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imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BILCIN • 
8qmuharr:ir ve umwru neşriyat müdilril: Viyanada Çek tayyareleri 

HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDE'I1 Türkiye için Hariç lçtıı 
Senelik 1400 2900 

_Altı ayi;ic .. :::::::........ 150 1650 L TELEFON: 2697 

FtA Ti ( S ) KURUŞTUR 

rp k 
Cümhuriyetin ve Cii.mhurlyet eserinin fıe1c~, 14'f>a1alan "1ca" tfılcıst f4Z8'tedit' 

ır as mak 

Istanbul 24 (Telefonla) - Viyanadan bildirlll
or: Bugün Viyana Uzerlnde Çek bombardıman 
yyarelerl g8rUlm~Ur. Bu tayyareler, tayyare 

toplan tarefından uzaklqtırılmıştır. 

YENi ASIR Matbutmda bavhniftir 

Çemberlayn Londraya dö.l 
nünce beyanatta bulundu 

Sulhun· mukadderatı bir 
kaç saatte belli olacak .. 

Hitler muhtırası 
Hala gizli tutulmaktarıl11r 

Bu muhtıra Prag fıükümetin~ Al
manya hesabına tebliğ edilmiştir 

Çemberlay n: ~' Çekoslof!ak
Yanın hükümraniyet . ve 
istiklal icinde kararını 

• 

vermesi lazımdır,, diyor 
logiltere Fransanın askeri !ed

birlerini tamamen tasvip 
Bay Çemberlayn Alman tUkerleri 

Almanya 
Alman ordusunun 
Südet topraklarına 

girmesi için 1 O giinr 
lük bir mühlet verdi 

o (% 

Bu en son sulh tek~ 
1 

lifi imiş .. Kabul edil• 
me~e harp muhak· 

kaktır 

Hitler hiç bir teminat 
1 

vermeli kabul etmedi ı, •etmektedir 

lnı?iliz parlamentosıi Salı günü 
İçin toplanmağa davet edilmiştir 

Pmi• 24 (lJ.R) - Vaziyet gerginliğini muhalaa ediyor. Bu telgra/ı takip eden bir k~ .aat i,ln-. 
ile wlhan mukadderatmm belli olacağı zannedilmektedir. Bananla baaber ihtilafa adilane ve mao 
idil bir hal fekli bulunacağı ümidlaine hala yer vardır. 

Godesberg 
Kandili 
S .. d" on u ... 

- YAZISI VÇVNCO SAYFADA -
Pt1Ti• 24 (lJ.R) - Fran.u rami mahalilinde JU beyanat yapılıyor: Köprüler ke•İlmif defildlr. 

Salhu lnritarmalı hala miimlriiruliir. -SONU 4 UNCO SAHiFEDE-

e osl v 
sefe berliğinı • 

1 t 

Şahinşah 
Mısıra giderken 
memleketimizi 
ziyaret edecek 

• 

Fransa ve Sovyet Rusyada seferber
lik hazırlıkları yapılıyor .. Strazburg 
şehri sivil ahaliden boşaltılmıştır 

Parla, l..f (A.A) - Jhtiyatlann aillh birinJ teıkil etmektedir. yor. 
altına çağırılmaaı hıuıuunda alınan ted- STRAZBURGUN T AHLIYESl F ranaızlann me~hur Majino müdafaa 
birler hudutlann hpatılma11 için llzım Londra, 23 (ö.R) - Franaanın ih- hattına dahil bulunan huduttaki Straz· 
olan kuvvetleri itmam etmektedir. Bu tiyat kuvvetlerini ıil&h albna almak ıu- burı müstahkem oehrl ıivil ahali aakert 
davet umuınt Mferberlik.ten daha evvel retlyle eeferberlik illn etmesi harp ihti• otoritelerin aösterdikleri lüzum üzerine 
derpiı edilen ıon emniyet tedbirlerinden mallerinin kuvvetlendiiine delil sayılı- - SONU 4 UNCU SAHiFEDE -

Türkiye 
Dünyanın sayılı 

bir piyasası 

olmaktadır •• 
--0-

ı.tanbal 23 (Huaaat)" - Beyne). 

milel ticaret odau reisi V *on ,eh

rimisdea aynlclı. Be7anatmda TUr

ldyede sördüfU iyi kahulden tefek· 
kürle bahsetti ı cTürkiye dün,anm 

sayılı bir piyasası olmak lberedir ••• 

Çok iyi bir lktuatçı olan bqvelrilinb 

bay CeW Bayar yakm samanda 

Türkiy.,.t bir eanayi memleketi ba

Uno ıetirec:ektir. Ankarayı ziyare

timde, orada relıi bulundufum bey. 

nebnilel ticaret odası mUeaaeaeainin 

namen ıubetini açtan.. Tiirlôyenin 

Atatürldin bUyük baynuuyım. Do-

lattıimı memleketlerde ve Ameri

kacla Türkiye hakkında çok ıiizel 
,.,.1er anlatacatmı. Memleketinizi 
çok beiendim.. T'ürldyeyi tekrar 
sönnek emeliyle ayn}ıyonmı.ıt de
di. 



SAYFA: 2 
ES s 

Fen aleminde: ......... Do·n·muş haya 
pro.blemi •. 

YENrASIR 
EZ! LLES1kL$4 ES JA 

iR ERi 
Pazarlıksız satış 

Kontrolünu belediye Çamlık kermesi 
yapacak 

Vilayet makamı. haftaya Cumarteai D •• b •• •• k ' 

se 

1 Go esberg 
Kandilı 
S .. d .. on u ... 

- BAŞT ARAF1 t tNCl SAHtFEDE -

hiyette tavizat istemiş olmasıdır. Donmuş balık öldükten 
sonra dirilebilir mi? 

günü tatbikine başlanacak olan pazarlık- un uyu neş e ve 
sız aatıt kanunu etrafında son hazırlıkla- Çckoslovakyadaki hazırlıklar rnU" 

rını tamafüll\m kla nıe guldür. Vilayet '"" ı • • d t• kavemet lhazarltklandır. 
pazarlıksız eatı kanununun tetbikatının. eg ence IÇID e geç "'I 40 yaşına kadar otan ınınarı" 
kontrol iııinln naıııl yapılacağanı belediye- seferberliği ilan edilmiştir. Bütih• 
lere ve ticaret odalarına tamim suretiyle bunlar Çeklerin büyük bir inhidam 

La mua mecmuasınd,!!?l bildinni~tir. Kontrolde bilhassa belediye Kusadasında verilen balo Kermesin tehlikesini tam genişliğile hi~ 
Yaygın bir kanaate göre, balıkların, muı bir balık ölmüştür. Yalnız üsttaba- memurlarının vaiifC!eri ağır ve nazik- ' rclc: cYapacağunız tavizat işte bun· 

ölmedeıı.birtahtaparçasıgihikınlacü kası donmuı olan balıklar • .nesiçlerin tir. T'acaret odası da bu ıişle alakadar cidden müstesna oe muhteJ:em danibarettir.Bundanilerwyoktur.t 
derecede dcmd.urulınaJan mümkün.dilr. canmn neticesinde gördüğü zarara göre olacaktır. J" dem~e hazırlandıldanna §Üphe hı· 

Puşe bu düşilnceye karşı isyan etmişti. yaşamakta veya ölmektedir. Ancak sathi --=-- bir zaferi 0ldu rakmıyor. 
Fakat aynı zamanda Puşe ve daha son- bir surette Clonmuş olan bir balık muvak- ~-h dl . . J k Bir harp ihtimalini pek yakın his· 
raları Şarl Rişe, bu iddiaı:ı.m büsbütün katen sertleşmiş o!sa da, ısı'tı1dığı ~am:ın ":/" i ığe giaer en Ba-inci rünü Sclçu'kta lbaifıyan 'Ve ikin- ri ile ayrı ayn meııul olmak suretiyle ICtrnekten doğan hu vaziyet ya1n1ı 
yersiz olrn- ı~ı gasteren tecrübeler tekrar :yaşaıruı.ya ba§lar. af ft ay/ f k ÇOCUğU nu ci .günü Kutad.asında lbiiyük bir :neıc ve nezaket ve niiaafirpcnerlik ibruından Çekoslovakyaya mün~sır değildir. 
yapmıştır. Suhunetin sıfırdan aşağı 15 B. LUye, gözbağcının şu suretle hare-- canlılık yaratan kermesin dün üçüncü geri durmıyorlardı. Bavyera hareket halindedir. Çek hu" 
dereceye kadar indirildiği buzun içinde ket ettiği kanaatindedir: Kırmak iste- bırakmış ve n aünü ıidi. ÇAMLIKTA dutlarına Alman motörize .kuvvetle-
balık dondurwuyor, tecrübenin başında diği 1balıklan :m.a}i hava içinde en az Dün ö,ğle vakti adliy~ dairesinde ikin- Kup.dası kermesi ba'kı'katen cilenccli Qtorayı Aziziyede yüilerce Selçuklu, Tinin akını devam ediyor. iFransadll 
ve sonunda 'hararetin inme ve çıkması otuz saniye lbıra'kmalcta ve can1aııdırmak ci as'liye ~ önündeki kanepede olduğu kadar faydalı ve muvaffak bir Kupdalı Ve köYlü davul :zurnalarla kar- ihtiyat zabitleri silah altına çağrıl· 
tedrici surette yapılmak şartiyle hayvan istedildeıirii de on iill on iki '5an.iye 'Zar- eyb La'J.inde 6 11.yı& bir kız çocuğu bu- eser olımq, bütün bu mUhitte büyük ~ladılar ve davetliler bir eelin alayı gö- mıştır. Nihayet lngilterede bugüne 
canlı ka4y-Ordu. K.at'.i ölüm ancak 20 de- fmda dışarı çelanelrtedir. ~umnu ur. ÇooUk uyanınca ağlamağa bir !hareket uyand.ımuştır. Kermes mü· türülür gibi hallan ne§esi ile sanlı bir kadar yapılan tavizatı bir zaaf ala• 
rece soğuktn ıvukua geliyordu. Neticeleri 1936 -da neşredilen M. Lü- iba§lam ,.e bunun tc:r'kcdilıni§ bir ço- nascbctiylc açılan ımahsılllcr sergisinde halde çamlığa kadar götürüldüler. meti sayan büyük halk kitle-

1892 • 1893 de, Pikte, yalnız soğuk yenin tecrübeleri haddiz:abnda ente.re- cUJc olduğu 'Zannı ibisı'J olmUJtu. Kup.dalılann milli mahsUllerimizi çok Kuıaduı bandosu çamlık oteli önün- leri cSulh ıhaverisi• B.Çembcrlayn 
bnh değil 11.ynı zamanda sıcak .kanlı sandır. Fakat profesör Ba'lıme'tiyefin v _.__ d - --'''d temi% bir --L:lde ihraç etmek için gö.- Jek.i düzlükte eüzd parçalar çalarken aleyhinde nümayişlere başlamışlar• 

• • - "ıapllllD arqtırma a. çocugun va.u e- ~ d G l k h " l k" f hayvanlar üzerinde de, onları fı:igori- <donmuş !hayat> hususundaki tec:riibe- • B Elifi ,L!_ -· L "'-!-1!!'.:-d terdikleri dikkat ve titizlik çok hop git- davetliler de ciğerlere ııifah ve serin bir ır. örü üyor i aaise erin in ışa 
• " 1ftA 1 kı . lb" :ı....: ISl n. m u;ıng aorgu ııa.;ulllJlSU• e d' 1 . d k k fik bir ruyunun soğı,ık ve lrura havası- lenyJe karşı~.ın ınca ~11lleti ır .-t - 'L ': -'--=--• dinl -· . . w ~ vıe takdir uyandırmııtır. canlıldc veren çamlar altında dola~ağa tarzı en ışe en ağıtma tan ço 

ruut ,_,""'4.Y~e cnecqp llÇlD çocugunu le 
na daldırmak şariiyle, bu tecrübelere daha artar. dl'- .__-"!..:1 da t ,_ ....:.::..: ._...:1 _,..1m '\'ine kermes münasebetiyle Kup· açl.ldılar. Dün çamlık tam bir rneairo yeri uza tır. . . d r._ • a ure ıııı;onaonın cr,ıı;.e ...... ~ ıı 
devam etmi:§'.tir. Balıkları tedrict :surette Bahmetiyefin tezi ~ ur: :uunmuş bir _JI_ ._ d' . ~--'''- a·ı ·.,..; dasında mevcut on bq yirm.ı eaııdala halini alml§b. Yakın, uzak bir çok köy· 

'---'L',1! b ha1i ve ÇOCUIFO m;;cn ışıne R:SU111 ıc ı mıu~r. 5 lh · ·-1-ld lm dondurmanın, sonra onları ağır ağır ha- w:viyet tekrar canwuı.uıu.uyor.sa, u ili.Ye olarak vıl]imiz ve parti ba,kanı B. lülerin .çoluklu çocukla halkı etrafa dol- U U ıtıwı en ayrı ıyan bir po-
p.ta avdet ettirmenin mümkün olduğu bir wavaŞlamış hayat Mdisesi addetme.k -=- Fazlı Güleç tarafuıclan !K:apdahlara cön· dumı,QJ1ardL Halkla beraber gelen çe- litika kurtarabilir. Bugünkü gidiş bıı· 
mtŞılıade edildi; 15 d~ce .90ğukta, ba- pek tabiidir. Bu yavaşlamı~ lhaya't yahıız Liman laali yeli derilen futalann a. iıtiraki ile yapU.n "ili sabalar da •ir cün}eıiıı baıeketsiz- nun aksidir. Her tarafta sinir huh-
lıldar blr bm parçası haline geliyor ve uzviyetin doduttılması sure~le d.e:ği1, Ağustos ıayı içinde lmm limanıoa 141 büyi&k deniz yarqlan ve ıoeıllikleri ya• liği içinde uyuyan bu aüz;d tabiat levha- ranları, nümayişler, kin ve husumet 
hattl hakikt bir bu:.t parçası gibi kırıla· falcat 1bu.ı. ~e ~ ~erle de ifü:rk. 2 .AJmaıı. 1 Amıerilcaıı. 6 Oani- pılmı,. bütim civar Jkôitıcrden gClen iha- •:içinde ayn bir yer alıyOTdu. Bu ura- dalga~m kabartan tezah~ ":~: 
biliyordu. Tedrid bir ısıtmadan sonra, husule gelebilir •• Ş'unik .rea'ksiyonlarm marlca. s Felemenk, 3 Fnuwz. 20 lngi- k&t zeYbellcr ı kıyafetleri ile miIIJ da. öDlerinde ~avut ve zumalan ile ha- ~· B!r. başka yazı.~·nızda 8?yledi~ı 
balıklar tekrar y~ıya ve yilzmeye hararetin düşmesıyle yavaŞa~ ~ iliz. 2 lsvcç. 1 t llta{ya.n. 4 acar, 1 Mısır, rahlar oymmııludır. ldltl z:eybe1c ve peMivan gnıplan da ~ız gıbı korkulu ruya}ar ıt:>ıtmemı,?" 

yorlard.L 20 dereoeclen. atağı indiril- dur. ~u balwnaan ıc1onınuş bır vazıyet, 2 R 1 So 3 Yı oSl 11 Kupdua lcennesinin en parlak kısmı çamlJia gehnekte idiler. tir. Bu fırtınalı sıecede GodeShergııı 
digı-· takdirde tecrilbede muvaffak olnmı- şimik ve fizyolojik h!diselerln pek ya- o:m.a.ııya, vyeı, av, gece olmu•tur. ZiYAFET VE EYLENCELER etrafa dağıttığt ışık bir gece kandili• 

Yuııan, ve 1 Panama bandıralı vapur " 
yor!u. vaş husule geldiği bir uzviyet demektir. 1 Ak•am, partinin denize nazır hü..:.L Saat yarımda, valı'mız' B. Fazlı Cu··1eç nin kendi kendine sönen ışığından - ge miştir. Gelen vapurlann safi tonila- " ,..,. 

Rus biyolojistl Bahmetiyaf'in soğuk Isıtma suretiyle bu hadiselerin süratlen- tosu 1 34322 dir. gazjnosunda, lzmirde bile emsaline al: namına verilen ziyafet masası bll§Jnda ibaret kalmıştır. 
ve sıcak bnlı haywnla.r üzerindeki tee- mesi, ınonnal ~ geri <dönmesi tesadüf eclilcn ve hakikaten çok rnUhte- toplanan davetliler bandonun güzel ŞEV.KET !BlLGlN 
rübelerl bahklarm ve diğer donmuş bazı demektir. şem bir balo verilmiştir. Bayan Ziya ve nağmeleri içinde ve çam ağaçları altın-
hayvarıların tekrar hayata dönebilecek- Fakat kan ve safra gibi iç usarelerin Eae aecesi Lcmmi Odct, Bay Servet, Bay Ziya ve da n~~e içinde yemeklerini yediler. D . t 

k ıd. · h t d · 0 e · onanmamızı zı vare lerini göstermiştir. Fakat soğuğun bir cereyanı esi 1 nu aya ın evamı ım· Bu gece saat 2 1 <le Halkevi salonunda arknda.IJnnnın tc~il ettiJdcri tertip ko- Ziyafeti müteakip ~eybeklcrin milli -' 
addi aşmaması şarttır. Bu lhad aşıldığı lk nsız görülür. Kan <donıınc.a., uzviyet İzmir li~csinden yeti~enler kurumu tara- mitesi tarafından ince bir zevk ve itina ralmılarına davetlilerin de iııtiraki bu 

takdird ba11klar ö1üyordu. ölilme mahlrumdur. Fakat dirilen iUZVi- fından cEge gecesi> yaşanacaktır. lzmir <ile hazırlanan bu balo, Avrupa garden· güzel .günün samimiyetini bir kat daha 
Bilhassa su teknesi içinde dondurulan ye-tlerde Jkanm da donmuş n!duğu müşa- liatsinden yetişenlerin hazırladikları ge· partilerinden farhız bir htıükemmcljyet. e.rttmru~. Zevkle eeyredilea pehlivan 

J>aiıklar bir kaç hafta sonra diriliyordu. hede edilirse bu cdiriliş> nasıl izah edile- cenin n eli geç~ ümit ediliyor. te olmuş ve cidden takdir uyandırmııtır. gür ini müteakip Selçuk, Kuıadası, 
Hayvnnlarm kanının sıfırın 4 ila 5 de-- bilir? . . . Balo başlriına.Zclan <Snce bay Mehmet Al Aiiziye. Burgaz evcılarının atıı eporlan 
recede donduğu :nrllşalıede edildi. D çok zaman once, ısonradan dirıl- .............................. •11 ......... , •• Demir gü~e1 bir musahabe ik Ku1&Clalı- te.1'ip eui. 

1924 de, Britton aynı tecrübeleri, ba- mi§ halayvaknlarkda bu ilmç dod~afarzhadediis::~ E Gelen/er' Giden/er ~ lann toplu hareketler karşısında göster· Kekliği uçarken ve yumurtayı havada 
t1 ··ı · · tam o ra vu ua ge e ıgı "'ll!T" ........................................ ., •• dikleri genı'• at"kayı ta'""irle belı0rtmı'•-lıklarm iç uhune erini o çmeye ıtına 1 ·•-~ ~· ·ı..,1 .... ..r i fi D . I' b B M ha M''fit. A " ~0 .. vuran avcılarımızın davetliler ve halk 

ıeder.ek :tekrarladL Iç suhunetin takriben ti. Spo azzafil, ~n~ tecrliue u-ıne • enız 1 me usu · az r u Y· tir. Ço'k eç vakite kadar büyük ncıe üzerinde bıraktıkları alaka cidden bü· 
Is r 1 da b' d dit..:.nw.. naden donm uzvıyetlerde kanın mayi dm mebusu B. Maihar Cerman, lktuat içinde geçm bu balo Kuşadenın •o.yal yüktü. 

ı ırınb alıklarmtın hır' saatereceeçmedye ~· g .. 
1
udUkza' -- halinde kaldıgwı hükmün vardı. E&ı.sen vekaleti müfetti .. lerinden B. Re.,it Ata-

-s " hayatında unutulmaz bir iz bırakacaktır. Ak b t b d · · man a ır g en o b'' .. unl w ~.,.. 'b' 1 k tk k~1 • •• _._, l . d B şam eş e ura an ıstemıye 
. . .. dil Sıfı d . d h utun uz ugunca ~ gı ı sert eşcce soy, tısat ve aıetı muri!UUp erın en . KERMESiN SON CONO . nl d 

ennı gor . r erece cıvarın a, a;y- mıye ay an avet1iler istasyonda hal· 
h _._..,.. '- siliy' dikl . derecede donmuş olan balıklar artık dl- Atıf şehrimize eelmiıılerdir.. .. Geceki balonun neşesini hala yilzle- ıkın, (Yı'ne beklen'z .. Da'una .. ve sık 

1
_1_ 

'Van, aıxA""~en ,,...e or ve ~şıy~r- rilemiunr. Demek ıki donmuc balıkların Aydı eb B N T - ur. 
du, fakat ısıtıldıktan sonra faalıyetine ,_ be...,~ . ;;ı_ ,___ ;J -:r ,__ A .!L n J m uaueb · lBazmBı opçuoğlu Tinde ~n KU1ııdalilar dün sabe.'h. vi- Relin) ıtemennileri ile uğurlanddar. 
:tekrnr başlıyordu. V~gman 1936 <ia bu- a~ı tiı:li 'tayın eueu ıMillm uonmuş owp ywna, u:mır ım usu n. cnal Nenat 1ayet veteriner müd.ürlüğünün hayvan 

benzer ticel cld etti. olmamasıdır. Jstanbula, eaki valilerden B.Rahmi Is- sergisi açılışında da hazır bulunm~lar-
ına ne e.r e Bahmetiyefe gö.re, donm~ balıkla- tanbula, toprak mahsulleri ofİIİ umum d 

Selçuk .istuyonuna ııircn otorayı yine 
SELÇ'UKTA COZEL BiR SORPRIZ 

iste• 

Limanımızda bulunan donanınnınıt1 

dün öğleden sonra halkın ziyaretine mil• 
ade edilmiıtir. Donanmamızın y 1111 

limanımızdan ayrılması muhtemeldir. 

= 
Belediye seçimi 

Şehrimizde belediye sc,imi hıwrlıkle• 
n ilerlemi§tİr. Şdür meCliai ualığı için 
Partice gösterilecek namzetlerin tesbi• 
tine başlanmıştır. 

-·-=----
B· Saffet 

Trakya ıumumi müfettifliği ikt t rnü• 
viri B. Snf fct Sezek. dün KoD.ya vnpu• 

Tiyle [stanhula gitmiştir. 
Bu~~ evvelki tecrübeleri tekzip nn kanı, soğqğun had. noktasından (10 müdür muavi · B.şakir T orab lstanlnıla, ırCBoz ıı'lır), (Montapon) ırktan yetiı-

;eder gorünilyordu. derece) evvel sulplaşmaktadır. Bnhme- lk.tısat vekaleti te,lcilat1andınna müdürü tiren on hir hayvaa sahibine veteriner 
muzjka karoıladı. İstasyon peronu taoı· --------------

Stil, nesiçler sıfınn altında bir ık.aç de- tiycfe ğore .soğuğun had .noktası hayva- B. Servet Mahmut 1staııbula gitmişlerdir. dirclktörii ıbay Khım Uy,gur tarafından 
rccçde dondurulduğu zaman, içlerinin nın knnmm donma sürati :ıüsbeünae te- -=- mükifatlaT verilmi§'tir. 
lbüyük buz kristalleriyle dolduğunu, su- halüf ediyordu. Eğer hal böyle ise hay- iz m 

1
• f Bundan sonra Kuııada, Selçuk.. civar 

yundnn mahrum knlan hücrelerin hayat van soğuğun had noktasından sonra ka- köyler halklarından kalabalık bir grup, 
blrlliyetini ikaybettiğinl, halbuki çOk nın donmasına kadar yaşamaktadır. Fa- L • • • 50 • • [ ba•ta """rti mensuplan ve '-aza bandosu 
.ser! bir d hallnd eseIA • ısuının ıncı yı ı " r--- .ıı; onma e - m mayı 'knt bu iki an ıanısında vu'kua ge1en ne- olduğu halde çamlıkta yapılacak eon 
hava içinde - hücrelerde .QOk daha kil- ôir7 Bu bir hayat hali değildir. Çün'kil kutlu/anacak kermes eğlencelerine iıtirak için gelecek 
çük :ve zararsız kristaller teşekklil etti- donmuş 'kan cereyan etmez ve bu iftihar- Iz.mir lisesinin 50 inci yıl dönümüne lzmirli misafirleri k.ar§ılamak üzere Azi· 
ğini söylüyordu. 1a maddeler arasmda mübadele kesı1ir; ziyeye gelmı~•lerdı·r. 

isabet eden 9 birinci teşrin J.938 p:ızar ,.. 
Buna mukabil Sen - Lui (Birleşik fakat bu bir ö1üm 'hali -de değııdir; çünkU günü zengin bir kutlulama merasimi ha- DA VETLILER1N JZMJRDEN HARE-

dcvl~er) biyoloji laboratuvarında M. uzviyet tekrar hayata dönebilme.ktcdİr. 
zırlamak üzere geçenlerde mezunlar- KETLERi.. 

B. 'Lüye, kendisine mnYi havayı ve~ Bu uzviyetin hem yaşamaktan kesildiği d il kk ıı.. · 1 t 1 t Dü b h '-•- -" . " '' k • 
olan ::~ . bir .. b..JH.. ,_ h d h ,._ ölm . ld w b' an m re ep ·uır top an ı yapı mış ı. n sa n saat se!UZQ'C ,;MJ,Sanca •-

mı.u=. nın gaz "fı'-'mn .ıur- cm e enwr.. emış o ugu ır mu- B t -ı~ .. ~cıa .. 't ~ı,,..,;~ 1 d ki lb d • . . . •. .. . . u o~ uç omı e ıseli"-"'u.<:i ve auronun a usust otomya avetliler 
mızı balıklan ımayı hava ıçmde dondur- tavassıt haldir. Bu <ne .olu, ne dirı> ha- b k ·ıeı - .. ık ~d f r et · • et w b ~ l _ _!J I 
duğunu \'C .sonra tekrar .hayata avdet et- line profesör Bahmetiyef canabiose> is- u .~"UÇ 0 an an ıy e gırt- g mege a.~ amış arnrr. stasyon pero· 
"-.:ı:::.:-· .. 1_.ı:~· . __ 1 •·- • • • tir Bah . f .. b ihal şerek zengın bır kotlulama programı ha- nunda emnıyet direktörümüz B. Sall-
u.ı-... ,o-.uı .sqy l:Wt>ını iUUauı. mını vernuş . metiye e gore u , l h · d 

.. .. , uhunet şartlarma .. b' .ka hafı zır amaları karar altına alınmıştı. ettin avetli bulunan konsolosları, §eh· 
Butün bu ıfeuıdlı '·aklıları nasıl m- s. • g~ ır ç a,, 'Komiteler faaliyet1erini hitama erdir- rimizde bulunan h:mir mebaSlarını, ga-

J .. ..+ırmalı" hır kaç ay devam edebilir. • ~ 51) i • l ;:J•• •O •• ..!1..-!-~ 'l • k a• • hA • 
"'!l• • .. • _ •. • 7Ill§ıer ve ncı Yl o umu = zetecı erı en ısıne as 1nce nezaketi 
Davayı aydınlatmak için B. Lüye ba- . L~y~n yaptığı tec~bele~ Babme- isabet eden 9 birinci teşrin 938 pazar gü- ve kermesin neşe ile geçeceğini müjdeli-

hldann donması hakkında yeni tecrübe- tiyeflnkilere mutabık duşmediği ve onun nil saat 9 <la 1zmir Lisesinin büyük ka- yen tebessü ü · ı b 1 d 
1 1 l d c:anab' te · · te •t ctmea·w· .. "IU m 1 e Tfı ıyor u. 
ere girijti. 40 mi imetre uzun uğun a ıose> . zıru .. yı . ıgı .goru - palı salonunda zengin bir programla me- V U muav.ini B. Cavit te geldikten 

babldar akvaıyomdan ırıkanlarak ısqyu yor. Lizyenm ıtecrubeleıinae ~·alnız kan- · · ,,___ kar . 
1 

d. · -'•-· b h _._ 
' ·:: l rasım.ın yaplllll<l!ilDa ar vermış er ır. sonra 11e&tz on e§te otoray ar1::11;.et et· 

acele kurulandıktan sonra bac aşağı an donmamış olan balıklar dirilmekte- M . 1 . Li . . fi..,t• .ı~ t' ' " di . erasıme zmır sesının ye"':i ırı..ut>~ ı. 
olarak mayi hava i_çine sokuluyordu. r. Bu farkı nasıl izah etmeli? Bu :tın. ve yurdumuzun :her :tarafına mrvılm1cı Çok raı_ t ,._. tl'k ) uf-L 

clisenin sebebi • ihitin artl d ,., .,, ··~ na geçen un saa ı yo c wr. 
Muayyen zaman sonra, balıklar, CÜ>ğ- • m mu .. :§ . arın a, su- olan biltün mezunları aavet olunm~ esnasında mi muavini B. Cavit ve cm· 
rudan doğruya naklediliyordu. Soğut- hunet~nde, do~anın suratınde mi arn- lardır. niyet direktörü bay Salahettin davetlile-
ma ve ısıtma süra'lli oluyordu. mak llamndır · 

- -

racak bir halk kesafeti ile dolmu,tu. 
Otoray.. Yapraklar, yqillilderle sÜı· 

lenmiı uzun bir masa önünde durdu .. Bu 
masanın Üstünde, üzerlerinde kermes ha· 
tıralarını taşıyan etiketler ve Kupdanuı 
güzel resimleri bulunan 'Zarif üzüm te• 

pet1eri ve ince bir itina ile arnbali.j edil
miş inCh paketleri ile dolmuştu. Bunlar .. 
Kermes davetlilerine dağıtıldı. 

Selçuktan halkın sevinçli tezahürleri 
arasında 'beı yirmide hareket edildi. Ci· 
di,te olduğu kadar dönÜ§te de çok ra
hat ve neşeli bir yolculuk yapan davet• 
lilcr hiç bir yorgunluk hissetmeden .A:I
sanca'kla aynlırlarken kendilerine çok 
güzel, neşeli ve faydalı bir gün geçrit· 
mi~ olduklarından dolayı vali muavini 
B. Cavit ve emniyet direktörü B. Sall
hettine ayrı ayn teşekkür ettiler. 

Bilhasaa konaoloılar ve aileleri çok 
memnun kalmıılardL Aziziye çamlığının 
cana can .katan sıhhat ve nete kaynağın• 
can 111lc sık faydalanmak arzularını giz· 
lerniyorlardı. 

* Oç gün devam eden kermes cidden 
muvaffak olmuı :ve gelecek yıllar için 

Bu tecrübeler baz;ı ıva'kuılann tesbitine Bu :mcscle yeni ıtecriibelcrle halledil- • 1 , ~" • • --~· • ·~· • • • • "" • • ,.- . . . , 

teşvik.Hır bir temel te,kil etmiştir. 
Kermesin muvaffak bir şekilde hıız.tr" 

lnnmasında kıymetli mesaileri görülcll 
kaymakam vcki1i bay Muatafa Çakııtoğ• 
)unu. parti reisi B. Azmi Güvenç, beledi• 
ye reisi B. Mithat, selçuk muhtan ba1 
Hasan ve arkadaşlarını ve bilhassa ket• 
mes eğlencelerinin büyük bir intizarnle 
cereyanını temin eden Parti yardırnC1 

Üyesi bay Mehmet Aldemiri tebrik va 
takdir ederiz. 

* Selçuklular, sayın mebusları B. Mı:ıtı· 
mut Esat Bozkurtun misafir bulunduldı,ı• 
rı kardeşinin evi önüne giderek buradıı 
:zeybek oyunları oynamışlar ve B. Mııh• 
mut Esat Bozkurt halkın nrnsında yet 
alarak hemşehrilerinin coş~n neşesi11° 

~timk etmiştir. 

B. Mahmut Esat Bozkurt, dün akşıııt' 
kermes davetlileri ile birlikte SC1çuktPll 
§ehrimize gelmiıılerdir. 

* Oç gün dcvnm eden Selçuk, Ku~do• 
sı ve çamlık kermeslerine ait foto ırıu: 
habirimizin resimlerini foto reportoJ 
halinde anlı sayımızda neşredeceğiz. 

yaramıştır. Mayi havanın hayvanın vü- melidir. cDonmuş hayat> problemi yal
cudu etrafında kaynamaktan kesilmesi nız istisnai bir nazari kıymete malik de
)''mÜ ~ muhitin suhunetleı:inde ğildir. Endilstıi sahasında !bu canabiose> 
muvazene ıolması ıiç:in tam ill lk:ıriı: tuılindP asti~de edile'bilir. Misal: Cınnlı 
be; sa:Dzyeıiin geçmeSi lhzmclı:r. Otuz .ıuzv.iyeflerin. bJlbassa lba'hldarm, ıuzun 

saıızye sonnı çikan1an lbahklar ikm- !bir zammı ibcmılmadm ınnihafaza edil
laca'k bdar :serttir. llç1eıi szÇ bir ma~ meSi ıimkl:nı. 

FUAR 
YENİ BİR 

KAPANDI 
SİNEMA 

FAKAT 
DOGUYOR 

aedir. Yumı. ilA otm: saniye içinde 
ç.ıbn1ırsa.. gene lkttılabillr1er: "Wcudım 
etrafı &mmu§iur, blcat iiç uzuvları dan
~ ıve kanar; geri tarafı ı1.0 m. l5 

= 
Teşekkür 

milimetre ıuz.uriluğw:ıda ıtammnen dem- Eahı vBliden:ibı hasta1ı!ı za1mınında 
mu_ştur. ~nı l}ilhmiian ~ik- lbüyük a1Aka w 1amhni b1r yalmjliJr: ile 
tmı sonra ibir bç rnıiye beklmdrse, .ıso- emri ıtedarishıl candan bJ:n:ıl ıe&n .aiiz 

• ç !tarafı clondurmalcta dem eder arkaaŞarmı dahlliyeı mtibibımm Esat 
ve ~çı • niüW:let sulp ~ Hatiboğlu, Şem Uğur. Gsınm. mi Em
gelir. Mayi hava içindeki yirmi aört sa- sun, Muaıtim 'Ekrem Hayri tistilndağ ile 
niyedcn nz kalan balıklarda üst tabaka- nziz kard~<dm Operatör Faik Ibrahim 
nın donma derecesi daha azdır. öktcye candan fÜkranlarını ile ebedi 

minnetlerimi arzedcrim. ,_ Eczacı K('mal 

Kültür parkın en güzel ;yerinde GAZiNONUN karşısında 

•• •• • 
KULTURPARK SiNEMASI 

AÇILIT8B 
MUkemmei koltuk • En son sistem makine - Rahat v• genlf ••lon - DUnyanın en bUyUk flllmlerl 

BU~Ok sUr.plrlzler • • • OörUlmiiielidlılllra.ılıiiıi•aıliııiil•Iİııılıİİlııİıl--------
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Hatayda . A umu mı af ilinı 
Kanun neşredildi ve mahkumlar 

merasimle tah"liye edildiler 
Hatay devlet reisi, fevkalade murahhasımız B. Cevat 

yaptı Açıkalınla Hatay içinde bir tetkik seyahati 
Antakya, 24 (A.A) - Hükümet af ha ve cinayet efalinden maznun ve müt

Ve t "l ccı muvakkat kanununu neşretmiş tehem veya mahkum olanlar affedil-

S - Cürmünden mütevellit hukuku 
ve tazminata müteallik davalar işbu ka-

\'e tatbik b ti( e aşlamıştır. Bu kanundan is- miştir. nunun ıümu]ü dairesine girmez. 
B ade edenler serbest bırakılmışlardır.. 3 - İkinci maddede zikredilen adam 6 - İşbu kanunun icrasına adliye ve 

u rnUnasebetJe tahliye merasimi yapıl- öldürmek cürmü ile ahzu gasp ve meh- dahiliye vekilleri memurdur. 

:· Adliye veki1i Cemil Yatman An- bu garet ve adabı umumiye aleyhine iş
b" Ya hapishanesinde kanunu izah eden ]ediği cürümlerden maznun ve mütte-

ır nutuk söylemiştir. hem olanlar hakkındaki takibat ve cü-

tif Af Ye tecilden yüzlerce mahkum is- rümlerden mahkum olanlar hakkındaki 
adc etmiı fenlikler yapmıılardır. hükmün infazı tecil edilmiııtir. 

-'- ~ - Hatay millet meclisinin teşellül 4 - Oçüncü madde ahkamından isti-
r 1 olan 2/9/938 tarihine kadar umu- fade edenler tecil müddeti içinde ayni 

Jrıt "• l:ıusuıt kanun ve kararnamelerde nevinde veya daha ağır bir cürüm iş]e
)~ı kabahat efalinden maznun ve dikleri takdirde haklanndaki tecil ka
lnahkaın olanlar affedilmiıtir. 
Clu 2 - Zimmet ve ihtilu ve adam öl-

l'Jl\ck cürmil ile ahzu gup ve nchbu 
bret v d b . . • a a ı umumıye aleyhınc lıle-

~llrllmlcr milıteana olmak üzere cün-

rarı kaldırılır. Ve eski ve yeni cürümler
den dolayı haklarında umumi hükümler 

dairesinde takibat yapılır. Ve mahktlm 
olanların eski mahktlmiyeti müddetleri
nin bakiyesi infaz edilir. 

Antakya, 24 (AA) - Yüksek mah
kemenin teşkili hakkındaki kanun yük

sek tasdikten çıkmış ve mahkeme §U §e· 
kilde kurulmuDtur : 

Reis Avukat Agasyan, Başmüddciu
mumi Cemil Bahadırlı izalıklara Hik
met Cincin ve Ali Riza, muavinliklere 
Rasim Anik, Ahmet Sırrı Suni, Aktar 
Mehmet Cerep tayin edilmişlerdir. 

Antakya, 24 (AA) - Devlet reisi 
Ekselans Sökmen fevkalade murahhas 
Cevat Açıkalınla birlikte ordu ve Ke
septe bir tetkik gezisi yapmışlardır. 

Görüşmeler suya düştü .. 
Gece yarısından sonraki tarihi mü

lakat hiç bir netice vermemiştir •. 
Hitler istenen 

Godesberg, 23 (A.A) - B B. Hitler, 
~herlayn, Fon Ribbentrop ve Hen
~ ıı:emln ıkatında sol taraftakl salona 
~ler ve orada,fotografcılar bu tarihi 
~ tesbitlno lm.kAn bulmuşlardır. 
~ B . .Hitler ve Çemberlayn, Fon Ril:ı
I trop da hazır olduğtı halae görli§me
~ 'ba§lamışlardır. Şmit tercüman 
\>aıifes!ni görmüştür. 
b Godesberg, 23 (A.A) - Hitler Çem-
erlayn görl~mesl gece yarısından sonra 
~~t 1/30 da (Türkiye saatile 2/30) bit
lnl§tı.l'. 

be Goclesberg, 23 (A.A) - Hitler - Çem
!.t rlayıı mUlftkatı Uç saat sünnüştUr. 
~ ül!kattan sonra aşağıdaki hususat teb-

edllınışür. 
do P'üıırerle B. Çemberlayn arasındaki 
Süstane görUşmefor bugUn Almanyanın 
d detıer memleketinin vaziyeti karşısın
b~kı kat'ı hattı hareketini tesbit eden 
hır J\lnıan muhtırasının verilmesile nl
~Yet bulmuştur. B. Çemberlayn bu 
d'~tıranın Çekoslovak hUkUmetine tev-

'1:1 ~bul et.ml§tir. 

teminatı vermekten imtina etti 

Çemberlayn, Daladiye ve Bonne Londra göriişmelerinde 
olduğunu söylemiştir. Şimdilik müzake-1 ı-ak Ingilterenin sureti tesviye formülü
relere tamamen akim kalmış nazarile nü kabul etmediği için Ingiliz mahfelle-

el . ·. ~ınberlayn yanında Berlin büyük 
~ısı Sir Nevll Henderson olduğu halde 
~ altfarn B. Hitlere veda için ziyaret et
}.._ - \Pe bu ziyaret esnasında B. Fon Rib-
""'"ll1toı>da h b 1 tu bakmak icabeder. Almanların Ingilizler 
~ azır u unmuş r. 

SUQ 'Ulu-e.r bu :fırsattan istifade ederek tarafından istenen teminatı vermekten 

rinde Çemberlaynın Almanların teklifini 
Praga bildirmeği kabul ettiği söylenmek
tedir. Bu teklifte hiç bir teahhilde gir-~et tneselcsinin halli uğrundaki gay- imtina ettikleri haber verilmektedir. 

Al-erinden dolayı kendisinin ve bütUn 
~ nıllletinln minnettarlığını Çeın- ÇEMBERLAYNIN BEYANATI 

'«Yne bll.:ı'-' t" ~ w.rmışır. 

ile in başvekili yarın sabah tayyare 
giltereye hareket edecektir. 

eı~~berg, 24 (A.A) - Havas Ajan
-.ou~: 

n. lio bey race Vilson matbuata yaptığı Lo:tta B. Çeınberlaynin bu sabah 
~a hareket etmek tasavvurunda 

Godesberg 24 (A.A) - Havas ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Otele döndüğü zaman Çemberlayn de
miştir ki: 

Vaziyetin ümidsiz olduğunu söyliye
cek değilim. Çekoslovak hükümetine ye
ni teklifler yapılmıştır. Bitler esas ola-

meden çok daha gen.iş bir mıntak.anın 
daha büyük bir süratle kendisine terke
dilmesini istemektedir 

Bu teklifler gece Parise ve diğer hü
kilmet merkc'Llerine bildirilmiştir. 

KOLONYAYA DöNOŞ 

Godesberg 24 (A.A) - Çemberlayn 
saat 9,42 de Kolonyaya hareket etmiştir. 

Çemberlayn Londraya dö
nünce beyanatta bulundu 

Narlıderede nalbant Mustafayı öldür

mekle auçlu Bektaı Hasan oğlu 1brahi

mln idamına dnir İzmir ağır ceza mah

kemesince verilen karar temyiz heyeti 

umumiyesince nakzedilmiş. dün yeniden 
bu davanın rüyetine başlanmıştır. 

Dünkü celsede iddia makamını İşgal 

eden mUddciumumi muavini B. Rüştü 

Uııkent, bir vatandaşın hayatının mev

zuubahsolduğu bu davada evvelce isti
nabe suretiyle ifadeleri alınan şahitlerin 
tekrar mahkemeye celpleriyle yüzleşti

rilmelerini İstemiştir. Mahkeme heyeti, 
bu hususta bir karar vermek üzere cel
seyi Salı g{inüne bırakmıştır. 

Bulunan sandal 
kime ait? 

Bundan bir buçuk ay önce Çeşmenin 
Gerence burunu civarında sahipsiz bir 
oanda} bulunmuş ve içinde dinamit, ba
lıkçı eşyası ve iki çift ayakkabı ele geç
mi ti. 

Yapılan tahkikatta hadise günü sandal 

mürettebatının muhafaza motörümüzü 
görerek sandalı batırdıkları ve baııka bir 
sandalla kara sularımızı terlde kaçtık
ları, J:>illihara yakalandıkları anlaıılmış
tır. Zabıta tahkikatının böyle bir netice 
vermesi üzerine keyfiyet adliyeye haber 
verilmiştir. 

Sarhoşluğun sonu 

Hudutlar kapandı 
Alman 
yolları, 

• Çek hududunda demir
köprüler tahrip edildi 

lstanbul, 24 (Telefonla) - Bildirildiğine göre, Çek - Alman, 
Çek - Leh - Çek Macar hudutları kapalıdır. 

Her tarafta askeri hazırlıklar devam etmektedir. 
_A!manya - Çek hududunda on derniryolu, ve köprüler tahrip edil· 

mı§tır. 

Südet rnıntakasındaki Aş şehri Südetlerin elindedir. 
İstanbul, 24 {T e1efon1a) - Paristen bildiriliyor : 
Hariciye nazın bay Bonne bugün öğleden sonra Sovyet Sefiriyl( 

uzun müddet görüşmüştür. 

lngiliz kabin esi dünkü 
toplantı hakkında kat'i 

bir ketumiyet var 
Londra, 24 (ö.R) - Nazırlar içtimaı bu akşam 19.35 te bitmiştir. 

içtima hakkında resmi tebliğ neşredilmemiştir. içtimadan çıkan na· 
zırlar matbuata hiç bir beyanatta bulunmamışlar ve kat'i bir ketumi
yet muhafaza etmişlerdir. 

~abine, bay Çember)aynin riyasetinde yarınki pazar günü sabah
leyır. tekrar toplanacaktır. Fransız başvekili B. Daladiye ile hariciye 
nazırı bay Bonnenin yeniden Londraya daveti şimdilik mevzuubahis 

ödemİfİn Hacıimam mahallesinde 59 
uyilindeo~ranun~~Ahm~eMa~~~~~~-~~~~~~~-~-~~~;~~~~~~~~~~~~~ 

mut Cürkanın sarhoş olarak birbirlerini Prag, ln gı·ı,·z 
değildir. 

Fransız yaraladıkları anla~ılmış ikisi de yakalan-
mıştır. 

Bir ırz düşmanı 
Kuşadasının Görece köyünde Mahmut 

kızı Bn. Haticeye taarruzdan suçlu ve 
mevkuf Mustafa 3 sene ve 6 ay hapse 
mahkum edilmiştir. 

Balık yağı geldi 
Hilal eczahnneslrıin Kemal Kamil mar

knlı ve bir nsidli fevkalade Morina balık 
yağı Norveçyadan gelmiş dün gümrük
ten çıkarılmıştır. 1938 senesi Ağustos 
içinde tutulan balıkların karaciğerinden 
cık"nkn bu ;J as roalı .. fıl şi lere taksim 
etulınc.ktcdir. Birinci teşrinin on beşinde 
Hilal ccuıhancsinden tevziine ba§lana
caktır. Kemal Kfunil Akteş, IzmJrlilerln 
sabırlı olmasını rica ediyor. E&ıs-n yağ 
IzınirliLr içindir, Kemal Kfunil marka 
yağ zaten Hillil eczahanesinden başka 

bir yerde satılmıyncaktır. diyor ... 

-=-

-
tekliflerini şartsız 

kabul • • 
etmıstır 

Bulgaristanda Türk 
mekteplerinde Arap h f / • k J / • En büyük harekata sahne olan l\funihten bir manz~ra 
ar ert yasa e İ mlŞ Paris 24 (ö.R) - Vaziyetin son dere- Bununla beraber Leh ve Macar aka\, 
938 - 939 ders yılında Bulgaristan ce vahameti Fransarun aldığı askeri ted- liyetleri lehindeki müzaharet sonuna ka

Türk mekteplerinde yeni harflerle ted- birler]e tezahür etmekle beraber bu ha- dar devam etmemiştir. Berlinden gelen 
r~sal yapılacağı ve Arap harfleriyle ted- z.ı.rlıklar hadiseleri .soğuk kanlılıkla ve bir telgrafa göre, resmi Alman rnahfel
nsatın kat'iyyen yasak edildiği alakadar bir derece sük\lnctle ikarşılamağa m~ lerlnln fikrince bu akalllyctler lehindeki 
makamlar bildirilmiştir. değildir. Bu kanaati besliyen siyasi mah- fıkralar mtiddclyat değil, daha z.iyado 

Y:l.lrdan beri Bulgaristan Türklerine feller son üınrtlerlnl şu noktaya dayatı- tavdye mahiyetindedir. Ikinci noktaya 
y~nılık sa~.alarında engel teşkil eden ve yorlar: Prag hükümetine tebliğ edilmek gelince, Almanyaya terkedilecek SUdel 
bınlerce Turk yavrusunu mektep sırala- Uzere B. Bitler tarafından B. Çemberlay~ mıntakasının tahliye.si için Çekoslovak· 
rından kaçıran bu vaziyetin önüne ge- .

1 
Al 1 Ik rl yaya ilk tefrlnln birinci gününe kadu 

'ld'ğ" k . . na verı en son man notası l teş -
çı ı ıne ço sevınclim. k d b" lihl t . ld ğ d mühlet verilınl~lr. Bu müddet geçine• 

ten sonra kabine teklif edilen tedbirleri, 
bilhnssa parlamentonun içtimaa davetini 
tasvip etmiştir. Mebu.iliır bu davetin en 
geç salı veya çarşamba günü için olması
nı bekliyorlar. 

FRANSANIN TEDB1RLERt 
TASVtP ED1L1YOR 

ne a ar ır m e vermJ.i o u un an 
b "dd t { d h b ik U Alman kuvvetleri Çekos]ovakyaya gire-u mu e zar ın a ar a arşı m ca-

ceklerdir. Bazı gazeteler Almanyanın 
?,e~~Y.: devam. e1mek \'e belki de onun daha mahdut, fakat derhal tatbikini iste-
onunu almak ımkanı vardır. dlğl dl"- .. _, ı ri ld ~. d 

5 .,r 'IAlep e o u6 .. nu a yazıyor-
Buhranın htilasası şudur: Çekoslovak larsa da heni1% teeyyüd etmemiştir. 

hükümeti Ingiliz - Fransız tekli!lerlnl Nihayet Çekoslovakyanın garantisi 
kayıt ve şartsız kabul ederek Berşteıt- meselesinde, Almanya Lehistan ve Ma
gadende ileri sürülen Alınan taleplerlnl caristan tatmin edilmedikçe bunu kabule 
tamamile tatmin etmiş ve Alınanyaya imkln görmemektedir. Bazı Almanyanın 
daha fazla istenecek bir şey bırakmam!§ Leh ve Macar akalliyelteri meselesine 
iken Godesbergde B. Çemberlayn Al- alAkasını bu garanti meselesile ortaya 

Diğer taraf dan Fransanın yeni askeri manyanın yeni metalibelerile kar§ılq.- çıktnlftır. Bunun mlnası §Udur: Macari~ 
emniyet ve ihtiyat tedbirleri umumi tas- mıştır. Bunlar bir tarafdan Çekoslovak- tan ve Lehistan akalliyetler meselesini 
viple karşılanmıştır. Akşam gazeteleri yadaki Macar ve Leh akalllyetlerine aU&hla hal etmeğe kalkarlarsa Almanya 
bunu muazzam manşetlerle haber ver- müzaharete aittir. Diğer tarafdan B. Hit- müdahale hakkını muhafaza etmek isU
ınişlerdir. ler Alman kıtalarının Çekoslovak aratl- yor. BllA.ki.s eğer Çekoslovaklar kend.ile

ALMAN GAZETELER1N1N 
BEYANATI 

sine hemen hemen derhal girmesi husu- rine mU§terek hudutlar dahilinde yaşa
sunda mar etmiştir. mak lstemiyen akalliyetleri b~larından 
Diğer tarfadn B. Hitler şimdi Çekos- atarlarsa vaziyet nonnal bir ~kil alır. 

1ovakyaya tayin edilecek yeni hudutla- Diler tarafdan muhtelit, yani Alman, 
rın garanti edilmesine itiraz etmiştir. hem Çek ahalisi olan mıntakalar hakkın

Berlin 24 (A.A) - Havas ajansının Halbuki Londradakl Ingiliz - Fransız da da B. Bitlerin daha ge~ tavizler U.. 
muhabiri bildiriyor: görilşmelerinin bir esası da bu idi. temiş olması muhtemeldir. 

londra 24 laYl>are .
1 

(Ö;R) - B. Çemberlayn 
Gode:;berg mülakatı hakkındaki resmt ~~~~~:_;;;==;J;==~=;;;;:f;9;;;;;;;;;;;:m;;;,;mı;= 
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M vam ece ır. ıra ütün Avrupanın hakkında en sıkı gizlilik muhafazasına tebliğ pek geç neşredilmiş olduğu için --
dl!n i ı .e Londraya dönünce tayyare

ner ının 
1tır: ez şu beyanatla bulunmuş-

« Şitnd" 
tağa iner 

1
• Inemleketiıne dönünce top-

lını hUsu .•nrne~ ilk işim üzerime aldı
Ve F'ran sıhvatifenin neticelerini Ingiliz 
caktır ;,ız ilkiirnetlerine bildirmek ola-
.. L ".OU \1 Zif 
"<lr daha :{ a eyi ifa edeceğim ana ka-
lrnk~ızd azla bir şey söylemekliğim 
nu aöyUyeır. ~ununla beraber yalnız şu -

« ""- . ccgırn: a ..... ıuıiyetle .. 1 
lll'lardan h oy e sanıyorum ki altıka-

&ln er biri Ç k 1 SUih YoUl~ h .. e. os ovak meselesi-
allı ıçın ga retlerin de-

sulhu buna tabidir.> hala devam edilmektedir. Bunun özü Alman matbuatı tarafından tefsir edile-
Lord Halifakstan sonra Ingiliz başve- meçhuldür. Yelnız şurası biliniyor ki B. memiştir. Gazeteler Prag hUkUmetine 

kilini hararetle selamlıyan Alman mas-- Çemberlayn bu vesikayı, kendi hesabına şiddetle hUcum etmeğe devam etmekte-
]ahatgüum demiştir ki: •değil, fakat Almanya namına Prag hü- dirler. 

c Giriştiğiniz devasai§te, bütün sem- kilinetine tebliğ etmiştir. Kendi üzerine Volklşer Beobahter gazetesi ilk sayfa-
patilerimiz siz.inle beraberdir.> almamasını da şu .suretle izah etmiştir: sında Çekoslovakya başvekilinin bilyUk 

INGtLtZ KAB1NES1NDE ALMAN 
MUHTIRASI NAZIRLARA 
B1LD1R1LD1 

< Çünkü bu buhranlı vaziyet içinde bir karikatU.rUnU neşretmckte ve altına 
Çekoslovakyanın tam bükümranlyet ve c.Moskovanın adamı katil Sirovb ibare
istiklal içinde kararını vermesi 13.zım- sini yaz.maktadır. 
dır.> Potemkinin Polonya maslfilıatgüzarı 

PARLAMENTO IÇT1MAA nezdinde yaptığı teşebbüs Alman matbu-
ÇAOIRILDI a!ını büyU.k bir endişeye dilşürmüştür. 

Matbuat Sovyetler birliğinin bu hareke-

A na ve ilk 

Yusuf Riza Okulunda 
Yeni öğrenci kaydına 1 5 eylul ve derslere de 1 birinci teşrin tarİ· 

inden itibaren başlanacaktır. 

Kestelli Caddesi No. 76 TELEFON 2914 
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Bu hAdiae hir Perşembe günü olmuş

tu. 
Baı müfettiş Başe Pazartesi günü va

zifesi baııına döndüğü zaman Kartiye ona 
kaybubeti esnasında olan vakalııra dair 
malumat verdi ve bu arada Per~embe 
günkü vakadan da bıı.hsetti. 

- işin tuhafı . .' dedi. Herifin r.uraUno 
ve ıivesi hiç te F ransıza benzemediği 
halde bavulunda bulduğumuz hüviyeti 
Fransız olduğunu gösteriyor. 

Ba,e: 
- Şüphesiz sahte hüviyet varaka

Jİdır.. dedi. Göster bana bakayım bul
aaiunuz ltiğıtları. 

Yağlı bir cüzdan çıkarif arak rengi A· 

ıarmış kağıtlara göz atan Başe: 
-Vay canına. .. 
Diye yerinden sıçradı .. 
Kartiye soıdu~ 
-· - Ne var L Mühim bir fCY mi~ 

Ba müfettiş gözlerind~ garip bir se

vinç ıulesi çakmgtı . 
- Şu var ki.. dedi. Bu vesikalar kör 

düğüm halinde olan bir me9elenin iple
Hni çözüyor. EJime ıeçen ve ne kadar 
zamandır aradığım bu İp ucu be.ni bir 
çok esrarları aydınlatmağa sevkedecek. 

- Bu sözlerinizden bit"§ey anlamryo-

- Daha iı.la... Haydi Kart.iye.. He
men tevkifhaneye gidelim .. 

T evldfhaneye gittikleri zaman baş 

gardiyan onları görünce derin bir hay
rete düştü. 

- Nas11.. Ne çabuk ta haber aldınız. 
Dedi. 
Başe taaccüple: 
- Ne gibi haber aldık .. dedi. Ne ol

du. Mevkuflardan biri firat mı etti} 
- Hayır .. Firar falan eden yok. Yal

nız elimdeki fişe daha henüz §U satırları 

yazmı~tım. 

Başe fişe baktı. 

Fiş. Maksi Jirodetin ismini taııyordu. 
T el~a fişi eline aldı ve nlbaa yeni 

yazılmış olan şu satırları okudu: 
cBugün, Pazartesi sabah 9.45 te öl

mü~tür. ölüm şüpheli görüldüğünden 

otopsi yapılmak. üzere tıbbıadliye gön
derÜmİ!itir> 

Ba~ gardiyan iZahat vermeğc başla
dı: 

- Bir saat Hile olmadL Fi~ doldur
duk.tan ıonıa size telefonla haber vere
u-ktim. Ne çabuk ve nereden duydu
nuz} 

Başe, soğuk knnlılı[;ı elde etnii}ti. 
- Nasıl öldü> 

rum patron.. Diye sordu. 
- Şimdi anlarsın .. O~u bak .. Bu hü- - Nami olduğunu bilmiyorum .. Gar-

viyet varakasında yazılı ismi!.. diyanı çağırayım da size o malumat ver-
Kartiye, aarannış kağıda eğildi ve he- sin. 

celedi: Gardiyan gelince ıunlan söyledi. 
- Maksi ... Jirodet .• Peki .. bu isim ne - Hayvnn herif.. Kendini öldürdü. 

ifade eder sanki 1 Üzerini aradığımız sırada içinde zehirli 

_ Ne mi ifade eder aanld.. Aptal.. haplnr bulunan bir küçük tübü sakla
Maksi Jirodet, bundan altı ay evvel Mon- mağa muvaffak olmuş .. 
marterde cl.uavan> bannda öldürüldü. - Burada iken neler aöyliyordu} 
Onu kim öldürdü. Bugüne kadar meçhul -Boyuna gevezelik ediyordu. Hudut 
]taldı ve bu san kağıt .. bu hüviyet vara- haricine çıkarılacağından çok korkuyor, 
kut da ikinci defa elimde bulunuyor. adeta ödü patlıyordu. 

_ Jkind defa mı) - Başka birşcy söylemiyor mu idi~ 
_ Evet. ilk defa onu Maksi Jirodetin - Çok şeyler büdiğini fakat bunlan 

ölilailnün üzerinden ben almış ve tahki- ancak korktuğu başına gelmemek ~ar
lat evrakı arasına kendi elimle koymuş- tiyle söyliyeceğini geveliyordu. 
tum. Sonra dosyadan birdenbire sır ol- - Sorgu hakimi gdmedi mi> 
Clu. - Geldi. Daha başka mevkuflar var-

- Şu halde, Maksiyi öldürenler, tah· dı. Onların sorgularını yaptı. Bunun sor

kikat dosyasından onun hüviyet kağıtla- gusunu da yarın yapacaktı. 
rını alarak bu adama v~lerdir. - Onu ziyarete gelen oldu mu hiç~ 

St 1938 

lovakya seferber .. 
Bütün köprüler askeri işgal altında 

kazılıyor tarafta siperler her . . 
Münihten Salsburga giden otomobil yolları askeri 
kıt'alar ve harp malzemesi taşıyan otomobillerle dolu 

Bombardıman filoları hudut boylarında uçuşa yorlar 
Prag, 23 (A.A) - B. Beneş bütün Çek kuvvetlerinin sefer

berliğini emretmiştir. 
Prag. 23 (A.A) - Seferberlik knrarruunt-si 4-0 yaşına kadar 

askerlik hizmetine elverişli bütün erkeklere §amil bulunmak
tadır. 

Prag, 23 (A.A) - Alman Ajansı bildiriyor: 
Bütün mühim binalar, gar, telefon, postahaneler ilMı. askeri 

işgal altına alınmıştır. Köprülerin işgali için kıtaat gönderil
miştir. Parlamento karşısında siperler kazılmaktadır . . 

Ş1FREL1 TELGRAFLAR YASAK 
Prag 23 (A.A) - Pqlendilist bu gilnden itibııren gerek 

Cek gerek yabnncı lisanlarla yazılmış şifreli telgraf çekil
mesinin yasak edildiğini bildirmektedir. 

Prag 24 (A.A) - Büliin Südetler bölg~sinde slikO.n hli- . 
küm sUn11ektedir. Havas ajansının bu bölgenin bir kı!'mında 
dolaşan bir muhabiri köylülerin tarlalarında çalışmakta ve 
ço::ukların sokaklarda oyna.>nnkta olduğunu. bildirlyor. 

Hiç bir hadise kayt edilmemiştir.. Hilkümet v:"jyete tama~ 
men hakimdir. 

BlR FRANSIZ GENERALININ JE.STt 
Paru 23 (A.A) - Hariciye- baknnlığı Pragda FraD$1Z as- ,. 

keri heyetinin reisi Genen! Paucherinin istifa..c:ını vererek 
Çek hü.kUmetinin emrine funade olduğunu bildirdiği hak
kındaki malumatı teyit etmiştir. 

Generalin kendisini bu suretle Fransız tabiiyyetinl kay
betmek tehlikesine maruz bıraktığı bildirilmektedir 

ALMAN ORDUSU HUDUTLARA YüRüYOR 
Munih 23 (A.A) - l\1unihte bütün gün Salzburga giden 

büyük otomobil yolları istikametinde mühim kıtaat hareket.. 
!eri görülmüştür. Munih garından bir çok asker ve mühim
mat trenleTi hareltct etmiştir. 

BOMBARDIMAN KITALAR! 
l\Iunih 23 (A.A) - Kıtaat faaliyeti arasında otomobil, 

Alm4n motörlü kuvvetleri 
kamyon ve toplar da vardır. Askerler otomobille nakledil
mektedir. Saat 18 de bir kaç bombardımruı hava filosu doğu 
§İmali istikametinde Munih üzerinden uçmuşlardır. Bü
tün Bavyera dağlarında bir çok motörlil kuvvetler görül
mektedir. 

Sulhun mukadder&tı bir 
kaç saatte belli olacak .. 

-Buna da pek inanmak istemiyorum. - Yalnız dün bir avukat geldi. BA$TARAFI 1 iNCi SAHiFEDE liycsi tayin edilen mühlet ~rfında biti-, k~ydeclildi~ine. göre Almanya gö~üı~e~i-
Çünkü (onlar) bu derece budalalık yap- - Ya.. nasıl bir avukaL. rilmezsc, Almanya mcselenın sulh yo- nı arzu edılebılccek kadar tok sozluluk 
mazlar. Bir kerre Fransızca bile bilmi- - Bir kadın avukat .• Hem de çok LONDRAY A DöNOŞ HADlSELERt lunda cereyan ve inkişafı hakkında hiç ve sarahatle izah etmiş ve ıulha uygun 
yen bir yabancıya bir FranS..z hüviyeti güzel bir kadın... franeanın yeni ihtiyat tedbirleri bildi- bir teminat veremiyeceğini bildirmiıtr. bir hal teklini kolaylaştırmak için elin-
vennek çok acemilik olur. Sonra böyle Başe dişlerini gıcırdattı. rilmeden evvel, lngiliz başvekili Sir Ne- Diğer taraftan B. Hitlerden yeni Çekoa.- den geleni yapmıştır. İngiltere tarafın-
bir vesika conlan> bizimle ka~ılaıtır- Gardiyan devam etti: vil Çemberlaynin Londrnya avdetini ta- lovak devletinin müstakbel hudutlan dan Prag hükümetine tebliğ edilen Al-

mağa acvkeder. Hayır. Bu işin İçinde - Bu kadın avukatı şimdiye kadar kip eden hadiseleri gÖ7.den geçirmek hakkında da hiç bir teminat elde etmek man muhtırası Almanyaya esasen bah-
baıka işler var. Ve ben bu hadise ile hiç görmemiştim. O tevkifhaneye hiç muvafıktır. ilk önce vaziyetin en son mümkün olamamıştır. Alman rnuhbruı oedilmiş olan şeylerin tatbiki için muay
Pastür enstitüsündeki hırsızlık arasında gelmemişti. Bir yabancıya benziyordu şeklini tasrih edelim : muhtelit ahalisi olan mıntakalar haklan- yen tekliflerden baıka bir ,ey ihtiva et-
bir münasebet görmekteyim. ama çok mükemmel ve pürüzsüz Fran- Alman hükümetinin bir muhtıra ha- da Fransız - İngiliz projesinin bazı mü- memelctedir. 

- Patron.. Siz ük. önce Pastür mücs- sızca konuşuyordu. zırlıyarak bunu Godesbergte lngiJiz baş- him noktalarını tekrar etmektedir. 
· · h ızl v h · · ·· Baııe s•rardı. vekiline tevdi ettig-ini teyit ediyor. Bu aeaesının ıra ıgını e emmıyetsız gor- .. 

ht d S .. d t 1 · d b ka di AVRUPA MESELELERiNiN HAW müııtünüz. Anlıyamadım gitti bu iııi.. Gardiyan devam etti: mu ıra a u e mese eeın en aş . • 
_ Sonra anlarsın. Ben her halde bu _ Ciğeri iki para etmez herifler İçin ğer meselelerden de bahsdilmektedir.. Avrupa meselelerinin geniı mikyasta 

adamı sorguya çekmeli, onunla konuş- böyle güzel bir kadın avukatın gelmesi Fakat bu h!lsustaki teklifler müddeiyat hflline gelince iki devlet adamı buna 
malıyım. doğrusu hayretimi mucip olmuştur. Hem şeklinden ziyade tavsiye, şeklindedir. temll.9 etmemişlerdir. 

- Bu dediğiniz güç olmıyacak.Çün- de bu kadın bir kontesti.. Südet meselesine gelince : Alman res- ALMANLAR NE DlYORLAR> .. 
kü memuılann söylediklerine bakılırsa - Biliyorum .. Kontes Tatiano Pugo- mi mahafilinde bildirildiğine. göre Al· Hariçte neşredümeğe mahsus bir Al· 
herif bir çok. gevezelikler yapmakta zeska.. man hükümetini Südet ekseriyeti ile man haberi vaziyeti ıu ıekilde göster· 

BİTME 1 mcskUrı olan arazinin Çekoslovak as· mektedir : imif.. - D-
kerleri tarafından tahliyesi ve Alman iyi haber alan siyasi mahafiller Bay 
kıt'alanntn bu araziye girmesi için on 

1 

Çemberlaynin Führere yaptığı ziyaretten 
günlük bir mühlet venni.§ti. Eğer Çekos- sonra vaziyetin tamamiyle tavazzuh et
lovak kıt' atı tarafından bu arazinin tah- tiği kanaatindedirler. Ayni mahfellerde 

ALMAN TEKUFLERI KATJ 

cBilhaaea ıu noktada ısrar ediliyor 
Alman telclifleri, kat'iyyet kesbetmit hu~ 
kuki bir vaziyetin sulh havası içinde ta

hillultu için icap eden tedbirlere müte-

siliktir ve kat'idir. Yani Almanyanm Pra 
ga hitaben yaptığı en ıon sulh teklifidir. 
Eğer Çekoslovak hükümeti Alman tek-

l~flerini reddederse mesuliyet Çeklere 
teveccüh edecektir. Bilakis eğer Prag bu 
teklifleri kabul ederse sulh muhafaza 
edilmiş olacaktır.> 

Çekoslovakya d' 
sabah umumi 
seferberliğini 
ikmal etmiştir 

-BA~ARAFI 1 INCt SAH1FED 

şehirden çıkarılıyorlar. 

SOVYE.TLERIN T AHŞtDA Ti 
~. 23 (ö..R) - Sovyetler • 

ranyada muazzam tahşidat yapıyorl 
Sovyet Rusyarun her tarafından bu 
geye kuvvetler ganderiliyor. Rus h 
Üs~ülharekelerinde büyük hazırl 
vardır. Sovyet Rusyanm ahvalin 
müncer oım.. ihtimaline kartı aef 
lik hazırlıkları yaptıiı zannediliyor. 

Y". A. - Roma ndyoeunun l>. h 
ri büyük ihtiyatla kaydedilmelidir. 

PRACDA AKSOLAMEL 
Paris, 23 (ö.R) - Alman muh 

sından haberdar olan Pragın aksü 
line dair henüz hiç bir haber gelme 
tir. Çe'kosYovak devlet radyosu aad 
seferberliğin bütün Çekoslovak aru • 
de normal §ekilde devam ettiğini bil 
miştir. Davet edilen efradın eherisi 
sabah saat altıda seferberlik emrine 
re kendilerine tayin edilen nokt 
vannıı bulunuyorlardı. Alman m 
tinde olan ihtiyat efradı da eeferbe 
davetine ayni suretle icabet etro~ler 

SI::FERBERUK EMRi NAS 
Vf.RtLDO .. 

Radyoya iöre, sefe.rberHk el'\lirn 
si dün ak~am reisicümhur B. Beneıin 
yaseti altındaki bir içtimad, k•farlıı 
nlmı.tlır. Bu içtimaa. yeni ienera) Sir 
kabinesinin bUtUn aaal•riyle .,ki t-f o 
kabinesine mensup nazırlar ve hükü 
koalisyonuna mensup partilerin re' 
İştirak etmişlerdir. 

Sefeıberliie memlekette nWuııı 
hafaza etmek ve ihtiyaç halinde Çek 
lovak vatandaşlarını korumak için • 
rar vcıilmiştir. 

YENl EMNiYET TEDBiRLERi 
Fransa hükümeti gece yeni em ' 

tedbirleri a1mağa karar vermiştir. B 
lar başvekil tarafından a§ağıdalti teb 
ile ilan edilmiştir. 

cHarici vaziyetin aldığı istikamet 
layısiyle bükümet ıimali şarki hudutl 
nm emniyetini temin için evvelce al 
tedbirleri takviye etmeğe mecbur k 
mıştır. Bilhassa her sınıfa mensup ro 
ayyen bazı cins ihtiyatları silah al 
çağırmnga karnr vermiştir. Bu tedbiri 
asla bir umumi scf erberlik mahiyetill 
değildir ve hususi seferberlik fişleri 
eıtasiyle yapılmıştır. 

Ancak 2 ve 3 rakkamlı sursarjlı sef 
berlik karnelerini hamil olan ihtiyatls 
mütealliktir ve bunların derhal kıt'al• 
na iltihakı lazımdır. Bu ihtiyatlann kıt 
!arına derhal iltihak edebilmeleri için 
milli arazinin bir kısmında münakale ' 
sıtaları müsadere edilmi§tir.> 

Her işe elverişli 

Kiralık han 
Gazi Bulvan üzerinde Borsa ve 

kalara çok yakın bir mesafede her 
elverişli depo, yazıhane ve muaycneb 
ne şekilleri de kullanılabilecek bir 
yette bilyUk bir han kiralıktır. 

Arzu edenlere topdan. ve ayrı, 
dn.hi verilebilir. 

lstiyenlerin: Gazi Bulvarında nurıt 
8 di§ doktoru Azra Demireili'ye rnil 
caatleri. 1-3 (2927) $. 4 

Dün şehrimizde hava 
tehlükesine karşı 

tecrübe yapıldı Mussolini dün yine bir 
BAST ARAFI t tNCI SAHiFEDE k 1 

(KAUBR 54) REVUE KOL S~' 

h t ee e t e A TLERI, MOKEMMEL CEP Sr 
vazife emniyet tedbirlerini almak, itfa- arp nu u soy emış ır ATLERI KADAR DAKiK vt 
iyeyi haberdar etmek ve taarruz sana- TAM AY ARDADIR · 

polisin ve bilhassa itfaiye tc§killttının va
tlfeleri de ağırdır. V c faerinde büyUk 
bir ehemmiyrtle çalışılmasını icap ettir
mektedir. 

itfaiye teşkilAtının ve Izmir emniyet 
teşkil!tının hava kurslarında devam et
mekte olan dersler neticelenmiştir. HC'l' 

'iki teşkilat da vazifelerinde tam bir mu
vaffakıyet kazanmış sayılabilirler. 

Kursların sonu münasebetiyle dün ge
rek emniyet teşkilatına ve gerek itfaiye 
teşkilatına alakadar makamlar tarafın

dan bir müdafaa tezi verilmişti. 

sında geniş ölçüde faaliyet göstererek Kol saatinin cep saatiyle a~ 
h b• ka ' prezisyonda olması pek nadir her angi ır rgaşalığın önUnU almak- - BAŞTARAFI 1 tNCt SAHiFEDE - sa bu defa B. Mussolini Çekoslovak dev- da feragat duygusuna malik demektir. keyfiyettir. _.,.,ç, 

tır. sa, Çekoslovak meselesinin top yekOn let reisi B. Beneıe doğrudan doğruya c Eğer Alp dağları ortuındaki hasım- Halbuki, KAUBR 54, REV"' .. 
2 - I tfniye teşkilatına teveccüh eden hallinin elzem olduğu kanaatindedir. hücum ebnesidir. larımı% (hallan §iddetli gilrlemeleri) eter KOL SAA TI en fiddetli fiziki h~ 

vaiife, yangın bombası düşen yerde yan- 2 - Italyanın fikrince meııele için sulh B. Mussolini demiştir Jd: Al!' dağlarının ötesindeki hasımlarımız kattan bile kat'iyyen müteessir o 
gını söndürmek, genişlemesine meydan yolile bir hal şekli bulunamazsa ihtilaf c B . Bene§in 8 muhtelif ırk üzerinde ideoloji düşüncelerile bizi muhakeme maz ve ayarı pek güç bozulur .•• 
vermemektir. mevzii kalmalıdır ve kalabilir. hAldmiyetini muhafaza etmek için ve -.lerl bizi tan 1 d ekt'r B ,_ 

t:U erse ımıyor ar em ı • . u saatin ba,lıca hususiyetJGrı ~b 
Dün sabah hükümet konağında yapı- 3 - Eğer muhasamat umumileşirse yalnız bu maksadla Avrupada milyonlar- Sadece ~nu isbat ediyorlar ki en az bir fmtıyazlı saniye çark, büyük çat tf( 

l~ tecrübelerde itfaiye teşkilatı yangın Halya Almanyanın yanında yer alacak- ca insanın kanını akıtmak saçma bir şey çeyrek asır geri kalmışlardır. Bu bir hususi diş dizisi, kuvvetin müke ~~ 
bakımından cidden muvaffakıyetli bir tır. Bu noktada B . Muswlini son Triyes- olur.> ç~yrek asU: zarfı~d~ Italya dört ha~~a melen nakli, büyük tavla. ta"! ~e 
tecrübe yapmış, me!ruz yangın yerine te nutkundan daha kat'i bir liS<ın kul- Diğer tarafdan Padu nutkunda c ka- gırerek çdikleşmıştır. Bu seb~pl: mus- dayanıklı ayar, gayet elastikı r#' 
hwr gibi yetişmiş, yangını söndürmek lanmıştır. fesler arkasında gizlenen ve B. Musso1ini takbel harpler karşısında sakındır. Çe- kuvvei miknatisiyesinden ari ' 
tertibatı almıştır. Bu esnada itfaiye teş- Sarih olarak göstermişUr ki umumile- tarafından Burjuva diye gösterilen kim- koslovakyanın şimdiki reisi cümhurunun VAROX» pandülii. 

Tez şöyle idi: 

1 B. h k d 1 kilatı mensupları son sistem gaz maskesi - ır ava taarruzu arşısın a z- . . . . 
· · h"'k"" k • k 1 d"· kullanmışlar ve vazıfelerını bihnkkın ba-

şen bir harp bir ideoloji ihtilafı mahiye- selere> karşı bir ihtar vardır. Duçe de- riyaseti altında (halkın ıslık sesleri) Ce
tini alacaktır. Sözlerinden çıkan mana mişlir ki: c bunlar derhal safı harp h.ari- nevrede toplanan 52 devlet bize karşı 

mırın u umet onagı, ış a \'C ıger 
1 

d 
h . ili .. 1 i . 1 Ud .şarmış ar ır. e emmıye muessese er nı nnsı ın a-

faa etmek mümkündür? Öğleden sonra saal 1•1,15 de emniyet 
teşkilatı mensupları da hükümet konağı 2 - Şehrin üzerinde mefruz düşmıın 

hava kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği içintle gaz maskesile talim1er yapmışlar, 
ve hükümet konağına hem yangın bom- gaz maskelerinin kullanılması, çıkarıl

bası, hem de zehirli gaz bombası atıldığı 
farzedilirse alınacak mUdafaa tedbirleri 

ması talimlerini tekrarlamışlardır. Em
niyet teşkilAtının tallın \'e tecrübelerini 

neler olmalıdır? emniyet idari kısım reisi B. Ibrahi.m ida-
1-Emniyet teşkilltına tevecclih eden re etmistir. 

budur. Demiştir k1: ci kalacaklardır.> zecri tedbirlere lc:mır verdikleri zaman 
c Eğer garp memlekcllerindeki parti- Bu beyanat hiç şüphesiz Almanya ile Italyanın zaferinden bir an bile şUphe 

ler ve cereyanlar totaliter devletlerle birleşik bir siyaseti pek te hararetle kar- etmedim. O zaman bizim karşımızda şu 
hesaplaşmak ve kuvvetlerini ölçüşmek şılamıyan Italyan ahalisinin bir kısmına intihap meselesi vardı: 
sırası geldiği fikrinde iseler karşıların- racidir. Şu sözler de kaydedilmektedir. Ya tereyağı .. Ya top ... Biz topu intihap 
da bir memleket değil, fakat blok halin- c Eski ve kuvvetli bir ırka mensubuz. ettik. Fakat top en sağlam çelikten olma
de birleşmiş iki devletten mürekkep bir Bu ırk tarihin her anında zaptedilmez sına rağmen ayni derecede çelikten 
cephe bulacaklardır.> enerjisinin delillerini göstermiştir. Bu adamların elinde olmazsa bir şeye yara

Geçen pazar günü Trlyestede söylenen günkil Italyan ırkı tamamı tamamına maz. Bu adamlar bizde vardır. Ve barba 
nutukla bugünkisl arasında bir fark var- faşisttir. Fa§ist demek, tehlike karıısm- dalma hazınz!> 

\ 1• il k nmen1 "" \ - - b ~ d" '-' tarif eane•• ru ... •- • 
k '-olay ve peygamberin kav ı e e .. dü Okadar e1ıen ı &ı pe ... \ ı·;ı,· aor . 

e. um · in zevceliie t.a 1 un. 

Tanınmış saatçilerde arayınıt·de' 
REVUE fabrikalarının .atıf 1'ıf 

posu : lST ANBUL BahçekaP1 

han 22 T e]efon : 21354 
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Miki - Farenin mucidi V. 

Holivud sanatkirları 
öldüren cinayet şehri 

Disney yeni bir tip buldu 
Bir ltalyan masalından aldığı mevzu 
ile yaptığı yeni filmin ad1 "Bombi,,dir 

Son yıllarda ö]en yıldızların 
bulmuştur ... 

Bir Amerikan sinema mecmuası, stüd
yoları anlatırken, <her stüdyonun ne~e_!I 
tarafları vardır, fakat Mikinin babası 
Volt Disneyin stildyosu aeri eşya yapan 
bir fabrika kadar hazin ve can.sıkıcıdır.> sa }'ısı . otuz 

b· Jan Harlovun ölümünün üzerinden 
ır buçuk sene gibi uzun bir zaman geç

tiği halde Amerikada intişar eden sine
~ nıe-cmuaları, hala bu seçkin yıldızın 
ı 1Unıünü kaplıyan esrarla meşgul olu
)torlar. 

Motion Picture sinema mecmuası son 
21Üshasında (Öldilren Hollivood) başlığı 
llluıda yazdığı bir yazıda şu satırları 
l'aı:rnaktadır. 

- Jan Harlovun ölümü belki de, iddia 
edildiği gibi bir ha~talığın tabü seyrin
den ileri gelmiştir. Fakat dikkat edile;ek olursa Holivod daima, durup din-
eı:uneden öldürüyor. En sıhhatli ve ne
teli yıldızlar Holivodda parlamağa 
haşladıktan sonra çehrelerine bir sol-
1\.ınluk arız oluyor... Bu inhitatın 
ifade.sidir. Kısa bir zamandan sonra da 
ltı.'>a fa.sılalarla haı;talanmağa başlıyor~ 
lar. 

Son seneler içinde ölen sinema kahra
hıanlarının sayılarının otuz dokuzu, <Slen 
espikcr ve figüranların sayılarının 144 
olduğunu söylersek hayret edilmemeli
dir. 

, lfolivodun iJk cinayeti Rodolf Valan
~noyu ö.ldürmesile başlamıştı. Bu bila-

are devam ederek aramızdan en sevi
len sinema k~ranianlarını almıştır. 

1 Biz iddia ediyoruz ~ Holivudun işle
diği cinayetlerin bir çoic mesulleri var
dır. Ve bu mesuller ~aramnda, kendl içi-
lnizd-.:ı · ' ' t.-uır. '.. 

ı İiolivud, Sinema yıldızlarına' taham
lllıUl edllcmiyccek kadar fazla mesai tolh
tnll ediyor. Verilen para ile elde edilen 
,it arasında bir alltka ve münasebet ara-
bıak bile mU§kUldür. • ... 

dokuzu 
diyor. 
Mecmuanın anlattıklanna bakılırsa 

bu tavsif yerinde gibi... 
Mesela bir saat fabrikası tasavvur edi

niz. Burada her amele, bütün hayatı 
müddetince nerede 'kullanıldığını, saatin 
neresine takıldığını bile bilmeden bir ta

uf ak çarltlar, bir takım yayları yap
mağa mahkfundur. Hiç ~phe yok ame
lenin cebindeki eski saatte de bu çarklar 
var. Fakat neresinde? .. Zavallı amelenin 
yaptığı işin bu çııjk muntazam he.sap edil· 
nı.iş hareketlerin hangi :kısmını temin 
edeceğini bilmesine inıkSn yoktur. 

Volt Disney stüdyosunda, hakikt ta
biril• fabrikasında 735 sanatklr, daha 
cloğrwu 735 amele çalışır. 

Bu 735 insan, bilmeden, far.kına var
madan hayatlarını yüksek sanat eserleri 
yapmağa h.asretmi§lerdlr. Fakat onlar 
yüksek sanat eseri yapmaktan çoktan 
bıkmışlardır. Ameleyi buraya bağlayan 
nokta ekmek parasını kazanmak m~o
buriyeUdir. 

Holivodda Hiperlyon caddesinde olan 
bu stüdyonun tam -karşısında blr kan.v~ 
vardır. Kahvenin sahibi zeld. bir adem 
olsa gerek .. ÇUnkil kahvesine cFare ka
panı> ismini koymu§tur. ~ Farenin 
sayesinde para .kazananla..,,, ~işten 
çıkarken, yahut sahab lşe gtrorien ka
zandıklarından bir k:ımııru Kapanda b,,. 
rakırlar. 

Dlsney stüdyosu birbirinden tamamllo 
ayrı ufak parçalardan mürekkeptir. Fab- Daııiel Dariyö DuglasLu c.~ttuurmuş ~unS> J••mmue 

rlkada işin arttıkça da pargan ismi veri- hareketi tesbU edilmiş olur. Buradan re- lirn hazırlamaktadır. Bu filmin ismi 
len bu pavyonlann da sayısı artıyor. simler birer birer filme alınır. Bu suret- Bambldir. 

Orada bu pavyonların yaptığı iş ta- le, tabir caizse aahn~ tashilı edilir ve Bu filme dair Los nnjelosda çıkan 
mamiyle ayndır. Vak'ada pargan yalnız fillmden filme çekilir. gündelik gazetelerden birisinde şu ha-

nıevzuları hazırlar. Burada 24 kişi çalı- StUdyonun resim hazırlama deportma- her vardır. 
lialbuki meselA lngilterede bk atud
~. bir aanatkAra verilen işle, Holli
"<>dda bir aanat.klra teklif ve Adeta zor
la kabul ettirilen ~ arasında büyük bir 
fark vardır. 

Ağrr bir hastalık geçiren BetteDavisin aon bir ,.eanıi... 

şır. Bunlardan her blrlsl ayda bir sena~ m ayrı bir Alemdir. Burada elt.!eml cValt Dimey ile on sanatkAr, husus! 
yo hazırlamakla mUkellefUr. Bu bazı~ çok güzel olan bir 90k kızlar, glizlerlnde bir tayyare ile doğacak olan bir geyik 
1anan senaryolar Diımeyln de dahil bu- kalın camlı kocaman gözlüklerle, iki par- ya~unun doğumunu görmek tizere 

h· liolivodu, aanat insanlarını öldüren 
ır cinayet tehrl olmaktan kurtarmak 

~in, .stüdyoları idare edenlerin sanatkh
• r ve yıldızlar hakkında daha munsıf 

düşünmeleri ve daha az iş teklif etmeleri nı son zamanlarda Avnıpaya tevcih et,. Iunduğu 6 kişilik bir heyet tarafından maklarına birer gUderl eldiven geçirmiş San diyegu hayvanat bahçesine gitmeli 
lAzımdır. ~· Alman ve lngiliz stüdyoları gibi tetkik edilir. Bu heyet çok titizdir. Ken- bir vaziyette ellerinde kalem, resim bo- için hareket etmişlerdir. Bu doğum san. 

Fransız stUdyolan da aanatkh dev~ir- disine ayda verilen 24 senaryodan bazan yamakla m~guldilrler. Bu suretle göz nesi Bambi filminin bir sahnesi içini~ Eğer sanat.k!rlar istismarda devam 
edilecek olursa bir gün Avrupanın, Hol
llvoddaki sanatkArlarm hepsini çekmesi 
mil.mktin olacaktır. Esasen sanatkAr akı-

mekle meşguldür. hepsini beyenmediği de vakidir. Beye- nuru döken ressam knların haftalığı kırk d.at madde vazifesini görecektir.> 

Holivod tehlike geçiriyor. Mevkiinl nilnıiyen senaryolar yilzilnden vaka d<S- dolardır. Pinoçyo filminin yılbaşına kadar ha-
kaybetmek üzeredir. parganında çalışanlar muahaze edilir. Volt Dlııney, kı.sa mevzulu .aenaryoları zırlanacağı ümit ediliyordu. Fakat ge-

Bir filim kaça. malolur? 
Yalnız beyenilenler için senaryoyu ha- bizzat kendisi hazırlar. Uzun mevzuJar- çenleroe Valt Disney çevrilen müsvedde 
zırlayana 1,000 dolar verilir. dan hiç hoşlanmadığı lçln bunların ha- filmini beğenmemiş ve bir milyona ya

Senaryo beyenildlkten sonra iş mtiz.ik z.ırlanmasını vak'a deportmanma bırakır. kın masraf edilen bütün filmleri yaktır-
departmanına intikal eder. Sahnelerin Bunun bir tek istisnası olacaktır. Volt mıştır. Şimdi ikinci müsveddesi hazır-
uzunluğu, hareketlerin ah~ burada D.isney ilk defa olarak bugilnleroe uzun lanıyor. 

200,000 Liraya çıkan bir filimde 
Senaryo 

aynı 

tayin edllir. Milzik parçaları hazırlanır. bir senaryo üzerinde çalışıyor. Bu senar- Her §eye, bu beraberce çalışmaya ral
Bu parçalar müteaddit defalar çalınır. yonun ismi Pinoçyodur. Valt Dimeye men Mrki ancak Valt Disneyle beraber 
Sonra vaka deparbnanı ile müzik depart- bir Italyan masalı anlatmı.§lar. Sanatldr yaşıyacak bir kahramandır. Günün bl
manı seçme heyeti ile beraber toplanır. bu masaldan çok hoşlanm~, derhal uzun rinde şüphe yok Valt Disney ölecek. Bu 
Mi.iziği dinler, buna dair de fikirlerini bir film olarak çevrilmesine karar ver- ölüme, şilphe yok, bUtün dUnya ağlaya· 

muharriri, sahne vazii ve baş aktör söyler. miştir. cak. 
Burada bir kaç satırla anlatılan bu iş Şimdi bU.tün Los Anjelos bu filmin de- ölUmUnden aonra Mikl yine al~la-

pa rayı alıyor digv er teferrüat hlı.ftalarea devam eder. dlkodusiyle mqguldür. Kar beyazla ye- nacak, ve eğer sinema asırlarca devam 
Bundan sonra senaryonun ilk aahnesi- dl cücenin büyilk muvaffakıyetinden ederse Miki de asırlarca alkışlanacak. 

~ . 
ıçın harcanan para ne kadar? nin icab ettiği bir .sürü resimler, renkli sonra Volt Disneyin uzun filmlere daha Fakat yalnız Valt Disneyin Miltisi ... 

kurşun kalemle yapılır. cMUtl aihirbaz çok kıymet vereceği :zannı bu suretle ha- ÇilnkU kendisiyle beraber çall§anlar· =-1 Fransız ainema mecmualanndan biriai çırağı> aenaryosunun ilk aahni!si için ldkat olmuştur. dan hiçbirisi Disneysiz iş yapamaz. Tıpkı 
bir Franıız filminin vuatl olarak .ıf mil· 164 rWın yapılmı~tır. Bu reşimla." bir Valt Disney, Pinoçyodan başka hay- Disneyin yalnız başına hiçbir şey yapa-
yon hanga (bizim paramızla 200 binli- duvara yapıştınlır, bu suretle ııahne-nin vanlar arasında geçen ikinci bir uzun fi- mıyacağı gibi-. 

raya) mal o1duiunu heaaplamııtır. Bu 
masrafın tak.imi f(iyledir: 

Senaryoyu hazırlıyan müellife, yahut 

matbu eserinden filim çekilecek ınuhar· 
rlre 20.000 hank verilir. Bu ıenaryo 

iki üç sayfalık bir yazıdır. Bundan alne• 
ma iıleriyle al&kadar bir muharrir S0-60 

sayfalık bir yazı çıkarır. Yakayı eahnelere 

Moris Şövalye 
Bir yıldız keşfetti 

ayırır. Mükalemelerl teahit eder ve bu· 
Moris Şövalye bir Hne evvel bir film ı lerce kızın araeından farketmiı, kızın gÜ• 

nun için 15 O, 000 frank alır. 
çevirmek üzere Londraya gittiği zaman zelliği derhal gözüne çarpmışb. Fakat, 

Filmin harict aahnelerl Fransada ek· oradald stüdyoda bir kızı çok beğeniyor: sahne vazıınm dikkatini bu kız üzerine 
aeriya A.Jcdeniz kıyılarında çevrilir. Yirmi - Ne kadar güzelsiniz diyor. Sizde çekmek için bir fırsat bulamamıııtı. 
beş kişinin filim çevrilecek aahaya git- anlıyamadığım bir §eY var. 1nşaallah bir l..lJcin sinemacılar An'ın güzelliğini ve 
mesi ve orada kalarak filim aahnelerini gün Yine görüıürüz. Belki aiz Parite ge· rneharetini keşfte gecikmemiıler, ona bir 
alması 150,000 hanga mal olur. lirsiniz. filmde büyük bir rol vermişlerdi. Bun-

Maketler ve dekorlar .ıf00.000 frank Moris Şövalye kızla daha fazla görü- dan aonra da yıldız, parlıyacak bir aema 
yer. Stüdyonun 0 filim için hazırlanııı ,emiyor. Çünkü iıi vardır. Esasen Lon· bulmuş oluyor. 

drada az bir müddet kalıyor, sonra Pa- Fakat An'ın bugünkü ıöhretini en 
elektrik masrafı, 380.000 hankhr. Kos· riae dönüyor. fazla te~kil eden ıey Moris Şövalyenin 
tümler ancak 20.000 frank yer. Lükse· Aradan bir aene geçmiı ve bugün 0 kız kendisine gösterdiği alakadır. Hatta bir· 
suvar 40.000 frank ister. Erkek bir yıl· ile Moris Şövalye Fransada buluşmuş· çok yerlerde artist için, cMoria Şöval-
dız 500,000, kadın bir yıldız 200.000 !ardır. yenin sevgilisi> ismi bile verilmektedir. 

franktan aoağı çalıımıyacağına göre ak· Artistin bir tıene evvel Londrada ta- An Leig bugün Fransaya gelmittir. 
tör ve figüran masrafı 1,450.000 fran· nıotığı hu kız An Leigdir ve bugün bir- Geçen hafta artistin Monte Karloda bu
gı bulur. Beıtekir yalnız 20.000 frank denbire par)ıyan yeni yıldızlardan biri- lunduğunu haber alan Moris Şövalye der· 
alır. Rejisörün ücreti de 200.000 frank· dir. hal onu görmeye koıuyor ve muvaffakt· 

Londralı kız, Moris Şövalyenin eözü- yetinden dolayı onu tebrik ediyor ve: 
br. Sarfolunan 20.000 metre filim, De-

nil unutmamıı, dalma onu aklında tut• - Siz 1ngiltereden F ransaya gelen en 
velopman, ilan masrafı da 380. 00 frank- muotur. Artistten gördüğü bu iltifat ona giizel kızsınız 1. diyor. !ki memleket ara-
tır. Filim aigorta için aigorta ıirketine 

100.000 hang tediye edilmiştir. Montaj 

Tom Miks 
Meşhur Kovboy artisti 

Avrupay a geldi 
Kovboy filmlerinin meşhur mümessili 

Tom Miks, Amerikadan Avrupaya gel
miştir. Turneye çıkan Tom Miks, film. 
lerde kendisiyle birlikte göri.llen Tonl 
isimli m~hur atını da getirmiştir. Bu ata 
binerek canbazhanelerde numara yapa
caktır. 

Kendisi Avrupaya, bundan evvel 192~ 
senesinde, film şöhretinin ccvci balA
sında> bulunduğu tarihte ayale basmış
tı. O zaman da kendisine gene Toni is
mindeki ilk atı refakat ediyordu; bu at, 
1932 de bir film sahnesi çevrildiği sırada 
kazaya uğramıştır. 

1925 de Ingilter~c vapurdan karaya 
merdiveni meşhur atı üzerinde indiği 

gibi, Londra şehreminliği dairesi basa· 
maklannı da bu at üstünde çıkmıştı. 

Ayni isimdeki ikinci at, ilk ata bpkıtıp
kısına benzemektedir; Tom Miksle bir
likte son senelerde canbazhanelerde gö
rünmüş ve görülmüşlerdir. 

Myrna Loy, Klcırk Gable ile çevirdiği ( Allah t1ıt1ılam1yacak 
kadar sıcak ) filminde .•. 

140.000 franga mal olur. Mütehauııı 

amele ücreti do 237.000 hankbr. 

sinema aahaaında çalışmak ve bir gün aında dostluğun sıklaştığı bu günlerde 
meşhur olmak arzusunu vermi~tir. eize csamimi anlaşma> timsali ismi vcri-

An l:.eig o zaman 11tüdyonun figüran- lehilir. 
lan arUJndaydı. Moria Sövalye onu yüz-

nin An"ı hakikaten sevdiği 11öyleniyor. 
Hatta, bir oayiaya göre, Moris Şövalye 
An Leig ile beraber bir film çevirmek it
temektedir ve bunun için bir iki sinema 
irketine müracaat etmi tir. 
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17 sene 
v 

megerse 
ortadan kaybolan adam 
karısının yanıbaşında imiş 

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

Komşu bir evden on yedi sene karısını gözetlemiş K A G L 1 Y O S TR O- Dünyayı bü.füleyen adam 
......................................................................................................................... Kendilinclen din)'a.-ı -. garip ko- adam.. l>itit& evle ..U11a MMl ar.andaki k•· 

29 - Nakleden: Faik Şemsettin cuı ismi verilerek bah.edaen lngiliz, ha- Merinin aiabeyisi kartleıinin bir tua- ~Jfttll arahğmd.n aıh t.rafı gözetlernek· 
le.ika ten esrarenaiz bir adammıı.. 1 712 3 ia dÜ§ÜrÜJmeainden korkuyor ve onu tedir 1 Bu kapı vaktiyle açılmnıı. faka

1 

Kraliçe beni kabul eder mi?. aenesi Ağustosunda bir .. ı.ah Con Hov uzaktan takibe baflıyor. şimdi lcapalı bulurunaltadu. 
kansına: KacLa. naelctubu getiren çoeuiwı .tarif S.:lt. arkadatının bu hareketini gülerek 

- Ben, daireye gtdiyonma, diyor. ettiği köpye yakla,mca karaDWc.ta uUk- kar~lJ'or. 

"abu"l e ..ıeceaı"ne emı''nı"m ha~metlı' kralice hazretleri Karısı Meri biraz f&§l11YOr: tan bir gölgenin belirdiğini eörüyor. Bir - Bitişik evdeki kadın galiba ço~ 
Aı Uı 6 · Y' • - Daha eaat yedi, dö-ol', erken de- az korkuyor. Fab.t yak.l.,ıru:a tere(ldü- hOfUna gidiyor, dermit- l•teraen san• 

mücevherata COk düşkündür• ğil mi> Biraz otur, e,biselerini ütüliye- dü geçiyor. Çiinltü ıiıd.am ona doğruca- alaywn onu.:- Dul l>ir kadın. • 
• yim.. yet samimi bir hareketle gelmektedir. Con, işin.bu ciddi tarafına hiç y•natt• 

_ 17 _ girdi. Fakat çOk çabuk döndü ve kuyum. Kuyumcu baııı. elindeki mücevheri Fakat, her sabah saat sekizde evden Karıı karşıya gelince kadın kocasını maz ve müt.emadiyeıı, odasında m~ 

.. sus ve 
CESUR BiR KUn1MClJ 1 cubaşıya: mnhfazasiyle birlikte kraliçenin ayaklan çıkan Con 0 gün iböyle erkenden çık- tanıyorl olarak, yalnız kaldıiı zamanlarda brall' 

Pek çok esrarlı kuvetlere malik olan. - May Bölımer. kral hazretleri bu altına koydu ve göz ya§lariyle : makta acele ediyol'.. Hakikaten. bu. Merinin on yedi ııene nı gözetlermiş .. 
halkı istedi~ gibi anwıuna uyd~. ~u gerdanlığı kraliçe için satın almak fik- - Bu müceı.•heri hen haşmetli krali· Conun her gün öğle yemeğine eve gd- evvel kay'bolan lcoc:aaı Condur.. Bu böyle tftm on yedi ıBene devam edi· 
adamın, papalıği imaye ve takviye ııçın 1 rinde dcğı1dir. Kraliçe de böyle bir arzu çen:a için hazırladım. B8§ka birisine at- mesi de adetidir. O gün de ltarw öğle- Adam, kansının boynuna aan1ıyor ve yor. Con bu müddet zarfında hafıad11 

mahut Malta tövalycleri t.an"lta.ti gibi bir ı göstermemİ§tir. Hatta kraliçe bu ger· 7 edemem ve ~er hu mücevheri almaz· ye doğru eofrayı hazırlamakla m~gul- onu yanaktanndan Öperken: bir, • o da geceleri - sokağa çıkıyor ... 
tarikat tesis etmediğine p.şmalc lizun-,1 danlık beddi ile lıllicümete bir harp ee· "'thnız ben de iflasa mahkum knlncağım 1. dür. Bir mektup alıyor. - Sevgili kanağun, diyor. beni af- Kimse ile gör~iyor .. Salt ta onu Loıı· 

dır. fincsi temini mümkün olduğunu söyle- Dedi. Mektup kocaamdan. Con fÖyle yazı- ifet... dmnın yabancısı olarak tanıdığı için kiıı'' 
• Kağliyostronun hed~ c~~ ~ 

1 
dil dedi. Kraliçe, gerdanhğa bakmak bile İste- yor: Yirmi bq scnetik icarı koca ve kadının seye bahsetmek lüzumunu göatemıiyor· 

bir tcki1 meydana gebımek idi. butün Bu, kat"i bir rcd demekti, kuyumcu medi, ve : &vgı1i Meri: ağabeyisi. hep beraber dönüp evlerine Esasen bu odamın Merinin kocası olat' 
zekismı ..-e feYlanlığmı bu gaye için kul- başı da fazla biqey söylemedi, faknt - Bu mücevheri satın almak benim cBir i,iın çıkn. Holandaya gidiyorum. geliyorlar ve Con orada bütün macera- caınnı kim düşünebilir.) 
)anıyordu. Falcat bu m11uzam mesaiyi benzi sapsan kesilmiş olduğu halde çe- için kat'i surette kabil değildir. istemem, Merak etme. Bir aya le.adar gdirim. eını anlatmaya baflıyor. ÇOCUKL.-\RI öl.ONCE 
bozacak bir bdm. fCYlana bile dm ve· kilip gitti! Ve. eğer IDC%divcnin alt l:ıs- dedi. 'Kocan CON> Coıaun !hikiyem o bdar tubaEtu ki Adam, kom§u ev.indeki kapırun aıs· 
recdt biT kadm Kağliyostronun yOlo üze. mmda ltontes dö Lamota tesadüf etme· - Şu halde, haşmetli kraliçem. be- Kadın, bir an içinde. büyük bir fela· kansı evvela inanmU: ıistemiyor. Fakat lığından kıı.rıs:ırıın oduım gece güncJöJ 
rine çdamf buJunayordu. Bu icadın da, 1_ nim için kendimi nehre atmak .kalıyor!. kete um...dıgını" anlar aibi oluyor. Fakat adam anlatnlclannm d~ı olduğuna ye- gözetlemekte ve orada ne olup bittiiirıİ 

~ olsa idi, ııı:uyumcu başı bu gerdanlık -·- e - ... --
geçen yaz:duda iipret ettiğimiz gibi kor• Kraliçe, bu hadiseyi hiç bir suretle h°' 90nra, kocasmm ludabten ciddi bir • nıin cdcrdc. kcndisiai inaodmnak itıtedi· takip etmektedir. 

için hel' halde kral ve kraliçeden başka 
kaaç bir bdm. bntea dö Lamot idil müşteri anyacaktıl görmedi. ve : ç.dcınq olacainu cliifüaiiyor. Çünkü.. M:- ği zaman Meri koc:amnm aldmdua ıüp- Con küçük ya~ta rurakuğı çocukJat1

' 

Ba bdm. zamanm en nafiz bir adamı - Mösvö, dedi.. Rica ~derim ayıığn le.iz sendik eTlilik bayatlannda Con ne ~e etmeye '-tJ.ıyor. oın birbirleriyle oynaıdıldanıu, mektebe 
Konta dö l.amot kuyumcu bapya: ._ olan K.ardiııaa1 dö Rola..m da itimat Te kalkıntL. Ben bu sehnelcrdcn biç uvıı; bu gece C'riııden lwıheniz bil' yerde kal- Hakikaten. Comm yapı.j't pek akıllı ~itmeye başladıktan aonra beraber çahr 

emaiyetiai bnnmlf ...._youla. F..u - Hayrola.. Benziniz neye bu ka't:lar almam Sizi intiaara mecbur baaktJğım JDJfbr. Ne de bö~at bahaneleriyle iti dcjidirl hklarını, sonra da gidip gelmelerini buı'S' 
l~ blllit Lir adam o1aa IMa breli- •ramut) diye 9Dlda. için müteessirim. fak.at handan dolayı erinden ozakl•pn'f'". Con. bu on yedi 9e0e zarfmda ne Ho· dan seyrediyor. Karmnm günden cüıı• 
nal perde .a.....dan birçok illen bat - Çok laymetli bir gcrdanlılc ricuda vicdanım üzerinde hiçbir m.esuliyeıt his- :Bir ay çahtlk geçeı'. Geçiyor. fakat landaya gİtmİftİr, ne de l.ondrad.a dı- ihtiyarladığuıı, güzelliiinio aolduğuJllL 
V1llDWI balmmyord-.. Ve. aeticede de bu getirdim, banan için de pek çok mas· tt.ai yoktur. Ben aW:leıı böyle bil' mü- Merinin locumd&A W1 hir baber yo'lt. pn ç:!lrnnpır. Hattl .a.., ha aın yedi belinin çöktüğünü, mena)tkat içinde _,,, 

birbirini Wmıq olan aeneder .dek.en· raflar yaptım. OaUdim. ltnll tarafından ceı,.her iateclim mi~.. istemedim değil Haftalar geçiyor, ıikj ay, üç ay oluyor. •ene içinde brmmn balanduia evin ya· yılladığııu gene buradan göri.iyor. 
Jeriai deiiJ. Franaz kralbğms da bir uça- mübayaa edilmesine bağlı idi. Falcat kral mi~ .. Kral bu mücevheri alıp hana he- Condan ne bir haber var, ne kendisi ge- nıh~dali evde pıp....,_I Bu garip koca, sevdiği ve ken~ 
ruma wriildemekte idiler. ve baliçe bu bulunmaz gerdanlığı kat'i diye etme1' i.ııtedi, ben te§ekkürle red- liybr. Daha gan"bi, on yedi eene. bemen her aevuı karımıın hütün kederlerine bu k•' 

Bu :tenerilerin en pyanı dikbt tc- surette reddettiler!.. Eier bu ger· clettim. Çok rica eder.İm, bu müce1.'her- Kocası kaybolduktan üç ay aonra Meri gün ve her uat adam ka.ımnı görmüş, pının aralığından <§allit oluyor. Onun pek 
§ebbüs ve macenian tarihe cgerdanlılc danlığı ha bir :zaman içinde satamaz· den hana bir daha bahsetmeyiniz ve da- polise müracaat ediyor. Holandaya soru- fakat kadın. uzaklarda bybolnuq veya ender olan negeli. dakikalarını burad•" 
meselesi> adı albnda geçnliı Olan mace- sam. mahvoldum dcmektirl im kolay satabilmek için de bu gerdan- yOT. fakat oraya bu isimde bir adamın ölmii§ olduğunu zannettiği kocasuun iki görüyor, :fakat, iki edun atarak, evin kıı' 
radır. Bu macerada on altınca Lıui i1e - Bu kadar müteessir olmağa mahal lığı daha küçük parçalara ayırınız. gihİıcdiği anlaşıİıyor. adım ötede olduğunu an!ıyamamıştır. pısım çalıp: 
zevcesi Mari Antuvanetin hemen hiç bir yo'.k. Sizin için !ıenüz bütün ümitler kay· Kuyumcubaşı, göz yaşlarının da fay- O zaman Merinin merakı artıyor. Con. o sabah evden çıktıktan sonra - Ben eenin kocan! l~e geldim! de• 
mesu\iyet hissesi yoltturl bolmuş deii}d.ir. Benim fikrimce.. hali- da etmediğini görüp anladı ve J.:ekeliye- Con Hov bir cinayete mi kurban git- dairesinin yolunu tutuyor. Sonra başka miyor. ve bu tereddüt tam on yedi sene 

Meseleyi izah edelim: çcye dogrudan doğruya müracaat la- rek : ti~ cinayet acaba adamın ilk kaybolduğu tarafa gidiyor ve kıyafetini te'bdil ederek devam ediyor. 

• 786 senesi, Fransa için ktstr bir sene ı:ımdrrl - Heyhat madaaı.. Bu söylediğinizi gün mü iılendi~ o mektubu haydutlar mı Londranın kenar semtlerinden birindeki Belki Con, dünyanın bu en garip ko· 
olmuıtu. Buğday fiati yükselmit ...-e git- - KrııliQC acaba beni bbul eder mi} yapmak kat"iyyca mümkün dcğildirf de-- yazdı? bir kahveye giriyor. Burada bir adamla cası ve ddice -komedyasına daha sene· 
tikçe de yübelmdc isôdaclmı ıgöst.eri- - Kabul edeceğine eminim.. l {aş· <fi. Bütün bunlar ihtimal dahilinde görü- ahbç oluyor. !erce devam edecekti. Fakat. çocuklat'' 
yordu. metli kraliçe hazretleri süa •e müoevfıc- - Bu cihet beni az alikac:lar -eder,.. lebilir. Fa'b.t Coım niçin öldürsünler) - Loadraya yeni geldim. di,.or. 1t nın birbiri ukasma ölmesine dayanalll1' 

Bu aene. vaziyetin fecaatini gören bal rata çok dütk\indilr. Gebe olciuiu :için Fakat ıbenim ~e kıum.ın önünde bu ho- Z'..eagin w adam deii.. Büyük bir -=r- anyonım. Yatacak yerim de ,.alt. Oteller yarak, artık yer yiizimıde daha fazla ysj• 
Te kraliçe, Pınis balkuna iiındadma ko§· de bu dü~ük çok artmıştır .• Eicr ha tlZl gitmiyen ahneye meydan Yel'di~ veti yok •• Kadın muıcralanna lbnfmu de çolt pahalı. Bir eY tatayım dedim, naz ve bikca kalmıt o1aa kansına acanıJf 
ma'k. TC plıst fedakidıktarla ltalka bui· gerdanlriı d&ltatie gÖrünıe, neman &la- için muiberirn. Ba halin tckrarlanman1n- ki kıskançlık meselesi diyelim. çok para istiyorlar. Ne yapacağımı şaşır· ve onu artık gidip bulmıya bnı.r ve:noİf' 
day daittmak iıtedilel'. c:ak ft!ya atdrraca1ctır. Cesur olunuz we smı isterim. Rica ederim :artık gidiniz!. Hulasa, Conun lc.aybolması esrarengiz dım. tir. 

Knliçe Marl Antunnet malftflanru hemen kral1çe tarafından *&bul edilmek K~cu Dl\fl koYUlmaı .dcmeldi. bir Lidiae' olarak lall70'l' ı.-e kadm artık Conıa ı:ıhbap olduiu aclaın da Lon- Yalnız, h... hirdenbire ce-.rd eck 
llsgan bir hadde bdar ualttı. teşebbüsünde bulanoıııal. Bwıu kendisi de anladJ. Bunun için $IC- kocasmdua ünlimm .koiyor. Onu ölmÜI draya İş aramağa gelmiş bir yaı..c.t.r: memiştir. Çünkü kendisini, bir btil ••' 

Yine 1lyn1 9ene içinde ..,..,. miicc.-· K.a,-a:mcu batı. kontes Dö Lamotıaa L:ilip gitti. Fwt aaloııcla beklemekte UJ'IY'Or. - O e'\'İ 'beraber tutalım. diyor. Yan &iyetiııde cörmekte, bnaına karp so" 
heratçı n ~C1m1 möııyö Bölı.meT, bkiderini çok doina bulda. ıHcmen ba- oluı Madam Dö Lamot kendisini >'pll Meri genç ya~ta kocasz blmıftır. Fa- kir.-~ -..eririm, ,.an kira1m1 sen. derece biiyiik suçla lıimetındctedir. Ontı• 
arzm en layınetli focileriai topla.9 ve }içenin dairelerine doğru yürüdü. baştan tct\Ü ve tep elli : bt ukrar edeameye raı:a olauyor. iki Olur mu, Olur. bir ,ahana OOi çaiwm11, labt Menaiı' 
bir .gerdanhk yaptı, bumı kraliçeye arz. Sarayın koyumcu haşw olmak hase- - SW WıUn edezim. ki vaziyet .aan- küçük çocuğu varcbr. Onları büyütme- Con, balcbjı o eTi { 1) tarif ediyor. kendisini anıatma&imı. ona kaqı kiıı 
etmek ve ... tmalc fibiııde idif b;yle hiücüındnrlarm y~nına gimı~ onun dağına cil>i n ümitler tamamiyle L-ay~ ğe uğraşıyor. Bu.. kendi evinin yaa.ındaki evdir. beslemediğini görünce boyauna anJ,.af 

Bu genlanllğm ltQ"meti 0 zamanla!' Lir İçin güç bt.r teY değildi. Kraliçe keodiai- bolmuş değildir! eledi. Kaıca.sından bir miktar maaş bağlanı- - Sen git bak ve tut, diyor. ve af daemiftir. 

mil)'O'n .Jtı 'JÜz bin &ank talunin ec:fj!. .ni güler yüzle ve oezakeile k.a.bul etti -BlTMEDI yor. Kada.n da oldukça hali 'Yllkti yerin- Çüıaltü bıı ev •'hil>i ie evvelce k~ C.On on yedi sene siraı bu acddı ko' 

1Dİftİ. - .. -···--·-··--.. ·-·-••• .. ••--···~u••••••••HH••••••• .. - de bir aiaheyitıi nrdır, onunla beraber tum. Beaden faZla &at istedi. Şimdi Lem medya}'ı niçin oynamıRtv> Buna &enditİ • • y 

Kuyumcubaşı, o zaman heaü:z otuz 

Pft.Dda Ye aiizdliii-ia aı ..,..lı dev
rinde ham- lualiçeniııa Jlıappabiı- is
tinat ederek bu gerdaahia vicuda ee· 
mmifti. On aluncı Lıiain kanmna oı&n 
~ ve zaafı -da lıerke.çe malUırı idi. 

Kuyumcu başı, bir sabah V ereay •· 
rayına bat vurdu ve .kralla göri.iıebilınek 
için hükümet meclisinin dağtlmasım .beJc. 
lc.rdi. Mahut ge.rclanlığm mah'faam da 
cebinde idi. 

Naznlar mim yuundıuı çıbıktan 

aonra. ~a başı tanıdığı mabeyinci· 
lerden birisine malıut mahlazayı verdi 
ve krala arzetmesini yalvardı. 

Mabey.inci. .kuyumcu haşuun ricaaını 

: T e•erleme ! yaşamaya başlıyor. tekrar görünce gene aynı fiati ister. Hal· de bilmiyordu. Adam deli miydi} 
:. Aradan tam on yedi aene geçmi•tir. buki yeni bİr mü-+eriden, eski fiata tutan Hadiseden sonra kendı'sı'nı' muayeıt" ......................... w ~~ 

i 1 a Kısa fasılalarla lcadtn.Ul iki çocuğu da olmadığını düşünerek, daha atağı bir eden do.ktcxlar clıeli olmadıima 1ırükiifl1 : geçer ölüyor.. kira i1teyeceklir. vermişlerdir. Ac.ba bu ınaceraya giril' 
• • • • • • Kadın da kırk yaşını bulmuştur. Adam peki diyor ve eve geliyor. Pa- tiii anda mı üzerine delilik gelmişti .,e 

Hakka yazm ömrü :§ak-şakla geçer l Atqle.. korlanır, kOTlar kül otur Bir akşam bir çocuk Meriye bir mek- zarlık ediyor ve kendi namına tutuyor. bu delilik on yedi sene devam mı etmİI' 
Mürainin ömrü taklalda geçer Bir ufak böcekten ipek, tül olur tup getiriyor Ye: Aktama da Con geliyor ve keedi.uııi, ti) 

Muharririn ömrii yazmakla ~eçet' Aheı)leıin omrü '901cınakla geçer - Bunu bir adam gönderdi, diyor. tabii başka bir isimle tarubyor. • Bun;ı da ihtimal verilmiyor. Çüo1'rı 
LcYlekkrin ömiü I&kla'lda -g~T Kendisi köşe bapnda bekliyor. Sizinle Arhd&§ı Salt it bulmuto fakat Con .kendisi Salt"'a olan münasebahnda tat' 

Oert1cri yanmll'kçün bir mum ya· görü~mek istiyormuş. hala açıktadır. Evde l>azı işler yapmak- mami,.le aklı başında bir adam gibi hat' 

Kimisi yedirir, kimi içirir. kalım Kadın mektubu alıp eçıy-0r n Oku· :tadll' ve arkadaoı ile göndererek tattır- Teket ediyordu. 
Her kişi bir türlü valot geçirir Her gün meyhanede kadeh çakalım yor: makta, bu suretle geçinmektedir.. Bir Sonra on yedi sene içinde olup biteıt' 
Sevdaya düşenler mum gibi erir DÜ§ttnceyi atıp 2:evke bllkalım T1lnımadığı birisi kendisiyle goru~· müddet sonraı !eri karısına anlabrke.n de deli olmadığı· 

• Enayintn ömrü yakmakla geçer. Omrümii7: bu (su) dur 8 kmakla meyi rica ediyor ve bunu ımı.na istiyor- - AyUlanma :romatizma gddi. di- m Çat etmİftİr. 
: geçer du. yor ve ıhiç evden çıkmaz ofoy.or. Hulisa. on .dtizinc.i uırda Yafll11'1 1 ~ 

: Açılır goncaiar, bir gün güt olur HAKKI EMRE - Bu yqtan, eonra diyor. he.na itik· Salt. eve cddiği :zaman Coma bazan olan bu adam. tarihe iımıini cDünyaıtıfl 
hemen yerine getirdi ve balın yanına : lar da çıkıyor .. Gideyim onyeyım· nuıl cürüm üz.erin.de yakalamaktadu: Adam. en o•np kocası• olarak bırak-·-· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·- e--~ ••-y--

Halk masalları 
...................................................... 

Sihirli Limba 

beye tabim edilmi~. Bu kubbelerin Alieddin merdinnden inere'k kapıyı ağzına Yaml olda. halde bidde~cndi Sevlti pdap ile ateŞe 

ber birinin albnda dörder sahnnç vardr itti. Kapı derhal açlldıiından içeri girdi. Sihirbaz oTilda onun aftletini bek- bir miktar timur atıp bir fC71er c)kudıl· 
ki nltın ve gümü§ ile doludur. Sen bun• Sihirbazın söylediği gibi üç kubbeli deh· liyordu. Alieddin pelit ziyade ;,iildü ol- Maiuarun ağzandan b1brut olan tatf 

lara hiç ehemmiyet verip bunlarla mcş• 1iu dahil oldu. Altan ve cömüt dolu ba· duia için yubn çdrun.adwğmdaa lbaia'- yerinden oynıyarak • e8ki eriDe gel• 
gul olma, birinci kubbenin albna gir. El- . yuzlan gördü İle de ölüm !korkusunun dı: di. Afieddm 0 mae=. bl~L 
bİleni ve eteklerini kemali dikkatle top- verdiği bütiin ;htivata riayetle, bnnlaia - Ric:a ederim amca elini uzat ta lba- t:!•'-'"rb L L __ _.._ • ı..ı· .. e 

. . ~ azm uu ~eti .Alieou1'' 
la ve yukan kaldır. Yere sürünmesin. ehommıyet bıle v~rnaıye-rt'.k aralarından na yvcLm et. Y..kan çibauyollllll. _ _ . ·ıı1'iİ 
Şayet aürimür İ9C ileri g;demenin. Bu süratle geçti. K!ipıvı b111du. Oradan geçip O.... iizeriae .a.iıbaz: ODUD amcuı ~1 pterdi. Çlii 

- 4 - halde ile.inci kubbenin altma "gİr. Ve yine bahç~ye girdi. Durmadan koşarak kar· _ <>iham ~ ba.. ver", 9ellİD dediği gibi amca• o1• idi onu böY'e ,,ç· 

Bu halden fevkalade korkmUf 0ıa.r; fayda hasıl olacaktır. Şimdi ıu halkadan ° veçl\ile hiç durmadan üçüncü kubbe- şıdakı yulcBek mahaTie gitti. Hücredeki elinde Old-iu içi. yukarı çıl•"'IJ'Onlm. IJk ve ....zlukla ölüme mAh'kim olar~ 
Alieddin titıiyerek .kaçmak istedi i.e de tut ve ıtaaı kaldır. rıin altından geç. Herşeyden evvel dik- lambayı alch. elin bopnn- i9e lkenan tatar -..e ~- yerin cltında lxrakmazdı. 
llilıirbaz kolundan .tutarak Gırdardu. Ku· Alaedcün hayretle cevap verdi: kat et 'ki duvarlara dokunmıyasın. Eğel' O yüksek mahalden indiği zaman du· lllL Filvlli Afrital. dıirbaz. çocuiun ,,111· 
lağını ~ekerek ve ~t 'bir aada ile: - Fa.kat ben bu eınreylediiia ~ duvara dolcunur isen derhal ölürsün. !'arak etraf&na bakındı. Renk renk, 1'irlü Ce,-abuu yerdi, Fakat Aıee.u;., llım- CUI deiilcli. Garp ~ eline seçeıı 

_ Nereye gidiyoraııı~ Dur. Sarada yapmak iktidarını haiz dei.ilim. Çiioki _ .. ~u Üç .k~bbeden sonra bir kapının tür~il mcyvaıa,.-1a do.ı. ıbahman ağaçtan ~ haiz old.p ~ Lame- e.ki bir kitapta La liilııidi lambanm bilti' 

eörülec.dt işlet' vardır. !a~ pek büyüktür. Eğer siz de hana yar- onune gelırsın. Bu 'kapı :bir bahçeye açı- .eyrr ve =apya daldı. B11 meyvaların melde a,.....al,er Lir~ t.bit i1e oma~-- ye.ini sönniit aran. anlam1fb, [)iirıf~' 
Çocuk titriyerek Ye eözieriaden Pf• dım eder .i9eniı: belki kaldırabiliriz. lır. Oradan geçip bahçeye gir. Her tür: hadan .aüt gibi beyaz. bazdan da biihir mdt iKemecli .._eledi li: mn en zeasinıi Olm.lt m.:badiyk /ı..fr•' 

lar dökerek uykuda ve feu Lalde lto.Ck- _ Be. aaaa muavenet etmek ~ia me- lü ve güzel ağaç1ann aramndan, bunlara gibi ~ffal -ve pul.k idiler. Bir tabını _ !Ha71'. Be. ........,... ·~ U-· bıdan Çiae kadar sdtnifti. 
'".mUf olduiu halde aibirb.z.ua yiziilte ha- zun depim. Eier hen aeaAnle LerAber dokunmıyarak yürü ve kaqıda yübe\çe kınnm. di~erleri cW.a koyu al, bir kıt- ~ w..ai&a. 

ıc.- ..ordu: çalıpcak olur iaem tat yeıriodea bık- bir yer vardır. Orada tam karflda. du- mı zümrüd .gibi yefil, mavi ve san idi- Silııid.as cacmiw '- m'innf ı ... 
- Ne y.aı:-capm) m&L F.akat yaıimz aen .bldıraca.kaa. varın içinde bir hücre gibi delik görecek- ler. Alieddin bunlann ne oldu]dannı bil-

- Hiç !korkma. BeA aaaa ne .. ..,....1 Haydi halkadan hltup çek. O :r.aman ta· sin. Bu delikte bir lamba vardu. Bu lam- miyor ve hayretle temap. ediyori:!u. 

emredersem ona ~ ttaat edip ııa kolayca yeriaden kalkıp yolun açıl- hayı dClı"ltten alıp bana getir. Süt gibi bayazlaT inci, parlak ıeffaf 
icra et. itte O. taf1n &ltmda büyiik bir dağını eöreceb& Bunlan söyledikten aonra ııiDirbu elmas, kırrnız1ar yakut, yeıiDer ümrüd 

laazine Tarda-. O ~ W:tıııia .bametin· Bunun üzerine Alieddin ailıirbazan de- parmağından bir yüzük çıkanp Aileci- muiler Tü..k~. urdaT san yakut idi
dir. O sayede Mil diıia,..._. ea büyük di~i ;iibi h::ıLkadan tutup çekti. Filvaki dinin parmağına taktL Ve dedi ki: ler. Çocuk bunların haizi ehemmiyet ıey• 
padişahlarından zengin olacaksın. Bu ta.§ı taı ta kolayca yerinden ~allup a1bnda - Ba yüzük lıer tiirlü tehlikeye Wfl ICT oldui,runa vakıf olmamakla beraher 
senden baıka kimse lcaldırma~a mezun bir yOl ııöründü.. Ora.da bir merdiYCrt bir Wsımdır. Baıaa itaat eylediğin mü.d- het- nevinden birer miktar tapla.dL KTY· 
dciilılir. Bu mağaraya ancak lleSl ciıebi- ve merdivenin alt baıında hir :kapı var• cıletçe bu tılumdaa ~- . .:d.a ııöriir•üıı. .Hay- metlerinden bihaber oiduiu bu hazine-
1irsin. 1ıte buıuın için benim .emredece· dı. SChirbaı: dedi ki: di oilum .kemali caaretk giL Dü,Wı 1i JerJe cepkrini dolcJard~tan 1011ra yü
iim §eyi Yilpmalıaın .. B11ndan gerek se- - içeriye gir. Bir meydanlık gjbi .ıe• bütii.tı hayatında dünyarun en zengin ada.

1

1 rümeie l>aşlayq> kubbeleıin albna eel
nin ve gerek benim için pek büyük 'bir niı deıWize ri.ıl Glw.m.. Buru.ı ile; kub· mt alacak... di. Oru. durmadan c~ ~ 

k kolay' ve peygamberin kavli ile 1tenmen1 "" \ .. ö;dil. - Okadar beiendi 1d tarif ed11.-""""...- -
ııe pe . . . . • .. 



e ?.5 EYLOL PAZAR 1938 -==- SAYFA: 7 

=- =· 
~_m_e_ri_k_a_m_e_ktu pları : Amerikan tütün kumpan.

yaları ve diğer alıcılar Amerika üniversitesi 
Bir arkadaşımızın muhtelif 

üniversitelerde yaptığı. tetkikler ••. 
-r alebeler ve prof eaörlerle haabihal - ünioeraiteye giden 

talebelerin hedellerini göateren bir tetkik 

Tütün ekicilerine öğütlerini dikkatle 
okumayı tavsiye ediforlar 

, 

Lehigh üniver6itesi dekanı Dr. Maks. Mc Conn'an fikirleri 

1 • dıt lııah••11 AmsLn titün daa aidırmak arzuaiyle çok sık diktikle- ve emeği yok eder. Türilnlerfa ı.elll· 

k :eııyal.n-.. c1iier t11a.1 •W.1arl ıi a~riilmektedir. Fazla fidan tulaıun münde me,.dana çdmn çiidildesden al1eı 
tütln e1ne jle iaw apjlllald öi&tleri kuvvetini ~tır. Fidanlar eyi büyümez, ile ekici arasında bir takım ihtillOar çdt .. 
.t;lrhde oln-naWma taniye eder.: yapraklar zaif kalır. Fidan araları hava. tJiuu teemiirle l.epiniz sörmelrteeiniz. 

ler: almaz. Bu yüzden bir çok hastalık zuhur Bu gibi hallere meydan vermemek fçia 
TOTON EKICll..ERINE 00011..ER eder. Velhasıl bir tarlanın tahammülün- tav i,ine azami ehemmiyet vermeniz 

Tütünlerinizi eyi yetittirmek ve eyi den fazla tütün dikmek karlı değil, za· menfaatiniz icabıdu. 
fiatlerle satmak isterseniz tütün işleri ile rarlı bir iştir. B _ A YlKLAMA: 
meşgul ve şirketlerin aşağıda sizler için 5 - TOTONLERlN KiRiMi: 
söyledikleri öğütleri can kulağı ile din.. Bu kısma ait öğütlere de çok dikkat 
liyerek tatbik ediniz. etmek lazımdrr. Hepiniz bilirsiniz ki kır· 

Tütün dikimi hepinizin bildiği bir bilgi ma i,i çok mühim bir iştir. Tüt~nleri mut• 
ve ihttsas işidir. Çok defalar dikkatsizlik 1

1 
ıaka erdirip kırmalıdır. Yeşil lmınak za

ve bilgisizlik yüzünden kötü mahsul ye .. 
1 
rarlıdır. Tütün kurumaz yeşil kalır. Fazla 

tiştiren ekicilerin ne kadar büyük zarar-1 erdirip kırmak ta zararlıdır. Çünkü tÜ· 
lar ettiğini hepiniz bilirsiniz. Bu hallere tünler yanıklı olur. Amele az yerden 

nihayet venne~ ve eyi tütün yeti~irip çok yaprak kırmak hevesiyle olmu~ ol· 
değer fiatle satabilmek çare ve şartla· mamı~ bakmaz kırar. Bu gibi hallere çok 
rını size bildiriyoruz. Şimdi tarladan ha~- dikkat etmelidir. Y ~ kınlan 'Ye diziler 
Jıyan1k sımsiyle neler yapmak lôzımgel· anı5mda y~il kalan yapraklar kanun 
diğini anlatal:m. :mucihinc:e ele ay:ıl}anmılk 'Ye ayrı bazı-

t - TARLA: lamak mecburiyetinde oldaiundan. ban 
Tütün clilunek üzeıe aeçeceğiniz tarla iki defa emek sarfetmdt ve hem de ye· 

mutlaka (KIR) 'Ye)'a (KIRTABAN) ol .. şil ve para etmiyecek yaprak toplamak 
• ··i'"-: t--ı...:ı ro"'• genç kı~Td::ı& wqelİ biT gnıp mabcLr. Cenyer. Kaik. Hanm n Taban hiç te heaaplı bir it değildir. Sizin için 

beleaine tam ve etraflı bir kültür vere- taılalann biç Lir vakit eyi tütün yetiftir .. açık bir zarardır. 

rek. ileride daha fazla tab9ile ihtiyaç mediii .enderce ppUıa tecııübeleıden 6 - TOTON DlZlMt: 
göeteımiyecek modern plin ve tıi.temler bt•ı .urette anleplm'fbr. Binaemıleyh A - Dizilecek tütüDlcri boy, boy ayır-

tatbik etmektedida. ~ kötü yerlere tütün d&enk fena malı:, 

Me.da Mileoaıideki Step~ lı:olle- tiitiin yetiftinnekten btiyen ..bunız. , B - Diiilecek tütünler al'Ulnda ye

jinde cenç kızlar, mmik.i. ev idare9i. dana Zira emekleriniz bota gider. KötB tü- • oil, yanık, ve hastalıklı kısımlan ayırmak 
konupna ııanati gibi birçok tuheJerden en tünün ahan bulunmaz, buluma da çok ve ayn dizmek, 

fazla muvaffalı: olduklarmı veya hirlı:a- ucuza satılır ve bir amelik emek ve mas- C - Dizileri ne çok seyrek. ve ne de 

(ITMIZLE.ME.K) tütünler tavlanıp 

basılruağa hazır bir hale gelince dizüeri 
elden geçirerek içerisinde evvelce dizi
lirke.n kalmış yanık. yeşil ihıutalıklı ve 

karaballıldı kısımlan diziler içerisinden 
çıkararak ayrı basmak lazımdır. Bun'iıan 
başka bağcık yani sakal ipi, tavuk tüyil, 
çör. çöp ne varsa lemizlemelldir. 

C - Basılacak diziler sandık boyunca 

kesilmelidir. Fazla kesip uçlarını kıVJT• 
mak katiyen doğru değildir_ Kalıp ekse

riya bu köşelerden çürümeğe baılar. Tü· 
tünler beyhude ezilir ve birbirine yapı· 
ıılc bir halde lcafır. 

D - Sandıkta tütünü basarken fazla 
sıkmamalıdır. Bu vaziyette tütün hena 

kolaylıkla -.çalabilecek kadar eıkılmala-
dar. Bu vaziy~tte tütün hem çüriimea 

hem de kalıpta eyi gösterir. 

E - Bir zürraın tütüail llirkaç tada 
maltsulü ise her tarlayı ~ ayn birbiri-
ne kanştırmadan basması p7am tava .. 
yedir. 

F - Denklerin sıkleti 5 O Ue nihayet 
60 kilo arasında olmalıdır. çını intihap etmekte serbesttirler. rafla.-ıruza yazık olur. çok. sık .. dizmek (tok) denilen tekilde 

Eğer bir genç timdik..i tedrisat sistem. 2 - ÇIIT: dizmek. Çünkü bu tekilde dizilen tütün· G - AMBALAJ ÇULLARI: 
lerinclen tamamiyle ayn bir tekilde yü- Tütün dikeceğiniz tarlamn zamanında lerden köylünün İpten ve kargıdan isti• Balyalar her zaman temiz ve sağlam 
rüyen üniversitelerde tahsil etmek İ ster- ve lüzumu kadar siirülmesi şarttır. Çift fadesi oldu~ gibi tütünlerin kurumasın- sargılık çullar ile ambalaj yapılmalıdır. 
se, bu nevi tedrisa t usullerine malik olan işi çok mühimdir. Eyi sürülen tarlalar da, güzel renk almasında, denkte daha 8 - Tütünlerin muyafık surette te
hir çok maarif müesseseleri bulmak ka- sene kurak gitse bile diğer tarlalarda eyi göstermesine sebep olur. Bu çc~it mizlenmesi huswunda hükümetçe kabul 
bildir. Bunlardan en mühimlerini An· fazla kurağa dayanır. Kilo itibariyle de dizme alıcı için de çok makbuldür. edilmif olan kanunun Ege mmtalı:uı "" 
tioch. RoUins. Oıjcago ve Wmconein diğerlerinden fazla tütün verir. YalnJ 7 - KALIP BASMAK: bütün memleket dahilinde tütüncü.lüğün 
üniversiteleri teşkil etmektedir. Ya§ ve çamurlu tarlaları sürerek. ~ Kalıp haline 1tonmak üzere hazırlanan inkipfma höyük yudmn ol""""". Hl4 

Amerika maarifi yepyeni yollar aça- e~ek~en ç~ki~ini~. Mutlaka tarlanın sür tütünler aşağıda yazılı safhalardan ge- kümetin emirlerini yerine getirmek .,.. 
HovaTd Vmveniteıi Etibba Fakülte.ti rak, memleltettc süratle inkiıaf edecek rulmege musaıt hır zamarunı bek.leyinJ. çer. alıcılann öğütlerine riayet etmek m-.. 

f'lorida Vftiua~ ta1uil etme Jete oLm ~u Orhu. ~T özc:lemir 1 modem tahsil aiatemleri hakkında tezler 3 - FiDAN: A - TAV JŞI ı faatiDiz icaht o1dUia ~dir. 
Jlllleri1ca11ı11 mvlteli/ Ü~ ~ ..ı.reıc '8lebc W prof~ 1co- j ileri sürmekte ve bunlan mümkün ol· Fidan işi tütün ziraati itlerinden e B d.,...k ıııı 1n 'c rıhnecfea nYel B 6 11 ~ b6die tiitila Jı...npenp 
~T ~- Bu vazı Ammıc..d& vfibe1c tahaa ..,.a gnçleri1' dqii11ee- 1 dağa kadar tatbik etmeğe çal11Tnakta- mlll.immid"rr. Fidan dı"lmıelt için lıazıt taw' . TAY ilimi ......ı-ı- lı. iftea aa- ve tiiccadmmm pi)ow,ı 1 S Soat.etriad• 
~ teb.riz ettirmek" mutelif Ü1Ü~ bit' bimae ~ "'°" dır. lanan ekici evveli tohumu seçmelidir • ..,.... bir kame yapmaJ.Lr. Oaiiae plea eTTel açmayı mnmwMrlerm. sar. l•· 
el.,._ ta1.a ~ giil:tenne1c mbarivl« eU1m •~ bir IM11Z1' tefkil Ohio eyaletindeki Antioch ünives-ıite- Bilmediğiniz ve mmtakanıza ait olmıyaf taY Terem.ez. TaT dcrecai eyi tayin edil- tin ekicileriain iflainclea blanık 7'1-

ltiftelctedw. sinden diploma almak için bir talebenin yabancı tohumları katiyen laıilanmayınız. mene ileride tiitiinleria ya çüriimaj "Ye- kandaki tariM bdar v~l k.aybetme-

latatistikJerden alman netiyeceye söre. l.ebish iininnitai dek.ani Dr. Mu Mac en aşağı altı ıene sarfetrnesi lazundır. Şayet bulunduğunuz yerlerde inhisar idar ya tana:Lktaa 1anl1DU1 tıehlikeııi olw. meleri Te denle bw itini .aldmede bi
~ Ameribda orta tab.i1i bitiren ta- Conn. yübek tah.ile denm edecek Bu üniversitede talebeler yarı vakitleiini resinin kalbur makineleri varsa tohumu Ködl "" fazla tay bir eeael& ~ tirmeleri taYIİJ"e ol.... 
~ ancak yüzde a~ üniveniteye olanlarm muhtelif (Tat) lere tabi tutul- nazariyatla '\'e diğer yarısını da mektep kalburlatrp en sağlam ve irisini ayırınız. 
Cle.anı etmektedir. Bmdar kıri: .ekiz eya- ....Janm Ye mnaffak olamıyan gençle- haricinde çalışıp para kazanmak1a ge- Fidanlık1arı mutlaka kapaklı yapmaJ..,. 
l.ue kurulmut olan 1 .. 60 üniYenitede rin iinivenitelere k.abal edilmemesi file- çirınek mecburiyetindedirler. Bu suretle nız ki erken ve uı fidan yetipin. Heı:
~ 4De91ekler üzerinde dunıyodar. rini ileri .ürmelı:tedir. Bu testlerden mak· iki taraflı olarak hayata hazırlanmıt olu- kca ekeceği tütüne aöre fidanını bolca 
l'eJei:ıenin her biri ayıu MYiyede değil- •t talehede f11 iç kabiliyetin bulmıup yorlar. Hariçte yüz dliden fazla reaıni yetiştirmelidir. Fidan bol olursa tütün& 
dir ve kabiliyet 'bakurundan birçok ayn- bulunmadığına uattumaltbr. veya hususi teşekküller bu ünivenitcoin tarlaya çabult dikmek mümlciin olm. 

lıltlara maliktirler. Onun için aralarında 1 - Brı' ...... ,...._ ilııtiraç talebe.ini eyi bir maatla. istibdam eder• Bu aıretle erken Yetiten tütiinler bitaahi 
Universitelerde yeri olmıyan bir kısım da göstermeden kitaplardan çabuk ve ko- ler. Bu sayede talebe hem para kazanmıı eyi kurur ve renkli olur tüccar da beğe-
"•rdır. Bunlardan luuııPJerinin üniveni- la,. öjıenme bWliJeti.. ve hem de intihap etmi, olduğu bran' nir. 

Bugünkü m~bim maç 
Nazilli Menderes apor takın1ı- Do
ğan spor takımı ile karşılaşı)'or. 

teye girip bangi §Ubeye intiaaplan ve ya- 2 - Hs llangi bir fe)'e kUfı.,.... üzerinde pratik olarak çalııpnak fırahnı .. - T<TrON DiKME ZAMANI: 
hut b k U ı...L!!-1 b' al"-L __ _._ lde e1m· ol T·· - _.,.._ 0 Nazilliler geldiler. Bu gün saat 16 da kuvvetli geldigıv· şUphesizdi.r. E&.sen N .. ta aı a türlü hangi bir hayata hazır· ve ente eınue ır -a göst~ e lf • uyor. Utiin !Qlll;me zamanı 2 Marttan Ni-
lallil usulünü üniversiteye tercih edecek- 3 - Kendi kendini idarede ytlmek Vermont• daJı:j Bennington ü.U.enitesi san sonuna kadardır. E}'i senelerde, öd. Doğanspor talkımı ile karşılaşıyorlar. zilliler geçen hafta Doğansporla Ege illd 
len, bugün Amerikanm terbiyecilerini cl.-.cede bir bt.iliJ'ete malik olmak yalnız kızlara ınahauatur. Buraya gire· mio ve havalisi müstesna 15 Mayısa ka- Nazillinin Mendm ~ takımı geçen şampiyonamlda final maçuu yapan ve 

ll'ıctgul eden bir mesele olmaktadır. (Gnivenitedeki disiplin ve kaideleri hür- bilmek için her halde orta tahsil diplo· dar tütün dikimi bitmiş bulunmalıdır. pazar günli Nazillide Alsancağın birinci kuvvetli bir takım ln~bamı bırakan A~-
1 :... _ • lind 1m1•---biil Çünku·· b "dd t f d . .. dın spordan kuvvetlı olduklarını iddıa -.-eyi bitiren her genç kız veya erke- rİyet ha · e ._ mek kabiliyeti masına ihtiyaç yoktur. Eğer genç bir kız u mu e zar ın a yetişen tu- 'kin "d Jca ık takımını 3 1 ,,en 

~· - 1 _ _ . ve ı cı en rış - J - ettikleri cihetle bu maç iddialı bir ma--
•n ille karşıla~cağı mühim problemler- bma daltıildir.) muayyen bir sahada muvaffak oluyor ve tün er ası olur. Zamanında buyur, CJ'l • • 

cJe.ı b A rik d b kurur .. 1 k M.. . . mrştir. Bugtin Doğansporun karşısına hiyet almıştır. Bakalım Nazilli, Doğan 
İri. Ünİ•enİteye devam edip etmi- Bugün me a a irçok gençler, her diğer sahalarda olamıyorsa, ona bu mu· • guze ren yapar. u~tennın ara-

>'ec ... h b' · k. b ih k b ı "- dıgı" ra d 1 f" .•.. l __ 1_ "ıkacak takımın Nazillinin Sümer spor sporun karşısında Aydının aldığı netice-egı, edecekse hangi meslek iizerinde angi ır ışte ıta a tiyaç gÖrmedqı ayyen a i iyetini inkişaf ettirecek nr· n ıman ı ve ne ıs tutun er an~ ;s ? 

dura .. d Fak b d _ı_ı._ l f~-'- ı b"l" 1 ·· · • · 1 ·ı· d div· bu mu""dd t fınd d·k·ı .... l d takımından oyuncu almak suretile daha yi alabilecek mi. ca.gı ır. at un an UADA evve muva ıaa. o a ı ıyor araa, uruvenıtenm aat ar ven ır ve era programını iste gı e :zaı' a ı ı en tutun er en 
~~~~o~nblı~~~c•~dınm~bb~n~~d~e doluh~~~~~~de~nrime~~i~es~kdb~~~ d~~ili~&~~k~~ronrad~ilen~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ll'ıı:t lazımgeldiği halde, ekseriya ehem- uzak kalarak, meslek mekteplerini göz lır. Mektebin sene ortasında iki ay kış tütünler körpe olur, sona kalır, eyi kuru- Nafıa Vehilimiz dün Yunanlı balıkçı
~et Vermeyiz: (Ben üniversiteye han- önünde tutuyorlar. Eğer bir genç mald- tatli vardır. Bu altımı giinlülc tabi e9Nl- maz. Uç ve uçaltılar daima yqil ve bo- Bergamada mühim 
ai maksatla gideceğim)) nalara karta büyüle bir alaka göstererek sanda genç kıilar üniversiteden ayrılarak zuk kahr ki bu da 8İzİn aleyhinize olarak la rı n mu ha kemesi 

Ba auali timdiye kadar pek az üni- daima tayyare modelleri. otomoba aefer· hariçte çalıprlar. Bu euretle meelciine elinizdeki mahwlün neTI. ve enıı.fının tetkikler yaptılar 
~er.ite talebesi kendisine .armllflm. Ay· rüatı ve buna benzer mekanilı: ile uirat· az çok atin& ve tamamiyle pratik Jı:iıme- çok llfaiı düpnaine •bep olur. Ayrıca - BAŞTARAFI 1 iNCi SAHtFEDE - Karaburun civarında, kara sularımızda 
tıı teyi muhtelif ünivenitelerde talebeye maktan zevk alıyorsa, her halde Karne· ler yetİftİrilmeğe çaı.br. Yat ve ağır tavh tarlalarda tütün dik- bahanncla 'bu civardaki araz.inin Mılan- balık avlarken ilzerlcrine aidcn gümriik 
~uium zaman, evveli büyük bir tat- cinin Pittsburghdalti Teknoloji enstitüsü- Şihgo ünivenit.eainde tedmat tama· melt çok fenadır. Çünlil baJLk. ve kül- maa mümkün olacaktır. muhafaza motörümüze atq açan ve ... 
. "1.p uiradılar. Fakat bir müddet dü- ne veya Cincinatideki makina mektebine rniyle modem bir matem dahilinde 7a- leme gı"bi butalı1clar :zulıur ederek mah- Nafıa vekilimiz Tire hudadmvla da lahla tecavüzden suçlu olarak ağır ceza· 

9'İ ~ 
"ciültten sonra makw ve oldukça en- giderek teknik tahsil görüyor. Orta tah· pdmaktadIJ· Burada taW dört büyük aulfi berbat eder. F'ıdanlar tarlaya lüzu- tetkikler yapmıştır. Malum olduiu üze- ya 1evkedilen Nikola, Mihal ve Y oqinin 

~C&an cevaplar vermekte gecikmediler. Bili bitiren bir talebe musiki ve gijzel sa· kımıa a)"n}ıyor: mandan ..Jc dikilmemelidir. 8aZJ zürra- re Mendre.oı tatkmllk.lan ber 8elle bu ci- muhakemderine dün ağır cezada devam 

• d-iını neticeleri ııruiyle apğıya ge- nallara karşı büyük bir istidat ve lı:abi- lana bu ite biç dikkat etmeden fazla fi- varda da bir kaç köyü tehdidi albnda edilmittir. 
Çl)'°'1ırn: liyet gösteriyorsa. bu sahada ilerlemek 1 - ~ ft (HIWl!llMit;...) bulundurmaktan büyük huadara 1Cbe- Motör müreuebatuun i.tinabe .wetile 

1 - Sağlam bir lriikiiır •e lftlİI bir ıçin koMerVatuvarlara ve Ar akademi· 2 - ~ ilimler. fak oluyona aıufnu seçmİf farzedilir. biyet vermektedir. s.Jarm Tire hadu- Çanakkale adliyesince alınan iEadeleriA· 
......... telde etmek. !erine gidiyor. Liseyi bitirmiş genç birı 3 - BiyoloJ. Orta taNjlinj ikmal eden bir Ameri- dana tem yapmam- için icap eden de suçluların motörümüu alet açtıklan 
~ -:- Muayyen bir meslek için buar· laz. kadmJann bitip tükenmiycn saç ~u ~lerdea her biJ_ind~ talei>q~ bn Reaci. Gnivenitıeye giıwemera evvd tedbirler alın.acaktır. Vekil burada Re. anlaplmıttır. Suçlular bu ifadeleri kabul 
~ problemleri ile manikür 'Yeya makyajla geDJf mikyasta ve tam btt kültür _..... bazı nobalan söz ha.de tutar. Her üni- gilatöderle yapllan çalıpnalan gözden etmiyerek motörlerinde atq açacak bir 

3 - Dolgun bir IDaaf alabilmek. uğraşmaktan zevk alıyorsa, modem ya· yai verilir. Talebenin ...ılara clenm "enitenira birkaç tabeııinde be,.nelmild geçİl'nuftJr. silah mevcut olmacLiuu iddia etmifler-

4 - ..... ,......_ pri bhu=ak taYlfla gittikçe kıymeti artan (güzellik ederek tabirleri takip etlne8i mecL.rl kıJmeti haiz profuörl. 'Wal'Cbr. Onun Nafıa vekili akpm Berpmadan dön- dir. Suçlular tahliye talebinde . bulun• 

~ - ~ iP-cle Wdmç bı ı sanatini) kendine meelek ediniyor. Eier deiiJdir. Fakat mUY&ffak olabimek icira icia w-. iatiap edeceii taLenin dere- miiftür. B1l8ÜD otonyla Aziziyeye gide- mutlarsa da hu istekleri reddedilmiftir. 

'*• ' ılı. elbiıle ve dbi8e modelleri ile uğrqmak· intihap ettiii tuN-min denlerini. llJI" inini • eJi öiıeteu kı,.meti 'Ye aııııulu- i:ek 1 em yapılan tünelde tetkikler 1 apa- ,,. 

~ - it .. Y1dmcla hideli n kqı:aedi tan boflanıyona.. bu sahada kabiliyetini kiyle bilm-a llmndu. . ..ı s>rofe.örler hansi iiniY.nitede ise, c:akbr. TireJe yangın 
7 datJ.r elde etmek. artırmak ve eyi bir istikbal temin etmek APN!ft1ranan ..,.-e 1eri olan stilMll 0~ ~· Me.ela F1orida iiniftniteai- Doktor tayinleri Tirenin lstiklll mahallesinde 6 ..yıl 

-- - ite sil ................ cl&t .._ için NeYYork veya Brooklyn' daki desen ve balıar memleketi F1oridadaki Rol- run Mımarf ve fktıaat profesörleri, Mi.- T k."" h"k- . B 
~- UW9 '"'"'" oy u t tab"- b S evde oturan n. Ay§e mutfakta yemek 

........ 
ftefeli Ve rahat bir iırit• ıilre ~ •e elbiwe emtitüleri cıbi müenadere de- lins üniversitesi çok kıymetli bir JtUltür eoari Üni'Veniteaia.in gazetecilik tubesiYle Ul -.-Ö-d • ~m .. e ıuı &J' ım 

- 7 -.. h k t d kto Wjuna. piprdiii sırada çdc.an Yansında hu ev 
vam etm...cn daha makul bul-or. miirnuuidir. B• modern müe.esede Aılantadald teknoloji mektebini.. doku- aı em.ış u ume 0 r a -- _,, Od • h-k- b •-· · Faik U:-----1 Janmııtır. Tahkikat yapdmalttadrr. 

- 8.ham•a m•m....... Hali hazırda Birleşik Amerikada bet imtihan UMılleri tamamiyle kaldınllülfbr• ma ve mühendidilc lamnlanmra profe- ~mlf .. ~. umet eıtunı_ ~ 
..:- ~uteber ve paralı bir-.... ola- yüzden fazla (Junior Collese) denilen Burada profeeörler den takrir etmez. aörleri daima ütün bir töluete malik F~tih h~kumet doktorluguna tayın eclıl- --o--
~ lııir lıoca weya .-.a w..,.. elde ayrı ayrı aahaluda talebe yetifôren miiea· Bunun yerine konferam .... tez m&dafaa- olmntlardar. miflerdır. • Ehli yetaiz fOf Ör 
~ aaeler vardır. Bu müesweler üninni- .. UMılleri vardtt. Talebe lnanp tizerincle Bueün Amerikada tatbik edilmekte Saat kıraları (Tire 31) ..,..., lcam,.onun tofir .... 

l'laız, aaahakkaktır ki bu aydılı:lan· teye devam ederelt derece almak. isti- tetkik ve tetebbüatta bulunarak ima bir olan modern tahlil llietemi. birçok 'baJmn. ölçüler ve ayar lı:anununun tatbikat _... avini Şükrü, ehliyeti olmak.uzm ımu... 
li.. rik.elt tahsil yapmak dtiyen her yenlerden ziyade, kendi.ine Kollej tab- tez hazular ve bmau fakülte azalarına lardan Avruparun ld&aik ve battal ohaat ...ele elektrik fiıketilldm Mat aaba alan- dığı kamyonla Tirenin Tahtakale çarp

'-in lllılıaıııauna az çok teeir eden eebep- silini kafi görenler içindir. Bu kollejler- tevdi ederek müdaf ..... yapar. Bu mıal- ....ııeru.. tef.....uk etmekte ve çok SÜ- lanlaa &iter buçuk lira ayadmna icreti ilDdaa geçliii aıracla kam,yonu Ali Yorul-
ea ~ den bazdan. bilhw kadm kollejleri. bir sene zarfında~ defa tekrar edi- :&el ıandmanlar elde edilmektedir. al......., Bu pualann ilııdeeine .,.._.._ mua çaipbnnık 7anl9"PD"'"• llChelK· 
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Susturucu cevap 1 
Günde kaç kadeh içmek itiyadın-

dasınız} 

Altı kadeh kadar. 
Kaç para eder} 

60 Kuruı. 
Kaç ıenedenberi içiyorsunuz? 

30 sened~nberi. 
Biliyor musunuz ki 30 senede a1t1 

kadeh parası mühim bir seTVct eder. 

- Tabii .. 

- Ya .. Meseli şu karşıdak~mağaza, 

~ğer hiç içki içmescydiniz sizin olabilir· 

di. 
Slz hiç içki kullanır mısınız} 

Hayır. 

Karşıdaki mağaza sizin mi} 
Hayır .. 

O halde size haber vereyim: oma· 

ğaza benim. ___ * __ _ 
Hediye 

Köy papasına bir fıçı prap hediye 

edilmesine karar verilmi~ti. Köylülerden 

biri bir hoı fıçı hediye etti. Diğerleri de 
!tendi bağları malı.ulünden ikiıer litre 
ıarap getirerek fıçıyı doldurdular. 

Ertesi günü papas, köylülerden birka· 
çını yemeğe çağırdı 1 hediye edilen p.ra· 

bın tadına bakılacaktı. Hizmetçiye emTe

dildi. Kadın fıçının musluğunu açarak 
sürahiyi doldurdu ve masaya getirdi. 

Herkeste hayret, mesele ıonradan an
laşıldı. Köylülerin hepsi bir fıçı tarap 
içinde iki litrecik suyun farkedilmiyeceği 

düşüncesiyle ~rap yerine ıu getirmiş

ti. ___ * __ _ 
Evin hakimi 

Eve geç döndüğü için hiddetlenen ka
nsı tarafından kovalanıyordu-. Kadının 

elindeki süpUrge sopasından pek kork
tuğu için soluğu mutfakta aldı ve kapı· 

yı da kitledi. 

Kadın bağırıyordu: 

- Çık dışarı 1 sana dıprı çık diyo

rum! 
Kocası cevap verdi: 

- Hayır çıkmıyacağım. Bu evde be
nim sözüm. geçtiğini ve evin hakimi ben 
oldu~umu böylece ispat edeceğim. 

= 
tENI ASIR 

ss_ 

•• 
1 ş ' e ' n s ' u ' t ' u ' n 1 

Ucuz kurtulmuşlar! 
iki hırsız tenha yolda bir adama hü

cum ettiler. Taanuza uğrıyan adam da 

hırsızlar gibi silahsızdı, fakat kendisini 

öyle ıiddetle müdafaa etti ki, hırsızlar 

bir arahk bu işe tc~ebbüs ettiklerine pio· 
man bile oldular. 

Nihayet zavallı. yediği yumrukların 

tesiriyle kuvvetten düotü ve bir çelme 

ile yere yuvarlandı. Ceplerini araştırdıw 

lar, bet kuruştan başka hiç birşey yoktu. 

Hırsızlardan biri söylendi: 

- Eyi ki ancak bu kadar parası var

mış. Şükredelim 1. 
- Neden} 
- Cebinde yirmi beo kuruşu olsaydı 

muhakkak bizi lödürürdü. - Kızım hasta •• Onun yerine modelliğe ben geldim. 

-*- N ·h t Faiz 
Müşteri Dinç, gücü, k~~!ıi ~erinde görünü-' Dedikodu yapıyorlardı. Biri ıöyle de-

Genç doktor kansına sordu: . yordu. Fakat aç olduğunu söylediği içın di: 
- Evde yalnız canın sıkı1mıyor ya} 1 '~ k B b Jd • M d h k d adamcağız dilencinin ha ine acıw, çı a- - enim i igim or e ay o a ar 
- Hayır. Evde yalnız kalmıyorum np be§ kuruş vererek: hasis ve menfaat düşkünü adam değiJ .. 

zaten .. Yakıt geçirmek için faydalı bir _ Şunu al. dedi. Daha fazla verir- dir. 

meşgale buldum. dim ama param yok. Ben de ıu sıralarda Biri itiraz etti: • 

- Ne yapıyorsun'? fazla para kazanmıyorum.. - Ben kendisinden bir defa bir men· 

- Arkadaılarla toplanıyor ve birbiri- Dilenci muhatabını ayıplıyarak: dil almıştım. Jki gÜn ıonra geri vcrdi-
mize bildiğimiz yemekleri öğretiyoruz. - Niçin daha fazla çalı§mıyorsunuz) ğim zaman kabul etmedi. Bir yatak çar-

- Ya) peki pişirdiğiniz yemekleri ne Bu zamanda tembellik olur mu) pfı istedi 1 

yapıyorsunuz) 

- Komıulara dağıtıyoruz. 

Doktor karısına döndü: 
- Aferin karıcığım. Demek müoterİ· 

lerimi çoğaltmağa çalı§ı)..orsunuz. 

--*--. 
Hakkınız var 

Bayan hizmetçiyi azarladı: 

- Bir daha benim elbisemi geymiye· 
ceksin. Utanmıyor musun) 

Hizmetçi kız pişman ve mahçup cevap 
verdi: -

' 

1 
Daladyenin nutku 
Fransız haıvekili Daladiye geçenlerde 

it haftası münasebetiyle epey gilrültülü 
bir nutuk oöyledi. Ve bunda hükümetin 

kararlarında ısrar edeceğini anlatmak: 
üzere şu mealde bir cümle kullandı: 

c- Bir milimetre bile gerilemek niye
tinde değiHzl> 

Bu nutuk Londraya verildiği zaman 

lngiliz gazetelerinin Fransızca mütercim· 
ferini bir düşüncedir aldı: Milimetre Jn

giliz kariinin alışık olduğu bir ölçü de
ğildir, nasıl tercüme etmeli) 

Nihayet bir mütercim müşkülü hallet

ti ve gazetesinde o gün oöylc bir ser
levha çıktı: 

cF ransız başvekili Daladiye bir pusun 
yirmi yedide biri kadar gerilemiycceğini 
aöyliyorl> 

---ııı,---

Fırsat bu fırsat 
Napoli üzerinden geçmekte olan yolcu 

tayyaresinin pilotu arkasındaki müşte

riye döndü ve: 

- cNapoliyi gördükten sonra artık 

ölebilirsiniz. Hayatın en güzel manzarala

rından birini seyretmiş olursunuz> der
ler. Bu sözü bilir misiniz? 

- Evet, hem bilir, hem de inanırım. 

- Öyleyse, eğilip şehre iyice bir ha-

-Hakkınız var bayancığım. Zaten ni

şanlım da söyledi, bir daha o kılıkta so

kağa çıkarsam benimle nişanını boza· 

cak. 
I§ine geç kalan memurun vazifesine yetilmek için bulduğu çare 

Holivudda 
Sinema yıldızı bir auvarede karşılaş

bğı bir adama dikkatle haktı. Sonra: 

- Pardon, dedi, eizi tanıyorum, ga
liba. ÇehTeniz bana yabancı gelmedi. 

Muhatabı cevap verdi: 

- Her halde yabancı gelmesem ge
rek; hen ilk koeanızım 1 

--*--
Eğlenmez/erse 

Cenaze merasimine geç kalmı§tı. Onun 

için doğruca kabristana gitti ve oradaki.. 

lcrden birine sordu: 

Cenaze geldi mi} 

Çocuk kavgası 
- Gene Ahmetle kavga etınl§, üstilnti 

başını yırtmışsın. Yeni elbise almala 
mecbur olacağını. 

- Ahmetli görsen bu kadar üzülme,,. 
sin. Onun annesi yeni bir Ahmet almağa 
mecbur olacak! 

iyi uyumak için 
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1 Günlerdir~ç:,, ~~~=z saat ev~J 
yediği bir tele simidin vücuduna verdıil 
kuvvet te kesilince gözleri karardı •' 
sokak ortasına yıkılıverdi. 

Etrafı derhal meraklılarla halkalan~• 
Her kafadan bir ıes çıktı. Bu arada bit 

polis yetişerek halkı dağıtmağa çalııh1 

- Çekilin. bayılmış olacak, biraz b•• 
va alsın .. 

Adamcağız bu sırada &özlerini açınır 
tı. Polisin sözlerini işiterek mın1dandıı 

- istemem. Oç gündenheri zaten h•· 
vadan başka hirşey aldığım yok 1 

Sevgili koca 
Akşam üstü eve döndüğü :zaman kart" 

sını iki gözü iki çe§me ağlar buldu. 
- Hayrola} ne oldun} 

- Bilsen başıma gelen felaketi. Bo-
bi kayboldu, hayatta artık benim ıen• 

den başka kimsem kalmadı 1 

Sigorta 
Kocanızın, hayat sigortası 

mcsini müteakip iki ay içinde 

şüpheli görülmiyor mu} 

akdet• 

ölm•.ı 

- Bunda şüpheli görülecek ne var 1, 
On hin liraya sigorta olmuıtu. AyJJ 
prim tabii çok fazlaydı. Bu parayı kaza' 
nabilmek için kendini öldüresiye çalır 
tıl • 

Bir Fransız fıkraıı 
Şatoya gelen misafir, kapıyı açan }ıiı• 

metçilere 10rdu: 

- Kont burada mı? 
- Hayır Mösyö .. Mösyö lö Kont ati• 

gezinti yapmak üzere dıp.rı çıktılııt• 

Mösyö 10.tfen salona geçerlerse çok bek• 
lemiyeceklerdir. Mösyö lö Kont da neı-e

deyse atla gezintisinden dönerler. 

Bire iki 
- lyilik hiç bir zaman mükAfat..u: kal· 

maz. Verdiğinizin daima iki mislini alır
sınız. 

- Orası muhakkak. Geçen martta kı· 
zı mı nişanlısına vermiştim. Haziranda 
ikisi birden bize üç aylığına misafir gel• 
diler! 

lskarpinleriniıi mi yoksa tırnaklarınızı mı boyatmak iatiyorBUnuz? 

Hayır. Fakat öğle namazı zamanı 

epey geçti. Yolda ceğlenmezlcrsc> bir 
kaç dakikaya kadar gelirler. 

Eyi uyuyamıyorsunuz: ya çok yorgun .. 
sunuz, yahut yatmadan evvel bir hlrıeyo 

sinirlendiniz. Yatağınızda iki tarafa d8-
nüp duruyorsunuz. Eier yatarken yata
ğınızın yanına bir bardak tekerli au koy

mu9 olsaydınız timdi bu •ıkıntıyı çekm..1-
yecektiniz. Zira. uyandığınız vakıt bir
kaç yudum tekerli ıu içmek tekrar de
rin ve rahat bir uykuya kavugmanıza 

kafidir. Hava yağmurlu olduğu zamanlar odam.da balık avlarım ... 

- -. 

Tarihi macera Demir Maske Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası ve esrar romanı 

- 14 -
Monsenyör Lui onu derhal tanıdı. 

Bir hayret sayhası çıkarmamak için ken

dini güç tuttu. 
Dudak.lan arasından gayri ihtiyari bir 

iııim döküldü: 

- lvon .. 
Fakat fazla düşünmeğe ve muhake

me ctmeğc vakti yoktu. Scnmars hemen 

arabanın yanına ko~muş, kapıyı açml§ 

ve: 
- Monsenyör ... yanınıza oturmak 

için arabaya binmenizi bekliyorum .. 

Demişti .. 
Monsenyör Lui, aynı dalgınlık içinde 

arabaya bindi. Arkasına dayandı. 

Müstakbel zındancısı Senmarsın da 
yanına oturduğunu fark hac etmedi. O 
içinden: 

- lvon burada!.. Bu ne cesaret .. za
vaHı kız .. Dahi\ h8.ll'l beni kurtarabilece· 
ğini mi ümit ediyor. 

Diy~ düşünüyordu. 

Dört et ko ulu olan araba derhal ha· 
reket etti. 

Mon~enyör Lui yanılmamıştı. 

Karanlıkta ve arabanın arka kısmında. 
gördüğü dört süvariden biri Jvon, diğer 
üçü de F aribol. Mistufle ve Rozarjdı. 

Rozarj c:~iliihlı adam> meyhanesin· 
den çıkar çıkmaz üçü başha§a vcrmi§ler 
ve pl8.nlarını kurmuşlardı. 

Farihol: 

- Kuyruğu kopasıca .. dedi. Az kal
sın gcvezeliğimlc bir çuval inciri berbat 
edecektim. 

Jvon: 

- Evet ama, dedi. Öyle olmadı. 

ôimdi yapacağımız i§i düşünelim. Mon
senyör Luiyi nasıl kurtaracağız) 

ambeTİn kavlı ue 1teruuc:ııu 

- Artık o İ§ kolay .. Pariaten çıkar 

çıkmaz hep beraber atılır ve kurtarırıL 

Ben kendi hesabıma bizim Rozarjla me§

gu] olmağı üzerime alıyorum. 
Miııtufle: 

- Ben de.. dedi. Arabacıyı hakla

rım. Fakat asıl mesele hep beraber hare• 
kete geçmemizdir. Bunun için bir İp· 

ret tayin etmek 13.zım .. 
Jvon: 

- En iyi İJ&rel. tam harekete geç-
menin uygun olduğu zaman F aribol ken
dine mahsus olan o meşhur küfrünü sa
vurur. 

- Kuyruğun kopsun mu) 
- Evet .. 

Bu kararı verdikten sonra meyhane· 
den çıkmışlar. Doğruca Pale Ruvayalin 
büyük bahçe kapısına gitmiılerdi. Bura• 
da kapıyı onlara lsviçreli bir muhafız 

açtı. Muhafız, ıüphesiz kendisine evvel~ 
den malU:mat verilmiş olacak ki üçünü 

Nakleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

yör Lui arabaya binmi§, araba dört nala 

hareket etmit ve dört ıüvari de peıinden 

atlarını oilnnUılerdi. 

Gnlafon hemen yerinden ııçradı. Ka
ranlıkta koprak arabanın arkasından 

bahçenin sokağa çıkacak büyük kapısı· 

na doğru koıtu. 
Kpının yanına geldiği zaman ise araba 

geçmİ§ ve lsviçreli muhafız da kapıyı 

Cücenin burnuna kapamııtı. 
Cüce .. Parmaklıklara earıldı. 

Ağzından köpükler saçarak, kudur
muş gibi uluyarak bağırmağa haşladı. 

- Aç.. Aç.. Kapıyı aç .. 
Jsviçreli muhafız bu sıçan gibi insan 

müsvedde.ine baktı. 
- Sen kimsin) Burada ne arıyorsun, 

buraya nasıl girdin. Evvela onu eöylc ba
kalım .. 

Diyerek Cüceyi boynundan yakaladı. 
Gniafon belinden sivri bir hançer çı .. 

kardı: 

de içeri aldı. - Sana aç kapıyı diyorum yoksa ... 

maiia haşladı. 
Sarayın yanındaki muhafızlar daire-

sinin kapısı açıldı. 

Cücenin önüne bir ailihtör çıktı: 
- Hey .. küçük herif .. böyle ne diy• 

anırıyorsun .. dedi. 

Cüce. sözlerini dinletmek 
bir yalan uydurdu. 

- Majeste kral büyük 

için derhal 

bir tehlik• 

içindedir .. Onu haber vermek istiyoruJtl· 

- Ne} Majeste kralımız .. 
- Büyük bir tehlike içindedir .. Nasıl 

bir tehlikede olduğunu anlatmazdan e"' 

ve) ıiz beni §U adamın tehlikeainden e1'" 
veli kurtarın. 

Filhakika kapıdaki lsviçreli muhafıı 
biraz evvelki tehdidini yapmak için Cü· 

ccye doğru geliyordu. 
Silalışör, yaklaıan lsviçreli muhafı• 

za: 

- Haydi, yerine dön .. Ost tarafın• 
karışma .. 

Dedikten sonra Gniafonu kolundan tll" 

tarak muhafızlar dairesine soktu. En arkadan Farihol geliyordu. diye bir daha bağırdı. 
Tam kapıdan gireceği sırada bacak- Pala bıyıklı lsviçrcli, Cücenin bu küs- Muhafızlar içeride küme küme ol· 

larının arasında ufacık bir cismin aürtÜ• , tahlığına karşı avurt dolusu bir kahkaha muılar, kimi konuşuyor, kimi zar atıY01" 
nerek geçtiğini ve sarayın bahçcainde savurdu. lardı. 

karanlıkta kaybolduğunu gördü. - Hele kahpenin doğurduğu ıu piç Kumar oynıyanlardan biri Gniafooll 
- Kuyruğu kopsun .. dedi. Ne za .. olduğunu anlatmak için başından ,apka· ı kası değildi. kurusuna bak .. dedi. Bir yumrukta kan- görünce bağırdı: 

mandanberidir saraya köpeklerin girme· sını çıkarmak ve kendini belli etmek ted· Monsenyör Luinin nazarlarında çakan burunu yamyassı edeceğimin farkında - Ooo.. bir kanbur.. gel buraY'"' 
sine müsaade ediyorlar. biraizliğinde bulundu. hayret şulesini farketmiş. onun baktığı değil.. yanıma gel kanbur Cüce .. Belki uğur ge· 

Biraz sonra yanlanna Rozarj geldi. Bu çok vahim bir tedbirsizlikti. Çünkü tarafa bakınca şapkasını çıkarını§ olan Gniafon tehditle falan kapıyı açtıra- tirirain .. 

Altlarına sağlam birer at verdiler. Hazır- hiç biri ve hiç kimse birkaç adım ötede, lvonu görmüştü. mıyacağını anladı. Diğer taraftan araba- Fakat onu hali. kolundan tutmakt• 

lanmış arabanın arkasında beklemeğe karanlığa kanşml§ ve kendi üzerine tes Gırtlaığından hırıltı halinde bir ses nın da çoktan uzaklaşmış olduğunu gör- olan silahşör, arkadaşlarına: 
haşladılar. bih gibi kıvrılmış biçimsiz ve şekilsiz bir çıktı: dü. Partiyi kaybediyordu. - Mösyöler .. dedi. Alayın •ırası de· 

Monsenyör Luiyi eli kolu bağlı, yü- insan kafasının kindar bakışlarla Mon· - lvon burada 1.. Eyvahlar olsun... Hemen gerisin geriye döndü. Avazı ğil.. Bu kanbur uğur değil bilBkis uğo.~· 
zünde siyah maske görünce üçünü de senyör Luiyi tetkik ettiğini görmemişler, felaket .. Bu sefer de kurtulacak .. Her çıktığı kadar: suzluk getiriyor. Majeste kralımızın btJ" 
aynı hiddet ve asabiyet raşesi sarstı. farketmemişlerdi. ş<y mahvoldu demek.. - imdat! .. Yetişin .. imdat .. diye ha- yük bir tehlike içinde olduğunu sÖY" 

Jvon, Monscnyöre dostlannın yakında Bu, Cüce ve kanbur Gniafondan ba,.. O bunları dü~ününceye kadar Monsen- ğıra bağıra bahçeden saraya doğru koş· liyor. Susun bakalım da anhyalırn· 
""• i k1 tanı cou..,. · - ·-
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Paralarımı bankaya nasıl yatırdım? 
Ben, her hangi bir bankaya girer p- - Paralarım yatırıldı mı?. 

rnez, derhal kendimi kaybederim. Ban- - Evet yatırıldı. 
kadaki memur kalabalığı, demir kafesli - Şu halde ben bir çek yazıp bir mik-
Pcnccreler, para manzaralan beni ser- tar para çekebilirim, değil mi? Dedim. 
•crne çevirir. Zaruri masraflarım için altı dolar para 

Her hangi bir işimi görmek kastiyle çekmek fikri kafama geldi. 

OZOM 
1293 Albayrak 
972 A. Fesçi 
626 Alyoti 
602 Ş. Riza 
5 60 1. Ozüm T.anm 
447 İnhisar 
265 S. Erkin 
159 j. Kohen 
t 58 Y. ı. Talat 
15S A R. Ozümcü 
142 D. Arditi 

banL Ad BirLc;i küçük pencereden bir çek de-f-ilanın eşiğinde adını atar atmaz a eta 120 A. Rapogno 
aptallaşırım. teri uzattı;. bir diğeri de çeki doldurmam 5 0 H. Uyar 

Fakat, vaktaki aylığım yüz liraya çık- lazım geleceğini söyledi. 3S M. H. Nazlı 
tı, Paramı ancak bankada ııaklıyabile- Orada bulunanlarda, malul bir mil- 1 2 A. Maydo 
~ğiıne kana:ıt getirdim. yoner olduğum fikri uyandı. Bir çek 3 K. Taner 

Kendime çck.idüzen vererek, bin biT defterine bir şeyler yaz.dun ve memura 559q Yekun 
azap iç· d b k . d. rlara uzattım. Memur, kendisine uz.attığım 222209 o·· k.. k. . ın e an aya gır ım, memu . .. un u ye ·un 
soylcc b" .. d" d" K d" çeke hır goz attı: 227808 U • kA · e ır goz gez ır ım.. en ı namı- mu mı ye un 
ına bir hesap açtırmadan önce, ba.nka - Nasıl? diye hayretle sordu, demek 
direktörleriyle görü§mek icap edeceğini ki siz bütün yatırdığınız parayı geri 
düşündüm. alıyorsunuz?. 694 Ş. Riza 

tNCIR 

9 25 
9 50· 
8 
9 50 
6 50 
8 50 

9 50 
9 50 
9 50 
9 
8 50 
9 50 

10 25 
15 

9 75 

11 50 

7 
7 Üzerinde ccari hesap> yazısı bulunan Çek defterine altı dolar yazacak yCT- 1 S6 A. N. Nazlı 

bir Pençereye yakla§tım. Buradaki me- de elli altı dolar yazdığımı anladım. Bu 
rnur, uzun boylu, 80ğuk bir adamdı. mesele üzerinde muhakeme yürütmeğc 
Onun, sadece manzarası bile beni yerin vaktim yoktu. Bütün olan bitenleri izah 
~ibine geçirdi. Sesim, mezardan geliyor- etmek mümkün olmadığı hakkında ben

95 Albayrak 9 37$ 

nıuş gibi boğuk boğuk çıkmağa başladı: de bir fikir uyandı. 

- Banka direktörünü görebilir mi- Yer açılmış ta ben adeta yerin dibine 
Yhn? Diye sordum - ve manalı bir tarz- girmiştim: I 

92 Benmayor 9 3 75 
6 3 Hakkı Şeş be~ 7 
39 S. Süleymanoviç 7 
35 S. Akimsar 11 25 
33 B. Franko 10 50 
30 B. Suhnmi 

1837 Yekun 

1 1 

da ilave ettim • Fakat yalnız olarak.. E t h · · d d" · - ve epsını, e ım. 
~Fakat yalnız olarak> cümlesini niçin D k . b k daki b.. .. al 56807 Dünkü yekun 

s(i led' . - eme sız an a utun par a- • k 

17 
16 
16 
16 
ı 6 50 
9 75 

13 50 
il 75 
10 25 
ıı ıs 

11 
9 75 

11 50 
15 

14 
15 
9 75 
9 75 

11 50 
7 

13 
10 50 
11 

Y ığiml ben de bilmiyorum. . ki ? 5 8644 Umumı ye > n 
M rınızı gerı çe yorsunuz.. / • ·· U •· ·• •. 

enıur: 24/9 938 cumarteaı gun uzum nıu-
- Hay, hay, dedi. Ve banka direktö- - Evet, 5.~n .. sant.imine kad~~- meyyiz heyetİılİP tesbit ettiği fiatler s 

l'llnU çağırmak üzere birisini gönderdi. Memur buyuk hır hayret ıçınde: No. 7 . 9 25 
Direktör, kellifell!, ciddi bir adamdı. - Demek siz bundan sonra bankaya No. 8 9 5 O 

. - Siz direktör müsünüz? Diye sor- hiç bir zamnn tek bir santim yatırmamak No. 9 9 15 
dunı. &asen böyle olduğunu tahmin edi- niyetindesiniz?. dedi. No. 1 O 11 
Yordum. - Evet, hiç bir 1.aroan. No. 11 15 50 16 

Direktör: Ben çek yazarken her hangi bir şeye 
- Evet, dedi, ben direktörUm. gücendiğime dair banka memurlarında 
- Sizi yalnızca görmek mümkiln mil? bir knnant uyandığı hakkında aklının 120 ton Bakla 
Bu cyalnızca> kelimesini tekrar etme- budalaca bir fikir geldi. Dargın ve gü- 300 balya P~muk 40 

n.in hiç te manası yoktu. Fakat bu keli- cenmiş bir insan hali takınmağa çalış- 102 kental Palamut 340 

ZAHiRE 

lneyi telaffuz etmeden söyliyeceğim şey- tun. 

3 875 
40 50 

460 

ler de bana manasız görünüyordu. Memur, paraları vermeğe hazırlandı. tZMtR ASLiYE MAHKEMF..St 
Banka direktörü korku ile yüz.ilme - Nasıl tediye etmemi emrediyorsu- lKtNCl HUKUK DAiRESiNDEN: 

haktı. Adamcağız, kendisine müthiş nuz? diye sordu. 38/ 1736 
bir dikkatten bahsedeceğimi sanıyordu. _Anlayamadım?. lzmir Namazgah Bülbül 10kak 4 

-Buyurunuz, şu tarafa gidelim dedi. _ Nasıl tediye etmemi emrediyorsu- sayılı evde Naile Hayrivenin kocası 
Ve beni hususi bir odaya götürdü. nuz?. tzmir Süleymaniye mahallesi Mı•ır-

" 

Kan kuvvet iştiha şurubu 
Sayin doktorlarimiz tarafından takdirle milyonlarca vatandap ta vıiye edilen emsalsiz kan, kuv

vet, ittiha şurubudur. Bir ıi§e ıizlere hayatın bütün zevk ve netelerini tatbracak ve yaıadığmız 
müddetçe halaizlik, yeİI, ıatırap, dütünce, korkaklık; tembellik ıöıtermiyecektir. 

FOSF ARSOL'u diğer bütün kuvvet ilaçlanndan ayıran bafhca hassa, devamlı bir surette kan, 
kuvvet, ittiha temin etmesi v_e ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini gösterme-

FOSF ARSOL; muhakkak bir surette hayabn esasini te§kil eden kani, daima tazeleyip çoğaltır •• 
Tath bir iıtiha temin eder, adale ve ainirleri kuvvetlendirir. Uykuıuzluğu, fena dütünceleri, yor
gunluğu giderir, mide ve barıak tembelliğinden doğan inkıbazlan geçirir, vücuda daima gençlik 
ve dinçlik verir, zeki ve hafızayı parlatır, belgevıekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar te
min eder. Velhasıl insan makinesine lazım olan bütün kuvvetleri vererek tam manasiyle hayabn 
zevk ve neıelerini tattırır •• FOSFARSOL; günef gibidir. Girdiii yere sıhlıa saadet vo nqe 1&· 

çar .• Her eczanede bulunur. 
. . . •) ·"lı·j .. ,·.·' ' . t 

-K~ıA -- ~ 
o 
) 

...... . ·* ·• -nı m ...,-

Ve BAöl sayeıinde bir çocuk ıibi korkuıuzca kotar, atla,, ata ve bisiklete biner, kürek 
çeker, teni• oynv, dans eder, gijne' banyosunu alır, v~lhasıl bütün spor hareketlerinize ra~ 
hat ve nete ile devam edebilirsiniz ..• 

FEMiL 
FEMiL 
FEMiL 

ve B A Gı Artık kadınlar" ayın Uı:ilntülli günlerini trunamon unutturmuştur. 

ve BAGI 
v 

O kadar pratiktir ki: on ince olbiscler ''0 dar mnyolnr altında bile •ezilmez, 
kullanan kadın mevcudiyetini katiyen anlıyamaz ... 

BAG( Mikrop yuvası olan ı;ki usl.ll }>ez ve pamuk tamponların bayanların bütün 
ve hayatlarına mal olan rahim, tenasül ve sinir hast<tlı l nrun önün goçmiltlr • 

Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti BaYanJarının AYLIK TEM1ZL1KLERlNDE yalnız FEMtL vo BAOlNI ta\'.dirle 
kabul etmiştir. FEMtL ve BACINI her eczanede ve büyük ticarethanelerde daima B A Y A N larımızın hizmetine 

HAZIR BULUNUR 

GRiPiN 
Niçin daima 

Çünkü 
tercih ediliyor? 

Annhtarla oda kapısını açtıktan sonra: H t • 1. . 1 h yeni Hatay caddesinde 34 sayılı 
di - a, eve • memurun sua mı an a- •. .. • PiLLi RADYOSU OLANLAR ! 

- Burada bize kimse mani olmaz, ·- tun D"" .. ğ 1.. .. ed evde İşıklarlı küçuk Hasan alevhı-

Evvelki gUn so~uk almıştı, 

dUn yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 
mış . ~nme e uzum gorm en v B d d Ak"· ··ı ·· B 1 

}'e ilave etU. Buyurunuz, oturunuz! d' Elli 1, 1_ Is ne actıgı osanma avasının ava umu ator ve atarya arını 
k' ~- b cevap ver ım. • • şerW1. o sun. . • ak 
~-..u~ılıklı oturduk ve bir irimizin yü- M b elli erlik b" b k t arzuhal ıureh ve davetıye var ası ölçmek için mutlak bir VOLTO-

ı\l.ne bakmng~a b~c:ladık. Birdenbire a~ emur ana ş ır an no ""dd · ) h. ·k ~L. -s uzattı.. mu eıa ey ın ı ametganının meç· 
alın kaybolmuştu. hul bulunmasına mebni ilanen 23/ - Yn geri kalan altı doları?. 

METRE edinmelidir. Yeni ve mü· GRİ PiN 
ıaadesi alınmıf 6/150 volt ölçen 
Voltometrelerimiz geldi, fırsattan - Her halde Nat - Pinkertonun bilro- 9/938 cuma 11 ;:nü aaat onda mahke-

Sl.ından geliyorsunuzdur, dedi. - Onları da altışarlıR veriniz!. mede hazır bulunması zımnında teb-
Esrnrengiz halimden ötürü herif beni Memur altı dolarlık bir banknot daha ligatı kanuniye ita kılındığı halde 

t.ıolis hafiyesi zanne~ti. Pinkertona ra- uzattı. Ben, kendimi bankadan dışarı ~erek bizzat ve gerekse vekil dahi 
kip bir müesseseden geldiğim hissini attım. ~öndermemiş olduğundan haklon
Verrnek için: Kocaman kapının arkamdan kapanı- da mahkemece gıyap kararı tebliği-

- Hay;r, ben Pinkertonun bürosuna şından önce içeride bir kahkaha tufanı ne karar verilmiş olduğundan mez-
tnensup değilim, dedim. koptuğunu işittim. kur gün ve aaatte İzmir ikinci Hu-

Bir müddet düşündükten sonra, g\lya Iştc o gündenberi paralan.mı bankaya kuk mahkemesinde hazır bulunma-
henı yalan söylemeğe mecbur etmişler- vermiyorum. Gündelik masraflarım için nız veya bir vekil göndermeniz, ak
ll:ıl§ gibi, bir nedamet duyarak: lfızım gelen paraları, pantolonlarımın ce- si halde bir daha tahkikat ve ma..'ı-

- Size doğrusunu söyliyeyim mi, binde taşıyordum. Biriktirdiğim paraları kemeye kabul edilmiyerek tahkikat 
ben polh hafiyesi falan değilim. Ben, ise, gilm~ olarak çorabımın içinde sak- ve mahkemenin gıyabınızda cereyan 
bankanıza cari hesap açtırmak. üzere lıyorum. edip karar verileceği gıyap kararının 
geldim. Bütün paralarımı bankanıza tebliği makamına kaiın olmak üzere 
Vermek istiyorum. ilan olunur. 

Bu sözler üzerine banka direktörü 3516 
biraz hafifledi. Fakat ciddiyetini muha- lZMIR BELEDtYEStNDEN : 

(2933) 

iıtifade ediniz ..• 
HOSNO IDEMEN • IZMtR 

ikinci Kordon 55/3 

J)oktor Operatör 

Cemil Oral 
MEMLEKET HASTANESi 

ESKi OPERA TöRO 
lzmire tekrar avdet eylemit ve 

hastalannı Fransız hastane•inde ka
bule ba§lamı§tır. 
öğleden sonra Birinci Beyler sokak 

Numara 36 TELEFON: 2310 

1 - 13 (2770) 

faza etmekte devam etti. ' Belediye varidat dairesi kadrola- tZMtR 1KtNCt HUKUK MAH· 
Pak.at adamın yUzünden edindiğim ln- nndaki münhallere memur alına- KEMEStNDEN •. NAZlLLt ASLiYE HUKUK HA-

tlb KIMLtötNDEN: 

b 
alara göre beni Roçildin oğullarından caktır. f zmirde Kemer caddesinde Ke- N 'il H ah 11 

lri zannettigıw·ni anladım. y t be f 1 im azı inin Çapa aıan m a e-
a4ı o uz şten aza o ıyan ve mer sokağında 17 sayılı evde oturur sinden Hüseyin oğlu Bahri Gülerek 

- Yanılmıyorsam büyük bir hesap orta mektep mezunu bulunanlardan Salih kızı Behicenin lzmirde Dibek tarafından karısı Sümer mahalle!;n
llçtırrnak niyetindesiniz, değil mı efen· arzu edenlerin ellerindeki vesaik ile başında Bardakçı sokağında 3 sayılı 
dlrn? Dl 1/10/938 rt • ·· ·· kad d C hw dtm Kara Ömerin Ahmet kızı Dudu . ye sordu. cuma eıı gunune ar ev e oturur emil al(!yhine aç gı G l 

h b 1 di 'd d · • • Ü erek alevh;ne açılan bo anma 
- Evet dedim çok bUyük bir hesap. er gün e e ye varı at aıresme subutu zevcıyet davasının dava ar- d _Lı_•k d n· ' ' .. 1 • • • • avasın1n tıuuc;ı ahn a : 
ır defa da elli altı dolar yatıracağım; muracaat en. zuhal •uretı ile davetıye varakası M"'dd • 1 h Dud ·belir 

ondan sonra da her ay muntazaman elli- 25 - 27 - 29 3514 (2931) müddeialeyhin ikametgihının meç- •ı'z uld :ıa edy !t~- unuınbylient • -
fe d l b l . . I .. o ugun an uanen e ga ıcra-

Biltün ağrı, sı~ 
zı ve sancıları 

dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algın

lığına, nezleye, 
grioe, diş, bel, 
siı ,. , adale ağrı
larile romatiz
maya karşı bil
hassa müessir -
dir. 

icabında günde 3 kaşe 

GRiPiN 
1 

Tecrlibe edinlL 

alınabilir 
İsim ve markaya dikkat, Taklitlerinden sakınınız ... : .... 

r olar yatıracağım. hu u unmuı~~ ~ebnı ılanen 16 sına ve tahkikahn 14/10/938 cu-
B~ ~~~~$karuı,~~ 9/~ru~p~~~~~-magu···· t9d b-- 1-lma ----------------------------Pı D • LJ k • • nu saa a ırar.ı. sına 

laYı açarak, bir memur çağırdı. Kulak- iŞ ı-ıe ımı kemede hazır bulunması zımnında mahk k 'im' t' 0 .. 
rı tırmalayacak kadar yüksek bir tebligatı kanuniye ifa kılındığı bal- me beme~e Nara~ll~erAı liıt .ır.H gukunk 

eesı Abdullah Nacı· d k b. · d z urenın aZt • s ye u e: e gere ızzat ve germe vekil a- mahk · im • kil' 
di - Mister Monthomeri, dedi, bu efen- hi ~öndermemi, olduğundan htik· ka e~me~ı7 ge • es:;;.~yat k~~ d 

1 

do cari bir hesap açtırıyor; şimdi elli altı Hor taç su kında mahkemece gıyap karan teb- tah~~1 
t gon erm:ı:k 1

• a ai: e 
~ar Yat k ·sı· H d' b k 1 liaı'ne karar verı·1m1 .. ve bu bapt..: 1 -ı' ıl a .. vile_ mi emenın gıy en .. ırma ı ıyor... ay ı a a ım, Di .. ve Çene Rontkeni ile te .. biı .. --r ili\ - -

&UJe. gUie!.. :r ve tedavi :r tahkikatı 1/10/938 cumartesi saat yap acagı en 3~~;ur· .Ayağa kalktım. ona bırakılmı• oldugunv dan mezkür (2S2S) 
Od ADRES : Birinci Beyler sokağı.. 'I' 

ko--::~nınbduvarlarından birinin içinde 36 •.• TELEFON: 2946 gÜnahkve ıaa~te lzmir ikinci Hukuk AŞÇJ BAŞI MAf> KA 
~ .... , ir demir kapı açık duruyordu. m emeımin salonunda 1835 sa- ' 

n - Allahaısmarladık, dedim ve kasa- yılı dosya için gelmeniz veya bir 
ı~·içine girdim,. kanuni vekil göndermeniz aksi tak· 

1rektör soğuk bir tavırla: NAZiLLi ASLIYE HUKUK HA- dirde bir daha tahkikat ve mabke-
ka- ~~§arı ÇLk, dedi, ve bana bir başka KtMLtötNDEN: meye kabul edilmiyerek gıyabınu:da 

~~ g<>sterdi. Nazillinin Altın t&4 mahallesin- tahkikat İcra kılınıp karar verileceii 
Pen ır ınemurun oturduğu küçük bt'r den Emin oğlu tenekeci Fevzi Erden gıyap karannın tebliği makamına 
l'tı ce~eye yaklaştım. Sinirli bir tavırla, tarafından kansı Oıküdarlı Nadide kaim olmak üzere ilin olunur. 
lar~a haline getirdiğim elimdeki para- kızı Süeda aleyhine açılan boşanma 3515 (2932) 

Yuozı;; uzattım. davaımın tahkikatında : 
_ 

1 
rn sapsarıydı: Müddeialeyh Süedanuı yeri be- Zayi sınızı şte, dedim, bu paraları yatıracak- lirıiz olduğundan ilanen tebligat ic-

M~~ k ı'Uma karar verilmiş ve tahkikat 14 1328 senesi Salihli mektep Rütti· 
aldı ve ur cndisine uzattığım p:ıraları 10/938 cumaya b?rakılmıştır •• O yesinden almış olduğum phadetna~ 
:Su ilti o~ları bir başkn memura uzattı. ün mezburenin Nazilli Asliye Hu- memi zayi ettim. Yenisini alacaiım
fhda ı:cı ınemur, bana uzattığı bir kA- kuk mahkemesine gelmesi veya bir dan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
l!Oy}~i.; :miktarını ve ismimi yaı.mamı vekil gönderll)eıi, aksi takdirde teh- olunur. 
Pek rar.ku:dan sonra ne yaptığımın kikat ve mahkemenin gıyabında ic- Salihli Çapaklı T. K. Kooperatifi 
defterı duru değilim. ÖnUmde bir çek ra kılınacağı davetiye makamına ka- Direktör ve muhuip 
noğuk VeY~rdu. im olmak üzere ilan olunur. HOSEY1N TIJRGUT 

tıtrek bir sesle sordum: 3510 (2929) 3509 (2930) 

Makarnalar 

Selanik ıergianin Birincilik 
madal)'aıını kazanmıfta ... 

il Daimi Encümeninden: 
Urla merkez okulu onanlmuının (1607) lira ( 42) kuru§ açİn tuta· 

riyle ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuk~uğundan isteklilerin 
2490 sayıh ya•a hükümlerine göre hamlıyacaklan teminatlariyle bir
likte 6 ilk lefrin 938 perıembe gUnii ıaat 11 de il Daimi encümenine 
bat vumıalan. 3466 ( 2924) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğün
den: 

Adet Dökümün nevi 
1 O Pik Mayon di§li 

5 Pirinç lnce Fener di,li 
5 Pirinç Kalın fener dişli 

10 Pik Maden fener diıli 
1 O Pik Alh kollu maden diıli 
8 Pik Puli 
6 Pirinç hletal Tramvay yatağı 
6 Pik Tramvay yatağı 
Mikdar ve nevileri yukarıda yazılı 60 parça döküm 30/9/938 günü 

saat 15 le pazarlıkla yaptmlacaktır .• 
Dökümlerin muhammen fiat tutan 442,50 muvakkat teminatı 33. 19 

liradır. Şartnamesi levazım tubemizde görülebilir. 
isteklilerin yukarıda yazılı gün ve aaatte bqmüdürlüğümü:zdeki ko. 

miıyona gelmeleri ilin olunur. 3506 (2925) 
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Memleketlmlzln bUtUn ıtriyat ve 
ile 

mUstahzarat ihtiyacını sanat va rekabet aahaeında en mUremmel bir 
surette tatmin bUtUn mllletler arasında dalma blrlnclllDI kazanmı,tır. 

Say JD lzmir Halkının 
Merkez 

bir daha teveccühünü kazanmak 
ve şubelerindeki yeni fiatla 

istiyen Hasan deposu lzmir 
Müstahzaratını satıyor 

Fuarındads 

Hasan kolonya ve losyonları 

Hasan kolonyası, Losyonları fantazi ~ 
c c c c Top ve Fan 
c c c c 
c c c c 
« « « « düz şişe 
c c c c8köşelüksA• 
c c c c l1lks kutulu fİ§e 
c c c c tırtıllı ~e 
c c c cdüzbüyük~ 

Basan o dlS lavant ( eeu de lavante ) 
Basan o dö lavant 
Hasan Buz-Ateı kolonyası 
Basan BU%-At9§ kolonyası 
Hasan Bux-Ateı kolonyası 

Kuruş 
1/24 litre 25 
1/16 c 40 
1/4 c 125 
1/8 c 70 
1/S c 150 
1/S c 150 
1/S c 200 
1/2 c 225 
1/1 c soo 
1/8 c 70 
1/S c 150 
1/24 c 25 
1/8 c 70 
1/S c 150 

Nesrin kolonya ve losyonları 
Nearln ltolooya ve Losyonları 

c c cTopveFan 
c c c « 
c 
c 
c 
c 

• 
c 

• 
« 
c 
c 

• 
c 
c 
c 
c 
c 

• 
c 
c 
c 

c c 
c düz şişe 
c karafa 
c 8 köşeli lilk.s 
c 
c 
c 
c litre ile açık 
« 1/4 lüks kutu 
cl/8 c c 

1/24 litre 15 
1/16 c 25 
\/8 c 40 
1/4 c 70 
1/4 c 60 
1/4 c 65 

1/8 
1/2 
1 

75 
c 100 
c 125 
c 250 

250 
100 

60 

Traş kolonyaları 

N~rln trq kolonyası 
c 
c 

c 
c 

c 
c tam bir litre 

1/4 lltre 30 
l/S c 60 

150 

Esanslar 
Hasan Esansları 3 gr. şişe 

c c 5 < 
c c 10 c 
c c 15 c lüks kutu 
c c 25 c c 
c c 50c c c 

Hasan esansları gramlık açık 

25 
50 
75 

100 
200 
800 

10 

Sabunlar, tuvalet sabunları 
Hasan tuvalet sabunları küçük yuvarlak 

c c c Yuvarlak orta 
c c c Yuvarlak büyUk 
c c clüks 
c c c c 
c c c c 
c c c bUyük ve beyzi 
c Tuvalet sabunu 6 !ık paket kUçük 
c Tuvalet sabunu 6 !ık büyUk 

Gliserin sabunları 
Hasan Gilııerin sabunu gül ve limon kokulu 
Hll.'lan Gliserin sabunu gUl ve limon kokulu 
Kokulu yuvarlak 

Toz sabunları 
Hasantoz sabunu 100 gr. 

Tıbbi ıabunlar 

10 
15 
15 
12 5 
20 
30 
30 
27 s 
-&O 

30 
20 
23 

20 

Pudralar 

Hasan tuvalet pudrası kutu (Origan) 
c c c c 

Hasan traş pudrası kutu (Orlgan) 
c c c c 
c c c büyük kutu 

Huan gocuk pudrası ( leylak, gül, fujer lavanta 
c c paket c c 

Hasan T&lk pudrası 500 gr. c 

Kremler 
Hasan kremi vazo ve olşe 

c c tüp küçük 
c « tüp orta 
c c tüp büyük 

Hasan deni• kremi büyük 
c c • küçük 

Briy antinler 

Hasan Briyantinleri ufak ~· ve vazo 
Hasan Briyantinleri büyük fişe ve vazo 
Hasan Briyantinleri en büyük 

Ruj lor 
Hasan Ruj sabit renkli açık, koyu küçUk 

c c c orta koyu kırmızı 
c c c orta koyu lüks 

Allıklar 

Hasan allık brünet, blöndinet ve mandarin 
c c c c c yağlı 

Kuruş 
so 
-&5 
15 
25 
40 
20 
10 
40 

50 
7 s 

12 s 
20 
50 
35 

35 
50 
75 

30 
50 

100 

35 
w 

Tırnak cilası ve sürmeler 
Hasan tırnak cilAsı beyaz ve renkli 

c 

• 
c 

c 
c 

c 

c 
c 

c 

c 

c 
c 
c 
c 
c 

Düsulvan A..eton 
Hasan ıürmesl tabla 

c 

c 
sedef 
orta 
büyük 

c c !Uks bUyük 
c c paket 
c c kemik 

10 
20 
25 
30 
40 
60 
12 s 
20 
30 
15 
30 

Saçlara aid müstahzarat 
Hasan f8IDpuvan tozu 
Hasan ıampuvan özü likit 
Hasan f8IDpuvan özü llklt büyük 
Hasan trihofll saç suyu 
Hasan saç sabunu 
Hasan .aaç sabunu büyük 
Hasan o dö kinin ( eau de quinin ) 
Hasan o dö kinin ( eau de qulnln ) büyük 

Kokulu sular 

5 

30 
50 
73 
25 
-&O 
60 

150 

Traş levazımatı 

Adel Kr. Adet Kr. Adet Kr. 

Hasan traş blçağı 
Hasan traş biçağı paslanmaz 
Hasan traş biçaği 

c c 
Hasan traş sabunu 
Hasan traş sabunu kutusuz 
Hasan traş sabunu kremi 
Hasan Traş Makinesi 

1-4 
1-4 

c c c kutulu lilkıı 
c c fırçası 

c c halis blero 
c 

• 
c 
c 

c 
c 
c 
c 

c 
« 
• 
c 

10-35 
10-50 

100-300 
100-450 
10- 15 

100-125 
80 
25 
so 

100 
150 
100 
250 
550 
350 
800 

1100 

Yağlar ve esanslar 
Hasan gtilyağı ve neroll halis saf 

c 
c 

c 
c 

c 
c 

c 
c 

1 gr. 50 
5 c 225 

10 c 425 

Tıbbi müstahzarat 
Hasan kuvvet §urubu küçük 

c c corta 
c c c büyük 
c > c en büyük 
c öksürük pastilleri 

Diş müstahzaratı 

60 
100 
150 
250 
30 

Yağlar müstahzaratı 

Hasan zeytin yağı tam 1/4 litre §işe 
c c c 1/2 
c c c 1 
c c c 2 
c c c 1 kilo tene'keslle 
c c c 8 
c c c 5 
c c c 7 

Hasan Hulle de parafin 
c fıstık özü yağı 
c fıstık özü yağı küçük 
c Hindyağı halis 25 gram 
c Hindyağı halis 50 gram 
c tatlı badem yağı küçUk ıl§e 
c tatlı badem yağı büyük ıl§e 
c tatlı badem yağı 250 gram 
c tatlı badem yağı 1000 gram 
c acı badem yağı küçük ~ 
c acı badem yağı büyük fişe 
c balıkyağı 1/ 4 kg. 
c balıkyağı 1/2 
c balıkyağı 1 
c balıkyağı 2 

Kurul 
40 
50 
80 

160 
70 

190 
900 
400 

75 
250 
125 
15 
20 
50 
so 

18-0 
850 

40 
60 
40 
60 

100 
190 

Haşaratı öldüren Fayda 
Fayda Hasan 1/8 litre 

> • 1/4 c 
c c 1/2 c 
c c 1 
• c 5 
c c tencl<e 15 kilo safi 
c c fıçı ile kilo 

Pompa devamlı 
Pompa nikel kalın 

20 
25 
40 
65 

Hasan Dantos diş mAcunu küçük tüp 
c c c c ortatüp 

7 5 Pompa ince 
12 5 Pompa teneke 

275 
850 
50 
45 
40 
85 
82 1 
30 c c c c büyük tüp 

c c cauyu 
c 
c 

c 
« 

« 
c 

c orta 
• büyük 

Glüten mamulatı 

Hasan Gluten ekmeği 
Hasan Gluten Gevreği, Makarna, Unu, şehriyesi 

c Diyabetik çikulatası 
c Diyahetik 6 lık kutu 
c Diyabetik 12 lik kulu 
c Brekfast blsküvitlerl kilosu 
c Brekfast bisküvitleri 1/2 kilosu 
c Brekfast bisküvillerl kutiısu 

Tuzsuz rejim ekmeği 

Ôzlü unlar 
Pirinç, Buğday, Mı.sır, Bezelye, Türlil, 

Yulaf, Çavdar, Patates, Arpa, 
Mercimek, İrmik özil 

250 gramlık kutu 
500 gramlık kutu 
Hasan badem özü unu 250 gr. 
Hasan badem özü unu 500 gr. 

20 Pompa Fillda 
25 Naftalin özü 25 
50 
75 

40 
60 
25 

125 
240 
250 
130 

35 
60 

20 
35 
50 
90 

Fareleri öldüren Far 
Far Hasan fare zehir! buğday ve macun küçük 

c c c c macunu c 4 misil 
c c c c ikisi bir arada 
c c « c kilo ile 

Muhteli f müstahzarlar 

10 
25 
30 

200 

Hasan çocuk donları 1 numara 70 
c c c 2 c 80 
c c c 3 c 90 
c c c tırtıl No. 1 35 
c c c tırtıl No. 2 40 
c c c tırtıl No. 3 45 
c leke suyu 10 
c çamaşır, bulaşık, cllli tozu 1/2 10 
c çamaşır, bulaşık, cilA tozu büyük 1/1 15 I 
c vazelin 12 
c hasta dereceleri 50 
c c c 75 
c Garanto Prezervatifleri 6 adet kutu 30 
c Garanto P rezervatifleri 1 adet kutu 7 I 
c Garanto P rezervatifleri ipekli 6 adet kulu 50 
c Garanto P rezervatifleri ipekli 1 adet ikutu 10 

Feva kutu 30 
Feva küçük paket 5 
Bikarbonat dö ıut 100 gr. 10 

Hasan gazoz ve meyva özü 
c c c 250 ~ 

Hasan gazoz özü 1/16 litre 25 c c c 500 35 
Hasan Maimukattar 1 kg. 25 c • • 1/8 40 c c c 1 kilogram. 60 
Ha.san Maimukattar 2 kg . .olyah ~ 80 • • « 1/ 4 60 Hasan llılamur çiçeği 25 
Hasan Maimukattar büyü!lt damacanelerda 6 c • • 112 100 c P eynir mayası 25 gr. 25 
Hasan gül ve çiçek ıuyu 114 kg. 30 • Meyva özü 1/ 16 25 c c c 125 c 35 

c c c l / 8 40 c c c 225 c 60 
Godron, Sufr Godron Panama, Süblime Hasan gül vı ~ ıuyu 1/ 2 kg. llO c c c 1/4 60 c c c 550 c 80 

Hasan tıbbi sabunları 15 Huan gül ve çiçek auyu 1 kg. 75 « « c 1/ 2 100 c c c 750 c 100 

MERKEZi: ISTANBUL ... ŞUBELERi ANKARA, BEYOOLU, KARAK.öY, BEŞlKTAŞ iLE BEYAZID, ESKiŞEHiR ... SATIŞ YERLERt:lZMJRDE TOPTANCI KADRi TöMEK, PERAKENDECi 
KARŞIYAKA FERAH ECZANESi. ACENT ALARI BURSADA: 1 - LOFÇALI OOLU MUSTAFA ve OOUILARl, 2- ALANYALI HASAN T AHSIN, MEHMET KEMAL DURANER ... MALATYA

DA : ffiRAHtM IŞIK .. ERZURUMDAı KULAÇLAR ŞEVKET OöULLARl .. KONYADAı ALI ULVi ERANDAÇ .. DEVEUDE ı TURAN KöYLOOOLU .. 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT' 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESl 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 

Karşısında 

1 b . k U ,ı e .. cıu.u .... ~ 
. k k ol ay ve peyga.m cTın av 

et t:'le Pf' \ . . .,,.. tal ibim. 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANi Y E 
Sirkecide 

Bu her iki oteİin miiıtecirl Türkiyenin en eıkl otelclıl BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıenelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendlıinl aevdirmittir. 

Otellerinde miıaflr kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu· 
!urlar. 

lıtanbulda biitiin Eae ve lzmlrliler bu otellerde buluturlar. 
Birçok huaualyetlerine lllvetm fiatler miithlt ucuzdur. 

Daim on Daimoıı 

No. 8038/40 V No. 8038/40 
DAIMON markalı bu fenerler kiiçüklüğü ve hafifliği itibaril• 

pe fazla rağbet bulmuttur. Ayarlı ve altmıt metreliktir. DainıoA 
fenerlerinin yüksek meziyeti pilleri az ıarfetmealndedir. r 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Sulu han civan No. 28/9 tlil 
Dl ÖS ödemltlL 



ar 
Türkiye 

KIZ11ay Kurum ı 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifa ı mac en suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak için· z 

--
F ratelli Sperco 

a ur c~ntas 
'ROY AL NEERLANDES 

DEUTSCHE LEVAN 
TE- INIE 
G. m.b.H. 

KUMPANYASI H.SCHUET 
ULYSSES vapuru IS/9/938 de fi. ATI.AS LEVANTE LINE BREMEN 

manURızda beklenmekte olup Anuter- cBARCELONA> 'Vapur halen limanı• 
•-. Rott ve Hamlııu111 için .y.iik ıaızıda oh,p Rctterdaan. Ham\nırr ..,,. 
alacaktır. Bremen limanlnna yük alacaktır. 

CERES v.apuru 19/9/193.8 de hek- cSAMOS• v.apunı S Birinciterl 0 de 
lenmekte olup Anısterdam. Rotterdam, beklerıiyor. Anven ve Hambur, Bremen 
'7e Hıı.ıaboırg limaıJ- için ,,Uk alacak- limanlanndan yülı: :ıicartM:al: - Bu...., 

Varna limımları için yük .ı.caktır. 
HOllAND AUSTRALIA UNE cA THEN. vapuru l O Birincite,rine 
ARENDSKERK motörü 7/10/1936 kadar Rotterdam, Hamburg ve B...ınen 

de B-.bey, A.,._nıtya imanları ve lirnanlan için yiik ..ı.e.lı:m. 
Nev Zelnd için yük aralc hareket ede- VESTSEE vapura 23 .hirinti t<qna· 
cektir. den 30 birinci te§rİne le.adar Rotterdam, 

SVENSKA ORIENT LINEIN Hamburı: ve Bremen limanl••• 1ç1a yük 
BE:RGALAND m.ı:örü Elyevm lima- alacaktır. 

nı ... :oıla oh• R<>tterdam. Hamburg .A.RMEMENT H. SCHULDT: 
Gdynia, Dantzig, Danimark ve Baltık cBIRKENAU• vapuru 30 eylülde 
limanları için yük almaktadır. bekleniyor, Rotterdam, Hambıı ve 1 

CDYNIA motörü 29/9/938 de Rot- Bremen için yük alacaktır. 
terdam, Hamburg, Danimark ve Baltık AMERICAN EXPORT LINES INC. 
limanları iı;i11 yük alacaktır. DOGRU SEFER 

FtNSKA A. A. cEXMINSTER• va.puro 26 Eylülde 
SAIMAA vapunı l 7 /9 /9 38 de li- bekleniyo.-. NC'Vork için yü alacaktır. 

manımıza gelip Anven, Hdsinlci ..,e cEXCHESTER• '7aparu 27 Eylülde 
Fmland limanlan için yük alacaktır. bekleniyor. evyork için yük alacaktır. 
SERVtCE MARITIME ROUMAIN cEXTAVlA• vapuru 7 Birinciteırin-

f>E.LE:Ş vapuru 2 3 /9 /9 38 de beklen- de bekleniyor. Nevyorlı:: için yük alacak· 
mdı:te oJ.ıp Malta Manilya ve Cenova tır. 

limanları için yük ve yoku alır. <E.XPRESS. vapuru '" Birin<:Jteırin· 
Jlandald hareket tarihleıile rın-lunlar- de beldeniyor, Nevyo.-!t i ·,. yiilr: alaealc

hr. 

SAYFA: 11 

~umbaret-biri 

• 

da\i deilıildik.lerden aceıate mesaliyeı 

kabul d:mez. 
--------------------------- Dua fazla tahilit için ikiııci l:ordcıoı. 

cEXHIBITOR .. ..-a,puru 2"4 Birinciteı· 
rinde bekleniyor, Ne.yor • · yük ala
cak•. r-lôZ!!!!!I••------·--------------· da l'RATE.LLI SPERCO acent-a mür.c:aat .edilmesi rica .olunur~ cEXERMONT> · li Birincite1-

~> 
....-= _,,, ;-. Telefon : 4111 / '142 I 266S/4Z2l rinde ı..lı:lmiyor, .,..,,oik lçirı :rük ala

cakı... 

fzmir Defterdar ığıodan: 
lcıır No. Lira 
39o Şehitler .Mahalleti Yalı sokak 3 taj numaralı ev 100 
391 Hükümet avlıuunda Bili n~ büfe 361 
392 Bumava ikinci Kürt oelu aolıalı: Z numaralı ev 81 
393 leaqayaka &.tallı Mektep toblı: 125 N ... lu diikkin 12 
394 Helkıpıner ~ Cd. 282 numaralı ev 20 
395 Onnaniye caddesi IS numaraL diiklıin 8/4 'hlnesi . 30 
396 Buca Sulh ıokak 3 taj numaralı dülıkin 24 

Yukarıda ya.zıh emvalin senelik icarlan 15 gün m"'ddetle açık art
Urnıa uauliyle müzayedeye konulmUftur. tbalesi 29/9/938 taribilıde 
Pertembe günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli anlak m .... liiiüne 
llıiiracaatleri. 15 - 24 3367 (2861) 

PiRE AKTARMASI SERi SEnRLER 

Ol• • v ş•• cEXCAMBlON• vapuru 23 eylülde 
J Vl e llfC. Pireden Nevyork va Bosı- için hareket 

Herkesin 
ettıği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat: 

L1MITET edecektir. 

V t l cEXOCHORDA> vapuru 7 Birinci· 
apUf aCeD 8S teırinde Pireden Nevyork ve Boıton için 

&ıbııT.., Öğle ve alc§am heT ııemelcten 
IOIU"& günde 3 defa 

BİRiNCi KORDON REES hareket edecektir. 
BiNASI TEL. 2443 DEN NORSKE MIDDFl..HAVLINJE 
Ellerman Lioes Ltd. OSLO 

LONDRA HATii cBOSPHORUS> vapuru 26 eylülde Kullanmak 
POLO vapuru 19 eylıile kadıu- Lond- bekleniyor, Dieppe Dünkerk ve Norveç 

ra ve Hull için yük alacaktır. umum limanlanna yük alacaktır. 

ALBATROS vapuru ı 8 eylQlde ge- BAY ARD vapuru 24 Birinci teJrinde 
lecdt ve 28 eylıile kadar doğru Londra bddeniyor, Le Havre, Dieppe •• Dün· 
için yük a1acalttır. kerk limanları için yük alacalttır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
BUCA REST 

• 

RADYOLİN IONIAN vapuru. 28 eylUlde gelecek 
8 birinci teşrlne kadar doğru Londra için 
yük alacaktır. cDUROSTOR> •apuru l O Birinc.itq- DiJlerinizl tertemiz, beınbeyU 

• rinde Köstence, Galatz vo Calatz aktar- ve sapsağlam yapar. Ona yimıin-
TRENTINO vapanı 1 '4 birin<:! te1- ması cTUNA• limanlarına yük alacak- • · 

rinde ele<ıek f 8 bUinci tepine hdar d asır ldıny ı.nı.ıı. hArikalaruıdaıı 
doğru Londra için ,;;Jr:. alacaktır. tır. biridir, denilebilir. Kokusu ~el 

I.JVERPOOLHArn 
STE ROYALE HONGROlSE !euetl h~ mikroplara lı:U'fl te-

DANUBE MARmME 
BELGRAVIAN .. poru 18 eylOlde BUDAPEST sirl yüzde yüzdür ..... 

Londradan ııdecelı: yiik Çllcarıp ayni za· TJSZA vapuru eylul oonlannda bek-
manda Liverpool ve Glultov için yük !eniyor. Tuna limanlarına yük lacalı:.tır. 
alacaktır. cDUNA• vapuru Eylül oonunda bek

--------------------------- aTY Ol' l..ANCASTER v unı 28 ey- leniyor, PORT ..SAIT ve lskenderiye için 

, RADYOLiN Siz de bu krenıden şaşmayınız! 

BALSAMIN 
tı Sıhhat bakanlığının resmi ruhsa· 

l)J haiz b" f b"l • -·. L l""d"" n.. .. ır en ve 1 gı mensu u ur. 
tijlltiin cihanda elli senedir daima üs

ıı Ve e~ kalmıştır. 

l<rem Balsamin 
"ii lJ~n bir tecrübe mahsulü olarak 
ı CUda . ilıu" • hhi ttreart I~ , . getir ıı yegane aı 

-=nıır. 

l<rem Balsamin 
..tt_~retini söz ve şarlatanlıkla değil 
N~ evaafını Londra, Paris, Bcrlin, 
r~dt güzd)ik enstitülerinden 
?tı.iik;J: km arasında birincilik 
eı:....: ... tını Cazanmıı olmak.la ispat 
··"'ttlr. 

c~rern Balsamin 
llndii.z .. 

Ve haı. •çın yağsız, gece iç.in yağlı 

KREMLERi 

dQ v 11 acı badem ile yapılml§ gün
e gece Şekilleri vardır. 

l~ BAi.SAMiN; öııden beri tanınmış hususi vazo ve tüp şek
•.ıtlır. INGlLIZ KANZUK ECZANESL.. 

BEYOOLU - IST ANBUL 

ıı.Denizbank lzmir şubesinden: 
01-ıt .lr b.Ita peıfeWbe günleri saat onda Menin hattına lıalkmekta 
938 ç;;:y,1:°*bmız yalıuz bir defaya mahsus obnak üzere 2.8/9/ 
~ M . cünü saat onda htanbuldan gewek ayni gün saat yir-

8" ~e hareket edecektir. 
ROcfo. ':!'f! Y&_Pııcak olan Etrüak gemisi Mersine giderken iliveten 

2 
etlıiyeye de uğnyacaL:tır. 

4 -zs 3497 (2922) 

lwde celecelı: 5 birinci tqrine !tadar Li- yük alacaktır. 
verpool ve Glaskov için yük alacaktır. JOHNSTON WARREN LINES 

BIUSTOL HATil UVERPOOL 
SEl..MA 20 l·"d d k cDROMORE• vapuru 30 Birhtcltet· 

v.puru eyw e ıı ece ri d b ki L 
22 ey]Ule &adar doğru Briotol için yük . n e e eniyor. :iverpol n Anvenı 
alacalctn-. lı~anlarmdan yük çıkaracak ve Burcu 

DEUTSCH LEV ANTE _ 1JNtE Kostence, Sulina Galatı ve lbrali için yük 

DEI..OS 
, _. L alacaktır. 

npunı 16 eylUld. ırc=•,. ARMEMENT DEPPE S.A ANVERS 
yük çılı:1ınK:alcttr. 

•MAROC> vapuru 8 Birincitetrinden 
Tarih ve navlunlardakJ değişiklikle!' t 2 Biıinciteırine kadar Anvenı (Dnı;..,•) 

den acenta mesuliyet kabul etme&. -·· -

Det Forenede 
Oampskıbs - Selskab 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERVlSLER 
ANVERS - DANEMARK 

SKANDINAVlA 
S/S. SVANHOLM 
Eylulün birinci on bet günlükte yük 

alacaktır. 

S/S. ALGARVE 
Eylulün ikinci on beş günlükte 

alacakbr. 
yük 

limanı için yük alacaktır. 
DAndak! hareket tarihleriyle nav· 

lunlardak! değişHtliklerden acenla me
suliyet kabul etme:z. 

Daha faı.la tafsll&t almalı: için Birin· 
el Kordonda 'il. F. Heııry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mllra· 
caat edilmesl rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

''UmdaJ, umumi 
deniz acenteliği 

Ltdo 
M/V. ALGIER HEI 1 ENICLINES LTD 
Eylul sonunda ve birinci tCJrin b..,.. TURKIA vapuru halen limanırıurd 

lsngıcında yük alacaktır. olup Rotterdam, Hamburg ve Anven 
M/S. BROHOLM limanları için yük almaktadır. 
Birinci teşrin ilk haftasında yük ala· GERMANIA vapuru 20 eylülde 

cakı.r. beklenilmelc.te olup Rotterclam Ham 
S/S. EGHOLM burg ve Anvera lirnanlanna yük 
Birinci teırinin ilk on beı ııünlükte alacalcbr. 

yiik alacakı.r. A'IHINAl vapuru eylUIW. nih~tinde 
S/S. EBRO bdı:laıilmelr.te olup Rotterdam .,,. HlllR-
Birinci teşrinin ikinci on beı ııünlük- baııı: ve A1>ftnı limolan için yülı: •la• 

te yük alacalı:.tır. cakbr. 

~ :.. . . . . •. ' . . . 

KuJlananJar, dişlerini en ucuz şeraitte 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız. 

Cildinizin tahriş edılmemesını 
lateraeniz 

l>üDyanın her tarafındıuı &eve seve kullanılan ve 
cildi trqtan aonra pamuk cibi yumutatan 

POKER 
Traş bıçaklarını kuUanınız 

M/V. MAROCCO UNITED ST ATES AND LEY ANT tıetri" arMında bd181lilrnelı:te olup Nev· L O V C EN 
Son te,rin ilk haftaaında yük alacak- LINE L TD york için yük al caltru, Lillı:ı vapUru 8 birinci tqrinde oaat 18 

tır. BAALBEK vapuru 21 eyfıilde celip BALKANLAR ARASI HATTI do Conıtantza ve Varna limanlan için 
M/V. TUNIS llfbi tün Nevyorka doiru hareket ede- ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotar hareket edecektir. 
Son te.,in ikinci on bet cünlükte yük eekıir. Balkan ittifakı iktısat konferanıının GereL ~ I 1• _,u • 

..... il ...-apur ann mu.va5a at tanmen. 
alacalı:.tır. C~~mn cHavana ve Santiaıro liınan- seyyah, yolcu ve yük için teıiı ettıgı hat- gerek vapur bltnlerl ve navlunlan hak. 

HER ON BEŞ GON MUNTAZAM lan ıçuı yük alacaktır. ta mensup Yugoola• bandıralı kıııd ahh 
SERViS OLACA 1 · v c E N a acenta bir ta 111 altına girmez. 

KTIR zmır - Nevyork oeyahati 19 cilndür. L O Dah f tafsil! 
Navlun ve badmum ranaenyöman içitı RAGNA GORTHON vapuru birinci Lülı:• npuru pazarteoi 19 eylQ!cle ııaat a atla t almak lçlıl Blrlnd 

Acenteliğe müracaat edilmeai. teşrin nihayetinde belı:lenilmekte olup 12 de lzmirden hareket edecek. Pire Kordonda 168 numarada (UMDAL) 
ADRES : Fevzi pap. bulvarı No. 7 .. Nevyork için yük alacaktır. Korfu. Adriyatik limnrdarı. Venedik, umum! deniz acentalığı Ltd. müracaat 
TELEFON : 3 304 LINEA SUD AMERiKANA T rieste ve Şuşak limanlan için yolcu ve edilmesi rica olunur. 

TELEFON • 3171 - 4072 

\ 
I 
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Prag şehri tam bir karanlık içinde 
• • ile haber almıştır Ahali, seferberlik emrını top sesleri A umu mı 

Belçika ve lsveç f evkalide 
harp tedbirleri alıtyorlar 

Çekoslovakyada harp 
havası hikim bulunuyor 

Cenevrede bulunan hariciye nazırları 20 Den 60 yaşına kadar herkes sild-
acele memleketlerine döndüler hını omuzlamış kıt' asına gidiyor 

Faris 23 (ö.R) - Pragdan heni.iz sarih 
bir haber yoktur. Alman muhtırasının 
şimdi Çekoslovak hUkümetinin elinde 
olduğu şilphesizdir. Zira Sir N ev il Çem
berlayn tarafından bu sabah, hareketin
den evvel, tayyare ile gönderilmiştir. 

Fakat henüz bunun hakkında Pragdan 
hiç bir §<OY bildirilmemiştir. 

Çekoskıvak radyosu bu sabah ilan edi
len sefe•berllk emrinden sonra memle
ketin her tarafında silkfuıetin mutlak ol
duğunu bildiriyor. Muhtelif akalliyetlere 
mensup lhtiyatlarda seferberlik davetine 
icabet e~lerdir. 

Dün gece seferberlik nlıamnamesine 
uygun olarak Prag tehrl tam karanlık 
içinde tutulmuştu. Otomobil ve kamyon
lar mlit.lı!ş derecede dolu olarak ışık 

yakmadan muhtelif istikametlere gidi
yorlardı. Ahali seferberli.k emrini top 
ııeslerile haber almıştır. 

BRtl'KSELDE 
Brüksel 23 (ö.R) - Hiilrllmet bu sa

bah başvekil B. Spa:kın riyaseti altında 

radının terhisini, yeni bir emir verilin
ceye kadar, talik etmiştir. Topçu kıtala
rına mensup askerler hakkında da ayni 
karar verilmiştir. 

CENEVREDE 

Cenevre 24 (ö.R) - Romanya hari
ciye nazırı B. Komnen ve Hollanda ha
riciye nazırı alelacele mern1ekeUerine 
dörunüşlerdir. 

FRANSANIN ASKER! 
TEDBlRLERt 
Paris 24 (Ö.R) - Askeri tedbirler 

tam bir sükOnet ve soğukkanlılıkla tat
bik edilmektedir. Yeni ve eski sınıflara 
mensup ve seferberlik cüzdanları 2 ve 3 
surstarjini taşıyan efradın seferberlik 
afişleri bu sabah saat 4 de belediye dai
relerine talik edilmiştir. 

Nafia nezareti şu tebliği neşrebniştir: 
c Hükümet milli müdafaa tertibatını 

takviye emelile bu sabah reisi cümhur 
ve başvekilin müşterek imzalarile bir ka-

Yem ;~ı: ba.<>Vekili Sirovi, hariciye 
nazın KToft, Paris ve Londra 

elçileri 
kayda tabidir.> 

Fransız resmi gazetesi yarın hususi 
radyo şiclcetleri nezdine radyo neşriyatı
nı kontrol için birer memur tayinine ait 
bir karama me neşredecektir. Bu tedbir 
yarından itibaren tatbik edilecektir. 

FRANSIZ HARBiYE 
NEZARETiNDE 
Faris 24 (ö.R) - Baijvekil B. Daladi

ye bu sabah eclcenden harbiye nezaretine 
gelmiş ve resmi <telgrafları tetkike btı§
laıruştlr. ErkAnı wb!ye reisi ııenual 

Paris, 23 (ö.R) - Hadiseler oka
dar sür'atle değişiyor ki ne olup bittiği· 

. ni anlamak için vak'aları saati ıaatine 

' 1 takip etmek jhtiyacı vardır. 
1 Dün B. Hitler B. Çemberlaynin mek

tubuna derhal cevap vermişti. İngiliz 

başvekilinin kendisine önceden tayin 
edilen Tandevuya gitmek istemediği ve 
bu sebeple mektubunu yazdığı ma1Um .. 
dur. Bu mektubun muhteviyatı da aıağı 

yukarı öğrenilmiıtir. Fakat B. Hitlerin 
cevabı hakkında hiç bir malumat yok
tur. Her halde bu cevap lnııiliz baıveki
lini pek memnun etmit olmua gerektir 
ki bay Çemberlayn bay Hitlerin yanına 
derhal gitmemiştir. 

Bu sırada lngilteTenin Berlin sefiri B. 
Nevi! Henderson Godeaburga gelmiı ve 
hariciye nazın Fon Ribbentropu ziyaret 
etmiıtir. Bu mü18kat bir saat aürmüıtür. 
lngiliz ha§vekilinin maiyetinde gelen eir 
Horaa Vilson da bu mülakatta hazır bu
lunduğundan bütün meseleler gözden 
geçirilmi§tir. 

Parla, 23 (Ö.R) - Dün akpm aaat 
2 1.40 ta, yanı Hitler • Çemberlayn ara· 
aındaki eon mülakattan evvel ajans Ha· 
vaa seferberliği ilan eden emirnamenin 
Prag radyosunda reislcümhur B. Benet 
tarafından okunduğunu haber vermiıtir. 
Kararnameye ııöre ocferberlik altı aaat 
içinde tamam olacakt}T. Ayni emlrna-

. • '. - . .. .. -·-· 
Gıı.nielin il~ uzun bir görüşneden ilonra 
baŞvekil sırasile P. T. T., Bahriye, ·Hari
ciye n.azırlarıru kabul etmıiUr. 

Bu mliW<attan sonra B. Bonne gaze
tecilerin sofdukları suallere cevaben 
Londreya gitmek üzere kendisl.n<ı ve b8f 

Südet ıehirlerinden iki ma11Z<1ra ve'klle Jııiiliz hilkümeU tarafından Jlm-

fevka!Ade konsey halinde toplanın~ ve rarnııme neşrederek asker! otoritelerin diye ikadar bir davet yapılın'§ olmadığını 
beynehnllel vaziyeti tedldk ettikten son- emredeceklerl nakliyatın diğe<r bütün bildimıiştir. 
'ıa Belçika için ittihazı lhı.mgelen ihti- nakliyata tekaddümünü kararlaşt~ Öğleye doğru B. Daladiye radikal sos
;vat tedbirlerini brarlaştırmıştır. MU- tır. yalist partisinin parlamento grubu reW 
hiın mlizalı:erelerden sonra başvekil B. Yolcu ve emtia nakliyatı için çıkacak B. Şi§riyi kabul etmiştir 
SJlllt saraya giderek kral tarafından ka- netice ne olursa olsun askeri müruıkalll- Hariciye nazırı B. Bonne de Amerika 
bul ~· tın tekaddümü mutlaktır. Bu sebeple sefiri B. Bolit ve daha sonra Jngiltere 

miinakallita ait bütün nizamlar askeri sefiri Slr Erik Fipsl kabul etm.İfÜr. Slr 
1SVEÇDE idarenin tasvlbile mukayyettir. Bu tedbir Erik Fips dün akşam Ingiliz başvekili 

şlmdild vaziyetin devamı müddetince tarafından Praga tebliğ edilen Alman 
Osl.o 23 (ö.R) - Milli müdafaa na· muteber kalacaktır. Konturatla askeri muhtırası metnini Fransız hariciye nazı

zırı yakında terhla edilecek bahriye ef- cihete bağlı otomobil nakliyatı da ayni rına vermiştir. 

Ma.skeli Alman a.skerleri 

FTansız majini istihk4m!anndan biri 

fon muhabereleri kesilmivtir. Silah .I· 
hnda eauen yarım milyon uker ıut' 
makta olan Çekoalovakyanın bütün ol' 

duau timdi aeferber halindedir. 

F ranaadaki tedbirler ayni dereced• 
sür" atli olmUJtur. Dün öğleden aonra b" 

yanatta bulunan bay Daladiye, God•" 
beri' müzakereleri akamete uğramayıP 
ta Almanyanın Çekoalovakyaya taarfll' 
zu halinde Fransa ve lngilterenin Çek~ 
lovakyaya müzaherette bulunacaklarııı' 
bildirmiıtir. Godeaberııden ııolen haber 
ler Pariste derin heyecan u7andırmı§tJ·' 
Son Çemberlayn • Hitler mlilalr.atı ,.):• 

pm aaat 2 1 den sabahın aaat bir buçll' 
ğuna kadar devam etm.ittir. Bir emim" 
me aakert nalr.Iiyatında kullanılabilee"~ 
hayvanların Cezayir ve Franaadan iht•" 

cını menetmiftir. Majino müstahkeı9 
hattının mUdafaa.aına memur askerlef 
daimt olarak vazife başında kalmak etJJ' 

. '•l' Tini almıılardır. Alıas ve Lorene eilr 

lngiliz Başvekili diyor ki: k d 1 k .. d k . . akl" .,ı-" 
meye göre millt müdafaada kullanılabi· l muıtur. Yirmiden altını§ ya~ına a ar I e as er gon erme ıçın n ıye va 
lecek bütün hayvanlar, otomobil ve büt~n vatandaılar kıt'al~n ba~ı~.a git·! lu~na. a.skeri otorite tarafından v&ZJi

11 

kamyonlar hükümet emri altına konul- mege mecburdurlar. Hançle butun tele-. edamııtır. 

Fransada harp şôrası Avrupa sulhunu kurtarmak için hala 
büyük gayretlere ihtiyaç var 

Fevkalade 
Almanyaya 

ictimaa davet edildi 
' 
karşı tedbir alınıyor 

1 ı· şümulü dahilindedir. Şunu da hat'.'• 11 Londra, 24 (A.A) - Havas ajansı· 
nın muhabiri bildiriyor : 

tefsir edilmektedir. Taymis gazeteai di

yor ki : 
Südet mıntakasının istili.aı için Alman 

radyoları ve matbuab tarafından yapı· 
lan davetin Tesmi A1manyanın her türlü 
medeni kaygılardan mahrum olduğunu 

gösterir bir lisanla ifade edilmiş olduğu 

söylenebilir. 
Paris, 24 (ö.R) - Baıvekilin gaze· 

mak. icap eder ki bunların hepai eıııı• 
prkl hududuna tahsis edamiş olup et' 

nubu prki (ltalya) hududunda bu~• 
benzer hiç bir tedbir alınmamıotır. 

Ahali bu tedbirleri büyük bir ,oğ~· 
kanlılıkla karıılamııtır. 

Berlin, 24 (A.A) - Südet A1rn•0
' •• larına hitaben neşrettiği bir beyanne.rJl 

lngiliz gazete1erinin aon tabı1arından 

anlatıldığına göre Lord Grey tarahndan 
yapılan fedakarlıklar kadar ümitsiz olan 
Çemberlaynm sulh lehindeki fedakar• 
tıklan Almanya zimamdarlarının mes~
leyi •ilahla halletmek ve Alman mille
tini bir fütuhatı harbiye sürüklemek hu· 
susundaki arzularını bariz bir şekilde is .. 
pat etmekten başka bir işe yaramadığı 

1 takdirde İngiliz milleti ne için harp etti .. 
ğini bilecek ve kendisine yapılacak olan 
davete yekvücut olarak icabet eyliye .. 

d H 1 P h"'k"" . . •• ı.ı· tecilere tasrih ettiğine göre ihtiyat1arın e ayn ayn rag u umebnın .9 
berlik yapmak huausundaki emrin~ ~, 
bir Alman itaat etmiyecektir. Hiç bıt rJı~ 
man, Almana karşı, Hiç bir Macar. , 

cara karıı, Hiç hir Polonyalı PoloP~:. 
lıya karşı silah kul1anmıyacaktır .. 
kında serbest olacaksınız. 
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Ingiliz nazıTlan bir fevkalade toplantıya giderlerken 

si18.h albna çağırılması bazı cüzütamJa .. 
nn teıekkül haline girmesi maksadına 
matuf olup bunu muayyen sınıfların as· 
kere daveti şeklinde telakki etmek hata 

cektir. Almanyanın tarzı hareketi bütün olur. Sınıf ve yaş farkı olmaksızın bazı 
Londra, 24 (ö.R} - B. Nevi) Çem· günler bütün alakadarlara muazzam bir Bu dönüşten evvel bir çok siyasi gö· partilerin organları tarafından iğbirarla silihlara ait bütün ihtiyatlar bu tedbirin 

berlayn bu sabah saat 9.40 ta Godes· mesuliyet yüklemektedir. Avrupa sul- rüşmeler olmuştu. Lord Halifaks Bu·ı·-------------.. 1------------------
bergden Kolonyaya giderek taat 11 50 h k t alr. . . h.1• b"" .. k t kingham sarayına gitti ve kral 20 daki- sittard ve hariciye nezareti daimi •ekre· donald ile vaziyetin inkişafı hakkında 

· unu ur arm ıçın a a uyu gayre · . . . .. .. .. 
de bu •ehir tayyare meydanından Lond· l .h . d ka kadar harıcıye nazın ı1e goruştü. Da .. teri B. Kadogan toplanmışlardı. Diğer görüşmüşlerdir. 

·ı ere ı tıyaç var ır.> 

raya doğru uçmu9tur. Hareketinden ev .. , . 
3 50 

ı hiliye nazırı Sir Samuel Hor da başve· taraftan air Rohert Vansittard milli mü.. Nihayet saat 17.30 da kabine umumi 
B. Çemberlaynın tayyaresı saat 1 . k•l h . . · · · T b". d f s· T 1 k" ·1 h t hal. d t 1 t vel fU beyanatla bulunmuştur : Dün 

1 

. . . . a et ve arıcıye nezaretine gıttı. a u a aa nazırı ır omaa ns ıp ı c uzun eye ın c op anmış ır. 
alr.pmki tebliğ hiç şüphesiz bildirebile- de Eton hava lımanına ınmııtır. B. Çem· Sir Nevil Çemberlaynın dönmesiyle bu müddet görüşmüştür. Başveka Godeaberg seyahatinin ne· 
ceğim bütün noktaları ihtiva etmektedir. berlayn (diğer •Ütunlarda bildirdiğimiz) faaliyet bir kat daha arttı. Saat 15.35 Avusturalya, lrlanda, cenubi Afrika, ticeleri hakkında izahat vermektedir. 
Buna henüz bir ıey j];ive edemem. Lon· J kısa beyanattan aonra derhal otomobil te başvekille bi.rlikte Lord Halif~k~: air ve Kanadanın Londradaki fevkalade içtima hB.Ja devam ettiği için netice· 
draya dönüyorum ve derhal hükümet ı ile Dovning Streete hareket ederek ıaat Con Saymon, aır Samuel Hor, hukume .. komiserleri hariciye nezaretine giderek leri hakkında henüz hiç bir haber yok· 
erklniyle görüşeceğim. önümüzdeki 

1 
13.55 te vasıl olmuştur. 1 tin diplomasi müpviri eir Robert Van• Dominyonlar nazırı air Ma1kolm Mak• tur. 

e ambcTİn kavh ue s.euu~ıı:..u• endi kl tanr cuu.- --· 

"' Paris, 24 (ö.R) - Yüksek harP '•· 
rası reisi vekili Genkurmay başkanı f:V' 
neral Came1inyüksek harp şurasını 

kalS.de jçtimaa davet etmiştir. bu~ 

Mebusan meclisi koridorlarında . .;t 

yük faaliyet vardır. Bilhassa başvekil 0, 

hariciye nazırının vaziyet hakkınd~ ;~tİ' 
rüşmek üzere Londraya gitmeleri 
malinden bahsediliyor. 


