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• Belediye seçimi için 

Atatürk'le 
aa,vekll arasında teati edilen 
telgraflar 3 Uncu sahifemizde 

FIA Ti ( 5 ) KURUŞTUR <.:iimhuriyetin "" C~mhurlııeı .. erinin l>1ı1fçiıl, aol>cıhlan ı;ıkar aıyuı ııuuua"' YENi ASIR Matbauında buıJmlfbr 

Macaristan Seferberlik Yapıyor 
Prag - Biıdapeşte 
uyuşamıyorlar 

llüzakerenin kesilmesinden sonra Macar
lar 5 sınıfı silah altına çağırdılar 

Çekler de tedbir alıyor 
Müzakerelere tekrar başlanacak 
Roma 15 (Ö.R) - Budapeşte radyosu Çekoslovakyaya karşı hücumlarda bu

lunnıaktadır. Bratislava Çek radyosu da evvelce Macaristana karşı şiddetli bir 
lisan kullanmıştı. Budapeşte radyosu, Slovakların kendi kendilerine karar ver· 

tnck hak.kını kabul etmekte ve fakat Macarların her halde ana vatana kavuşma· 
lanın İ.!temektedir. 

Tenkit 

Sinemalar 
Kontrol altın·da 
Elhamra, Belediye 
aykıri hareket etti. 

nizamatına 

Dün bilet 
ücretini ödeyen bazı müşteriler 

filim seyredemediler 
Birer halk müessesesi olduğu için be

lediyece mürakabesine karar verilen si
~=.Jaırda dünden itibaren yeni bir re
'lm tali:ıikine başlaıımıştır. Belediye me
murları sinemalara giderek seans arasın· 

Yukarıdaki harita, c Macar Kadınları BV-liği > tarafından bir kaç sene evvel 
M§Tedilmi§tiT. Hcıritanın orta yerinde Macaristanın bu günkü toprak vcıziyeti 
görülmektedir. Yukanda aynim'§ kısım Triycınon muahedesi ile Çekoslovakycı
ya verilen lcısımdır. Bu kısımda 62222 kilometre arcızi ve 1,066,824 Maccır v<ır· 
dır. Sağdaki kısım Romıınyaya geÇmi§tir. Burada 103093 lcilometre ara.zi ve 
1,663,576 Maccır vardır. Altdaki kısım 63113 kilometre arazi ve 571,735 Macar· 
la Yugoalavyaycı geçen kısımdır. Soldaki küçük toprak parçası ise 4 bin kilomet
re toprak ve 26 bin Macarla Avu.sturyanın eline geçmi§tiT. 

tahliye edilmesini temin etüği gibi 
ri fatla müşteri alınmasını da menet· 

:mişl.erdir. Fazla bilet istihlak etmek isti
yen bazı ııinemalar, belediyenin aldığı 

--------------·---------------! tedbire rağmen yanlış tatbikatta bulun

Muvaf fokıyet yolla
rını aydınlatan bir 

kuvvettir 

Çünkü, Südetler ve Polonyalılar bu 
hakkı elde etmişlerdir. Macar hükümeti, 
1908 ila 1912 doğumlu beş sınıf askeri 
vaziyetin vahameti ve Macaristanla Çe· 
koslovakya arasındaki görüşmelerin ke
silmesi üzerine silruı altına çağırmıştır. 

Budapeştede söylendiğine göre Çekoslo

vak.Iar da Macarlara karşı bazı aske
ri tedbirler almışlardır. 

Kanton tehlikede 
muşlardır. 

Elhamra idaresindeki mill1 kütüpane 
sineınasırwla dün ~e vakti bir seans 

için bilet kestiği gibi, saat iki buçuk ol
duğu halde yine ayni seans için müşteri 
kabul etmiştir. Saat üçte, bir polis me
murunun önünde sinema tahliye olun
muş ve filmi seyretmeden dışarı çıkan 
hak sahipleri, filmi görmek üzere içeri 
kabul olunmamışlardır. Bu yüzden sine
mada çalışan memurlarla bilet ücreti 

Varşova 15 (ö.R) - Leh hükümeti
nin organı olan (Gazeta Polska), Ma
carların haklarının tanınmasını ve Ma
caristanla Polonya arasında müşterek 

bir hudut kurulmasını istemektedir. 

Japonlar şehrin 24 saatte tahliye 
edilmesini istedıler 

. Paris 15 (ö.R) - lyi kaynaktan alı-
nan haberlere göre Macarist.an ve Slo
vakya arasındaki ihtilafı dört büyük 
devletin htıkeınliğiııe havale etmek artık 
mevzuu bahis değildir. 

KANLI BiR HARP OLACAK! - SONU 4 ONCO SAHtFEDE - ElhamTa sineması. 

Gerçi geçen gece iki memleket arasın· 
da doğrudan doğruya müzakere!..- inJo. 
taa uğradıktan sonra dörtlerin Mke:mli· 
ğlne müracaat edilmek düşünülmüştü. 
Şu takdirde Almanya, lngiltere, Fransa 
ve ltalya hariciye nazırları toplanarak 
ihtilaf hakkında hükümlerini verecek-

Taş kömür 

Lord Peertl> 
R<ıma 15 (ö.R) - Hariciye nazırı 

Kont Ciano bu gün yeniden lnglliz se
firi Lord Peerth'i kabul etmiştir. Dey· 
li Telgrafa göre görüşmeler mu..ait bir 
tlrzda inkişaf etmektedir ve çok iyi ne
ticelere varılacağı ümit o2wmıaktacbr. 

Türk -Alman 
Ticaret münasebetleri 

inkişaf etmektedir 
Bir Çin nehrini i§gal eden ;apon kuvvetleri 

Tütün müboyaası için gelecek Alman 
heyeti bugünlerde bekleniyor 

Şanghay, 15 ( ö.R) - Japon kaynaklanndan gelen habeılere göre Japon• 
)arın ilerleme hareketi devam etmektedir. Japon tayyareleri Kanton üzerine 

lstanbul, l S (Huausl) - Alman iktısat nazın bay Funlr.un Ankara ziyare· 
tindeu oonıa Almanya ile olan ticaretimiz gittikçe inkipf ehnektedir. Son 
ııünlerde Almanyaya mühim mikdaıda tiftik ve ceviz ihraç edilmiştir. Tütün 
mübayaa etmelr. illere bir Alman heyetinin bugünleıde geleceği haber verili

yor .• 

, ..... BUGÜN ••••••• 

: 
• • • • • • 

a inci sahifade 
Şehwden röportaj 

Kızı/ayda bir saat 

• Uncu sahifede 
DaO rUzg6rlndan 
Deniz rUzg6rına 

FUAT EDiP 
: ....•.................................. 

Türk-ltalyan 
---111---

Ticaret münasebet-
lerinin genişlemesi 
de beklenmektedir 

Yeni Türkiye - ltalya ticatet anlaşma· 
amı akdetmek üzere l•tanbulda başlıyan 

Yahudilere karşı 

Almanya, ltalya ve Avusturyada yeni 
ve şiddetli tedbirler alındı 

~ Londra, 15 ( ö.R) _ ltalya ve Al· bur tutulmuşlardır. Avuaturya yahudile-
. c .l manyada yeniden yahudilere kartı bir ri için bu müddet ııene aonuna kadar 

Nafıa vekili B. Ali Çetinkaııa çok tedbirler alınllllftır. Düçe tarafından uzatılmıthr. 
Adana 15 (Hususi) _ Cenup vililyet- imzalanan yeni bir emirnamede ltalyan Roma, 15 (A.A) - Siyaset .,.e ilk 

!erinin ve Çukurovanın sulama işleri ile boraalannda ifliyen bütün yahudi boraa• bakımından iılerini t~rketmei'e. da~et 
yakından a!Akadar olmak ve su işlerini cıJar, oimaarlar da iflerinden uzaklaıh· edilen yahudi borsa aıanlan vanfde,_ 
tetkik etmek üzere Nafıa vekili B. Ali nldığı bildirilmektedir. Almanyada iae den aynlmıılardır. Mutava•tt y~udl 
Çetinkayanm bu günlerde buraya gel- yahudiler gelecek ayın aonuna kadat aimaarlarının ltalyan borsalarına ııtrme• 
mesi beklenmektedir. profesyond biTliltlerden çekilmeiie mec- - SONU 3 ONCO SAHiFEDE -



!SAYFA: 2 

Kenlıalpaşalı kadın el ı 
lira teberrüde bulundu 

:Kızılayın bir numaralı azası kimdir 
~ve neden bir numarayı ona vermişler 

Menemenin Hasanlar köyünden B. Mehmet Gü1eryüz bet parça 
tarla, bağ ve zeytinliğini KIZILAY cemiyetine teberrü etti. Bu köy 
adamı her sene muntazam surette, ölünceye kadar kendisine ait olan 
bu araziden temin ettiği temettüü KIZILAY cemiyetine teslim et
mektedir. 

Kızılayı ·z de bilecek ve taruyacaksı- temenni etmek İsterim: cDansı zengin· 
ruz. Savaı yerinde yaralanan Türk neferi lerimiz:n başına> demek istiyorum ve 
Kızılnyın mü fik kucağında temiz bir sar· bu sese, zenginlerimizin hoş bir sada ile 
gı, zelzele felu . .!tine uğrıyan Türk köy- mukabele etmelerini temenni ediyorum. 
lüsü onun sinesinde aıcal; bir kucak, Kızılayda anlattılar: 

hastolanan fakir halk bu müşfik yurdun 1 - Palamut şirketinde ibrahimcnğa:t 
çatısı albnda bir doktor ve bir ilaç temini adrnda bir odacı varmış .. Bu lbrahim ağo 
in1kunınc:lnn daima istifade etmiştir. Kwlayın bir numarnlı azası imi._, .. Bir nu· 

Ve. .. Hal1wnız, teredütsüz olarak yal- maralı aza demek, Kızılaya birinci dere-
ruz bu ocağa ve bu cemiyete dnimn yar· 
dım dini uzatmı~ onu kucakla~. va· 
nndnn yokundan nyırabüdiğini Kızılaya 
ı. ermiştir. 

* 

cede yardım yapan adam. birinci şeref 
sırasını işgal eden adam demektir. 

Bu zat her ay maaşını alınca, çarşıdan 
ihtiyaçlarını satın almadan Kızılay V«="Z· 

nesine gelir. Bir lira uzatır ve: 

Kızılay cemiyetindeyim. Ta merdiven- - cBorcumu alın> dermiş. 
2 - Kızılay cemiyetine adını bile }erden başlıyarak cemiyet koridorunu ve 

odalımnı dolduran bir çok yok.sulla.r, söylemiyen bir zattan bahsettiler. Bu zat 
hastalar, ayaksızlar ve göuüzler, en m\q- alay imaml~ından mütekaitmiJ .. Teka
kü.l inlarmda sıcak bir çotba. ufak bir üt m~§lnı alınca yemez. içmez, gctirc
yardmı, bir aun'i ayak Te bir gözlük için relt cemiyet~ mak.buz mulcabilinde tes

beldefip danıyorlard.ı. Burada her a.Dla- lim ed~. 
tılan ve ber dinlenilen yürekler acısıdır. 3 - Ben de daha evvel tanımak te
Her vak.anın içinde romanlık bir flcia, rcfini kazandığım bir hayır sahibinden 
bir sefalet levlıul gizlenip duruyordu. bahıetmelt isterim. Menemenin Huanlar 

Reis geldi. daha aandalyaa.na otur- köyünden B. Mehmet Cüleryüzii ekseriya 
m w a vabt bula.maduı gözleriyle blıJey· K1Z1lay cemiyeti merkezinde görür. kcn· 

1 ~..;., b ö - b __ L ___ ve : ... :nat disiyle konuımaktan hoılanınm. Sessiz er ıs • .., en u g zauz. a~ .,... -
sız inaanlann dertlerini dinlemeğe ba§la- bir ihtiyar, muhterem bir simadır. Bu zat 
dı. Hepsinin dertleriyle ayn ayn alaka- ihtiyardır, kimsesi yoktur. Dü ünmü • 
landı. Bıızılannı muayene etti. baz.ılannı ta~nmtŞ, be§ parça tarlası, bağı ve zey
dinliycrek vifa yerine gelen sözler söyle- tinliğini Kwlay cemiyetin~ teberrii et
di. Oriıitsiz çehrelerine birer katre ümit meğe karar venni:ıtir. 
kattı. Ek.serisine de Kızdayın kasasından Bir gün cemiyete geldi: 
üçer, beşer kuruşluk ufacık yardımlarda - E.fendiler, dedi. Ben ihtiyanm. ya-
bulundu. rın, öbür gün göçüp gideceğim. Bu be: 

GOZEL BiR SAHNE parça arazim, bütün gelirlr.riyle Kızılayın 
olııun.. Ancnk, ölünceye kadar gelirini 
bana verin, darda kalmıynyım. 

Derhal temlik muamelesi Kızılay adı· 

Kwlay bir aceze yeri değildir. diye 
düıünüyorum. Falat haftanın birakç gü
nünde dolup bC>Jalan bu cemiyetin mer
kezi hemen her gün birkaç kitinin yara- na yapılıyor. Bu zat o kadar hakkaniye-
eına yaıatıcı birer merhem verme:L&e, eyi 1 t~ riayetkardır ki evvelki gün kuruyan 
biliyorum ki bu insaalar büyük ıstırapla· iki nğacı kesip, odununu 13 liroya satı
rının acısı altında bir dakika önce söne- yor. Otomobil masrafını cebinden vere· 
ceklerdir. relc lzmire geliyor. 13 lirayı vezneye tes· 

Cemiyet merkezinde otururken, bila
hare Kemalpaplı olduğunu öğrendiğim 
bir köy kadını geldi. Bir tahta parçasına 
dayanmıştı. Nurlu bir çehresi, gün gibi 
aydınlık gözleri vardı. Belli ki mihnet 

lim ediyor ve diyor ki: 
- cMakbuzu şöyle yaz.. Bizim Hacı 

Mehmet Güleryilz cemiyete teşrif etti. 
Bize on üç lira te lim etti. Bu para, ku· 
ruyan ve ke!ilerck satılan nğaçlann pa· 
rnsı imiş .. Cemiyete ait olan bu paradan çekmiıı, gün görmüş bir insandı. 

Veznedara sordu: on parasını almadan cemiyete veriyor.> 
- Hil&linhmer efendi ile görüşmek B. Mehmet Cüleryüz, veznedarı inan· 

· t• d -. dırmış olmak için, odunları sattığı zatın 
ıs ıyorum, nere er 

Hayret etmedik bu suale ... Kızılayın bir makbuzunu da uzattı: 
yapbğı büyük hizmetler köylümüz ara- - Bakın, gerçek söyliyorum, dedi. 

sında bile o kadar yayılmış, dalbudak * 
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iR ABERLERi Tenkit 
Muvaffakıyet yolla
rını aydınlatan bir 

kuvvettir aşa) Uzüm fiatleri yükseliyor 

Suyu evsafında bir ş· d• k d ) 
kaynakbulundu ım ıye a ar yapı an 

--0--

- BAŞTARAFI 1 1NCt SAHiFEDE -

nasıl yapılabileceğini göstermek IA
zımdır. lmkanlar nazara alınmaksı· 
zın ulu orta yapılacak tenkitler yıkı
cı olur. Her memleketin bünyesi bu
na tahammül göst~remez. 

Şaşa! suyu kaynağının bir az ilc.risin- e h 
de bir tepede, Ş:ışal suyu nefasetinde bir· racat 
su kaynağına rastlanmıştır. Bu su tahlil 
ettir.ilecek n:ıdyo aktivite derecesi üs-

20 bin tonu buldu 
tün görülürse istifade cihetin~ gidile-
cektir. 

--=--
Halk sandığı 

kuruluyor 
Esnafa krcdı temin etmek ve yardım

da bulunmak maksadile şehrimizde bir 
hnlk sandığı kurularak faaliyete geçme
sine karar verilmiştir. Halk ~ndığını 
esnaf ve işçi kurumları meydana geti
recektir. Y:eni kurulan teşkilatın 10,000 
lira ihtiyat sennayeci vardır. K eyfiyet 
alnkadar vekalete bildirilmiştir. 

Vilayet makamının büyük ehemmiyet
le üzerinde durduğu bu teşebbüsün kuv
,•eden fiile çıkarılmasına çnlışılmaktn

dır. 

/( ontrap/aklar 
cla"1.galanı yor 

Yeni kontr plılk nizamnamesi tatbik 
mevkiine girmiş, ticaret odasında bu hu
susda icap eden hazırlıklar yapılmıştır. 
Nizamnamenin bir kaydı mucibince şeh
rimiz ticaret odası, piyasada mevcut 
kontr pl!kları damgalayacaktır. Odnnın 
mührünü havi olmıyan kontr plakların 
dünden itibaren satl§ı yasak edilmiştir. 
Alakadarlar odaya müracaata başlamış..
lardır. 

C. H. P. 
Karşıyaka donanmacı 
ve Osman zade ocak .. 

/arının kongresi 
Karşıyaka Donanmacı ve Osman 7.a

de ocaklarının Karşıyaka Halkevinde 
senelik kongresi bu gün saat on beş bu
çukta yapılncaktır. Ocağa kayıtlı üyele
rin kongre saatinde Hat.kevindc bulun
maları rica olwunaktadır. 

Muallim ta.vinleri 
lzmir Misakı milli ilk okulu öğretmen

lerinden B. Şerif EgeJi orta okulu riya
ziye imtihanında muvaffak olmuş ve 
Karşıyaka orta okulu riyaziye öğretmen
liğine tayin olunmuştur. Misakı Milli 
okuluna Urln birinci okulundan Bn. Mü
kufot Bumen, onun yerine Karşıyoka 

küçük Çiğli kö}·Ü öğretmeni Mustafa 
özbulut, onun yerine Menemenin Har· 
mandalı köyü öğretmeni Tevfik Flrat 
tayin olunmuşlardır. 

Menemenin Musabey köyü okulu öğ
retmeni B. Halis Kesre ile Hnsanmr kö
yü öğretmem B. Şeref Sezginin becayiş
leri y pılmıştır. 

• 
ncır piyasası da sağlamdır. lngil Sonu anarşiye varacak ulu orta 

tenkitlere elbette kemalist rejirni 
müsaade etmez. Amma müsbet v• 
dökümante bir şekilde yapılan terıtereye yeniden yaş üzüm sevkedildi 

Şehrimiz ticaret odası tarafından ha
zırlanan bir rapora göre bu sene üzüm 
ve incir ihracatında büyük bir artma 
müşahede edilmektedir. 

Mevsim başından şimdiye kadar yapı
lan ilzüm ihracatı 17,357 tondur. Bu mik
tar, geçen senein aynı ayı ihracatından 
12,470 ton bir fazlnlık göstermektedir. 
Incir ihracatında 103 toıiluk bir artma 
n::ızarı dikkati celbelmektedir. 

Son haftanın ihracat rakamları şun
lardır: 

2291,4 ton üzüm, 2789,2 ton incir, 30 
ton hurda incir, 307,3 ton pamuk, 429,6 

B. Hüseyin Hulki 
Ankaraya gidiyor 

Ankarada toplanacak o1an yedinci tıp 
kongresine iştirak edecek olan, yalruz 
Izmirin değil Türkiyt! tıp aleminin çok 
mümtaz ve değerli simalarından biri olan 
boğaz, kulak ve burun hastalıkları mü
tahassısı Dr. B. Hüseyin Hulki bu gün 
şehrimizden ayrılmı~tır. Bir hafta Anka
rada kalacaktır. 

Tıb 
İştirak 

kongrası 
edecek dok-

torlar hareket etti 
Yarın Ankarada toplanacak yedinci 

milli tıp kongresine iştirak edecek Iz
mirli doktor.lar bu sabah Anknraya ha
reket edeceklerdir. Kongre üç gün de
vam edecek.tir. Kongrenin sonuncu gü
nU sıhhat vekili tarafından kongre aza
sına bir ziyafet verilecektir. 

Diş doktoru B. Tahsin Tan da üçüncil 
diş tababeti kongresine iştirak için bu 
gün Ankarnya hareket edecektir. 

-------
Parti kongreleri 

C. H. P. Asansör ocağı kongresi top
lanarak yeni idare heyetini seçmiştir. 
Kon'!l'C reisliğine Knınun yön kurul üye
sinden B. Sabri seçilmiştir. 

Eski heyetin mesai raporu okunarak 
tasvip olunmuş ve mahalle ha!kınm di
lek ve ihtiyaçları tesbit edilmi§tir. Ya
pılan seçimde yeni heyete BB. Faik Ar
güder, Şemsi Adak, Kadir özüt, Musta
fa Çctindoğan ve Haydar Karagöz se
çilmişlerdir. 

ton palamut, 123,8 ton zeytinyağı (yalnız kitlerden demokrasimiz ancak mero
Ingiltereye ihraç o1unmU§tur), 125,5 ton nuniyet duyar. Hatta bunu çok is· 
arpa, 450 ton bakla, 200,9 ton kum darı, ter. 
10 ton nohut, 57,7 ton prina yağı, 113,8 Aramızda bu şekilde tenkitlere de 
ton palamut hu:Iasası, 21,9 ton badem, tahammül gösteremiyen idarecileri-
520,8 ton tütün, 1542,7 ton miyan kökü, miz bulunabilir. Her kes için tole-
43,2 ton sisam, 1 ton balmumu, ihraç rans bakımından ayni ölçüyü kul
olunınuştur. lanmak mümkün değildir. Bu gibi 

Ayni hafta içinde Ingiltereye 5,9 ton dar zihniyetlerle de mücadele hern 
yaş üzüm, Yunanistana da 166 aded sı- hakkımız, hem vazifemizdir. Fakat 
ğır, 13 malak, 543 oğlak ve 16 keçi ihraç düşünmek lazımdır ki bizler bir in
edilmiştir. kılap terbiyesi içindeyiz. Demokra-

üzüm fiatlcrinde büyük bir artma aimiz henüz on beş yaşındadır. :Su-
vardır. na rağmen kullanmasını bilenler 

29 Kilo afyon 
yakalandı 

EvYelki gece saat 20 de Kemerde bir 
lıudise olmuştur. Denizli postasile Ke
mer istasyonuna gelen, Denizlinin Act 
Payam kazasının kara Oyuk köyünden 
iç ağası oğullarından Hüseyin oğlu tbra
hiınin elinde bir :beyaz heybe olduğu 
halde istasyondan çıktığı, nokta bekli
yen polis memurunun nazarı dikkatini 
celbetmiştir. 

Bu zat merkeze celbedilerck heybesi 
ınuayene edilmiş, heyben.in içinde 29 kilo 
afyon bulunduğu görülerek müsadere 
edilmiştir. 

Suçlu B. İbrahim adliyeye verilmiş
tir. Kendisi afyonların ham olduğunu 
ve satmağa getirdiğini söylemektedir. 
Afyonlar adliyece tahlil ettirilecektir. 

Buca da 
--0--

C.H.P. Ocak kong
resi parlak bir 

seki/de acıldı 
~ . 

Buca Yuk~rı UUrnl C. H. P. ocak kon
gresi famird n Vnli namına yardımcı 

için geniş bir matbuat hürriyeti var· 
dır. 

Yeni Asır kollek iyonundn bu· 
nun çok canlı örneklerini bulmak 
mümkündür. 

En yeni misalini de son hafta için· 
deki iki hadiseden alabiliriz. 

Yol vergisi kanununda adaletsi:r:· 
likten ve kanunun bazı noksan kal· 
mış taraflanndan bahsettik. 

Sayın valimiz bu neşriyatı teşek· 
kürle karşılamak nezaketini göster· 
di ve bize yüksek nafıa vekaletinin 
de bu mevzu üzerinde ehemmiyetle 
durduğunu müjdeledi. 

Sinemalarda huzursuzluktan, in· 
tizamsızhktan bahsettik. Belediye 
ı·eisimiz derhal meseleyi ele alarnk 
gereken kararları verdi ve hemen 
tatbik mevkiine koydu. 

Bunlar idari meselelerdir .. Fakııl 
her bakımdan bu memlekette müs· 
bet tenkidin yeri olduğunu bir kerre 
daha "·e açıkça, filiyatla göstermek
tedir. Çünkü Kemalist rejimi tenki
di muvaffakıyet yollarını aydınlatan 
bir kuvvet, vicdanlara huzur veren 
mukaddes bir hak olarak tanımakta
dır. 

HAKKlOCAKOöLU 

r7-X.ZZZZ7.7JZU:z7-7z;o-~z; 

Mes'ut 
Tayyare gedikli zabitlerinden -

üye Mehmet Aldemirin riyasetinde dün (Kennn Göksü) nün yeğeni Refia 
nk§am açı1dı. Pnrti tözüğüne göre yok- Göksü) ile A.Lafont ve mahdum· 

lama yapıldı. lnrı Limited . irketi müdürü Kemal "' 
Ocağın 922 üyesi. olduğu tesbit edildi. Harnççının nildihlan dün saat 1 1 

Yoklamada 8i0 kişi hazır bulunuyordu. de belediye evlenme dairesinde ic-
&10 rey ile ocak idare heyetine Şeref Bal-

ra edilmiştir. Bu törene her iki ta
kanlı, Osman Bahçc:li, Ali Cio, Mustafa 

rafın samimi dostları iştirak etmiıı· 
Yaylacık, Yusuf Esenli asil azalıklara . 

tır. 

seçildiler. Asil mürahhaslı.klarn da Meh- Genç çifte candan saadetler dile-
B i r inşaat amelesi met Dereli, Hnsan Ata, Ismail Göçmen, _ riz. 

ealmı02tır ki, bu hayır cemiyetimizi hayır 
sahibi bir insan forzcdenler bile vardır. 

Kuılayı yaııatnn biiyük insanlara ait ...................... ••111 • 11•u•••••1 ••••: 

küçük w1ta1an kaydederken. itiraf ede- i Bir, iki satırla E 
d , k / d Ali Cio, Mustafa Yaylacık, Osman Bah- fZ/,T.fLT.L7..ZZZJr:zT...LZZZZr~ 
Üşere yara an ı çeli, Salih Kahraman, Salih Turcin, Ah-------------;. 

Anlattılar. Bu kadıncağıza.. Dediler 
ki: 

- Kadınım, Hilu)inhmer efendi diye 
bir adam yoktur. Hiliiliahmer, hayır sa
hibi insanların kurduklnn. hükümetimi· 
zin ya§attığı ve daima yardım etitği bir 
cemiyettir, bir müessesedir. Burası zorda 
olanların imdadınn yetişir. Hastnları ba
kar, bnrp zamanında cephelerde hasta
neler kurarak yaralıları tedavi eder. 

Köylü kadın: 
- Bilirim, bilirim.. dedi. Ben cahil 

değııım ki.. Söz gelimi öyle deyivermiş
tim. Annm ölürken cHiliılia.hmeri gör, bu 

. k' b•• .. k b' . h . . d . • ••••••••••••• 1 ••• 1 •• 1 ••••• 1 ............... . 

rım ı uyu ır ıç uzuru ıçın eyım. Vfü\ et istatistik müdürlüğü tarn!Jn-
Ötedenheri hoşa gitmiyen birşey söyle- dnn 9:7 Izmir yıllığı haz.ılrarunış, tas-

nir: dik için istatistik umum müdürlüğüne 
- cZcn<>inlcrimiz, cemiyetlere yar- gönderilmiştir. 

dım etmekten kaçıyor> denir. 
Bu laf, yalan bir laftır. Bence Türk 

milletinin hakiki zenginleri palamut İr
kctindeki lbrahim ağa ile mütekait nlny 
imamı olmadıldan için, onlar her fırsatta 
cemiyetlere yardımdan çeltinmedilclerini 
gösteriyorlar. 

ADNAN BILGET 

* Vilayet konağındaki eski veteriner 
müdürlüğü binası kültür bakanlığı baş 
müfettişliğine tahsis olunmuştur. 

* Hususi hesapmr müdürü B. Adil Sa-
yar bir hafta İ'l.inle Balıkesire gitmiştir. 

* 

tsmetpn:.cm bulvarında yeni yapılmak- met Tonga 820 şer rey ile şcçildiler. 
ta olan sinemada çalışan inşant ustnla- B. Mehmet Aldemirin önünde bu 870 
rından Veli oğlu 1brahinl ve Ahmet oğ- üye bir geçid resmi yaparak Bucanın 
lu Riza, çalıştıkları iskelenin bozulması sevgi ve saygısını, Izmirin değerli ilbayı 
sırasında muvazenelerini kaybederek Fazli Gilleçe götürmelerini sürekli al
her ikisi de aşağıya düşmüşlerdir. Bun- kışlarla rica ettiler ve böylece kongre 
lardan İbrahim başından ağır surette hitam bulnrnk Bucanın nefis Uzümlerin
yarnlruınuş ve hastaneye kaldırılmıştır. den 700 kilo halka dağıtıldı. Buca bay
Riuı.nın yarası ağırdır. ram yapıyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gelenler, Gidenler S 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Londrada bulunmakta olan büyük 
B. Malnnut Alanyalı tarafından dün Britanya hükümetinin Izmir General 

__ _. ... ___ _ 
B. Ali Rıza 

..ydın 
--0-

Ege şampiyonu 
oluyor 

Finali şehrimizde yapılan Ege likleri.tı' 
de şampiyon çıkan Doğanspor takır01ı 

parayı ona ver> demişti. Anam uzun se- Uzun seneler lzmir birinci sorgu ha
neler öncesi gözlerini kapadı. Ben dar- kimliğinde bulun:ın ve halen Konya sUlh 
da idim, eda edemedim bir türlü bu bor- Mkimi vazifesini ifa eden B. Ali Riza 
cumu ..• Evvelki gece rüyada anamı gör- bir ay mezuniyetle Izmire gelmiştir. 

Ç<Şne kara sularımız.da ·denizde araş- konsolosu B. Chnrles A1ekis Greig şeh
tırmalara başlanmıştır. Başka bir zat ta riınize dönmüştür. 

Çeşme civarında batan vapurların demir * 
riksamıni çıkarm:ık üzere vüuyete mü- Aydın mebusu B. Nuri Aydın şehri-
racaatt.e bulunmuştur. mize gelmiştir. 

Gayrimübadil işleri maçları esnasında müdafi B. Rc~dı o'/' 
GayrimUbadillere, dosyelerini trunıun- natmıştı. Bu oyuncunun o zaman niıB

laınak üzere kanunen tayin olunan müd- men nuntakn değiştirmi.ş hulwımanıasıo· 
det dün sona ermiş, bir çok kimseler dan Doğan.spor tnkımı mağlup sayı]JnıŞ' 
dosyelerini tamamlamıştır. Bundan son- tır. Bu takdirde Aydın şampiyonu, U 6 

ra mürncaatler doğrudan doğruya Istan- likleri şampiyonu iliin edilecektir. 
buldalci. tasfiye komisyonuna yapıla-

caktır. Lik macları 
düm. Bana cHild.liahmeri gördün mü> 
dcyivrmesin mi? 

Jlk işim Hillıliahmeri bilenlere sormnk 
oldu. Bnna sağlık verdiler: 

- Ootmofile binersin. h.mire gider• 
sin. Hükümet konağının karşısında nllı 

pullu bir bina göreceksin .. içine gir ve 
ilk rastladığın adamdan sor .. 

Bizim Kemftlpaplı kadın epeyce de 
l:onu§kan.. Bir sürü hikayeler anlattık
tan. köyünden, evinden, bağından ve 
bahçesinden bahsettikten sonra bir kese 
çıkardı. Düğüm düğüm üstüne bastığı 

keseden çıkardığı elli lirayı veznedara 
uzattı ve: 

- cHoııça kalın, dedi Şimdi gözüm 
aık da knlmadan ölebilirim>. 

7..ENGlNL:ER!~lZ OKURLARSA 
Bu sahnenin üzerimde bıraktığı tesir 

o :kadar büyüleyici idi ki, bunun hakiki 
zenginlerimize örnek olmasını pek ister
dim. Hani bir hnlk lafı vardır: cDarısı 
ba na c! .. rleT'. Ben de bütün iimitlerimlo 

....... ..,,... . ....-. .. -

u Ür Park 
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,, 

,, " 

" 
,, 

" " 
DiKKAT: 
Sinemamızın 

• 
ı eması: Kibar halkın sineması olacaktır. 

,, 
,, 

n 

,, 

,, 
Resmi 

hedefi : 

: Ailevi ve içtimai fil imler gösterecektir· 
: Programlarının mükemmeliyetile tema

yüz edecektir. 
: istirahat icin aranılan tekmil eoaafı haiz 

olacaktır. 
• 

: Sizin icin bir gezinti ve eğlence kaynafı ,. 
olacaktır. 

: Güzellik ve zarafet abidesi olacaktır. 

küşada şimdiden hazırlanınız. 

Güzel filim fiyattır. 

Bu gün lik maçlarJ~ın ikinci haftl 
müsabaKaları, geçen haftadan daha lıB' 
raretli olacaktır. Milll küme maçlarJ.1110 

tekrar ihdas edilın~ olması sporcotar 
arasında bUyük bir aluka uynndı.rıl'lıf' 
tır. 

Günün ilk mühim maçı Alsan~lc • 
Ateş takımları arasında yapılacak, bıY 
nu Üçok - Doğruıspor maçı takip ede
cektir. Her iki maçın neticelerini şi.ııY 
diden tahmin etmek oldukça müşküldii'• 
Çünkü liklere başlanırken, ~.k~~ 
mızın ayni ayarda oldukları gorübO ,p 
tür. Eğer Üçok t.akunı elemanlarıll!ıY 
mahrwn olarak bu maça iştirak mec 
riyetinde kalırsa netice meşkak.tur ~ 
kun daha ilk haftalarda karşıla§ aO' 
bir mağlubiyet neticesi, Milli KUıııe ~ 
rosu haricinde kalmasınıı vesile ... .:ıa 
edebilir. Bu. itibarlAdır kJ tntruniarıın;t 
Azami kuvveltcrile çı~mnlanna int 
olunuyor. 



· ~ ... TEŞRiN PAZAR 1938 

~ 

BELEDiYE IN'rIHABAl1NIN NErflCE
LENMESI MUNASEBE'l1YLI~ 

Büyük Şefimiz 
Türk milletire yüksek, medeni ve 

memleket iş-sı yasi karakteri ile 
lerinde gösterdiği şuurlu birlikten 

dolavı teşekkkür ediyor 
lstanbtıl 15 (Telefonla) - Bütün memlekette belediye iııtihaplarınm 2teticeleıı

mcsi miinasebctiyle Ba~-vekil B. Celal Bayar, Ciimhurreisimiz Atatiirk'e bir 
telgraf çekmişler ve Ulu Şefimiz Atatiirk ele Başvekilimi::e telgrafla cevap lütiif 
etmişlerdir. 

Atatürk'iin millet<> teşekkifrlerini ınutazammm telgraflan ile Başvekilin tel
grafını aynen veriyorum: 

························ ········~··························· ······•···••·····•·••··························••······•·······••··•···• 8. Celal Bayar E Cümhuriyet Halk partisi 
Cümhuriyet Halk partisi umumi Umumi re!~i Reisiçümhur 

reis vekili ve Basvekil 
~ 

ANKARA 
ATATURT'ün huzuru 

maneviye/erine 
İstanbul c Belediye intihaplarının bittiğine dair olan tclgraflarınızı. 

-1dım. Rey sahibi vatandaşlarımızın büyük tehalük ve şevk: 
He intihaba iştirak ettiklerine ve reylerini cümhuriyet halkE c Dahiliye vekili ve cümhuriyet hnlk partisi genel sckre-. 
Partisi nrunzetlerine verdiklerine büyük memnuniyetle mut-:terinden aldığım 14 birinci te.şrin 938 tarihli yazıda, umunıi! 
tali oldum. :sebeplere müstenid bir kaç belediyenin bir hafta için tehir: 
ha;sıiklAI s:av~ı ~e. Tü~~ inkıla.bı, ~er hamles~e ve her. ~r-501unan intihapları müstesna olmak üzere, bütün Türkiye: 

Ulda ınıllctimwn yuksek sıyası ve mcdenı knraktcrı ıle•bclcdiyclerirun intihaplarınm bittiğini ve her yerde rey su-= 
lnemlcltet işlerindeki şuurlu birliğine dayanarak muvaffakEhib' ta d 1 b" .. k t h l"k kl · tı"haba · ti k: 
olınuşı • ı va n aş arın uyu c n u ve şev c ın ış ra : 

Cilmhur. . ,.,. halk t' . . 'd 
1
. .._ı.. :ederek reylerini cüınhuriyct halk partisi namzetlerine ver..: 

urıy._,,_ par ısının l ea 1 ve programı VC CUuuıu-:dikl · b"ldi 'li Tü' k' h Ik · ti UJ Ş f' • :riuet hüküm' .. tin' • • t da k ·ıı ı· · · b "k k• en ı rı yor ve r ·ıye a mm ıs snasız u e ı-: ,, e ın ıcran ı anca mı e ımızın u yu se • • 
-1ılak ve hasletinde mesnet bularak her gün feyizli bir cscrini:miz ATATüRK'ün emrinde ve izinde ne kadar derin bir: 
gösterebilmektedir. :imanla yürüdüklerinin ve ATATüRK inkılap ve rejimine! 

,Dün ve bugün olduğu gibi yarın dahi memleket ve millct!hnğlıl..'kları?~ ve cümhuriyct l~alk pa~i~n.: ~e hükü.metimi-: 
~ yegfine kudret, ikbal ~ refah kaynağı olan inkılap pren-:zc saglam ıtımatlarınm bu yem tezahurunu ıl5.ve edıyor: : 
tnplerinin ve cümhuriyet rejiminin tatbikatı üzerinde fikir: Yüksek Türk milletinin her zaman ve her yerde Ulu Şefi-: 
'le elbirliğinin bu yeni tezahürUnden az.iz vatandnşlarımızaEınizc ve onun yarattığı rejime sonsuz bağlılıklarının bu en: 
'le başda siz olduğunuz halde parti ve hükümet tcşkilatına:ycni ve kıymetli tc~ürünü sonsuz saygılarımla nrzetmeme! 
tebrik, teşekkür ve muhabbetlerimin iblağını rica ederim. :müsaadelerinizi istirham ederim. : 

K Atatu .. rk : Başvekil ve c:üınhuriyet halk partisi umum reis vekili: 
• · : B. CELAL BAYAR : •••...•..••••••.•••••.•.•••.••••••..........•..................••........••........................................•.........••...•. : 

Belediye 
. . 

secımı • münaebetiyle 

Müstemleke bir-
liğinin verdiği 

karar 
Londra 15 (Ö.R) - Alman miistemle

ke birliği bugün çok alakalı bir karar 
sureti kabul etmiştir. Bunda c:Führere 
Almanyanın müstemlekelerine ka~a
cağını vand ederiz> deniliyor. Londra ga
zete !eri cenup Afrikada Kameron ve 
Tanganikada nn~i ajanları çok faal bir 
propaganda yapmaktadırlar ve bu müs
t~mlekelerin Alınanyaya iadeleri için 
gayretler snrfetmektcdirler 

Berlin, 15 (ö.R) - Alman müstcm
lelceler cemiyetinin Berlin şubesi tarafın
dan üniversite anfiteatrında tertip edilen 
bir nümayiş müstemleke meselesinin ye
niden bahis mevzuu olmasına vesile ol
muştur. Bu nümayiş cemiyetin reisi ge~ 
nernl Eb şerefine tertip edilmişti. 

Kara milis kumandanı bir nutuk söy
liyerek gent!ral Fon Ehin Alman hayra• 
ğmın yine Alman müstemlekeleri Üze• 
rinde dalgalanacağını kendi gözleriyle 
göreceği kanaatini izhar etmiştir. Hatip 
general Fon Ehin şu sözlerini hatulattı· 
ğı zaman bütün hazirun ayağa kalkmış· 
lardır. 

cEcdadımızın fethettiği müıtemlek.e
leri geri almak için her gayreti en son 
enerji ile aarfetmeği ve bize tahmil edi
len milli hacalete nihayet vermeği Füh
rere vaadederiz.> 

Diğer bir müstemleke memuru da 
müstemlekeler cemiyeti ile nazi otorite
leri arasında iş birliğinden dolayı mem
nunluğunu bildirmiştir. 

Zıraat bankası mü
fettiş mnavinliği im
tihanları neticesi 

Ankara, 15 (Telefonla) - Ziraat 
bankasında müfettiş muavinliği imtihan
ları neticelendi. imtihana giren 2 1 genç
ten onu kazandı. tkisi de ııervis şefliği 
namzedi tayin edildiler. 

* Kanton tehlikede 
BASTARAF/ l iNCI SAHiFEDE 
tersine olarak lngilterenin cenub Çinin-

Dahiliye Vekili ve C. H. P. Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kayanın 

deki Japon ileri hareketi hakkında hiç 
bir teşebbüste bulunmamış olduğunu 
bildirmiştir. Bununla beraber İngiliz bü
yük elçisi B. Craigie Japonyanın yeni 

teşebbüsünün arefesinde şahsi teşebbüs
le bulunarak Hongkong yakınında yap~ 

1 o d Ü k kan yan d 1 lacak harcketlcıin fngilizler için mucip 
oldcağı zorluklıır üzerine hariciye nazır 

teşekkür telgrafı 
Ankara 14 (A.A) - Dahiliye vekili ı rinden istirham ettim. 

1 Parti genel ~kreteri B.Şükrü Kaya son Filhakika yüksek Türk milletinin her 

)apdan belediye intihabatından alınan zaman ve her yerde Ulu Şef Atatürke 

~tice münasebetiyle umum müfettişlere ve onun rejimine ve C.H. Partisine ve 
,.ali ve C.H. Partisi başkanlıklarına, par- hükümetine gösterdiği itimat" ve bağlılı

Uşak 14 (A.A) - Bu gece saat muavini Horinu İnin dikkatini çekmiştir. 
4 de lş, Ziraat bankalarjyle şehir parkı Hongkong, 15 (A.A) -. Bir Japon 

karşılarındaki dükkanlarda yangın çık- menbaından bildirildiğine göre Kanton 

mış. ve sür~~e büyümeğe başlamıştır. yolu üzerinde mühim bir sevkülceyş nok
ltfaıye teşkılatı, asker ve zabıta kuvvet· tası olan Uayceu bu !'!abah sukut etmi,~ 
lcri, Şeker fabrikası, istasyon ve diğer tir. 

fabrikalar itfaiyeleri yangın mahalline 

yetişerek bir buçuk saat zarfında yangı· 

ti teşkilata o)mıyan vilayetler valiliklerine lığın bu en yeni misali milletimizin me- nın önüne geçilmiştir. Yangında on dük
•§ağıdaki telgrafı göndermiıtir: deni siyasi olgunluğunun ve parti disip- kan yanmıştır. Znrar tesbit edilmektedir. 

Belediye intihabatının neticelerini nl- linine dikkat ve riayetin bariz bir tecelli ---•---

llt)ış bulunuyorum. Bu defaki intihabatın ve tezahürüdür. L i k maç 1ar.1 n da 
Lcr tarafta gerek halkımızın intihaba iş- Dahiliye vekili ve parti genel sekrete-
tirakteki biiyük alaka ve nisbeti ve gerek ri olmak hasebiyle yine kendi eseri A. Gücü .. M. Gücü 
lla~etlerimizc karşıı gösterdikleri itima- olan bu parlak ve manalı neticeyi mil- J • J berab~re kaldı 
dı 'Ve İntihabın yüksek bir intizam ve !etimize ve şehirli ve knsabalı vatandaş-

-=-
Çamaltı 

tuzlasında 
Yeni mevsim tuz • 

ıs-

baslandı 
~ 

tihsalatına 
Çamaltı tuzlasında yeni mevsim tuz 

istihsa1atına başlanmıştır. Modem tesis
lerle çalışan Çamaltı tuzlasında istihsa

7 1 =r:;;: ... 
SAYFA·: .3 

•• •• uyu Atamıza 
•• 

Universitenin _sevgi 
saygi ve ş""kranları 

fstanbul, 15 (Hususi) - Üniversitenin açılması ve altıncı den 
yılma başlanması münasebetiyle rektör profesör B. Cemil Bilse} tale
beye bir nutuk söylemiştir. Rektör nutkunda Üniversitenin çalışma 
tarz.ını anlatmış ve sözlerini «Büyük Atamıza Üniversitenin sevgi, 
saygı ve şükranlannı sunarım.> cümtesiyle bitirmi§tİr. Müteakiben 
üniversiteliler adına bir genç te bir nutuk söylemiştir. Fakültelerde 
derslere bilfiil pazartesi başlanacaktır. 

iş Bankasının 
Londra şubesi açılıyor 
Ankara, 15 (Telefonla) - iş bankasının Londrada açacağı şube 

için lazım gelen formaliteler tamamlanmıştır. Londra şubesi müdürü 
B. Cabir Selek mesai arkadaşları ile gelecek hafta Londraya hareket 
edecektir. B. Cabir Selek ayni zamanda lngiltere ile yapılan kredi an
laşması mucibince kurulan Türk - İngiliz komandit şirketi idare mec
lisi reisliğine hükümetimiz tarafından seçilmiştir. İş bankasının Lon
dra şubesi milli bankalarımızın muhabirliğini de yapacaktır. 

Kumar yüzünden 
. 

lstanbulda bir adam öldürüldü 
lstanbul, 15 (Hususi) - Bugün Tahtakalede bir cinayet olmuş· 

tur. Cinayetin sebebi kumardır. 22 yaşında olan Ali isminde biri ar
kndaşı 18 yaşında Hüseyini bıçakla yaralamak suretiyle öldürmüştür. 

Katil Ali yakalanmıştır. 

Jtalyanlar a ticaret anlaşması dün 
Ankarada imzalandı 

Ankar::ı, 15 (Tele fonla) - İtalya ile ticaret anla~ması bugün neti· 
celcnmiştir. 

· Anlaşma iki heyet arasında bu akşam B. Mencmcncioğlunun evin· 
de imzalanmıştır . 

Yen· Zela da seçim.nde amele 
siyaseti tekrar kaza·ndı partisinin 

Londra, 15 (ö.R) - Yeni Zelanda intihabatı tekrar amele parti
sinin zaferiyle neticelenmiştir. Bu parti üç sene evvel Yeni Zeland ta
rihinde ilk defa olarak iş başına geçmişti. Meclisteki 80 mebustan elli 
beşi amele partisinden çıktı. Diğer 25 mebustan 23 ü milliyetçi ve iki
si müstakildi. Amele hükümeti iş başında çok cüretli bir sosyal siya
set takip etti. iş saatlerini azalttı, işçilere Ücretli tatilleri ve ihtiyarlık 
tekaüdiyesi temin etti. Daha bir sene müddeti olduğu halde yeniden 
intihabata karar verdiği zaman bu demokratik kaygının kurbanı ola
cağı zannedilmişti. Amele partisi aleyhinde şiddetli bir miicadele açıl
mıştı. Londra bu partinin mağlup olacağına o kadar emindi ki borsada 
Yeni Zeland kıymetleri yükseldi . 

diaiplin dairesinde cereyan eden tarzını larımıza şükranla arzetmeği ve parti üye· Ankara, 15 (T clcfonln) - Lik maç· 
llıi.italea ve intibalarımla parti umumi reis ]erine de bu milli muvaffakıyetten dola- larında Muhafızgücü ile Ankaragücü 1-1 
"ckilinc arz ve keyfiyetin umumi resimiz yı teşekkür Ye tebriklerimi tıunmayı şe- berabere kaldılar. 

Halbuki intihap neticeleri gösteriyor ki amele partisi ekseriyeti 
kaybetmedikten başka üç sene evvelki mevkiini tamamiyle muhafaza 
etmiş ve o vakit gibi yine SS mebus çıkarabilmiştir. Nasyonalistler 
23 ten 19 a düşmüşler, müstakiller de ikiden altıya çıkmışlardır. Hal
kın bu tasvibinden kuvvet alarak Yeni Zelanda amele partisi sosyal 
tedbirlerini daha ileri sürecektr. lat heı· sene art.makta olduğu için, tuzun 

m~~~&tı~m~~~BuHn~~~~-~~~~~~~---~~~------------~~-~ 

Büyük Şef Atatürke ısunulmasını kendile~ refli bir vazife bilirim. ---o-- tihsalUtın 180,000 tona baliğ olacağı an
laşılmaktadır. Ancak yağmur yağdığı 
takdirde bu nisbet biraz eksilebilir. 

g ·· n ··nülere 
İtalyada parlak kabul hazırlanıyor 

Roma, 15 (ö.R) - Napoli beledi
)'cgi ayın yirmisinde ispanyadan geri 
dönecek olnn ltalyan lejiyonerlcrine 
r>ar)ak bir kabul reıımi yapmağa şimdi
d n hazırlanmaktndır. Bugün Kadikste 
~encral Kueypo de L-ıno lejiyonerleri 
t~·hiş etmiştir. Bunlar ltalyadıın gönde-
lılen ·· b' d' 'l · 1 d' B k uç vapura ın ırı mış er ır. u a -
'9rn Yola çıkacaklardır. 
lı- Barselon, 15 (A.A) Neşredilen 

11 tebliğe göre Frnnkiatler Kolledkoso 
~•ntakasındn 484 rakımlı tepeye birkaç 

t 
crrc taarruz etmişlerdir. Frankistler bu 
l!J>c •• 

i Yı ışgnl etmeğe muvaffak olmuşlar 
c de Cümhuriyetçiler tepeyi istirdad 

'!trni ler ve bir mikdnr esir almışlardır. 
Sabahleyin nlıı ltalyan tayyaresi Fi-

guerasi Lombardıman ederek 1 7 binayı 
tahrip etmişlerdir. Tayyareler Majork 
adasına dönerken Bnguera burnu hiza
sındn bir Fransız torpido muhribini de 
bombardıman etmişlerdir. Muhrip tay

yare toplariyle mukabele etmiştir. 
Burgos, 15 (AA) - Ademi müda

hale komitesinin sekreteri Hommings 
lejiyonerleri memleketlerine sevkedecek 
olan vapurların hareketi esnasında hazır 

bulunmak Üzere Kadikse gitmiştir. 
Londra, 15 (ö.R) - B. llemingsin 

Kadiks ve Mnlngnya seyahatinin hedefi 
ltalynn gönüllülerinin geri alınmasının 
mahiyet ve ehemmiyetini anlamaktır. tik 
gönüUüler bu akşam Kadiksten hareket 
edeceklerdir. Diğerleri salı günü gide· 
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LALENiN IKtNCt BOYOK PROGRAMI 

1 - Herkeste büyük bir heyecan.. Her gönülde unutulmaz bir 

2_ 

3_ 
4 -

hatıra .. Her dudakta sonsuz bir takdir ya§atan 
YERALTI HAKtMlNIN 

En heyecanlı son 15 kısmı 
Dünyanın en küçük, fakat en parlak yıldızı Şirleyin alet ve 
ölüm aleminde çevirdiği en güzel filmi .• 

ŞtRLEY ÇtNÇIN 
PARAMUNT Jl.JRNAL 
RENKLi MtKt 
llUCON HEPSt L . A L E D E 

HM -· 

Yahudilere karşı 
BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
leri menedilmiştir. 

Londrn, 15 (ö.R) - Dün. Viyana· 
da yahudilere ve Çeklere karşı bir çok 
nümayişler olmuı)tur. Mason 1oca1ıırının 

Yakında japonyaya büyük bir tuz par
tisi ihraç olunacaktır. Yugoslavlar dn 
tuz satın alınnk iizere fiat istemişlerdir. 

--=--
Nişan • 

suvaresı 

camları kırılmıştır. Şehrimizin tanınmış ailelerinden bay 

Papanın gazetesi (Oservatore Roma· Şükrü Albayrağın kızı bayan Meliha ile 
no), bu nümayiıslcri protesto etmektedir. Aydının kereste tüccarlarından kereste· 

Nümayişler esnasında bir çok yahudi ci oğlu Mehmet T arhanın nişan mera,i
ve Çekoslovak yaralanmı~tır. mi dün akşam ihracat tacirlerimizden B. 
---------------- Haydar Albayrağın birinci kordondaki 
ceklerdir. 

Paris, 1 S ( ö.R) - Jspanyada cüm· 
huriyetçiler merkez cephesinde Toledo 
vilayetinde nnsyonalistlerin bir taarruzu· 
nu giddetle püskürttüklerini bildiriyor• 
lar. Nasyonalistler Ebre cephesinde iler· 
lemeğe devam ettiklerini iddia ediyor• 
larsa da cümhuriyetçiler bilakis mukabil 
taarruzla 484 tepesini işgal ettiklerini 

bildiriyorlar. Esasen Nasyonalistler fası· 

lasız hücumlarına rağmen Ebre cephe· 
sinde bir ayda nncnk üç kilometre iler
liyebilmişlerdir. Bu da nehrin sağ sahi
lini müdafnn eden cümhuriyet mevzile· 
rini aslıi tehlikeye dü§Ürmiyor. Cümhu
riyetçiler nehir sahillerini asilere örten 
hakim tepeleri işgal etmektedirler. 

Londra, 15 (ö.R) - Kanşmazlık 

komitesi B. Hemings general Franko 
idaresi tarafından yapılan davete tevfi· 
kan ltalyaya dönen 1talyan lejiyonerle
rinin hareketinde hazır bulunmak üzere 
Kadiks ve Malagaya gitmeği kabul et• 
miıtir. Gönüllülerin yann harekete ba,. 
lıyacaklan zannediliyor. 

evinde İcra kılınmıştır. 

Bu münasebetle verilen büyük ve mü
kellef suvarede §ehrimizin bir çok Türk 
ve ecnebi ihracat tüccarları Türk ve ec
nebi bankalar müdürleri ile şefleri, va
pur acenteleri ve daha bir çok şehrimi

zin tanınmı mümtaz simaları hazır bu
lunmuşlardır. 

Büyük bir neşe içerisinde devam eden 
suvare sabaha kadar sürmüştür. 

Yarın saat on buçukta nişanlıların ni
kah merasimi evlenme dairesinde yapı
lacaktır. 

Her iki tarnf ailesi efradını bu mesut 
hadise münasebetiyle tebrik ederken 
genç nişanlıların saadetlerinin sonsuz 
olmasını dileriz. 
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Dadı aranıyor 
Eyi bir çocuk dadısı aranıyor. K 

Göztepe 833 No. ya veya Yeni Asır 
matbaasına müracaat. 

s. 4 
~ucrzanrr~ 
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•• •• zar g 
Egepalas otelinin b ··tün 
eşyaları satılacaktır 

Bu müzayedeyi behemehal 
kaçırmayınız. 

16 ilk teırin pazar günü sabah aaat onda Birinci kordonda Pasa
port vapur iskelesi karıısmda (EGE PALAS) otelinde mevcut fev
kalade lüks ve nadide mobilyalar açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

Satılacak qyalar arasında Kestane ağacından mamul mükemmel 
kristal aynalı büfe kare anahtarlı yemek masası, maroken iki kanape 
dört koltuk, camlı mavondan mamul modern yatak odası takımlan, 
aynalı dolap, iki adet karyolası, maa somyası komodinosu, mavon 
orta masası, yeni bir halde iki adet maroken koltuk, masif mnvondan 
mamul aynalı tuvalet, muhtelif bir çok yemek iskemleleri, hasır ka
nape takımları, mavondan mamul iki kapılı kristal aynalı dolap, gece 
lambaları, İngiliz mamulatından 15 adet kesme bronz ikişer direkli 
ve yarım karyolalar, üzerinin pamuk yatak ve yeni bir halde yün bat
taniyeleri, müteaddit cibinlikler, yatak çarşafları, muhtelif şekilde 15 
adet laistal aynalı dolaplar, tekrar muhtelif renkli karyolalar ve bir 
çok komodinolar, üzeri mermerli Amerikan bar, yeni bir halde Frigİ· 
der buz dolabı iyi bir halde para kasası, büyük yaldızlı salon aynası 
ve altının konsolu, dokuz lambalı Radyo konsollu ve Gramofonlu bir 
çok plaklariyle, muhtelif Amerikan istirahat ltoltuklan, çok kıymetli 
muhtelif yağlı boya tablolar, kadife kaplı ezlong, orta masaları, çi
çeklik kolonalar, muhtelif boy ve ebatta 30 parça kadar Uıak lsparta 
Gördes Taban halıları yolluk ve seccadeleri, ve saire bir çok mobilya
lar müzayede suretiyle sahlacaktır. 

Fırsat arttırma salonu AZtZ ŞiNiK : TELEFON 2056 
S.3 1 - 2 



SAYFA: 4 . .,, .. .. 
Uçuncu Rayh'tan 

dördüncü Ray ' a ••• 

Yeni Alman yanın genişleme sahası 

YAZAN: Piyer Dominik 
Zarlar atılmıştır. Önümüzde yeni bir diğer yandan Polonya sınırlarının eski 

Almanya doğuyor. Geçen Martta, henüz l şeklinde kaldığı ilfıve edilirse, 18 70 ve 
eoğrafi bakımdan mağlüp eski Alman· j 19 l 4 Almanyasının, Hohenzollern Al· 

yadan başka birşey olmıyan Hitler Al-l manyasının garptc ve bilhnsaa şarlitn ge· 
manyası 7 milyon nüfus kazanmıştı; ny- riliyerek cenupta eski Hnbsburglaruı sa· 
nı senenin j)k T eşrininde de en az iki ı hasında toprak kazanmış olduğu müşa
buçuk milyon insan kazanmıştır. Bu su- hede edilir. Almanya, 19 uncu asır baş· 

retle bir sene içinde Almanyanın nüfusu langıcında ı-ahip olduğu manzarayı ya-
65 milyondan 75 milyona çıkmıştır. Mu- vaş yavaş alma yolundadır. Şu farkla ki 
azzam bir muvaffakıyet. Prusya, Leh ve l..füinlerioi kaybetmi,tir. 

Dahası var: Nüfusu 1 5 buçuk milyon- , Diğer bir tabirle, Alman zihniyeti veya 
dan birdenbire 12 milyona düşen, son daha doğrusu cenubi Alman zihniyeti 
derece daralan Bohemya yaylasının ke- lehine olarnk Prusya zihniyeti gerilemiş

narlannı kaybeden ve Bruno civarında tir. Uohenzollern zihniyeti, l labsburg 
adeta bir kıskaç içine alınan Çekoslo- zihniyeti lehine olarnk geriliyor. 

vakya artık müdafaası imle.ansız bir Yeni Almanya bu ,suretle gitgide bir 
memlekettir. Çekoslovakya bundan böy- Avusturya politikası yapmak mecburiye
le ihtiyatlı bir bitaraflık muhafaza ede- tinde kalacaktır. Ve bir Avusturya poli

cektir. Ve tal5iat onu ancak Sabonya, tikasının ne demek olduğu malumdur. 
Silezya ve Avusturalya ile ticarete malı- Bu, Avusturya - Macar. Çek hinterlandı
kum etti, fiilen Almanyanm ekonomik na hakim olan limanlara, yani evvela 
nüfuz anha.sına girmekten geri kalmıya- Triyestcye, sonra da Sdaniğe nihayet 

caktır. Köstenceye doğru bir yayılma politikaın-
Macariatan da iste ristemez aynı yolu dır. Mareşal Göring, An!Jlustan önce, 

takip edecektir. Macaristan açık bir ova- bir gün, hülciimet merkezi Viyana olacak 

dır ve esasen Macar milleti. Slovaltya- bir dördüncü Rayhdan bahsediyordu. 
nın 700.000 Macannı aldıktan sonra da Kehaneti doğru çıktL Dördüncü Rayh 
8 milyondan biraz fazla nüfuslu küçük kurulma yolundadır. Ve Viyana, hiç ol
bir millet olmaltta devam edecektir. Buğ- mazsa ekonomik sahada .büyük Alman
dayiyle Mısmnl Almanyadan ba~lta ki- ya etrafında gayri Alman kuvvetler top
me satabilir) ihtiyacı olan mamw mad- lryac yeni bir imparatorluğun merkezi 
'deleri Almanyadan bafka kimden satın olmıyn doğru gidiyor. 

alabiJlr) Ve biz bu suretle ekonomik ve Yalnız, dikkat edelim, 
o itibarla da politik nüfuzunu 20 mily~n 

501 ek meselesi -
milyar frank ! 

Son seferberlik hazırlıklaı ı böyle 
muazzm bir paraya mal oldu 

Devlet bankaları ve hazineler tarafın
dan ne~redilen raporlara ı;:öre, Avrupa
da son seferberlik hazırlıkları 5 O milyar 
franga {iki iki buçuk milyar Türk lirası

na) mal olmuştur. 

Bu umumi yekUn içinde Eylül ayı zar· 
fında Fransanın yaptığı seferberlik mas
rafı 8 milyar franktır. Belçikrun ancak 

bir iki gün devam eden hazırlığı 220 
milyon frank tutmuştur. Fakat, Holanda 
harp hazırlığı için 2 milyon frank sarfet
miştir. 

İngilterenin sef c~berlik masrafı ise he
nüz tnmamiy)e tesbit edilememiş ol-

:na!da beraber cElrnnotnisl> mecmuası 
bu masrafı 5 milyar frank olarak tahmin 

etmektedir. Yalnız filosunun seferberliği
ne 12 milyon, hava müdafaa tertibatına 
1 5 nıilyon, gaz maskesi için de S milyon 

Türk. -

sterlin sarfedilmiştir. 

Çekoslovakya da henüz masraflarını 
resmen bildirmiş değildir. Bununla bera• 
bcr, Çekoelovalcya devlet bankasının neş
retliğ-i h~ftalık blançolara göre Prag hü-

kümetinin seferberlik masrafı 3 71 mil
yon nltın krondur. 

ltalya ve Almanya gibi, masraflannı 
neşir hususunda ketum davranan mem· 

l ketlerin de son seferberliğe ve harp 

llpzırlığına ne harcadıklarını kat'i ;ıekilde 
tp l:)it etmek mümkün değildir. Fakat 
Alman devlet bankaSJnın blançolarına 

göre, Almanynnın harp hazırlıklarına 

uaşladıi,tı Mayıs nihayetindenberi teda
"iildeki banknotlar l milyar 800 milyon 
rı;ınrk fazlalnştırılm~r. Bunun 1 milyar 
2 7 7 milyonu İse son buhranlı günlerde 
çık~rılmıştır. 

Alman 
ı 

Ticaret mühasebetleri . 
inkişaf etmektedir 

bu politika, 
daima Rus ve ltalyan emellerine nd bir 

Slav ve Macar üzerinde icra eden 75 i~tikamet olagelmi~tir. - BAŞTARAFI 1 tNCt S~DE - fktısadi mahafilde izhar olunan kana-
milyonluk Almanya karıwnda bulunu- lık "h k ih d ki ·· Akd · k ttal a ilk önce tehlikede olan ltalyadu. ltal- ra ı racat yapmıştı . racatımız a ate gore, emz om§umuz ya e 
yoruz. ya, çok yerinde siyasi görüşle, Triyeste- bu esnslı azalma bittabi ithalatta da Türkiye arasında yapılacak bir anla,ma 

Fakat hepsi bu kadar değildir. Bu Al- nin menfaatlerine mükemmelen hizmet kendini göstererek ayni .seviyeyi muha- .ile aradaki ticaretin hatti iki mislinden 

manya Tunadan bir nüfuz ve dühul yolu edecek bir ltalya _ Avusturya _ Macaris· faza etmiştir. · daha fazla bile artması mümkündür. 
olarak istifade edecektir. Seyrüsefere tan bloku tqkiline çalı§mı~tır. Anşlus bu 926 da umumi ticaretimizin yüzde ltalya, bizden zeytinyağı, incir, üzüm. 
müsait ikiz bir yol vücuda getirecel:tir: planı bozmuştur. Triyeste bugün iflasa yirmi birini yaptığımız İtalya ile 936 dan fındık gibi maddeler almaktadır. Bilhas· 
Ren-Tuna ve Oder ·Tuna. yan· 937 · · · d · · t" w •• • d h · · 1 mahkumdur. Avusturya burada serbest sonra, ı senesı açın e yeru vazı- ~ zey ınyagı uzerıne a a genıı ış er 

Oder nehriyle Tunayı birleştirecek bir limana sahiptir. Almanya da böyle yet hadis olmuştur. Bu da iki memleket yapılması mümkün görülmektedir. Bit

olan kanal Çekoslovak.yanın içinden geç- bir liman istedi. B.Musaolini reddetti, ticaretinin artmasına yardım etmiş ve taöi kar,ılıklı bir ticaret düşüncesiyle bi

mek lbnndır. Şimal denizinde Hamhurg çünkü Al manyaya T riyeste ,eh rinde ser- ihracatımız yedi milyon Türk Hrasına zim de İtalyadan geniş mikyasta müba-
ile Brem limanlan Karadenizde Kösten· best bir liman vermek, ona bizzat şehri kadar yükselmiştir. ya tta bulunmamız mümkündür. 

ceyle irtı'bat peyda edecektir. Bu güzel ve hatta A:diryatikin bir kısmını vermiye 
nehir yollan, bir kerre tanzim edildikten muadildir. 

sonra emin bir ekonomik teıir vasıtası Stratejik bakımdan, ltalyanın vaziyeti 

teşkil edecek ve bu teairin ilk tehdit ede· Yugoslavyaya istinat etmesi şartiyle eyi
ceği millet te Romanya olacaktır. dir. Faltat buna muvaffak olacağı ve 

Esasen unutmamalt lazımdır ki, Ro· Yugoslavyanın Almanyanın tarafını tut
manya, kültür İbÔariyle Fransaya ziya- mıyaCağı İspat edilmiı değildir. Fakat 
desiyle müteveccih olmıuına rağmen Al- ekonomik bakımdan ltalya harbı kaybet

manya ve Avusturya - Macaristana mü~ miştir. Triyeste ve Vicence gerçi endüstri 
teveccih lcalnuotır. Transilvanyada kuv- şehirleri olabilir, fakat artılc cenubi Al

vetli Macar ve Alman nüveleri mevcut maoylnın ve Macaristarun mahreci ol
olduiu da hamdan çıkanlmamalıdır. malttan çıkacalttır. Bu, Almanyayı. Adri
Ayru zamanda Almanyanın Rumen pet- yatilc'e 70 kilometre mesafeden ağırlığını 
rolüne ihtiyacı olduğu da hatırlanmalı· hissettirmekten alılr.oyamaz. 

dır. Rusya, ltalyadan ziyadetehdide ma-
Demek oluyor ki, bu senenin ba§ın- ruzdur. Eaki devrin Rusyaaı ya Avrupa 

danberi, Almanyanın cenup şarkına doğ- yolundan, ya Asya yolundan, yahut ta 
ru kayma.sına şalı.it oluyoruz. Bu hal de· denİL yolundan daima lstanbul istikame
vam edecektir. Netice itibariyle, bu, eski tinde hareket etmeye çalışmıştır. Alman 

Avusturya • Macariatanın yeniden kurul- ve Rus politikalarını izah için, Almanya
masına muadil bir keyfiyettir. Çekoslo- nın ileri karakolu olan Viyanaclan, A.ya 
va.kyayla Macaristan ekonomile. bakım- istikametinde bir hat çekmek, faht Ode

dan bu tctelltüle dahil olmaktadu. Bu sa ve Sivastpoldan Akdeniz istikametin
dikkate değer esere giri§miı olan Avus- de bir diğer hat çekmek lazımdır. Bu 
turyalı Hitlerdir. iki hat Bosfor hizasında çaprazlaşacaktır. 

Buna, bir yandan Fransız ve Belçika, fiti politikanın hendesi ifadesi budur. 

Başlangıç 
Sinirlerimden rahats1Zdım. .. Ailemizin ihtiyar doktoru: 

- DdibnLm, d~i. Bir miiddct tehir gürültülerinden uzak bir köyde dağ 
rüzgan a1man ıizım .. 

Çok değil, ıöyle bir iki ay kadar .• 
Emin ol ki biç bir ~ciğin lnılmıyacald ••• 
- Peki gideyim .. Fakat nereyi tavsiye edyorsunuz? 
ihtiyar doktor, gözlüld.ini Çlkarda, sai elini omuzuma dayıyaralc:: 

- Karacapına.r köyünü_. 
Dedi -ve izah etti: 
- Karacapmarm bana1, suyu ıüzeldir. Manzarua da ıiiraae. •• 
- Ora.mı aeçüı ya_. Yalnız uzalılığı naul? .. 
- Eb. .• 8-adan 7-8 saat kadar var .• 
- Eyi ama, dediiüllz köyde tanıdığun yok.. Nerede otwacak, nerede ba-

nn.acağım .•. 

- Ben.im Karacapmarda bir çolak abbaban var •• Bir mektup yazdun mı, 
mesele kalmu! ... 

Peki öyle ise.. 

- Fakat yarın hareket etmeli! .• Haydi cüle güle ..• 

* * Gece evde hazırlanıyor, sevdiğim ki

tapları bavoluma yerleştiriyorum. l~imi 

bitirince ~öyle bir düşündüm: 
Köye gitmek, benim için iki bakım· 

dan faydalı olacaktı : Biri malum .. Diğeri 
de köylüyü tetkik etmek, bu sevgi ve 
heyecan kaynağını yakından tanımak 

fırsatlanm kazanncaktım. Eh.. Dilimizin 
döndüğü kadar biz de bir§eyler anlatır• 
dık ... 

Kendi kendimle, ihtiyar doktorun dili 
ile konuştum: 

- Delikanlım.. Uyu artık 1.. Yarın 

erkenden kalkmak lazım ... 

Hava müthiı sıcakb. 
Tökesliyen atımın dizginlerine asılır

ken, }'anımda yürüyen köylüye seslen
dim: 

- Daha gidecek miyiz Hasan} .• 
Gülerek cevnp verdi: 

-Çok değil beyimi.. Bir Çı~ara içim
lik yolumuz kaldı!. 

- Fakat, dedim, bu ne biçim çığara 
imiş be birader~ 

Cit git bir türlü tükenmiyor!. 
- Bizimkisi uzun ömürlüdür! 
Dedi. Ve çakmağını çıkartıp göster

di: 

Bütün on dO'kuzuncu -ır ve hatta on - ı ~i. Akdeniz devletleriyle mutabık ola-
kizinci asır, Balkanlann ve ~ unanın c8ktır. 

- Türkleri hesaba lcatmadan - Latin 1 Yarının muvazenesinin karakterleri . , 
Slav ve Grek milletlerinin içinde rol oy- I aşağı yultan bunlardrr. Şüphesiz ki buh-
namış oldukları bu büyük mü~adelenin ranlar, Karadeniz veya Loren civann"dan 

safhalarını takip etmiştir. Mücadele de-
Vl\m edecektir, ve aşağı Tuna, Romanya 
iki emperya1i7min bir aksiyon sahası ola
caktır. 

işte burada Akdeniz devletlerinin va
ziyetini gözden geçirmemiz lazımdır. İn· 
giltere ile ltalya bir yakınlaşma taslağı 

ziyade Akdenizde vukua gelmek muh
tt'meldir. 

Yeni Almanya çok kudretli, çok faal, 
kendinden çok emindir, bu itibarla Jıis.. 

seıi esirgenemez. Bu his.~sini, alacaktrr. 
Fılkat, daima Avrupada vukua geldiği 

gibi, Almanya hegemonyaya sahip ~)mı• 
yacaktır. Çünkü hegemonya emelini ta• 

çiziyorlardı. Fransa yakında Roma ya bir kip eden her devlet karşısında bir koals-
elçi gönderecektir. Belki çok yakın bir yon vücuda gelir.' Bu koalisyon sulhçu 

istikbalde, bir Akdeniz •tatus·· üne ve 1•- l b"l" k · "k al• l hl .. " o a ı ır, e onomı ve m ı ai a ar en 
panya meselesinin halline erişmemiz esaslı modern sili,hlardır 'Ye bunlar, de-

mümkündür. ruz Sil&hiyle birlikte lngilterenin en eyi 
O gün, üç Akdeniz devleti Selanikte l:ullandıklandır. 

ve hassaten lstanbulda ananevi politika• 1 Iiç şüphe etmiyeli~ ki İngiltere bu 
larını tekrar ele alacaklardır. Ruı.yanın silahlannı kullanacaktır ve çolt uzun za

Bosfor ve Çanak.kaleden çıkmasına mani man devam edebilecek olan bu diploma· 
olmak, aynı zamanda cermenizmin bü.' tik harpte, Fransa ve aynı zamanda ltal
tün Balkanlara hakiın olmasını önlemek yanın onun yanında kalrnalan icap ede
mevzuubahis olacakbr. Türkiye, tabiidir celttir. 

- Bu mübarek neane, çakar almaz 
soyundandır. Çığaranı yakmak içjn epey 

uirqman lizım 1.. 
Eh.. Ç~aran yanıp tükene.iye kadar 

da köye varılır gayri ... 
- Desene alqamadek yoldayız! 
- Yok canım 1.. Seninle.isi de çok ol-

du be .• 
Başa gelen çekilecekti ama, bizim at 

inadına yoldan düşüyordu. Hiç keyfini 

bozmadan ağır ak.ak yürüyor, üstelik te 
tölceslemelerini de eksik ctmiyordul. 

Bir aralık kövlüye dedim ki: 
Bizim yo:daş, gittikçe kibarlaşı

yor... Ne yapacağıd 

- Kolay beyimi dedi .. 
Ve elindeki <leğeneği kaldırmaııiyle 

atın kuy~uk Üstüne endirmesi bir oldu .. 
Tem posunu yavaşlatmakta inat eden yol
daş, sarsıldı, bir anda canlanarak tıns 

gitmeğ~ başladı. Kendi.inden böyle bir 
hareket ummadığım için az kaldı yuvar• 
!anıyordum. Bereket ki, eski tempoya 

avdetle pek gecikmedi.. Ve bu suretle 
de devarnaız gayretinden ( 1) bir zarar 
görmedim .. 

Yanımda.iti köylü takacı adamdL 

- NasJ beyim 1 •• 
Dedi.. 

- Az fena değil 1.. 
yorduk sayende ... 

Gülüştük .. 

BaIJdama gidi-

Baktım, ltöy)üoün yüzünde derin bir 

yaranın izi vardL iki saattir beraber gi

diyordulc, bu yaranın naaı] olup ta gö

züme ilişmediğine .-ıtım, takılaralt: 

- Anlaşılan sen de csJc.i kulağı lc.e-
silderdensin l 

Dedim .• 
- Neden~. 

- Baksana yüzündeki yaraya.. Kim 
bilir hangi avrat aleminden kalma.. 

Birden ciddileşti, bütün asabiyeti göz
lerinde toplıyarak: 

- Aldaniyon hClllfCrim.. 
Dedi .• Ve ardından ekledi• 
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iki Fransız şantörü 
aynı günde öldü 

ölüme dair bir şarkı söylerken 
ölen şantör ••• 

F ranaarun iki meflıur 1&ntözü aynı 
günde ölmüş, F ranaz sanat hayatına çif
te matem vermiştir. 

Bunlardan biri Parisin son senelere ge
linceye kadar en meıhur, halle arasında 
en sevilen bir siması Gupildir. 

Gupil tam bir derbeder sanatkar tipini 
canlandınr, hayatında gaye olarak yalnız 
sanati düfiinür, tasasız bir bayat yaşardı. 

Fakat, cpara için çalışmıyan> sanatkar, 

geçen sene hastalarup yatağa düştüğü 
zaman paranın lüzumunu anlamış, yalnız 
o zaman da dostları kendisini unutma
mışlardı. Gupi) menfaatine tertip olunan 

bir çok konser ve temsiller hasılatı ile 
şantöz eyi bir tedavi altında bulundurul

muş ve en eyi bir hastaneye yatırılnuştı. 
Fakat, bugün nihayet dünyaya gözle

rini kapamış bulunyor. 

Ölen diğer §:>.ntöz Hanri Diksondur. 
Ve geçen akşam, şarkı söylediği sahne
de, birdenbire üzerine fenalık gelerek. 
hastaneye kaldırılrru~ ve orada son ne
fesini vermiştir. 

Evvela Pariste «Kırmızı Eşek> ve 
cKam Kedi> gibi kabarelerde çalı§tıktan 
sonra şöhreti artan Ha.nri Dikson çok
geçmeden cKüçük Gazino>, cE.lhamra> 
gibi meşhur tiyatro Te müzikholle~de şar
lulanna alkış toplamıştır. 

Hanri Dikson, aynı zamanda eyi bir 
bestekardı, yavaı vals denilen mliaikiyi 
ilk çıkaranlardan biri odur ve bir çok 
şarluların hem beateki.rı, hem ~ntörü
dür. 

ölümünden biraz evvel de cPierronua 
vasiyetnamesi> İsmindeki şarkının şu 

ölen cırtistlenle7l GupiL 

son noktaatnı okumak üzere idi: 
Zavallı Pierro 
Ruhumu ve bütün 
Varlığımı eemaya 
Teslim ... 

Şantör, sözlerini bitiremem~. birdeno 
bire beynine kan hücum etmesi ile oldu
ğu yere yıkılm~tır. 

Dik.ton, derhal ha.taneye kaldınlmİll 
fakat az sonra ölmüıtür. 

Almanya - Brezilya 
münasebetleri kesildi 

Bertin 15 (ö.R) - Yarı resmi D. N., ti. 
B. gazetesi şu tebliği neşrediyor: Bre: Şunu da ilave edelim ki Brezilyanın 
zilya htlltümeti Almanyanın Brezilya se-, Berlin sefiri Berlin hükümetinin B.io de 
!.iri~· mıerm. vüifesi bA§llla avdetinuı Janciro hükilmetine gönderdiği bu ııota
Brczilya hükümeCi tarafından arw edil- yı ancak yukarıda neşredilen tebliğ va
mediğini 1'Jman hükümeüne bildimıeğe sıtasile öğrenııüştir. 
her nedense lüzum göstermemiştir. 

Alman hükümeti hiç bir sebebi olını
yan bu teşebbüsten dolayı büyük hayre
tini Brezilya hükümetine bildirmiş ve 

Brezilyanın Bertin sefirinin vazi!esini 
terk ebnesini isterniştir. Almanyanın 

Rio de Janeiro sefiri hariciye nezareti 
nezdine hususi bir vazi!e ile celbedilrniş-

Sinemalar 
Kontrol altında 

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

ödeyerek filim seyrine hakkı olanlar 
arasında münakaşalar olmuştur. Bıma 
rağmen belediyenin Sinemalar hakkın
daki tatbikatı noksansız olarak tatbik 
edilmiştir. Belediye nizamatına aykırı 
hareket eden bu müessese hakkında tah
kikat yapılmaktadır. 

Brezilya sefiri Berlin hükümetinin te
şebbüsünü neden dolayı bu şekilde yap

tığı hakkında hiç bir malılınatı olmadı
ğını bildirmiştir. MalUmdur ki Brezilya 

sefirinin Berlinden hareketine esas itiba
rile bir müddettenberi karar verilmi§ti. 

Keza husu~ vazife ile Berline ~ğınlmıf 
olan Almanya.n.ın Rio de J'enairo sCliıi 

B. Riterin de vazifesi.ne bir daha avdd 
ebniyeceği malCırndu. Fakat bu brarın 

Alman hükümeti taraUndmı tebliilne ... 
rilen hususi ~ almıyacağı zannedili
yordu. 

Diğer taraf dan Bet"linde ~ddetle tebip 
edilen bir rivayete de çıkmıştı. 

Guya Almanya sefiri B. Riter Brezil
yadaki faşist hareketile sıkı irtibat hıt
Jinde imiş ve son isyan hareketlerinde 
parmağı varmış. Bu sebeple Brezilyada 
itimadı haiz bir şahsiyet olmaktan çık
mış ... 

- Bu yarayı ben, avrat alemlerinde 1 Akşama doğru köyün samanlıklaıi 
değil, Afyon cephelerinde aldım.. gfüüktü .. 

Neye uğradığımı anlamadım.. Vakıt * 
e;eçsin diye yaptığım bu ufak şakanın Köy odasındayız .. 
isabetaizliği beni şaşırttı, yalnız: Çam kütüklerinin kokolu ışıklar ea• 

- Kusura kalma l ~arak yandığı ocaiın karşısında:riın-• 
Diyebildim.. Kıvrıla kıvrıla yükselen alevler, odanııt 
Fakat, mert yaradılı~lı Türle köylüsü esmer duvarlarına dağlann tiirküaünii 

teesaürümü anlamakta gecikmedi ve be- yazıyor gibi .. 
ni affetti; Genç muhtara: 

- Arasıra olur böyle ıeyler .. 
Bu cevap. bana, FARUK NAFiZiN 

güzel bir şiirinden ıu parçayı hatırlattı: 

«Batı bot OVaJ'a uJar la)"llll, 

«Elinden dÜfü:rmıez olda yayını.. 
• Were bwalcır ö..-gü paJ'llll, 

«Memleket yolunda kurban olurlar •• » 

- Geceleri köyünüz soğuk yapiyor· 
Dedim.. Güldü ve cevap verdi: 
-Tabii beyim .. Yayla bunun bura.I.• 
Gözlerim, kö§ede oturan ihtiyar bit 

köylüye ilişti, sordum: 
- Adın ne ağa} 

Ne sen sor, ne de ben söyliyeyiıoı, 
Sebep} ... 

-BITMEDl
G1aa:ıw1a.ticiiC&&:a •••9!11••••111!11•••~•1!!11illll•••••••~ 

Alaiyeli Abdullahta 

Yeni Fiatlar 
Rekabetsiz satışlar 

Pazarlıksız ıat19 kanunun\Hl tatbikinden itibaren mağazamızd 
kumqlarm fiatleri rdmbet kabul etmiyecelıı: derecede indiriler 

aba fiat teabit edilmittir. 
Yeni gelen Dormeuil Fi!er, F ayn V uleu yerli ve Avrupa kumat 

n etiketlerindeki yeni fiatleri mutlaka görmelerini sayın mü,terile · 
me tavsiye ederir:ı. • 

Pqtem&lcdar Kazmirci 
H. ALAIYEU ABDULLAH 

(2902) 
..................... lmı~ .......... ~;,::zzı ... ~ 
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Kırılmaz Kızlar 
Holivudda kendilerini 
tehlikeye atan kızlar 
Bunlara bir 

at denildi 
binanın 

bu • 
mı 

altıncı katından kendini fırlat 
yerine getirirler emri derhal 

yaşarken 

Neler düşünür, nasıl bir 
aşka hasret çekerler? 

Yıldızlar, maceralarını Bir binanın aluncı katından •tiı tat

~ iater misiniz 1 
Y •nan bir binaya girebilir misiniz~ 
.Bir tayyarenin üzerinde, yalnız elleri-

8'İtle iplere tutunarak, ayakta durabilir 
~? 

8'11dara kadınlar, genç kızlar değil, 
bir Çolı: erkekler bile evet, diyemezler .. 
FaJtat, bu i,let Amerikada genç kızlara 
~ edilmektedir ve bunları kabul 
~enler vardır. 

l-lolivutta çevrilen bir çok filimlerde 
böyle zor rollere ihtiyaç görülmüttür. 

~UnJann hepsi sinema hilesi ile elde edi
hlez ve her artist te bu tehlikeli sahne

leri çevirecek maharette değildir. 
O zaman, bu cesareti gösterebilecek 

ol•n kızlara müracaat olunur. Bunlar, 
lilioıj battan sona kadar çevirecek ma
"4.rette değildirler, fakat o tehlikeli aah
~leıi de onlardan başka çevirecek kimse 
)o~tur. 

Filimlerde böyle tehlikeli shneleri çe
~i~ltte kullanılan ve c. Tehlike avcıla
rı, İsmi verilen erkeklerden ayrı bir ce
trıiyetleri vardır. Stüdyolar, ihtiyaç old

0

u-

iu anda oraya müracaat ederler, kendini 
0

l 0 rnobi) içinde köprüden aşağı atacak, 

~0tosildet kazasına ckurban> verecek 
_ahr_amanlar btslurlar .. Filimdeki o tch- I 

liıtelı sahne, çevrildikten sonra onların; 
itine nihayet verirler. 

F' llkat. hazan bu bir iki dakikalık sah
~Yi çevirmek için o «tehlike avcılanna> 
~rdi1deri para bütün filimde baş rolü 
'1a- · ' ·· · · b l _,, arbstın ucretını u ur. 

Simon Simon 

Bugüne kadar bu tehlike vcıları yal
llıtt CYkelderden ibaretti. Fakat, filimler
~lti tehlikeli sahnelerde kahramanlar 

~•iına erkek deiildir. Bir yangında alev- tüfek atmasını, tabanca çekmesini bilit. 
~ arasında bir kadının kalması, altıncı Birçok işlerde olduğu gibi bu meslek-

ttflki pençereden atağı yine o kadının tc de ihtisas en başta gelmektedir. Çünkü 
•tlarnası la1:1mgelebilir. bazılan ateş üzerinde yürüyebilirler de 

itte •• bugün Holivutta teşekkül eden sudan ödleri kopar, kimisi aksine, en 
ti' ehlilte avc111 kızlar birliği> stüdyola- yüksek yerden suya atlayıp saatlerce yü
l'ırı hu ihtiyaçlarına cevap vermektedir. zebilir, fakat ateşin yanına yaklaşamaz. 

Bu birliği, tehlike avcılığma asıl ken- Binaenaleyh, bunların hepsine ayrı 
clilerj hevesli olan bir iki kadın kurmuf, ayrı kazalar lazımdır. Yani daha doğrusu 
~e aza toplamıya başlamıştır. ilk ham- her kaza veya tehlikeli eahne için ancak 
~e kwübe otuz yedi kişi yazılmıştır. Bu bunlardan birinden İstifade edilebj}jr. 
ela, tehlike avcıları kadrosunu tamamiyle Birliği kurmuı olanların başında gelen 
doldurmaktadır. Çünkü, kızların bir kıs- ve bugün cemiyetin reisi bwunan Mia i ~k bir yerden atlamak, kimisi gi- F ransis. Mi~es, bund~n e~el de. ~limler-

)erce filimin tehlikeli eahnelerini çevir

miştir. 

Mis Fransisin en büyük muvaffaluyeti 
(Kovboy ve Bayan) ismindeki filimde 
görülmüştür. Filim ıirketi heroeyi hun
Januş, artistleri seçmiı ve rolleri taksime 
başlamıttı. Fakat, filimde öyle tehlikeli 
sahneler geçiyordu ki, bunları ne baı 
kadın rolünü almıt olan Merl Oberon 
becerebilirdi, ne de diğer rollerdeki kız

lar. 
O zaman, Halivudun tek tehlike a'fta• 

u kwna müracaat etmeyi dü,ündGJtt. 
Fak.at timdiye kadar bu gı"bi filimlerde 
tehlike avcm ancak bir, 'nihayet ilri ..lıne 
çevirdi. 

Halbuki bu filimde böyle tehlikeli en 
aşağı on sahne vardı. Bunlann onu da 
ayn ayn sahalarda idi. Bütün bunlan 
tek kişinin bqarabileceii pek ümit edil, 
miyordu. 

Fakat, Framis Milea. filimdeki tebli
lceli sahneleri çevirmek kendisine teklif 
edildiği zaman çok fazla tereddüt geçir. 
meden kabul etmİ§ ve buna mukabil, ta
bii, büyük bir ücret almııtı. 

Bu filim, gerek stüdyo .. hiplerine, 
gerek F ransiae kadınlatdan mü_te,ekkil 
yeni bir tehlike avcıları te,kilatı kurmak 
lüzumunu hissettirmiıti. F ransis, bunu, 
kendisi gibi, aynı tekilde tehlikeli sah
nelerde rol almış veya almakta olan di
ğer bir iki kıza teklif etti, bir müddet son
ra da c Tehlike avcısı kızlar birliği> ku· 
rulmuştu. 

Bugün, tetkilattaki 3 7 kızın 6 sı birin
ci. 1 2 si ikinci, diğerleri de üçünc:il sınıf 
tehlike avcmdır. Bunları sınıflara ayıran 
ve yapabilecekleri rolleri tesbit eden 
bizzat teşkilattır. 

Esasen teşkilabn gayesi. tehlike avcı

lan arasında rekabete mani olmaktır. 

Çünkü serbest, bırakılacak oluna üçüncü 

sınıf tehlike avcdannın, kendilerine fazla 
güvenerek en tehlikeli, yani birinci sınıf 
macera artistlerinin itlerini Üzerlerine al· 
dıldarı görülmektedir. 

Kulübe ginnek istiyen yeni namzet
ler sıkı bir imtihandan geçirilmekte ve 
narrızet olanlann hemen hepsi ilk ham
lede birliğe yazılmııtır. Yalnız, Amerika
nın bir çok yerlerinden ara eıra yeni he
vesliler birliie müracaat etmektedirler. 

' Yıldızlar beyaz sinema perdesinde ln-laö:Jliyeceöim. Ben hem cüretklnm, hem 1•1mttı oanaaz gibi göritaiir. Hüni, 
sanı hislerin her çeşidini bize anlahyor- de bir 9Qk ihtiraslarmı var. Büyük adam Jcedni 9"en tatla bir adam. Fakat M-
lar. Her tUrlU ihtiraslarla vuran kalple- olmak isterim .Fakat kadere de imanım kim olmavı da •m11or. Kendid de bu• 
rin sesini işitiyor, bütün sevgi şekillerini var. Allahm istediğinden bqka ttırlü ol- ""n fa,.kındad.ır: 
orada görüyorm: milşfik. aşklar, vahşi mak elimizde değil~ Ben yaşamak ve sev- - Evet ... Ben filmdeki kahramanları• 
sevgiler, kıskançlıklar .. Fakat onlar yhl- mek istiyonnn. Fakat bir çiçek gibi de- ma çok beıWyorum. Fakat bir Korsikalı 
ruz sahnede yaşıyan mahltik.lar değildir. iil. bir vah§! hayvan gibi yapmak ve gibi fazla ateşli değilim. Hayatta Yedilim 
Onlar da yaşıyarlar, onların da macera- sevmek ... Son moda kadınlan bir sevgili darbeler bana acı bir ders oldu. Vaktile 
lan var ... Acaba bir yıldız hangi tilrlü gibi, eski zaman kadmlaruıı bir arkadaş fakirdim. Şimdi de beni bir çok tenkid 
aşka hasret çeker? O maceralarını yaşar- gibi severim... edenler var. 
ken neler düşünilr? Bu noktayı merak D AN Y EL DAR 1 Y O Oynadıjun filmlerin kahramanları 

eden bir sinema münekkidi, stüdyo stiid- adetA bana hAkim oldular. Onların ka-
yo gezerek yıldızlara bunu BOrmU§, al- Hafif, i"-Ce bir ricut Kaft4tlanmıf rakterleri hAll içimde yaşıyor. Her yeni 
dığı cevaplan yazmıştır. t~e bunlardan gibi bir yürüyü§ Kendi haveıleriM film benliğimin bir çok noktalarını de-
h. ka tabt bir mahluk Sinirleriu hi,. h&.- ğiştiriyor. Kahramanları ben yaşatamı-ır çı... ~ 

E D V t G F ö Y G E R kim değil Bakıyoraumız kahkaha ile yorum. Onlar beni yaşatıyor. Fakat şarkl 
gölüt1or, bir dakika .sonra avazı çıktığı söyliyen benim. İşte ruhumun hiç de-

Jnce, uzun bir boy. Çok zarif bir en- kadar farkı aöylü21or. Biraz aonra da ğişmiyen parçası ... Ben Şarloya çok ben-
dam. Ağır esrarlı bir bakış Kelime- öfkeden 1cıpkınnızı kesiliyor. Sizinle zerim.. Çünkü kendi öz varlığını film-
leri tane tane söyliyen hdkim bir ses. kavga ediyor; eline ilk rastgelen ıeyi ]erinde yaşattı, ben de şarkılarmJa. lki-
Çok fazla dekolte bir elbi.<ıe Muhte- kaJanız.a atarsa hayret etmeyiftiz. Fa-- miz de ayni kederi ifadeye çal~ıyoruz; 

§ettı mücevhe1"ler 1Man bu manzara kat bu öfkelenen kadın. ka'l'ftnda siz o hareketlerile, ben sesimle .. . 
karşınnda ı§ığcı me~un olan bir per- de kızarsanız derhal yelkenleri ıuya M t Ş E L M O R G A N 
1'Cl'f\e gibi JceMindftl geçiyor. İMCln itadriyor. Azar i§it'TMkten 4deta .zevk 
01ttJ gördüf1ü otıkit filmlerıkld mace- duyvyor, belki bw erlukteta dayak ye- iri gözler, kecUtrli w ,.enluiz bi,. 'lı.a1J&-
NPef'est caaua kadınlan hatırlıyor: •e kadife kadar yumUf4k bİ7' kadın ta bakar gibi hcrekeı.iz duruyor. Bir 
- Fakat ben hiç bir vakit kendilerini olacak. Bun.u kendi de itiraf ediyOT: çocuğu Mıttrlatan zarif bit' projili mr. 

canlandırdığım kadınların hayatına im- - Ne yapayım huyum böyle! Ben tıp- Fakat ağzı çok güzel bir kadın ağzı 
renmedim. !mrensem bile o hayatı yaşa- kı sah.nede olduğum gibiyim. Hayatta da Yüzü nnksiz Sönmek 'ÜUT'e olan 
mak elimde değildir. Beni stüdyo cesa- hırçın bir kadın rolü oynuyonım. Kız- bir ıpğa hatırlatacak kada,. f'enkaiı. 

retlencliriyor. Müessesenin dışında mah- mazsam yaşadığımı, uarlanmllz.18Jll ka- Bu çocı.ık deucek 1141ta ağır bir yük 
cup, sessiz bir mahlO.k oluyorum. Adetl dm olduğumu anlıyamıyoruın. Aşk mı? cıltı7adavmıf gibi 1'0"9U" du"'flar. O 
bütün kadınlık silWarını ellinden kay- ŞUphe yok ki hayatın en güzel, en si- bu genç 11tıf'nda Mduelerle hıTp4lcana-
bediyorum. O vakit yalnız bir tek erkeğe birli, fakat en güç duyulan hissidir. nık w ihti11ardan daha çok 114f4dı. 
inanmak, bir tek erkeğin şefkatli h.ima- Biıbirini seYen insanlar en sakin, tatlı .Şimdi bilzülmi.if gibi dunı11or. Fakat 
yesi altında yaşıyan bir kadın olmak is- bir sevgi içersinde yaşıyabiliyorlarsa Gfkto" bahıederken cawlotl'1101'· Bit' .af 
tiyonnn. Kadına en yakışan şey zaaftır. odun yılmlarından ne farkları kalır? genç 1cu gibi Gfk'" oenif. f'omatltiJc 
thtirruı kadınlan güzelleştirir, fakat ka- Sakin, tatlı 8fk yoktur. O hırçın bir his- taraflan'" •e1'it1or Dalgolar cınuıt&da 
dmlıktan da uza.klaştınr. Ben sahnede tir. İnsan ~ vakit fırtınalar arasın- vuvarlantıtl bit' au çiçeği Dcıimo he-
bir çok türlü aşklan canlandırabiliyo- da yaşar, vahfl bir kaplan kadar kı.ııkanç 11ecatl içeninde 
rum. Fakat hayatta sevmediğim bir er- olur. Zayıf ve uysal erkelin her hareketi - A§kı anlatmak çok güç, diyor . .Afk-

en hıt otomobil, tramvay veya trenden 1 de tehlikelı sahnelen çevırmek IÇln ken
hre ııçramak pmpiyonudur. Kimisi de 1 disine müracaat olunan macera artisti ----------------

....... kullanma""'· ata b;nm••;n; veya ;d• On ;ki Rn• bu iti• uğ.aım•ı •• yÜz· iki yıldız 

Amerikada bu tehlike avcısı kızlara 
ckmlmaz kızlan imıini de veriyorlar. 

keğin yüzüne gülmek, onun tem.is aev- 8fk ateşinin ilıerine dilşen birer damla tan bahsedebilmek için maceralarla dolu 
gi hislerile alay etmek, ona aşk komedisi sudur. Eğer bu hareketler daimi olursa uzun seneler yapmak, tecrübeler geçir
oynamak eliınden gelmez. Sevgi busu- tabii aşk söner. Bir darbımesel caşk uyu- mek lhım. İnsan on aene, yirmi sene e9-
sunda zayıf iradeli bir kadın gibi kalbi- man der. Yanyana olup da horul horul lilikten 90nra. bile sadakatinden, milfte
rne, aşkıma hitap edebilen erkeği körü- uyuyabilen ild mahkQm sevgisinden da- rek saadetinden bahsedemez. Ancak 
körüne sevmek isterim. Hatıl bana öy- ima §ilphe ederim. İnsan sevince uyu- ölUmUn eşiğine ayak bastıklan gün iki 
le geliyor ki, sevdiğim erkek beni aldat- maktan başka yapacağı bir çok işler çift birbirlerini hAla seviyorlarsa cya-

J11" .M"rcıtuııı aurılacağı hcıbeı- verilen Anncı BeUa 

sa, yahut terketse aşkım bir kat kuvvet- vardır. ! pdık ve mes'ut olduk> demek haklan-
---• --- lenir. Aldatılmaktan, terkedilmekten S t M O N S t M O N dır. Gençlerin sevgisi bir araştırmadır, 

Annebella ile Jan vahşt bir zevk duyarım. . birümitkaynağıdır.Heorgençcseverim> 
cErkeği tahrik eden, çapkın kadınlar- Jnsanı kendine bağlıyan küçiik bit' derken ertesi giln carlık sevmiyorum> 

Müra ayrılıyor dır> diyorlar. Ben bu fi.kirde değilim. mahluk Vahşibirnıhuvar.Hamunı diyebileceğini hiç hatırından çıkarma-
Kadın gururlu olmadığı, yapmacık yap- saf bir çocuk gunınından, maaum bi,. malı. 

Annabella ile Jan Müra bopnıyoıilaı. madığı vakit erkeğin kalbine hAkim ıefkatten 11onılmUf. Bir az iftatçi bir Ben sahnede talihsiz küçük kızlar ya-
F akat, bu booanma hakkında, yıldız. olur. iradeye de malik Serbest, cenr, hu- pttıın. Onlara çok acıyorum. Hepsi hiç 

lann botanmalannda dalına deveran J A N p t y E R o M O N nıf ele-re inanmı114• bir kız. Kendini suçlan yokken ıstırap çeken mahlCiklar. 
eden dedikodulu pyialara rastlanmıyor. koutröl edebililJOT t>e kendiri hakkı• Fakat tam yaşattığım kahramanların en 
Bilakis onlara adeta herkes acıyor- ve Fransanın e1' g~ .mema erkek yıl- d.aki hükümleri tenddütaüzce •ötlli- acınmağa liyık olanıyım. Fakat galiba 
birbirinden ayrılan bu iki artisti sinema· dadannda" birisidif'. Faal, 1cu1'Vetli4 t1ebiliyor: felAket kendisini sevenleri tanıyor, gelip 
nın kurbanı olarak görüyorlar. ıporcu bir cıdam. Hayatta muvaffak - Ben işte böyleyim. Sevdiklerimi onları buluyor. Ben fellketlerimdeıı 

Hakikaten, w artistin ayn}malanna Olmanın çok zor olduğunu anlam&§tır. çok severim. ötekilere de aldırış bile et- memnunum. Onları da büyUk saadetler 
sebep sinemadır. Çünkü evlendikleri Kimşeye bağlı kalmaktan hoşlanmaz. meın. Hakkımda ne düşünürlerse dü- gibi başkalarından kıskanarak kalbimde 
aündenberi meelelderi icabı hemen he- Bcıtıl itikatlara inanır. Bazan ne§eli, şün.sünler, ne derlerse desinler, bana vız yaşatıyorum. Adeti bu içimde yaşıyan 
men daüna bitbirlerinden uzak YllfBDllf ~kaeriya hiizünlüdür. Kadınlan ırever, gelir. Yalandan, riyakarlıktan nefret ede- felA.ketler uzun zaman silrmiyeceık diye 
lardır. Holivut, bir çok me,hur ve güzel fakat onlardan daima istihzalı alaylı rim. Sevimli olduğuma inanırım. Şimdi- korkuyorum. Bugün yirmi yaşındayım. 
artistleri kaçırdığı ğibi, Annabellayı da bir dille bahaeder. Oftlara dil§man gibi ye kadar hayat beni çok şımarttı. Fakat Mes'ut değilim. Fakat otuzumda belki 
Avrupadan ayırmıttır. Halbuki Jan Müra görünmek hayatta en büyük arzulan~ acı darbeler yediğim de oldu. Yalnız bu mes'ut olurum diye ürküyorum. Hayat 
Pariste kalmaya mecburdur. dan biridir. Cesur inıdelidir. darbeleri adea takdis ediyorum. Onlar o kadar çabuk değişen bir şey ki! 

iki artist birbirlerini ancak bo, kaldık- - Bugün içtimai şartları insanı çok olmasaydı bugünkü muvazeneli mahICı.k p t Y E R - R I Ş A R - V 1 L M 
lan zaman görebilmekteydiler. Fakat ye- gayrisamimi ya§atmağa mecbur ediyor. olmama imkAn yoktu. Serbestliği seve
ni bir filim için yaptıkları mukavele on- Fakat burada size hislerimi dosdoğru rim, samimi hislerimi gizlemem. İyi ya

lan yine birini Pariae, birini Holivuta çe- ----- şamak, çok para harcamak isterim. Aşk 
kerek birbirinden ayırıyordu. kat sonra tekrar Parise dönmüı. bir da- tabü bir zevktir. Fakat sevgide asla .. . 

Annabella Amerikaya gittikten eonra ha gidememittir. T 1 N O R O S S 1 
evvela cBaronea ve Ufağı> filimini çe- Bugün, aralarına uzun meaaf eler ve 
virdi. Fakat arkasından ikinci bir filim uzun ayrılıklar giren iki artist birbiri n
için kendisiyle mukavele yaphlar: cŞü· den aynlmayı münasip bulmutlardır. 

veyı kanalı> da bittikten sonra artist Yalnız botanmak için Annabella Ame
Avrupaya dönmek ve kocaeuıı bwmak rikadan Pariee gelmiıtir. Bununla bera
istiyordu. cŞimal oteli> iemindeki filimi· her, 26 T eşrinievvelde tekrar Amerika
Aİ derhal çeviımeje batJamaeı l&zımgeli- ya dönecektir. 
)'Ordu. Jan Müra. Annabellanm ikinci koca-

Bu m6ddet zarfından Jan Müra bir eıdır. Ondan ayn)dılttan sonra üçüncü 
aralık Amerikaya gİtmİf ve kansiy)e kısa bir defa evleneceği tahmin edilmek&e

bir zaman icin beraber Yllf8DUltB. Fa- dir. 

Sesi, yuzunun rengi, göz bebekleri 
insana yumU§ak bir kadiae hiaaini ve
TiyOT. Aşk namelerini kendiainden da
ha tatlı söyliyen san'atkıir yok gibidir. 
Söylerken elini kalbi üzerine kaymı
yor, sadece inan'§''" sesile anlatıyor. 
Hayal içinde yaşıyOT: bütün Korsika
lılar gibi zayıf iradeli bir adamdır. Kıs
kanır, fakat kendisi d~ aevgililerine 
.adık kalmaz Çok düşiindiiklerinin 

Sevginin arttığını bir adam. Bazan 
musiki§inas, bcızan şair. Fakat hule
Tinde samimi, menfaat düşüncelerin.
den uzak. ıpkı bir şövalye gibi. Hül
yalan içe-rsinde ya.şıyan, genç kızlm
için yazılmış aşk romanlannı okumak
tan zevk alan biT delikanlı. 

Bu delikanlı hiç bir sualime doğru.
dan doğruya cevap vermedi. Fakat he.o 
güzel §evi çok sevdiğinin farkındadır. 

Aşki kelimelerde değil, mukaddes btr 
emanet gibi ruhta saklamağı biliyOt'. 
Hayatı heyecanlar içersinde geçmiş .. 
Hiç bir zaman sevgisini kelimelerle 
anlatamıı1accık • 
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r 4 KAifıii ıiir ARA Töri 
73- Yazan: Kemalettin Şükrli ...................................................... 

BIZANS SARAYJNIN iÇ YUZU 
.................................................................................... 

Kömür gözlü dilber uğruna 
Herşeyin en büyüğü 

Şika~odadır! 
Bu gece haydut~ar yatağanda bir boğuşma olacaktı.. içinde ve 

Kopuklar bu gece kanlarını dökmeğe hazırlanmışlardı şehrin 
dışında dolar havası esen 
hususiyetleri nelerdir? 

~e. mua batmcla Ye kendi E.ftim gTUba yengeç Koetinin meyhane- kendilerine hususi haberler gönderilmiı Amerikanın bütün şehiTleri, bir istis- çıkm~tır. Nevyorktaki falanca bina bu 
aralannda .ö71eten bu baydutlarm hak- aini basm..ıar ve oradan bir kadın ita.- olmua Ye bütün grup mensuplannm cep- nasiyle birbirine benzCT', bazıları daha binadan daha yüksek.tir diyecek olsanız 
lan .ucL. çırmşlarda. baneJerini hamilen meyhanede hazrr bu- büyük, bazılan daha temizdir, o kadar. yanJdığmızı size derhal rakamlarla ie-

Bizansta 0 deviTde namuslu insanların Bu kadın •• henü~ on .ekizinde ve ha- lunmalan emredilmesi idi. Cephaneden Oradaki şehirlerin Avrupa şehirleri gibi pata çalışırlar. Şikagoda her hangi bir ya-
kazançlanna göz dike~ kopuk ve hay- kikatcn çok güzel bir kadındı. Çok iri maksat ise her haydudun üzerinde taşı- hususiyetleri yoktur. Büyük şehirler hep bancı kısa bir zamanda bütün iddia bia
dutlar iki put' ,. aynbruflanb. ve çok kara ı;özleıi varda. Adı (Zoiçe) mağa mecbur bUlunduğu biri kısa ötekisi basma kalıptır. Hepsinde göklere yiik- lerinin takdiT hislerine takallüp ettiğini 

. Bu partilerden birinin bawmda koca idi. Gözlerinin iriliği Te siyahlığı yüzün- uzun iki keıllcin hıınçer, bellerine dolan- selmi, binalar. geniş, asfalt caddeler ve görür. 
göbek Eftim, diğerinin bapnda da yeıı- den ona kömür gözlü dilber manaıuna ~dört kulaçlık sağlam bir ipten ibaret- gözü kamaştıran bir elektrik bolluğu gö- Şehrin ortaanda bir mil murabbaında 
geç Kosti vardı. KaTbonopsina lakabuu vermi~erdi. tir. rÜTsünüz. Amerikalı, içinde yaşadığı şeh- bir meydanlık vardır. Bu mcydanlıiın 

Kosti ve Ettim eskiden aym çanaktan Karbonopsina şimdi Eltimin elinde Ortada Eftiınin de gözükmemesi her rin hususiyeti olmayııına aldumaz bi- Üstünde asma yollardan §İmendiferler ge-
•u içen iki kafadardı. buhmuyordu. Y engeÇlerin İlle onu telcru halele bu gece burada bir çarpı§ma, bir le. Orası onun hayatı ve emelleriyle yoğ- çer. Bu meydanldt en büyük mağazala-

Vurgunlarını beraber paylaşırlar, hay- almak için bir taarruz yapacakları mu- boğuşma olacağını ve petronun, yengeç- rulmuş, canlı, hareketli bir yeTdir. Ame- Tın ve lİyatrolann temerküz ettı"ği nok.-
dutluklannı beraber yaparlardı. Fakat hakkaktı ve meyhanedeki haydutların !erin civarında kulaçan etmeğe gittii(i rikalının içinde yatadığı ıehir onun bin tadır. Elektrikli trenlerin, tramvaylann. 
bir giin... bet sene kadar evvel, daha aöylediklcri gibi yine kan dökülecekti. hükmünü veriyordu. bir tescbbii1Jünün tatbik sahaaı, muvaf- binlerce otomobilin patırtılan kulak.lan 

Amerikada ye 
bir din doğdu 

P eygamber kadın ya 
nız insanları deği~ 
hayvanları da iman 

davet ediyor 
-0--

Ben; diyor; Rabbin en iyi Peygambl 
riyim!? ... Kim böyle diyen? Klym 
kürk giyip dolaşan dlemşire> Eme M 
Ferson. 

Bu.genç ve güzel kadın. Amerika B' 
le§ik hükümetleri hudutları içersinde 
mezhep kurmuş ve on binlerce kad 
erkek bu yeni mezhebi benimsemiştir. 

Los Angelesdcki Angelus mabedi d 
nilen bina, onların mabedidir. Aynı zı 
manda bir milyoner olan kadının se 
tini idare eden bir erkek, dalına yanım 
yürümektedir. Önce fakir bir kadı dogv rusu bir acce bir kadın yüzünden Bu hissi haydutlara veren de o gün --BffMEDI- fakıyetlcrinin beşiğidir. Şehrin hayat kay- lurpalar. 5e)'Tiscfer kulelerindeki ı~lar f 1_ 

• - aNtt üç defa üç milyonerle evlenmiş 
iki kafadann arası açılmıştı. işte bu tarih- nağı onun damarlarında dolaşır. O kadar kırmızıdan y~ile dönünce İşaret memu· 

k '-• d d v til b Yeni din mezhebinin başlıca husus 
ten itibaren ikisi de bübimin can eli.it- Yugoslavya mektubu ki o, §ehrini bütün di~er şehiılenlen üs-- ıunun es&.İn Ü ügü iıi · ir. ütün ve-

yetlerinden biri, saatlerce- süren A mana olm111lardL tün gürür. sait sanki yekvücutmut gibi durur. Yüz. 
iki tara.Em ela .lı:UYTedi ve kalabalık Amerika şehirlerini dola~an bir ya- lcrce halk konUJUak bir solukta karp ta- arasında, iyileşmesi istenilen herhan 

B k b 
· .. .. . af 1 ş·L .. ____ 1 bir uzva dişi peygamberin el koya taraftarları -vudL • • bancı Şıkagoyu butun bu bıT örnek şc- r a geçer er. ~ago yaya yuruycuaer 

ikisi de aynı işi .. Mayheeecilik Ye ır iZ genç ır hirlerden bir hayli farklı bulur. Şikago, için pek tehlikeli bir tehir olduiandaa ~ u~~ saıu;~e ~5:i~e·e:~:ı 
cünbüth-gecilik itini yapsyodardL büyük Amerika ıehirleri arasında en faz- halk daima müteyakkiz, daiına tel&tb- emesı r. ym, 0 ge 

M-'--- - L..._ __ ---y-· -·lA- h.b. k d ' l h . t' 1 a-L· d' o d b dır gibi Erganon refakatiyle değil, cazba - ... - ~ ___ __ _ a uıusıye ı o an ,._..ır ır. ra a ya an- · efahtil ılmaktadır H hangi b 
au: Şarap.. r a 1 1 açır ı. cdann ilk gözüne çcupan her ıeyin büyük Şibgomm iki en büyük caddai olan r. kin bie. yapd b. : .:1\~_ . 

:L... 1 d hük' ·· __ _..J~- il. _ _..__ dd-~ çır çmı e veya JÇ•msı'!...~ ~ Ciinbüf llemleriain aeonayemna i.e m-.,,asta o U§U ur. Orada cari olan öl- umet ıc.a~- ffU!G90D ca - lendiril şeyta cıq· gamber Ui 

bittabi. kadm tetkil dmekte idi Bosn h li . . h kü' nL'rahi l . d . kud L.- çüler dev ölçüleridir. Sanki şehrin uıl se- hirlqtiği nokta clinpma en kal.t..Mc, rafmd enti tro~--1 ~indpey lduğu ...;lı 
H dal b

"L- --- va~ a ava sının en meş ur ÇUA p en erın uy sav~ manastırın, -":-:.o:..ı 1 __ L..._ _ _J H""L ____ an ya :ıoı.wc.uı:ı- e o ~'! 
UD.IUl8& ayetten - -v kenesi sokak.lan dolduran l"-1ettaym' 1•0 • en ~~ .. tü ü n.-111muU'. iia:ümet cad· 0~~~__, ar ve . --~- kasabalarmdaıı birisi Kamen.kraddır. Bu 400 senelik tarihinde göı:ülmemiJ bir nl d vil d d le d' Hi\il.l . desi imald _..ı._ d .. ez:_: -- imana davet edilmesi de, ayin cümleei 

len goDCO açılm.am.ıt zensinler ,.... ..... m ,_ ___ ban Us! Ik 1 h~..ı,__ • ar eg e ev r ır. er tcYın en . f en ~ ogru ~san ...... d---,dir. Yan •A-afta'-' ---!--'e m. 
lUUia ın m· Uman ha ı gayet ça ış- ~ olmuştur. 1 1 """ wu. ıu .ı:cumu 

eyisiııü kendi memleketlerinde buldaklan kandır Meseli kendi gayretile, kendi te- Bu manastıdaki genç ve yakışıklı büyüğü Şikagodadır. Adam, gayri .ihti- ıy e müvazi olarak mamp gider. Madi- bir ril unu Eme l4ak _ Fersoı 
için meyhanelerin ,araplanna pek 0 b- rile kasabalarında gUzel bir mektep yap- bir rahip. Tuzlanın en güzel kızlarından yari olarak Şikagoda gördüklerinin tesiri ~n caddesi o~u bir kiime zaviyem lef" tarafından m;::na davet edilmektedir!? . . 
dar iltifat etmezlerdi. Onlar tarabtn de- 1 __ d Son __ , rda kasab ta b .. I k altında kalır. Oranın büyük hinalan Nev- edecek fekilde prktan garbe doira 

mışJGS ır zamd.U.la anın - ırısi e nçmıştır. k -
ğil .• kaduıtn eyi.ini ararlardı. · yorktakileri gölgede bırakacak kadar bü- atecler. Şikagoda bütün soka.it numara• 

mamile çökmüş ve harap olmuş camisini Kızın babası Tuzlanın ile.ti gelen me- l 
Haydutlar nazannda eyi bir kadın ser- yük caddeleri akıllara hayTet verecek an bu noktadan hatlar. Madieno cad· 

de yeniden inşa etmişlerdir. Camiyi, murlarından biridir. Aşıklar gece yarısı d 
maye iae hem güzel, hem fettan hem de kadar geniş ve hareketlidir. Büyük cad- eııinin §imalinde kalan sokaklar birden 
usta soyguncu olan ve aynı zamanda ağ- Bosnanın Fatihİy Fatih Sultan Mehmet kimsenin haberi olmadan kaçm~lardı. delerde ardı arası kcsilmiyen bir otomo· başlıyarak 7,200 Ü bulur. Madinoa cad· 

inşa ettirmiştir. Eski camiden dört çö- tki genç trene binmiş, Borb kasabasına 
zı sıb kadın olanı idi. bil seli saatte 50 mil süratle alıp gider. 1'..Uk duvarlıı, çok güzel ve Türk mimari doı.'Tu yola çıknuştır. 

de!linin cenubunda ise tamam f 3.SOO 
sokak vardır. Caddenin garbindeki eo-

Nota bilmiyen beste
kar nasıl e~er 

besteler? 
Böyle bulunmaz Hint kuma~ elinde Bu manzarayı ortalık karardıktan ıonra üslübunda gayet ince işlenmiş mihrap Genç rahibin Tuzla güzeline karşı bcs-

tutan paxti 'T\U'gwıuna •eri halinde de
vam ettirebairdi. 

kalmıştır. Kasabalılar bu tarihi mimberi lcdiği aşktan son zamanlarda Tuzla- büyük cadelerden birinin üstündeki bina hklann adedi 8000 dir. Şarkında göl . .~ -.. .. .. 
h lund .. • · _,__ I 00 ,__L • lrvıng Berlın. ıohreti butun dunyay: 

Bu baydutlann ellerine d~mck bed
bahtlığına uinyan kadınlar için artık hü
riyetin manan olmazdı. 

esaslı bir surette tamir ederek camiyi da bahsedilmeğe başlarnı~. Aşıklar bir 
yeniden inşa etmişlerdir. Şimdi cami o kaç defa gece geç vakit kasabanın kuytu 
kadar güzel olmuştur ki, ondan güzelini b.i.r yerinde görülmii§tür. Fakat kimse, 

hiç bir Bosna kasabasında bulmak ka- genç rahibin ll§kı uğrunda rahip eJbise-

larıpın üst kabndan ecy:redecdc oluTsa· 
ruz bir hayret nidası çıkarmaktan ken

dinizi menedemezsiniz. Süratten bapnız 
döner, milyonlarca elektrik projektörün
den ve ampülünden çıkan kuvvetli ziya
gözünüzü kamaıtınr. Şikagolular size bir 
binayı göstererek mağrurane: 

u ugu IÇID .Y~ .,~ var yı] •. l ik" ---'- b 
d Caddel b. L•· el • ya mı§ yuz erce mwı ı p ..... ,......rınm es 

ır. er muayyaı ma &um enne _,_A d B kA .ki 192 
·-'- H mild __ L,_ Lüme tCA.arı ır. este ar mu111 hayatına . a,. •.uudftır. er e .c&ız; & Yar- v 

d O · · . k ] I b te atılmı§tır. Musikiye ba§ladıgı zama 
ır. nun ıçın uıan o ayca yo unu u- . • • , • 

la bilir. Meydanın bir ucunda büyük bir bır garsondu. Nevyorkta hır Çınlının. lo 
Onla.r cünbüşhanelere geceleri adeta bil değildir. sini çıkamıağn, manastırdan ebediyen 

( tahtc1hıfz) getirilirler. MiifterileTe av Caminin masrafı 300,000 dinarı bul- kaçmağa kadar ileri gicfoceğini tnhmin b b • d B b b. k.ı kantasında garsonluk yapıyordu. lrvm orsa ınası ' 'nr ır. u orsanın ır s· 
zaman zaman piyanonun başına geçeı 

vazifesi gördükten ve müşterinin de he- muştur. Dahili tezyinalı bitmek üzere- etmemiştir. 
ıaabı ekseriya onlann gözleri önünde te- dir. Tamir edilen tarihi minlher bitince, Rahip Pero 30 yaşındadır, ve kasaba-
mizlendikten 1.. sonTa yine ( tahtelhıfz) caminin merasimle cemaata c.çılması ka- daki papaz kilisesinin tarih hocasıdır. 
haydut yataklannda muhnfaza edilirler- rarlaştırılmıştır. Cami kasabanın ete- Yine Uşıklar birbirini tahminen iki 

di. ğinde bulunmaktadır. Rivayetlere gör~1 senedenbcri tanımaktadırlar. Bu osk 
Koca göbek ve yengeç partilerinden caminin bulunduğu yerden, Fatih Sul- macerası esrarengiz bir surette bll§· 

her hangi birinin eline böyle bir kelepir tan Mchnwt 1453 teki muharebeyi scy- lamıştır. Dcnili~ or ki, iki genç birbirleri
dü~ecek olursa öbür taraf adamlarını top- retmiştir. Muharebeyi kazanınca da Fa- ni ilk defa bir merasiınd<-- gördükleri za-
lar, baskın yapar. kadını kaçırırdı. Ba tih burada bir cami inşa ettirm.iştir. man, sevmişlerdir. 
arada kanlar dökülür ve adamlar da Caminin resmi küşadı için burada bil- llk önce mektuplaştılar, sonra döı giz-
öldürülürdü. Kadını kaçıran parti. onu yük hazırlıklar devam etmektedir. Hnlk lice buluşmağa b~lamışlardır. 
kendine mal eder fa.kat diğer parti, inti- son on sene zarfında vuku bulan şenlik- O gece bütün manastır derin uyku
kam almak için fırsat kollar. o da bir ge· lc:r arasında büyüğünün bu caminin res- dayken, rahip Pcro, bir hırsız gibi ma-
cc mukabil baskın yapardı. mi küşadı olacağını ummaktadır. nastırdan sav~c:uyor, sevgilisinin b klc-

Vurgunlardan elde edilen paralan Aynı gün kasabada at yarışları da ya- eliği yere koşuyor. 
yengeç ve koca göbek kendi adamlanna. pılacaktır. Bosna havalisinin en iyi hay- RahiP' Pcro ve genç Miranın .firnrı kii-
dağıtırlar. Haydutlar ise dısarıda kendi vanlan bu yanşlara iştirak edecektir. çülc Boşnyak kasabasında kıyamet kop-
hcsaplaruıa yaptıkları vurgunlardan Bu şekilleri tcrtib eden heyet, Bclg- mıştır. Öğrenildiğine göre genç f.işık-
(patron> lanna hisse verirlerdi. rad, Saraybosna ve diğer şehirler.den lar Voyvodinaya kaçml§tır. Pero kendi

Bugün bir çok Avrupa merkezlerinde 
ve haydutlnr arasında böyle gruplar tet
kili orta çağın bu sakim usulünün deva
mından ba§ka birııcy değıldir. 

ileri gelen şahsiyetleri, cemiyetler ve dini sine orada lıir iş arayacaktır. Pero ve 
makamları, başında bulunanlara trende Mira nikahlarını kilisede değil belcdi
yüzde elli tenzilat temin ederek, duvct yede kıyncaklardır. 
etmiştir. GÖNLÜ ŞEN BlR 1HT1YAR TORK 

KllJSEDEN KAÇAN RAH!P "' Ocak kasabasında oturan Atif çavus 

- Bu dünyanın en büyük biıuuıdır. 
derler. 

Yine dünyanın en büyük binası. en 

büyük elektrik işareti oradadır. Ameri
kalılarla bu huıusta miİntlkaşa edemez-
iniz. Çünkü daima onlar haklı çıkarlar. 

mı zahire bon:asıdır. Burada zahire sa
tı§lannı simsnrlaT dilsizler gibi parmak 
İşaretleriyle vr: haş döndürücü bir süratle 
yaparlar. Bir dakika içinde ortada mil
yonlar döner. 

Şehrin bir ı cunda dünyanın belki de 
en büyük mezbahası vardır. Bu mezba
hada hayvanlan pek insani bir vekilde 
öldürürler. Mezbhanm bir tarafı fahri-

Onların hafızası bu cihetten pek kuvvet
lidir. Eyfel kulesine vanncaya kadar bü
yiı1düğü ile ve yüksekliği ile meşhur her 
bina ve kulenin ölçüsü onların zihninden 

kadır. Öyle ki cbir taraftan koyunlar gi

rer, öbür taraftan sucuk çık.ar> ~akası 

---------------- burada hakikat olmuıtur. Bir gün cv
sevda şarkılan söyler. İhtiyarın kulakları vcl mezabhaya canlı giren hayvanat bir 
gayet hassas sesi gayet güzel ve berrak gün sonra ya sucuk yahut ta kutu eti ha
kalmıştır. linde çık.arlar. Şikago nehri de pek ga-

Biitün söylediği şarkılara kendisine riptir. Nehir tabiaten göle doğru akacak 
mahsus bir hususiyet vermiştir. Sesini yerde bir tl\kım kanallar kazılmak sure
nasıl muhafaza ettise, şen havaları ve gü
zel eski Türk ~arkılnrını da hiç wıut-
marn.ıştır. 

Kendi • hnyatmı şöyle anlatıyor: 
- Seksen beş yaşındayım. Sesim de 

var: işte bütün varlığım budur. 
<Canım sıkıldı mı, oğullarımı, torurila

nıru etrafımda toplıyarak onlarla şarkı 
söylerim ... 

tiyle gölün aksi istikametinde akmakta
dır. 

Şikagonun cenup kısmı endüstriye ay
nlmışbr. Burası kilometreleTce fabrika 
ile doludur. Bu fabrikalann hemen hepsi 

Sebaatiyanonun bir macera hevesi ile 
bu gece sokağa çıkmasından ve bu mey
lıaneye gelmesinden tam bir hafta evvel 

Güzel Bosnada bir çok manastır da sckscnbeş yaşında olmak! beraber ga
vardır. Geçen gece Tuzladaki manastırın yet mahirane ut çalar, güzel Boşnnk 

Halk masalları 
Bu yaşta şarkı söyleyen ihtiyarın çok 

sağlam, çok dinç bir vücudu vardır. Ne
tenha adada. yırt1e1 kuşların arasına bı-

kadar sağlam, nekadar dinç oldug·unu 

dünyanın en büyük fabrikalandır. itin 
garibi Şikago yüz sene evveline gelin
ceye kadar dümdüz bir meradan ibaretti. 
Nispeten kısa hayab zarhnda Şikago ea • 

dece dünyanın en büyük binalarını Ye 
fahrikalanm ortaya çıkarmakla kalınamq 
dünyanın en müthiı gamterleri ve politi
kcılan da orada yetİfmİltİr. 

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

Şah Mazlumenin hikayesi 

raktılar. 

Gemi denize açılınca Mazlfune Hind 
yolunu almalarını emretti. Kırk r:ün yol
culuktan sonra kendi memleketine mu
vasalat ettiler. Mazlume adaletli ve eyi 
kalpli bir hükümdar olduğundan bütün 

gösterenıek için hazan çarşıda parmakla-
nle çıplak ayaklarının pannaklarını tu
tar, bir çubuğun üzerinde öbür tarafına 
sıçrar, arkasından bir <le şarkı söyler!. 

Y'O'Z BiNLERCE LmADAN 

Şikagoda. her ırktan her milletten 
adam vardır. Onun kozmopolit mulıitin
de tek bir bava eser: Dolar havuı. 

40 KURUŞ BAHŞ1Ş! 
vemlcri ve halk ondan çok memnun ve Dalmaçyada, Hvar şehrinde yaşıyan Bir İngilizin yedikleri 

Şah onlara yolda sakın muhterem ıa- denize attı. hO§nuttulaT. MazlUnıcnin muvasalati ha- Mariya Mongtıla isminde fakir bir kadın 
-7-

hibin emirlerinden harice çıkmamalarını Tayfalar mabeyncinin böyle kendi' beri duyulunca herkes büyük sevinçle parkta 600,000 dinar bulmuştur. Çan- Londrada basılan bir istatistiğe göre 
ık ~-'-- bih · .__ d · c) .... v !LLw insanın vasati ömrü 70 sene kabul edil-s ı u.ıu ten etti. ıu:ndine enıze uıtugünü göriinc.c ko- istı~e kOJUP, hükümdarlarını büyük tayı parkta gezerken bir sıranın altında 

Mazl• ,_ d' · H · C'-- _._ h ·nec1 L_L_ .J!L _ 1 __ 1,,._1 dıl B'-'- mek prtiyle bir lngiliz bütün hayab ume. &.en ısı. ur§ıt ve inan prllll azı ara ııa.ucr verui.cr. saygı i e ~a ar. ir-&aç gün sonra görmii§, alınış ve hiç açmadan polis mer-
Ef · b f h • '-- H d _ ,_.,_ · · bu l müddetince 20 bütün öküz, 20 ton ek.-ruz içın ~ tara ta uausı ABmarayı llZİne ar, rıuuoırun ırurct e öldü- Mazlôme bir divan tertip edip vüzera ve kezine götürnıüştilr. Çanta açıldığı za-

T b u H . d be be v ld ş· d" ~L r-·L 1 _L mek, 9 ton et. 1 o ton acbze ve me-e. ayırmıştı. n ıı c uşm> e ra r. gÜne mcmıum o u. ım ı ar~ "8ıan iyanı mem~cti oraya toplayap mccU. man içinde bir yığın İngiliz lirası çık- " • 

notaya bakmadan saatlerce piyanonut 
tuşlarına parmaklarını vurur, kendi kc 
dine bir çok şarkılar uydururdu. 

Durmak ve yorulmak btlmeden sen 
]erce musikiyle meşgul olması onu h • 
gün meşhur etmiştir. Bestekar o zama 
danberi üç yüzden faz:1a melodi bcstel 
miştİT. Onun bestelediği prkılar, bu -
her tarafta çalınmakta ve sôylenmel:to 
dir. 

Fakat asıl hayret edilecek şey, bu kili': 
dar melodinin besteklirı · nota nedir bi 
mcz. Bestekar, bütün dünyanm zey)de 

neşeyle çaldığı ve terennüm ettiği yüz· 
lercc varkıyı nasıl bestelerniııtir biliyoı 

musunuz) Tek parmağiyfe piyanonu 
tuşlarınıı vnTa vura çıkardığı sesleri bi 
arkadaşına aynen notaya geiçrtmek su 
ntiyle. .• . ------

Telsiz telgraf yerine 
muhabere güvercini 
Geçenlerde, Amerika sahillerini yı· 

kıp deviren ıiddetli hrtmalar, fııtana sa 
halarının aikin bölgelerle olan bütün ir 
tibatını kesmiştir. Hatta telsiz iataayon 
lan dahi bu fırtınada harap olmuıtar· 
Felaket mıntakalariyle irtibat tesis ede 
cek bir tek vasıta kalml§br: Güvercin 

Muhabere güvercinleri vaaıtaaiyle fır 
bna mıntakalariyle muntazaman tema• 
cdilmit. oradaki ahval hakkında ancak 
bu euretlc haberdar olunabi.lmİftir. 

Ne de olsa fen ve teknik hazan pef 
diyor. 

Çalınan bi. fapka 
yerine 24 şapka! 

Ş h h · cd Cihan Ef Ef al L ..l.!__!__ L.t '--d C:-L- H 2 ton teker Ye 12.000 yumurta yeyor-a ın azın an ruzu aaray- ruz y ruz a.enuDiuc ıuumıftl. &ur u. .,......_de UTfİt te orada idi. mıştır. Kadın ve po]is hayretten dona Amerikanın Boston ,duioin ea ~ 
da görerek. İ&fık olmu,ttu. Baş mabeynci Ertea cüaü gemi gayri meakWı bir Şal.: kalmıştır. mu~. bur avukatı. ·erine aldtğa bir cli,,..ırı 
de keza hazinedar gibi laza a~tı. ada önüne gd.di. Ba adada pek çok - Ey vüzera ve memleket büyükleri Aynı zamanda «Palas otelinde> bir ln- - durUflDUJnda bulunduj. bir mnıcla eh• 

Yolda ikisi de 'birbirlerine dertlerilıi yırtıcı ha~. bşlar vardL MazlUıne Iİz §ahit olun ki kendimi hu tahzadeye giliz doktoru, kaybettiği paradan artık Dünyanın en •aflam pnda bıraktıiı .. pluwnı çalc:hmuftlr. 

döktüler ve ilk vasıl olacakları iskelede hazinedara. yanın giderek : tezyjç eyledim. Bundan ıonra hükümda· ilmidini keserek, saçlarını yoluyordu. ı·n·-nları Ertesi giinkü Boston gazeteleri fU .. , 
MailUnıe ile kölelerini öldürüp denize - Biliyor J.."':llmAUZ. dedi, bu adada muz hudur. Bunun emrine itaat ve irade- Fakat bkoçyalı doktor aldan~. ._ tırlan nqretmiftjr: 
almağa ve Cillan Efruzu de geçirmeğe ne kadar çok müeemenat. yakut vardır. sine boyun eieceksiniz.. Çantasındaki evraktan bu paranın tn- Nevyork hayn.aat bahçeleri diktatörü cDün mahkemede ka7bolaa ppb1' 
karar Yerdacr. Bunu duyaD hazinedar hemen gemiyi Dedikten aonra kendisi tahttan inip giliz doktoruna ait olduğmm meydana doktor Holancl Hal cenubi Ameribda çalan görülmfiltür. Yirmi dört Mat _,., 

Bunların bu konUfmalarmı göze gö- durdurdu. Bütün tayfalan ve maiyetini H11rıidi tahta çıkardı, ondan sonra pek çıkarım.:? bir poli<J otele giderek doktoru yaptığı uzan bir tetlDlt .,..halinden dön- fında IJ:ıpka ma}J[erne kapacımna _... 
TÜnmedcn aralannda dolatan cHUfin> alarak adaya çı)cb. bliyük ~enliklerle düğün yapılıp iki i§ak merkeze ç:ı ~.a'rnıştır. Doktor kaybettiği müştür. cdilmediii takdirde hınız yakalan~~, 
duynıuftU. Heman Mazliimqe haber Gemide yalnız Mazlôme. HurJit, Ci- birbirine kavu~tular. Cahan Efnızu da parayı tekrar görilıice seviçt.eıı. ne ya- Bu ilim ~ MD11aı.nda Orenok m.> 
verdi. MazlUıne de Huıine güvertede han Efruz. Hu~in Te dörtte köleleri kal- Ha~ne Yerdiler. Hmıid Şah babasma pacağll'll b'lmiyordu. Fakat namuslu ka- civarında dünyamn en -ilam iuanlan Hakikaten yirmi dört ... te v~ 
gezerken maf>eynciyi tut denize at em- mı§lardı. mektup yazıp haber vermekle onlar da dına ~minnettarlığını göstermek için olan Vey kabilasble karpl.qtıjuu •ÖY· mahkeme hpıcmnm ad-ıeMe po# ile 
rini verdi. Ertea günü mabeynci güver· Maztfime hemen gemialikte mahir memnun ve mesnn oldular. Ömürleri cüzdanını açmış ve bu çok fakir ~k na- lem.iştir. AlimiD tetkiklerine söre kamer, tam 21 faplr.a gelmiıtir. 
tede gemimin kenarma dayananı, deni- olan kölelerine demi1' ahp yelken açma sonuna kadar saadet ve safa ile vakit mushı kadına ancak 2t dinar, (bizim pa- kalp, nüde,,. söP h.utaleklan ıPl>i be- Fakat itin ud prip tarafa. pMa bt' 

llİ aeyrediya....ıK:·:a.11.toArdta....ıı.-.ıH.ıu~11 ... ·n....:.,y .... in_e,.,:g ... ö-ze:..:g:_örun--'"~·~cm.....ın1:1ı·-n_.İ_T.1.erdi_·~·.____.._.... ____ ___ _J_:g:.:cçı=.·'..:d:ie.:.:.:r • .:_. ___________ _J_.:r.:am=ma=:....4t..:..:....:~:.=:2~) ....::bdtt==.....:bir:.:·=--.:~:.=:!.::·~v.:.M'-:.....ı..!.YllZ.=_::İn:=sa=nl::a::r-=ar:.:a=s=m::..:d:.:a:.._.....::Sı=k:....:::sak=-..ıııBt::Ö:.:.ru=-ı:..::e:.::n:.ı..;:lc..::a..::d..::a.:..r _.p~p-.:::k.:.:.a:..:.nı..,n;;.__::_.;i ..,"n-.d.-.ec:cn:c:._a~vu~k-a_tı_n_şa_P_~_1J_' 
m de. 
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1 Arasıra ] Genç kız - Sevgilim dah~ erken git
nıe de biraz daha bağda kal... 
Delikanlı - Senin yanmcla biraz daha 

!azıa kalabilmek için milyonlar verir
dim. Fakat bu akşam kalmanın imkanı 
Yok ... 

; l Şen Sütun 1 ~--
Fi at maktu ?! 

\)~ 'il.'7'1>J!!'?:r.7.YY/7LT/.77:7'./77.77:XZ/7I/Y./:7-7Z"~•••m••1E1tı:ı•awı:eraı:,•:ım•mwıı:ıwca:1DCMazı:mwm•mm+•;zwssczzm&!2'.~...Jm"'J.:xz::a::xz2J 

Cenaze merasirni Rehber 
Genç kız - Neden?. 
Delikanlı - Çünkü akşam kulüpte 

bir ikümamız var; gelmiycnlerdcn be.ş& 
kuruş ceza kesilecek. 

Parisli hizmetçi kız madanıd.:ı.ı.ı izin 
istedi: 

- Pazar günü amcamın cıen:aze mc-
1 rasiminde bulunacağım. O gün izin rica 

ediyorum. 1 
- Pazar günü mü? Bugün pazartesi, 

İhtiyar adamcağız oğlundan pek şi- cenazeyi bir hafta bekletirler mi? ... Baş- i 
~Jetçidir. Onu, dün gene sadıoş gö- ka bir yalan uydurs:ın daha iyi edersin ... 

1
1 

tünce nasihat etti: - Doğru söylüyorsun efendim. Am-

Sıra ile .. 

- Oğlum ne diye böyle zilzuma ge- camın cenaze merasimine gideceğim ... 
li:vorsun... Bak dün içmemiştin, seni Yaln1% daha amcam ölmedi de ••. 
ayık görünce öyle sevindim ki... Hal- - Öyle mi? Pazara kadar öleceğini 
buki bugün içmişsin. nereden biliyorsun? Hiç bir doktor böy· 
Sarhoş delikanlı güldü: 1e bir hüküm veremez ... 
- İyi ya baba, sıra ile ... Dün içme- - Doktor böyle bir hüküm veremez 

llUştiın sen sevindin. Bugün içtim ve ben ama madam hakim verebilir. Amcam 
&e'findim. idam mahkClınu, <inümüzdcld pauı.ra ası-

---11 f lacak! .. 
Niçin 

- Yumurtalar günlük mü? 
- Evet efendim. Vallahi gUnlük! 
"lumurtalan sattıktan sonra söylendi: 
- Tabii günlük; tavuklar gece yu-

fllurtJnrnazlnr ki! 

intikam 
İntikamın mes'ut neticesinden• pek 

l!nün görünen delikanlı, nişanlısına sor
du: 

- Annen benden nefret ederdi, nasıl 
oldu da ilk isteyişimde seni bana vcrme
füı nıuva!aknt etti? 

Nişanlısı cevap verdi: 
- Sualinin cevabmı cene kendin ve

tfyorsun ya! 
---w---
Lokantada 

lkı arkadaş bir salata getirtmişlerdi. 
niri salatayı çatalile karıştırıi'lcen gar
llonu çağırdı. 

- Bu salata iki kişilik mi! 
- Evet efendim. 

Otomobil 
!çiyorlardı. Anlnş1\an birine rakı öte

kinden daha fazla tesir etmiş veya o 
berikinden ~ahn çok içmiş olmalı ki 
adamcağız iki elinin baş parmaklarını 
yeleğine takıp göğsünü kabartarak: 

- Başka çare yo1t, acdi, bir otomo
bil nlacağım! 
Arkadaşı kahkahayı bastı: 

- Ayol sen nerede, otomobıl nerede? 
Ayakkabılarmın altlarındaki delikleri 
tamir ettir sen hele, otomobili sonra dü
şünürsün. 

-Onları gördüğüm için otomobil al
mağı düşünüyorum ya... Önilm.Uz kış, 

havalar yağmurlu gidecek. Otomobil 
olursa yaya yürümiyeceğim için ayak
larım su almaz! 

1501 Numarah otomobil 
KurtulU§ - Beyazıt olobilsü önde, 

bizim foto Alinin 1501 numaralı oto-
- O halde niçin içindeki 90\ucan iki mobil yavrusu hızla giderken yolun dar 

tane değil? bir yerinde bir yolcunun i§areti Uzerine 
0 hızla durdu. Ali de frenlere bastı ve oto-

-Merhamet 
}{fiçük Osman koşa koşa eve geldi: 
- Anne, bana çabuk beı kuruş ver. 
- Ne yapacaksın? 
- Sokakta bağıran adama vereceğim. 
- Adam ne diye bağırıyor! 
- ~Çocuklara balonlar!> diye ... 

Tan1sa •. 
Evleneli bir kaç ay olmuştu. Çoktan 

&Örınediği bir arkadaşına rasgeldiği u
~ lüf sırası gelince sordu: 

- Karımı tanımazsınız değil mi-
- Çok isterdim, fakat henUz bu şere-

fe nail olamadım. 
- anımadığm kullandığın ifade tar

ıtndan belli oluyor. 

davet 

bilsün yarım metre gerisinde, neredey
se arabanın içine girecek vaziyette dur
muş, yolcu bu arada otobUse girmiş, 

araba yükünU almıştı. Biletçi Aliye seş
lendi: 

- Yer yok bayım! Arkadaki arabayı 
bekleyin!. 

Altı ay izin 
Patron memura sordu: 
- Evlenmek için izin istemenizi haydi 

makul göreyim, fakat altı ay izi isteme
nize akıl erdiremedim. 

- Bunda anlaşılmıyacak bir şey yok 
efendim; evleneceğim kizi bulmak için 
vakit lfızım değil mi? nk rastgeldiğimle 
evlenemem ya? 

Tebrik - Yarın öğle yemeğini benimle be-
!'abc.r yemek ister misin! Tebrik ederim. Nişanlın uslu akıllı 

- Hay hay, maalmemnuniye! ıbi.r delikanlı imiş. Hiç bir yere çıkmaz-
- Öyle iSe bu akşamdmı kanna haber mış. 

"~. ona göre yemek hazırlasın. - Çıkamaz ki, hapiste! 

Tarihi macera 
~ 

1 ve esrar romanı ~ 
---..;.;......;;....._;-..-......--~.;;;;;;;;;--------..;;....;;-..o;;;.;;.;;;..;;..;::~;;;;;o;-...:..:....;;i.! 

- Unutmadınız ya.. Aramızda ko-ı - Hepsi hatınmda mösyö Lö Şöval· 
:lı§tuğumuz ve karar verdiğimiz gibi ha- Şövalye gene; kıza yeni bazı tavsiye-
J..~lt~t edeceksiniz. Madam Suvasson.... !erde bulunmak üzere idi ki muhafız 
~ geçerken hemen önüne atılarak diz bölüğü yüzba;ıısı T resmesin kendisine 
~iteceksiniz ve onu bir kaç saniye alı- doğru gelmekte olduğunu gördü. 

0hnn-:.a c;alı§acakaınız.. - Beni dinleyin .. Dedi, benim bqı-
.._ Evet ıövalye.. ma ne gelecek olursa olsun asi& ürkme--

Q - Madam Montcspn .• Size gelince... yin.. Korkmayın ve bilhassa verdiğimiz 
~it ltıüddet zarfında siz münasip bir hr· kararların tatbikinde hiç bir değişiklik 
~d~~~la:~k ve matmazeli krala takdim yapmayın .. Çünkü zuhur edecek hadisc-
~mız.. leri ben tahrik ettim. Her şey hesaplı 
~atmazel Dö Brevan hayretle sordu: yapılmıstır. 

'> - Peki runma, bu kadar merasim.... Bu sırada yüzba§ı T rcsmesin yalda~ 
"U derece dolambaçlı yollardan yürü- mış, kılıncı ile selam vermiş ve : 

~it niçin?. · - Mösyö Dö Loren.. demişti. Ma-
f\11lrkiz, genç kıza döndü: jeste bana sizi huzurlarına götürmek 

ıt ......_ Matmazel. dedi. Evvela saray eti- emrini verdiler. 
l:'tj b·· ı ş ) ~ oy e icap ettirir. Sonra etrafımızda övalye sükuneti bozmadı. 
v dQr kıskançlar ve düşmanlar var.... - Majestenin bu vMifeyi benim çok 
q~ llihayct emelinize sizi isal için ne ka- sevdiğim ve dostum olan size tevdi et· 
q~ aıı:~nh çekmekte olduğumuzu yakın- miş olmaSlndan dolayı kendimi bahtiyar 
lit. litiordünüz. itimat etmeniz lazımge- görüyorum dedi. 
tt~ eı:n esasen lcral bile aize böyle ha· Yüzbaşı selim vererek eğildi. 
~~ tt lüzumunun bir nümunesini bizzat Sonra ikisi birden kral dairesine doğ-
~ektir. ru yollandılar. 
~ n ba§ını mütevekkilanc büktü : Şövalyenin bu şekilde 14 üncü Lui 

......_ P ... k. D d. s· · · d. d. . 1 d 1 - ·ı d b .. '- " ı.. e ı.. ıze ıtımat e ıyo- nez ıne azamı sa on aıtı er arasın a u-
dcti : Monsenyör Luinin istikbal ve saa• yük bir dedikodu mevzuu oldu. 
~tl~ ~İn ınadam ki böyle hareket !Azım, 1 lepsi de kontesi, markizi ve genç kı· 
~ arekct ederim. zı unutmuşlardı. 

l'tı.. •Özler şövalyenin dudaklannda Şövalye Dö Loren kralın daire.ine 
~~h:zi bir tebessümün yer bulmasına girdiği zaman on dördüncü Luinin yü-

oldu. zünün ~rtliğinden ve etrafındaki dalka-
......_ f:'." . 

t '4 • ~er, dedi. Nasihatlerimi unutma· 
ısen . d 

1.: 11 netice en ve munffalayetten 
1\ 01nhilir~. 

vuklann tavırlanndan vaziyetin ve ha
vanın hiç te kendi lehine olmadığım an
lmakta gÜçlük çekmedi. Maamafih tem· 

- Neden böyle? çok yorgun görünü· 
yorsun. 

- Sorma başıma gelenleri ... Biz.im 
eve dadadan bir kediyi .atmak üzere üç 
saa1tlik yol gitUm. 

- Ama kedi gene yanında? 
- Uç saat yürüdükten sonra sepeti 

nçıp kediyi bıraktığım zaman yolumu 

lcayhettiğimi anladım. Kedi olmasaydı 
evin yolunu bulamayacaktım. 

----"*---
Alacak h dan alacaklıya 

fark var 

Yazan: Eczacı Kemal K.Aktq 

Pazarl~sız alışverİ§ meselesinin bazı 

hususlarda kanuniyet almı§ olmasından 
pek çok evvel memleketimizde bir ( fiat 
maktu) lakırdısı vardı. Bundan kır\: ee

nc kadar öncesine aklım eriyor, 1stanbul
da bazı büyüle mağazalarda (fiat mak
tu) le·\."hası nsıh görünüyordu. Arap harf
leriyle yazılı olan bu levhada arabın her
rnlt ve çatlıyan (A) ayın harfi ağzı açık 
bir ördek gibi kelimenin sonunda durm
du. Fint maktuu biz pazarlıksız alışveriş 
burada yapılır diye tercüme etmiş, dült
kanlaTa asmı bulunuyoruz. Pazarlıksız 

1 

Kasabanın camiini tamir için bir iane alışverişte cidiyet ve katiyet olduğuna 
listesi açı~tı. Mehmede milracaat et- göre pazarlıklı nlışvcri§lerde ncab esna-
tiler, iakat 0 aldırış etmeyince: fın pazalnk payı lenZt1at payı birşey koy

- Nasıl olur? dediler. Cenabıhakka dukl 0- ·· -ı b·1· ., H. 1-'an ~<runu e ı ır mır ıç pazar UI; 

karşı kendini borçlu ~tmiyorsun? yapmağı ~det etmemiş olanlar şimdi pa-
Mehme't cevap verdi: 1 '-1 d~'-k~ t d b " b zar ıK ı u&: an ar n eş n§agı eş yu-
- Olabilir. Fnknt o beni öteki alacak- .__ k. _,_ ı- d al d-IUln çe ı~cg uzumunu uym annı u· 

lılanm gibi tazyik etmiYor. ·· - p ı k: ı · 

Avcıhk 

şunuyorum. az.ar ı sız a ışeverış yapan 
mağaznlnrda etiket değiştiği riyaveti var, 
bundan müşterinin şikayete hakkı oldu

- Bay Selimin avcılığını bilirsiniz. ğunu zannetmiyorum. Her hangi bir tüc-
- Bay Selim avcı değildir. Sadece çii- car kendi malını başka yerde daha nşni:rı 

te ile atış yapar, o kadar. Av vurduğu fiatli bir etiket altında görürse müşteri 
yoktur. kaçırmaması için yapacağı iş aynı malın 

- Canım efendim, siz de pek ince ele- etiketini değiştirerek ucuz1atmaktır. yok 
yip sık dokuyorsunuz. Avcılığı seven kendi malını ba§ka dükkanda daha yük
adamn avcı ~enflcbilir. sek faide satılır bir etiket altında bulur· 

- Affedersiniz ama mesele öyle dcğ11. hırsa, bu defa tüccar ise, ticaret ruhunu 
MeselA hen milyonlnn severbn ama mil- lcnnnmı ise kendi ucuz etiketi öteld ra
yoner değilim. kibi gibi pahalı etikete tebdil aleyhine 

- Aman üstad •• Ne yapıyorsun.. Ben heykel değilim .. Modelim ... Değer 
olduğunu bilerdc, faite el U2atmamalc ge

rektir. 

Fransız fıkrası 
Hapishane müdiirü ınahrutnlardan bi

risine sordu: 
- Mevcut olmıyan bir şirkeU medhka

ranc yazılarla dolu bir risale neşretliği 
için yakalanan ve mahkum olan sizsiniz 

değil mi! 
- Evet efendim. 
- PekiUA ... Bu hapishanenin intizamı. 

iyi idnresi hakkında bir rapor yazılmnsı 
isteniyor. Bu işi size havale ediyorum. 

Yanlış anlayıŞ 
Mi.işteri - Bu ne rezalet! Sabahleyin 

odamda ne su, ne sabun, ne de havlu 
vardı. 

Otelci (Küstahça ccv:ıp vererek) -
Diliniz de yok muydu?. 
Müşteri (Hiddetle) - Beni kedi mi 

sandınız?. 

Ticaret fikri 
Salamon küçük oğlu ile şakalaşıyordu: 
- Kardesinl seviyorsun değil mi! 
- Evet baba. 
- Öyle ise satmayalım; mademki se-

viyorswı. 

Çocuk dUşündU: 
- Satmak için biraz beklesek, büyür

se daha farla para eder! 

Arkadaşlık 
Liseye, başka bir şehirden o sene ge

len bir talebe, tenelfilshanede bir köşe
ye çekilmiş, tek başına mahzun duru
yordu . Talebelerden biri yanına yakla
şarak sordu. 

-Niçin arkadaşlara takılıp konuşmu-
Yorsun. Böyle yalnız durmak olur mu? 

Yeni talebe boynunu bilktü 
- Hiç arkadaşun yok kil 
- Hiç arkaaaşın yok mu? Derhal bir 

arkadaş edinmek ister misin! 
- Tabii. 
- O halde bana elli kuruş ver, 

Ev Jenme zanıanı 
Ka<lın - Seninle on senedir taruşıyo

ruz. Artlk evlc.nmemitln umanı geldi 
sanırım. 

Erkek - İyi olür ama sana iyi bir ko
ca, bana iyi bir kan bulmak kolay iş 
mi? 

l\t1ektepte 
Talebe, muallimin dersini büyük bir 

alaka ile dinlemiş görünüyordu. Fakat 
bu hali muallimin sinirine dokundu! 

- 175, ağzın açık! 
Çocpk cevap verdi 
- Bilmiyorum efendim, ben açtım! 

Erkek - Bak gazetede ne yazıyor: Ticaret fiatlerdc chvenlilt m.:Ida iyililt 
Afrikanm bazı yerlerinde iki liraya bir müşteriye alacağı işde yardım etmc1c gibi 
kadm satılmak kabilmiş. üç mefhum üzerinde toplanabilir. Bunun 
Kadın - Dehşet! tenini yapanlara bınlk sarhoı kendi 11' 

Erkek- Yok canını. lyi bir kadın iki kılsın der geçerler. 

lira değerinde olabilir. -
_ _,m ·.. Çanakkalede Fıstık 
Endişe k 

- Nedir derdin? Kederli görünüyor- Ve esfane is/eri 
sun! Edirne (Hususl rnuhabirlmttden) 

- tşimde daim! olmak istiyorum. !n- Umumi müfeUişlikçe Gaziantep ve 1z. 
snn vaziyetinden emin olmalı... Şimdiki mir - Tire ha valisine gönderilmiş olan 
işime girdiğim zaman patron: csw tec- Çanakkale zıraat mUdUrU Tahir Erman 
rUbe için alıyorum.> dcmişti. on günlük bir seyahatten sonra Çanak-

- Bu işinizde ne 'kadar 7.amandır ça- kaleye dönmüı ve Çanakkale, Biga, Bay-
ı.;ıyorsunu > ramiç vilayet ve kazalarına mühim mik-

- Otuz senedenberi! tarda fıstık ve kestaM aşı kalemleri ge-
---111' thmiştir. 

Diyojen gibi! Bu ~ılar Kazdağı eteklerinde pek bol 
- Selma, kocamı gördUm mtl kuzum? olan yaban kestane korularile menengiç 

Bir saattir arıyorum, bulamadım. ağaçlarına tatıbik edilecektir. Bu yıl tz. 
- Bir saattenberl mi anyorsun; o da mir fuarındaki Trakya paviyonunda tlç 

bir şey mi? Ben on senedir bir tane an- yıllık fıstlk ıışılarmın verdiği mUkem-
yonım da hfil bulamadım! mel fıstıklar teşhir edilmlştir. 

___ m___ *----
Havadis Benzeişy 

Yazı müdUrU - Londra muhabirinin Kadın kediye benzetilebilir: Çünlcü er· 
telgrafından ben bir şey .anlayamadım. kcğinden ziye::!e eve bağlanır. Erkekse 
Yazı mUdürU muavini - Ben de mana köpeğe benzetilebilir: Çünkü ondan zi-

çıkaramadım. yade kadın bağlanır. Bu vaziyette f!l'-

Yazı mUdürU - öyleyse kendisini ça- kekle kadının kediyle köpek gibi olma-
ğırıp soralun, karşıki kahvede olacak. lannı tabii snymak lftzımgelmez mi? 

a e Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası 

Nakleden 
Kemaleddin Şükrü Orbay 

J
kinini bozmadı. Bir kaç adım ilerledi. - Luvrde mii' 
Yerlere kadar eğildi. Sonra doğruldu ve - Majestelerinin bendelerinin top-
büyük bir saygı vaziyetinde bekledi. landlğı salonda ... 

Kral, gözlerini ona dikmiş, söze baş- - Burada ne arıyor) 
lamadan onun halini kritik ediyordu. - Maruz kaldığı haksızlık hakkında 

14 üncü Lui nihayet ağzını açtı. maruzatta bulunmak: ve adalet talebin-
- Mösyö Dö Loren .. dedi. Ben, kar- de bulunmak istiyor .. 

d~imin size karşı olan muhabbeti dola· Kral kaşlarını çatb: 

1 yısiyle ~imdiye kadar olan ve kardeşim Af ve merhamet · t -L • • - us emıc&. lÇlll tutu-
ile cmadam> ın arasını bozacak §ckilde lan bu yolu pdc cüretli buluyorum. 
devam eden hareketlerinize müsrunaha _ Sir.. Adalet d d. M b 

·· • · F k b d k' e ım.. er amet gostennıştım. n at ugün bu tarz a ı değü .. 
hareketlerinizin daha vahim bir §ekli ile Ben K t · fi ek .::...a_ - on eıu ne ctm sure....,._ 
kaflılaştım. F.ğer hatalarınızın açık ve adalet ya~nm. 
samimi bir itirnf1 ile karşılnı;mazsam ve s· H· .. h . k t · t • - ır.. ıç şup esız on esı cczı,ıe 

eğer sizi karşımda nadim olmuş bir va- ederken l b. ı·kt ol n b•-
d 

onun ıı ır ı c masum a .....-
ziyette görmezsem hakkınız a verece- k 1 d . k a annı a aynı cezaya çarphnna arzu.. 
ğim karar çok nğır olacaktır. sunda bulunmadınız) 

Şövalye hü~etle eğildi : 
- Şimdi de siz anlaşılmaz oldunuz.... 

- Mnjesteleri. hakkımdaki ithıı.rnla- Açık söyleyin.. Ne demek istiyoraunm:) 
rn dair kullarını tenvir etmezler mi~ 

- Anlatayım .. Sizin teşvikinizle kon

i tea J?~ Suvason kendisini nefi ettiğim 
ı nrnzısınde kalmamış.. Ve emirlerime 
1 k 1 .. arşı ge mıı;tır. 

- Evet sir .• 
- Ve yine işittiğime ııöre kont~ 

benden sözde yeni bir teveccüh ııönnck 
ümidi ile ParİM gelmiııtir ve Pariatc sak
lanmaktadır. 

- Hayır eir •. 

- Nastl ~> 
- Majesteleri yanılzyorlac .. Lnte. 

saltlanmıyor. 

- O halde nerede) .. 
- Burada .. 

-BITMEDJ-

Mektep kitapları 
Bu sene Kültür Bakanlığmm 

baıdırtmıf olduğu bütün mektep 
kitapları Hiıar önünde: 

Ege kitap 
evinde 

SATILMAKTADIR 
ı-26 (298S) s. e 
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iNTiKAM 
- 2 - 1 Geldi kocasının boynuna sarıldı. 

Rene: - Aşkolsun, cesaretine hakim oldun. 
} lakikaten çok komik! dedi. Ama Fakat, sen de anlıyorsun ya. değil mi? 

manasızlık bu nrtık 1 Ben ona gösteririm Vaziyet fena! . 
§İmdi. Rene, ağzının içinde: 

Hemen telefona yapıştı .• Kadın elin- - Fena mı .. Bilmem .. Kimbilir .. Her 
den almak istedi, bırakmadı, kulağına halde tehlikeli bir.. dönemeç nolı:tasın
götürdü .. Antuanet, vücudu gölgede dayız .. Faknt şu muhakkak ki adamın 
kaybolarak, kocasının yanında büzül- kabahati yok.. Beni birine benzetiyor, 
müş duruyordu. Kocasının: kendisine fenalık etmiş olan birine .• Pek 

«- Evet, benim.. Buyurun> deme- eyi anlamadım, ama, galiba bana ben-
.ine takdirle baktı. zettiği adam onu vaktiyle Amerikan po-

Rene bir müddet dinlemişti. Sonra: lisine, para mukabilinde, haber vermiş. 
- Müsaade edin, dedi. Ben evvela Şimdi bu adam hapisten c;ıkmı§ .. yahut 

birisi alay ediyor zannettim. Fakat ma- kaçmıf, onu bulm1ya Parise ge]miş, inti

demki ciddi diyorsunuz, o halde başka kam almak iııtiyor. 
mesele .. Anlaşılıyor ki beni, size bundan Rene zoraki gülerek: 
aenelerce evvel Amerikada bir oyun oy- - Yani senin anlıyacağın, bu adam 

namış bir gangsterle kanştınyorsunuz. buraya beni öldürmeye gelm~ .. 
Müteessirim. Daha doğrusu hiç müteca- - Sus1 Neler söyliyorsun öyle!.. 
air değilim, çünkü karıımda sizin gibi, Rene hayret eder gibi omuzlanm kal-

aklı başında olmıyan birisi bulunuyor, dırarak: 
mesela siz bana Donag diyonunuz. Ne - Bir bakıma da öyle garip bir şey 
diyeyim, omuzlanmı silker, otururum ki bu, insanın güleceği ge]iyor, dedi .. 
qağıl Kendisine ne söylediğimi duydun .. Diğer 

Birden durdu. Sonra: taraftan, hayat gariptir. Belli olmaz, her 
- O 1 Yok r lnıilizce aöylemeyin, de- in insanın karıısma tuhaf, tuhaf hadise-

di.. Bir kelime İngilizce anlamam!. ler çıkabilir. Suçlu olursun, kabahat it-
0 zaman, Antuanet baımı kaldırdı, lediklerin seni takdis ederler. Maaum 

audaklarmda hafif bir gü)ümaeme ile 

lı:oca111na baktı. Renenin lngi)izce bilmi
yorum demesi yalandı .. 

Faltat telefondalti aclam bırakıp gide· 
ceğe pek benzemiyordu. 

Rene, istihzalı bir ee81e: 

olureun, başkalarına kurban gidersin, 
kader bu, alın yazısı .. 

- Fakat bunun çaresi vaT. Meseli 

Amerikaya ayak basmaclığmı İspat ettin 
miydi? 

- Tabii. Puaportlarımı gösteririm. 
Mektepten çıktıktan sonra etaj yaptı
ğJm yerleri, aonradan çalıştığım mÜ'esse
seleri gösteririm. Memleket gezmedim, 
değil, gezdim, on sekiz ay Avrupada do

1 S l 7 inhisar ida. 
935 J. Üzüm tarım 

1017 F. Solari 

91 1 Öztürk ~irketi 
8 79 Alyoti bira. 

~ 7 3 M. Beşikçi 
371 M. j. Taranto 
350 Talut 
24S Paterson 
2 39 A. R. Üzümcü 
199 Albayrak 
1 19 D. Ardiıi 
l 02 S. Celürdin 
85 Ş. Remzi 
80 S. Gomd 
77 j. Kohen 

74 K. Taner 
37 P. Paci 
28 Haran Çolako 
27 P. Klark 
19 M. H. Nazlı 

7884 Yekun 
416139 Dünkü yekun 
424023 Umumi yekun 

6 50 
9 50 

10 
11 125 
9 25 

10 50 
12 125 
9 50 
il 50 
1 1 
12 
13 25 
9 25 

10 
17 25 
10 50 
9 
8 75 

11 75 
12 50 
16 
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ANKARA RADYOSU: 
Akşam neşriyatı: 

"Verter,,in bininci 
defa temsili 

10 

13 Saat 18.30-18.50 de istasyon hallın-
19 da muhtelif lisanlıwla izahat ve müzik 78 Lik ihtiyar 45 sene evYel tenısil 

ettiği eseri bugün locadan seyrediyor 
17 50 (operet plakları), 18.50-19.05 müsaha-
13 50 be, 19.0S-19.20 de müzik (bir solist 

14 konseri), 19.20-20.00 de Skeç, 20.00 
15 20.30 de müzik (tnccaaz faslı), 20.30-
12 50 

Bin kerre oynanan eser .. Bu, bin kerre 
söylenen yani sözler gibi kıymetini asla 

21.00 de Müzik (Riyaseti cümhur ban- kaybetmiyen ve bilakis o nisbette değer 
dosu Ihsan Küncer) • 2 !. 00-2 1. 1 O da kazanan bir eseri gösteriyor. 

17 
12 75 
17 75 
14 
13 75 
17 50 
17 25 
11 25 
16 
9 

13 
13 25 
16 

arapça söylev, 2 1. 10-21. 15 le haberler, Bütün klasik eserler kim bilir kaç bin 
21.15-22.00 de müzik (halk türkleri ve defa oynanmıştır! 
muhtelif eserler), 22.00-22.45 te Müzik Mesela, (Yeter) operası yalnız Pa

(küçük orkestra). 22.45-23.00 te haber- ri.ateki Opera Komikk'te sah günü birin
ler, istasyon hakkında muhtelif lisanlarla ci defa olarak temsil edildi ve bu büyük 
izahat ve istiklal marşı. 

1 7 1 ' Teşrin 19 38 Pazartesi programı 
(öğle neoriyatı tecrübe mahiyetinde ola
rak yeni atüdyoda olacaktır.) 

öğle neşriyatı: 

Saat 12. 30-13.00 de Alaturka plak 
neşryatı, 13.00-13. 1 S te haberler, 13. 
15-14. 00 te karışık plak neşriyatı. 

Aktam neşryah: 

yıldönümünde Fransız 

bulundu . 
Cümhurreiıi de 

(Yeter) İn bininci temsilinde bir loca
da 7 8 yaıında bir ihtiyar da bulunuyor

du. Fakat her halde herkesten fazla he
yecan duyan biri varsa o da bu 78 lik 
ihtiyar, M. lbostu. 

M. lbos, 189 3 te, yani bundan tam 
45 sene evvel aynı eserde Veter rolünü 
oynamı, meşhur bir tenordur. 

ÇEKıRDEK.Stz OZOM FlA TLERt 
Saat 18. 30-19. 1 5 te kanşık plak neş

riyatı, 19.15-20.00 de türle musikisi ve 
halk şarkıları (Radife Neydik), 20.00-

M.lbos gençlik hatıralarından 
şöyle anlatıyor: 

birini 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

tNCIR 

7 
8 
9 

10 
11 

258 Ş. Riza 7 50 
200 H. Alyoti (Hur. 5 
11 7 Ş. Remzi 11 2 5 
.fi M. H. Nazlı 10 
34 Naci Elbinlik 5 
24 Hakkı Şeşbeş 9 
19 Albayralc 9 75 
9 Eanaf bank 8 

702 Yekun 

10 25 
il 
12 
13 25 
17 50 

1-4 
5 

11 25 
13 50 
5 

10 
13 50 
8 

20. 1 O da saat ayan ve arapça neşriyat, 

20.10-20.-15 te haberler, 20. 15-21.00 
de halk türle ve İnce saz faslı (Tahsin 
Karalu,), 21.00-21.15 te .karıtık plak 
nqriyab, 21.15-22.00 de atüdyo aalon 
orkestrası, 22.00-22.15 te haberler ve 
hava raporu. 

DOKTOR OPERATöR 

M. l\uri Arkan 
MEMLEKET HASTANF.SI BAŞ 

OPERATöRO 

- O zaman konservatuvarda oku
yordum. Bir çok talebeler gibi ben de. 
bir odada yatar kalkardım. Taşrada ba
ğımız vardı. Babam bana bizim bağın 
üzümlerinden yapılml§ prap gönderir

di. Arkada,lar da bu praptan birer bar
dak içmek için her zaman bir hraatını 

bulup benim odaya gelmeie çalıJlrlardL 
Bir sabah kapı çalındı. 

- Kim o, diye 11<>rdum. 

- Aç benim 1 diye cevap verdi. Ben: 
Massene .. 

Fakat bot bulundum: 

Ibus 1893 de V erteri temsil ederekeıı 

lemek için nasıl koştuğumu tahmin eder• 
ainiz. Mauene bana cNana Sahib> te biC 
rol hazırlamıf, çünkü uerin sahne içiıi 

bestesini yazan kendisi idi.> 

- Şarap içmeğe geldiniz 
kapıya 1 diye bağırdım . • 

Massene ile bu şekilde tan1Ş&n ve ah• 
bap olan genç sanatkar, ondan sonra da• 

ha bir çok büyük operalarda baflıca kah• 
ramanları temsil ediyor ve Pariate (Ve-

ae başka ter) oynadığJ zaman yine Mauene ona 

O aktam bana .c>yle bir pwıla getirdi
ler: 

eserdeki ba, rolü veriyor .. Fakat, 1b~ 
o tarap hadisesini asla unutmamıttır. 

- Gelip swnle konupyım mı? de
di. . Yok bayım, yok 1 Siz bana konUJU
lacak bir adam gibi görünmiyonunuz 
peki Viadük İstasyonunda mı) Hayır, 

teşekkür ederim.. Peki mademki öyle 
iatiyorsunuz, sizi polisle çağırbnm.. Bana 
nahak yere zahmet olacak ama, ne yap 
yım .. Peki .. Hayır, hayır, hiç bir zaman! 
Al doğrusu artık can sıktınız! 

laotım .. Daha aeni tanımadan evvel .• Jş- 107185 Dünkü yekun 
te o zaman tamdım diyebilir .. insanda bir 107887 Umumi yekun 

Hutalaruu her IÜD ajlede:n son
ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler soka
imda fmn brp.mcbıki 25 numarab 
muayenehanesinde kabul ve tedavi 
eder. 

cDeli Yeya aptal değileen, gel beni 
gör! 

-=-
Kadınlar telef onlo 
konuşmada rekor 

yapıyorlar! 
Rene rap dedi telefonu kapadı. Riri 

korkudan babasının bacaktan arasına 
aaklannuşb. Rene çocuğunun başını ok
pdı, karısına sarıldı, •onra oturdu. 

Antuanet: 
- Ne eyi ettin 1 dedi. Bunu ancak sen 

yapabilirdin zaten.. Ben de biraz evvel 

onunla konUJtum. Fakat macera itiba
riyle ..• 

Rene alnını ailiyordu .. 

- Evet, dedi, ne yaparsın, delilerle 
pek şiddetli konuşmaya gelmez.. Böyle 

azgın bir deli olursa 1 Fak at, ıaabrediyo
rum, yoksa .. 

- Ne yapmak niyetindesin) 

kerre sabit fikir olmasın .. 
Bu sırada kapı çalındı. Antuanet tit-

remiye başladı. 
- Acaba o mu) 
- Hayır, kardeşin olacak .. 
Hakik.a\,.en, kapı açılınca Antuanet, 

Filipin o tadı sesini duydu. Filipi odaya 
aldılar ve bütün olup bitenleri anlatb-
lar. 

Filip: 

- Peki, polis ne diyor} diye sordu. 
- Komiseri hiç bo!,! bulup sorama

dık ki .. 
- Aptallık ettiniz 1. 
Hemen kalktı, telefonu açtı. Fakat 

daha hadiseyi anlatmıya başladığı zaman 
polis hiddetle kesmişti: 

- Tanımadığınız bir adamdan sizi 

- Sonra, adreaimizi de biliyor, ıim- muhafaza etmek için iki memur tahsis 
di.. Gelir, hep bu taraflarda dolaşır ar- edemem 1. 

bk.. Neyse, ben geleyim de konuşu-
Belki eve de gelir, üze~e saldı- ruz .. 

nrl. 

Kapıcıya söylemeli, haberi olaun. 
Sonra, Filipe de .. 
Ha. Evet, Filipe de aöy)iyelim, o 

bize bir akıl verir. 

* 

lateraeniz gelin ama, dokuzdan ev· 
vel görüşemeyiz. 

Rene, eniştesi telefonu kapatınca: 
- Hep beraber mi gideceğiz) diye 

sordu. 

Antuanet kocasına: 

ZAHiRE 
4 72 O çuval Buğday 5 

1 3 5 çuval Arpa 
5 3 çuval Bakla 

l 00 çuval F aııu)ya 
56 çuval Susam 

496 çuval K.D. 
54 ton P. Çekirdeği 
25 balya Pamuk 

8 75 
15 
7 50 

---11-----

5 875 
3 0625 
3 875 
9 

15 50 
8 75 
3 

42 

Avusturalyalılar dün
_yanın obur 
insanlarıdır 

Avusturalyalı yerlileri dünyanın en 
obur adamlandır. Fakat bunlara obur 

demekte pek doğru olmaz. Çünkü Avus

turalyalılar bulduldan vakıt çok yerler, 
sonra da günlerce açlığa tahammül eder
ler. Tıpkı develerin su ic;iti gibi. 

Geçenlerde Melburna gelen bir yerli 
avcı bir gün içeri.sinde sabah ve akşam 

bir kaz, iki hindi ve 60 aantimetre uzun

luğunda bir kertenkele kızartması yemiı-

tir. Yine beş yerli bir oturuıta 150 yu

murtayı birden ailip süpünniiftür. 

A.pğıya kapıcıya telefon ettiler, cbir 

delinin tehdidi altında bulunuyoruz. Bi
risi gelir de bizi gönnek isterse veya han

gi katta oturduğumuzu sorarea - bilhassa 
iri yarı, bıyıklı bir adam - evde yok der
sin.> dediler. 

- Sen gitme, dedi. Belki adam ora- ----------------

- Baıüstüne efendim 1 

Sonra Rene, eniştesi Filipe telefon et
ti, hadiseyi anlattı. Filip: cŞimdi ppka

mı geyip geliyorum> dedi. Sonra ilave 
etti: 

- Siz imdi hemen polise haber ve-
rin!.. 

Antuanet: 

- Evet, dedi, polise haber verelim .. 
Rene colmau gibilerden başım kal· 

dırarak: 

- işin felaketi, dedi, adamın ne is
mini biliyoruz, ne adresini .• 

- Tarif edersiniz. Hiç olmaua evi 
tarassut ııhında bulundursunlar. 

Şimdi Antuanet te coğukkanlı1ık ve 
tt"mkin gösteriyordu. Polisin numarasını 
bizzat o çevirdi .. Fakat telefondan cmeş
gub sesi geldi. 

Rene: 
Yemek yesek mi} dedi. Yarın sa-

bnh .. 

Olmoz 1 Bu gece belki bir şey ya-
par. 

Amn, Rene, vaziyetin ne kadar tu
haf, ne kadar tehlikeli olduğunu bir dü
ıünsenl'! .. O deli her halde bir şey yapa

cak.. Pek yumuşak davranıyorsun!. 

- Ama ten de kendini pek üzüyor
aun yal .. 

Bir nn dü~ündliler .. Antuanet, her şe
ye rağmen sofrnyı kurmaya, çorbayı ge
tirmiye knnır verdi. 

- Yesene, dedi, ben senin kanun 
açtır zannt'diyordum. 

- Ben de sanıyordum ama.. 
- Zavallı kocacığım 1.. 

dadır, hemen üzerine ablır falan .. 
Filip: 
- Yalnız, ben giderim, dedi. 

- Ama sen o adamı tanımıyorsun 

ki.. Sen yapamazsın. Adamı tarif etmek 
laum .. Bana kalırsa, Antuanet te seninle 
beraber gelsin .. 

Antuanet: 

- Ben de öyle düşündüm ama, de
di, sen yalnız kalacaksın .. 

- Korkacak bir oey yok.. Ben esa
sen yalnız burada emniyetteyim .. 

Hemen yemeklerini bitirdiler. Uzun 
düşüncelerden sonra şimdi hepsi hid
detle, nefretle isyan eder halde idiler: 

- Ah J Herifin küstahlığına bak he
le 1 Görülmemiş şey doğrusu 1 Ya §u ko
miser olacak adam 1 yarın gidip amirine 

tikayet etmeli 1 Dayımın oğlu vilayette, 
yann git sen onu gör bir kerre .. 

Rene de: 

- Fena bir rüya görüyormuşum gibi 
geliyor bana.. Bütün bunlar öyle garip 
§eyler ki 1 Acaba rüyada mıyım, diye 

bir yerime iğne batıracağım geliyor .• Bir
denbire uyanacakmışım gibi sanki. Va
ziyeti hiç ciddi telakki edemiyorum .. 

- Merak etme, biz vaziyeti senın 

hesabına ciddi telakki ediyoruz. 

Dışarı çıkarlerken Antuanet kocasının 
boynuna sarıldı. Rene, yanağına göz ya,ı 
değdiğini hissetti. . 

- Zavallı karıcığm 1 dedi. Ne ağlı
yorsun öyle} 1 lcrşey yoluna girer, me

rak etme .. Mesele bir yanlışlıktan ibaret. 
Bak, bana, ben hiç aldırış ediyor mu
yum? Siz gelinceye kadar ben yann gi
deceğim yerler için hazırlık yapanın. 

- Yol Olmaz! Yarın sana bir yere 
çıkmak yok! 

- Haydi neyse, sonra görüşürüz. 
Filip te çıkarken: 

- Haydi fimdilik Allaha ısmarladık. 
dedi. 

Çocuğu odasına yabnnıolardı. Zavallı 

çocuk, bütün bu olup bitenlerin arasın

da taoımnş, korkmuş, kalmıştı, şimdi de
rin bir uyku uyuyordu. 

Komiser, onların da tahmin ettikleri 
gibi, tikayetlerini pek eyi karşılamadL 

- Telefonla tehdit mi ettiler? dedi .. 
Günde yüzlerce oluyor bu gibi hadiseler .. 
Hiç birinin de eonu çıkmıyor. Bazan p
ka için yapıyorlar. Peki, ne yapalım is

tiyorsunuz? Adamın bir kerre ne ismini 
biliyorsunuz, ne adresini .. Öyle müphem 
bir JCY ki 1. Demek kocanız hiç Ameri

kaya gitmemiı? O halde? Görüyorsunuz 
ya, hadiseyi ciddi telakki etmiye pek 
im1'.an yok.. Düşünün bakalım, tanıdıkla
rınız arasında böyle taka yapabilecek 
biri var mı? 

* Apartımana dönmüşler, asansörle yu· 
kan çıkıyorlardı. ikinci kata gelir gelmez 
uzaktan bir ses duydular: Borudan ge
çen su sesi .. Hayır, bir arap karısının hay• 
kınşı gibi, tuhaf bir ees .. 

- Bu ne bu? 
Asansör durmuştu. 

- A 1 Bizden geliyor bu ses 1 
Kapıya anahtarı sokarken Antuanetin 

eli titriyordu. içeriden o mütemadi, mo
noton yalvarıı,ı !lesi geliyordu. Hemen içe
ri girdiler. Yemek odasında elektrik ya
nıyordu. Jçeride Riri, yüzü koyun yere 
kapanmış onun felaketine uğnyan bütün 
çocuklar gibi ağlıyordu. 

Reneyi aradılar, yoktu. 
Nereye gitmişti? Kaçmış mıydı? 

Yoksa «deli> mi gelmiş onu almış 
götürmüştü? 

O günden sonra ne edeli:> yi bulmak 
mümkün oldu. ne Reneyi.. 

Telefon: Muayenehane, 3125 Maasene> 
Ev 2980 O zaman, üstadın ellerine aanlıp af di-

Emlak ve eytam 
daiı: 

bankasın-

Eau No. Yeri No.au Kiruı l>epozitoau 

C.189 lmıir Gazi bulvarı taj 26 Silibh Ali 2.650 
Birinci kat ı ili ıs oda SaJ.inl hanı 
ikinci kat 16 ili 30 oda 
Oçüncü kat 31 ili. 44 oda .. 

C. 58 lzmir ikinci kordon 70,70/ A. Oç katlı 1.200 

TL 
397.50 

ıso• 
70/B. mağaza 

lzabab yukarıda Yazılı gayri menkullerin kirası 28/10/938 cuma 
günü aaat dl» de kapah zarfla arttırmaya konmuttur. 

lıtekli olanlann hizalarında yazıh depozito akçesini Veznemize ya-
brarak arttırmaya girmeleri.. 3761 (2998) 

lzmir tramvay ve elektrik 
Türk anonim şirketinden: 
16 llktetrin 1938 tarihinden 15 Dİian 1939 tarihine kadar .• 

TRAMVAY SERViSi 
Haftanm Günleri.. 
TRAMVAY DEPOSU : 

Konak. ••• 

BiRiNCi KALKIŞ Saat 6 da 
MOTEAKJP KALKIŞLAR : Saat 19.30 a kadar 
her 4 ve 5 dakikada bir, aaat 19.30 dan 23.30 a 
kadar her 7 'Ye 8 dakikada bir .. 
SONUNCU KALKIŞ Saat 23.30 da 
BiRiNCi KALKIŞ Saat 6.25 te 
MOTEAKJP KALKIŞLAR : Saat 20 ye kadar her 
4 ve S dakikada bir, ıaat 20 den 24 e kadar her 7 ve 
8 dakikada bir. 
SONUNCU KALKIŞ Saat 24 te 

Hqiye 1 - Pazar günleri Depo ve Konaktan tul 6 ile 6.54 an
ımda olan kalkıtlar her 7 ve 8 dakikada bir, diğer kalkıtlar haftanın 
taİr günlerindeki sırayı takip ederler. 

Hqiye : il - Şirket ifçilerini tqımaya tabait edilen bir araba, de
podan ıaat 5 te ve Konaktan saat 5.30 da hareket eder. Ayni ite tah
ıiı edilen diğer bir araba da depodan ıaat 24.30 da ve Konaktan tul 
1 de hareket eder. 

Yolcular, bot yerlerin mevcudu niabetinde bu arabalara kabul edi-
lirler. (3004) 16 - 20 

• SIK iPEKTE 
::11 

17 1 ioci T eşrindeıı 7 2 İnci 
BAYANLARA 

Eski zamanlarda çok konuşmasını se• 
ven kadınlar bir araya gelip bol l>ol çen• 

çalarak rahat ederlerdi. Bugünse telefon 
başında uzun zaman çene çalan kadın• 

lara çok raslanmaktadır. Londra poata 
idareai tarafından neşredilen bir broftir" 
de, umumi telefon santrallerinde konu· 

tanlar halı:lcında bir tet.kilı: yazısına rut• 

ladık: Londranın otomatik telefon kabi· 
neleri önüne, i~iz adam tavrı takınan 

birer sivil memur ikame edilmiş: bu me• 

murlar ellerindeki saate bakarak herkeain 
telefonda kaç dakika konuştuğunu tesbit 
etmeğe başlamışlar. Neticede, telefon 

baıında da kadınların erkeklerden çok 
daha fazla konuştuklan anlatılllUfbT• 
Telefon mükalemelerinin devam müd• 
deti tesbit edilen adamlardan bir tek 

kiti bile beı dakik.adan fazla konufma• 
mlf. Fakat telefon kabinesine giren bir 
kadının yalnız bir kiıiyle tam bir aaaf 
yedi dakika konuştuğu görülmU,. Re4 
koru kıran bu kadından sonra, yirmi da• 
kilta ile yanm saat arasında konupnlann 
sayısı büyük bir yekOn tutmUJ, itin hat 
tarafı, kadınların, gözlerinin önünde du• 
ran «kısa konutunun levlıaama ve m" 
şanda bekliyenlere aldınş bile etmeme• 
leriymif .. 

Beş sene içinde 
55,000 tane ev! 

Jeveçte yeni bir iıtatistik tutulmuttur• 
Bu istatistiğe göre, Stokholrn tchrinirı 

halkı, beş sene zarfında, hafta tltilleriıı" 
de içinde oturacak ahşap evler için tehi' 
civarında 12.SOO arsa paylqmıtlardıt· 

Şimdiye kadar bu küçük evlerden 55.000 
tane yapılmışbr. 

istatistik, bundan başka, bir yaz me" .. 
simi içinde İsveç aahillerinde yüz biti 
motör ve yelkenlinin işlediğini de kayd
etmektedir. 

Uenzlnk 
T eşrine kadar 

BAYLARA 
Mantoluk, Tayyörlük. Ropluk, Kostflmlük kaz.mirler, ipekli, 

Yünlü, /pekli ve her pamuklu gömleklik ve 
çeşit kumaşlar pijamalık kumaşlar 

.A. Y- Fl I C .A. 
Yok Bahasına Satılacak Bir Çok Parça Kumaşlar 

F t k Odun Pazarı 
ırsa 1 aÇırmayınız .• 29-31 lzmir 
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s 

Memleketimizin hütiin ıtriyat ve müstahzarat ihtiyacını sanat ve rekabet sahasında en 
mükern mel bir surette tatmin ile bütün milletler arasında ve 1938 lzmir Enternasyonal 
Fuarında dahi bİt'İnciliği ve altın madalyayı kazanmıştır. Sayın I'zmir balkının 

gosterdiği büyiik teveccühii idame etmek üzere 

HASAN DEPOSU Kemer altında şubesini açtı 

Hasan kolonya ve losyonları 

kasan. kx>1oayuı, Losyorilan fantazi ~e 
c: < c < Top ve Fantatl 
< c c c 
c: c c c 
< c c c düz şişe 
c c c c .8 köfe lüks .§i§e 
c c c c lüks kuhilu fişe 
c ' .c c tatıllı fİfe 
c: c c c düz büyük life 

• M ~ ( ea.u de ilavmte ) 
• aıs lnmıt 
~ lkoloayaa 
~kolonyası 
Bllz.Atef ıkoloay-

Kur:ut 
1/24 litre 25 
1/16 < 40 
1/4 c 125 
1/8 c 70 
1!3 c 150 
1/3 c 150 
1/3 c ?AO 
1/ 2 c 225 
1/ 1 c 500 
1/8 c 10 
1/ 3 c ıso 
1/ 24 c '?5 
1/ 8 c 70 
1/ 3 c HO 

Narin lıolonya ve losyonları 

.... Hçaw~ 
t s c Tep n Faataı:i 
c c c c 
c c c < 
c c c ıe1ltl: fİp 
. .. 1 • • ıc 4ı:anıfa 1 

1/ 24 litre 15 
1/ 16 c 25 
1./8 c 40 
1/ 4 c 70 
1/ 4 c 60 
1/ 4 c l6S 

Pudralar 

, Hasan tuvalet pudrası kutu (Origa.n) 
c c c: c 

Hasan traş pudrası kutu (Origan) 
c c < c 
c < < büyük kutu 

Hasan çocuk pudrası ( leylak, gül, fujer lavanta 
c < paket c c 

Hasan Talk pudrası 500 gr. < 

Kremler 
Hasan kremi vazo ve şişe 

< < tüp küçük 
c c tüp orla 
c c tüp bUyük 

Hasan deniz kremi büyük 
c < c küçük 

Briyantinler 

Kurllj 
30 
(.5 

15 
25 
40 
20 
10 
40 

50 

T ıS 
12 5 
20 
50 
35 

Tras levazımatı 
~ 

Adet Kr. Adet Kr. Adet Kr. 

Hasan tr~ bı~a,ğı 1-:-4: 
Hasan traş bi.çağı paslanmaz 1--6 
liA..S traş biçağı 

c c 
Hasan tra' &tbunu 
Hasan trq .sabunu kutusuz 
;Hasan trq sabunu kremi 
Hasan TraJ Makinesi 

c c c kutulu lüks 
c c fırçası 

c c halis blero 
c c < 
c: 
c 
c 

c: 
c 
< 

< 
c 
c 

10--:3S lOG--:300 
1~ 100--450 

10-1.S 
100-125 

30 ~ 

ıs 

30 
100 
150 "!l' 

100 
.2iO • 
558 
350 
800 

not 

Yağlar ve esanslar 
Hasan ıWPiı v~ neroli halis saf 

c 
< 

< 
c 

c 
< 

c 
c 

1 P'· 50 
1 c us 

10 c 4!S 

Yatar müstahzaratı 

Hasan zeytiJl ıy.&tt tam 1/4 litre • e 
c c c ll! 
c: c: < 1 
c: c < ~ 

< c c: 1 kilo teneke.sile 
c < c 3 c < 
c < < 5 c c 
< c c T .c c 

Hasan Huile de parafin 
c fı5tık ozü yağı 
c fıstık özü yağı küçük 
c Hindy$ h.a1i.s 25 gr.am 
,c Hi.o.d7ağı h.ali.s 50 &ram 
c: tatlı badem ıab .k.ücük §İ.ie 
c tatlı badem yağı bilyük şişe 
c tmlı :badem~ 250 grmn. 
c ~ 'badem vağı 1ooe eram 
c acı badem yağı .kii&ük fiie 
c acı badem yağı .bilyiik .Me 
c: balıkyağı 1/4 kg. 
c balıkyağı l/2 
c lbahkyağt ı 

c :balıkyağı .2 

K'IU'Uf 
4e 
50 
80 

160 
70 

190 
300 
4'0 

75 
250 
ll5 
15 
20 
'30 
50 

JJO 
350 
40 
ıse 
40 
60 

lDO 
1,0 

c c 
• c 

c • ım,eli. liib 
cDl&blirttkllfe 

75 
1/ 3 c l()I 
1/ 2 c 125 
1 c: 250 

Hasan Briyantinleri ufak ~ v~ i"'UO 
Hasan Briyantinleri büyük tiJe ıve Tazo 
Hasan Briyantinleı-i en büyük Tıbbi müstahzarat Haşaratı öldüren Fayda 

a 
c 
c: 

' c: 

c 
c 
c 
c 

c 
c 
c j,tre ile a;lk 
c -!/4 lüks kutu 
c 1/1 c c: 

250 
100 

60 

Traş llolonyafarı 

11t.AI 1'*97.sı 
c c c 
c: c c: tam \ıir !itre 

Esanslar 

l/ 4 litre .30 

1/3 c '° 
1.50 

Rajlor 
Hasan Ruj sabit r~nkli açık, orta, koyu ve manıi.arin 30 

c c c c c < lilkS 5t 
c c c c « c: çok liiks 100 

Allılılar 

Hu.mı allık brünet, blöndioet ve marularin 35 
c c c c c ,... -50 

Tırnak cila.ı oe •Ürmeler 

liMMl kuvvet fUl"UbU küçük 
c c c orta 
c c c büyük 
c > c: en büyük 

Hasan öksürük paslilleri 

Dif müstahzaratc 
Hasan Dantos ~ macunu küçük tüp 

c < c c orta tüp 
c c c c bUyUk tUp 
< 
c 
c 

c: 
< 
< 

c 
c 

c ar.ta 
c bil~ 

ı60 Fayda Hasan l /.8 litre 
ııoo > • 1/ 4 c 
150 < < 1/ 2 ( 
250 c < 1 
19 c 4 :s 

< c: teneke 15 .kilo safi 
c c 'fıçı i1e 'kilo 

Pompa devam'lı 
Pompa 'llib1 kala 

7 5 Pompa iDıoe 
12 5 Pompa ieaeke 
20 Pompa Filida 
2S lfaftalm 'özü 
50 
75 Fareleri öltlüren Far 

'3) 

25 
40 
65 

2'15 
850 
'50 
~ 

• 35 
32 1 
30 
25 

-..... mıs ... 11ıı11 vrıı ı er. tife ..... 
c c 5 c 
ıc: c ıa c 

ı• ,. Glaten mamııllltı i°• 'Haaaa bre UWıi bujıla7 'ft .macJlll ~ 1.D 
1( c: ll c Ji.ib bta 
c c 25 c c 
il 51 c c c 

..._ 1ıvı eca• ~k 
~ 

Sabanlar, tııoalet Nbunları 
'- 41sllet •bunlan üçiik 711varı.k 

« < < Yuvarlak 4>rla 
c: .: c Yuva.rWt bUyUk 
c: c < 't"ılb 

c c c 
c < c 
c < 1'!.iyük ve beyzi 

'l'uvaW · 1 " 11* paket kiçU 
~ ..aunu 1 ilk Wiyük 

Toz sabunları 
~ toz s._ .Y gr. şişe içinde 

Tıbbi .abunlar 

H 
.l5 
2.i 
ll s 
20 
30 
3G 
!T 5 .. 

c 
c 

< 
< 

c 
c 

< 
c 

c 

c 

< 
c 

Hasan Düulnft. Aseton 
Hasan Sünnetli 

.aef 
orta 
büyük 

c c 1üb böyii.k 
c: < paket 
< c 'kemik 

Saçl.ara aid müstahzarat 

zs 
3ıO 

40 
60 
12 
20 
30 
15 
3e 

Hasan pmpuvan '°zu S 
Hasan 1ampuvan özü likit 30 
Hasan ~ampuvan izü likit büyük 50 
Hasan tıihofil saç suyu 75 
Hasan saç sabwıu ~ 

Basan saç sabww. büyük 41 

Hasan o dö lünin ( em de qainin ' • 
Hasan o dö ki.ııin ( en ele qu:iaitl' ...,. 15' 

Kakala saf ar 
Has.an Maimııkattar 1 kg. !$ 

Hasa.u JllalmubUar 2 kg. si7ah Ne ,. 
HasaJı Maimukattar tru,iik chmacazıam.aa kilosu 4' 
Rasaıı eül ve çiçek su;yu 1/4 q. 30 
H8Sllll pI ve _çiçek suyu 1,'ı kg. 50 
Hasan giil vıe ~çek suyu 1 .kg. 75 

H.asan Gluten ekmeği 40 
11.Man. Glutea Gewftii, Makama, Unu. ~yesl 60 

c Diyabetik çilrulawı 25 
< Diyabetik 6 lık kutu 125 
c Diyabetik 1! lik kutu 240 
c Breldut bisküvitleri kilosu 2'50 
< ~ldast biftüm.lerl 112 Wosu Dl 
c: Brekfast baküvitleri 1tutusu 35 

Hasaıı 'tnzsuz re;im ekmeii 60 

Ô~la a11lar 
P.irinç, B.iday, Mısır, Bezelye, !Wdü, 

Yulaf, Çavdar, Patates, ~ 
Mercimek, İrmik ödl 

llaa.u özlü unları 250 gramlık kutu .!O 
Hasmı özlü unları 580 gramlık kutu l5 
a-ı bedem. öıEii ımu 251 gr. 'il 
llaaa bad~m özü unu ile ,,. .O 

Haaan gazoz ve mqM 4J:li 

Ha.san gazoz özU '1/11 litre 
c c < 1/& 
c c c 11' 
c .c cl/2 
c Jlepa ıödl l /l' 
c c c l/B 
c c c 1/4 
c c c 1,'ı 

Z5 

• • ... 
.zs 
41 

• 100 

' .c c < 'MCPN.I < 4 mh1l !S 
c c c c ikisi bir arada 30 
c c ·< c kilo ile 200 

Hasan çocuk donları 1 numara 
c c c 2 c 
c c c 3 c: 
c c c tırtıllı No. 1 
c c c lbrttllı lf o. :z 
c c c 'tırtıftı 1No. ~ 
c leke suyu 
c çamaşır, ,h~ cil! tozu küpilc 
c: çauuışr, Jnila§ık, cila tozu bü_r:\ik 
c vazelin tüh 
c -ltuıta ereceleri. 
< c < 
c Gar.au.t.o Pre-Lezwailfleri 6 adet kmu 
c Garamo !P.n:au .ad&l ı a1el 
ıe ~ Pmut-6d i.pikli S ak 1btK 
c Garaıate Pıeeı • a1ifleri Çekli l det 

Fen btu. 
Fen~.-kel 
Bibdwaat 4i .9lt t• ıP'· 

c c c Zil 
c c ıC 511 
c c c ı~ u- ii'i' ..,. çipCi 
c Pe,llıir' :may.aaı 25 ıer. 
c c c:l?i < 
c c c 2!i c 
c c < 551 c 
c c < 750 c 

70 

• 90 
.35 
4t 
45 
10 
w 
1i 
1% • 
'5t 
fi 

• 7 1 
51 
H 

• 5 
lt 

• J5 
llO 
Z5 
25 
25 
50 
~o 

HO 

• 

HASAN DEPOSU 
Perakende . satış yeri Kemeraltı caddesi 

Toptan satış yeri Yeni Kavatlar çarşısı 

Karşıyaka perakende satış yeri Ferah eczanesi 

Telefon 

" 

3186 

2862 

5023 

Bilumum Eczane ve ecza depolannda, tuhafiye, bakkaliye ve 
mağazalarında muvaffakıyetle satılmaktadır. 

" 

harda vat 



ryıa • Izmlrln TO:rklyeye Hediyesi 
il 

il 
ECZACIBA.ŞI 

KOLONYA ve KREMLERi 
FuJ, Revdor, Muhabbet Çiçeği, 

Leylak Blau, Krep Jorjet, 
Beni, NerSlİS Nuar 

Dalya, Yasemin, 
için, Bahar, Beş Çiçek, 

Manulya, Unutma 

Altın Damlası, 

Senin 

Merkez Depo: SIFA Eezanesi 
~ 

Sayın Ankaralıların gösterdikleri kıymetli teveccühe bir mukabele olmak üzere yakında lzmir fiatine satışlar. 

--------m=::!l-----------------------------------------------------------------------------------1' 
~ ..................................................... ,. 

Bundan sonra kadınlar icin 
' 

Ayın her günü birbirinden farksızdır 

FEMiL 
FEMiL 
FEMiL 
FEMiE 

FEMiL 

Icad edildıktcn sonra bir çok üzücü meşakkatler 
ortadan kalkmıştır. 

Kadınlara ( Aylık temizliklerinde ) kullandıkları 
bez ve pamuk tamponların felaket yuvası oldu
ğunu öğretmiştir. 

Ve bağı kullanan her kadın lastik top gibi çevik 
ve serbest bir harekete kavuşmuştur. 

Bilgili bayanları rahim ve tcnasiil hastalıkla
rından kurtarmıştır. 

En ince elbiseler altında ve dar mayolar içinde 
bile sezilmiyen gayet ufak, sıhhl, yumuşak, mik
ropsuz, el çantalarında taşınması kolay, sıhht 
{ıdet bezleridir. 

Her eczanede ve büyük mağazalarda bulunur, 

-· 
DiŞLERiN ÇOROMESINDEN BtR ÇOK HASTALIKLARIN 
DOöDUcUNU HER KES BlUR 

B R O ı Z 
DIŞ FIRÇALARI DiŞLERi ÇOROMEDEN VE KiRLENMEDEN 
KURTARIR ... Her eczane ve tuhafiyeciden araymız. 

•• teWt 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazimsızhğa karşı en iyi ve 

şifalı ma ı en suyudu 

Her yemel te bir iki 
Bardak içiniz 

/· 
Juvantin saç boyaları 

lNGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarmda hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyaları kumral 'Ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tahii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

Devlet demi ı.-yollarında-ı: 
21 /5/935 tarihinde U§aktan lzmire sevkedilip müraelünileyhi ta

rafından almmıyan ve lzmir Sulh mahkemeainin 27 /9/938 tarih ve 
140/938 No. lu yazısı ile satılmasına karar verilen Basmane ambarın
daki 7437 kilo a.P'lığında. 185 torba alçı açık arthnna suretiyle 10/ 
11 /938 per§embe günü allat 15 te Alsancak 8 inci lıletme komisyo
nunda satılacaktır. 

Alçılar Basmahane ambar müdürlüğüne müracaat edilmekle görü
lebilir. isteklilerin i§e girmeğe minii kanuni bir halleri bulunmadığı
na dair beyannameler ve muvakkat teminatın da yatırıldığına müte
dair muktezi makbuzlarla komisyona müracaatleri lazımdır. Şartna
meler komisyondan parasız alınır. Muhammen bede) (7437) kuruı 
muvakkat teminat (558) kuru§tur. 

11 - 16 3718 (2961) 

A.Jağıda miktar ve mtiha.mmen kıymeti yazılı idaremize ait ( 10000 
adet eski çuval 3-11-938 per§embe günü aaat (15) te Alsancak seki
zinci i§letme komisyonunda açık artırma suretiyle satılacaktır. istek-
lilerin İfe girmeğe mani kanuni bir halleri bulunmadığına dair beyan
nameler ve muvakkat teminatın yatırıldığına mütedair muktezi mak
buzlarla muayyen gün ve saatte komisyona müracaat etmeleri lazım
dır. Şartnameler komisyondan parasız alınır. 

Beherinin muhammen ,.... . 
..,ınsı Miktarı kıymeti 

Eski çuval 10000 9.50-10 
11-MI J701 .. 

Muvakkat 
teminat 

Lira 
75 

(2963) 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 

ırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEV ·ROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğwmuına 
mini olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 ka,e alınabilir 

IZMtR tKlKNCl HUKUK MAH
KEMEStNDEN: Göz hekimf 

Mitat Orel Davacı Ali oğlu Ahmet kaplan lz
mirde gazi bulvarında etfaiye gara
jında kansı Eşref pqa caddesinde 
cami yanında 8 sayılı evde İsmail Haatalarını her gün ıaat 10 ~~ 
kızı Leyla aleyhine açtığı bo§Bnma 12 ye ve 15 ten 20 ye kadar kaR>V 
davaaınm dava arzuhal sureti ile da- eder. 
veliye varakası müddeialeyhin ika- ADRES : ikinci Beyler Nunı,-
metgahının meçhuliyetine binen ila- zade sokak 23 .. TELEFON : 34:;4 
nen ı.~·~0.938 tarihine müs~dif cu- AŞÇIBAŞI l\fAf{KA 
ma gunu saat 1 O da yapıldıgı halde 
müddeialeyh gerek bizzat ve gerekse Makarna J ar 
vekil dahi göndermediğinden hak
kında gıyap kararı ittihazına ve gı
yap kararının ilanen tebliğine karar 
verilmiş ve bu baptaki tahkikat 4-1 1-
938 cuma saat 1 O a bırakılmış oldu
ğundan mezlrur gün ve saatte müd
deialeyhin bizzat ve ya bir vekil gön
dermesi aksi takdirde bir daha tah
kikat ve muhakemeye kabul edilme
yerek gıyabında muhakemenin rü
yet olunacağı gıyap kararının tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ili.nen 
tebliğ olunur. 3805 (3002) 

IZMtR tKtNCt HUKUK MAH-
KEMESiNDEN: Selônik aergisinin Birincilik 

Davacı lzmirin Fettah mahallesi madalyasını kazanmııtır./ 
hane 75 Cilt 19 sahife 37 de kayıtlı-----------
Emine Hadiye vekili avukat Mus- tZMIR GOLF KULOBUND~~ 
tafa Münir tarafından mahkemeye İzmir Golf kulübünün serıe 
vaki müracaatla müvekkilesinin kızı umumi heyet içtimaının ruzn~.~ 
Haticenin soy adı Birsel yazılacağı yazılı hususları müzakere etmek ııı . 
yerde Özgür olarak yazılmı, oldu- re 30-10-1938 tarihine müsadif l'~ıı 
ğundan bu Özgür soy adının Birsel zar günü saat 18 de Bomovada ~ıı 
olarak değiftirilmesine karar veril- kulüp binasında aktedileceği ıl' 
mesini istemi• olmakla icra kılınan olunur. 
muhakeme sonunda Haticenin tescil Ruzname: tı' 
ettirmiş olduğu Özgür soyadının 1 - 1937-1938 senesi he~ 
Birsel olarak değiştirilmesine 4-10- nın tetkik ve tasdiki, .,at' 
1938 tarihinde karar verildiği me- 2 - 1938-1939 senesine ait 
deni K.nun 26 ıncı maddesi hükmü- çenin müzakere ve tasdiki, ~ 
ne tevfikan ilin olunur.. 3 - idare heyeti reis vo ~) 

3804 (3001) intihabı. 3803 (~ 
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~HiLKAT :--., 
Daima Kanunlarına Sadıktır 

Yaratan kuvYet. bir insana sıhhat ve saadet ıçın-
de yaşamak hakkını vermiftir. Her . türlü auiis.~i~al 
\'e tabiat kanunlarina aykırı hareketin cezası olum
dür ... 

Yurddaı ! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! 
Bütün uzviyetini gözden geçir ve gördüğün en uf ak 
bir arıza üzerine derhal faaliyete geç. Kendinde düş
künlük, halsizlik, ittahıızlık, kansızlık , kuvvetsizlik, 
lenıbellik korkaklık mı hissediyorsun ? Bunlar uzvi
Jetin i~dat itaretidir. Çabuk yetİf ve hayat eksiri 
olan . • • • • . • . .. 

içıniye batla, F O S F A R S O L tababetin esasını lCf
lcil eden bütün doktorlar tarafından takdir edilen en 
ınühim ilaçların gayet fenni bir surette te.rikinden 

... Japılmıt emsalsiz bir kudret turubudur ... 
Kanı tazeler ve çoğalbr; iftihayı açar, hafıza ve ze

kayı yükseltir. Sinirleri, adeleleri sağlamlafbnr. Azim 
•e faaliyeti yükseltir. Ve bütün kudretleri uzviyette 
topbyarak ömrü tabiiyi bütün nqelerle geçirtir. F O 5-
FARS OL günct gibidir. Girdiği yere sağlık, dinçlik 

\ •e gençlik saç.ar, her eczanede bulunur ... 

BRISTOL 
Beyoğlunda ' 

YE OSMAN • 
1 

Sirkecide 
llw ._ ilır:i otelia miidaciri Tmkiyenia en aki otelciai DA Y 

ÖMF.R LO"JF(Yd&-. 43 eenelik tecrübeli idaresiyle bütün Eare 
halkına kendiaini aevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu· 
1'ırlar. 

lstanhulda bütün Esre ve l:mıirliler bu otellerde buluşurlar. 
Birçok huıuıivetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 

-- Fenni gözlük için 

KEMAL KAMiL. AKTAŞ 

HiLAL ECZA NESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çeşitleri yakından 

~ uzaktan gören parfe ıiferik, silenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, has baga ve &ellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pcrtavaız 
harometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

Cildinizin tahriş edilmemesını 
la terseniz 

Dünyanuı her tuafmdaa seTe sCYe kullanılan •e 
cildi tr&ffan ıonra pamuk gibi ywoaptaa 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanın12 

YENi ASIR SAYFA: 11 

1 , 

' r 
DEUTSCHE LEVAN 

TE- LlNIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 

ATLAS LEVANTE LINE BREMEN 
A THEN vapuru 1 O birinci te~rinde 

bekleniyor. Rotterdam. Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

Fratelli 
Vapur 

Sperco 
acentası 

ROYAL NERNALDAIS 
KUMPANYASI 

SOKRATES vapuru 15/ 10 da bek-

~tım·barat1 biri : 
~ \ 

VESTSEE vapuru 2 3 birinci teşrin
de bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
Brmlen için yük alacaktır. 

lenmek:tc olup Rotterdam. Ameterdam 
Ye Hamburg limanları için yü)c alacalt
hr. 1. 'I 

, • 1 
HELDER vapuru 3 l / l O da beklen- ' , 1 

AMERJCAN EXPORT LtNES 

mekte olup Rotterdam. Hamhmg ve 
Amsterdanı limanlan için yuc alacaktır. 

EXPRESS vapuru 14 birinci tepinde SVENSKA ORIE:f\ı'T LtNlNE 
• bekleniyor. Nevyork için yük alacakta-· V ASLAND motörii 1 S-1 O da bek-

FXHf BrfOR vapuru 24 birinci tq- lenmek.te olup Rotterdam, Hamburg 
rinde hckleniyor. NeVl•ork için yük ala- Danimark ve Baltık. limanlan için yik 
caktır. alacaktır. 

EXERMOflff vapuru 24 birinci teş- BtRKALAND rnotörü 30/ l O da bek-
rinde bekleniyor. Nevyorlc için yük ala- lenmekte olup Rotterdam Hambarg 
caktır. CDYNIA DANZIC Danimarka ve Bal-

PiRE AKT ARMASf SERt SEFERLER 
EXCAUBUR vapuru 21 birinci teş

rinde PiTeden Boston ve Nevyorlc içjn 

hareket cclecektiT. 

tık limanlan için yük alacakbr. 30/ 1 O a 
kadar Norveç için yük kabul eder'. 

FlNSKA A/A 
POHJANAA vapuru 15/10 da.Aıı-

vers Finlandiya limanlım için yük ala
<:aktır. 

EXETER vapuru 4 ikinc.i teşrinde Pi
reden Boston ve 1evyork için hareket 

edecektir. 
SERVlCE MAR!TtME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 2 1 / 1 O da li

teş- marumıza gelip Malta. Marsilya ve Ce
İçin noTa limanlan için yük ve yolcu alrr. 

E.XCAMBlON vapuru 18 ikinci 
rinde PiTedcn Bosıon ve NevyoTk 

hareket edecektir. 

DEN NORSKE MtDDELHA VSUNJE 
O S L O 

ADRtA TICA SOCtET A AN di 
NAvtGAZIONE 
BARLE1TA motörü 12/10 da gelip 

BAY ARD vapuru 24 birinci teşrinde ayni gün saat 1 7 de Pire, Korfu. Saran-
bekleniyor. Le Havre, Dieppe Dünlterl; da, Brindm, Va1ona. Draç, Gra'T'IJISll, 
ve Norveç umum limanları için yük ala- Spalato, Zara. Faume. Trieste ve Ve1tte

caktır. dik limanlanna yük ve yoku alank ba· 

STE ROYALE HONCROISE DANUBE 
reket edecektir. 

MARmME BUDAPEŞT 
LERO vapuru J 3/ 1 O ela gelip ayni 

DUNA vapuru 1 7 birinci teşriade 
gün aat 19 da Patmo, l..eTo. KaJimno. 

bekleniyor. Tuna limanlan için yült. ala- lstımköy. Rodoe. Ben. Venedik 'Ye Tri-

caktır. t ı· ı · · -k -'- •-. . . . es e ıman an açm yu ve Yotea aıın-. 
SZEGED vapuru ikinCJ teşrın ıptida- 11..__1_1c• ba _L •L'-..!...1 - _. 

T ı . lan . . anaB&l rca.et tarlnı.enyac ......... 
larmda bekleniyor. una ıman ıçın 1 rd ı., d w • "k'"-, _ı_ _,, a aeu egııı ULıCraen acenta m-
yük alacaktır. yet kabul etmez. Daila fazla talı.illt için 

BUDAPEŞT vapuru 20 birinci 
rinde bekleniyor. fskcnderiye için 
alac.aktır. 

2 ci kordonda F ratclli Sperco npu: 
tCf-
yük acenteliğine müracaat cdilmeai rica olu-

SERVfCE MARmME ROUMAtN 
BUCAREST 

DUR05TOR vapuru t O birincitet
rinde Köstence ( Calatz ve Galatz ak
tarması Tuna 1iman1an için yük alacak
tır. 

nur,. 
TELEFON: 2004 - 2005 

Olivi V. e Şiire. 
LıMITET 

Yapur acentası 
8[RJNCf KORDON REES 

Herkesin 
ettıği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Sabah, öğle t'e ak§am 1tn rm~ 
sonra günde 3 tlqz 

Kullanmak 

RADYOLIN 
JOHl'fSTON VARREN UNf3 

LtVERPOOL 

BfN ASI TEL. 24 43 .Dif1.er.1nizi tertemiz, benbeyaz 
Ellerman Lines Ltd. ve sapsal)am yapar. Ona yirmlıı-

DROMORE vapuru 30 birinciteırin
de bekleniyor. Livcrpool ve Anvera li
manlarından yük çıkaracak ve Burga.s, 
Köstence Sulina Calatz limanlan için 
yük alacaktır. 

LONDRA HA Tn ci asır kimyamım hArihlarmdan 
POLO vapuru 19 eylUle kadar Lond- biridir denilebilir. Kokusu güzel 

ra ve Hun için yiı1t alacakhr. lezzeti' hoş, mikroplara karşı te-
ALBATROS Yapuru 18 eylulde ge- s·n· ...:: • .:ı •• d-

l 
_._ ı .7..u.ue yuz ur ..... 

ecCK ve 28 ey}u}e kadar doğru Londra 

ARMEMENT DEPPE S. A. 
ANVERS 

MAROC vapuru 8 birinci teşrinden 
12 birinci teşrinc kadar Anvers (Doğ
ru) limanı için yük alacaktır. 

Il5.ndald hareket tnrihlerlyle nav· 
lunlardaki değişikliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilAt almak tçln Birin
ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zea 
ve Co. n. ,._ Vapur acentalığma mtıra· 
caat edilmesl rica ohmur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

için yük alacaktır. 

fONtAN vapuru 26 eyhllde gelecek 
8 birinci teşıine kadar doğru Londra için 
yük alacnktır. 

TRENTINO vapuru 1 4 birinci tq

rinde gelecek 18 birinci te§1'İne kadar 
doğru Londra için yük alacaktır. 

UVERPOOLHATII 
BELGRA VIAN vapuru 16 ey!Ulde 

Londradan gelecek yük çıkarıp ayni za
manda Liverpool ve Glaakov içia yilk 
nlacaktır. 

ClTY OF LANCASTER vapuru 28 ~-
Oet F o ren ede ıuıde edecek s birinci tqrinc kadar Li

verpool ve ClaskoT için yiilc alacaktır.. 

ilampskıbs - SeJskab 
BRtSTOL HATii 

COPENHAGEN SELMA vapuru 20 eyiUlde gelecek 
MUNT AZA!tf SERViSLER 22 eylUle kad d w a..:a•ol · · -ı.. ANVERS - DANEMAR ar ogru ..... ıçm yu-. 

K alacaktır. 
SKANDtNA VIA 

S/S. SV ANHOLM 
EylUlün birinci on beş günlükte yük 

11lacaktır. 

S/S. ALGARVE 
Eylulün ikinci on beş günlükte 

alacaktır. 

M/V. ALGtER 
Eylul sonunda ve birinci te~rin baş-

langıcında yük alacaktır. 
M/S. BROHOLM 
Birinci teşrin ilk haftasında yülı: ala

cPktır. 

S/S. EGHOLM 

DEl.rrSCH LEV ANfE • UNtE 
DELOS vapuru 16 e.ylwde 1ıelecek 

yük çıkaracaktır. 
Tarih ve navlunlardakl değişiklikler· 

den acenta mesuliyet kabul etmez. 

''UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HELLE.NtC LINES LTD. 

Birinci teşrinin ilk oo b*! cünlüktc cCRJCOR105> vapuru halen 
> ül a1ııcal.hr. nımızda olup 1 S Birinciteırinde Rotter-

5/S. EBPO dam, Hamburg ve Anvers limanlan için 

t. . . ;.. . .. ... . 
1(: . ~ -...# ... t; . . . -, : ~ < • 

f RADYOLiN 
', '.:':. ;·. : .~··;: · . . ": . . .. . 
Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam b~r yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız. 

TAZE TEMiZ 
UCUZ ILA 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESj 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

Birinci teşinin ilcinei OJ1 bet günlük- yiik alacaktır. ----------------------------

te yük alacaktır. HEU..As vapuru 16-20 biriDci tcırin 
M/V. MAROCCO arasında beklenilmekte olup Rotterdam 

için yük alacakbr. (seyyah, yolc\l ve yük için teaia ettiii 

1 hatta nıen1up Y ugoılav bandıralı lDV
BALKANLAR AR.ASI HA ITI ZETS- CEN lülu Yapuru 6 ikinci tetrinde mat Son teırin ilk baftasında yülc alacak- Hamburıı ve Anvers limanlan için yük 

tır. alacaktır. KA PLOVIDBA A.O. KOTOR 16 da Conatantza ve Varna li=· , n 
M/V. nJMS 
Son tC§Tm ikinci on bq günlükte yük 

alaeal:tır. 

HER ON BEŞ GON MUNTAZAM 
SERViS OLACAKTIR 

NaTlun ve bilannım ra119enYöman için 
Acentdiğc müracaat edilmea. 

ADRES : Fevzi pep bal ..... n No. 7 .. 
TELEFON : 130.f 

(Osmanlı Bank1111 ittisalinde) 

LOVCEN içiD hareket edecektir. 
ANCHYRA vapuru 25/28 ilk te§rin Gerek vapurlann muv-* ......_. 

arasında beklenilmekte olup Rotterdam Lülr.a vapwu pazarteei 1 7 biri.Dcitet- ııcrek vapur isimleri Ye na...ı-tı trt .._. 

Hamburg ve Anve.rae limanlan için yük rinde saat l 2 de lzmirden hareket ede- k d L. hh.. - '-__ _ 
lacalı:t m a acenta oır tca ut .,._. ~. 

a "'· cek. Pire Korfu Adriyatiık limanlan Ve- D.Juı fazla taf111it almak ic;ia Bblıı.i 
UNITEO STATES AND L..EVANf uec&ik Tne.tıe .._ Şafak lila.mlan için Kordonda 152 numarada (lJl'QM.. 

LINE L ID. yolcı. Ye yik aJacali:m. umumi deniz accnteliii L TD. oA at 

cHEIMCAR> vapuru birinci Tetrin LOVCEN edilmesi rica olunur. 
niıayetinde belcfenmekte olup Nevyork Balkaa ittifakı iktuat konferanaanm TELEFON : 3171 - 4072 

• 
1 

' 

,\ 

' 
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YENt ASlit 16 R..K TEŞRiN PAZAR 1938 ·===--

Cekler Almanya himayesi altında 
Macarları •• 

ıse ltalyanlar himaye etmektedir 
SONRA Müzakerelerin. başlaması .. _soN HADisELERDEN 

korumak için Kuvvetin kıymeti anlaşıldı Almanyanın Çekleri 
•• • 
uzerıne 

• 
mı oldu? yaptığı tazyik 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAHJFEDE -
Fakat ahval bu gün müsait bir şekil

~e inkişaf etıni~tir. Şimdi dört büyük 
devletin hakemliğine müracaattcn vaz 
geçi~c;tir. Slovaklar ve Macarlar ara
sında doğrudan doğruya müzakereler 
yeniden b~lıyacaktrr. 

Slovakya ve Macaristan arasmdaki 
lhtilM, öğrenildiğine göce, bilhassa Slo
vakya ve Karpatalu Rusya eyaletindeki 
başlıca şehirlerin Macaristana terki hak
kındaki Budapeftenin talebinden Heri 
gelmektedir. Fllhekika Macarfar 1930 
senesi istatistiklcrm1 reddediyorlar. On
ların iddialanna g&ıe Çeb>eıovak hükü
mdi tarafından yapılap nüfus tahriri si-
7asi mnhiyette idi. 

Filhakika Çıekoslovakyada akalliyet-

ller hakkında mer1t olan Jaumnlar her 
hangi bir ~ ahalinin 8Di:8.k yzde 
2 den fazlası biır ~ete mensup ise 

1
onlara akalliyet retimini tatbik ed«di. 
Bu sebeple Dalliyet nülusumm ualtıl
ması Çeklere akalliyet tatbik etmemek 
knkfuıını veriyOl"du. 

Bu sebeple Macarlar :nülı.w ftZiyetinin 
tay ini için 1910 istatisttkle:rinlıı esas ola
~ kabulilnü iatiyorla.r. Avusturya -
Macaristan bnparatorluğu zamanında 

yapılan bu istatistik Slovakların nyn bir 
milliyet olarak sayıldıklan en son ista
fü:tiktir. Filhakika 1919 senesinden beri 
Çekoslovakya.da yaplıan bütün istatis
tiklerde Slovaklar ve Çekler ayn ayn 
değil, Çekoslovak olarak birlikte sayıl
uıklanndan yerli Slovak ahalisini büyük 
harbin sonundan beri lıariçten gelen ve 
memleketin yerli ahalisi olmıyan Çek
lerden ayn olarak tayin etmek ?rnkAnı 
lblmam~ır. 

Roma 15 (Ö.R) - M~ hariciye na
r.ırı B. de Kanyanm kalem mahsus şefi 
Kont Caki ltalya hariciye nazın Kont 
Ciano ile 2 saatten !azla süren bir milltl
katt.an sonra Budapeşteyc avdet etmiş
tir. Bu mülakat Macaristanın Çekoslo
vakyaya karşı ileri sü.rdilğil müddeiyata 
aitti. 

Diğer tarafdan Kont Cakinin hususi 
Tarifesinin verdiği netice hakkında mut
lak bir ketumiyet muhafaza edilmekte
dir. Bununla beraber Romedaki Macar 

1
mahfellerinden elde edilen intibaa göre 
•ltalya Buda~ hU.kUmet.ine mlnevi 
mUzaharetine devam edecektir. Bu mü
saharet billıassa Lehistan ve Macaristan 
arasında milJterek hudut teessüsüne ve 
bunun için de Karpeta)tı Rusya eyaleti 
arat.isinin Macaristana ~Pkine ait talebe 
pmil olacaktır. 

Londra, 15 (ö.R) - Macular ve 
Slovaklar arasında tekrar müzakereye 
karar verilmesi sebebiyle dört devletfo 

Macarların Çekoslovaklarclan istedikleri yerlerden. : bir maden şehri 

bugün Foraynofise giderek Çekoslovak 
mültecilerine yardım için alınması icap 
eden tedbirleri münaka~ etmi tir. lngi· 
liz hükümeti insaniyet namına bu mese
le ile meşgul olmaktadır. 

Maliye nezaretinde de Çekoslovakya
ya verilecek on milyon lnı;iliz liralık kre
dinin nagıl kullanı1acağı hakkında mü
zakereler devam ediyor. 

Paris, 15 (ö.R) - Salahiyetli Fran
tıt:z: mahfellerinde Macar - Çekoslovak 
müzakerelerinin yeniden başlaması ve 

hakeme miiracaatten vaz geçilmesi Al
manyanın tazyikine atfedilmektedir. Fi1-
hakilc.a Almanya Çekoslovakyayı tam 
manasiyle himayesi altına almak üzere 
olduğundan bu dcıv1etin hudutlannı da· 
raltmakta artık menfaati yoktur.. Keza 
Macaristan ve Lehistan arasında ileride 
cenubu ~rki yolunu kendisine kapatabi
lecek m~terek bir hudut kurulmas1nı da 
igtememektedir. Fnkat Almanya tekrar 
bir dörtler konferansının toplarunasiy]e 
bu meselede aleni vaziyet almağı iste· 
miyor. Zira bu, Macaristan ve Lehistanı 
kend&eine gücendirebilir. 

Diier tareftan lngaltere ve Fransa da 
bu konferansı terviç etınemiılerdir. 

Zira burada ya1nız Macarlarla Çek
~r &ft8Uld8 deii), ayni zamanda Alman
ya ve ltalya arasında va:r:iyet almaları 

icap edecekti "e bu da pek kolay değil
di. 

Dörtler konferansını iatemelc.te bu se• 
beple Macarlar ve İtalyanlar yalnız 1'al
dılar. İtalyanın filtrince bu konferans 
Avrupa direktuvan hakkındaki siyaset· 

hakemliğine müracaatten -vaz geçilmiş- lerine mutabık olacak ve Macaristana da 
tir. B·· hakemlik için dün Macaristan ta- Macarlann müdafiliğini yapan Mııssolini 

..il 

yardımcı da konacaktı. işte dörtlerin 
hakemliği tasavvuru böylece bertaraf 
edilerek yeniden müznkereye yol açıl· 
dı. 

Bu müzakerelerde Almanyanın her 
iki tarafa da tetkik edilmiş tavsiyelerde 
bulunmak hakkını muhafaza ettiği öğre
niliyor. 

Slovak topraklanndaki Macar köylüleri 

Roma, 15 (ö.R) - cTribuna> ga
zetesi yazıyor : Komarno konferansının 
inkıtemdan çıkan neticeler çol: vahim
dir. Dört devlet bütün aliikalnrını kcsc-
mezler. Fakat §İmdilik dört hariciye na• 
zırının içtimnındtın evvel başka bir yol· 
la doğrudan doğruya temasın iadesi 
muvafık görülmüştiir. Bu da diplomasi 
yoludur. Prag ve Budapcşte yeniden gö
rüşlerini karşılaıtırarak telife çalışacak· 

mfındnn Almanyn, Fnı=. ltalya ve ln
giltereyc verilen notada Komarno kon
feransının inkıtaı bildirilmişti. 

Mar.nr hariciye nzırının ka1emi mah
sus şefi Kont Caki B. Mussolini ve Kont 
Ciano ile göriiştükten sonrn Romadan, 
ve eski başvekil Kont Daranyi de bny 
1 !itlerle görüştükten soma Münihten 
Budapeşteye dönmü lerdir. 

Geçen gece (Müzakerelere yeniden 
ba,lamak kararından evvel) Mncar hü
kümeti 1918 - 1913 tevellütlü bq eınıfı 
silah altına ı;ağırmağa karar vermişti. 

Nazırlar konseyinden sonra milli ara
zinin emniyetini nrttırmnk İçin Macaris
tanın yeni askeri tedbirler alacağı bildi
rilmi,ti. Silah altına nlınnnlann mikdan 

malum değildir. Beş sınıf ihtiyntlnrı pa- lnrdır. Tabiidir ki kont Cakinin Romadn 
zartesi giinii kıt" alarma iltihak emrini al- ve ŞovalkovGki ile B. Daranyinin Mü
mışlardı. nihte BB. Mussolini ve Hitlerle temasla· 

Diğer tnraftnn Karpat altı Rusya eya- rı yeni açılacak müzakerelerde havayı 
!etiyle Macaristan urasındaki hududda açacak bir te!'!İr yapmıştır. 
had;::eler olmuştur. Macarlar hadiseleri 1 Londra, 15 (ö.R) - Bugünkü Al
Çck tnhrikiıtınn atfediyor, Çekler ise man gazeteleri Alman Çek müna,e-bet· 
Mnc:ul:m mesul gösteriyorlar. leri hakkında tefsiratta bulunmaktadır· 

Londra, 15 ( ö .R) - Lord 1 Ialifaks )ar. 

bugün Milletler cemiyeti mülteciler bü- D. N. B. bülteni, Almanya ile Çekos
rosu mümessiline beyanatta bulunarak lovakya arasında hakiki dostluk müna• 
lngiliz hiikümetinin Çekoslovak mülteci- aebetleri teşkil edilebileceği iddiasında 

!erinin nereye gönderilebileceğini tnyin bulunmaktadır. Yalnız Çeko!!lovaklar ta

için ~imdi tahkikat yaptığını ve bu tahki- rafmdan hüsnüniyet gösterilmesi isten• 
kata foaliy<.tle devam edildiğini bildir- mektedir. 
miştir_- Bütün gazeteler Çek dış bakanının 

1ııçi muhalefet partisi reis vekili de Almanyaya 2eliıini çok iyi karıılamlflar-

Amerika, İngiltere 
askeri hazırlıklar 

ve Fransada 
hararetleniyor 

Vaşington 15 (Ö.R) - Milll müdafaa 
vasıtalarının takviyesi liliumu hakkında 
geçen cuma gilnü B. Ruzvelt tarafından 
yapılan beyanatın bir netice!'i olarak 
milli müdafaa ile alakadar yüksek me
murlar milli müdafaa va.•nfalarının daha 
modern bir şekle ihağı için geniş bir 
program hazırlamışlardır. Son hadisele
rin ışığı altında hazırlanan bu yeni plan 
bilhassa 4 noktayı ihtiva etmektedir. 

1 - Orduya ait bütçe ta:hsi91iltııun art
ması. 

2 - Donanmaya ait biitçe tahsiaatının 
artması. 

3 - Bilhassa 1ayyarelerin biiyük ~ri 
halinde imaline yarayacak yeni bir tek
niğin tetkiki. 

4 - Biiyük imal merkezlerine harp 
halinde elektrik kudreti temini iç.in ge
rek hususi. gerek umumi istihsalin inki
saf seyr'.inin artırılması. 

.a 

Bu proje reisi cüınhur Ruzvelt tarafın
dan tasvip edilirse 1939 sene!'i başında 
kongreye arzedilecektir. B. Ruzvelt ön
ce böyle müdafaa planının ka~a mal ola
cağını tayin için gelecek mali ~neye ait 
bütçe tahminlerini tehir ettirmiştir. 

Amerika kabinesi B. Rtızveltin riyasetinde içtima 1ıalinde 

Londra 15 (ö.R) - Eski hariciye na
zın Antoni Eden Kardifte söylediği bir 
nutukta Ingilterco(le milli birlik için bü
yük bir gayret sarfedilmcsi lüzumu üze
rinde israr ederek demiştir ki: 

Devamlı ve emniyetli bir sulhtur. Şim- teşkil etmiştir. Milli müdafaa ve harbiye 
diki şartlar içinde Ingiliz milletinin bir- nezaretinin talebile hazırlanan bu pro
liği bu sulh davasına en biiyük hizmet garın patlayıcı maddelerin tedarikile al3· 
olur. Eminim ki buna dair bir davet kadardır. Yeni komite harp malzemesi 
yapılacak olursa bütün milleot derhal ve imalinin islahı için teknik ve idari bit 
umumi olarak buna cevap verecektir. proje hazırlayacaktır. 

c lngiliz milleti öyle bir devreye giri
yor ki mevcudiyetinin seyri kökünden 
deği§ecek ve geniş mikyasta sosyal de
ğişiklikler olacaktır. istikbalin emniyet

le telakki edilebilmesi için bütün parti
lerin milli bir sis1em dahilinde birliği 

elzemdir. Sadece silahlanmak kafi değil
dir. Büyük Britanya için hangi şeylerin 
hayati bir menfruı.t teşkil ettiği hakkında 
tam bir mutabakat mevcut olunmalıdır. 

c Demokrasiler diktatörlüklerle mü
nasebetlerini hal vo tesviye çaresini ara
malıdırlar. Ben kC'ndi hesabıma dünya
nın iki ideolojik bloka ayrılmasının bir 
zaruret olduğu fikrini kabulden dnima 
imtina ettim. Eminim ki lngilterenin di
ğer devletlerle münasebetlerinin her 
şeyden evvel adaletli münasebet esasına 
dayanmalıdır. 

c Avrupa için mesele demokrasilerle 
diktatörlükler arasında değildir. Başlı
ca mesele uzlaşma zihniyeti ile sabırsız
lık tlhniyeti arasındadır. lngilterede sulh 
lüzumuna kani obnıyan tek erkek ve tek 
k.OOın yoktur. Fakat milletimizin istedi
ği sulh silahlı bir mütareke değildir. 

Londra 15 (Ö.R) - lskoçyada istira
hatte olan ba:ivekil B. Nevil Çemberlayn 
pazartesi Londraya dönerek çarşamba 

günü yapılacak mühim nazırlar içtimaı
nı hazırlayacaktır. Bu içtimada milli mü
dafaa sahasında hükümetin müstakbel 
siyaseti hazırlanacaktır. Bilhassa hıırp 
zamanındaki teşkilata ehemmiyet veril
mektedir. lngilterenin Ingiliz fabiatına 
uygun bir şekilde bir mecburi milli hiz
met tesis edeceği rivayeti maliye nazın 
Sir Con Saymenin perşembe günkü nut
kile kuvvet bulmuştur. Nazır mecburi 
askerlik ve gönüllülük sistemlerinden 
birini diğerine tercihten sakınmakla be
raber milletin adam ihtiyatlarını her ke
sin ihtisasına göre organize etmek lüzu
munu bildirmişti. Çarşamba günkü içti
mada millt hizmetin kabinece tetkik edi
leceği ve ahalinin hem nüfus, hem de ih
tisas bakımından sayımına karar verile
ceği zannediliyor. 

Londra 15 (ö.R) - Fransız hükü
meti bir emirname neşrederek harp mnl-
7.emesi imali i§i için bir nezaret komitesi 

Filistine gönderilen yeni 1 

lngiliz kuvvetleri 
Londra 15 (Ö.R) - Filistin meselesi 1 Hayfa 15 (ö.R) - 3 üncü Goldstrem 

hakkında Ingiltere ve Amerika arasında alayına men.sup bir Ingiliz taburile bi

geniş müzakereler açılınl§tır. Amerika rinci Nortamberland rı.layından bir ta
seiiri bu Mesele hakkında hariciye ve bur silah endaz bu gün Mısırdan Hay
müsteınlekeler nazırlarile görüşmil§tür. faya gelmiştir. 
Amerika hükümeti Filistindeki tebaala-
rının ve müesseselerinin vaziyeti için 
kaygılıdır. 

3 illi kamın 1926 da Filistin hakkın-
d.>t yapılan Ingiliz - Amerikan mukave-
lesinde Amerikanın muvafakati olma
dan bu müesseselerin vaziyetlerinin de
ği§tirilemiyeceği bildirilmi,crti. Filistinde 
son on beş senede yerleşen Amerika ser 
mayesi 50 milyon dolardır. Amerika te
baasından olan 8000 den fazla yahudi de 
Filistinde yerleşmiştir. 

Londra 15 (ö.R) - Bu gün Hayfaya 
yeniden iki Ingiliz asker taburu gelmiş-
tir. Birinci tabur Mısırdan sevkedilmiş
tir. 

Londra 15 (Ö.R) - Bazı şayialar Fi
listindcki Amerikan tebaasının himayesi
nin lngiltereye tevdi edildiğini göster-

mekte idi. Amerika hükümeti bu şayia
ların esassızlığını ve Filistindeki Ame
rikalıların himayesini daima üzerine al
dığını resmen bildirmiştir. 

dır ve yapılan görüşmelerden ümitvar Macarlara ırk nokta!lından haklı olduk
bir lisanla bahsetmektedirler. 

Berlin, 15 (AA) - Çekoslovakya 
hariciye nazmnni Hitleri ziyareti timdi
lik pratik olmaktan ziyade sembolik 
bir mahiyet iktisap etmektedir.. Şimdi 

Münih itilafından çıkan yeni Çekoslovak 
devletinin kom!lusuna karşı vaziyetini ta· 
mamiyle değiştirmiş olduğunu göster
mek lazım gelmektedir. Prag ile Berlin 
arasında teessüs etmeğe başlıyan müna· 
aebetler Almanyanın Macariatana bir iti
dal tavaiyesiyle baelallllf oluvor. Berlin 

lan şeyleri istemekle iktifa etmelerini, 
yani Karpat altı Rusyası hakkındaki ta
leplerinden vaz geçmelerini tavsiye edi
yor. istikbal için Pragdan teminat alan 
Almanya coğrafi vaziyeti itibariyle T u
na havzasında kendi.si için kıymetli bir 
yardımcı olabilecek bir devletin daha 
çok zayiflemesini istememektedir.. Ma
carların Çekoslovakyanın mühim bir 
parçasını koparmalan için Almanyanın 
elinden geleceğini yapacağına kimse 
fiiphe etmemektedir. 

Londra 15 (Ö.R) - Kanada Ingi.liı. ge
nel valisi Onteryo otoritesi fahri dokto1 
unvanının kendisine verilmesi münase
betile şu sözleri söylemi§tir: 

c Kanadanın hiç şüphesiz, gerek hU· 
kümran bir millet sıfatile, gerekse Ingi
liz imparatorluğunun bir kısmı olarak' 
büyük vazifesi ve ağır mesuliyeU vardır. 
Dünyanın diğer hiç bir memleketi gibi, 
Kanada da dünya i§lerinden kendini ay· 
rı tutamaz. Dahili meseleleri ihmal et
memekle beraber Kanada beynelmilel 
bir siyaset sahibi de olmalıdır. 

Faris 15 (Ö.R) - lngiliz hava heyeti 
şerefine verilen bir ziyafette Fransız ha
va ordusu erkanı harbiye reisi general 
Vilmen bir nutuk söyliyerek lngiliı. hava 
ordusu erkanı harbiye reisi Sir Siril Nu· 
ele karşı dostlugunu bildirmiş ve şunları 
ilave etmi§tir: 

- Geçirdiğimiz bilha~a vahim saatler" 
den Avrupa için çıkan ders şudur: Istik
bali hakiki bir nikbinlik :He bekliyebil
me'k için bütün gayretlerimizi sıkı bil' 
surette birleştirmeğe mecburuz.. 

Danzig 
Yeni bir tehlike 
doğurmayacak 

Londra 15 (ö.R) - Londradaki Po
lonya sefarethınesi Leh ve Alman mü" 
nasebetleri hakkında dol~ bazı şayi
aları tekzip eden bir tebliğ neşretmiştir· 
Tebliğde Danı.ig meselesi Almnnya ile 
Polonya arsında yeni bir ihtilM doğura• 
bileceği korkuları yersiz olduğu söyl& 
mekte ve Leh koridoru meselesi bir luUl' 
mübadelesi ile hal olunacağı hakkındB 
dolaşan şayiaları da yalanlamaktadır. 

-*-
Bulgar komitecisi Bo-

guslav Telavivde 
tevkif edildi 

Kudüs 14 .(AA) - 'Telavivden ah• 
nan haberlere göre maruf Bulgar tecl· 
hi,çilerinden olan ve Filistine pasaport' 
suı. girerek Bulgar hükümeti tarafınclııl1 
aranmakta olan Dimitri Boguslav cJlİl1 
Telavivde tevkif edilmiştir. 

-=--
Yakalanan kaçakçı/ar 

Ankara 14 (AA) - Geçen bir h11f.
içinde gümrük muhafaza te§kilİltı 62 Jı;ııt' 
çakçı, 301 kilo gümrük kaçağı, 3 1'i147 

832 gram uyuşturucu madde, l taban~· 
44 keaim hayvanı ile 1 6 kaçakçı hay~11111 

ele geçirmiştir. 


