebiyle mü-1 zartesi gün~ daimi encümende i?ale yapı~acaktır. ~uh~mmen 
b · t f d b'I" bl'W · d ed'l l bedel 664 lıradır. Muvakkat temınatı 50 lıradır. Bu ıfe aıt ,art· 
a§ır ara ın an ı ate ıg ıa e ı -

1 
•• l . K··ı .. n· k .. ı····· d h ·· .. ··ı b·ı· 

• • •• • • A name ve numune erı u tur ıre tor ugun e er gun goru e ı ır. 

mı§tir. ~~ se~eple öd.~n:'e!erın ıla- 1 İstekliler ilıde tarihi olan 27 /12/937 pa~arte:;i günü saat 9 dan 
nen teblıgınc karar verı.dı. 12 ye kadar encümene müracaat etmelerı. 

Işbu ilanın tebliği tarihinden iti- ! 12-16-20-26 4308 (2216) 
haren be§ gün içinde icraya gele-
rek dairemizin 37 /11907 sayılı dos- 1 r=::::-

yasına müracaatlc borç hakkında bir I D } t D • } 1 d • 
diyeceğiniz varn bildirmeniz aksi e v e em] r y o ar 1 n an . 
takdirde icraya devam olunacağı ila- Turan istasyonu 15 1 inci kanun 937 tarihinden itibaren seyri 
nen ihbar ve tebliğ olunur. 196 1 hafif muamelata açılacaktır. Sayın halkın malumu olmak üzere 

4353 2220) 1 ilan olunur. 4344 (2218) 

tCABINDA 

GUNDE 3 KAŞE 

ALINABtUR. 

markaya 

Taklitle-

rinden ıalunınız. 

Kendinizi üşütünce .. 
Batvuracağımz ilk tedbir 

GRIPIN 
almak olmalıdır. 

GRIPIN 
Soğuk algınlığına, baş nezleı;ine 
ve diğer nezlelere, gripe, kırgınlı· 
ğa, üşütmekten mütevellid bütün 

iatıraplara karşı bilhassa 
müessirdir. 

GRIPIN 
En tiddetli baş ve diş ağrılarini 

'derhal dindirir. 

GRIPIN 
Bel, ıinir, romatizma ağrılarinda 
hararetle tavsiye edilmektedir. 

co 
efj 
~ 

Standard radyoları fennin bir şah eseridir. Kuvvetli ayirma 
kabiliyeti, yüksek ve temiz ses, otomatik fadinğ reğlajı, majik 
göz ayarı, lüks moble ve daha birçok yeniliklerle me:vıimin en 
yük&ek makineleridir. Bir defa «STANDARD» ı görmeden rad
yo almayınız. 

Acentesi: iz.mir, Saman iskelesi, ikinci Kordon Nu. 55/3, Hü· 
seyin Hüınü /demen. 1-10 (2156) '---------------------' 

···············s;h·ii·~t····s·~ı;·ky~ğ~·············· 

Norveçyanm haliı Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmü,tür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Ham karıtSuıda Ba~durak - lzmir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

" 

........... __________________ . ._ ........ 
BAGCILAR! ... 

Avrupa Kimyevi Gübrele'ri 
Bağlarınızi gençle,tirmek, omcalarınızı kuvvetlendirmek do

layısiyle mahsulünüzün cinsini yükseltmek, verimini arttırmak 
için tanınmıf ve tecrübeli kimyevi gübrelerimizi kullanınız. 

Tesirleri muhakkak ve kat'idir. 

T elgral adresi 
KaradaıJut 

Telefon No. 
3809 

Adres 
iz.mir - Halimağa Çarfııı No. 31 

Hacı Davut Zade 
Rahmi Karadavut 
1 - 13 (2194) 

.1 ......... - .............................. . 
Radyo Meraklılarına 

GRAETZOR 

• 

Braun Hornyphon 

Markalı Radyolarin 1938 modelleri görünüz. 
Zevk - ahenk - ıada temizliği - zarafet evıafıni hep birden arze• 

der. Radyo· almadan -Bir defa görmek- dinlemek aonra karar ver· 
mek menfaatiniz icabıdir. 

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarimiz tavıiyeye değer. 
S. KALOMENt: Büyük Kardiçalı Han 

Omeaa ticarethaneıi ittlaalind• 
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DEUTSCHE LEVAN· Fratelli Sperco 
TE - LlNIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDAISE 

HAMBURG KUMPANYASI 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE STELLA vapuru Elyevm limanımız-

.. HAMBURG, A. G. rd &--..!-
da olup Rotte am - Ams~m ve 

ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. ktad 
BREMEN Hamburg limanlan için yük alma ır. 

lONIA: vapuru 21 birinci kinUD.da TELEMON vapuru 14 / 12 / 937 de 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve beklenmekte olup Rolterdam - A.nuter-
Bremen için yük alacaktır. dam ve Hamburg limanlart için 7ü.k 

AMERICAN EXPORT LINES alacaktır. 
Tb.e Export Steamship CorporaUon HERMES vapuru 2G / 12 / 937 de 

EXMOUTH vapuru 11 birinci karum- beklenmekte olup yUkUnil tahliyeden 
da bekleniyor Nevyork için yük alacak- sonra Burgas - Varna ve Köstenceye 

tır. hareket edecektir. 

l:XIıuA vapuru 2( birinci kinun- SVENSKA ORIENT LINIEN 
da bekleniyor. Nevyork için yUk ala- GOTLAND motörü 14 / 12 / 937 de 

caktır. beklenmekte olup Hamburg - Gdynia-
CARLTON vapuru 31 blrincl kB.nun- . . . 

.ı_ beki N k 1 . il 1 --L Dantzig - Danunark ve Baltık lımanla-.,.. eniyor. evyor çın y a a\;<1.11.• 
tır. rı için yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGRISE SERViCE MARITIME ROUMAIN 

DANUBE MARITIME SUÇEA VA vapuru 29 I 12 I 937 de 

TISZA motörU 13 birinci kanunda beklenmekte olup Malta ve Mnrsilya 

bekleniyor. Port - Sait ve Iskenderlye limanları için yük alacaktır. 
llınanlanna yUk alacaktır. Yolcu ve yük kabul eder. 

ı • 
YDDASIR-

csr:. &:dl 1 

RADYOLIN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamlıyan 
bir iksirdir 

Su güzel '8iıreyi ay.dınlatan gü .. 

Det. tiPh•iz. inci elitlerdir. Li- . 
kin o elitlere caa .-eren de, filp.. , 
hesiz « R ! D Y O L t N » dir. · 

Sü ae ayıti giulliii elde edebi
lir.iniz. F aktif bunun i~n şart 

günde üç dela 

RAOYOLİN 

ile sabah, öğle ve aktam her 
yemekten sonra günde 3 defa 

ditlerinizi fırçalay.ınız. 

l 

SERViCE MARITIME ROUMAIN Ilandaki hareket tarüılcriyle navlun- 1111 .. - .. :m-•J!! 
BUCAREST lardaki değişikliklerden acenta mesull- B R ı s T o L , , .. r.:.~ ... . ... • .... :,.. , "' .. .,,,•. . .- • - : ---• 

DURO~R va~unı 22 birinci ~-I yet kabul etmez.. Daha fazla ta.fsilAt için 

nunda Köstence içm hareket edecektır. ikinci Kordonda Fratelli Sperco vapur I 
JOHNSTON VARRENL=O~~· acentalığına müracaat edilmesi rica Beyoğlunda 

olunur. 
AVIEMORE vapuru Liverpool ve An- TELEFON : 4111/ 4142/ 2663/ 4!21 

Vers limanlanndan yük çıkaracak ve 26 

OSMANiYE birinci klnunda Burgu, Varna ve Kös- -.---~·~~~B!l---•a !! zuu; 
tence için hareket edecekUr. DOKTOR 

Sirkecide 

a 
SAHtFE 11} = 2 

Bu her iki otelin müsteciri Tümy~in en eski otekiai BA~ TURAN Fabrikalan mamullbdu. AJnı zamanda Taran 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idare.iyle bitün E1r tuvalet ıabunlarana, trq •abunu ve kremi ile gl&elllk krem-
hallnna kendiıini aeydirmittir. y 

Otellerinde miıafir kalanlar. kendi evlerindeki rahati b lerini kulluunıı. Her yerde Hhlmaktadır. almı toptan aa· 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG lzmir Memleket hastanesi Da-

NORBURG vapuru 10 ikinci Unun bili Hutabklar Seririyab Şefi 
938 de bekleniyor. Anvera ( Doğru ) Pazardan maada her gün basta· 

lanm muayene ve tedavi eder. 
1 htlar için lımlrde Gaıl Bulvannda 2S numarada umum acen-s ar. 

l:Iamburg ve Brem.en için yilk alacak- Muayenehane: 2 inci Beyler 
Birçok busuıiyetlerine ilaveten fiatler mütbit ucuzdur. telik Nef'i Akyaı.ıh ye J. C. Hemıiye mllracaat ediniz. 
latanbulda bütün Ere ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. Posta KuL aa4 Telefon 3485 

llr. sokağı No: 65. 
DAndald hareket tarihleriyle nav· Telefon: 3956 

., ____ ._.... ________________________ ~-------------------------------
lunlardaki değişikliklerden acenta me- Evi: Götepe tramvay cadde-
suliyet kabul etmez. ıi No: 1018. Telefon: 2545-

Daha fazla ta.&U!t almak için Birin- •ım ____ _ 
el Kordonda V. F, Henry Van Der Zee 

IZMlR BEl...EDtYESINDEN : 
Beher metre murabbaı bet yüz 

kuruttan iki bin bet yüz yetmit ---IB-1!!!11!!!!!!!!!!1!!!-l!lillm!!-• lira bedeli muhammenle 54 sayalı 

ve Co. n. v. Vapur acentalığma mUra
caat edilmesi rica olunur. 

TELEFON No. 2007/2008 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

MiELE 
Krema makinalart geldi Olivi Ve Şiire. adanın s14 metre ~urabbaınd•-

LıMlrET ki 12 sayılı arsasının satışı başka- Bu makinalar dünyanın her yerin- c 9 ı 

V tiplikteki şartnamesi veçhile 14/ de sütçülük aleminde büyük şöh· 1 ms ın apur acentası 12/937 Salı günü saat on albda ret kazanmıt ve en verimli maki· 
BlRINCl KORDON REES açık arttırma ile ihale edilecektir. ne olarak tanınmıtlır. 

Son sistem yeni modellerimiz 

Doktor 

BiNASI TEL. 2443 htirak için yüz doksan üç lira- gelmittir. 
Lll L. L d hk muvakkat teminat makbuzu 

erman ınes t • . . AYNI FABRiKANIN: iz.mir umum aatıı deposu: 
POLO vapuru 4 birinci kanunda Lon- veya banka tcmınat mektubu ıle MIELE BISIKLETLERt M. D. TIMUR ve A KAUKI 

dra, Hull ve Anversten gelip yük çıka- söylenen gün ve saatte encümene MIELE Hafif MOTOSiKLETLE· (Gazi Bulvan Nu. 17 Telgraf: 
racak ve ayni zamanda Londra ve Hull gelinir. ı Rl... KAUKI - IZMIR) 
için ylik: alacaktır. 2-5-9-12 4204 (2157) MIELE ELEKTRiK SOPORGE- Telefon 3858 

TRENTINO vapuru birinci kAnun l D l t .ı-~--1 • · •-~• t LERI - ev e UAJCC ennın veKAJe - · · • 
sonunda ve yahut ikinci kAnun iptida- lere ayrılması hakkındaki 3271 0 .,.. 

ıında Londra, Hull ve. Anversten gelip maralı ve 2S/ll/937 tarihli kanun. LI" l K"" 
~ilk çıkaracak v• aynı zamanda Lond- • ~ • Eczacı !\.ema a-
ra ve Hull için ytl.k alacaktır. 2 - T qkili.tı eaaaıye kanunwıun 

LESBIAN vapuru 7 birinci kAnunda bazı maddelerinin deği;tirilmesine . mil Aktaşın 
l.ı.verpool ve Svanscadan gelip yük çı- dair 3272 numaralı ve 29/11/937 B h • v e 
karacak ve ayni zamanda Liverpool ve tarihli kanun. a ar çıçegı 
Clasgov için yük alacaktır. 3 - Diyanet itleri reisliği vazi-

THE GENERAL STEAM NA VIGA- felerini gösterir 7647 numarab ve K ı 

Paıı.oıni1~~P~: ~!'°birinci kA- 16/11/937 tarihli kararname Be- 0 on yası 
tediyede her kesin görebileceği ilin llunda gellp Londra için yilk alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler- tahtasına asıldı bilimin. 
den acenta mesuliyet kabul etmez:. 4343 (2219) 

ı ................................ m ......... n 
Umum P·amuk 

Nazarı 
Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı kötesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yÜriiyen 
bir müessese olmuı, kokuculuk 
alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili İ§indeki ciddiyeti, kolon
yalanni lzmirlilerc sorunuz. 
Yakın ve benzer iaimlere ald•nma
. maruz için ıiteler 6zerinde Kemal 
.,.~_:ı _.:ı__ ~· • • 
~ aumı ı ~·ntZ. 

Her işte kullanılan 
Fabrikuuwı Namdar 

ÇIKRIKLARINI -ve bilc6mle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENTASINDAN bu sene lemin ecl·l~ 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren .okalc No. 3/1 

Singer dikit maldnalari kUmpanyaıı kart11inda 
Telefon: 2413 Poıta kutusu : 234 IZMIR 

A 

ZONGULDAK 
.... ........._~ 
~---Maden kömürü --- ~_..,.. 

Her cins kömür perakende ıuretiJe rekaltel le.bul et· 
•e~ fiatl~r i1~ili~e aab~. -~ 

Adrea i J<!ıtane paian liardak~--ıolrals •••ati 12 
... " . . f'. PERPINYAN 

Nasır 
iLACI 

o:oKlTOR MSiH 
En etki nasırlan bile pek kııa bir zamanda tamamen •• 

kökünden çıkanr. 

Umumt depoıu: lngifü: Kanıuk ecıaneıi her ecıanede bulunur. 
Ciddi ve müessir bir nuır ilacıdır. 

•• zs•s . • 
Dünyanın en büyük ve en muhtqem vapuru olan mavı korde-

linın ıahibi « N O R M A N D 1 • ııin ıaloolarına 
süsleyen OTOMA TIK 

GAROD 
Rad,olarüün 1938 modelleri ıeldi. Radyo merakblarmiP 

tapmdddarı tath Ye tabii .esi ile berkesin ıat1olduğu bn l'•d· 
yolan ı&medea batb marka radyo almay1D1Z. 

GAROD 
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Almanların tavassutu akim kaldı 
Çinlileit-Nankinde büyük Romanya Fransa arasında 
mukavemet gösteriyorlar tam görüş birliği var.~ 

.. 

Japonlar gökten düşen taş tepesini Fransız sefaretindeki kabul resmi 
·- Zciptetmege muvaffak olamadılar.. eri~~!LB.!l~~!!:~ile görüşmeyi temin etti 

\ ' 

seyahati Romanya \'e Fransa arasın

daki tam görilş birliğini meydana çıkar
mıştır. Fransız h::riciye nazırı dün öğ
leden sonra nasyonal - köylü partisi re
isini kabul ederek yarım saat kadar gö
rüşmi.iştür. Bu mülakat parti idare he
yeti tarafından neşredilen beyanname
nin bırakmış olduğu fena tesirleri sil
miştir. B. Delbosla görilşemiyen ayrışık 
liberal partisi reisi B. Bratianu da ken
disine bir mektup göndererek izahat 
vermlştir. Bu parti de milli köylü par
tisi gibi Fransız hariciye nazırı şerefine 
yapılan şenliklere iştirakten sakınmıştı. 

Fransız sefarethanesinde yapılan ka
bul resmi B. Delbosun diğer parti re
isleriyle de görüşmesine imkan vermiş
tir. Saat yirmide eski hariciye nazırı 

B. Titülesko Fransız sefarethancsine 
gelerek B. Delbosla uzun uzadıya gö
rüşmüşti.ir. Böylece Fransız hariciye 
nazırı faşist demir muhafızlar grubu 
müstesna olmak üzere bütün Rumen 
partilednin mümessilleriye görüşmüş-

Nankine karşı Jap pon tanklannın Yangçe iizerindc kurul an köprülerden geçişi 

Şanghay, 11 (ö.R) - Çindeki vazi- Pekin, 11 (A.A) - Pekinin ei)asi elan tardedildikleri rivayet cdıl:nekıedir. 
)'Ct hakkında müşahitlerin mütali\alnrına mahfillerinde Çinde harbın devam f"t- Şanghay, 1 1 (AA) - Royter ajansı 
fiÖre son gÜnlerin en ziyade dikkate de- mesine rağmt'n yakında yeni bir hükü- muhabirinden: 
ver hadisesi Nankin üzerine Japonların metin kurulmasına intizar edilmektedir. Jqponlnr kıt'alarının Nankine cirdik-

ynptıklıın süratli ileri hareketinden ziya- Bu hükümetin Kuominte.ng ile hi;bir ala-ı !erini söylemektedirler. 
de Alman ıefiri tarafından yapılan ta- kası olmıyacnktır. Hükümet büyük bir Roma, 11 (ö.R) - Japon kaynnk
rnssut teşebbüsünün akim kalmnsıdrr. ihtimalle Pekinde yerleşecek ve bu şehir lnrındnn verilen haberlere göre Japon

Çin pnyıtahtımn z.aptından sonra harbn Çinin merkezi olacaktır. lnnn Nanl:ine karşı yeni taarruzları tid

devnm için Japon hükümeti tarafından Söylendiğine göre bu takd" de Jnpon· dctle devem etmektedir. Çinlilerin şehir 
\"erilen karar üzerine bundan sonra sulh lar şimal cephesindeki n>keri hareketle- hisarlarından dışarı sarkarnk yaptıkları 

mukabil hücumlar püskürtülmüştür. J<--
ponlar Nankine hakim vaziyette olan Y o-

mü1.akerelerine girişilm~i çok güç bir tine niha} et vereceklerdir. 
Macar ba§vekili ve hariciye 

teşebbüs olacaktır. 

BEKl..ENMIYEN BJR MUKAVEMET 

Paris, 11 ( ö .R) - Şanghaydan bil-
diriliyor. Gelen haberler mühim ve par

ça parça olmakla beraber Japonların 
aon dakikada Nankin önünde beklenil-

miyen bir mukavemetle karşılaştıklarını 
teyit etmektedir. Son haftalar zarfında 

Çin kuvvetlerinin acele ricatlerinden son
ra bu ini mukavemet Japonları §aşalnt-
mı;tır. 

JAPONLAR BOYOK ZAYiATA 
UCRADILAR 

Çinliler §ehir hisarlarından çıkarak oid· 
detli mütekabil hücumlarda bulunmuşlnr

<lır. Bunu müteakip Japonlar saat 1 O da 
yeni bir taarruz hareketi yapmışlarsa da 

hi•arlardan tevcih edilen mitralyöz ateşi 
altına düşmüşlerdir. Japonlann hedefi 

Yo-Ho-Tay (Gökten düşen taş) tepesini 
zaptctmekti. Bu tepe Nankinin cenup 

rnethalini muhafaza etmekte olup Ku· 
Van yoluna hakimdir. Japonların ağır 
zayiata uğradıkları anla17ılmaktadır. 

ŞiMDi MAKSA Tl.ARJ YENi BiR 
HOKOMET KURMAKTIR 

Tokyo haberlerine göre imparatorluk 
hükümeti Çinde yeni bir hükümet teşkili-
ni tasavvur edccekmi~ ve bu hükümet 
Japonya ile sulh müzakeresine girişecek
mi~.Fakat bu nihayet cE.hveni şen 

r.ayılmakta ve Japonyanın diplomatik tc

şcLbüaleri için bir akamet telakki edil
mektedir. Japonya için doğrudan doğru-

) n mareşal Çan-Kny-Şek ile müzakere
) c girişmekte menfaat vardı. Mııreşalın 

hu yola girmesi Çin nasyonalistleriniıı 
partisi ohın kudretli Kuo-Mintag parti9 i 

İçin bir ölüm darbesi olabilirdi. Şu tak
dirde Japonya Çindeki emelleri için son 

on sene zarfında Mareşal Çan-Kay-~k 
tarafından kurulabilmiş olan merkezi hü. 

küme tin nüfuz ve otoritesinden istifade 
edebilecek ti. 

Eğer Çin başkumandanı harbe deva· 
ma muvaffak olursa Çindeki nüfuzu bir o 

k~dar Claha artacak ve Japonlar ~qs~i 
guçliıklerle karşılaıa_gudardır. ~ı halde 

Çin de harbe devam için Tokyonun yeni 
takviye kuvvetleri göndermesi lazımge
leccktir. 

NANKlN MUHAREB~I ACI BiR 
NANKJN Ml..'l-JAREBESI ACJ 

Tokyo, 11 (AA) --- Nnnkindeki Ja· 
pon menbalnrınclan gelen hnberlerc güre 
muharebe acı bir :şekilde devam etmek-

tedir. Çin kuvvetleri çok şiddetli muka· 
bil taarruzlar yapmaktadınar. Kızıldağ 

üzerine yerleştirilmiş olan Japon top~u-

su Nankin surlarını bombardıman et
mektedir. T chunghnng kapısı civarında 

da muharebeler devam eylemektedir.Çin 
lilerin Taigjung ve şimali şarki kapısm-

Hi-T ay tepesini ele geçirmişlerdir. Kuv
vetli Çin müfrezeleri Nankinden çıkarak 
Japonlara gaz Lombalariyle hücum et

mişlerse de gaz ma9kesi taşıyan Japonlar 
bu hücum~ reddetmişler ve Çinlileıi 
n~ır zayiata tiğratmışlardır. 

Roma, 11 (ö.R) - Tokyodan bildi· 
:riliyor: Çin hükümeti Şanghayın Japon· 
lar tarafından işgali üzerine Çin ekono-

misi için Kantonun ehemmiyetini göz 
önünde bu.lundurarak oraya yeni bir vali 

~öndermiştir ve bu limanı ana liman ha-
Jinc getirmek niyetindedir. 

tür. 
B. D. · os dün akşam Fransız sefiri-

nin hususi misafiri olduktan sonra bu 
sabah saat 9.50 de Belgrada hareket et-

miştir. Oraya pazar sabahı vasıl ola
caktır. B. Delbosun vagonu Belgrada 
gidecek diğer bir trene bağlanmak ilze
re geceyi Sobotide geçirecektir. 

Bükreş, 11 (ö.R) - B. Delbos ve 
maiyeti bu .sabah Belgiada hareket et
mişlerdir. Fransız hariciye nazırı istas
yonda Rumen hariciye nazırı B. Anto
nesko ile bir çok şahsiyetler tarafından 

Şiddetli bir inf ilik • 
sesı 

lspanyol asileri lağım patlattılar 
olmamıştır ... Fakat 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cümhuriyetcilerin 
' 

tayyare katargah-
larını yakmağa te 
şebbüs eden asi tay 
yareler bu taarruz 
larında da muvaf 
fak olamadılar 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Madrid, l1 {Ö.R) - Bu sabah şid

detli bir Jnfıl:ık sesi duyulmuştur. Asi

ler Üniversite mahallesi mıntakasında 
cümhuriyet hatları yakınındn bir lağım 

tesiri 
ve Kanevaso tayyare karargahlarını 

bombardımana gelmişlerdir. Cümhuri
yetçi avcı tayyareleri hemen havalana
rak muharebeye girişmişler ve düşma
nı kaçmağa mecbur etmişlerdir. 

Saat 18.15 te on sekiz düşman bom
bardıman tayyaresi tekrar bir bombar
dıman teşebbüsünde bulunmuşlarsa da 
hemen havalanan avcı filotillalarımız 

bunlara hücum etmişler ve iki tayyare
yi düşürmeğe mu\'affak olmuşlardır .. 
Bunlardan birisi düşman hatlarına, di
ğeri. bizim hatlarımıza düşmüştür. Bi
zim hiç zayiatımız yoktur. Her iki ha
\'a muharebesi de cümhuriyet tayyare
lerinin zaferiyle neticelenmiştir. 

Roma, 11 (Ö.R) - Faris gazeteleri 
lspanyol kızıllnrının gizlice Fransız hu-

patlatmaga muvaffak olmuşlardır. Fa-

k t lA~ • • l h tt"kl dudunu geçerek Fransız arazisinde yeni 
a agımın ycrını yan ış esap e ı e- . A 

• • • A •• • ı Sıperlcrde harp j hıııliselere sebep olduklarını yazmakta-
rınden ınfılc1k cumhurıyet hallan altın-j kadar sürmüştür. Du tecavüz neticesin- dırlar. < Action Française > gazetesine 
da değil, d ha ötede olmuş ve hükümet d h' d . ..1.. 1 k d 1 .. b ı k tl k• p· A 

1 
e şc ır e hır o u ,.e 34 yara ı ay c- gorc u ıare e er şnr ı ırene ve r-

mcvzilcrinde hiç bir hasara sebep olma- dil . . . .1 kild"k .1 • •1A ti · h li · ·· · d k . 1 mıştır. Ası gemı er çe ı ten sonra I rıcge vı ayc erı n a sı uzerın e ço 
mışllr. saat 21 e doğru denizden büyük bir kı- fena tesir yapmıştır. 

Barselon, 11 (ö.R) - Milli müdafaa zıltı görülmiiştür ki bunun asi gemiler-! Londra, 11 (ö.R) - Ingiltcrenin ge
ncuır tinin tebl ği : Öğleden sonra sa- den birinde çıkan bir yangından ifori neral Fran.ko nezdinde umumi cjanlı
at 16.45 te nsilerin elinde bulunan cKa- gelmesi muhtemeldir. ğına tayin edilen B. Robert Hopson va

nal)·u, cBalear> ve «Almirante Ser- Barselon, lJ (Ö.R) - Milli müdnfon zife.şi başına hareket etmiştir. Mumai
vl'!ra> hnrp gemileri Halikante limanı nezareti tebliğ ediyor : Aragon cephe· le~:tıi istnsyonda nasyonalist ispanyanın 
önüne gelerek bombardıman etmişler- sinde iki mühim hava muharebesi ol· Londra genel ajanı dük d'Alba selumla

dir. Sahil bataryaları mukabelede bu- muştur. Öğleden sonra on iki diişman mJ§tir. 
lunduklarından asi kruvazörler sür'atle bombardıman tayyaresi lork avcı tay- Barsclon, 11 (A.A) - Asilerin Ca
çekilmislerdir. Bombardıman on dakika yaresinin himayesinde olarak Lojarak tuıriu Balnres ve Almisrati Cervera 

Ball:an giirü§melerini dikkatle takip ~den Fransı.: ı·e lngiliz btı§Vekilleri .. 

selfımlanmış ve halk tarafından şiddetle 
alkışlnnmıştır. 

Bükreş, 10 (A.A) - B. Delbosun şe
refine Fransız elçiliğinde \•erilen kabul 
resmine davet edilmemiş bulunan bay 
TiUllesko telgrafla Fransa hariciye ne
zareti nezdinde şikayette bulunmuştur. 

Bükreş, 11 (AA) - B. Delbos dün 
Rumen, Fransız ve yabancı gazeteler 
mümessillerini kabul ederek uzun bir has· 
bıhalde bulunmuştur. 

B. Delbos kendisine gösterilen husuei 
kabulden dolayı gazetelere teşekkür et· 
miş ve Romanya milletinin hüsnü kabu-

lünden dolayı minnettarlığının bütün 
millete bildirilmesini de ayrıca gazeteci
lerden rica etmiştir. 

B. Dclbos bilahare sözlerine şöyle de-
vam etmiştir: 

lütfunda bulunduğu hüsnü kabulden c:lo· 
layı da bilhassa minnettanm. Fransanın 
Romanyaya sadık olduğu gibi Romnnya 

da Frnnsaya sadıktır. 
B. Dclbos bundan soma seyahatindeı1 

b<!hsetmiş ve ezcümle demiştir ki: 
- Resmi tebliğ görüşmelerimizin ha• 

vasını ve veçhelerini göstermektedir. Si• 
yasdlerimizin esasları orada sarih suret· 
tc belirtilmiştir. 

· B. Delbos bundan sonra Milletler Ce· 
miyetine karşı iki memleketin müşterek 
bağlılığını tebarüz ettirmiş ve bu husuş· 
ta şu sözleri ilave etmiştir: 

- Milletler Cemiyetine olan bağlılı· 
ğımız bizi sulh için daha geniş emelle· 
re malik olmaktan menetmemektedir. 
Diğer milletler bizimle ayni düşüncede 
bulunmasalar bile biz onlarla iyi ahenk 
halinde yaşamak ve hepimizin menfaa· 
timiz için iş birliği yapmak arzusundayı:t· 
iki memleketi alakadar eden meselelen 
işte bu umumi fikirlerin ışığı altında tel• 
kik eyledik. Şurasını söylemeliyim ki ara• 
mızda daha ziyade derinleştirecek vaı.İ· 
yt'tleri aramakla iktifa ettik. 

Seyahatimi yanlamış bulunuyorum. 
Daha evvel Londrada F ramıa ile lngilte· 
re arasındaki ahengi ve fikir beraberli· 
ğini kaydetmek ile bahtiyar oldum. fran• 
sa • Polonya ittifakının rasinliğini ve carı· 
!ılığını müşahede ettim. Bükretteki ika• 
metim hakkında söylediklerim bu ziya· 
retten ne derece memnun kaldığımı bariı 
ıurette gÖ!'terir. Eminim ki bundan son• 
ra gideceğim dost memleketlerde de aY' 
ni müşahedelerde bulunabileceğim. au 
suretle seyahatim F ransanın dostlukların• 
tnkviye ve umumi sulhu da idame ..,. 

- Majeste kralın bana göıteımek takviyesine yaıamış olacaktır. 

Ki gıda zelzele 
Yer 22 saniye sarsıldı 20 

ev yıkıldı 21 ev harap! 
Istanbul, 11 (Hususi) - Enincan vi

layetinin Kigı kazasında şiddetli bir zel
zele olmuştur. Zelzele yirmi iki saniye 

sürmüştür. Halk büyük bir korku ve 
heyecan içinde evlerinden dışarı fırla
mışla rdır. 

Gittikçe nrtan bir hızla ve yirmi iki 
saniye gibi uzun zaman devam eden bir 

sarsıntı yalnız kazn merkezinde ddilı 
civar köylerde de telaş uyandırmıştır ... 

Kasabada dokuz ev yıkılmış ve 21 e'l 

hasara u[,rramıştır. Kazaya bağlı köylel"' 
de de yıkılan e\'lerin sayısı on birdir .. 

Insnnca zayiat yoktur. Kigı son nuf ı.ısJ 
göre bin yüz küsur nufuslu ve 210 Jııt· 
neli bir kasabadır. 

~--------------------------------------------~ adlı harp gemileri dün on beş dakıka 1 kist tayyarelerle harbe tutuşmuşlar ve 

kadar Alicanteyi bombardıman etmişler asilerin iki bombardıman tayyarcsiylo 

ve cüınhuriyctçilcrin sahil bataryaları bir avcı tayyaresini düşürmiisler ve iiÇ 
tarafından açılan ateş üzerine -açığa çe- t . . _ w.,. ...... ccbııt 
kilmişlerdir. Asi kruvazörlerden blrin
de bir yangın çıktığı zannedilmektedir. 

avcı ayyaresını yere ınmege •·· 

etmişlerdir. Bir cümhuriyetçi tayy::ıresl 
düşmUştUr. 

Aragon cephesinde Frankistlerin yir- bııt" 
mi bombardıman tayyaresi 40 kadar nv- Dün akşam asilerin on sekiz boıTI 'O" 

dıman tayyaresi Barbastre ve CasteJ 
cı tavuaresi tarafından himaye edildik- l• ,,,, C'" hııf 
leri halde Bajarlos ve Candashos tay- nu bombardıman ctmışlerdir. üI11 e) 
yare meydanını llombardırrian etmi§ler- yetçi tayyareler bunlara hücum eder ,ı• 
c1ir. hiç zayiat vcm1eksizin iki asi tayyare 

Cümhuriyetc;:ilerin tayyareleri Fran- ni düsürmüslerdir. 


