


SAHiFE .Z 

Liklerin ikinci devresi başlıyor 

Ajanlık maçların hakem
lerini tespit etti 

üçok • Alsancak ınaçuu Yamanlardan B. Esadın 
idaresi muvafık görüldü.. Bu maç 

c:ok alikah olacakbr ••• 
Pazar günü, liklerin ilk devresi fi- bağlı kalır. Ateş - Yamanlar maçında da 

nalde kaqı karşıya gelen İzmir.in altı biz bir beraberlik elde edileceğine ken
takımı iki gün sonra tekrar karşılaşarak dimizi kandıramayız. Ateşin bu hafta 
şampiyonluk koı:unu paylaşacaklardır.. zail olan tazyik çenheri iki gün sonra 
Futbol ajanlığı bu haftaki maçların ha- ayni şekilde sönük kalır ve Yamanlar 
kemlerini değiştirmiştir. takımı enerjik bir oyun çıkarırsa bir 

Pazar günkü maçta orijinal kararlari- diyeceğimiz yoktur. 
le epeyce sükse topbyan hakem Çekos- Genç Alsancak takımı için de ayni 
lovakyalı Horesi bu hafta Ateş - Ya- şeyleri söylemek mümkündür. Belli 
manlar maçını idare edecektir.. Üçok- başlı elemanlarından mahrum olarak 
Alsancak maçı hakemliğini iki tarafın Üçokun kar~ına çıkmak zaruretinde 
arzu ve ınU\'Rfakatiyle Yamanlardan B. bulunan eski AHay çocukları, bu sui ta
Esat Merter l . .-uhte etmiştir. lilerinden dolayı kaybettikleri avantajı 

Beraberlik haftasında 3 - 3, 2 - 2 ve bu hafta düzgün ve enerjik bir oyunla 
1 - 1 berabere kalan altı takımın ayni kapatmağa çalışacaklardır. Tahmin edi
neticeleri almaları veya oyunların ayni lir ki, Üçok takımı da, genç ve asil ra
avantajlarla neticelenmeleri belki de bir kibinin karŞJStnda daha sarih bir oyun
tesadüf eseri olur. Hakikatte bu hafta, Ja şüphe getirıniyen goller çıkarm'ağa 
kuvvetler arasındaki bariz farklarm çalışsın. 

meydana çıkması bir emri vakidir. İki gün sonraki maçtan Üçokun galip 
Pazann en şanslı takımı Demirsponm çıkacağını iddia etmek mümkün değil

Doğanspor karşısında ayni şekilde bir dir. Riyazi bir neticenin futbol sahasm
muvaffakıyet kazanması biraz meşkUk- dan, bilhassa müsaviye yakın kuvvetler 
tur. Böyle bir netice olsa ol.sa Demirspo- karşısında alınmasını beklemek epeyce 
run müstesna bir oyun çlkannasma müşküldür. 

Ekonomi 
Ella - Türk Ano

nim Şirketi 
Yunanistan ile olan ticarel.i.ınizin ifasile 

lnkişafı imkanlarını temin etmek üzere 
ve Tilrkofisin teşebbüsü ile Ellu - Türk 
klsa isimli Yunan - Türk ıımunıi ticaret 
\'e reprezantasyon anonim şirketi nami
le ~ğıdaki fabrika ve müesseseler ta
rnfından bir şirket tesis edilmiştir : 

1 - Kimyevi gübre ve Ürünler Yu
nan anonim şirketi. 

2 - Kimyevi ürünler sanayii Ano
nim şirketi. 

3 - Atana..<; D. Kosta Emaye ve ma
deniyat sanayii. 

4 - M. Sakelarios ve Co. Kom §irke
ti •İris boya ve vernik fabrikalan.) 

5 - Selarukte Ali Nazım Tütün tica
ı·ethanesi direktörü. 

Triandafilos Fulas ticaret Evi. 
Sefirimizin ve bizzat Tilrkofis reisinin 

ha1.ır bulunduğu şirketin açılma mera
simi, Türk - Yunan isktısacll ıni.iııaseba
tının inkişafı lehinde yeni tezahürata 
vesile teşkil ehniştir. 

Caz kralı 

Gregor 
Caz kralı GREGOR on yedi kişilik. 

zengin bir orkestra ile kısa bir müddet 
için fuar gazinosunda bir kaç konser 
verecektir. 

Bütün dünyaca tc'Uıınnuş ve takdir 
edilrn1j olan caz kralı şelu-imizde de bü
edilmiş olan caz kralının şclırimizde de 
bi.i,yük al~lar toplıyacnğı muhakkaktır. 

rin yüzde yirmisini de kereste ihracat
çılarının ~erbcst tasarrufuna terketınek 
tedir. 

Bu kararname 1 son teşrin 938 tari
hinden itibaren muteber olup aşağıdaki 
memieketler içindir : 

1) Asya ve Adenin üstü. 

2) Afrika (Akdeniz kıyısı memleket
leri ve Fas hariç) 

3) Şimali, cenubi ve merkezi Ameri
ka, 

4) Avusturalya. 

Bazı meınlek~tlere yapılmakla olan 
kereste ihracatına prim verilmekte de
vam edilmektedir. 

İTALYAN İHRACAT MÜVAZENESİ 

ROMANY .ADA İlalya hüküınetinin ithalat ile ihracat 

16 Kanunuevveı &;UNA. 

ŞEHiR HABERLERi 
Vilayet Parti kongresi dii.n vildye

tarafından gelen her tin 
mümessillerin 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SA.BİFEDE -
sal zikı·etrniştir. Bu zatın anlattığına 

göre Seferihisarm ürkmez köyünde 
parti mensuplarından bir zat vefat et
miş, 1500 lira kıymetindeki bağını par
tiye ve Kızılay kurumuna terketmiştir. 
Hatip bu mütevazi mirası, hayata göz
lerini yuman bir partili tarafından par
ti teşkilatına yapılmasındaki parti bağ
lılığına en büytik misal olarak mütalca 
etmiştir. 

Bundan çok mütehassis olan kongre 
başkanı, hazırunu ölen partililer ıçın 
bir dakika hürmet vakfesine davet et
miştir. 

huzuruyle açıldı 

c w 

Büyük 
Kurultaya 
Hazırlık .. 

ŞEVKET BlLGtN 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Vilayetimizde Cümhuriyetin ilan 

edildiği günden bugüne kadar bir 
çok büyük işler yapılmışbr. Bilhas
sa İzmir ~hrinde bariz umran eaer
leri yaratılmıştır. Bununla beraber 
yapılmasıru arzu ettiğimiz işler ya
pılanlarla mukayese edilemiyecek 
kadar çoktur. 

İzmirin ve vilayete bağlı olan şe
hirlerin hakiki bir umrana kavuşma
ları şüphe edilemezki iktısadt kal
bnma hareketile stkı sıkıya müna
sebettardır. 

Vatandaşların kazanç seviyyeleri, 
tediye kudretleri yükseldikçe beledi· 
yelerin, hususi muhasebelerin gelir 
kaynaklan da artacak, hazırlanan 
programların daha kolaylıkla ve isa
betle tatbiki mümkün olacakhr. 

Vilayet parti kongresinin ehem
miyetle üzerinde duracağı dilekler 

Bilahara söz alan B. Hüsameddin 
Balkanlı (Buca) çok olgun olan çalış
ma raporunun aynen tasdikini istemiş
tir. 

B. Salim Hakkı (Torbalı) parti baş
kanı adına mülhakat parti kongrelerine 
gönderilen müşahitlerden edinilen isti
fadeyi ınevzuubahsetmiş ve raporun 
tasvibi lehi.M hararetle bayanatta bu
lunmuştur. 

Kongreden bir intiba.. arasında köylerin kalkınması, köy-
ehemmiyet verilmesi lüzumundan bah- lannı istedik. Her tiyeyi ayrı ayn gö- }ünün refaha kavuşmasını istihdaf 
setJ:n4tir. Bu zat parti tüzüğünde mev- rerek tahsilit yapmak 9)k müşküldü. edenler ilk safta yer almağa layıktır· 
cut olmıyan bir kaydın Izmir teşkili - I.ş dairesi bö1ge lmiri bu meselenin üze- lar. Memleketimizde köy ve köycü-

. rindedir. Fakat mecbuıi bir tahsil şek- lük divasının hayati ehemmiyetini tında mevcudiyetine ~aret etmiştir. 
liyle değil, i.fÇinin de muvafakatiyle hal- bütün fiimulü ile anlamak her şuur-

Vali - Söylenilen sözlere ve eyi te- !edecektir. lu vatanda§ için artık mukaddes bir 

Parti genel ~ dahiJl teşk:ilAt vazife olmahdır. 

Kongreden biı- intiba .. 
B. Kemal, iş raporunun olgunluğun- mermilere teşekkür ederim. Bizim par

dan bahsederek te.sckkürlerini bildir - timiz, hükümete müzaheret eden bir 
miş, halk dilekleri~in hükümet ve be- partidir. Evvelce işçiler Birliğine dahil 
lcdiye dairelerinde takip ve intacınm azanın aidatlarını çalıştıkları müessese
chemmiyetinden bahsetmiştir. ler ücretlerinden keserlerdi. Iş kanunu 

B. Tahir Bor Esnaf ve işçi kurumlıiri buna manidir. Biz hususi surette iş ve
nın hayatiyet göstermesi için tahsilata renlerden rica ederek tahsilata yardım-

yapmamıZI bildirmişti. Bu teşkilAtı yap- Köyler, liasvetli manzaralarından 
tık, parti bqkanma yardımcı bir arka- tamamen kurtularak ne§e ve hayat 
daş seçtik w mer.kea haberdar ettik.. fıtbran bir hale geldikleri gün 

Vali ve parti başlaınınm çok yerinde şehirlerimizin her biri tahmin ve 
olan beyanatı üzerine ·parti ilyönkuru- tasavvur ettiğimizden da'ha güzel. 
!unun iki senelik mesai raporu alkışlar daha mamur olacaklardır. 
aı·asında aynen kabul ve tasvip ohm - Millt Şefimiz Şimali Anadoluda-
muştur. ki tetkik seyahatlerinde bu mühim 

Hesap encümenine işaret reyi.le Ha- davaya kudretli ellerini koymuf?lar
san Çelebi, Tahir Bor, Nazif Akyürek, dır. Büyük kurultayda görüsülecek 
Mehmet Orhun, Sami Gülen seçilmiş- milli davalarımızın ba§ında bu me
lerdir. Dilek encilmeninde de Menemen selenin yer alacağı şüphesizdir. 
belediye ı·eisi Idris Tınaz, Baha Nasuh, Vilayet parti kongresinden temen
Mithat Baykal, Vasfi Idıl, Halôk (Ber- nimiz, memleket derdleri, ihtiynçlan 
gama), Süleyman (Çeşme), Sandıklı üzerinde her şeyin açıkça ortaya 
oğlu (Tire) çalışacaklardır. Kongre bu- konması, büyük kurultaya seçilecek 
gün saat 16.30 da mesaisine devam ede- murahhasların vilayetimizin hakiki 
cektir. çehresini aksettirecek bütün dilekle-

Kongre tarafından Mill.t ŞEFE ve di- ri toplayabilmiş olmalarıdır. 
ğer yüksek maknmlara tl?imat telgraf~ ŞEVKET BİLGİN 
lan ~<rtir. -*-

lzmir barosu dün idare 
seçmiştir .. meclisini 

Tehditle para almak 
istiyen adam suçuna 

inkar ediyor 

Kereste ih.racmdan elde edilecek dövi. arasındaki açığı azaltmak için ithalatın - 1 iNCt SAHİFEDE -
nkis. "l il l . ti' bıl- BAŞTARAFI zin yüzde vl-..nisi tüccarın serbest te ıne mu emay o an sıyase . . .bild' . . 

dudu içinde on beş avukatı bulunm.ıyan S - Her baroda fakir Ye adli müza
yerlerin bir kaça birlettiTilerek bütün barete liyakati uaulen kararla.pn io sa-

İplik tüccarı B. Salamon Gabaydarı 
bir tehdit mektubu ile 200 lira istiyen 
ve paranın bir kısmını alacağı sırada za· 
bıtaca cünnü meşhut halinde yakalanan 
Hüseyin Çengellinin muhakeıne~ne 

ağır cezada başlanmışbr. 
Davacı B. Salamon Gabay hadiseyi 

anlatmış ve Tilkilik parkında suçlunun 
nasıl kendisiyle pazarlığa giriştiğini, kı
zına teslim edilen tehdit mektubunu 

-1--· . . .. mesını ırmlştır. 
tasarrufuna bırakılıyor has.sa ılkteşrın 1938 de lam semcresını R · · • ·ı l · t' · _ıe memleketteki avukatlar baro ·--L:litı- biplerinin itlerini ücret.iz takip edecek . eyı ışan ı e yapı an seçım ne ıcesmtı , ~· 

Romanya hükümeti, evvelce, zahire verroış bulmaktadır. B M" · s· el ittifaka yakın bir ekse- mn içine aluumttır. 1zmir baro levbaam- adli mi.izaharet büroları karulmaştur. 1
--- best d İlkteşrin 1938 de, ithalat 755 ve ihra- . · ti unır . ırLs t k't•tın n ba .. ına lYl>· I da ı Ol! a---L-t --uttur ı Bunlarm kaza merkezlerinde andtatlar- nasıl zabıtaya teslim ettiğini tefeITtiati-ve hu bu bal ihracatÇJuu:ıııa, ser ö- . . . rıye e yem ~ro eş , a ı ~ ...- ' Y._. ...... ..... · 

viz mukabilinde yapacaklan .ihracattan cat 747 mılyon liret olup aradak1 fark .. 1 . . ld 1 .. - }'ki ·ne BB ı 3 _Kamın avukatl~ amme hizmeti dan birer muhabiri bulunacakbr. le anlatmıştır. 
. . . . hn mıştır. are mec ısı uye ı en · • -- ifad 

müteveJlit elde edecekleri dövizlerin yalnız sekiz mılyon lıretten ıbaret kal- Tevfik Fikret Adaman, Cemil Erkli, Saf- mabiyetinde hir mesl~ addederek yal- 6 - Avukat ücretleri hakbnda ba- Suçlu, asliye mahkemesindeki · e-

yüzde otuzunu, serbst ~aıTuflarına ınıştır. vet Hünler Halil Sabri Güleç, Murat ı mz avukatlann yapabilecekleri işlen le9-' rolarca tertip olanarak baysiyet din.nın- sine rağmen bu suçu işlediğini reddet
t.erk.ederek bir taraftan ihracatın serbest ff'.albuki ilkte~ 1937 ~e ithala~. 1.104 Çınar, Hul~si Selek, Emjn Değe{men.1 bit ettiği gibi avukatlıkla içtimaı caiz ol- dan ta.dildi bir ugari ~ret tari.~eai. tan- =~· gu~tae:· A~=~~ celbi için 
dövUli memleketlere akmasın~ diğer ta- rn ihracat 709 milyon, ticaı·et muvaze- Nuri Erboy seçilmişlerdir. Yedekler bil- ' mıyan İşleri de tayin etmiftir. Avukath- %İm olaıuıca.ktır. Bu tanfelere gore avu- _ ~·~ ... 
raftan da müstahsilin zarar görmemesi- nesindeki açık 395 milyon liretti. • h ·t ki d. g';a münhasır i"leri yapanlar kanunen ce- katların ücreti davalann neticesine göre lrz dÖSlllalll-. . a ara seçı ece er ır. .. ~ 

ni temin etmek için bir kararname çı- Diğer. t~af~ 1937 s~esinın ılk on * za tehdidi altındadır. değ.işmiyeceği gibi avukatlar deruhte et- Çeşme kazasının Çiftlik köyünde Hü-
karmıştı. rı.yında~ ıthalat 11~2, ~·aca~ 6.415, Dün temas ettiğimiz salahiyettar bir 1 Avukatlar baronun, barolarda adliye tikleri dava ve işin mevzuu olan men- sey.in oğlu Kazını, kuyudan su çekmek-

Bıı defa, yeni wr kararname, Avru- arad~. fa~k 4.807 milyo~ l~et ~ken 938 zat yeni avukatlık kanunu hakkında bir 1 vekilinin mürakabesi altındadırlar. Avu- faatle:re iştirak etmek veya devralmak te olan on dört yaşında Zehra isminde 
pa dışı memleketlere yapılacak kereste senesının ilk on ayındaki ıthalal 9.071, muharririmiı:e aşağıdaki izahatı vermiş· katların meslek. şeref ve haysiyetile ka- gibi hareketlerde bulunmıyaı:aklardır. bir kıza taarruz etmiş ve yakalanm~br. 
(Güm. İst. No. 637 - 654) ihracatı mu- ihracat 6.482 ve aradaki fark 2.589 mil- bili telif olmıyan hareketleri ceza ile kar- Kanun, avukat ücretleri için bazı bak- -·-tir. 
kabilinde elde edilecek serbeı>t dövizle- yon liret olınll§t.ur. -4: 3499 numaralı kanun memleke- ~ılanacaktır. Disiplin cezalannı ilk dere· lar tanunıştır. Avukata iş getirmek vesi- Orijinal bir lurSIZhk 
, 

Y-:a:li M al::Z ; llW 5 2 •••W'~/'////.JDıı.. d k 1 k ı k' h d · cede baro disiptı·n meclisleri tayin ede- lesile müekkil veya avukattan para alan Sut' "apurunda bir hırs121ik vakası· ol-, ' timiz e avu atı mes c ı ayatın a yenı • 

K 1 k Si• neması I~.~ bir devir açıyor. Bu kanun biitün Avru- cektir. Bunların kararlan. Ankarada tadı"rh.ısları hapis cezasile tecziye etmekte- muştur. 
U•• tu•• rpar pa ve diğer m. etf:ni memleketler. k~nun- mahkemci temyiz birinci reisinin riyaseti Vapurun büfesinde içki içen Hikmet 

! 
lan gayet iyı tetkik olunarak ıhayaca altında temyiz ikinci reislerinden üç ve 7 - Avukatlann malUliyet ve sakat- isminde bir gencin üzeri arandığı za-

T l r ; uygun bir ·şekilde hazırlanmış. baroların bütün Türkiye barolan tarafından seçile- lıkları düşünülerek bir aile sigortası mec- man iki tabak görülmüştür. Suçlu, sar· 
Yine 2 filimle sayın müdavim- e eı on . mütalaaları da göz önünde tutulamk en cek üç avukat ki, ceman yedi kişilik biT buriyeti konulmuştur. Sigorta şartlarını hoşluk saikasile tabakları cebine yerleş-

lerr"nr·n huzuruna çıkıyor 3151 ~ iyi bir ~ek.il~ çıkmı~tır. Kaaunun hüli- haysiyet divanı nezdinde itirazen ve kat'i haysiyet divanı tesbit ederek altt baro- tirdi!,<ini söylemektedir. 
derecede tetkilı:. olunacaktu. nun mümessilleri bunları tetkik edecek-sası tudur: 

1 YONUN METRESi ~ ı _Eski barolar kalkmı~tır. 4 - Diııiplin meclisleri ve haysiyet tir. Maksada uygun bir sigorta yapıla- Portakal mevsiminde her gün Porta- NAPOL ~ 2 _Hududu dahilinde en az on beş divanları, avukatları meslekten menet· mazsa, adliye vekaleti hükmü şahsiyeti kal yemeği ihmal etme. Kilerini portakal 

Tamamiyle renkli büyük tarihi filim 

Oynıyan: MIRIAM HOPKINS 
Napolyonun Elbe adaama nriedildiii mman avdeti esnasında cereyan 

eden vebyil t.svir edea ba filim, ınenu itibariyle haki-
bten ıöriihneie değer kıymettedir 

2 - ŞEHiR ATEŞLER iÇiNDE 
Büyük Fnnım artistleri 

Suzy Vernon - Gabriel Gabrio 

AYIUCA : POKS JUKNAL 

~ avukat bulunan her vilayetin merkezinde mek gibi en ~ddetli cezaları tatbik ede- haiz bir tekaüt ve yardım sandığı ku- ıeçel ve şuruplariyle doldw·. 
~ bir baro teşkil olunmuıtur. Vilayet hu- bilir. racaktır. En sağlam gelir Devlet tahvilidir. 

~ Devlet tahvili alan hem kendine ,henı 
~ izmir limanında 1'ska"" n ölçüler işi yurdun imarına yardım etmiş olur. 

ihracatta büyük bir Her nuntakada olduğu gibi Ege mın- Teşekkür 
artma vardır- --=-- takası ölçüler baş müfettişliğinde de 7 / 

--0-- Umum mu·· d u·· ru·· 12/938 tarihinde açılan kurslara iştirak Sevgili annemiz Meliına Kartalın kısa İzmil' acentalar birliği listesine göre bir hastalığı müteakip aramızdan ebedi· 
·a d ilk kA ak etmiş bulunan 16 grup merkezi ayar 

mevsim iplı asın an on anun - d •• ld • .. yen ayrılması ile cenaze merasimine iş-
şaınına kadar İzmir limanından rnuhle- ll 0 ge 1 memurlarının maltlma~ ve m.ük:teseba- tirak eden kıymetli dostlarımıza ve aY-
l!l ınemleketlere 63435 ton üzüm, 34679 tını arttırmak maksa.dıyle verilen ders- t 

1 
f ktu la bu··yük· kederı·-

u. Sıhhat vekaleti :iskin umum müdürü . nca c c 011 ve nıe p 
ton incir ihı-aç ediln~tir. Yalnız Alman- B. Cevat dün Ankaradan şehrimize gel- ler devam etmektedir. mize ortak olan tanıdıklarmw:a aytl 
yaya yapılan ihracat tutarı 45259 ton Dl.iş ve alakadar memurlar tarafından Bu maksatla; dünkil Ankara :::ıpre- ayn te~kküre acımız marn olduğundan 
üzüm ve 14339 ton incirdir. karşılanmıştır. Umumi müdür şehrimiz~ siyle iktısat vekileti ölçüler mü . üğü !laym gazetenizin tavassutunu rica ede-

3 - 10 ilkkanun haftasında 1755 bal- de bir iki gün kalarak iskin itleri ve muavini bay Lemi Aksoy şehrimize riz. · 
yası Alm3nyaya, 364 balyası Romanya- bi1basaa göçmenlerin iskin1arına ve ter- gelmişlerdir. Kızı SEMİHA SAYGUN 
ya, 54 balyası da Romanyaya olmak tilerine ait •-1-1- ---·1 o'Jacaktır. Bugün saat 16 da ayar memurlarına ve damadı İSMAİL F. SAYGUN SEANSLAR : Her gün Napolyon 3 - 5.30 - 9.10 da ~- .. ~ .... 
üzere 2173 balya pamuk ihraç edilmiş- = fennt ve kıymet). bir konferans irat ile 

ŞEIIIK ALEVLER iÇiNDE 4.15 - 7.45 te ... • ...... ~ ... 1•1•11 M tak da d çılan kurs r ll>~11?..&ı 
tir. Ayni hafta içinde 16.'Je ton tütün, ftll •csys n armara mm asın 8 a - ,~ Çocuk zevk ve nese kaynağıdır .. CUMARTESi ve PAZAR 12.30 da Napolyonla başlar.. d 1 f , d v - " 

FIATLER Kiiltilrpark duhtiliyesi daJıiJ 20 - 39 .. Pmnlan maada talebe 1630 ton palamut, 2Qt} ton palamut hi.Ua- Burnavada Kanber isminde bir deli- far a ayar memur arına .ennı ve eger- Çocuğu sev .. Yılda bir lira ver .. Ço-
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Vekiller Heyeti toplandı 

lnkılip 
Müzesine 

Ebedi Şele ait ebedi 
hatıralar ilave edildL 

Bu toplantıda köy ve ziraat kalkınnııa 
planları tetkik olunmuştur . 

Ankara 15 (Telefonla) - Milli ŞEF Inönü yakında Ankara vilayeti için- yasetinde icra vekillerı heyeti toplan-

İstanbul, 15 (Hususi) - Bayezitteki 
inkılap müzesinin Atatürke ait kısmına 

yeni eserler konmuştur. Ebedi şefin el 
yazılarına ait kıymetli vesikalarla bazı 
elbiseleri, Dolmababçedeki katafalkın 

etrafındaki altı meşale de bu müzeye 
nakledilmiştir. 

lsmet lnönü bugün şehirde bir gezinti de bir tetkik seyahati yapacaktır. Belli ml§tır. 
başlı bazı kazaları ziyaret eylemeleri Saat 20.30 a kadar devam eden bu 

-·-Tedavüle çıkarılan Yeni 
mukarrerdir. )'apmış, sergi evi önünde otomobilden 

inerek açık sergi evini ziyaret etrni§ 

.Ye yürüyeıek büyük Millet Meclisi bi

l'laSma gitmiştir. 

Ankara 15 (Telefonla) - Bugün öğ
leden sonra saat 15.30 da Ziraat vek~
letinde Cümhurreisi Ismet Inönünün ri-

toplantıda köy ve ziraat kalkınma plfın 

ve kor..e;resi hazırlıkları tetkik olunmuş

tur. 

harrli banknotlarımız 
doksan dokuz milyon 

liradır 
Ankara, 15 (Hususi) - Türkiye 

Cümhuriyet Merkez bankasının son teb
liğine nazaran 15 ikinci teşrin tarihin
den itibaren tedavüle çıkarılan yeni 
harfli banknotlar beş liralıklar 37 mil
yon, 10 liralıklar 22 milyon 422,690, 50 
liralıklar 20 milyon 466350, 100 liralık
lar 19 milyon 443800 olmak üzere ce
man 9 milyon 722790 liradır. Mukabilin
de ayni mikdarda eski harfli banknotlar 
tedavülden kaldırılmıştır. 

INGILIZ MILLi MüDAF AA NAZIRI DiYOR Ki: 

Artık kuvvetliyiz. Buıidan böyle kim
•• se zaafımızı ileri suremez 

Lon.dra 15 (A.A) - Milli müdafaa 
nazırı Sir Iruskip Ingiliz imparatorluğu 
eemiyetinde imparatorluğun müdafaası 
hakkında bir konferans vererek ezcüm
le demiştir ki: 

başevkilimizin icraatı ne dahilde ne de 
hariçte zaafımız hakkındaki mütalea -
larla zorla§'tırılmıyacaktır. 

uzak doğudaki hareketi için elzem olan 
bir üstür. Doğuda Singapurun emniyeti 
batıda Ingilterenin emniyeti kadar nıü
himdir. Bu emniyet Avusturalyarun ve 
Yeni Zelandanın müdafaası için olduğu 
gibi Hind Okyanosu kapısının muhafa-

-*-ikramiye alacak 
sıhhat memurları 

Müdafaa ·vasıtaıarıılıızı ehemmiyetli 
aurette kuvvetlendirdik. Bundan böyle 

Ingilterenin uzak şarktaki vaziyeti 
çok düzeıl.mi§tir. Singapurun müdafaa
sı için yapılan yeni tesisat ikmal edil -
miş gibidir. Singapur Ingiliz filosunun zası için de lazımdır. • 

Litvanyadaki intihabat 

Ankara, 15 (A.A) - Aldığımız ına

lUm.ata göre sıhat ve içtimai muavenet 
vekAleti 30 yıl hizmet mukabili vekalet 
memurlarına verilecek ikramiyeler kar
§ılığı olarak hususi idareler bütçelerine 
l5z.ım gelen tahsisatın konulmasını vila
yetlerden istemiştir. 

lktısat 
Netice ilan edilme~i. Fakat Memelde Alman listesi- -=--

nin reylerin yüzde 87 sini topladığı temin ed~liy~r _ 
Paris 15 (ö.R) - Litvanyada intiha- vanyalı olacağı bu suretle Memel Al -ı ri için emir verilmiş oldugu temın edıl-

Vekili Istanbula 
gitti 

bat neticesi henüz ilin edilmiş değil - man karakteri dünya nazarında kat'i mektedir. . 
dir. Fakat Memelde Alman listesinin olarak tesbit edildiğini bildiriyor. Kovno 15 (A.A) - Meınel direktu- Ankara 15 (Telefonla) - Iktısad ve

kili Şakir Kesebir ve inhisarlar vekili bu 

akşam harcke-t eden ekspresle Istanbula 
gitmişlerdir. 

kazandığı ekseriyet yüzde 87,1 i bul - Kovno 15 (A.A) - Hükümet hali arı muvakkaten her türlü siyasi toplan-
makta olduğu bildiriliyor. hazırda ikamet etmekte oldukları yer- tıyı menetmiştir. 

leri terke mecbur olan ecnebilere Lit- Memel 15 (A.A) - Memel meclisi 
Berlin 15 (Ö.R) - B.M.D. ajansı Me

ınelde D.r. Naymanın Alman listesi bir 
ı:nilyon .sekiz yüz yirmi bin rey kazan
dığını Memel Diyet meclisinde azanın 
Jirmi yedisi Alınan ve ancak dördü Lit-

vanyaya girmek müsaadesini vermeme
ğe karar vermiştir. Kovnoda ikamet 
etmekte olan işsiz ecnebilen! şimdililıı: 

vilayetlere gidip yerleşmeleri ve sonra 
Litvanyayı büsbütün tcrkcdip gitmele-

Lima konferansında 
Amerikan projesi etrafında tetkik 

ve fikir teatisi yapıldı 
Linama 15 (A.A) - B. Hul dün metni bugün neşredilecek olan po

litik mahiyette bir Amerikan projesi etrafında bütün heyetler ile fikir 
teatisinde bulunmuştur. Bu fikir teatisi bu sabah da devam etmiştir. 

Anlatıldığına aöre bu Amerikan projesi şimali veya cenubi Ameri
kada her hangi bir memlekette Amerikan olmıyan bir hükümetin te
ıekkülü suretiyle sulh tehlikeye girerse iştişare lüzumuna ait bulun
maktadır. Proje ayni zamanda Amerikayı alakadar eden meselelerin 
müzakeresi için Amerikan memleketlerinin hariciye nazırlan arasında 
her sene bir kere ve eğer icap ederse bir kaç kere toplantı yapılmasını 
da ileri sürmektedir. 

.. WSM 

Elhamra idaresinde 
MiLLİ KVrüPHANE SİNEMA$J 

Giizelliğine doyamıyacağıruz, hatırasını senelerce unut.amıyacağınız 
bir şaheser başlıyor .• 

Sinemanın bir harikası - Tatlı sesin - Nefis Renklerin - ilfilı.i güzelliklerin 
birleşmesiyle vücut bulan 

Şahane Çılgınlıklar 
(GOLDVYN - FOLLIES) 

ŞAHESERi 
UNITED ARTIST şirke~ 3.000.000 dolar sarfiyle yarattığı hakiki sinema' ı... 

Nefis - eğlenceli bir mevzu içinde görühnemiş - duyulmamış güzeUikler 
Amerikarim meşhur Metropolitan artistlerinin iştirakiyle TRA VlATA 

operasının en güzel parçaları ... 
PROGRAMA ILA VE OLARAK : Ebedi Şefimiz Atatürkün sesli sinemanın 

ilk icadında filme ahnan ve bugüne kadar hiç bir yerde gösterilmiyen nutuklar r 
S E A N S L A R : 3.30 - 6 - 8.30 

._ ......................................... 11 

BA$AGR 1S1M1? 
Eğlenti ~eminde~ sonra gelen baş ağrısı, ~de 
bozuldugu '~ Toxın" lerin vücudunuzda çogald
ığına isarettır. Bu tehlikeli" Toxin" leri ENO 

,~ "MEYVA TUZ~_''. içerek def ediniz. ~NO 
~ leziz ve kuvvet vencıclir. ENO kanınızı temizler, 

vücuddaki zehirleri atar, baş ağrısı ve kabizin 
önüne geçer ENO size sıhhatınızı ve kuvvetiniıi 
iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

seçiminin muvakkat netice~i: 
Alman listesi 576,486 rey, 
Litvanya listeleri 130.085 rey. 
Bu hesaba göre Alman listesi reylerin 

yüzde 81,5 ini kaza.'llllıştır. 

ltalyanlar 
Trablusgarp yerlilerini 
ana yurdlarından 
kacırtmak mı 
istiyoı•lar •• ? 

Paris, 15 (Ö.R) - Fasta ve bilhassa 
Taz şehrinde büyük heyecan vardır. 
Libyaya yirmi bin kişilik bir İtalyan ko
lonisinin daha gönderilmesi bu heyeca
nın sebebidir. Fastaki kanaate göre İtal
yanlar Trablusgarp yerlilerini ana yurd
larından kaçırtmak siyasetini takip edi
yorlar. 

Hava Raporu 

-*-
ft.nkara parti 

kongresi 
Ankara 15 (Telefonla} - Ankara 

parti vilayet kongresi bugün toplanmış
tır. 

-lf-

M illi Şef bugünlerde 
Orta Anadoluyu 

gezecekler .. 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE -
tin ayni derecede büyük ehemmiyet ta
şıyacağı muhalckaktır. 

İnönü, gezdiği yerlerde köylü ile yap
tığı temaslara çok ehemmiyet vermek
tedir. Bunların büyük küçük bütün ih
tiyaçlariyle yakından alakadar olmak
tadır. 

Köy kalkınması davasınıtı muhakkak 
İstanbu1, 15 (Hususi) _ Devlet mc- surette zafere sevki reisicücumhuru

teoroloji dairesinin son raporuna naza- murun en fazla ehemmiyet verdikleri 
ran bugün hava sühuneti Karadeniz kı- bir dava olmuştur. 
yılarında iki derece yükselmiş, diğer İstanbul 15 (Hususi muhabirimizden) 
bölgelerde altı derece düşmüştür. Parti vilayet kongresi bugün vali Lütfü 

En düşük sühunet Muğlada dört, Er- Kırdarm nutku ile . açıldı. 
zurumda beş, İspartada beş, Bolu, Af- Atatürkün aziz hatırasına hürmeten 
yon, Beyşehirde yedi, Eskişehir, Kütah- beş dakika sükilt edildi. Senelik rapor 
va ve Sivasta sekiz derecedir. okundu, komisyonlar seçildi. Müzakere
. En yüksek si.ihunetler İzmirde on, ler üç gün devam edecektir. 
Adanada on beş, Antalyada on altıdır. .... 
Yarın Egenin cenup kısmında hava " y lıw uk1 kaimdir 
k bul tl k iht. all wışlı urdun var gı çoc a .. ço u u, pe az un e az yag , 

0
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d . w bö'l 1 d w lı ktir .uQ.IUIDSı.ıc.ı.ıA.tan o en yavrwan u-
ıger ge er e yagış geçece . . .. Yılda b' lira Çocuk ku-
B .. Ankar d i.ih" t d'' . ...+ Is şun.. ır ver. ugun a a s une o .. ., -

lanbulda sekizdir. runıuna üye ol. 
mmmnmmrBBrıPJJırtlD:z&l!IPtm1• 

Komşu memleketlerde Bükreş, Ode
sa ve Sivastopolda hava karh, Atina, 
Belgrad ve Sofyada kapalı geçmiştir. 

Atinada en düşük sühunet sekiz, Se
lrmikte dokuzdur. 

Portakal mevsiminde bol, bol reçel 
ve şurup yapmayı unubna. 

Bol, bol reçel yiyen çocuk. 
Kuvvet ilacına muhtaç olmaz. 

~.l••mw~s*MBl!lmB• ................................. ..,. 

! TA Y YARE Sineması ~ 
BUGVNDEN İTi,AREN 

Sinemanın en büyük Komik fılıni 

SPOR KRALLARI 
Bütün dünyanın sevdiği komikler 

FERNANCEL \le RAIMU 
Sizleri mütemadiyen iki saat hiç durmadan güldüre~ektir. 

AYRICA: Zengin ilaveler ..• TELEFON: 3645 

"' 
~ 

· SEANSLAıc. : 2.30 - .f.30 - 6.50 - 9. 
CUMARTESi, PAZAR : 1! - 3.38 - 4.3& - 5.5@ - 9 

SO:N HA·ae·R 
-.~ ., ~;1 . 

Ebedi Şefin anıdı tek
lifleri tetkik edile.cek 

· Ankara 1 S (Telefonla) - Atatürk için yapılacak anıd hakkında 
mütahassıslann tekliflerini tetkik edecek tali komisyon yarın baş ve
kalette toplanacaktır. 

Kurultayın toplantı gü-
nü vilayetlere bildirildi 

Ankara 1 S (Telefonla) - C. H. Partisi fevkalade kurultayının 
ayın yirmi altısında toplanacağı vilayetlere bildirilmiştir. Kuı:ultaya 
bazı vilayetlerin valileri parti reisi sıfatile iştirak edeceklerdir. 

F ransanın 939 bütÇesi 
Varidat ve masraf 76 milyar üzerin
den müvazeneli şekilde tesbit edildi 

Paris 15 ( ö.R) - Hariciye nazırı Jorj Bonne bütçenin mebusan 
meclisinde müzakeresinde siyasi vaziyet hakkında beyanatta btıluna- , 
cak ise de umumi münakaşa yapılmıyacaktır. 

Paris 15 ( ö.R) - Başvekil Daladiye mesai ve hava nazırları ile 
general Dekani kabul etmiş milli müdafaaya taalluk eden işler görü· 
şülmüştür. Bilhassa Afrikadaki Fransız topraklarının müdafaasını 
takviye için icap eden krediler mevzuu bahsolmuştur. 

Hariciye nazın Amerikanın Paris maslahatgüzarı Vilson ile itimad
namesinin bir suretini takdim eden Güba sefirini kabul etmiştir. Ce
zayir eşrafından bir heyet Leburje tayyare istasyonunu ziyaret ederek 
istasyonun mazisi ve istikbali hakkında verilen izahatı dinlemiştir. 

Paris lS (ö.R) - 1939 senesi Fransız bütçesi 76 milyar 152 mil
yon varidat ve 76 milyor 128 milyon masraf olarak tesbit edilmiştir. 
Yeni bütçede muvazene temin olunmuştur. 

Iraktaki komplocular 
Devletin emniyetine karşı komplo 

kuranlar yakalandılar 
Paris 15 ( ö.R) - Bağdattan bildiriliyor: 
Bir kaç gündenberi hafif surette rahatsız bulunan Kral Gazi iyile!;)· 

miştir. 

lrak devletinin emniyetine karşı komplo yapmakla müttehim olan 
Sadık Necip, Hüseyin Baş namında iki kişi daha tevkif edilmiştir:--
Şimdiye kadar tevkif edilmiş olanlardan bir çoğu serbest bırakılmış
lardır. 

Bağdat 1 S (A.A) - Devletin emniyetine karşı komplo yapmak 
suçundan tevkif edilen şahsiyetler 1937 senesi temmuzunda ö]dürül
müş olan general Bekir Sıtkımn yakınlanndandır. Bunlar evlerinde 
mevkuf bulunmaktadır. Aralarında sabık müdafaa nazırı Mahmut 
$eh, general Bekir Sıtkının sabık yaveri yüzbaşı Ali Halis, sabık Lon
dra ateşemiliteri Albay Şakir vardır. Baroya mensup beş kişi de mev-
kuf bulunmaktadır. · 

Japon Çinizaptedemez! 
lngiltereden başka Amerika da Çi-

ne mali yardın1da bulunacak! 
Londra 15 (A.A) - Taymis gazetesinin bildirdiğine göre lngilte· 

re hükümeti halen japonya tarafından dokuz devlet muahedesi ile te
yit edilmiş bulunan açık kapı politikasına muhalif olarak japonya ta
rafından alınan ekonomik tedbirlerin tesirini karşılamak üzere Çine 
mali yardım imkanlarmı tetkik ebnektedir. 

Londra 15 (ö.R) - Finansiyal Times gazetesi lngiltereden başka . 
Birleşik Amerika cümhuriyetlerinin de Çine mali bir yardımda bulu
nacaklarını yazıyor. 

Londra 1 .5 ( ö.R) - Tiyen-Çinden bildiriliyor: 
Japonlar bu şehirde ecnebilerin imtiyazlı mıntakalarını abloka et· 

mişlerdir. Alakadar devletler bu hareketi şiddetle protesto etmişlerdir. 
Vaşington 15 (Ö.R) - Japonyanın Vaşington sefareti müsteşarı 

Merlen üniversitesinde bir nutuk söyliyerek japonyanın Çini zaptet
mesi kabil olmadığını, 400 milyonluk bir millete arzusu hilafında ta
hakküm edilemiyeceğini. japonyanın hedefi Çini zaptetmek olmayıp 
bu memlekette japonya aleyhindeki zehirli havayı kaldırmaktan ·· 
retolduğunu söylemiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BUGON MA TlNELERDEN tTtBAREN 

IZMIRDE iLK DEFA 
1 - Haydutun Oğlu 

( AR1ZONA BtLL ) 
Canavar bir babanın çocuğu aşkına kendisini feda edİ§İ 

FEVKALADE KOVBOY FlLMt 

2 - Lore 1 Hardi lsviçrede 
Türkçe Sözlü Kahkaha Kahramanları Tarafından 

3 - TORKÇE 1ZAHA TLI YENi ( FO}!_} JURN~ 

SEANSLAR: Cumartesi, Pazar 9. 11. 2. 5. 8 .•• 

J 
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aşk ve macera Büyük romanı 

Macar ve lskoçya milli takımları-
-85-

ketmek istediği gibi bu işe polisin de 
el koymasını arzu etmiyordu. Çünkü 
bu suretle Loransın da mahvına yürü
müş olacaktı. O genç kızın düşmanları 
ile, haydutlarla elbirliği yaptığına o ka
dar emindi ki.. Kalbindeki büyük ve 
temiz aşkı onu kendi eliyle zabıtaya 

teslim etmekten alıkoyuyordu. 

nın karşılaşması heyecanlı oldu 
- Dernek sen biliyorsun .. Nrısıl? .. 

Bunları ne suretle öğrendin~ 
- Benim de kendime göre hususi 

cPlan> larım var. Bu pli'ınlar sizi yakın
'dan alakadar etmez amma .. Doğru söy· 
lediğime. hakikati söylediğime inanınız 

Mösyö .. 

Mavar takımı Ham urg şehir takımını 2 • o yendi-. Kladno Çekoslovak 
takınU dört maç içfn Türldyeye gelecektir-

Jan. o le.adar bitle.in bir halde idi ki 
ısrar etmedi. Zihninin perİ§anlığı içinde 
kafasına gelen tek suali sordu: 

- Peki amma .•• deai. Sen bu gece 
tiyatronun önünde ne dola,ıyor, ne arı
yordun} 

Cüs bu suale birdenbire cevap verme
di. Eğer cece olmasaydı veyahut aydın
lık olsaydı Jan Cüsün kızardığını fark 
ederdi. 

- Ben ... Dedi... Ben ... Sadece si
zin bu gece bulunduğunuz bu yerin etra· 
fını kontrol ediyordum. Polia müfettişi 
Ba,e bana imkan buldukça size nezaret 
etmemi tavsiye etmişti. 

Hem geldiğlme iyi etmit.ro. Çünkü l>u 
suretle o ';nerun ve menhus csarı yılan>ı 
gördüm. O .. e Karjak .. ikisi de bu gece 
orada idiler.. Her halde bu vaziyet on· 
ların yeni bir fırudak çevirmek üzere ol
duldannın d~lilidir. 

Jan, Cüse cevap vermedi. Sadık u~
ğınm sözlerini kahul etm~ gibi görünü
yordu. Fakat kafasına yerlcşmİf olan 
ıüpheyi bir türlü çıkanp atamıyordu. 

Apartımanlanna gelmişlerdi. 

Kendini yatağına ath. 
Vücudu at~ler içinde yanıyordu. 
Ve ... Bu humma nöbeti arasında ya· 

nan dudaklanndan kesik kesik 'u isim 
dökülüyordu: 

Lorana ..• Lorans ... Lorans ... 
Hanri Subeyran tam bir n~e içinde 

apartunana döndüğü zaman onu bek
liyen Gus Janın uğradığı hayal suku
tunu anlattı. 

Genç doktor çok müteessir oldu. Bu 
tesadüfün arkadaşının hayatı üzerinde 
oynıyacağı fecl rolü düşündü. Hemen 
Janın yanına koştu. Onu bu bitkin ha
linde mukavemet ve mücadeleye yeni 
baştan hazırlamak lazımdı. Fakat Jan 
yalvarır gibi bir sesle: 
-Hayır Hanri, dedi. Artık bana bu 

mesele etrafında hiç, hiçbir şey söyleme. 
Artık herşey bitti, mücndeleden vazge-

l
çiyor..un. Kendimi .. şerefimi kurtarmak 
imkanının kalmadığını anladım. 

i - Fakat Jan, onlar mücadeleden 
ı vazgeçmiyorla:. Delikanlı omuilarını 

silkti, cevap vermedi: 
1 

- Hiç değilse polis müfettişi Başeye 
itimat et ve işin cereyan tarzını ona bı
rak .. 

Bu söz Janı sarstı. Elem ve ıstırap 

dolu bakışları ile doktora sordu. 
Hanri Subeyran bu bakışlardan na

sıl bir yaraya t ?mas etliğini anladı ve .. 
sustu .. 

Evet.. Jan, her türlü mücadeleyi ter-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Kiralık apartnıan ~ 
: Şehir gazinosu arkasında 1382: 
5 sayılı (Gül sokuk) ağzında denize i 
: nazır konforu haTİ yedi odalı yeni: . . 
: inşa edilmi" bir ev kiralıktır. : 
E Görmek -\'e göriişmck istiycnlerin E 
: gazetemiz idarehane.~ine miiracaat- E . 
: ıeri. : 
···· · ········· · ·· ····· ···· · · ············~ ·· 

Hanri yavaşça sordu: 
- Şimdi ne yapmak istiyorsun Jan? 
Jan içini çekti: 
- Senin yanındaki mesaime devam 

etmek ve böylece kendimi unutmak ve 
unuıturmak istiyorum. Senden istiye
ceğim yegane şey, sana olan tek ricam 
bundan ibaret Hami .. 

Eski hayata yine başladı .. 
Jan artık bütün gününü Hanrinin la

boratuvarında geçiriyordu. Hanri onu 
teselli etmek ve yanından ayrılmamajt 
için kendini eskisinden fazla işine verdi. 

Maamafih gecelerini ekseriya Tatia
no ile umumi eğlence salonlarında bu
luşarak geçiriyordu. 

Hanri artık adamakıllı tutulmuş, 

Kontese Aşık olm~u. Kontes te ona 
karşı daha yakın görünüyor, daha sı

cak hareket ediyor ve.. aşkını muka -
belesiz bırakmadığını ihsas ediyordu. 

Bu hal genç doktor için bir saadet 
teşkil ediyordu. Bir gece yine beraber 
oldukları sırada bu kurnaz ve fettan ka
dın onu büyüleyici işvesiyle sararak 
şöyle demişti: 

- Biliyor musunuz ki ben sizin bü
tün zamanınızı işgal eden çalışmaları
nıza karşı adeta kıskançlık duyuyorum. 

Hanri şu cevabı vermişti: 

- Madam, işlerimi bitirmek üzere
yiın. Artık sonuna geldim. Ondan sonra 
daima .. daima sizinle meşgul olacağım. 

Tatiano, aynı işve kurnazlığı ile baş
ladığı zemin üzerinde yürüdü: 

- Ah .. O zaman ben daha çok sevi
neceğim .. Daha çok memnun olacağım. 
Fakat.. Acaba bu daha çok sürecek mi? 

- Size bunun pek yakın olduğunu 
söylersem .. • 

- O :r.aınan dünyalar beniın olur. 
- O halde uzun mesa1ınfn neticesini 

elde elınek ıçin. daha fazla acele ede
ceğim. V e o zaman size bin defa tekrar 
ettiğim (beni seviyor musunuz~) sua
line cevap vereceksiniz. 

- Belki .. 

··BİTME i .. 

Nab'us ro unda 
- BAŞTARAFI t iNCİ SAllİFEDE -
ralanmtşhr. Sui ka~tlar çoğaldığından aıı
keri0hükümet l layfa şehrini 200 ııterling
lik nakdi cezaya mahkum etmi~tir. 

Tedhişçilere kal'§ı askeri harekat bil
ha88a Nablus - Cenin - Tulkerim civarın
da şiddetlenmi,tir. 26 köyde araştırma· 

lar yapılmıııtır. 

Atina (A.A) - Llk maçlarının fina- etmekte olan Macar milli takınu Buda
line kalan Panatinaikos - Apollonu 3-0 peşte muhteliti olarak Buradaki şehir 

yenerek Atinn şampiyonu olmuştur. muhteliti ile karşılaşmiştır. Fazla seyir-
Pfrede, Etnikos - 01impiakos ile 2-2 ci istiap etmemesi yüzünden 18.000 ki§! 

berabere kalmışsa da puan itibariyle Pi- önünde yapılan bu karşılaşmada Ma
re şampiyonu olmuş, Selanikte Herak- carlar fcvkaHlde teknik bir oyun oyna
lis Ment 2-0 mağlOp ederek Selanik mı.şiar ve rakiplerini 2/0 mağlup etmiş. 
şampiyonu olmuştur. lerdir. 
MACARİSTAN - İSKOÇY A Birinci haftayunı 1/ 0 Macarların Je-
GLASGOV (A.A) - İbrospo.rkt.a 2Q hine bitiren bu maçta bilhassa Şaroşi 

bin seyirci öni.inde Macar milli futbol kardeşlerle ıni.idnfi Biro çok beğcnilmi.ş

takımı ile karşılaşan İskoçya milli takı- tır. 
mı rakibine karşı hak ettiği galibiyeti ÇEKOSLOV AK.YADA 
kazanmıştır. Kladno futbol ekibinin dört maç yap-

Hiç bir 7.aif noktası bulunmıyan fs- mak üzere Türkiyeye davet edildiği ha
koçya milli takımı ilk haftayımda Ma- ber alınmıştır. Kladno, şimal Afrika ve 
carları çok ağır bir baskı altına alınış- Filistinde de maç yapmak için davet 
lardır. Hücum hattının solunu teşkil cdilm4i olduğundan Türkiycdeki karşı
e<lEon Back ile Gillick Mar.ar kale.sine )aşmalarını bu kış turnesine ithal etmek 
ardı arkası kcsilmiycn tehlikeler varat- niyetindedir. 
mağa muvaffak olmuştur. ı BİSİKLET 

Macarlar, bu karşılaşmada Polgarı sağı Zürih (A.A) - Enternasyonal bisik
muavin olarak oynatmışlardır. Fakat ne lct federasyonu yıllık toplantısını ya
bu oyuncu ve ne de diğer iki muavin parak öni.imü7.deki yıl içinde yapılacak 
Turay ile Dudas kendilerinden beldeni- olan euterruısyonal yar.ışların pr.ogranu
len oyunu gösterememişlerdir. nı teshil etmiştir. Bu programa göre, 9, 

İkinci haftayımda Macarların daha 11, 13, 16 haziranda amatörlere ınahc;us 
muvaffakıyetli bir oyun çıkardıkları gö-j Kopenha~ büyük mükafatı. 
rülmügtür. İsko~yalılar en mükemmel I .. 2-! h~.zi~an 1, 2 temmuzd~ : Paris bü
muh:ıciınleri olan Backın yaralanması I yuk mukafotı. 4, 6. 8, 11 agustosta .. p~~
yüzünden on oyuncu ile oynamak zo-ı fe~.y~nellere m~hsu_s Kopcnhag buyuk 
runda kalmaları üzerine, Macarlar ken- mukafatı, yol uzerındc yapılacak olan 
dilerini hissettirecek bir derecede ivi enternac;yonal yarısların resmi listesi. 
oynamağa basl:ımışlardır. · ı 5 martta Kanda, 14 ila 19 yahut 7 ila 

Buna rağın~n şan:;ız bir oyun oyna- 12 martta Paris - Nis. 19 martta MiJ.ano 
mışlardır. Nitekim Toldi kale önünde 1 Saııretııo. 26 martta An ver - Gcnl - An
aldığı u,. mükemmel pası, kafa vuruşu 1 

\'ers. 2 nisanda Flanderu turu. 9 nisanda 
ile avuta atmıs, Titkoşun fevkalade mü~~ Rube • Paris - Toskana turu. 10 nisanda 
kcmmel bir sı:tu kale direğini yalıyarak 1 Parkaşım - Bordo, 15 Ha 30 nbanda Fas 
avuta gitmi§;İr. ı turu. l~ nisanda Brüksel. - P8:1·~· 23 ni-

İskocvalılar arasında en ziyade mu- san~a F laman turu. 28 nısan ıla 18 ma

\'aff ak -~lan oyuncular sol tarafta mu-1 yıs Itulya turu. 30 nisan Kan - Faris. 7 
hacim Black ile Gillick, sol muavin mayısta Faris turu. 14 mayısta Münih 
Daksler, sağ müdafi Andc;sondur. ı amatörleri yarışı, Par is - Bordo, Basto-

Macarlara gelince, kalec'i Zzabo çok Lüti.ş, Lü~i§ - Genl, Voklüs turu. 18 ma-

mütereddit oynamış Biro ile Kor'any!yısta .. Par~ turu. 20 .. . mayısta . Berlin 
her Vakitki oyununu çıktırartı3mıştrr~ anuıtorlerı y~r~ı, Zurih şampıyonası, 

M ı d affak Olan Angers - P,arıs yarışı •İtalya federasyo-
a{'ar arın ara<>ın a muv ı .. .. .. A • • • • 

oyuncular Dr. Toldi ile Saroşidir. ,f, nunun buyuk n~ukafatı• 2 ıla 4 ~~ı~·an-
Açık bir oyun sisteminden sonra ı:Ji_ da,. cel)ubu §~rkı Fransa .t~ru, 2o> .ua 29 

· · h ft l8 · · d -"1-'k aa mayısta Belçıka turu. 1 ıla 2 hazıranda 
rıneı a ayımın ıncı i:IKI asın 

K t · b' ~"lti bel.:· t r"' Alman.Y.a turu. 3 ila 8 haziranda Volher o ranyı ır peuu ya se oıye ve -
· · b V ll 1 •.;.h ·ı • mükafatı. 4 haziranda Rcnnes - Paris, 

ınış ve u eczayı a <er go e ..... vı e -
Piemont turu. 9 ila 11 haziranda ama-

1 • j 

Bu golden sonra Macarların manevi-
yatı bowlmuş oldugu için bocalamağa 
başlamışlar ve buna mukabil İskoçyaİ;. 
lar sürekli hücumlara girişmişlerdir. İs-; 
koçyalılar bÜ hücumlarına hep ı;ol~n . ' " "' devam etmi~lerdir. , 

• s 
26 ıncı dakikada muavin ve müdafaa 

hattındaki Macarları atlatan Black, iki'n: 

tör!ere mahsus 4lmanya turu. 18 hazi
randa Fransa yol koşusu ~ampiyonası .. 
25 haziranda,' şimali Garbi İsviçre turu. 
Kampania turu .. 

KIZAK 
Nevy?rk (A.A) - Garmiş Parten 

Kir§ende 1036 da Amerikanın Bob eki
ki kaP,tanı Donna Foks, 1940 da Aıne-... 

ci sayıyı da yapmış ve bu suretle vazi- rikayı temsil ede<:ek olan dörtlü Bob 
yet 2 O olmuştur. Bu golden iki d~a ~ekibini şimdiden tesbit e~tir. Ekip, 
sonra Blackın hazırladığı bir pası all'D Dupree, clifford Gray, Zinuny Piksford 
Gillick üçüncü sayıyı da kaydetmi§tir. ve Donna Fokstan ibarettir. 

Macarlar, yegane saytlannı 67 inci KAYAK 
dakikada lehlerine kazandıkları bir pc- Münih (A.A) - Helborn Kayak sa-

Kudüste Müslümanların ileri gelenle· 
rinden Ömer camii imamı şeh Mahmut 
Elensari bugün meçhul bir arap tarafın
dan öldürülmüştür. Katil kaçmağa mu· 
vaffak olm•ıştur. Şeh Mahmut bundan 
evvel üç defa daha sui kasta uğramıştı. 

\
Mutedil temayülıltı hnııebile mu1?'ailey
hin aile i erkanından bir çokları yıne tet
hiııciler tnmfırıdnn öldiirülmi.!, bulunu· 

'yorlar. 

naltı yüzünden Dr. Çaroşinin ayağiyle hasında ha§Ianan atlayışlara Vürtem
yapmışlardır. . • ı berg ve ,ı,rnnihten elliye yakın kayakçı 
Maçı in iliz hakem Hatrnss iaare et-

1 
iştirak etw· ··:! ekser.isi 40 metreye aş
ın:c;tır. miştir. 

1 
~ 

BUDAPEŞTE - HAMBURG HAVACILIK 
Hmnbtırg "(A.A} ~ İ~koçyedan av~l&t König.ıoberg (A.A) - Alman· planör-

* Köylülerle birlikte FikreLi karşıladık, 
yine meşin çekeli üzerinde ve çizıncle: 

1 
ri ayağında idi ... 

Köy odasına gittik .. tık ı~ olarak kô-
1 yün ihtiy~.çl~r~~ı ~özde~. ~~çi~e~ ·~enç 
nahiy~ muduru kontrolunu bıtırdık -

köy sandığından alınacaktır. 
Fakat ihtiyar köylü ısrar etti: 
- Ne olur beyim, hatırıinı kırma!.~. 
Bunun tizerıne nahiye müdürü muh-

· 01'411-ılU~GA-1'\N.jj 
IEDİP 

dikten sonra köylülere şunları söyledi: 

- Şimdiye kadar yaptığ;nız. y
0

ardım
larla- bir çok hayırlı i şler gBrdük. Bu
gi.in de sizi' yeni bir vazifeye çağırafa
ğım.. Memleketin yüce kurtarıcısı 

tara döndü ve•bu paranın cAtatürktin 
liey"lceli için> köy sandığına yatınlması
nı söyledi. Ve ihtiyar köylünün adını da 
defterin baştarafına yazmasını ilave 
etti. 

İhtiyar, yüzünün buruşuk çizgilerinde 
gülümseyen derin bir memnuniyet için
de idi. .. 

ı Atatürkün, gönüllerimiz.de yaşayan sev-
J J : qisini, gözlerimizin önünde de canlandır-

- Ü"~ların ciuman ını gene:' 1 Yaz gününde kar tatlı . 
1 

mak için; nahiyemize bir heykel dik-
- E bildig-•in gibi.. ' Kas niinf;uda nar tatlı.. k · t' um • .,. :ne ıs ıyor .. 

· Dağ rüzgarları 2 Karla nar §öyle dursun Bana bu hususta da yardım ldeceğini-
- öyleyse sanli bir plak çalayım da TkisindMı ycir tat1ı ze derin itimadım vardır ... 

kulaklarının pasını sil!... 1 ................................................... 1 Köyi.in çalışkan muhtarı: 
Derli ve ahizeyi masanın üzerine bı-, Plak bitince: 1 - Atamız icin canımızı bile esirge-

ra:-.tı.. 1 - Eksik olma Fikretciğim! meyiz'. 
Bilmem köylerde bulundunuz mu? Dedim .. Mert bir ruh ~~.şıya~ bu ~nn- De<li, ve bu sözleri dok~naklı bir tab-
T clefonu bulunan köylerdeki arkadaş- ı dan arkadaş bana şu muJdcyı verdı: lo tamamladı: 

Dışan çıktığımız zaman gün kararı
yordu ... nahiye müdürü Fikret Köy
sü ren koluma girdi ve : 

- Gördün mü delikanlı, dedi, Türk 
köyf üsünün heyecanını. .. 

Cevap vermemi beklemeden devam 
etti: 

- Ben bütün enerjimi bu heyecan
dan alıyorum ... 

Türk köyli.isünün yapaınıyacağı hiç 
bir iş yoktur ... Fakat yaptırmasını bil
meli ... 

1 

cüleri Bödcker ile Zander, Rossittende 
iki kişilik bir pli\nörle yeni bir dünya 
rekoru tesis etmişlerdir. İki planörcü 
50 saat 15 dakika havada kalmak sure
tiyle Karlsbacher ile Fühıingerin bu-
güne kadar ellerinde tuttukları 
iO saat farkta kırmışlardır. 

BOKS 

rekoru 

Parici, (A.A) - Eski olimpiyat şam
niyonu Jean Despeaux ile orta siklet 
Fransız boksörü Candel, Vagram salo
nunda karşılaşmışlardır. 10 ravunttan 
baret olan bu maçta Despeaux rakibine 
ayı hesabiyle galip gelmiştir. 

TENİS 
Berlin (A.A) - Sekiz defa Vemble

don şampiyonluğunu v~ defa da 
Amerika şampiyonluğunu kazanmış 

olan meşhur tenisçi bayan Helen Vills 
Modday, gazetecilere verdiği beyanatın
da bundan böyle tenis oynamamağa ka
rar vermi.ş olduğunu, ancak Amerika 
tenis federasyonu kendisine lüzum gös
terdiği takdirde böyle bir davete derhal 
icabet edeceğini söyleıni9tir. 

Katil kadın 
A n na 

idam 
Hen nasıl 

olundu ? 
ölüm cezası infaz olunmazdan evvel 

gözlerinin çıkarılmasını teklif ettiğini bil
dirdiğimiz katil kadınAnna Hen, üç giin 
evvel Amerikada Ohiyo hapishanesinde
ki dektrik sandalyesinde can vererek gü
nahlarının cezasını ödemiştir. 

Anna Hen bir çok kimseleri zehirliye
rek vah,i bir §ekilde öldürmekten suç
luydu. Hüküm gece saat 20, 18 de yerine 
getirilmiştir. 

Anna Hen. 1844 sencsindenbcri, Ohio 
hapiıihıınesinde ilk defa elektrik sandal

yesinde can veren kadın mahkumdur. 
Elektrik sandalyesinin bulunduğu oda

da, ölüm tehlike~i kar~uıında bir kadın
da h'usule gelecek aksülamellere karşı 
hususi surette tertibnt alınmıştır. 

Anna Hen elektrjk sandalyesiyle kar
şılaşınca bayılarak yere düşmüş ve orada 
hazır bulunan bir erkek gardiyan tara
fından kucaklanıp 94 sened.enberi Ohio 
hapishanesinde ölüm cezalarının infaz 
olunduğu 19 uncu . asır stilindeki elek
trik koltuğuna oturtulmuştur. 

Bunun üzerine son hazırlıklar büyük 
bir süratle ikmal olunmuştur. Evvela 
katil kadının baş;nın sol cihetindeki saç
ları traş olunarak tellerden biriniı:ı rap
tulunacağı yer hazırlanmış, sonra da sağ 
bacağının alt kısmından bir parça kal
d ırılarak diğer telin bağlanacağı kısım 

tamamlanmıştır. Bütün bu hazırlıklar ya
pılırken koyu yeşil renkte bir lamba oda
yı aydınlatarak ölümü temin edecek ce
reyanın hazır olduğuna işaret ediyordu. 
Yalnızca düğmeyi çevirerek her şeyi bi
tirebilirdi. 

Ancak son saniyelerinde Anna Hen 
kendine gelebilmiş ve bir rahibin refa
katiyle son dini merasim yapılmıştır. Son
ra hapishane müd ürünün i~retiyle kol
tuğa cereyan verilmiştir. 

-Sazcı Recebi çağırtalım! 

Dedi ve korucuya gidüp çağırmasını 
söyledi... Biraz sonra esmer yüzlü de

likanlı, elindeki sazı ile geldi; ocağın 

kenarına bağdaş kurup oturdu. 

Genç nahiye müdürü: 
- Delikanlı, bu gece sazı kon~tura

caksın .. 

Dedi" Recep boynunu büktü .. Ve 
ocağın rengile boyanan sazını kucağına 
alıp çalmağa başladı: 

Alnıma karalar bağlar gezerim, 
Hicrile b4ğrımı dağlar gezerim .. 
Geceler yar deyu ağl.ar gezerim 
Gözlerim yıq ile doldu neyleyim. 

................................................... 
Giilii stanı cışka bülbül olalı, 

Giilden kat'ı nazar, har bulam~dtm. 
Aşkın kapusuna. ben kul olalı, 
Kendime miirn:ısip yar bulamadım. 

··················································· 
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Moda ve sağlık 
---0--

YAZAN : Dr. A. G. 

Moda deyince ho~ tabii bayanlam 
giyinme modası gelir. Vakıa erkeklerin 
de giyinme modası varsa da onun sağ· 
lıkla münasebetleri söylemeğe değmez.. 

Bayanların giyinme modası ile hekim· 
lerin. arası bir zaman - liem de pek eski 

bir zaman değil - pek açıktı. Hekim
ler bayanların korsa takmalarına itiraz 
ederlerdi. Uzun etekli roblar sokaktan 
süpürür, tozlan kaldım, uzun ökçeli 
ayakkabılar ayakların şeklini bozar ve 
insanı yorar, derlerdi. Hekimlerin kadm 
modası aleyhinde yazılan yıllar ve yıl
larca sürmü~tü. 

Bu yazıların tesiriyle midir, yoksa 
modaları icad edenlerin kendileri de e.
ki kadın modasını çirkin gördülderindea 
midir, her nedense şimdi bayanların gi· 

yinme modalarına knr~ bek.imlerin he
men hemen hiç bir diyeceği kalmamış
tır. 

Bir kere roblarm etekleri kısa olmus 
artık sokaklardan toz ve mikrop topla
mak tehlikesini kaldırmı~tır. Roblann 

hi~iminitı ne çok jJ.efa düz, ne pek geniş, 
ne c:le pek dar değı1, tam orta genişlikte 
olması da vücudun serbest kalması İçin 
bir iyiliktir. 

Yakaların açık, kolların kısa olması 

hem bayanlann güzelliklerini aruınr, 
hem de güneş ışıklarına kar11 mümkün 
olduğu kadar çok yerlerini açık bulun· 
durarak hastalığa karp daha dayanıklı 
olmalarını temin eder. 

Robların altındaki iç eavablan da sağ· 
lığa uygundur. En soğuk mevsimlerde 
bile triko, yahut yün fanile giyen bayan· 
laT artık hiç yok gibidir. Yün olsa olsa 
dı~rdan giyilecek ceketleri örmeğe ya
rar. 

Korseye gelince, eski zamanm o cen· 
dere gibi korseleri hekimler için adeta 
bir umacı olm~tu. Ve korsenin içinde 
bayanların nazik kemiklerinin, daha içer
de akciğerlerinin ne hallere girdiklerini 
anlata anlata bitiremezlerdi. Şimdi de 
korse vardır ama, artık sıkmaz, ancak 
vücudu dik tutmağa yarar. Zaten bayan· 

ların bir çoğu yalnız südiyen takmakla 
iktifa ederler. Onu da hekimlikçe, teşek
kürden başka bir diyecek yoktur. Hele 
korselerin yandan düğmeli olması bu 
usulii icad edeni tebrike değer. 

Uzun ökçeler ayakları yorar, ayaklann 

biçimini bozar diyenler hala varsa da 
uzun ökçelerin lüzumu kartısında onların 
da sesleri gittikçe alçalmaktadır. Sıkı 

korseler takıldıktan sonra kadın vücu· 
dunu dik tutmak için uzun ökçeler ger
çekten lüzumlu olmu,tur. I,te dikkat et· 
mişainizdir: kısa ökçeli giyen bayanların 
omu;u biraz öne doğru dü§er, halbuki 
uzun ökçe giyince • dÜ~me~elc için • in· 
~an kendini dile tutmağa. adalelerini ger· 

gin bulundurmağa mecbur olur. Böyle 
dik ve adeleleri gergin halde durmak 
kadın endamına güzellik gibi adalelerin 
~ağlığı için de iyidir.-Onun için uz.un ök
çeli iskarpinlere de - sağlık bakımından· 

itiraz etmek pek haklı sayılmaz. 

Kalıyor kürk manto. Onu da zaten 
herkea giyemiyor. Ciyenlerde kürkün 
tüyleri dışarıya giydikçe sağlık bakım'ın· 
dan mahzur tozlu yerlerde ınikroplann 
tüyler arasına girmesinde kalır. Fakat 
kürk manto ıiyebilen bayanlar apart• • 
maplannın kapısında otomobillerine bin
dikleri için onların tozlu yerlerde yayan 
giderek mantolanna mikrop bulaıtıra· 

caklan hatıra gelmez. 

Bayanların ~ece modası cihetindeıı 
hekimlerin şimd i yalnız bir düşünceleri 
vardır kadın modasını icad edenleTde 
kendi emirlerini yerine getirenler gibi 
maymun iştah1ıysalar şimdiki sağlığa uy· 
gun modayı değiıtirirler de incecik l,elli. 
arkadan takılan yaıtık üzerinde kabarmq 
ve kırmalı fistanları tekrar meydana ÇI· 

kanverirler diye merak ederler. 
Dr. A. G. 

Yarın 
•••••••••••• 

Çocuk neden büyümez ! 

Ank~ra Radyosu 

lar, ekseriya ahizeye yaklaştırmak su- - Yarın sana geleceğim! ... lhtiyar bir köylü, titrek elleriyle kosr-
retiylc çaldıkları plakları birbirlerine Ve ilave etti: nundan çıkardığı kırmızı renkli para Ve mütevazi muhatabım şunları söy-
dinletirlcr ... İşte bizim Fikret te bunu _ Hastaların uykusU?: kalma ı doğ- kesesini nahiye müdürüne uzatarak: ledi: 

Recep, sazını duvara dayadı .. Arasıra 
i~idilen horuz sesleri, gecenin epeyce 
ilerlediğini bildiriyordu .. yapacaktı.. ru değil... _ Atamızın nahiyemize dikilecek - Bu sözlerimle bir çok işler başar-

be l ' d ~ d "·1 k" ı·· .. .. "ks k ·srd Biraz sonra köylüler gitti, Fikretle Netckim bir iki dakika sonra Fikret: Haydi güle güle. .. •ı heykel.i içi~ ilk parayı n ver y~ruın.... ıgı egı ; oy umuzun yu c 1 ı a-

12,30, Müzik (Türkçe eserler), 13,00 
saat ayarı ve haberler, 13, I O Solist kon· 
seri, 13,30,14 müzik (cazband), 18,00 
mi.izik (Türk müziği ince saz faslı), 18 
45 konuşma( spor faaliyetleri). 19,00 
müzik (Fanfar - Pl) 19, 15 saat ayarı ve 
haberler 19.25 müzik (ince saz faslı) 
20.00 müzik (riyaseti cümhur Aarmonilı: 
orkestrası tef Haııan Ferit Al nar) 2 1, 00 
saat ayarı ve arapça söylev, 2 I, 1 O mü· 
zik (tanbur, kemençe, ney), 21,30 ko· 

nuşma, Hariciye Vekili B . Şükrü Sam~ 
oğlu tarafından 9 uncu arttırma haftaııı 
münasebetiyle konferans, 21,45 müzik 
(tarlc:ı ve taksim) 22, 15 müzik (küçük 
orkestra), 23, l 5 müzik {romans ve ha· 
lalayka} ) 23,45,24 son haberler -..e ya· 

rınlci pro~ram. 

- Plağı koyuyorwu Fuatçığıın! •ı Telefonu kapadı.. ~ Dcdı. Fıkret_ ~u ~a~dan b.~gışlay~ş dını anlatmak istiyorum... ~~ln~:ıc:a~~s~:ı~tC:ar~~:;üi~~a~oet: 
Dedi. Ve arkasından gi,iz.el pir kadın Çolağa yarın nahiye mudurünün , karşısında hepımız gıbı Çok mutehassıs ....................................... : .. :· .... :··· ş . • 
· · • • · · ·· k" .: d' l ' v· • •• t d... .. • 'k ,. ·n ld c· Çolng" ıh evinde ve çam kulUklerıyle ti. Fıkret: sesının ~agır<lıgı şu ıçlı hır ııyu ın- ı ge ecegını soy e ıgıın uun .. n ço s.vı - , o u v • . ·~· . .. l , "' J j 

l .. b t JI • • -• ,· 1 - Var ol dayı dedi, bahsetli"ıın para, ı l'aruı.n o.cağuı k:ir.imiidayız. ~· ... B rMBD •• etneıı;e aş auıırn. o • 
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Hormonların hikimiye • (Bernar · Şav) ın genç kadınlara 

Hormonları kimya ve tıbbın insanlığa Kadin erkekten kuvvetlidir 
öğütleri 

en büyük hediyesi sayabiliriz Fakat bu kuvvetini kendisi bilmez. 
Cinaiyeti meydana getiren kudret .. Hormon enerji ka}'nağıdır 

ihtiyarlığa doğru adım attığımızı 
ha yatın sırrı Hormonlara bağlıdır 

Hele bir kerrecikdoğursun ••. o zaman •• 
Hormon guddelerinin ataleti 
gösterir . . . Genç! eşmenin, 

T anınııuı ingiliz müellifi Bemar Şav 
ile birkaç sene evvel lstanbula gelerek. 

bizim me~urlarmııila da mül&lcat yap

ını§ olan cMül&lcatlar knıl.içcsi~ namiyle 
maruf lngiliz guet~ Seti Ros a~ın
da geçen gayet ımc.raklı bir konusmayı 
aşağıya iktibas ediyoruz: 

bugün yedi Y&flJlda mektebe başladıkları tutmuı olarak tahayyül ediyordum.: 
umandan itibaren de ev çocuğu olmak- B. Ş. - Neden öyle tahayyül ediyorw 
tan çıkıyorlar. Yani fiilen analık, bir ka- dunuz acaba~ Dr. NE.JAT FEruT F.czanb-.§1 

lWüt aı:zusiyle çu;pmaa. ımılQ'1 bir 
l.adm kwırlığı tasb1h imkiıuadım baU
~' elli :\'"apl\l bulan bir e.rlaje ~ 
ıJlğinin iade3i imkanı i.d 1a edilse, hem 
eöyliymi hem de dinliyeni t\lfey~ 
ttham edersiniz değil mi? Bunlara mat;; 
buatımızm .. Acaibat> sütunlarmda çok 
tesadüf ettik, Jersimz. Voronof ameli -
yatları, bilmem hangi Amerikalımn bW 
mem hangi ihtiyara yirmi ~ bahşedişi. 
Dahn neler, ncler ... 

c Yeni Asır> ın kıymetli sütınllarını 
gene bu mevzula işgal ederken, mevzu
wı hiç olmazsa kısmen ilmi olması is
tendi. Bugün tıp ve Kimyanın elele ça
ıb.ştıklan cHormon> sahasının esaslan 
fıakkında bir fikir verme gayesi güdül
dü. Size cHormonlarla horozu tavuk, 
tavuğu horoz yapma imkanından bahse
dilince i§i nlnya nlmaz, :imkanları göz 
önünde tutarsanız, gayemizde muvaf
fıik <Olduk demektir. 

SINIRLER 
Daha orta mektebia tabliye dentle

dnde o'lruruz.: Vücudun harekAtma si.; 

nir1cr hakimdir. Sinirler beyine merbut
tur. V.s. v.s. Tabir de malüm: Telefon 
telleri gibi Si.nirlc-r beyinden aldıkları 
emirleri ellere, 'kofüıra, ayaltlnra n.nkl
ederler, istediğimiz gibi yürür, elimizi 
kolumuzu kullanmz. Beyinle adelatı

mız arasındnki smir rnbıtasınm bozul
m:ısına avnm lisanında nüzill deniyor. 
Bumın da telefon tcllerinin bozulması
na, kopmnsına tl:'şbih edelim. 

HORMONLARIN IIAKlMIYETI 
harlktilade 

~çhile, \'Ücuclun zun muht ... lif 
noktclarındaki mua)ryen guddelerin 
kan damarlarına yaptıkları ifrauıta 

cHormon> diyoruz. Beynimiz emirle -
ıini sinirler vasıtasiyle veriyorsa, bu 
gudde1er de işlerini Üraz ettikleri kim
yevi mc>vad ile gdrüyorlar. Korktuğu -
nuz zaman dıkkat ediniz. gözleriniz her 
zamnnkindeo fazla açılır, kalbiniz çar
pıntı yapar, benziniz saranr v.s. Bun
lıın her htilde dJ nerek yapmadııın, 
değil m'i! Hay1r, o :tin :için ~danuza 
:resimde (l) nwn ra ile ~et ettiğimiz 
gudde haklın oldu, ve tam 7.amamnda 
ik;ımnıza <Adrenalin> dediğimiz madde
yi ifraz etti. 

ENSOLIN HORMONU 
Sinirlerimiz tabil iaallyctlcrini ifa ~ 

tikçe, ıncvcudiyetforinden tamamiyle 
bihabersinizdir. cHormon> lar <la öyle 
Pankr~ azamızın ifraz ettiği Ensülin 
Hormonunun kıymetini, aldığımız gı -
danın hazmı icin gördüğü vazifeleri, ~e
ker ha.stalJiındau mustarip olanlal'Oan 
sorunuz. 

INSAN NIÇIN CÜCE KALffi? 
Diğer guddeler de hep böyle. Vücu

dumuzda vazifelerini gördükçe, sıhhati 
yerinde, ba1rtiyar insanlar srrasma gi
Teıiz. Bir de bunun aksi ihtimali var; 
cHormon> larm lüzwnundan iaila veya 
gayri kafi ifrnz edilmesi. ljte o zaman, 
daim1 halsizlik lrazuıdan tutunuz da, 

bırakır 

KADINLIK ERKEKLiK HORMONU 
Dahili ifrazat guddeleri hakkındaki 

bu umumi mukadd!!meyi, <Hormon> -
lnrın en son keş:fodil n ve .şüphesiz en 
fnzla alaka uyandırnnmı daha kolay 
i~h 

• y ' Y• km ı.. •J ı . · alı 

dev. Pituitarisi fazla ifraz ediyor 
miımkün olmalı ... Şeker hastasını hay
vanların Pankreasından alınan Ensü
linin zerkedildiği gibi. Evet bu tecrübe, 
Haremnğasının ihtiyarlamış ve dejcne-
re .olmaması şartiyle tamamen müm -
kiiııdür. 

Şimdi en bir ). mndıı bulurum ve 
buna rağmen çayet dinç cörünen lnzi
liı: müellifi, d(adınlık:. ile birlikte cgenç 
ve dinç kıılmak:s. mevzuu üzerinde ko· 
nuşmuştur; 

B.Ş. - K dınlar crk,dderden daha 
ııert, dahıı mukavemetli bir cinstir. Ben 
bu fikri daima iddi~ cum imdir. Faknt 
kadınların kendi kuvvetleri. kendi mu
kavemetlerinden haberleri yoktur. 

işte onun içindir ki ben her kadının 
bir çocuk doğurmamnı lüzumlu görmful· 
tüm. 

Böylece ne büyük bir 1stıraba taham
mül edebileceklerni öreccl<lerdir. 

Kndın ondan 11onra artık kendisİni 
zayıf bulmıyac ktır. 

Her hanr;i kadın 1dn nnalık en büyük 
şeydir. Bir kadın ~..endüıi hd;kmda, ve 
hayat hııkkıru:l en biiyiık dersi nnccls: 
• nalıl:tan alrr. 

B. R: - Buziinün enç !kadınlarına 
"'crcceğ.iniz öfiüt bu .mudur? 

B. Ş. - Evet budur. Annhk, k dın 

hayatının hiç olmnu:a bir kısmını teşkil 
ctmdt !fı::ı 0 e'lir. Zaten bazı çocuklnr 

dmın bütün bayatını iıgal eden bir it ol- B. R. - Bir c;ok' mütefeklcirler ..&ut· 
:mayıp, analık. bazı gayri ciddi kadınların lerine bakmazlar aa onun için.. 

boş ve mirumz. hayatını da doldurmaia B. Ş. - insanın fikri istidaaıyle ee-
yardım eder. samet arasında bir münasebet yoktur. 

B. R. - Anndı:r bir mesele karşısın• Benim !anıdıi:'lm en zeki filozoflardan 
dadır. Doğurduğu çocuğuna kar~ı mesu- biri olan Kont Keyaet'ling dev gibi bir 
liyetten azade olmak istiyor. Bununla tıdamdrr. ı 

ber::ı.ber, cna kar§ı kendini vazifedar bu- B. R. - Yani bununla büyük kafanın 
luyor?. büyiik vücutta bulunduğunu mu eöyle· 

B. Ş. - Ananın vaz.ifesi, çocuğun mek istiyorsunuz? 

d~iyle biter. Ana baba, çocuklan B. Ş. - Diğer taraftan arkadaşını 
k~ndi başlarına olm~a terketmelidir- Vels ve müteveffa Ceyms Bari var J.:i, 
ler. Yani onlar kendi kendilerini idare onlar da vücutlan iri yan olmayıp ortu 
edecek dereceye geldikleri vakit, yuva- cesamette insanlardır. Tuhaf şeydir. fn· 
da salıva-ilcn ık~lar gibi kendi halleri- sanlnr kendilerinde hasıl olan intibaları 
ne bıralolmalıdır. b" d h h' d ~ • ır a a ıç egiştinnek istemezler. 

B R. - Şu takdirde anneler geri ka- B. R. - Vücudunuzu bu kadar sıh· 
lan zamanlarını nasıl geçirecekler? hatli bir halele bulundurmak için ne y 

B. Ş. - Halk için çalışmakla .• Bir şe- pıyorsunuz? 

JC b ğ)anmakta, sarılmakta teselli var- B. ~· - Hiç .. Sadece yağlanmakt.ırı 
dır. Yalnız baııına durmak yalnızlığın kaçınıyorum .. 

hüznünü tevlit eder. Hele kadınlar için B. R. - Ah .. f~te §i~manlamnnın ör.ii 
ynlnızlık pek dimdir . .Bir çok kadınlar ne ge~en sihir .. Fakat bunu nasıl yapı 
kendilerini yal:ıı...ız buluyorlar. Benim an- yorsunuz? Eğer bu tıırrı kadınlara vere· 
nem de öyleydi. Vıc ben onun için o kn- cek olursanız, tek bir .satır yazı yazm k· 
dar y.ıı.huzlığa, ~-.alruzlılt hislerine nasıl la bir milyon lira kazanırsınız. Şunun 
olup ta tahammül edebildiğine .şa.§&rdım. rcçetc!'!İni bize veriniz. 

B. R. - Mister Şııv 1 Ben !'İzin bu ka- B. Ş. - Sabahları kahvalbdnn öne• 
<lnr sıhhati yerinde olduğunuzu bilmiyor- altı mU yol yürürsünüz. Arknda~lannı r J 

dum. Si:ı:i çelimsiz ve be1i bükülmeğe yüz söyleyin; bunu tecrübe etsinler. 

ber,ayn'ıtı son nutkuna 
' mtaç cd~ Gayri kiifi T1ıyte>'d fıot'ınoıuı.nun On" a ve Berlinde tefs-rler 

Elazığda bir lise 
yapılacak 

Ortamektep 900 
mevcudile ağzına 

kadar doldu 

l- ~• J.YETI YAPAN ŞEY t do{iı.ırdtığtı netice Londra 15 (AA) - S. Çemberlayn lar ve ezcümle münasebetleri basit hu-
K dmı er.kekten ayıran harici görü- HAYVANLAR 'O'ZERINDE Y APll..l\.N Akdenizdeki ltalynn istekleri hakkında kuki vecibelerin haddini tecavüz eden 

nt.işünü, ince sesini, hissi düşünceleri- 'fECR'OBELER 
avam lmmaroeında serdedilen "muhtelif Fransa ile lngiltercnin menfaat birliği 

ni, çekingen ahvalini gayet tabii olnrak Biofojik kimyada bu nevi tecrübe -
suallere cevap vererek demiştir ki: hakkmdaki kmm sükut ile geçilmekte-

kabul ederiz değil mi? Bir iki yaşındaki leri hayvanlar Uzcrinde yaparlar. Me- ~iliz. . .bükümeti Akdeniz<le statüko-. dir. 
yavruları ~kız mı oğlan mı acaba> diye sela horozlarda. Dört hnftalık erkek bir 
ırp ... 1• ...::L ya riayet taahhüdünün fngiliz ~ Jtalyanf Bedin 15 (A.A) _Bazı gazeteler dün 
o~Aen, gün gcçı.i&çe beliren .cinsiyet- piliç alır ufak bir ameliyatla hadım cile-
1 --L- ._.:ı__ nnlaırnamnda derpiş edildiği hiç şüphesiz akşam B. Çembcrlayn tarafından ya-
eıini ıne<U.14L mc.JUAUA getiren ne diye riz. Hayvan. bir horozdan bekL ..,_!\ -eş- # 

kendi kendinize h~ sonhmuz mu.? Qi.: Tunusa dn şamil olduğuna kanidir.Bu an bnneı gaz.eteciler ziyafetinde söylenen 
lan Çil'SJZ polis oyunu diye ar~ latmaya aylc:ırı her bııreket pek tabii nutuk hakkında tefsiratta bulunuyorlar. 
riyle iti§ir ıraen, ık.wmz l:iir nnnc.; olarak lngiliz ıhükümeti için ciddi endişe nutuktaki bazı parçalar üzerine Alınan 
plllkatiyle ıbebeğini süsler. Çok ~ ıµyandıracak tıekilde bir taarruzun vuku- Deutschc Al~nien Zeitung gazctesi-

den coğlan.uı 6e'!i de~ ~ Wyük elçisiyle e1çilik erkürunm ve Al-
sakalları çı'kar, ~lı, ru'hl ve ffk- bulacaiuıı taeav\'llT edemeyiz. rrum gazetecilerinin :r:iyafete iştirak et-
ri temayülatı <Er1Celileşii>. Roma, 15 (ö.R) - C.az....>ttler Çcm- ıneClikleı1ni bilhassa kaydediyor. 
Yukarıda ~miz hornıoıı gud- berlaynın ~~tk~ndan Itnlyan • lngiliz mü-ı Gazeteler umumiyetle nutku iyi kar-

delerirri tabiat bütün insanlara müsavi nasehetlcrmı alakadar eden · unları der· şılamrikta fakat mc .. -.zuubahis fikraları 
olarak bahşe~ken. di§i ve erke.k cetmdtlc iktifa .etmekt~dir. Diğer parçıı.-J şiddetle takbih etmckteeirler. 

Nafıa 

Elazığ, (Hususi) - Şehrimiz ve çev· 
Teeinde külrur sevgisi gün geçtikçe ort· 
maktadır. Binanın müsait olmamruıını1 
rağmen ortn o1tu1da\:i talebe B41YlSl bu 
sene 900 e çıkmıştır. Orta okulun a~ıca 
50 yatılı bir pansiyonu vardır. 

Kültür sevgisinin mütemadi surette 
arnşı karııısında, kültür bakanlığı 200 hin 
lira sarfile ~ehrimizde orta okulu da ih· 
tiva eden bir lise binası yaptırmak tasav• 
vurundadır. Bu tasavvur taha'kkuk ede 
celc olursa orta mektebimizden mezıı ı 
o\an gençler Malatya, Oifarhakır, Cn:ı.i· 
antep liselerine gihnek mecburiyetinden 
kurtutacaklar, Elazığ da yurdun kültür 
merkezlerinden biri haline gelecek1ir. 

cHormon> lnrınn gdince mahlfilcatı iki
ye ayır.m~. Dünyaya geldiğhniztle, ha
li istirahatte olan guddeleı:imiz faali -
yetlerinc başlamalnriylc biiler farkında 
olmadan .mukadderatımıza hfrkioı olur
lar: Haricl görünilşümUz, hissi tcnıayü
lat, aile kurma zev.ki, sonra S0-55 yaş
larında beliren bedbinlildC'I', ruhi yor
gunluklar v. s. v. s. hep 'kanımızda ceve
lan eden cHonnon"& ların tesirl,.riyle 
izah edilir. 

Adrenalin 1ıormo m fcı.z'la 
'kfıl ve ahvalden hiç birini göstermeden 
büyür gider. (2) numarah ı·esimde'lm 
soldnki 'knf-~ n 1>akınız, horozdan ziya
de bir tavuğa benzemiyor mu! .. Şimdi, 
aynı şekilde hadım edilen diğer bir ho
TOZa erkeklık «Hormon> u zerkediniz, 
kısa. zamanda, hayvanın sağdaki şekli 
akiığını göreceksiniz. Bu noktada dai
ma varit olan bir sunl vardır: cAcaba 
Hormon guddelerini aldığımız dişi bir 
mahluka erkeklik hormonu zerketsek 
ne olur? Ne olncak, tavuk horoz arazı 

1 
"Gülcema(,, Karabük 

I fabrikasınamalzeme 
Edime elektrik 1 oluyor Tedavüle çıkarılan yeni 
şirketini de Bir zaman tlenizyollan tarafından sa- banknotlarla ,piyasadan 

l IAEEM ACiALARI 
Bakın size bu kadınlık crkcklik~Hor

mon> !arının ehemmiyetini daha canlı 

bir misalle izah edeyim: Madam ki bu 
cHormon> ların vücudumuzdaki mev
cudiyeti sayd~mız ahvali meydana ge-

satın alacak.. tılığa çıkarılıp ta :flat .meseleleri yüzün- kalCbrllanların nükdarı 
Edirne, 13 (Hususi) - liükümet sa- den satılamıyan Gülcemal ve birkaç Ta- Ankarn, 15 (A.A) - Türkiye Cüın-

bn nlmağa karar verdiği şirketler aı-a- pur muattal ıkalmak yüzünden tanıaınen ıhuriyel Merkez bankasından : 
sında Edirne elektrik tesisatırun da bu- .hurda bir hale gelm.işl~. Artık ta- Bankamızın 15 kincitcşrin 937 tari
lınnnam burada her kesi sevindirıni.§tir. mirlcrine v~ işlemelerine iııiün kalına- hinden itibaren tedavüle çıkarmağa baş-

Sabahın yedi buçuğundan öğleyin on mış .olan bu vapurların Karabük demir ladığı yeni harOi banknotlardan 15/12/ 
ikiye kaaar cereyan verilmemesinden .sanayünde hurda olarak lkullaiulmalan 938 tarihine kadar beş Jiraltldardan 
dolayı halk çok haktı olat'llk üzülUyw ikararlaştınlmıştır. l[leride yeni vapur- 37.389.940, on 1iralıklardan 22.422.690, 
ve sıkılıyordu. Tesisata hükümetimiz el ların gelmesinden sonra kadro harici elli :liralıklardan 20.466.350, yüz liralık
koyduktan sonra hiç şüphe yok ki bu edilecek diier vapurlardan da bu şc - lardnn 19A43 800. Cemaıı 99 milyon ye
hal ortadan ka1dırilacaktır. .kilde istifade edilmesi muhtemeldir. di yüz yirmi iki bin yedi ;YÜZ seksen li· 

medilderini yazmıştık. işte hariçten 
c Hormon > zerltedivermekle tabiatin 
müna.sip cördüiii umuındaıı evvel ciı:ısı 
farkları tebarüz ettirebiliyoruz. Aynı 
zamanda dünyaya gelen iki piliçten bi
ri nonnal bir §Ckilde büyüyor, diğerin
ıde ise, .ibik falan barizdir. 

Peki, bütiio bu ıtecrübelcrin insanla
ı·a ae gibi faydası ola.bilir diyec:eksinlı:, 
öyle miJ F.aydalıır tahmininizden tok 
daha üstün.. cHonnonları>, kimya ve 
tıbbın §U lKU1 seneler zarfında .insanlığa 
bahşettiği en biiyük hediyesi olarak ka
bul edebiliriz. Hele kadınlnrda.. Ytik.a
rıda kısırlığı tedaviden bahsetmistik. 
Buna daha bir çok ıkadın hastalıktan 
iliive edınız. 

«Hormon> çokluk veya yokluğunun 
''Ücutta doğurouğu arızaları ve onlnrm 
:tedavi şeknierini yevmi bir gazetede 
münakaşa etmek yersiz olur. Yalnız 

cHonnon> lar:la gençleşme arasındaki 
münasebeti i?.ah etmeden geçıniyelim .. 
Nihayet çoğumuzun da al§kadar olduğu 
bu nokta <.leğil mi ya? 

ERKEKLERIN DÖNÜM NOKTASI ra tcdav'üle çıkan'lnu§ ve mukabilinde: 
eski hnrfli banknotlardan da ayni milc-

Seneler geçtikçe, her azamızda oldu
ğu gibi cHormon» guddclcrinde de ata
let belirir. Erkeklerin cdönüm nokta
sını > ekseriya c.lli Ya§ olarak teshil 
ederler. Halbuki gençliğinde enerjisiyle 
-her '.hangi blı· selle_pten oluı:sa olsun
müsrif davrananların bu y~tan ÇOk da
ha evvel iflAs ettiklerine sık tesadüf 
edilir. cDönüru noktası> :meselesini bir 
az daha sarahatle izah edelim. Delikan
lılık çağından .itibaren gün geçtikçe aza
lan «Hormon> ifrazatuuz im :yaşta ikCn
dini bariz bir surette hissettirmeye baş
ıar. Hayattan zev.k almamağa başlarsı
nız, ruhan çekingenliğe meyyal olursu
nuz, işinizde cesaretinizin azlığını hisse
dersiniz, hat~, er.kekliğini bu yaştan 

kaybedenlere sık tesadüf edilir. 
Gl)NÇLEŞMENIN SIRRI 

Şimd\, böyle yavaş yavaş <ihtiyarlar> 
arasına katılmağa ma'hkılm olan bir 
~ama hormon tedavisi yapınız; bir 

dnr :ynııi 99 .nıilyon 722 bin 780 lira teda· 
vülden knlcbnlmışbr. 

Troçki 
:> 

Amerikada ihtilal 
çıkacağını söyliyor •• 
Meksiko, l!i (A.A) - Troçki kapit.a· 

Iizmin son derecede hakim bir vaziyete 
gelmiş olduğu Aınerlkada yakında bir 
ihtilfıl olncnğı kehanetinde bulunmuş ve 
kapitalizmin ıunıınll bir hcrcümercln 
muknddiınesi olun. işsizlik yüzünden 

aşuuıuş olduğunu ilave e~tir. 

Bayan Skoblin 7İftltİ 
seneye mahkilln oldu 
Faris, 15 (A.A) - P.aris cinayet malı· 

insanları en acaip şekillere vanncaya tiriy<>r, bir de cHornıo~ ı;uz bir vil
kadar koyabilme kabiliyetini gösterir - cudu tetkik edelim_ Gecenin gündüze 
ier. Cücelere bakınız: cPituitcri> gud- ıkzy;ısia iz.a!u gibi.l§tc Harem.ağalan.:Er
desinin lüzumu kadar ifrazat yapma- keklik cHormon> "U ttl'll eden gudde
ınasının doğurduğu netice. lerdC'Il mahrum nötr bir 11.'Ücut_, tiz bir 

göstermeye b~lar. Göcüyor.sunuz ya 
tavuğu horow tavuk yapmak iddiası HORMONLAR ENERJI KA YNAQI 
-tam değilse de- imkansız değil. «Hormon> ların, ~kalimiz.i, ruhl ve 
P1L1ÇLERDE YAPILAN 'rECRüBE- dimağt tekamülatımızla _çok alakadar 

LER olduğundan bahsetmi§tik. Yirmi yirmi 

müddet sonra gözlerinin daha canlı par
ladığım, vticu<lunun daha zindeleştiği

ni, dimağının daha keskin çal~tığmı 
velhasıl gençleştiğini göreceksiniz. 

Bu münasebetle bir nolctaya daha te
mas etmek i<ıterim. cHormon> tedavisi 
1:>B§ ağrıyınca Aspirin almağa benze -
mez. ic;timalini daima bir mütehassısın 
ta~esine havale etmek doğru olur. 
cHormonlan her hangi bir miktarda 
toksik olmamakla beraber, gelişi gUzel 
isümal istenen neticeyi vermiyebilir. 

kemesi beyaz Rus generali Millerin ka· 
çmlm.ası hlıdiscsi ile .alakadar ot.aral' 
ınuhnkemesi yapılan Bn. Skoblinl (ki 
Plevitskaya ismi ile maruftur.) Yrjıol 
Plevitskaya ismi ile maruftur.) yirJıd 
~ada ikametten ınahruıniyetine mab
idlm eimiştir. 

Satılık ev 
Göztepede Halit Ziya bey so&ı-· 

ğuıda 11 numarah hane satıbktı': 
'Uç metre boyunda\i Amerikalı devin ses, porsuk bir cüsse, sakalsız bir çeh

cPituiteri> si de lüzumundan faz.la if- re. mahtut fikri .kabiliyet. Öyle ;ise, gud
rn etmiş. Sonra, sakatlı bıyıklı kadın- 4elcrindcn mahrum olan bu rnalılllere 
lar, önü alınamıyan şişmanlık, fellkete lıariçten, ibaşka bir eı:k~in <Hormon>
sürükllycıı :zayıflık lrugün :R~ böyle !arını zerketmekle erkeklikleriJl.iD hiç 
cHormon> ifraz,atı ile izah edilebiliyor. olmazsa harici tezahüratını iade etmek 

Djjer bir tecrübede de, bir hafUüık, be§ yaşındaki bir genç nikbin ruhunun, 
henilz yavru ıtü_ylerini dökmemiş piliç- .atak, cesur hareK!tınm kısmı azamını 
le.re horoz gibi .ibik .büyüttürmek, öt - cHormon> larına :medyundur.Yeni dol
melerini temin c' .... k mümkün. Yav- duruhn~ bir akümlatör gi.bi,cHorınon> 
rularda cHorıuon» guddelerinin iriki§af guddeleri delikanlının vücuduna bol bOl 
etmediğinden, birbirlerinden farkedile- enerji ibzal ederler. Dr. NE.TAT FERIT F.CZACIBAŞI 

Çok havadar, konforlu o1an bu efı 
aatm abnak iatiyenler ev sahibi baf 
Zeki'ye müracaat etmelidirler. 

1--6 (3098) 
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4 A Çingenelerin Hayatı 
Fransada çingeneler nasıl yaşar? 87 -· Yazan: Kemalettin Şükrü 
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Sihirbaz kadıııın sözleri 
Çingeneler 

medeniyeti 
ıiıedeniyetin · içine girmişler fakat 
kendi içlerine sokmamışlardır ... 

"Ona dört 
başına 

el ile 
saltanat 

sarıl, seni 
tacını o 

kurtaracak o 
geçire·cektirp 

Onları eskiden tanıyan ve daha Rus
yada iken aralarında neşeli ve beraber 
bir hayat yaşamış olan bir Rusla tan.1§
üm ve bu Rusun s."lyesinde bu çingene
lerin buradaki yaşayışlarını tetkike im
kan buldum. 

Scbıı.stı}'ano, elinden kaçırdığını, ölü- Diye sordu. Karbonospinn, gençlikle Tali onu, belli de istcmiyer k bu de- Bu kabile Kafkaslı imiş. Oradan kalk-
Jniln aldığını zannettiği genç kızı tekrar ihtiyatı, masumiyetle kfırnazhğı bir ara-' rcceye getirmiş, bu mevl·"e ~ükseltmiş- mışlar cenubi Amerika.ya gi~er. Ar
ıbulmuş olmanın sevinci, hayreti ve şaş- da toplacbğı zeki, parlak bakışlarını ya- ti. j:ıntin.i, Uruguvayı, Breülyayı dolaştık-

lanlığı jç.inde kendini bir türlü kurta- nındaki adamın sert yüzüne çevirdi. Eğer Karbonospin.ının ha• ruı bir sal- tan sonra Fransaya gelmişler.. Onlara 
ramamıştı. Ağır ağır : tanat tacı geymek mukadderse .. Bu ka- kabile değil uAilcı demek daha doğru 

- Peki. .. Peki amma .. Dedi.- Ben, - Sihirbaz kadın 9b:ına dedi ki.. Diye der, bu tali anca.k kendi eliyle olabilir- olur. Çünkü hepsi de kadını erkeği, ço-
si.zin hiç tanımadığınız, ilk defa gördü- söze başladı... di. Juğu çocuğu ile tek bir aile teşkil edi-
ğünüz bir adamım. Benimle neden bu Yutkunduktan sonra yine ayni suret- Sihirbaz karının ilk falı doğ-.u çıkmış- yorlar. 
kadar alakalandınız? .. Bu haydut yata- le devam etti. tı.. Voyvoda dcdıklcı·i aile reisleri içle-
ğında ve hatUl kendinizi tehlikeye koya- - •Seni kurtaracak olan bu adama Ne malumdu son falı doğru çıkmıya- rinde en ihtiy~rlan ve hepsini sevk ve 
rak neden bo..ni tehlikeye k~ korumak dört el ile sarıl.. Sen onun sayesinde ha- cağı.. e edenidir. Buraya geldikten birkaç 
istediniz ve korudunuz. Bir yabancıya şına taç giyeceksin .. Yıldızın çok parlak. Fak<ıt.. gi.in sonra,· kabarenin onları reklfun et-
karşı bu kadar yakın aluknnız .. İnsanı Korkma ... Ve işte ben hep bu falın ümit Fakat o zaman da kcnd" :Uin imrıara- m i saye "nd_ epey para ko.zarunağa 
şüpheye di.isürecek mahiyette değil mi- \erici hülyası ile yaşadım. Yüzü 3-aralıJ tor chn ı ı-zımdı.. başhıdıfor. Fa1rnt eski hayııt tarzlarını 

dir? sizi görünce de falın ilk lo ının çıktı- Yalnız kendisine hasretmek i tedi i nslfi dJ•istirm diler. 
Genç kız içini çekti: ğına inandım. 'e bütün sevgi:ini üzerinde topladığı Şehre gündüzleri üzel elbise giyerek 
- Evet .. Dedi .. Hııkkınız var.. Ben Sizin büyük .. Çok biıyük bır adam bu gü:z.cl kız.. Başına taç g ymc i için ç karlardı. F lr t harap eve döndükleri 

h5lu si7.in na:z.arınızda bir fahişeden baş- olduğunuzu öğrenince ise bu inamın bir ha- knsının değil.. Kendinin olmalı idi. zurnan d al bu elb' lcri çıkanrlar ve 
kabir şey değilim .. Fakat.. Ben asla fa- iman oldu.. Ben size ôlünceye kadar Scbastiyano, bu dü~lincel r içındc endi pırtılarını giy rlcrdi. 
itişe değilim .. Ben, haIU genç kıtlık if- bağlı olacağım .. Çünkü taliim beni size Karbonospinaya sordu: Çatı altında yaş::ıma~ onları muhak-
fet, ismet ve bekareti içindeyim. bağlam~c;tır. - Şimdi.. Sen nereye gidccd·.sin.. kak sıkıyordu. Ç~-ıkü gündQ.zleri asl~ 

Esasen gerek Eftim ve gerek Yenge- Fala, büyüye inanmıyan Sebastiyano- Zoiçe, kurnaz bir mahzunlukla boy- eve girmiyorlar. vclcitlerini hep bu ya-
cin benim etrafımda bu kadar kin, kan nun bu sözlerden sonra falcıya karşı nunu büktü.. bani otlar h"irümüş bah~dc gcçiriyot-
ve intikam ağları örmelerinin sebebi de kalbinde bir sıcaklık hBsıl oldu. - Beni nereye gonderirseniz oraya.. lardı. Çaya co'. lrcraklı idiler. Bahçede 
bu .. Evet.. Ben onlara bir yem.. Bir tu- İnsanlar, kendi arzularına göre telkin Dedi. sarı pirinçten büyi.ik lıir semaver daima 
ızak vazifesi gördüm.. Benim vasıtamla yapan kimselere karşı daima hır 7.aid - Peki .. Ya ben ölscrdlın .. Sen bu kaynardı. K m .. e ile konuşmazlar, kimse 
vurgunlar vurdular.. Canlara kıydılar.. duymuşlardır. haydutlar yatağından bu desise ile ka- ile ahbaplık yapm.ızlnrdı. Sohbet ve eğ-
Fakat ben kendimi daima ölihnle tehdit Sebastiyano da şimdi bu falcının bu çınca l endine ru: de melce bulacaktın? lencclcri clmz kendi aralarında idi. 
ettiın. Daiına boynumda asılı duran su ozlcrine nasıl ynlıın diyebilirdi?.. O Genç kız düsunın.eden cevap \"erdi : Numara yapmak için kabareye gittik-
küçük hançer elimde idi. Onu benden ··:z.ıer değil mi idi ki bu güzel kızı cö!ün- - Bana .. İstikbalim l .,kkın ifsa- lcri zaman bile ayrı otururlardı. M:aa-
alamadılar. eye kadar• kendisine ba wfaı."1UŞtı. atta bulunan O falcu 1 O ı:tihıtbaz kadı- fib "\Umara yapan altı genç kadından 

Zoiçe Karbonospina böyle söylerken Bu suretle sihirbaz kadııun sözlerin- mn yanma .. Ve bütün sözlerinin yalan n kü ilk olanı kabarenin caz.bandından 
kara papaz cübbesinin gerdaıımı örten de adeta bir mucize görmeğc b..'\şbyan olduğunu suratma bftğırmak için . bir "llksafona u:z.aktan aşık olmuştu. 
kısmını aralıklıyarak bir zincir ve bu saray muhaüz kumandanı, onun, Kar- Sebasliyruıo du~ünıneden ve genç kı- Sa.lt afon da bu çingene kızını sevmiş ve 
zincire bağlı küçük bir hançer göster- bonospinanın başına taç giyeceğini söy- zın bileğind sım sıkı tutarnk ce\•au bütün sıkıya rnğın~n geceleri ha.rap ev 

di. lemes.ini de bir hakikat olarak kabul et- \"Crdi : civarında bulu~rm:.ğa ve sevismcğe baş- Şehirde boyle aezen çi1ı:geneler cac! rta .-da. yine kendi pırtılanM bürıinürl.,.r 
- Fakat ... Dedi, biliyordum, bir an ti. - O halde .. Haydi .. Şimdi ve ilk.önce lamışlardı. dolusu para verirler, elektrik yakma- yeni huautlar aşacaklardı. 

gelecek, bu silulun da hükmü olmıya- Öyle ya .. Bugün Biz:ınsta, Bizansın doğru .sihirbaz karının yanına gideceğiz. Aşk daima muzaffer olur derler .. Fa- dıkları halde süslü bir masa lamba.sını, Kafkasyadan cenup Amerikasına, ya-
caktı. Ve ben kim bilir hangi vahşi ihtl- saltanat entrikaları içinde kendisi ~1.e- Sonra da...... kat çingenelerin sar. ılmaz ananeleri Clf- güzel bir abajuru salın almaktan geri ni dünyanın bir ucundan öbür ucuna 
rasm kurbanı olacaktım.İşte bunun için diğini yapan bir vaziyette di. •• Bİ'J' EDİ •• km zaferine bu sefer engel olmuştu. dunnazladı. giden ve oradan Fransaya geçen bu gö-
korkuyor .. Bunun için birin evvel öl- Çeri başı, genç kw.n çingene olmıyan İşte göbek atmakla havadan kazan- çebe hayat sürüsü ahllk, adet ve ana-

nıek istiyordum.. Beni ölümden me- A • k 1 1 y h d • birisine gönül verdiğini haber alır al- dıklan parayı böyle bilimsiz bir surette nelerini naaıl bugilne kadar değiştirıne-

lneden şey .. Sizi görünce duyduğum se- merı a 1 arııı a u 1 maz küplere binmiş ve zavallıyı derhal cabadan imi§ gibi harcarlardı. mişlerse bundan sonra da deği tirmiye-
vinç .. Hep .. hep ayni şey .. Ayni kuvvet- kendi içlc:ınde~ birinin, ~~·un·a -~- Çalıştıklarl kabare onların yüzfinden ceklerdi. 

ti... ki d ı mak surctıyle hır fclfl.kc.t... m ontinu al- bir hayli para kazandığına göre daha Medeniyet her milleti az çok yont-

Bu kuvvette .. O falcının bana verdi- çocu arına yar ım arı mıştı. uzun müddet bu şehirde kalacakları mu- muş fakat bunlara tesir ebnemişti. 
ği tclkindi .. Falcı bana çok büyük st• Onlar çok para k:ı.zamyorlardı. Fakat bakkaktı. Çingeneler medeniyetin it.hı.e girmiş-
kınttla.r içinde kalacağımı, ölüm tehli- kazandıkları p:ı.rayı saklamasını biline- Sonra'!. ler, fakat medeniyeti kendi içlerine sok-
keleri geçireceğimi Iakat bu clüm tehli- dikleri kndar harcamasını da bilmiyor- Sonra belki de Pacise gidecekler. Bel- manu lardır. 
keleriııden beni bir adamın .. Yüzü ya- lo.rdı. ki serseri hay::ıtlarının seyrini takiben 
ralı büyük bir adamın kurtaracağını Arasıra dörder b~cr kışilik gruplar 

-BİTMEDİ-

söylemişti ve yine bu sihirbaz kadın ba- halinıie şehir ı-::okaklanna yayılıyorlar, 
na demişti ki... dükkanlara giriyor ve pazarlıksız alış 

Karhonospina sustu.. \•eriş yapıyorlardı. Mesela y~lınayak Bonn nin Roma ya ihtarı 
Sebastiyano .. Bu gti.zel kızın ağzından {\ı?zdlkleri halde hiç bir zaman gcymiye-

Uçüncil defa olarak bu fal hikayesini ccklcri eıı bahalı ve ipekli çoraplardan - SONU 4 l}NCÜ SAH1FEDE -
duyuyordu. bir knç çiftini birden satın alıyorlar. Ha-

0, öyle fala, büyüye inananlardan de- rap evlerinde kırik cam aynalarının kar- yiden yapbğı beyanatı bildirmekte ve 
ayni zamanda batvekil Çc.mberlaynın 

Tunus hakkındaki beyanatını da birinci 
sayfalarında tebarüz ettirmektedir. 

ğildi. İlk defa meyhanede onun bu söz- şılarmda ancak bir kerrc kitli omuzla-
erini alay olarak dinlemişti.. İkinci de- nna koyarak kendilerini seyredecekle-

ıfa, kendisini öldürmek isliyen haydudu ri Boalar için bir kaç bin frangı fedadan 
•Ölüm deliği• ne yuvarladıktan sonra çekinmiyorlardı. Neva Chronicle diyor ki: 

göğsüne sokulan Zoiçc ona yine hu si- Onları en fazla çeken cam bilezikler, ltalyanın muhtelif talepleri arasında 

irtibat meYcuttur. Ve sandığnnıza göre 
müstemleke talepleri ancak Frankoya 
muhariplik hakkı verilmesi için ileri sü
rülmüıı bir pazarlık tesebbüsüdür. Fakat 
l91>anyol meseleai ve Tunus meselesi bir
birinden ayrılamaz. lspanya faşizmin za-

lhirbaz karıdan bahsetmek istemiş fakat ıri ve adi taşlı bakır yüzükler, boncuk-
0 sırada da bu bahis yine yarıda kal- lu gcrdanlıklardı. Küçüğilnden büyüğü-
mıştı. ne kadar hemen hepsinde bunlar meb-
Şimdi yine ondan bahsediyordu ve ıul mikdarda göze çarpar, parmakları, 

falcının sô71crini tamamlamıyordu. Almanyadı.ın kaçan yalıudLlerln çocu klanna Holanda Amerika yar<lım teş- bilekleri bunlarla doldurulurdu. 
- O şeytanın yumurtası daha başka kilatı tarafından bakılmakta ve muntazam yemekleri verilmektedir. Resmimiz Hiç saat kullanmadıkları halde en iyi 

ne yumurtladı. bu teşkilatın doyurduğu cocukları yemek mıısası başında göstermektedir. marka ve kıymetli kol saatlerine aTIIç feri &ansız menfaatlerini büyük tehlikeye 

-c;....4,l'/z.;r..;<XT..7AZX-~-Z-'Y:I.-:ZZ:-~---'"ZZ. ..... ~-7.-7-. _7_X_'_7._'X_Z_X_7.Z_::Zi..,,...f.i-*.il-:.-~----.. -Ml--l!.W;-~·-~--"--m-eş_v_er-et-et ... tiğ"."'.. v:-i_içın ___ h_e_m __ d_i_in_y_a_sı_h_em!!'l!'lde--, ~b-ar""l"!!a~e~vlfülarıni ~übe et. Her biri ' Böyle dedik.ten sonr; ü;:;ı;;:-da 

K k V • a~reti ~ur. oldu. Müsaade ederse- üçer gün tahta çıkıp padi:şahlık etsinler. I i§ledikleri suçlarından dolayı töybe et-

i r e zır ~ ruz bu hıkayeyı anlatayım. Hangisinde saltanata layık cevher varsa ti tirdi. Bir daha bu gibi SUÇ işlemiyecekle-

1 Şah da. onu yerinize bırakırsınız. rine yemin ettirdikten sonra üçünü de 

~~Jli!Hıı~~iB.lf1ô111Blm;!J.t!~mT~<~i6iO - Anlat işidelim.. Padişah, verzirlerinden bu sözleri jşi- eerbest bıraktı. Ve böylece üç gün ada· 
Deyince vezir anlatmağa ba,§ladı. dince gönlü hoş ve rahat oldu. Her oğ- letle kükiım sürdü. 

Masal masal icinde • 
-8-

l!,nkat padişah her çareye b~ vurdu
ğu için bu adanun da dediğinin yapıl
masını emretti. 

Hemen bir tepsi clolu Tatar aşı getir
diler, şehzadenin önüne koydular. 
Şehzade tatar aşını görünce hemen 

yerindl'n doğruldu ve yimeğe sanldı. 
Görenler hayret ettiler ve nihayet 

~lir kaç gün sonra da iyi oldu. Çünkü 

kanında .. Aslında ta'\arlık vardı. İşte 
ey Şah .. Bu çocuk ta kAşki senin evladın 
ola .. Eğer öldürmezsen sonra senin ba
şına pek çok işler eder, Jitncler koparır. 
Şimdi sen onu kıyamıyorsun ama yarın 
o sana kıy:ıc.ak: 
Padişah kansından bunlan duyunca 

ook üzüldü. 
- Bugün arlık eeçti.. Dedi. Yaruı 

sabah olsun ilk işim onun boynunu vur
dunna k olacak. 

":rtesi sabah haremden selamlığa çı
kmaz oğlunu zındandan çıkardı 

ve öldür deye cellada teslim elti. Bunu 
gören üçünci.i ve.zir hemen ilel"İ geldi, 
yer öptü. 

- Ey padişahım .. dedi. Hazreti pey
gamber «acele etmek şeytan işi, acele 
etmemek rahman işidir> buyurmuşlar
dır. Akıllı ona derler ki her tuttuğu 
işte evvela düşünür.Bir kişinin ayağı
na küçük bir diken batacak olsa onu çı
karmayıoca rahat edemez ve ~atlerce 

zahmel, mihnet çekerek dikeni çıkar
mıya uğraşır. Insanın canı bu kadar 
tatlıdır. Nerede kaldı ki şehzade şahımın 
çigerköşesi.dir. Bu mesele de bizim üze
rimize dü.şeıı v~e de sizi ikaz etmek 
ve doğru yola sevkeylemektir. Çimkil 
dem.işlerdir ki herkim padişah.m. bir 
~nde bir sakatlık görüb te onu haber 
vermezse onu hain ve ası addetmek la
zımdır. insanlar işliyecekleri işin sonu
na da nazar etmelid.irleı·. 
Padişahın biri ve7.irleri ile va.halk ile 

OÇONCO VEZtR1N HtKA YES! lanın sıra ile iiçer gün padişahlık etme- Dördüncü günü saltanat nöbeti ortan

Evel zaman içinde cihan sarayında 
bir padişah vardı .. Bu padişah hemen 
hemen bütün dünyaya hükmederdi. 
Tam yüz yirmi s(me saltanatla ömür 
sürmüştü. Bu padişahın birbirinden 
gü~el ve birbirinden yiğit üç evlfidı vt' 

üç tane de iilım veziri vardı. 
Bir gün vezirlerini huzuruna davet 

l'tti. 
Benim ömrüm nihayet bulmak üzl"

re .. Dedi. Yüz yirmi sene yaşadım. Artık 
daha lazla yaşayacak değilim. Şimdi 

istiyorum ki o&'Ullarımdan birini yerinıe 

padişah yapayun ve sonra arkamı fırkat 
duvarına dayayıp rahat edeyim. üç ev
ladımın içinden hangisini tahtıma layık 
görüyorsunuz. 

Bunun tizerine vezirler dediler ki: 
- Ey §3.h.. ömrün uzun olsun. Kişi

nin iyisi veya kötüsü tecrübe olmayınca 
belli olmaz. Zira iki şey adamın mihen
gidir demişler. Birisi şarap, birisi de 
mevki 'V'e ikbal.. 4-te bu iki şeyde in
sanın erkeği kendini r!ÖSterir. Bu iti-

lerini, azil, tayin, adalet, :z.ulüm, haz.ine- ca oğluna geldi. O da saltanat si.irmcğe 
den istedikleri kadar para sarfı. Velhasıl ba§ladı. Fakat oıtanca oğlu büyük oğ
ne dilerlerse, nasıl milnasip görürlerse lu gibi değildi. Oç günlük beylik beylik
öyle hareket etmelerini enu·eyledi. f tir ... Diyerek kendini şaraba ve çalgıya .. 

E;veln tnhta padişah~ b~yük oğlu ~Eğlenceye verdi. Alimler hor g~:~~· 
geçti. Öyle adalet yaptı ki .. aıle gelmez cahillere mevki verdi. Velhasıl buyuk 
alimlere çok itibar gösterdi. Cahillerden kardeşinin tam aksi olarak hükum sür-

yüz çcvir~i. En büyük mevltlleri !'llinı-ı meğe başladı. .. .. ~ 
Iere verdı. Padişah ona da buyuk ogluna yaptı-

Padiph, oğlunun adaletini tecrübe için ğı gibi yine üç suçlu gönderdi. Bunlar 
zındandan üç kişi gönderdi. Bunlardan evvelkiler gibi katil, hırsız ve ırz düşmanı 
biri katildi. Adam ö1dürmüşlerdi. Biri 1 idiler. 
hırsızdı Ev soymu~u. "(jçüncüsü de zina Şehzade şahitleıi dinledikten soma: 
etmiş, namusa t«!cavüz etmi,ti. \ - Böyle insanlar memleketinin dike· 

Bu üç kişi ve davacıları şehzadenin: ni olurla'l". Yaşamaları caiz değildir. Vu
karşısına çıkarıldılar sabitler dinledi ı run boyunlarını. 
ve suçluların suçları ~bit oldu. Şchza- Diyerek üçünü de idam ettirdi. 

de kararını verecekti. ! •• Bt2'MEDİ •• 
- Bir iruıan •.. dedi meydana gelin-!---------------

ciye kadar ana ve babasının ciğeri hun 1 Ev kadını: 
olur ve bir yiğit ancak kırk senede mey-\ Tasarrufa riayetin ilk şartı, bir kiler 
dana gelir. Bu kadar emeklerle meydana sahibi olmaktır. 
gelen bir insanı idam etmek reva değil- Kı1ersiz ev hesapsız evdir. 
dir o qlediği günahtan dolayı cenabıhak Kuvvetli ''c ucuz gıda reçel ve şurup· 
onu ahrette cehenneme atacaktır. tur. 

koyacaktır. Fakat bu keyfiyet ayni za
manda İngilterenin menfaatlanna da 
muğayirdir. Zira bi:z.zat başvekilin de salı 
günü söylediği gibi lngı1tere ile Franaanm 
menfaatleri birdir. 

Londra 15 (A.A) - Stefani ajanın 
muhabirinden: 

Başvekil muhafazakarlardan B.Adam· 
t.ın lngiltere ile Fransa arasında tedafüi 
bir ittifak aktedilmesi talebine siikut ile 

mukabelede bulunmu~ ve Korsika ve 
Tunusun taarruza uğraması takdirinde 
lngilterenin Frnnsanın yanıbaşında mev
ki alacağını açıkça beyan etmesini istiyen 
amele fırkası mebuslarından B. Mande-
rede cevap vermemiştir. 

Amele fırkası mebuslarından ShinveJ 
başvekil genemi Frankoya muhariplik 
haklarının verilmesi meselesinin kendisi
nin Romayı ziyareti arasında münalcap 
edilmiyeceği husuttunda teminat vermeie 
davet etmi-:tir. 

Başvekil matlup teminatı veremiyeco
ğini ~ylemiştir. 

Pnris 15 ( ö.R) - Havas ajansının 
Londra muhabiri ltalyan matbuatında 
Tunus hakkında koparılan yaygaraların 

yersiz ve faydasız olduğunu, Çemberlayn 
Romaya gidince tetkik mevzuu bile ol· 
mağa dcğmiyen bu kabil müddeiyat veya 
sügjestiyonlaıla karşılaşmıyacağını bildi· 
riyor. 

Fransız gazeteleri, ltalyanın Tunua 
üzerindeki emellerini Büyük Britanyanın 
sempati ile karşıladığı hakkındaki haleti 
ruhiye ile lngiliz başvekilinin son beya
natı iyi bir cevap teşkil ettiğine kanidir
ler. 

Londra l 5 (ö.R) - Ecnebi matbuat 
cemiyetinin ziyafetinde Alman gazeteci
lerinin ve elçilik erkanının bulunmaınıt 
olması artık mühim bir mesele olmaktan 
çıkmış alay mevzuu olmuştur. Bu istin
kafın Berlinden alınan bir emre tevfikan 
yapılıp Londra Alman elçisinin tesebbüe 
es~ri oldui!u anlaşılmıstır. 
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ENVER Paşanın 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

-7-

Kan Vericiler 
Kimler ve hangi yaşta olanlar ne 

şartlar altında kan verebilirler? gibi 

KARIMA 
BENZEYEN KADIN 

-·-·-·-

' 

Enver Paşa Yurda 
Kan verenler hayatlarını kurtardıkları 

kimseleri tanımazlar. Ölümden kurtulanlar 
da kendilerini kurtaranın kim 

olduğunu öğrenem~zler 

Hakiki bir macera, olmuş bir vakô: 
YAZAN: ÜÇ YD.Dll 

Dönmek istiyordu -6-

fakat O Sırada da 
Bey Moskovaya 

Bekir Sami 
Gelmişti 

·3· 
Madam Jubertlc konuştum. Bnna de

di ki: 

H,;inci gün idi. Enver paşn hapishanede 
misafir olduğu. odadaki arkndaşlariyle 

birer birer dost olmak istedi. Bunlıırdan 
bir çokları §Üpheli adamlardı. Ne olduk
ları belirsizdi. Daha fazla vakit kazan
mnk ve snntini öldürmek emeliyle konuş
mağa mecbur olduğu için bütün hapisler

le gevezelik etti. Lakin bu Enver paşn 
için hapiste geçen dakikalar birer asır
dan uzundu. 

Hapishane müdüriyeti vasıtasiyle yap

tığı bütün müracaatler ise hep semeresiz. 
kalıyordu. Ne olacaktı? Bir taraftan Al· 
manyaya, diğer taraftan Moskovaya ha-

ber \'erdi. Bütlin bu mUrncaatlerden bir 
teY çıkmıyordu. Hapishanede iki gün 
kalmağı bile fazla bulan Enver paşa bir 
hafta ... Derken nihayet üçüncü haftayı 
da clört dıvar arasında geçirmişti. 

Hapiste geçen dakikalar da öyle 
uzundu ki... Böyle dört dıvar arasında 
vatandan uzak yabancı memleketlerde 
ve yabancı dil ile konuşan adamlar ara
aında kalmak Enver papya ağrr geli
yordu. Ne yapılabilirdi? Yabancılarla, 

kendi gibi hapis olanlarla konuşmaktan 
zevk alamaz olmuştu. 

Artık bir gün bahçeye çıkıyor hapis
hanenin bahçesinde bir a~ğı bir yukan 
dolaşıyor. Kafaaı içinde bir oeyler kuru· 
yor .•• Fakat bunların hepsi bir sigara 
dumıını halinde uçup gidiyordu. ikinci 
ay olmuştu. Enver paşa her gün hapis· 
hane müdüriyetine yine müracaat etti. 
Bir gün, iki gün, hatta gün de iki üç de

fa yaptığı milrncaatlerin semeresi ancak 
İ1linci ayın aonunda tahakkuk etti. 

Hapishane müdürü bir gUn Enver pa
pyı çağırarak 9unu tebliğ ettiı 

- Hapiahaneden çıkar çtlır.maz. doğ

nıca Berline döneceksiniz. 
Enver pap için hu en büy(ik müjdey

di. Artık Mosk.ovayı falan o dakikada 
hayalinden çıkarmıştı. Derhal hüniyete 
ltavuı,mak istiyordu. 

Hapishaneden çıkınca doğru Berline 
citti. 1 5 gün kadar Berlinde otelde otur

du. İstirahat etti. Yedi içti .. 15 inci gün 
Moskovaya müracaat ederek geleceğini 
bildirdi. 
• Moekovadan muvafakat cevabı alınca 
hemen bir tayyare kiraladL Bu tayyare 
ile Riga üzerinden Ruayaya gitmek mü
nasip olduğunu da öğrendi. Tayyare ile 

Rigaya gelir gelmez Riga polisleri Enver 
paşanın karf191na dikildileT. 

-Pasaport .•. 
Pa9anın puaportu Yardı. Her ıeyi 

muntazamdı ... Fak.at Ruayaya geçmek 
için vizesi yoktu. O zaman vizeye pek 
ziyade ehemmiyet 'Yeriliyordu. Enver pa
ta yine tnkif edildi Te Volmar hapia
haneaine sevk.edildi. 

Bu seferki mevkufiyet Enver paşaya 
birinci seferki kadar tesir etmemi,ti. Na
aıl olsa lturtulacaiJna emindi. Ancak! .. 
Mevsim sonbahardı. Günden güne lu
ealan gündüzler insanın üzerinde öyle 
fena tesir yapıyordu ki .. Geceler bir tür

lü sabah olmuyor. Enver paşayı da uy
ku tutmıyordu. 

Hemen bir gece karanlıklar çekilip 
.. hah, yıldızı . doğduktan 't'C tan yerinden 
,ık.an ilk kızıllık.la hapishane penceresin· 
den İçeriye girdikten sonra gözüne uy
ku geliyordu. 

tik uünlerde çok samimi ve dürüsttane 
konuşmalar cereyan etti Faknt bunların 
hepsi havadan sudan ibaretti. 

EnYer paşa ~bu konuşmalarda nrada
sırnda l.:endi fikirlerinin sondajını yapı
yor, nasıl karşılanacağını öğrenmek is
tiyordu. Moskovadaki ileri gelenler ise 
guya bununla alakadar olmıyarnk derhal 
mevzuu değiştiriyorlnrdı. 

Günler böyle geçti. Bu esnada Mos
kovad hiç bir ciddi mevzun temas edil
medi. 

Enver pafa bir taraf t.'\n buna kızıyor 
fakat eski bir politilrncı sıfatiyle vaziyeti 
müsait b;.lamadığı için denen istediğini 
de anlatamıyordu. 

Maamafih muhtelif ~deki kelime 
oyunlanndıın, mevzuu r.ıÜi madiyen evi

'.AI 
rip çevirip bir noktaya ~esinden ka-

- Kan vericilerimiz tamamen çok iyi, 
temiz insanlıırdır. Vakıa gördükleri işe 

muknbil para alıyorlar. Faknt onları bu 
işe sadece maddi menfaat değil, h em 
cinslerinin yardımlarımı koşmak gibi 
manevi bir zevk tc sevkctmektedir. Kan 
vermek suretiyle hayatlan kurtulmu!5 
ol rın 1 ~-rin'l kımın .. •nı \•ermek 

naati çok iyi anlaşılıyord;.ı. 
Enver paşa tekrar Tümyeye dönmek baş vuranlar pek çoktur. kencıı1cr.ne gönder iriz. Cevabını ver iriz. 

istiyordu. Sordum : - Kan vericilik bir meslek olabilir 

Fakat bugünlerde M-tafa Kemal pa: - Kan vericileriniz hangi muhitlere mi? 
ıadan aldığı emir üzerine Moskovaya Be- mensupturlar?. - Yalnız vermek suretiyle maişetini 
kir Sami bey gelmişti. Bu vaziyet kar91• Cevap verdi : tem.in etme bakımından bir meslek sa-
sında Enver paşa vatana müfit oluncaya - Her muhite .. İçlerinde memurlnr, yılamaz. Bir kan verici ayda (500) gram-
1'adar Ruııynda kalmak mecburiyetinde daktilo1ar, kasaplar, Ö{.'retmenler, zabit- dan fazla kan veremeıt. Bu da kendisine 
olduğunu anladı. ler, talebeler ve hatta şirket müdürleri ancak 300 frank (Bizim paramızla 15 

Anado1udn Mustafa Kemal paşanın bile vardır. lira) temin edebilir. 
başladığı Milli hareket bir an içinde bü- İsimlerini söylemiyorum. Çünkü hiç Biz, elimizdeki kan vericileri ayda 
tün Türk yurdunu aarmı~tı. birisi tanınmak istemiyor. Kendilerini beş yüz gram kanından fazla yormayız. 

Mustafa Kemal paşa bütün Milli kuv- telefonla ya doğrudan doğruya ararız, Fakat bunların içinde gizli olarak fazla 
vetleri bir bayrak altında toplamı~ kong- ve yahut ta işlerine, ikametlerine ya~ın kan satanlar da bulunabilir. Ancak dü- Demek ki bu şayanı hayret benzerlik Kapı açıldı. 
reler akdederek (Anadolu ve Rumeli bir telefon vasıtası kullanım:. Vasıta ile şilnmek ltlZlmd.ır ki böyle hesapsız kan sadece bir yaradılış mucizesiydi.. Ka- Nihal, omuz.larında sansar boası ile 
Müdafaai Hukuk Cemiyeti) ni teşkil f't· :ağırdıı'lmız zamanlar kim olduğumuzu veren bir kimsenin kendi sıhhatini ko- nmla bir akrabalığı falan olmadığını ve eşikte göründü. 
miş ve 1918 yılının 30 uncu günkü vazi- e niçin aradığımızı söylemeyiz. Sadece rumak için çok fazla gıda almağa ve bu- onu tanımadığını anlayınca kendisiyle Odanın içini birbirini takiben iki çığ-
yet ile hlisıl olan felnketlere ve tchlike4 astancnin ismini veririz. nun için de fazla masraf yapmağa mec- daha ziyade ve yakından nlakalandun... lık sarstı. 
lere karşı Milli vahd,.ti temin etmişti. - Neden çekiniyorlar?.. buriyeti vardır. Şimdiye kadar nerelerde çalıştığını sor- - Selman .. 

16 mnrt 1920 de İstanbul işgal edil- - Dedikodulardan .. Kanını satıYJ)r - Kan verirken, kanını veren kimse dum. Yalnız tek bir yerde çalışmış. Fa- - Melek.. 
mi.o, Nisanda Ankarııdn Biiyük Millet cin para kazanıyor ... Dedirtmekten.. Ve- yorgunluk hisseder mi?. kat adını verdiği müessese iki sene ev- Karım Selmanı kendi ismiyle çağır· 
Medi!i toplanmış ve Ağu.tosta de Os- yahut ta .. Bak bak .. Kendl kanını ııa:\P: - Hayır .. Kan verici derhal işinin ba- vel ülfuı etmiş .. Bu doğru idi .. ÇünkU ~. fakat Selman karıma Melek diye 
manlı lmparatorluğU Sevr muahedesini cak kadar dUştU, dedirtmemek için.. şına avdet edebilir. ben de biliyordum. Sonra bir yerde ç.a- hitap etmişti. 
imza etm0!1tİ. - Hayatlarını kurtardıkları insanlnn - Kan verici olmak için ne lazımdır? lışmamış .• Tasarruf ettiği paralarla ge- Bu .. Ne demekti? .. Nihnl sap san ke-

Fakat Türk yurdu Osman1ılann ida- bilmez mi?. - Evvela sıkı bir muayeneden geç- çinm.iş .. Bir çok yerlere baş vurmuş am- silmiş ve kaşlan birden çatılml§tı. Göz-
resi albndalti memleket değildi. Milli - Hayır .. Ne isimlerini bilirler, ne de mek .. Sonra sıhhati yerinde olmak. Na- ma.. Talisizliğinden olacak.. Bir yere lerinde korkunç bir bakış vardı. Selmnn 
vahdeti temin etmiı olan Muatafa Kemal adreslerini ... ve bilmemeleri lAzımdır ... muslu ve ketum olmak .. Bundan başka yerleşememiş.. ise birden ayağa kalktığı koltuğa tekrar 
Büyük Millet Meclisi reisliğine seçilmiş TeşkilAtımızda bu en esaslı noktadır... biz, teşkilatımıza mensup kan vericileri- - Çalı§lllak için yer yok değil amma. çöker gibi düşmüş, başını elleri arasına 
Türk yurdunda yeni bir hayat başlamıoti. Çilnkü insan hali bu, kan vericiler bir miz.i sıkı surette takip eder, ahlAld va- Öyle yerleri ben istemiyorum ve benim almış .. Hınçkıra hınçkıra ağlıyordu. 

Enver pap büyük bir heyecan içinde gün her hangi bir sıkıntı halinde kan ziyetlerini kontrol eder ve fUpheli sör- istediğim yerleri ise başkalan daha ev- Nihal.. Sert adunlarla yanına yaklnş-
Türkiyenin dü~tüğü bu vaziyet lı:arıısm- verdikleri adama giderek (Seni ben d~erimiz.i kadromuz.dan çıkannz. Bi- vel al.ınlf bulunuyorlar. tı, ve bir yılan l!!llığını andırır funirano 
da çırpmıyordu. HaTİçten Türkiyeye yar- kurtardım) diye baş ağrısı verebilirler. dayette hastanedeki memurlar, ha.5ta Dedi .. Bu aözlerle ne ifade etmek is- bir sesle : . . . . . . · 

dım etmek istiyordu. iki defa Almanyaya _ Peki ya hayatlannı onlann kanla- bakıcılar •Katı vericilere .karp fena na- tedijini ben derhal anladım. Vakıl bir - Sus! .. Dedi .. Aman :Y~.ab)>i.... Bu 
giderek büyük bir ialam kongresi akdet- nna borçlu olanlar?.. zarla bakıyorlardı. Bugün ise onlar her çok kadınlar kendilerini ağır satmak ses kanının .. Nihalin sesi. mi idi? •.. Ç>nu 
meie karar ..-erdi. Fak.at sonra buou Mos- _ Onlar da kendilerine kimin kan gittikleri yerlerde dalına saygı görmek- için böyle namuslu yollarda yürüyorlar- bu vaziyette hiç "görmemiş .. Göreceğimi 
kovada da idare edilebilirdi. İleri ge- verdiğini bilmezler. Bunlar, bauuı bize tedirler. İstirahatleri için her ne Jhmı- dı amma .. O sözlerinde çok saınim1 ve hiç ta.cıavvur etJ:Fenftştim. . 
lenlerle bu maksatla görüşmek istedi. müracaat ederek kendilerine kimin kan sa yapılmaktadır. ciddl idi. Vaziyetinden pek fazla sıkıntı Selman .. Çantasından çıkardığı küçük 
Mosk.ovanm ileri gc1enleri o günlerde ba- verdiğini ve adreslerini sorarlar. Bu gi- - Kan verici olmak için hangi yq içinde olduğu anlaphyordu. Hiç bir me- mendil ile gözlerinin yaşlarını sildikten 
nci aiyasede fazla mqguldüler. Daha bilere biz •Adresi bizde mahfuzdur. Fa- uygundur?. murumu onu tetkik ettiğim kadar etme- sonra başını bana çevirdi. 
fazla garba ehemmiyet veriyorlar büyülı: kat veremeyiz.. Eğer onlara söylenecek --:- Azamt kırk yaş .. Pek nadir olarak dim.. Üstü başı aade ve temiz olmakla - Affedersiniz beyefendi .. Dedi .. Bir-
devJetlerle mücadele ediyorlardı. bir sözünüz veya verilecek bir hediye- ~~ beş yqındakilere kadar bat vurabi- beraber yoksulluğun aril ve vakur bir den bire kız kardeşimi karşımda g(). 

-·BİTMEDİ ••• niz falın varsa bize bırakabilirsinlz. mı liriz. Fakat asli bu Y~ sonrakilerin ifadesini üzerinden okwnak kabildi. rünce irademi elimden kaçırdun. 

Londrada oynayacak olan 

F aust operasının 
dekorlarını 

Bir Türk ressamı hazırlıyor 
lngi)terede hazırlanmakta olan bir 

operanın dekor ve kostüm1erini bir TiiTk. 

ressamı yapacakb.r... İngiliz gazete
leri hu Türk aanatkanndan takdirle bah
setmektedir. Mezkur opera hakkında 

cNiyuz Kronik!> gazetesinde çıkan bir 
yazıyı aynen alıyoruz: 

olan oeyi • F auatun ruhunu - istediii za
man Fauet bunu 't'eremiyeceiini, çünkü 
.. tbğını söylüyor. Bu suretle, urt ,eytan 
mağlup edilmio oluyor. 

kanlarını almayız. :En apb Yat ta yir- Söylenmek istenmiyen, saklanan bir - Kız kardeşiniz mi? .. Diye haykır-
midir. Bundan aşaiı olanlann kanlarını yoksulluk!. dun. Fakat demin size sorduğum zamaa 

ancak ebeveynlerinin rizası ile alırız Biz koml§Inağa vardığımız sırada va- Nihali tanımadığınızı söylemiştiniz?. 
- Sovyet Alimi profesör Udin ölüJe- kit te epey geçmiş ve öğle olmuştu. Nihal atıldı: · 

rin kanlarından istifade yolu üzerinde Odacı içeri girdi ve karımın otomobille - Selman, dedi, vakıA benim karde .. 
müsbet çalışmalar yapmaktadır. Bunun aşağıda beni beklediğini haber verdi. Bir şim .. Fakat ben çok kilçük yaşta iken 
hakkında ne düşünüyorsunuz? az evvel de söylemiştim ya .. Nihal pek onlardan ayrılmı§ım. Beni asıl baba biJ .. 

- İlim vadisinde 8ÖZ söylemek hakkı seyrek olarak Yeşilköyden İstanbula diğim adam evlatlığa almış. Ve hakiki 
benim değil .. O yolda yürüyen doktor- merdi ve indiği zamanlarda da muhak- baba olarak ben o adamı bilirim.. Aileın 
larındır. Fakat dirilerin kanlanndan is- kak bana uğrar, işimi bıraktınr ve be- ile bütün alakamı kesmiştim ve epey 
tifade imkAnı varken ve bu iınkln he- raber Y qilköye dönerdik. zamandan beri de Selmaıu görmiyor
niiz tamamiyle te§kil!tlandınlm~ Nihal yazıhaneye gelişlerinde pek na- dum, hattı onun nerede olduğunu ve ne 
iken ölülerden istifade iç.in ha§ vurula- dir olarak odama çıkardı. Ekseriya beni iş yaptıfını bile bilmiyordum. Sana kaç 
cak çarelerin belki en sonuncusu olabi- otomobilinde bekler ve haber gönde- defa benim mazideki hayatımda çok 
lir. Biz Fransada dirilerin kanları ile rirdi Dediğim gibi kendini insan muhi- acıklı safhalar bulrmduğunu aöylediğimi 
iktifa ediyonız ve teşkilAt.ımıza men.sup tinde fazla göstermekten çekinirdi. Da- elbet hatırlarsın .. İ.§te bu da o safhalar
Sanlı •Kan vericiler• bize kAfi geliyor. irede onun güzelliğini her kes söyler ve dan biri .. 

- Kan verme tarüesini söyler misi- böyle umum! hayattan uz.ak durmasını Kanının bu sözleri karşwnda Selman 
niz? benim telkinime ve kıskançlığıma atfe- kıpkırmızı olmuştu .. Vakarlı bir tesir 

- Hay hay .. İki yiiz grama kadar yüz derlerdi. içinde ayağa kalktı. 

Mür:ıcaatler... Günlerce, haftalarca 
ırlirdii. Tam 3.5 ay sonra idi.Enver pnşa 
pasaporttaki ismin müstear olduğunu ve 
kendisinin hakikaten Enver paşa, eski 
O mıınlı imparatorluğu bark.umandan 
vekili olduğunu isbat ettikten sonra aer
hest bırakıldı. Moskovadan gden emir 
iizerine derhnl yola çıktı. 

Lord Bernere F auet ve F auatun ıey• 
tanla olan d9stluğu mevzuu üzerinde bü
yük . bir opera haznlamak ü;ı::eredir. 

cSonra, operanın sonundaki koro o 
kadar modern bir prluyla başlıyor iti 1 
mesela: «nereye gidebilirh ciimlesi var
dır. Buna heate yazmak çok büyiik bir 
zevk olacaktır. 

cMia ŞtaYl)ın dostu olan Benediktin 
rahibi muharririn bu eseriyle büyük bir 
dini meseleyi ortaya çıkardliını söyle
miştir. 

frank.. 300 grama kadar 150 frank 400 Ben ise hiç aldırış etmezdim. Odacı - Nihal.. Dedi.. Ben bilmiyerek bu· 
grama kadar 200 frank.. 500 gram 300 karımın otomobilde beni beklediğini ha- raya geldim ve bizi tesadüf karşılaştır
frank ve azaml bir kilo kan iç.in bin ber verince Ani olarak bir plan kafamda dı .. Buna emin ol.. Maamafih seni evl~ 

Artık memnundu. Uzun zamandanberi 
,i!esini çektiği, sıkıntıya girdiği emeli 
tahakkuk ediyordu. ı .. te Moskova yolun
daydı. 

Mosko\'ayn gelen Enver paşa hayret 
içinde kaldı. Kf'!ndisine öyle muazzam bir 

istikb'.'11 lTlc>r; imi yapmıslardır ki. Çok 
samimi olan hu hüsnü kabul karşısında 
F.nver pa~ iki dl"fa tevkif f'dildiğini ha
piııhane köşesinde geçirdiği günleri bir 
en içinde unuttu. 

Hatta gördiiğü bazı şiddetli muamele
leri bile dl"rhal hafızasından sildi. Mos
lrovada ileri gelenler Enver paşaya her 
gün dnha büyült ve daha aamimi bir 
muamele gösterince Enver paşa da on
lara knr,ı bağlılıklannı göstermek mec
buriyetinde kaldı. 

Kendisiyle .beraber çalışan Mia Cert· 

rud Ştayn {•Yeni edebiyatın büyük ra
hibesi> ) sekiz aylık bir çalıomadan son-
ra operanın mevzuunu yeni tams.nılamış
tır. Lord Berners bu clibretto> yu almıo 
ve Bcr1'pyr" daki köık.üne çekilip tetki
ke bnılamıştır. 

Gitmeden evvel kendisiyle görüotü
ğüm lord: 

- Operanın mevzuu Cöthenin yaz
dığı gibi değil, dedi. Fransız dostlanm
dan birinin dediği gibi, Gertienin kendi 
eseridir. 

Lord Bernerae göre Gertienin cFa
ust> u cmodem, fantastik ve eak.iainden 
daha eylenceli> dir. 

- Mesel&. sonundan bqlıyalıın. Me
fistof elea ae)ip, anlaşma mucibince hakkı 

•Operada Margarit kendisinin ve He-
nanın bir halitası olarak görülmektedir 
ve çirkin bir mahlUktur. 

cOslup tamamiyle Ştıı.yn üslubu de-
ğildir. Kolayca anlaşılması için lazım 
olan noktalar 't'e virgüller yoktur.> 

Operanın dek.orlan ve elbiseleri Rus· 
yada sinema dek.orlan yapm!J olan bir 
Türk ressamı tarahndan hazarlanacakbr. 
Lord Bemera reaaam hakkında: 

- ismini hatırlıyamıyorum, diyor. 
Fak.at eserleri yeni tarzdadır, garib 't'e 
dikkate pyandır. Kendisi yeni doien bir 
dehadır. ( 1 ) 

~:anltb.r. Tabi! yol masrafı hariç olmak yer buldu. Odacıya : miş görmekten büyük bir sevinç du)'-
uzere.. Han .. 1 . Dedim B. dum. - una soy eyın.. .. ıraz · 

yukarı çıksınlar.. Böyle söyledikten ~nra da hnfıf bit 
Ve sonra Selmana döndüm.. baş eğmesiyle beni sclflmladı ve çıkmak ••• BJrMEDİ ••• 

şına ve operanın tarziyle tamamen zıd - Selman hanım, dedim, vaktiniz üzere kapıya do.Çu yürüdü. 

operalardaki gibi, korolardan, düetto- müsaitse bir kaç dakika daha kalmanızı •• BİTMEDİ •• 
lardan, kuintetlerden mürek.1'eptir. rica edeceğim. Sizi kanma takdim et-

Beatek&r Be ı· B · · G k · · •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' , r ıozun usonmın ve u- me ıstiyorum. : K • J k t • 
nonun cF awat> lannı tetlcik etıniJ ve Gu- Bu teklifimi hemen kabul etti. Znval- : 18 r 1 8 pa r m 8 0 ~ 
nonun operuını en iyi bulmuştur. cFa~ lı kızcağız §Uphesiz bunu kendisinin be- E Gündoğdu VorO§ilo( bulvan ağ-: 
uat> a başlamadan evvel, önümüzdeki nim yanımda )fe kabulünün bir mukad- hında denize DADl' gayet mükemmel: 
baharda Londrada oynanacak olan dimesi olarak kabul etmiş ve ... Sevin- Ekonfonı havi sekiz odalı yeni inşa~ 
cKupidon ile Psiche> ismindeki haleti m.işti. Ben ise kanm ile müstakbel dak- Eedi~ bir apartman kiralıktır. : 
üzerinde mqgu} olacaltbr. tilomu ~ karşıya getirmek ve ikisj S Görmek i.stiyenJerin, apartman ela·: 

arasındaki bu pyanı hayret benzerliğin :bilindeki bekçiye, göriiFek için de: 
( 1) - Bu ™ unetldn Abidin Di- hu.swd farklarını anlamak istiyordum. E gazetemiz idarehanesine müraca· E 

no d•. Ve biaat -.HU ba tlekortıuı Bu m•behet benim kadar Nihalin de EatJeri. : 
Operanın mu.ikili. mmuun yuala,. ~ olduiuna .&Joı...aitir. htıırretinl muciD o1acaJdı. ': ........................................ . 
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Kırmızı Elmalar{ .. 
----~----~--------- 1 Affedersiniz, madmazel Gizellamn ! zella da ııarkı söyledi. Tiyatro salonunu 

'9i burası mı? ı dolduran yüzlerce insan, onu çılgınca al-
F ralıdı upk mairur buışlarla. yaban-! kışladılar. Ertesi sabah şehir gazeteleri 

il Clelikanlıyı tepeden tırnağa kadar süz-1 sütun, sütun yazılıula Gizelladan bahse· 

... Kıyafetinden taşralı olduğu anlaşı-i diyorlar~•· Bir knç gü~ geçti. B~d~pe~ 
~rdu. Kaba kumaştan dikilmiş palto- 1 teden hır mektu9 gcldı. Kızı, sesını tec
lhnun yabanı blaklarma kadar kaldu--

1 
rübe etmek üze~e ope.r~ya ç~ırı:o~~cırdı. 1 ~tı. Büyük 1'ırmızı elleri, soğulttan ade- Muvaffak oldugıı takdı:-de ıyı bu uettt

ta dODmQll1L Bir elinde kirli. büyük bir le angaje edeceklerini de vadediyorlar-

:lorba. ötelti elinde eski, yırtılt bir bavul dı. 
~ardı. Gizellanın sevincinden etekleri zilça-

- Madmaz.ıel Giılella, evde ,.oklar. 1ıyordu. Birden cüzel sözlerine keder 
Pı>era.C:la temailleri var. çöktü. Budapefleye para ile ~idilirdi. 

Fraklı upk, dii!erinin arasından mml-ıBir ka~ tuvalet lbundı. Bunlar olmadan 
danaraJt verdiği bu cevaptan sonra, kı- muvaffakıyet miimkün müydü hiç? 
Lb12 misafirin suratına kapı,ya kapamak lvan, ae1eizce kızın yanından ayrıldı. 
Gzere davrandı. Fakat, taşralı de1ikanh Baş vurmadığı yer kalmadı. Neticede kı
pyle kolayca atlatılacak insanlardan de- zm bütün ihtiyaçlarına kafi gelecek pa-
iildi. rayı temin etmİ1ti. 

Tela.ıa sordu: Cizella. boynuna •rıldı. Göz yaşlan 

-· e 

Çirkinlik nedir? 

Yüz ve vücut çirkinlikltrindeki se
bepler neferdir ve bunların tedavi ve 

izale çareleri nelerdir? 
- Marta te~ de berab« mi sitti~ araanda teteklıcürler etli. llerdeki hayat-

ı h kk d 1 b. · d 1 Dünkü sayımızda, gfö;ellik hakkında Oaha ziyade çirkinleşmediklerine hayret 
Utaian tavn birdenbire deiifti. Yu- r arı a ın a güze ır program çız i er. 

ı K ı k b ff k" k maruf bir Fransız dahiliyecisinin fikir- ederiz. Şu halde insan vücudu haddi za-ınupk ve nazik bir sesle konClfJ'QMu lRJn par a ir muva a ıyet azanaca-
haıladı: ıiına 1vMıın imanı vardı. Gizella Buda- lcrini yazmı~ık. Bugün de çirkinlik ve tında güzekUr ve giizel olmak için hal· 

-AffinlZl rica ederim. T~adım. peşte operasında iki üç sene çalışacaktı. sebepleri, telerJdleri etrafında yazılmış kolunmuştur. İnsan kendi kendini çir
Dernek llİE madmuel Gizell ... aba· • Sonra memleketine dönecek ~e topladı- bir tetkiki okuyuculanınt7.a arzediyo- kin.leftirir \'e bugünkü şerait içinde in- ; 

halanndan1ınız) .. Rica ederim. Biryunı- *1 paıa ile bilyük bir çiftlik. alacaklardı. ruz. . . . Slİl\}arın neden daha fa7Ja çirkin olma
nuz istirahat ediniz. Madmaı:el operaya lvanla evlenecekler. artık birhirıerinden •Güzellik• hakkında tam ~r . fıkır dıklarını düşünürken bile bile ve istiye 
<fai.'.na anneleriyJ. birlikte gideder. Ce- hqka dünyada hiç bir teY1e alakadar ol- edinmek içip 11Çinrltinlik• nedır bilmek istiye çirkin olmanın güzel olmaktan aa-

___ u __ _:ı h hald f dal dır ha .güç olduğuna hükmedebiliriz. 
ce yarıaından evvel de pek dönmezler... JmY~.raL er e ay 1 

• 
8qyurunuz ... Bu tarafa, efendim... Gizella annesiyle birlikte Budapeşte- Gü2ellik, ,insan vücudunun ~~ karak:- ÇİRKİNLİGİN TEDAVİSİ 

Delike.J• ~bu muemeledeıı p- ye gitti. Operada ümit ettiğinden çok terinin tam bir ahengidir, deniliyor .. Şu Çirkinlik bir hastalık olarak kabul 

,tırınıtb. hayret içinde ve biraz da uta- daha müsait şeraitle kaldı. Kısa bir za- halde çir~~ bunun aksi o~~r'. edile~il.ir ve her has~lık .~ib~. bun~n .da 

....... , 
il! - ---

Katerin Hepburn 
Gümrükten mal kaçırmak isterken 
Amerika polisi tarafından yakalandı 

narak upğuı yüzüne bakıyordu. Onun manda bütün Budapeıte halkının sevgi- Halk (Çırkın) der demez yuz ç~r~- t~avısı llzım ve mumkundur. Çırkin
_._ dlıl•c••" •. ~-L. --.il Mediı ani kmnd• ivw Ull ....... ......1u. s-~ sık liğini göz önüne getirir, vücut çırkin- lıgı tedavi etmek, 7.annedildiği gıôi onu .,.,.... ---M - ~-- ..., de Katerin Hepbumun birçok macera - . birçok yıttlızıar gibi Paristen gümrük-
. - HQir ... 8ilia Ginlle • Wr .ba- melı:tup J'Ul,J'Ol'd.. S d• .. cı•ıge. Ci- liği ikinci ve batta bazan üçüncü re- maskelemek, makyaj altına gizlemek, ları vardır .ki bütün Amerikalıların ho- süz olarak tuvalet eşyası getirmek sev-
lı·•ı ,,-tur·•• Y mız. aym memle- zelluaın mektuplatı ~eie ve cede teWt.ki edilir. tuvaletle falın örtbas etmek der.ıek de- şuna gider ve bu maceralar bu güzel dasından :kendini alamamJ§ ve bu sev
......... Kenditini.~ocuklaiımdan beri gittikçe UM ft!9all l>ir.m.nla J'aalm•ia Halbuki yüz çi.rkinliii. esas çi.rkinli- ğildir. V~ bazı gayri tabil çirkinlik- sinema yıldızı için ayn bir reklam va- da uğrunda ele geçmi§tir. 
hı w ... BacLı.,,....,.. oalan sönnek a...ı.dl. ğin ~cak bir cüzü ~bilir. ler vardır ki bunlara karşı ne tabiat ka- hi 
............. 8-im İllDim Kertet 1..... . Ciaılla Pleli bet ..ae olmaftu. Hala YÜZ ÇİRK.İNLl(;INİN SEBEPLERİ nlinları ve ne de tababet ilmi bir yar- zifesi görürler. Fakat son macerası ·çı Katerin Hepbumun bu macerada bir 
' döneceğine dair en küçük bir işaret bile 1 - Qyle yilzler vardır ki bizim hem dımcı olamaz. Bu gibilerde cilt öyle de- değilse kendinin hoşuna gidecek bir de ısuç orlağı vardır. Bu mç ortalı Ame-
dır... -!LL. ~ macera değil, çünkü o .. gümrüksüz mal rikanın çok maruf ve çok sevilen komik 

U,.k gene eski m.ar- ta'ftlDI t.km- yoktu. IYPmn aabn ti1kenmiıti. Buda- başunızı çevirtirler, hem de rlluu.timizi ıorme olmU§tur ki artık onun tabü şek-
. --e kadar 81"derek hem niunlısınt celbederler. Bunlar harpte veya her lini alması imkansızdır . kaçırmak suçu ile sorgu altına alınmış aktörlerinden ve radyoda gülünçlü mo-
dı. Batını kaldırdL ı_._ inine diite- _,_.,. ...- de bulunmaktadır. . nologlar aöyliyen Jorj Burnstur. 
rel, sert adımlarla ona yukarı katta bir gönneie hem de ne zaman evlenecekle- hangi bir kaza neticesi yüzlerin n ya- Çirkinliğin tedavisi, çirkin olduktan (Küçük kadın), (artistler pansiyonu) 
odaya götürdü. rini öirenmeie karar Yerdi. işte, şimdi ralanıp Arızalı olanlardır. sonra güzelle§JD.ekte değil, çirkin olma- 'limlerinde büyük bir muvaffakıyet Hovard Hughes'in sevgilisi ağır ka-

Kerteş lvan, oclada yalnız kaldı. Bü- Cizellanm böyle lüks bir hayat yaşadı- Mahkemelerin yüzlerde h8sıl olan maktır, çirkinliği önlemekte gelir. zanan, dünyayı tayyare ile devreden çakçılık ithamından kendisini kurtar• 
Yilk bir hayranlıkla etrafına bakmıyor- iuu tasavvur edemiyordu. O, kızı kazan- ka7.a yaralan hakkında bu yaralan ya- Ne kadar ~uk ar1!1eleri vardır ki, ı.aeşhur Hovard Hughes'in uğur yıldızı bilecek ve yahut böyle bir iddianın yer
C:lu. Bu koca eY, ne kadar süzel döten- cLiı paralan biriktirmek için sakin ve sa- pan1ara karşı da şiddetli davranmaları, şapkalarına, saçlarına, tuvaletlerine, )ve sevgilisi olan bu güzel kadının bu si.iliğini ispat edebilecek midir? Bu şiın
ınifti. Ode•• Be k..,.. Y&nlJ. Kapılar- de bir tanda Yftflyor anıyordu. Halbu- müsebbiplerini tazminata mahkUm el- ayakkabı ve çoraplanna, tırnaklarına, 11aziyete düşmesi bütün Amerika ef _ diki halde meçhuldur. Bugün için mev
'dan biırW eç11. Ka....-. senit bir ,.emek ki: bu koca evi çevirmek Ye 'böyle mağ- meleri yüz güzelliğine atfedilen ehem- boyaya, berbere, pedikür ve maniküre :ıt&rını i§gal etmektedir. zuubahs olan bu vakanın Amerikada 
aalonu Çlkta. Kocaman bir mua, kriatal nır upklar kullanmak için ne kadar çok mlyeti tebrüz ettirir. dQnyalar kadar para harcarlar, servet Söylendiğine göre Katerin Hepburn, uyandırdığı hayret ve a1lkadır. 
tabm~e. r~ renk çiçekleri~ süs- para aarfetmek l&zımdı. 2 - Hastalıkların yüzde bırakbğı iz- ftVz.amanlarını bu yolda israf ederler .. 
I~ Amma 

1

~1 S. .:"e ihti-
1 "'f'o~ açta. 

1~Cleki kırmızı elma- ler .. Meseli ~ Wreiu ,clizlim, bn- Piılliat çocuklarının daha küçük yafta - · 
f&llldı b6yle. Hele o~...-... lüı Çlkanp teker teker hakb. Cizelta el- ser ve cilt hastalıklaft . gibi Jel; bwibU iken Vücut riefriihemalanna asla dikJcjt r B o R s Al Sayın Bayanlar 

Cizellanm ~tali kQfU. k.omnut-. ma. ya ço~ aeverdi. Kim bilir ne kadar se· aak. ika. ten yüzü istikrah verici bir -çir- ~ehem .. rrliyet. atf.etmezl.er. YaYrulann.aJ - kn .. .., _____________ .,. Bütün İzmir ve Ege halkının severek 
tu. Her h.Ide çok zensindir llJDdı ... Kim vınecekti. kinliğe sokarlar. rşı gosterdiklerı bu ıhmalden kendi-
ümit ederdi) S.at on ikiye yaklaşıyordu. Açlıktan 3 - Tabii çirkinlikler .. Alçak bir alııi~ lerini de kurtaramazlar. Onlar zanne- t)Z'UM . tanıdığı biricik san'atkir kadın berberi 

lvanın aklına bej sene ......nD ainl• batı dönüyordu. Mağrur uşak ona bir Kocam.aıi bir burun kocaman bir ağız ve dener. ki güzellik sadece yüzdedir \re 353 İnhisar idaresi 9 1 4 50 
1 MİNİK SrrKl BABAOOLU 

geldi. o zamanlar, Gialla •nnesile bir- EinCan çay bile aetirnıemi,ti. çok 'kaim, sa2'kık dudak18r .. Her halde yüz· hatlan bu gibileri vücutlanndaa 124 M. j. Taranto 15 75 17 75 İmıirde moda Aleminin umuml arzusu 
likte tek bir odada otun170rlardL F.ier Ataildan Miler seliyordu. Birden oda hOş bir rıumzara delildirler. daha fazla meRUl eder. 84 Ş. Remzi 16 16 50 üzerine bu kerre tesis ettiğim (Alsancak 

1 
kendisi onlara yardım etmemit olaydı, b:i>taı aÇıldı. lc;eriye Marta teyze girdi. 4 - Nisbetshlikten 'tttii~llit çiı'ldıl- Bundan başka insanlar aramda ft 51 P. Paci 16 50 16 50 Mesudiye caddesi intikam sokak Nuına:-
belki d'e açlıktan öleceklerdi. Cizellanm IYUU ııöriince yanma koıtu~ lik .. Meseli ayn ayrt ete ahndıldan za- büöassa bdınler arasında çirkin olan 25 Paterson 15 75 15 75 ra 5 teki) şubemde her gün saat •4• ten 
eesindeki fevkaladeliği de gene kendW - Nudaın )'aYnlm) Ne zaman gel· man gür.el göt'ünen kaş, 'göz, atu, ba- bir kimse artık güzelliğe ebecliyeı veda 22 f. tizüm tarım 15 15 15 '15 itibaren müşteri kabulüne başbıdığunı 
lı:qfetmiftİ. Kızın istikbü baklanda en din) nın, ahn, ~~ birbtrlerlne' riiSbetsli:- d8it bir ievekktil ile kendini kapıp ko- 22 Faik Soydan 15 17 25 ve saat •8• den •4• e kadar eskisi gibi 
lı:~çük bii- ümidi bile yokta. Her te.rd• - Sut eekizdenberi buratlayım. Siz- likleri itibaitle çi!lıreyi ~· yuverir. Çünkü her kes onlana çirkin- 681 :Y ekün Keçeciler caddesi No. 640 üç katb ~ 
habersiz, sabahtan akfama bd.r pıkı teri ~oıum. Cizella nerede> Çirk:fnlikte llkönce· :YUz neden dllcütt J.ilJlfri ile.. uzalttlan olsun alay eder 'V'e 626827 Eski yekWı kezinde ~ğunı ~kle şen:f 
söylerdi. Hayatta hiç bir ,eye la,omet - Ckellülm misafirleri var. Şimdi çeker? oıt;lar ıbwıu hissederleı:. Eskiden bdm- 627508 Umumt yekWı duyamn. 
vermezdi. Ne içinde yuvarlanc:hla ...._ pılit. Çünkü vücudun diğer aksamına · 1na-~ karikatürlerini .yapmak san'atkAr- No. t 13.'15 10 seneden beri İzmir ve Ege muhitin-
let, ne de onu çekemiyeceklerin yaptık- fvan: merakla Marta teyzeyi tetkik aai'an yüz•dalma açıktadır. 1ar ~bir ayıp sayılırdı. No. 1 14..25 ~ gördi.ilüm rağbet beni yeni fedakir-
lan alçakça dedikodular neşesini kaçı- ediyordu. Şık bir rop giynıjşti. Parmak- Zaif boyunlan, kemilderi çalak anım- linMli, DIOdem hayatta bu da mübah No. 9 15.!5 ~ ihtiyarına sevke~ ve Alsancak 
hJ'ordu: Allah onu ten olarak yarabnlf" lannda .,m.ma yüzükler ..,.da. lan çukurlaşmış •Tuzluktan• mtlnıkün lfij{(jlüyoı-. Karikatüristler kadınlarm No. . 10 16.25 şubeıııi imrenilecek bir mükemmeliyet. 
b: Gizellen1n aleyhinde bulunanlann ha- Kadın kibar bir hareketle zili çaldL <Mutu kadar kapali bttkanaukları için ~ tandlaruu san'at namıaa teb.rtl& No. 11 18.?5 te küşadıma sebep olmuştur. Bir kene 
llftda IY&mn •ilelli, bill•a., annesi geli- içeri siren Uf&ia: pek o kadar farketineyiz. ~kten hoşlanıyorlar. ıNctR ziyaret menfaatiniz icabıdır. Bir gQn 
• -..da. Kaç-kere eben böyle bir dileaci - Bize burada yems hazmayınız. VÜCUT ÇİRKİNiiöt Bunun da kadın pisikolojisi mertn- 101 P. Paci 11 50 17 evvelinden randeyu alınması rica olu-
~IZlna gelinim diyemem. Nişan )rUZüiOftl Ben misafirle burada yiyeceğim. Halbuki yüzü .çirkin.olanlar vücuttan de bir tesiri olduğu unutulmamalıdır. 32 B. Franko 11 11 nur. 
dedW seri göederecekainl .. > diye oi· - Emrederainizl... çirkin olanlara niabetle c:laha az bir ye- Vücut çirldnlikleri idmanla izale edi- 133 YekQn Keçeciler merkezi TELEFON : 3101 
luyla. k~vga etmifti. •.~~.n, .ki~ dml~ Uşak yerlere kadar eğilerek çıktı. ktln tetkil ~. Enseleri çukur, gö- Jebllir. Fakat bir çoklan idmanı plmz 165424 Eski yektln Al.sancak fUbesi : TELEFON: 3329 
lllemifti. Babuaun olumıyle hımayemz lvamn canı akıldı. De°'elt keDCIİ9İDİ ğüleri dar, kanıdan fırlak, kol ve ba- gençlere mahsus telikki ediyarlu. İd- 165557 Umumt yekdn 1 - 13 (3108) 
~~~~~~~~~-~~~elt~~~~m•eşem~~~~~~~~b~ç~~~w~l~~dır~----------------------------
ttı.nda. naad bırakabilirdi. ~eı:' k~ ~ oturtmıyacak~. \'e eğri olanlar da çirkindirler ye böyle yorlar. Halbuki asıl hak çirldlı ve yqlı 
dıl eevıyordu. Evet, kendınnm biç .lııir Açlıktan mıdeaane bulanblar geldiği olanlar pek çoktur. Vücut çirkinlilderl olanındır. (Ayıp olur,) (Ne derler) en
~ yoktu. Şehir orkestrasında ke- hşlde sofrada bir lokma yiyemedi. Bo- esu bakımsızlık demwısızlık ve iJı. di§esi bir k kimse i bö le idmanlar
l'l\an çalıyor ve hayatını güçlükle kurta- ğazına sanki bir yumruk hkanm11tı. Saat malden Heri gelir ve sıhhat üzerinde dan uzak ::tmakta~. H~buki bu . 14-
1"1)'erdu. Felı:at, insan sevdiği bir kmn bir buçuğa geliyordu. Daha Ciz.ella sö- mühim tesirler yapar. manlar 0 gibiler için yegane selamet yo-
11i'runda buna vanncaya kadar daha ne rünmemişti. ÇİRKİNLIOIN SEBEPLERİ ludur. 
Le,;ila fedelı:kbldan katlanmazdı. Ayağa kalktı: Vücut çirkinliğinin sebeplerini arqtı- Doktorların en mühim vazifeleiinden 

Bir gün, Cizella prkı söylerken ee4line - Sizi fazla rahatsız etmiyeyim Marta nrken inSanların yapdıklan muhit, biri de mUfterilerine, hastalanna bu yol-
dilı:bt etti. Bu kadar güzel bir ııeai ihmal te~ze, dedi'. Gizollanın mühim misafir- şart ve yaşama şekillerini diifünmemek da sağlam telkinlerde bulunmaktır. 
etmek hakikaten günahtı. Henıen kara- lerı var galıba> kabil mi? .. Doktor gözü ile bugünkü in.o Çünkü •GU.llilç. eğer ·Sıhhat• ise 
l'lnl Yerdi. Ertem sünü, iyi ve samimi bir . Bu sırad~ .Gizella ~daya girdi. lvan sanların kendi vücutlarına karp ıöste~ çirkinlik bir •Hastalılu tır. Ve her has
arkadeşı olan orkestra tefini kumn eYine bır çılgı~ gıbı kıza dogru kot~: dikleri lakaydi ve ihmali görünce onla- ttWk gibi bunun da devasını yalnız. dok
ridirdü. O trfladen itibaren Cizella d.- - Gızellal. .. &k ben geldunl ... S.- rın nasıl olup ta bugünkü hallerinden todarda aramak lazım gelir. 
ee baıladı. Kızın sesi gittikçe açılıyordu. na kırmızı elmalar getirdim 1 ... 
ı._, bütün. Y&ridatını kızın sesi uğruna Gizella beıiyle soğuk bir eelim verdi: 
-.rlediyordu. Ona, güzel bir de piyano - Geldiğinize çok memnun oldum. 
~tı. Yalnız bu akşam sizinle fazla menul ola-

Gizellanın annesi bile, lvanın yaptıiı mıyacağım. lçerde hatırlan aayİf muı Ja
feclak&rlıklara acıyordu. Kızının bir ııün zımgelen misafirlerim var. Zannedersem 
Relip te meıhur bir opera artisti olacağım size küçuk l>ir borcum vardı. Y"ann Şan-
1'.t' iyen tahmin etmiyordu. Yalnız, kızla doru görünüz. Kendisine sizin namınıza 
kendisi hiç bıkmadan, yorulmadan uğ- bir çek vereceğim. 
'atıJrorlardk lvanm kalbinde bütün bir dünya yı-

Aradan iki uzun sene geçti. Bir aktarr '-·1mıştı. Hiç sesini çıkarmadı. Kirli torba
telıir tiyatrosunda fakir çocuklar men· iyle yırtık bavulunu eline aldı. Bir sar
faetine tertip edilen bir müsamerede Gi- hoş gibi sallanarak çıktı, gitti ı ... 

Toprak mahsulleri of ısi iz.mir 
şubesinden. : 
l>epolanmızda meycut buğdayların nakliyesi açık eksiltmeye kO: 

.. ....... Lt'i iheleii 21. 12. 938 ....... wıt 18 • YllPIWMbr. 
T7":1• bu hu...t•ki ~ tubemizde ~lirler. 

' ...... - ' 13 18 ' l~) 

Karşıyaka 
tinden· · 

kulübü. idare heye· 

11 ikinci kinun 1939 tarihine ,...,_ peilw·tünü saat 10 da .... 
yeti umumiye içtimaı aktedileceğinden kulübümüzde mukayyet .. ,... 
ialarm ı.ifleri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Nizamnamenin tadili 
2 - Mubuebeain tetkikt 

lzmir valiliğinden 
4392 

• • • 

(3107) 

Devlet Demiryollarından: 
l - lzmir - Dinar ha"- Honunlu • BuıMniye iataa,onlan ara

mada kilomelre 208 deki Fealek cleneincl.a toplanank lan:lınmk 
suretiyle 5000 M3. balut ilman" -.aa1ua tahmiti metro mik'aıba 
( 138) karutt.n ve Dimr • F.iinir hatt11• Ç.P.la - Keçiborlu iltu
yonlan aruuıdaki dailanlmi toplatbnlmak euretile 10000 M3. balu
bn ihzan ile vagonlara imla"* tal.mil eıli'ıı*E ııntte depo eda...i 
metro mik'abı (90) kunqtan ayn ayn olarak elalltmeye konulmut
tur. 

2 - Daimi teminat mektubu muvaldm teminat mektubu ömeii 
ile mukaftle projesi ve ba,_.llk ....ı tartnam-i •• ebiltme prt
nameainclen ibaret münakasa evraka bir lira malrabilincle AlaancU 
itlebne YeZneeinden aluıalı ilı wltir. 

3 - 5000 M3. be•atm muhammen bedeli ( 8900) lira ve 10000 
M3. be•lbn muhammm .._.. (9000) lindlr. · 
4 - Eksiltme 2/1/939 pazartesi günü olup 10000 M3. için saat 16 
da ve SOOOM3.için saat 17 de lzınir Alaancalr 8 ci ~ kcmiayo
nunda yapalacakbr. 

S - Eksiltme kapab zarf usulile yapılacaktll'. 
6 - Muvakkat teminat miktan 10000 M3. için ( 675) lira ve 6000 

M3. için (517) 'lira50 ~. 
7 - Ehliyet vesikuma lüzum yoktur. Ancak ideldiler bu miktar

da veyahut daha fazla mikUrda balut yaptdduma dair Yeeika ile ka
nuni ikametgahı gösterir bir ...._, ilteldi bir tirket olduğu takdiıde 
siciline mukayyet bulunduğuna dair alibdar mabmattan bir vesi
ka, ,irket sirküleri ve tirlaıt .........- hareket edenin noterlillçe mawl
dak bir vekilebıame g&tenneleri li.zundır. 

8 - 10000 metro mik'ap balatta ait teklif mektuplan ile iltenilen 
veaaikin komisyon reialiiine saat 15 te, ve 5000 metro mik'ap balu
ta ait teklif mekbapl.riyle Wenilen veHHrin clt lmmiayoa reWiiine 
ad 16 da verilmesi lizmıchr • 

9 - Tuhhltlü olarak pOSta ile ......... mı......-m ...... 
Jhiinden Y1lkubulacak t~ .........,.. ..... 11" -

18 ızt 4.187 (31.-) , 
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DiKKAT 
_ · Solucan Dediğimiz Bağırsak Kurtları 

• . Ekseriyetle çocukların bağU"sakJ.arma yapışarak kanlaruu emmek suretiyle büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır- BUNLAR 
. _ Hazımsızlığa, Kansızlığa ve Bir Çok Hastalıklara 

Sebep olurlar, karın şaımelerı, burun ve mak'!d .. k~$11U1Ulları,_ ~hal, oblll'luk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayri tabii haller 
görunur. Banan ilacı çocuklara verilmesi pek kol ay olan 

ismet Santonin Bisküiti 
dir. Kutuların içinde s'l!Yeti istimali yazılıdır. Okuyunuz, her eczanede liati ( 20 ) KURUŞT'UR. Yalnız ( t s M E T ) İSMİNE D t K K A T ' ~-~ 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Etas No. 

A. 706 
A. 709 

A. 713 

A. 720 
A. 721 

A. 723 

A. 731 

A. 735 
A. 738 

A. 741 

A. 742 

A. 743 

A. 744 

A. 745 

A. 746 

A. 748 

A 749 

A. 750 

A. 751 

A. 752 

A. 753 

A. 755 

A. 756 

A. 761 

A 774 

A. 779 

A. 837 
A. 839 
A.846 
A.866 

A. 783 

A. 818 
A. 853 

A.858 

A.865 

A. 874 

A.883 

A.888 

A. 972 

A. 975 

A. 976 

A. 1032 

A. 1046 
A. 1059 

A. 1060 

A. 1070 

A. 1074 

A. 1075 

A. 1076 

A 1077 

A 1078 

Yeri 

Alaancak Mesl!diye M. Zanbak So. 
Kasaphızır M. Arayıcı sokak 

Kestelli M. Kahraman sokak 

Yeni Eski Taj 

18 
3 3 

30 28/3 
Ada 192, Parsel 82. 1/24 hissesi. 
Tepecik Sakızlar sokak 

Halen aru. 
38 

Birinci Tepecik Sakızlar so~<ak 34136 30/32 

Tepecik Muhacir sokak. 

Birinci Karataş MansurzJJ.de yokuşu 
Ada 706, Parsel 11. 1 /2 hiaaesi. 

2 

7-1 

29 

43 

Karatas lrfan sokak 9 / 80 hissesi 24 24 
ikinci Sülevmımive Eşrefpaşa Deşteban S. -
Ada 142, Parsel 11 
ikinci Süleymanive Kimifpqa sokak 
Ada 159, Parsel 1 
ll<lnci Süleymaniye M. qrefpaşa 
Kimilpaşa sokak. 
Ada 164, Parsel 8 
ikinci SüleymPniye M. Eşrenaşa Kamil 
paşa sokak. Ada 164, Parsel 4 
ikinci Süleyrneniye M. Eşrefp8'a Kamil 
paşa sokak. Ac!a 164. Pıu-sel 1 
ikinci Sü eymaniye M. Eşrefpa§a Ki.mil 
pa~ sokak. 
Ada 195, Parsel 2 
ikinci Sülevmanive M. Eşrefpaııa sokak. 
Ada 155, Parsel 11 
lkinci Süleymanive Earefpaşa Km- · 
sokak. Adal 73, Parsel 1 
ikinci Süleymaniye qrefpaşa Kın 
Sokak. 
Ada 173, Parsel 3 
ikinci Sülevmaniye Eşrefpaşa » 
Ada 166, Parsel 8. 128/156 hissesi. 
lkinci Sülevmanive q'tefp,..a Çorak S. 
Ada 160, Parsel 1 
ikinci Sülevmaniye Eşre~ Çorak S. 
Ada 150, Par•el 12. 
ikinci Sülevrna,.ive M. Eşrefpll4!1 » 
Ada 164, Parsel 10 
ikinci Sülevma'lİye M. Şehamet S. 
Ada 166, Partel 12 
ikinci Sülevmanive Mısırlı Cad. 
Ada 154, Parsel 17 
!kinci Süleymanive Esrefpaşa Şeyh 
Ahmet S. Ada 166, Parsel 10 
Güzelyurd M. Şan çıkmazı sokak 
Ada 199, Parsel 77. 2/14 hissesi. 
ikinci Süleymaniye yüz batı Hasan 

110 

150 

6-8 

29 

55/57 

ve Deştaban ve Hıfn sokak 
Ada 142, Parsel 13. 46080/371640 hissesi. 
Güzelyurd M. Hacı Süleyman S. 3/5 hissesi. 16/22 
Güneş Mahallesi Gelincik S. 28/48 hissesi. 11/23 4 
Karataş postacı Ali Riza S. 35/80 hissesi. 39/35 
Burnava Bozalan mevkii. 3/8 hissesi. 872 

Salhane Duygu sokak. 
Ada 969, Parsel 2 
Karantina Mısırlı caddesi. 
Güneş M. ikinci Hacı Süleyman sok. 
Ada 197, Parsel 13. 4/11 hissesi. 
Bumava eski Havra yeni Yıkık Minare 
40/ 160 hissesi. 
Toram3'1 M. Cedit sokak. 
Ada 411, Parsel 13. 12/24 hissesi. 
Güneş M. Azizler sokak 
Ada 197. Parsel 80. 3/48 hissesi. 
lkinci Süleymaniye M. Kiremitçi S. 
Ada 166, Parsel 7. 128 / 256 hissesi. 
Karşıyaka Osmanzade Ziyabey sok. 
Ada 99, Parsel 10 
Salhane Mangaltepe sokak 
Ada 675, Parsel 15 
Kasaphızır M. Kuyumcular çarşısı 
Ada 297, Parsel 2 
Kasaphızır M. Kuyumcular çartıaı 
Ada 297, Parsel 1 
Karantina üçüncü Karataş Duygu S. 
113 hissesi. 
Karantina Sayfiye sokak 
lkinci Gaziler M. Kemer caddesi. 

)) )) 

Karaı,.. Şehit Murat sokak 
Ada 632, Parsel 17. 6 / 24 hissesi. 
lkinci Süleymaniye M. Kimilpaşa S. 
Ada 219, Parsel 1 
lkinci Sülevmaniye M. KimilPB4!1 S. 
Ada 158, Parsel 3 
lkinci Süleymaniye M. Kimilpaşa S. 
Ada 158, Parsel 1 
lkinci Süleyman iye M. 1 inci Kiremitçi S. 
Ada 160, Parsel 7 
lkinci Süleymaniye M. 1 inci 
Ada 167. Parsel 15 

)) 

63 

318/320 

24/26 

4 

20 

4 

26 

39 

41 

7 

59/1 

6 

15 

15 

16 

110 

1/10 

10 

72/2 

73 

2 

26 

41 

43 

71 

Nev'i 

Ev 
Dükkan 
21.M2. 
Ev 
22.M2. 
Arsa 
Arsa 
103 M2. 
Arsa 
l19.M2. 
Ev 

)) 

Arsa 

Arsa 
81. M2. 
Arsa 
172. M2. 

Ar na 
n . .;. M2. 
Ar .... 
116.M2. 
Aruı. 
1231. M2. 

Arsa 
J07. 1\ 2. 
Arsa 
?19'. M2. 
A~5a 
285. M2. 

Arsa 
t<!)S. M2. 
Arsa 
1ı:!6. M2. 
Arsa 
Jf>'l. M2. 
Arsa 
ıı.;. M2. 
Ara" 
6~. M2. 
Arsa 
J!l5. M2. 
Arsa 
~~. M2. 
Ev 
?"9. M2. 
Ev 
2786. M2. 

Ev 
)) 

)) 

Maakule 4 
dönüm bağ 
Arsa 

Arsa 
Oda 
20. M2. 
Ev 
492. M2. 
Ev 

Ev 
94. M2. 
Arsa 
42. M2. 
Tarla 
1830. M2. 
Arsa 

Dükkin 
9. 1/2 M2. 
Dükkan 
21. M2. 
Ev 

Ev 
Arsa 
127. 17 M2. 
Arsa 
116.79 M2. 
Arsa 
211. M2. 
Arsa 
72. M2. 
Arsa 
242. M2. 
Arsa 
153. M2. 
Arsa 
142. M2. 
Arsa 
1037. M2. 

Kıymeti T.L Foto BRISTOL 
2250,- 450,-
500,- 100,-

Kemal 
Yılbaşı münasebetiyle İzmir halkı

na cemile olmak iizere fiatlerde .. 

Beyoğlunda 

1,84 

96,32 
309,-

59,50 

450,-

9,-
50,70 

16,20 

34,40 

23,20 

23,20 

286,20 

16,05 

32,85 

38,70 

30,45 

29,40 

24,-

12,90 

13,20 

30,-

11,70 

250,-

397,-

120,-
292,-
175,-
75,-

18,60 

21,-
15,-

92,40 

21,75 

36,-

6,30 

457,50 

155,88 

450,-

400,-

60,-

200,-
318, 

292,-

158,-

18,-

60,-

38,-

68,-

207,-

0,37 

19,26 
61,80 

Mühim OSMANiYE 
Sirkecide 11,90 ~!!!ır.:! 

Doktor Operatör 
90,-

1,80 
10,14 

Cemil Oral 
MEMLEKET HASTANESİ 
ESKİ OPERATÖRÜ 

Bu her iki otelin mü.•teciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY OMEB LUT
FU,dür. 43 senelik tec:riibeli idaresiyle bütün EGE halkına kendisini aevdir
mi,tir. 

Otellerinde misafic kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bulurlar. 
Istanbulıla bütiin EGE ve Izmirliler bu otellcnle buluşurlar. 
Bir çnk hususiyetlerine ililveten fiatlcr müthiş ucuzdur. İzmire tekrar avdet eylemiş ve has-

3,24 talarını Fransız hastanesinde kabule 
başlamıştır. 

6,88 Öğleden sonra Birinci Beyler Sokak 
Numara 36 TELEFON : 2310 

4,64 IZMIR BELEDlYESINDEN: 
1 - Karşıyaka su idaresi için satın 

4,64 alınacak 65 adet su saati baş mühendis
likten tedarik edilecek keşif ve şartııa-

57,24 meleri veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Beher adedi 14 lira 50 kuruştan 
G5 adedinin muhammen keşif bedeli do-

3,21 kuz yüz kırk iki lira 50 kuruşhır. İhal
lcsi de 27/12/938 salı giinü saat 16 da· 

6,57 dır. İştirak edecekler yetmiş lira yetıni.5 
beş kuruşluk muvakkat teminat mak-

7, 74 buzu ile encümene gelirler. 
2 - EŞTefpaşada 645 inci sokakta İn· 

kılap mektebinden itibaren yaptınlacak 
6,09 140 metre boyda kanalizasyon baş mü· 

hcndislikten iicretsiz olamk tedarik edi· 
5 ,88 lecek keşif ve şart.namesi veçhile açık 

eksiltmeye konulmuşhır. Keşif bedeli 
4 80 995 liradır. İhalesi de 27/12/938 salı gü-
' . nü saat on albdadır. iştirak edeukler 74 

2,58 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu ile encümene gelirler. 

2,64 3 - Belediye emlak ve akarından do
kuz yüz on üçüncü sokakta (Hurılavat-

6,- çıl:ır çarşısı) 8 sayılı dükkAn başkatip
liktcki şartnamesi veçhile ve halen işga· 

2,34 li altında bulunan müstecirin mukavele 
müddetinin hitamında teslim edilmek 

50,- şartiyle ve bir sene müddetle icara ve
rilecektir. Açık arttırma ile ihalesi 27/ 

79,40 12/938 salı günü saat lG dadır. Ve sene· 
lik icannın muhammen bedeli de 351 
liradır. 

24,- İştirak edecekler 26 lira 50 kuruşluk 
58,40 muvakkat teminat makbuzu ile encüme-
35,- ne gelirler. 
ıs,- 9-1s- 20-23 4343 (3068) 

lkinci Süleymaniye M. 1 inci 
Ada 164, Parsel 11 
ikinci Süleymaniye M. 2inci 
Ada 160, Parsel 2 
lkinci Süleymaniye M. 3üncü 
Ada 160, Parsel 10 
lkinci Süleymaniye M. Çorak S. 
Ada 150, Parsel 14 
lkinci Süleymaniye M. Muratreis S. 
Ada 150 Parsel 5 
lkinci Süleymaniye M. Mısırh C. 
Ada 154, Parsel 9 
Memduhiye M. Numan zade sokak 88 
Ada 385, Parsel 39 
Buca Tmaztepe sokak 

Kadiriye M. Sülüklügöl-aokak 1/2 hisse 

A. 1121 Birinci Aziziye Topraktepe sokak 
80,- Ada 929, Parsel 15 

A. 1124 Dördüncü Sultaniye M. Nezaket S. 
12,- Ada 16, Parsel 14 

19/1 

18/2 

42/1 

20/1 

22/1 

125 

88/3 

18-20 

12 

24 

37 

11 

39/1 

A 1126 Dördüncü Sultaniye M. Hacı Mevlut S. 18 16 
40,- Ada 16, Parsel 12 
63,60 A. 11127 / A: Ahmetağa M. Kaymakam Nihatbey S. 34/29 84 

Ada 207, Parsel 13 
58,40 A. 11127/B: Ahmetağa M. Kaymakam Nihatbey S. 34/30 86 

Ada 207, Parsel 14 
31,60 A. 11128 Ahmetağa M. Kaymakam Nibatbey S. 

Ada 207, Pusel 11 
3,60 A. 11136 H1111idiye M. Tilkilik S. 

1 / 4 hissesi. 
12,- A 1140 lkinci Süleymaniye M. Aziağa S. 

34/27 80 

96 

Arsa 
1078. M2. 
Arsa 
3466. M2. 
Arsa 
279. M2. 
Arsa 
1688. M2. 
Arsa 
774. M2. 
Arsa 
142. M2. 
Arsa 
129. M2. 
Arsa 
385. M2. 
Arsa 
645. M2. 
Arsa 

Arsa 
361. M2. 
Arsa 
66. M2. 
Dükkan 
25, M2. 

Dükkin 
26. M2. 
Dükkan 

Arsa 
220.50 M2. 

7,60 A. 1155 Sultaniye M. Hacı Mevlut sokak 18 Arsa 

216,-

693,-

56,-

338,-

194,-

43,-

12,90 

35,-

32,25 

23,10 

54,15 

10,-

43,20 

139,60 

11,20 

67,60 

38,80 

8,60 

2,58 

7,-

6,45 

4,62 

1(),83 

z.,-

1soo,- soor-ı 

1000,-

100,- 20,-

111,79 22,35 

117,90 23,58 

3/4·hiaseai. 1048. M2. 
13,60 izahatı yukarıda yazılı emlakin pqin ve taksitle ödenmek üzere Pazarlıkla satıılari 22/12/938 perıenıbe 

günü saat On birde yapılacaktır. 
41,40 lsteldi olanlarm bizalannda yazılı depozito akçe.ini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve yanla· 

ruıda birer fotoirafla nüfus tezkerelerini ıretirmelıeri. 16 18 _ (3104) 
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Grip, Enfülüenza, Nezle 
GiBi MiKROPLARI, AGIZ VE BURUNDA YAŞIY AN 

HASTALIKLARA KARSI « 30 > KURUŞLA KENDiNlZl 
S l G O R.T A E Dl N t Z 

Bir şişe Korizol Kemal ahnız 
Hl LAL 

ECZANESi 

BAY AN - KIZ ELINDEK.t ŞtŞE NE? 
KIZ - ( Korizol Kemal ) GRtP VE ~LE lLACI. HiLAL EC

ZANESi «HATAY »A DA GöNDERtYORMUŞ. 
- DESENE ORADA DA NEZLE KALMIY ACAK ... 

C im 4, ,arer;a 

Niçin daima 

Çii n k ü 
Evvelki gün soğuk almıştı. 

dün yabyordu, bu sab:ah 

dipdiri ayağa kalkU.. 

GRi PiN 
BütUn nğrı, sı

zı ve sancılan 

dindirir. 

GfiiPiN 
Soğuk aJguı

lığma. nezleye, 
srlpe; dit. 'bel, 

1 
sinir, adale afn· 
lariyle romatiz

{ ınaya karşı bil
i has.sa mliessir-
dlr. 

p • • 
ı ı n 

tercih ediliyor ? ., 

GRiPiN 

Tecrübe ediniz. 

iCABllfDll GCINDE J KAŞE lll.llfllBİLiR.. 
İsim Ye markaya dikkat, T.akliHerinden .Alwwuz._ ---ll!llP.V .... ~~lr!:"'"'lil .. r:~- -' ...... :(' .;ı;:ı .... -... .. lf.>3'.'.1'-.,ııı-="t:.""l; ate'WI ~ 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hak ;kat : 

Snbah, öğle ve ak.şanı her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Kullanmak 

Şartiyle 

RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembe

yaz ve snpsağlrun yapar. Ona 
Yirmincı asıı- kimyru.,nın hari
kalarından biridir. denilebilir. 

l<okusu güzel lezzeti hoş, mik- ~~~~~io~1l~tt~,{.-J. 
roplara karsı tesiri yüzde ytiz- .fl~ı;,~~~~~~~--~~~~i 

( d" ur ... 

Kullananlar, dişlerini en ucnz ŞPraitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 

' akşaın her yemekten sonra giinda 3 defa 
~- ~ • • . f 1 
d:.ı.:!ı~rınız! ırça ayınız. 

YENIASIR SAHD'E JJ 

Umdal 
UMUMi DENİZ 

ACEN ALIGI LTD. 
ffELILlENİC LİNES ı.ro. 

OIİl"İer ve Fratelli Sperco l Deutsche Le· 
vante Linie Şürekası Vapur Acentası 

BIRiHCJ KORDON REES ADRillrİCll S. il. Dİ G. M. B. H. HAMBURG 
BINASI 'l'EI... 244J Nil VİGAriONE . --ATHİNAİ vapuru 20 kanunuevvclde POLO 3 b ' . . k "- da Lon P. FOSCARİ motörU 13 - 12 - 938 de WEISSESEE vapuru 19 dan 24 iJkka. vnpw·u ırıncı cwun -

beklenilmekte olup, 23 kanunuevvelde drad 1. ..n'lr 1--cak a~ı za limanımıza gelerek 14 _ 12 de Leros Ro- nuna kadar, Anvers (Doğru) Rotterdam an ge ıp J' ...... çı,,...i;lfli ve J'..... - • • .. 
hareket edecek, Rotterdam, Haınburg d Lo d H 11 ı·ç· •. k alacak dos Brindisi Bari Trieste ve Venedik li- Bremen ve Hamburg ıçm yük alacaktır. 

ınan a n ra ve u ın yu • 
ve Anversa limanları için yük alacaktır. t manlarına hareket edecektir. YALOVA vapuru 2 den 7 son kanuna 
GRİGORİOS C. II vapuru 28 kanunu~ j)' ut fi J.eilGnfe-Llnle BRİONİ ınotörü 15/12 tarihinde ge- kadar Rotterdam, Brcmen ve Hamburıı 

evvelde beklenilmekte olup, 30 kanunu- e sc e . . . !erek ayni ~ Patmos, Leros, Kalimnos için Yük alacaktır. 
evwlde hareket edecek, Rotterdaın, DELOS vapuru bırıncı ldmunun orta- İstanköy ve Rodosa hareket edecektir. 
Haınburg \'e Anversa liınanları için Yük sında Hamburg, Breınen ve Anversten CİTrA Dl BARI motörü 15/12 tari-
alacaktır. gelip yük çıkaracaktır. hinde gelerek ayni günde İstanbul, Pire --

HELLAS \'apuru 2 kD.nunusani 1939 LİVERPOOI. BA'l''l'l Napoli Marsilya ve Cenovaya hareket llMERJCAN EJC'PORr 
da beklenilmekte olup 5 kanunusanide ALGERİAN ve LESBİAN vapurları edecektir. LIHJES 
hareket edecek, Rotterdam, Hamburg ve yüklerini İstanbulda aktarma ederek BRİONİ motörü 19/ 12 tarihinde ge- EXMİNİSTER vapuru 20/12/1938 cH 
Anversa limanları için yük alacaktır. DENİZBANK vapurlariyle İzmire gel- !erek 20/12 tarihinde Pire, Korfo, Sa- bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

-·- miştir. randa Brindisi Avlonya Draç Rağusa EXTAVİA vapuru 29/12/938 de bek· 
BALKANLAR ARASI Spalato, Zara Fiume Trieste ve Vene- fonivor. Nevyork için yük alacaktır. 

DA TTI diğc hareket edecektir. · 
ZETSKA PLOvtDBA A. nide saat 16 da beklenilmekte olup --

D. KOTOR 9 kanunusani 1939 saat 8 de İzmlrden ROY ALE NEERLAN 
-- hareket edecek, Pire, Korfu, Adriyatik DAİSE KUMPllNY ASI DEN NORSKE MİDDEf..ıı 

--
(( ı. o v c E N )) liınnnlnrı için yolcu ~e yük alacaktır. OBERON vapuru 17/ 12 tarihinde s İNİ.JE osı.o 

Balkan ittifakı iktısat konferansının Gl'rek vapurların muvasalat tarihleri, R crd Amstcrd H b HAV L ' 
seyyah yolcu ve yük içın tesi.s ettiği gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- . ?tt amk, ed kt' am Ye am urg BAYARD vapuru 14 ilk.kanunda bek· 

• ıçın hare et ece ır. ı · f k d · • n- Nor· 
hatta mensup Yugoslav b~ndıralı kında acenta bir teahhüt altına giremez. GANİMEDES vapuru 31112 tarihin- emyl~r. 8

1 
en. ~n)hC, kıetppeed, vekti 

L O V C E N D::ıha Iazln tafsilat almak için Birinci veç ıman nrı ıçın arc c ece r. 
de Rotterdam, Amstcrdam ve Hamburg 

Lüks vapuru 1 kanunusani 1939 Kordonda 152 numarada • UMDAL-. 
d ·ım k ı . 1 _ L d .. için hareket edecckti..r. 

da saat 8 e bcklem e te o up, saat umumi dcnız Acenta ıgı t . muracaat STELLA vapuru 
28112 

tarihinde Bur- --
16 dn Constan7.a ve Vama limanları için edilmesi rica olunur. gas Varna ve Köstenceyc hareket ede- SERVİCE MARİrİME 
har<.'ket edecektir. Telefon : 4072 Müdüriyet ktir' 

8 k~ ce . ROUMAİN . Lüks vapuru pazar günü anu!lusa- Telefon:- 3171 Accnta SVENSKA ORİENrE Lİ• . 

~ 
I / 

~· 

-~/ 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi liboratuvularmda huttlanaa Juvaatia tae 

boyalan mu7.ır ve uhirli maddelerden tamamen Ari olup saçlara tabii renk
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyaları ı~wnral \'C siyah olarak iki tabii renk üzerine ,__ 
tip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edilen renk pkenmak, t.
lemck hatta dcnlzo ginnek suretiyle de çıkmaz. Eczane1erde ve ıtriyat mala
zalnrında araymız. 

En <'iddi \'C emniyetli markadır. 

TAZE 
ucuz 

TEMiZ 
iLAÇ 

Her türlü 

Hamdi 
tuvalet cesitleri ' . 

'üzhet Çançar 

T ECZANESi 
BAŞDUR.AK Büyük Saiepçioğlu 

Hanı Karşısında 

Toprak mahsulleri of isi iz mir 
şubesinden : 
Müessesem;z namına Ajanslarım12dan gelecek buğdaylan depola

rımıza boşaltma ve depolardan çıkartma isleri e.;dc eksiltmeye konul
muştur. Kat'i ihale 26. 12. 938 tarihinde saat 15 te yapılacağmdan 
talipler bu husustalti ftarlnc.meyi şubemizde görebilirler. 
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DUROSTOR vapuru 27 ilkkinunda 
HIEH KUMPlllfY llSJ bekleniyor. Köstcnce için yük nlacak· 
RİO NEGRO motörli 22/12 tarihinde tar. 

Rotterdam, Hamburg, İskandinavya ve 
Baltık limanlnrı için hareket edecektir. --GOTLAND motörü 27/12 tarihinde 
gelerek Rotterdaın, Hamburg, Gdynia 
İskandinavya ve Baltık limanları için 
mal alacaktır. 

.JOHHS'J'OH W llRREH 
LİNİES L!'D. 

--
SERViCE MARİ'J'İME 

Ro1J111ain Kumpanyası 

A VİEMORE vapuru 8 son kanun 939 da 
bekleniyor. Burgaz, V ama ve Köstenoo 
limanlarına yük alacaktır. 

ALBA JULİA vapuru 20/12 tarihin- --
de gelerek Malta, Marsilya, Cc.nova li- . . 
manla · • yük l _,_ kt r Vapurların hareket tarihlcnylc nav· 

rı ıçın ve yo cu cuuca ı . 
flnıtdaki hnrckct tarihleriyle nnvlun- lunlardaki değjşikliklerdcn acenta me-

1.nrdaki değişikliklerden dolayı accııtn suliyet kabul etmez. 
mcsuliyct kabul etmez. Daha faz.la tnf- Daha fazla tafsilat içiıı Birinci Kor· 
silAt için ikinci Kordonda 104 nwna- donda 150 No. ela V. F. Henry Van Der 
roda FRATELLI SPERCO vapur acen- 7..ec vapur accntalığına müracaat edil-
tasına müracaat edilmesi rica olunur. mesi rica. olur. 

TELEFON: 2004 - 2005 TELEFON: 2007/2008 

TOPANE 

Terazileri 
Ttirldyenin en birinci terazi labrlkasaun ma

mulatıdır. Taklitlerinden sakınınız-

, 

TURKiYE 1 
CUMHU RİYETJ 

.BANKASJ 
.... 

.. 
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Edenin v·aşi"ngtondaki temasları 
Eski lngiliz hôriciye nazırına A.merikanın General F ranko. hükümetinin 

muhariplik hakkını tanımıyacağı bildirilmiştir 

ispanyada harp vaziyeti 1 Prag Sovyet elçisi 
Nasyonalistler yeni bir ihanetten 
~orkarak gizli hazırlık yapıyorlar 

Va§ington 15 (AA) - Eski lngiliz 
hariciye nazın B. Eden Vaşingtonda yiik
aek mahkeme reisi B. Hughes, Ma]iye 
nazırı B. Morgentavı, Ziraat nazın B. 

:Vallace ile görüşmüştür. 
· Ayan hariciye encümeni reisi B. Pit· 

man ile de bir mülakat yapmış olan B. 
Edenin mumaiJeyh ile bitaraflık kanunu 
ile harp borçlarını ödememiş olan mil· 
!etlere ikrazatta bulunulmamasını mene• 
"den }ohnaon ka."lununun tadili imkan• 

:. "ları hakkında görüşmüş olduğu söy]enil· 
"mek.tedir. 

B. Eden bugün Vaşingtondan ayrıla
caktır. 

Vaşington 15 (A.A)" Hariciye 
müsteşarı B. Vellav B. Edeni öğle yeme· 
ğine alıkoymuştur. lki devlet adamı bey
nelmilel vaziyet hakkında uzun uzadıya 
görü~müşlerdir. 

B. Edenin ziyaretinin Amerikan ve 
lngiliz demokmsileri arasındaki anlaşma
yı islaha yarayacağı tahmin edilmekte· 
dir. 

Nevyork 15 (AA) - Nevyork He• 
rald Tribüne gazetesinin Vaşington mu· 
habirinin iyi menbalardan alıp bildirdiği 
malfunata göre B. Eden Vaşingtonda 
Amerikan devlet adamlariyle yaptığı gö
rüşmelerde Ispanya meselesini mevzuu 
bahsetmiştir. B. Edenin muhatapları sa• 
bık lngiliz hariciye nazırına ispanyada 
Frankonun galebesinin B. Ruzvelt ida· 
'resince Amerikan menfaatlarına muha
lif telakki edildiğini bildirmişlerdir. 

B. Eden yüksek bir Amerikan devlet 
memuruna lngiliz hükümetinin Frankoya 
muharip!ik hakkını vermiyeceğini ümit 
ettiğini söylemiştir. 

Londra 15 (A.A) ispanyada 

Franko ordularının taarruzu bekleniyor., rekatı kaydedilmektedir. 
lngiliz gazetelerine göre bir çok nasyona- ispanya - Partckiz hudutları kapanmış

list general1erin ihanetleri yüzünden geç 1 tır. Nasyonalistler cümhuriyet or<lıısunun 
kalan bu taarruz hakkında !}İmdi büyük! nazarı dikkatlerini asıl hedeften ayırmak 
bir ketumiyet muhafaza ediliyor. için Istramador cephesinde bir taarruz 

Mühim nasyonalist kuvvetlerinin ha- yapmışlarsa da akim kalmı§tır. 

Italya Tunus nıçin istiyor? 
Mussolini'nin Turi ·sta "Südet,; leri 
ve bunların da bir ''Henlayn,,.i var 

Tunustan Paris Soir'e yazılıyor: 
~ lta]yanlarm Tunus üzerindeki iddi
alarını ciddi telakki etmek lazım mı
dır? Ben, Fransadan Tunusa gelirken 
Romadan geçtim. Roma resmi mahafili 

' ile temasa geçtim. Orada bana dedilar 
ki: .. 

- ltalya hükümeti hiç kimseden Sl'a
%İ. talep eıtmek isteğini izhar etmiş de -
ğildir. Olan hadiseler sadece bir halk 
tezahüratından, halk hissiyatının izha
rından ibarettir. 

Diğer taraftan faşist partisi erkanı 
daha açık beyanatta bulundular ve de
cliler ki: 

- Biz, bizim peşimizden gelenlere 
Tunusu niçin istediğimizi tedrici bir su
rette öğretiyor, telkin ediyoruz. PekfilA 
bilirsiniı ki böyle bir fikir bir kerre 
ba]k tabakasının kafasına sokuldu mu 
hükümet mutlaka o fikrin zaferini te -
min etmeğe mecburdur. Biz.im gibi re
jimlerde C'Vvela halka ne istiyeceği tel
kin edilir, sonra da bu istek temin olu-
nur. 

Faşist idarecilerinin Tunus meselesin
de ileri sürdükleri argümanlar şu for
mülde hulasa edilebilir: 

• «Tunus coğrafya bakımından, tarih 
bakımından. niifus bakımmdan Italyan
dır., 

Bu diyarın Italyanlar üzerinde bırak
tığı sihirli tesir Sicilya adasının gaİ-p 
sahilleTind::!, Marmalada bilhassa kendi
ni göstnrir. Çünkü Tunus sahilinin gü
zel kordonunun ufukla karışmış hatla
rını buradan görmek değilse bile sez
mek knbildir. Tunusla Italyayı bu ba
kımdan ayıran deniz Man.'i denizinden 
daha geniş değildir. Tarih okuyanlar 
bilirler ki bundan iki bin üç yüz yıl 

önce Romanın en büyük düşmanı Kar
tacalılar Afrikanın bu sahilinde yerleş
mişlerdi. Kartacalılar Sicilyayı işgal et
mek için aradaki dar denizden geçiyor-

Tunusta fa.şist ltalyan çocukları 
laxdı. Romalılar da Kartacalıları mağ- ve miktarları oradaki Fransız nüfusu 
hip etmek için, ayru yolu takip etmek- ile müsavi vaziyete getirilmiştir. 
te idiler. Roma imparatorluk devrine Bunlar Tunusun cSüdeb lerini teşkil 
döruneği şiddetle arzu eden Mussolini- ediyorlar ve (Anavatan> a ilhaklarını 

nin nazarında Tunusu elde etmek, Ro- istiyorlar!. 

ma imparatorluğunun bu Afrika vila - Bu Tunus <Südet> ]erini sevk ve ida
yetini. ele geçirmek demektir. Bundan re için bir de Italyan cHenlayn>ı lbım
başka ItaJyanlarm Tunus üzerinde Fran- O da vardır. Tunusun Henlaynı (Son
sızlardan alınacak bir de hınçları var. ta Marya) adında ve 33 yaşin(!a bir ga
Daha 1881 de Italya Tunusa girmek, zctecidir. Bundan beş buçuk sene ev
hakimiyct.i sarsılmış olan Tunus bcğini vel o Napolide bir gazetenin yazı işleri 
devirerek bu ülkeyi kendisine ilhak et- müdürü idi. Onu oradan kaldırdılar ve 
mek sevdasını güdüyordu. Fakat Fran- Tunusta çıkarılan (Ünyon) adındaki 

sa doha atik davranmış, CczairdenTunu- küçücük bir gazetenin başına geçirdi -
sa giren Fransız orduları Tunusu Fran- lcr. Bu gazete vakıa küçük bir gazete 
sa hakimiyetini kabul ettirmişti. Bu idi, fakat oynıyacağı rol bliyüktü. Tu
hadise o zaman Italyada büyük bir asa- nustaki Italyanları Fransa aleyhine 

biyet doğurmuştu. Romadaki kanaat t::ıhrik vazifesini almıştı. (Ünyon) ga
şudur: Fransa bugün içinde bulunduğu zetesinin mi.idafoa cttiği tez şu idi: 
dahili güçlükler, intizamsızlıklar için - «Burada Italyan n üfusu ile Fransız 

de Tunusu müdafaa e-demez ve Italya nüfusu müsavi nisbcttedir. Italyanlar 
biraz ağır basmak suretiyle bu güzel buraya Fransızlardan evvel gelmişler

toprak parçasına sahip olabilir. clir. Italyan dili burada Fransızcadan 
Tunus üzerinde Italyan müddeiyatı- önce yer bulmuştur. Fransızlar, Italyan

nın başlıca temelini orada sakin yüz !ardan daha becerikli hareket ederek 
bin Italyanın mevcudiyeti teşkil etriıek- bu toprakları el1eTine geçirmişlerdir. 

tedir. Bu Italyanlar oraya senelerden-, Bununla beraber Tunusun mutlak ve 
beri daimi propaganda ile gönderilmiş yegAne hakimi onlar olmalıdırlar. Hal-

Ukra_nyaya karşı yapılan tahrikatı 
şiddetle 
pro~esto 

• • 
etmıştır .. 

Prag 15 ( ö.R) - Sovyet elçisi Çe- ı 

koslovak başvekilini ziyaret ederek Çe-

koslovakya topraklarında Sovyet Ukran

yası alt;yhinde yapdan tahrikatın d~sta-j 
ne bir hareket olmadığı~a nazarı dikkati . 

cdbetmiştir. Sovyet elçisi bir nota vermiş 
değildir. 

UKRANY A VE ALMANYA 

Pragdan alınan ve «lzvestiya> da neş-j 
rolunan habere göre Almanya, Karpat-ı 
laraltı Ukranyasının Rutenya başşehri 

I olan Hust şehrinde bir konsolosluk te§" 

kil etmektedir. Bu konsolosluğun gayet 
geniş bir kadrosu olacaktır. Matbuat 

muhitinde söylenenlere nazaran, Ruten• 
ya muhtar hükümetinin siyasetini Alman• 

1 -
ya bu konsolosluk vasıtMiyle kontr~ 

edecektir. Anlaşılan Almanya şimdi bıı 
hükümdin başında olanları, Alman p)an• 

lan devamlı olarak tatbik etmemelerin• 
den çekinmek~edir. Çünkij. Jlluhtar hükü: 

meti idare edenlerin, son günlerde, Ru( 

tarafdan telaldti edilen bazı kimseleri 
1 

de hükümet idaresine iştirake davet et" 

mesi Berlinde büyük heyecan uyandır• 
mıştır. Çünkü şimdi Hust şehrinde, muh"' 
Lariyet hükiimetine kendi müzaharetini 

vaad eden bir Rus milli meclisi içtima et• 
miştir. Ve bu cereyanın tarafdarları hü

kümetc, Almanya ile olan münasebetleri 
zayıflatmayı tavsiye etmekte ve merkezi 

cümburiyetle daha sıkı münasebetler ih .. 
Çekoslovakyanın yeni Cümhurreisi 1 dasını tavsiye etmektedirler. 

MACAR HARiCiYE NAZIR/ DiYOR Ki: 

Macaristan -Çekoslovakya 
iyi komşuluk münasebetlerinin kurulması için Çekos
lovak hapishanelerindeki mevkufların serbesti lazımdır 

Alnı.an hariciye nazırı B. Bibbem.,op 
Azmoo~ 

Buda-peşte 15 (A.A} - ~ Da.

Zl!l'l Kont ~ Çekosro~~ Jııfa· mebıWar bir KSnunevvel M.acar Nasyo
caıislan ile eyi münasebetler tesis et - Dal sosyallıtle:rinin Budapeştede yap -
mek arzusu Mkıkında Çekoslovak bet- bkları ter.ahür esnasında alman çok şid
v~i Beranın beyanatı ite allkadar detli polis tedbirleri n Nasyonal sos. 
olarak Macar ajansının bir muharrirlne yalistlerin organı Magyarşağ gazetıesi
şunları söylemiştir: nin ikapatılması hakkında başvekilden 

Macar hükümet.i Çekoslovakya ile eyi ve Dahiliye ~ırından istiıahta bulun

ko:ınşuluk münasebe-tlerinin vücut bul- muşlardır. Nasyonal sosyalist mebus 
masını sevinçle telakki edecektir. Fa - B . Hubay polisin hatta askeri makamla
kat şurasını tebarüz ettirmek lhıındır rın evvelce izni alınmadan bazı Macar 
ki bir çok Macarın Çekoslovak hapis- zabitlerinin evlerinde araştırmalar yap
banelerinde çürüdilğii müddetçe bu eyi tırılması emrini bile vermiş olduğunu 
komşuluk münasebetlerinin vücut bul- bilhassa kayd~tir. 
ması mümkün olamıyacaktır. Başvekil ve Dahiliye nazın verdik-
Budapeşte 15 (A.A) - Dün akşam leri cevaplarda polisin hattı hareketi-

yanlarla Fransızlar arasında aynı hu
kuk müsavatı cari olmalıdır.> Yunanistan 

nin doğru olduğunu tebarüz t!ltirmişler· 
dir. Dahiliye nazınnın verdiği izahata 

göre Macar Nazileri 9. gün iktidarı ele 
geçirmeğe niye&ıiiniş bulunuyor ve 

bütün tafsilitiyle tesbit edilmiş bir plin 

mucibince hareket ediyordu. Diğer ta· 
raftan nasyonal sosyalistlerin yaptıkla-

rı iftira propagandası devletin en yük
sek mahafilini bile bundan münezzeh 
tubnaktadır. ....... 

Mebusan mecJisinin dün akşamki cel
sesi bu sebepten çok gürültülü o}plUI 

ve her keste bükü.metin enerjik tedbjr
ler almağa azmetmiş bulunduğu hlssiııi 
te'Vlit etmiştir. 

ltalyan bü~çesi 
Ita1yanların tez olarak ele aldıkları 

ve ileri sürdükleri bu chukuk müsava
tı> Tunus idaresinin ortaklaşa paylaşıl
ması cihetine kadar da dayanabilir. 

Yabancı devletlere Açık beş milyara yaıuıt 
imtiyazlar Vermiyecek Roma, 15 (A.A) - Nazırlar meclisi 

Atina, 15 (A.A) - Atina ajansı bildi- 1939 - 940 ma11 yılı bütçesini tasvip et~ 
riyor : ~tir. Bütçe 29.316.000.000 liret masraf Santamarya Tunusta bu vazüeye baş

lıyalı iki buçuk sene olmuştu ki Roma
da Mussolini-Laval anlaşması imzalan

dı. Bu anlaşmada Duçe Tunus üzerin
deki Italyan müddeiy::ıtından vazgeç -
miyordu. Buna mukabil Fransa da Tu
nusta sakin Ita]yanl::ırı tedricen Fran
sız tabiiyetine alrnağı taahhüt ediyor
du. Eu anlaşmanın tatbik şekilleri her 
iki tarafın mutahassıs]arı tarafından 
hazırlanacak bir muahc-dede tesbit olu
nacaktı. Fakat her nedense Fransız dip
lomatları bu işi sürüncemede bıraktı -
Jar. Ihmal etti1er. Tfili yine Duçeye yar
dim etınic;tL Lavala olan vaadlan ve 
Roma anl~mrunnm Tunusa ait n;ktala
rı yazılı bir vesika ile tevsik edilme -
d~ için ltalyan diplomasisi bugün ken-

Tütün amelesinin ikinci milli kongre- ve 24.516.000.000 liret te varidat derpiŞ 
si azasını kabul eden B. Met.aksas Yu- etmektedir. Açık beş milyara yakındıt· 
nanistanın yabancı devletlere milli bü- Milli müdafaa masrafı harbiye içiıı 
tünlüğe halel verecek imtiyazlar verme- 3.406.000.000, bahriye için 2.701.000.00~ 
ğe sürükleneceği hakkındaki şayiaları ve hava için de 2.165.000.000 lirettir. 
bir kerrc daha yalanlamış ve demiştir ...._._*_ 
ki : 

Melısikadan İtalya ve 
Bu şayialar bizzat vakıalarla tekzip 1 

edilmiştir. Bir gün bu kabil. masalları A!manyaya gönderi e· 
yayanlara karşı fevkalade şiddetli ted- cek petrollar 
birler alındığını görürseniz şaşmayınız. Londnı, 15 (Ö.R) - Meksika hüldi
---------------- meti 26 ilk teşrin mukavelesi mucibiJl' 
disini bu taahhütten sıyrılmış addet -
mektedir. işte «hukuk müsavatı> esa
sı.na dayanan Italyan müddeiyatının 

tekrar baş kaldırmasının sebebi de bu
dur.> 

ce İtalyaya vereceği altı milyon varil 
petrolün sevkiyatına başlamıştır. Melt.si"' 
kanın ALnanya ile (17) milyon dolar~ 
yeni bir mukavele yaptığı hakkındnlcı 
haberler mübala~:ılı sayılıyor. 


