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Başmuharrir ve ~umi neşriyat müc!tlru 

HAKKI OCAKOCLU 
ABONE SERAITt 

DEVAM MODDE'I1 Türkiye için Hariç 11;ır 

Senelik............ 1400 2900 
Altı aylık .•. . .••.•.. .•.• 750 1650 L T E L E· F o N : 2697 

No. 10004 Kırk Dördiblcö Yıl -, 
Amerikanın borcu 

Vaşineton 16 (A.A) - Amerikanm dliywıu 
mnumiyeai 39 milyar 400 milyon dolara yani 
adam ba.fma 330 dolara baliğ olmuıtur ( lö 
misli mesbak olmıyan bir rakamda.) 

FtA Ti ( 5 ) KURUŞTUR C..:ümhuriyetin ve Cilmhu.Tiyet eaerintn be~, aa.bahlan "kar ait/cu! gazetedit' 

__________ _J 
YENi ASIR Matbaaamda budmqhr 

lngiltere en yeni· krediler temini 
t 

Ziraaf kalkınması için 
Cümhurreisimizin yeni direktifler 

verdikleri tahmin ediliyor 
Ziraat plAnımızda 
Sınai ziraat möbim 
mevki tutacaktır
Rngiliz kredileriyle 
:yeni şeker tabrika!arı 
:,urulacak-•• 
Ankara, 16 (AA) - Dün Reisicüm

hur İsmet İnönünün riyaseti altında zi

raat vekaletinde toplanan vekiller he
yetinde ziraat vekili tarafından izah 
edhniş bulunan birfoci köy ve ziraat 
kalkınma kongresi içinde bulunduğu

muz birinci kanun ayının 27 inci sah 
günü parti fevkalade kurultayının hi-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Limanlarımızın inşası 
tahakkuk etmek üzeredir •. 
Halk bankasının İstanbul sandığı 

merasimle açıldı dün 
Erzincan demirY,oJ.unan iŞletmeye açılışı müita
sebetiyle halk Milli Şete şükranını bildirdi... 
Istanbul 16 (Hususi) - Isianbul rıh-ı lerin tezyidi etrafında temaslarda bu

tunları ile Izmir, Trabzon, Samswi ~e lunmuştur. Corlinsky Londradan avde
diğ~r limanların inşasını deruhte ede- tinde temaslarına devam edecektir. 
cek olan Ingiliz grubu ile müzakerelere HALK BANKASI ISTANBUL 
ve temaslara yakında başlanacaktır. SANDICI 

Ankarada hükümetimizle temasların- Istanbul 16 (Hususi) - Halk banka-
dan sonra şehrimize gelen ve yarın sının Islanbul sandığı şubesi Iktısat ve
Londraya gidecek olan Karabük demir kili B. Şakir Kesebir ve banka umum 
ve çelik fabrikaları müdi.irü Torlinsky müdürünün nutukları ile açıldı. Iktısat 
Ziraat vekili Faik Kurdoğlu ve diğer vekili bankaya ilk mevduat olarak (10) 
erkanla Türkiyeye tahsis edilen kredi- - SONU 3 Ü:SC'Ü SAHİFEDE -

Mektepler 
Qn 

---0--

gün tatil mi 
edilecek? 

• 
Dün ilk ve orta okullarda talebenin 

devam vaziyeti teftişe tabi tutulmuş 
ve talebenin yüzde yirmi beşinin ra
hatsızlık.lan dolayısiyle okullara de
vam etmediğini, devamsızlığın her 
gün biraz daha artmakta olduğu gö
rülmüştür. 

Sıhhiye müdiirlüğünün gösterdi
ği lüzum üzerine yapılan tetkikin 
neticesi kültür direktörlüğünce Sıh
hat müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Akdeniz 
Statükosu 

V.Parti 
kongrsi 

Ankara - Paris ve Şan:i arasında 
Umumi hıftıssıhha kanunu muci

bince mekteplerin ve sinemaların 
pazartesi gününden itibaren on gün 
müddetle tatil edilmesi muhtemel
dir .. Bu hususta vekaletin mütalaası 
sorulmuştur. 

---

İngiliz başvekili Çemberlayn Ro
maya gitmeğe hazırlanırken umumi 
anlaşma yo1larıru adeta tıkamak is
ter gibi ortaya çıkan Italyan mu~ 

talebah siyasi havayı bulandırmakta 

Hatayın taksimi görüşül-
Gülsen 

Belediyenin Hallıe11ine 
3000 lira yardımına 

Jıarar verdL. 
düğü doğru değildir Boğazında kalan bir 

kestaneden boeuıarak · 
öldü.. 

devam ediyor. 
Roma bir pazarlık :;;emini yarat

ınak için zamanın müsaid olduğuna 
lanidir. 

1 Artık anlaşılmıştır ki İtalyanın 
,varmak istediği netice Akdeniz sta
tükoı:; unu kendi lehine ve Fransanın 
zararına olarak değiştirmektir. 

Buna imkan var mıdır? 
İtalyan gazetelerinin neşriyabna 

bakarsanız F ransanın dahili bir te
zebzüp ·içinde bulunması, bir harp 
halinde kendisine yardım edecek 
müttefiklerden mahrum olması ne
ticesi meşkuk bir harbi kabul etmek
tense ltalya· ile pazarlığa girmeğe 
onu mecbur edecektir. Yani ltalyan
lar Fransayı dahilen ve haricen en 
zaif olduklan bir anda yakaladıkla
rına kanidirler. 

Romanın esas müddeiyatı üzerin
de durmadan bu zehap acaba doğru 
mudur? 

llkönce Fransızlar kendilerine dü
şen cevabı veriyorlar. Fransayı bir
likten ve kuvvetli dostlardan mah
rum telakki etmenin bir masal oldu
ğunu söyleyorlar. Sonra bütün bun
ların fevkinde olarak Fransız silah
larının müstemleke imparatorluğunu 
muhafaza ve mi.ldafaa edebilecek 
kudrette olduğunu ilave ediyorlar. 
Tam bu münakaşaların yapıldığı sı
rada Manşın öte tarafından Çember

genel sekreteri Refik Saydam 

Dahiliye Vekilimizin 
, tebrik· telgrafları... · 

laynın sesi duyuluyor. 
Vilayet parti kongresi dün de mesai

sine devam ederek bütçe ve hesap iş
leriyle meşgul olmuş ve dilekler üze
rin.de faydalı müzakerelerde bulunmuş
tur. Yapılan yoklamayı müteakip eski 
zapta, ufak bir ilave kabul olunmll§-

İtalyan gazeteleri · Tunus üzerin
deki· ltalyan emellerini fngilterenin 
sempati ile karsıladığım iddia etmiş
lerdi. Çemberfoyn bu iddiaları kö
künden kazımak için: c:Fiiliyatta 
Fransa ile münasebetlerimiz o kadar 
sıkıdır ki basit ve hukuki teahhüdleri tur. 

yoksa bütçe encümeni · mazbatası mı 
okunması hususunda cereyan eden mü
zakere sonunda, bütçenin .varidat :fas.. 
lına ilılve olunmak suretiyle bütçeye 
bir ilive yapılmasına imkan görüleme
diğinden evvela bütçenin okunm~ı ka
bul olunmuştur. 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -kat kat aşar. Zir!i menfaatlerimizin Evvela dilek encümeni ~zbatası mı, 
ayni bu1unma~na müsten~t~-~ ~- ~~~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

y,,or. Daha sarih olmak için de: «lngi- E · • b • • t • 
liz hükümetinin fikrince lngiliz-ltal- srarensıız ır cınaye ın 
yan anlaşmasına zeyl edilen kısımda 

Akdeniz statükosunun muhafazası faı•ııerı• bulundu • • 
0 

hakkında mevcud olan teahhüd hiç 
şüphesiz Tunusa da şamildir.» söz-
lerini ilave ediyor. 

Simdi dava açık olarak görün
tnektedir: 

Fransa Akdeniz statükosunu ya
kından veya uzaktan ilgilendiren. me-

H:7~di$eyii kapatmak için karakol kumandaıınna 
rilşvet tekliline cüret edenler hakkında 

~erhal taki;,ata baıjlandı 

8elelerde yalnız değildir. ln~iliz - Evvelki gün ödemişin Adagide nahi
F.ransız menfai:ltleri arasındaki ay- , J:'esinin Cevizler mevkiinde ~ir ~esed bu
nıyet davanın bütünlüğünü temine lunduğu zabıtaya haber venlmış; adliye 
kafidir. Su halde Roma «Nis - Kor- ile müştereken yapılan tahkikatta cese

ısika ve Tun us diye haykırırken» sa- 1 din Aydının Keş nahiyesinden Zekeriya 
dece Fransayı de~i] ingi!tereyi de oülu AJi Kurda ait olduğu anlaşılmıştır. 

- SONU 2 İllJCİ SAHİFEDE - 45 yaşlarında olcfuğu tahmin olunan 
~1İ'iT ~ii ı·· k 1 wmd 

rası vardı. Nev'i ilk önce tesbit olunamı
yan bir tabancadan çıkbğı anlaşılan kur· 
şunun sağ kulaktan girerek beynini tah· 
rip ettiği, mevtin bu suretle vaki olduiu 
anlaşılmakta idi. 

Fail meçhul kaldığı için tutulan zabJ.t 
'Varakası ve tahkikat evrakı öcl«ni§C 

:Antakya, 16 (AA) - Hatay hükümet 
reisi Abdurrahman ..Melek D. N. B. 
ajansı muhabirine beyanatta bulunarak l İskenderun limanının Türkiyeye ilhakı 
ve buna mukabil Hatayın diğer kısımla
rının Suriyeye terkine dair Ankara - Pa
ris ve Şam arasında müzakereler cere
yan ettiğinden haberdar olmadığını söy
lemiş ve demiştir ki : 

Gazeteler tarafından bu bapta işaa 
edilen haberler doğru değildir. Hatay
daki Türk ve Fransız asker1 kıtaatının 
geri alınması için Ankara ile Paris ara
sında yapılmakta olan müzakereler he
nüz bitmemişfu. Yapılmakta olari kışla
lar da gösteriyor ki askeri kıtaatın ve 
bilhassa Türk kıtaatının ya.kın bir atide 
geri alınması beklenmemelidir. 

Cenevre mukavelesi hilafına olarak 
SUl'iye Hataydan giden mallara güm
rük resmi koymuştur. Bundan dolayı 
Hatay hükümeti de Suriye mallarına it
hal resmi koymayı derpiş ediyor. 

- SONU 3 'ÜNCÜ SAHİFEDE -

ı1aıay hiikümet reısı 
Abdurrahman Melek 

Dolaplı.kuyuda Alireis mahallesinde 
Leblebici sokağında 86 numaralı evde 
oturan bir yaşında Gülsen isminde bir 

yaVTu, ağzına attığı bir kestanenin bo
ğazında kalmasile boğulmut ve hayata 
gözlerini yummuştur. Hadise şöyle ol
muştur: 

Gülsenin annesi Bn. Zeynep evinde 
çocuğile me,gulken misafir gelmiş, ge!lç 
kadın misafiri karıJamak üzere odadan 
çıkmıştır. Zavallı anne misafuile birlikte 
odaya. girince Gülsenin ağzından köpük
ler geldiğini görmüş, çocuğu derhal til
kilik eczanesine götürmüştür. 

Orada bir doktor bulunamadığı için 
çocuk memleket hastanesine nakledilmiş 
ise de kurtanlamıyarak ölmüştür. Yapı

lan otopside çocuğun evde pençere için
de bu1duğu bir kestaneyi yemek istediği 

1 
ve kestanenin boğazında kalarak inkıtaı 
teneffüsten öldüğü anlaşılmı§tır. 

B. Stoyadinoviç muhalefet 
lideri ile anlaşacak mı? 

Algan elçisi 
Sultan Ahmet Han 
bir veda 
müsameresi verdL. 
Ankara,· 16 (A.A) - Afganistanın 

Moskova büyük elçiliğine tayin edi
len şehrimizdeki Afgan büyük elçisi 
Sultan Ahmet Han bu akşam bir ve
da suvaı-esi vermiştir. Kabul res
minde başvekil .Cel~ Bayar, harici
ye vekili Saracoğlu, Kordiplomatik 
hazır bulunmuştur. 
Ahmet Han şehrimizdeki uzun va-

1 züesi devamınca her kese kendisini 

1 

sevdirmiş ve iyi hatıralar bırakmış 
olan bir diplomattır. 

B. M. M. 
DÜNKti TOPLAMTISI 
Ankara, 16 (Ö.R) - Büyük Millet 

Meclisi bugün Fikret Sil.ayın riyasetin
de toplanarak şurayı devlet kanununun 

Bay Stoyadinoviç Makedonyada müslü.man mülteciler arasında 

müzakeresine devam etmiştir. Eb.cilme- Belgrad, 16 (Ö.R) - Yan resmi ma
ne verilen iki maddesi müstesna olmak hafilden bildirildiğine göre başvekil bay 
il7.en bu kanunun 47 inci maddeye ka- Stoyadinoviçin Hırvat lideri B. Maçek
dar olan kısmı kabul edilmiştir. le bir uzlaşma zemini aramağa çalışma-

meti karşısında bu teşebbüs muvaffak 
olamaı.sa hükümet, hırvatlann arzusunu 
yerine getirmek üzere, Maçekin müda
halesine hacet kalmaksızın, Hırvatistana 



-™---- ... 

Nobel Edebiyat mükifa~ 
bnı kazanan kadm 

Madam Piri Buclı 
u •••• ,, 

..at>eç ın.ı.. Stokhol.da ve mumo 1n•• •iıal .. Nobd •1tivot ~ 
taat madan Pin.. 8'lall'ia 1Je'İİlor 

Hayvan 
ihracatçıları 

TB'lfl AS.fit 1'J JClnanaevveı. camarteslıl J 
s -----

kongrsi 

Akdeniz 
Statüko sa 

- BAŞTARAFI 1 iNCl SABiFD>E -
Wfl8&oc:Ja. bulmaktadır 

Mussolini bumı bilmiyor m~du? 
Buna ihtim.l Mi&"; sa 

0 Halk 3000 ı • Faşjstt lbııiJIB yeni t••mk müddei-Bastabk mtblasebetiyle Belediyenin evi ne ıra atını henüz resmiyete koymamışbr. 
lhracabn clarmasınctan Bununlaberaber halk kiitlelerinİll 

PkQetçidMer yardımıDa. karar vereli.. mütıemadiyen tahrik ec&nekte ol-
Blqıwnaıtlia lldlen pp llastalığf mi> _ al 1 iNCl S.AIÖPKDS _ bul ohmduju. pülüyordu. Hanaü-ri- mw ~yar lııi ltal~ ~mu'."t 

n h&yre ltmir ~ihracata ~ nk~uma. hesap ve tetkik cı· Din red. olıındujunuıı tasrih ...Vbnesi u,. fklr .... alai hey,ean ve ia6alı vesıle 
~ herine- Myvan ihraca~ cümeni mazbatasmdıa 936 ve 937 yılları tenmesi ilZerine dilek encümeni reisi "ttihar edıaei. bURdaw. iatilıdeye te
odaya müracaatlc bir çaı·e bulunmasıru kafi hesapları He 938 yılı ilk altı aylık izahat vermiş vali B.Fazlı Güleçin tek- şebbüs ~ferdir. 
=--':..mrcrerdir. lifı" u··z,...ı"ne red

1 

edı"len. teklifler uzenn·· • de Roma pek al& bilir ki İngiltere "'~ :s hesap durumu tetkik ve kabul olun - .,~ 
Aydın, Balıkesir w Manisa vilayetle- muştur. aleni münakaşa ve müaakere açıbaış _ Fnnaaclan ayrılam•. rransız mü_. 

.ria<la ~ h..ı.ll• giiriildüğünü, hasta- 939 1 "-:~.... . .. . d 1 1 tır: temld.e impırratarillğuman çökmesi 
.,..... - . ~ı ı u~esı u:am-m e meştpa o an. • • • • - ı · ak 
~tine milli omnmak üzere bütçe encümen!, fiazırladığı mazbatada t Tek tek- oltunarak müzakere- edilen l"4'1l~11nı--to*i111•~• .... aynı ı-

böyle hir tedbirin alındığı anlasılmıştır. d" k"· bu tekliflerden bazıları tekrar dilekler bete ugratır. Fakat aynı lngıltere har-
ıyor ı. t: - k h be 1 · · ·· J ek Veteriner mtidürlüğii, hastalık için ıcap -«Birin.ci bölümün ikinci maddesini arasına ilave olunmuş ve dilek enc:.imP- oetmeme • arp .. se P erını on em _ 

••acil ~ Mhhi tad1n:deci ~ın tcşJdl eden urafdan yardııu ınaddesinc ni muhataaı tasbihan kabul olunmu.ı - arz?aunda, hatta azmmdacf~n.- F ra~ 
~ U.ı..t vakiletine de boo hiç bir raiam konulmauıış olciuju.. gö- bir- Y•ııı. saat elt' elinle- tebar qia- .sa- ıht f'lıalyaJI u.ı.,allmk lpl bir 

vuracaklardır. rüldü. Belediyelerin hayır cemiyetleri nılacak ve yarın gece bir ziyafet verile- pazarlığa girişmek vazifesini deruhte 
--it- ile halkcvlcrine ~ardını etmeleri icap cektir. edelailh: Hiç olmazsa ispanyanın ta-

iıli~ltJ~NDe ve. meldept~l"" ettiöine v her- llua balllıewniıs rnfuılli * ..-. flll!illl:p-i meselesinde bu 
ele raycf!afı fu~iit(Er b lediyel rinin yardımından kısmen i,. Dahiliye vekili ve parti genel sekre- müdd"eiyat bir tazyik rolünü göre-

-...u.-- 't. tı: tle ı.ne gar Izmir ve Kal'Sl. a!..t teriadeA .-U hı a ·- .. i ! H 1ıllA;.. eilic.. 
ır.~e"" T'>..- 1.:. l di · d -J .. dv'.efu. F ı t • '- • )p;n ı.....ıan-

llalkc" i tarafından 350 ~ liraya Hol- h Ik vl nnın de .&.Gmtr u" yesın n 9--~ ~ fi--&- ar ı,__r -

~ rdı n rme!:i ıi bulunduğundan c.H.P. VıJ.lıv t "- •wi: b,tın~ - - ~ ~ t gına Tanda dan bir li sinema ma 'tin esi p:e- .__...ı..__ • • • iL! - T ~- · 
bu madd e 3000 lira tah isat ua .. ( i na: • _. enn• ... un-. aorsı-

tiriTnıict ve dün ~ HaP.o:evindt- prova ~· "---- N" ·· · ... 1 • nt.& ha · " fıl. rülmüşt:.i-. ı,.,,.,_ .. ve 1& ııı.•,.i lllW -
.rapıbn atar Bu sin na m · ı. le bir- ..r--L bir F - • · ... ,,'-- !-1. • 
.r Encüın n her mad l .} i lncclivl"r ·~ Parti.uıisia &ü n vill e~ · tlln -...n.a - • ıımr ~an-
liktc bir. de <.'1--ktrfü motorü getirilmiş- ,. --1..._ L.1:- L!:.... .... _ı__ L- "ht" 

ayrı ayrı müt:ıl6elann1 kaydetmiş v' gıinde tnp' '*" ~ koas "ı ip --.. ·~ - _, -ı •-
tir: ]'--l bütçnyi 2'9.100 !im olarak t vzin evle - hepsinde putillle.rilt' Nisme ...._ ..& 'Mi PAı:aır " u WP ls-

Izmiı: Halkcvi küvlcı:de sıhlü {J i.ııuer . t" • bailtfıJ!:nr iiillö. ...De=mda --'- -:L 5 · • w 1 ' bu· · mış ır. a ... z- ,....-- r- 5 J& J • 
~tereceği gibi köylüyü alakadar mev- 939 varidat ve masraf bütçesi avn~n rime ....-. mill $ıflaıMajn ew• · a ...... af ~Ilı 5 E po-
zular üz.erinde ~:1~- k.ur.deıaları vi 1 al H ık 1 • • • •·ı · · • ., ı,• + t..-L.liı..-._ • • • \ t • L "• -~· kabu cdilın1s, y n1z n. ev.erme Y"'- ifld....,..,.. 11 •• -· ~""• -- ıa; • • • • 11 •• ı..-
:Yetin büıüa köylerinde gösterecektir... pılacak yard;m işi münakaşa mevzuu 1lellini 'NNıwa ..,. "w ,t ' 1'WA 'W · J j 7 • !j; • 'p· he-
Sinema maki.nesinden İzmir.deki ilkclirve olmuştur. Enctimen Izmir Halkevine Türk rWfleMeeti1 ~ ,,. • .... y ; JC& ; J h > ... or-
orta. okullar da isüfode edecelder · · 5000, Karşıyalmya 2960, B~gama, ödt'- metwA + lıit ..... 1915 ...-~ M 

miş ve Tireye biner, ~ı- belediyel~e ı •mı ._. '- llilllill. W: ı... ... ~ ~ lliil ... lııi8lia bu 
-....:ı _ .... , ::...ı.. ""- .... ..aııa:.. - • • __.._ 11· g • - ' _.. • r--öç yüzer lira ynrnım eannresini ....... .:ror- ws Llııı+" S ,..& - _ • = _ • • yaa• 

du. Hvyeti umumiye yapalı.ak yardı- clnşlara ve size teşelki:lr ve tıel'lı~fmi rftaynm Roma seyaP.ati' ne- netice 
ot.elinin: kalorifer dairesinin ·ı.c:asD011aı.t· nwı. parti. ily:önkunılunca teslWini nw.. sunar ~ ':CilıX. milletinin. bu. mııt)ek NMl.i:lid·. 

Stakholmden yaz.ılıyor: ı ve bir c:S evlitlıiı var. ikinci kocası iae müteraliıim kurumlardan çıkan ateş et'- \'afık gönnüş ve bütçenin heyeti umu- in• w ülkü birlijiai iftih.rla ayde - Merak CılliJen noJ.ta buıılur. 
ICopenhq" 111 yaldızll kubl>eleri, kili- ona iç )ll&wuib bir ~- ite aebniştir. n.fma kıvılcımlar saçm:ıkta iken. y:.tişen miyesini müttefikan kabul Wııi~tir. derim. Çem~ ... l\a..-iai ııolü~ 

seleriniD yüksek ~ lwleTeri yavaş ya- Bttna raimen madam Baci dört" ço- itfaiyemiz bacanın iist ve alt kısmını Okunan dilek encümeni mazbatasın- DahiU)Mt ~kili ~e- C.&.P. genırl den elbette vazgeçmemiştir. F'"'akal 
vq blr sis ve ısı bulutu altında gözden cuğu daha evlid.k ol...& al1&19ttr. 0.9 yant- c:cmmftarla ttkıyarak havasını da ban dileklerin red, ekserisinin ka - sekreteri: Dr. R.SA YDAM onun yakın: gjinlere kadar pek yu-
siliniyor ve Danimarka ile fsveç arasıncl8 cukl ... çak. ıevme~ Ye bütiin J!llZı ilha· kesınek surelrplc atesi söndürmi.iştür. ınuş&olaa aesİtle birkatılai arız ol-

... bi4tük.feıihut hütün bir treni "iNi- mını tocuklandaa almaluadır. Zarar yoktur. Es • b• • ti muştur. lngilterenin acir içinde kal-
gonlara, lokomotifi ile içine alarak Bal- - cArmn kitabımı. diyor, yazdık- * Evvelki ~ce saat bir sır.ılarında ra ~encr.ız ır cına ye n mış gibi- tevelJ.üm. edilmesine razı 
tJt denizinill"kal.87, ren&i.s•larını yara ya- tan sonra hüt1in müsveddeleri kazaen İkıc;ec;ınelık ('addesinde 257 sayılı aile ~ 

1 

~ olmry...k c.kıgiltere-~ük bir harbı 
ra bizi karoı sahile götürüyor. kfığıt sepetine atnuışım. Az daba oradan evinde oturan Halir oğlu İsmail Hakkı ~a~J)erı• bulundu e e • sendercecieW1aettirebilee.lc luwve-

Vapurdakf.,olwlllT llT'llsında tatlı yÜlı- çöpçüye ıruilecelMi. Bereket venin ftiıı- anık sigaca Jle Y.ataga g,trcNk uykuya J 4 IU le ve-mıenabie melilır.tiL>ı-~ 
Us iıi ,_ p.t ıö• - ....._ -r ili mctçinin aç• lli:ilüiii h\& giizıal eacriın dalmıştır Ş&YBft ...... 
'-mıı- 1llirki ç.de ve bir adamla genç böyle kaybolmasının önüne geçmiştir. Yru sf,gara ~·ataji -...Şturnn.1,, 11}'~- • 

bir luz arasımfa neteli nqeJi konu~uyor. M.d..n Budie göre Çinliler ile Japon- rynn zat. sag bacağı ile sol eli fiaiffçıe Zi k ı 
Bu bdan, m.dinw Piri Buck' tur. Ya- 1U ·-da Çi Hfa.r ile AmerilıuJalar ara- andıgmdan hRStaneye kaldmlmı~. r a at a • 

nmdaki adam onun e.erlerini basan vıe +•· 5 
' ...._ lıııiQıük lıNr faıir. Yar- -*-

koeu1 olan mösyö Vcfalidfr. Genç klZ clir. He--.Çi B'w iLt Am .. a- Kıztpn mqa -•tpean :t illet sa § M - w ılae le;r'd+=n altı Qa mahkUaı kın • • 
da }>ir tanıdik. .... .... bl.npcak ,..... Ja- De VS!lrala ..... L •• ' ...... e ' .. t H nwW • z• ma Si rçın 

Madam Piri Blıcl Stol&ofme .. Kendi- 1111 •• .-.....ın cfe,rm aleceldia. ·- ·-v- ....., a ==,,.. ... ;t 1 ...,.., '?M"t t ~ mmılllal H 

.;ne ı~_c -=-::L- No&e1 ~at-miilii- ÇW9 ~ Japonların tasallütunııim Karştyakada Rayegiin sokağında Be. alaa ~ ._... _--1..1...- Jt.1- . _, --~ . sid 1 t •~ SAJltıı'l:DK 
•• .. ,.,,. gvnuc:n Melih isı ' d b" k.adt Fatma isminden V 1' ~• -7W eP. - IJAŞTJlKAI' ~• -
fatmı aTrnsia gitmelted&. m t "et •mta1.-ı.u.r. Uzak şarkta. a nın e ır n Ö l +. medles-U- ı... • 1: a.c-,.. ...._ • ~ •-' · +. anılana- tamını milteakip toplanaealttır. 

Temtdöf pelc çol- ,eyfere )l'Clnhm eder. ..... .._ çok --. belki de 50 Mile "enç bir kızı kızgın maşt ile yüzünden tw ..all· ** ..-uıt 129 - D a el. .... mir e -ndıa M...ı.. ha- Ankara, 14' (lfususi) - Partinin fev-
Oerler .. Benim de elimde tesadüfen- ma- ..-.'il Bu ..... ~eti yok. Çiiakü :ı.e elinden yakarak yaxalaınıstıc.. Zabı- Azim-CWs.a.-.W tHriL.e ~..IR- mil. "wie • ..,... mlılWi bit taMnca bllde kurultayından sonra- toplenacak 

.41 tahkikat yapılıyor. 
et-- B-*·- .-,.n.-. - ...._.. eser- -•- • rıek ?• _.. 1& ili • a 2 ila--- ..._. M Klllllha -in' :rııııaedıiı. olan büyük ziraat kongresi •Köy ve zi-
leai..,. lııiri oıhıın< .,.AıRwe; llitalJL YMCh. = :

1 Ju. aaa•tr ••• • ı s ,,. *11 • • J t 1 ... a- .. '-ı · · JllDS t ? vu.- raat kalkınması• i~ mühim ı.r..lar 
8'r llitlllMır Pft..-c• tel'CüineıiAin '-t ........ harp Çi.&leri ~e Bir ~ - .._... • • CL-.L.L- y.ıc. ' .. p -..a s riP s C: • .....,.._ verecektir. Hi.ikümet btt 1aırarliHm bir 
tanA. Lui Gllıtin ,...dti. ....,_. nıe ,,. )ld.-.. ... millet,...., ... ç.ıt ııar- EvveJk.i 8ft8 TGdMıhmn çç başı ki- lıla & ia . . ..._ ?al• .. a. h ' w li++ WJCJ'U venı..m.ı ..... An evvel kanuniyet kebedere~ teliek-
...._, ltbdl '"'de-heurfimdiyıe Jiadm -.. es ";lix. çm• h.ıhuıf•dten ı..aıw. ude ilü&eyin isıninde bi&:i, ayni ıtöJ- - ... Ot ·j "z Sz ı _. tk. Jrukunu temin edecektir. 

--=-..&... __ L__ a •• • a - 'I.. ..:--1 -..J._ t :1- --~--1•- 1.-.- a.-.ı&lıı.. .... a.c...a.._ .... -' L_ t__ ıillwmifksı. CNteıdin .. Çala memnun 

oldular. 
,,,_. - - • • • ·- - ea ~• as -=UUJINK& ep --ııo-• ...._.. K ' 1 ......_ --ı _... i• wıw w Ankara, 16 t!lusust) - Vekilfer ne-

m ' tl4 ar-o. h ıs-+r.. betımf• biçaihl ~· .-.. " f ~ • ..... ._ ili L• tr em içjo yetinin dünkü ~ dtmhnei-
MRAııı ~ bv- lrihıp hllkimdir dedi 

ti: 
• ·g & !r ._ LaıPn Bol~n Tahkikata -.ıaamaştar. .,- •• ! ' .._. ,,. ........... -. ıj.-.... .alt- .siroizin aon ~yahatlerindeki milplıede 
u•-4 b..._ ~ -. • mı * ~..._ .. - "" 11 • ...- 't i ' ı' s' ...-. t n s• • ve notlarına mttstenit hiikümetıe cKöy 
~- ı>• ....... Wrrlilliı lıiÇin- fı A _ ve ziraat kalkmması• için yeni ~if-
lııia . •• • ..-. ..... _'"' .. t • "' ecı ._.. ., ......,, ••• ler verdikleri bdımin .-:aıu-. • !iArL cwu,yu• bıfn.amamnan adt yoitar. 0 •dee~ ~ir arıllaııuıııa ~ olaedttr. AJll-...- i Ziraat plinımtzda •Sınat ziraat• mü-

- cAnno eırçol wYdijim ve en çok 

auuedlr. Bir iadtn ..-e bir annedir. 8ir -------------- e· do L.:. .J,• lliııı------------... : hiın bir mevki işgal edecektir. Bu me-
Çinli anne .. Ve onun-~ 6atma '1ütün ·~~.....ı'•----.. -... 1•.,..ı•~••.ı.1•_1• __ !.•_ ... •!·-• .. • fF önm l'lilU"l• 12 

il > :?: ı-· h B. )Wlda İngiltereden alınacak yeni kredi-
c;;n hdmliimı canTancfırmaitacfır. ·- -HiS "fV""---- o- Cw.- ._.la ı ,... ....... Mı ' f 1' ianize terle daha dört şeker fabrikasının inşa 

C A _ _..._ ha'-..__da mad- Bu-L"un Bakımsızlıkıan Ölen yavruları - sesı· --•r-'ında t __ .._ •• - • ı. a m1 
HDm.u &mn o;a ~ Clıl .. F - ~ ı e4ilaceii söyleniyor. Bu suretle me e-

......... ~• b.-· --• v ...... _,__ ·n .• ıl._ IKr lın veır.; ~k :ı-.. d . . . ı. a r "eli .. ., __ rıc. -••• a..w......: 
- - ., • aıma m narnerıe yazıu ır. ıstanDUJaan ketin bütün şeker ihtiyacuıı D1U1& _..-

,.,._ ... on ... h,ıat.. iiTenifiwıee- Pt~ te Jt.r.. ilf•RJ~---:..·· •• ._W.PJl'.J'T~..D Gazellrnizin. 13 
J2: ~ tarihll wıies<W- bundan tam 20 mene evul aynlmlf olan * Asansör meviüıufe 303 sayılı so- kalarımızın temin etmeleri kabil obıcak-

eclilmez. Onun ilk kocasından bir kızı un ikina sahifesinin dördüncü sütunua- bu va.tandeımuz tıePi1 etai9 17 artis kakta kaldınm 'ft 1aiJm lıilılımmadılı; tır. 
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AYRICA : i'OKS JlIBNAL 

GA.N'SLAR : Her gün Napolyon 3 - 5.30 - 9.10 da 

!jEUJR. AL&YLE& lıÇINDE. 4..1& - 'Mi te 
CUMAATESI. 11e PAZAR 12.31 da ~cmla. h~v, 
FIA.TLER itültiirpark tlUhuliyesi dabil ZI - •- Puudiuı maaa talebe 

~~ 8- IS KtJMJŞ16& 

.Jeiff- .......... 11... noville) ... -- libiş& .......... sf rira edh~ 81tt••s •·t n ... 
2 - Sancılar bı' M9 ........ beaİ yanm•en aüzel ~olanndan ~~olan *Paw:tmi ıii ....... itibaren Oda radyo• lla .... 

;ağınıu., dmia&ar \le bıdıA&, 1-.. daiUıt- <.~:.•• ~ J em '*'::'*~)i : =· okullar ve HseJeırd& ~ .,-1* dlevre Y• ...... "91'11111.,, 
-nuş değilim. Beni çaördıkl8nnda ke- mm 

2 
-bıu: a- 1 

JN alarma baflanacdtır. l'STAMBUL, 18 (HU S tJ S b- -
:iın doğı.ınnuş ve çok fazla bn zayi et- liıult=r a w. Bay Mt1nir Nureddin Selçuk \'UlubulaD 
ti~ bayıfun~ bir halde bnltlum. GftSOI' c:aa ,..a._ miikemmel bir dana * Killt8r direktti! il B. Alt RiZa ~ davet Uzerine Ankaraya gl1ıaüftir. 
:E>tişmiyen 9M1Ull dÜ§ftıem için mel•- orlı-.... deiildir. A,ıni zamancle ... ..,.. 'kut kny ~ ~ için bUlb Kıymetli sanatkAr önümüzcleJd pasar-
min wnliii- !llll&hiyet- ciliresiftc:Je. a&nma- Hrlarnmı yapbkları 3bç!er, fantui- Bergamaya gidecektir. tesi akşamı saat 8 ile 9" arasuıcJa /idılt-
gr )izim plen femıf.tedbirleri almış isem ler, orijinal numaralarFa ~- i9n ra radyosun<hl bir konser Vf!'l'Kelcth. 
ie son dUşaıettıiş ve kacJtn ölm.~ttir. emsal• J,W eilenee teılcil etmelctedin la&atırtıı... __ 

Kadmnr ölümü fazla kan zayi ettae- Vatandaıımız, memfekete döndüğün- Bil güzet sanat trupunu gedrtmeb 
inden olmuştur; Ve bu kan z:iyat bm denLIİ Ankara ve lstanl>ul halkımn en muvaffak olan Kültürpark gazimMımu 
çağmlmadan ~ur. Böyle bir ,alt RYdiii ve beieadiP ba artiet •yı- telaril ederiz. 
ölüm ve bu ölilnr !IOllU!lda yapıhnı§" bir 

fahkikat mevcatttır: Laıtin ne öltime se- dL TUR • PA- GAZOIOllU 
hep olan benim ne de tahki\abn heGe- Bu akşam saat 19 da 
fi benim ölfim suçlUS11 ol\ışumcfar. 

Vaziyet Adll tabkilat sonmıda tebal- c z K R A L 1 

mDi l'ORSit21E 
'blıYlllallda .......... 
Kahire, 16 (A.A) - Yüzde üç_ faısli 

ve ikramiyeli Mısır kr.edi Fonsirfe oJı: 
villerjnjn dünkü çekili§inde 1903 seaesa 
tahvi1Juinden 61Ll63 ve- 1911 Sı81lesl 
tahvillerinden 157,30& numaralı &elJılil· 
ler elli§er bin frank ikramiye kaeanııııt' 
lardır. ::se:-d~~:::: Ulll-:::: A 

tenevvüril için vaziyetin gazetenizde ve G R E G o R Amallla ~ 
lu rkiWP tMziMııai derin~ &eav-r••U ..,._. 
riea eti!ıriPa. Oston (Teksu) 11 (Ö.R) - ~ 

Heliyum ..,,,..,. .L..l~---'-k Umre ,._. K'•f •W,..-.r: l'nnm yıllı. Jl!f.'ftA M'AY, RllCi pnt6rii BIRJ9 '19MAS, S.-. - uusuurnuua 
__.__ ~SAK 1111' ~ rib.ya gönderdili 3)()-~ tübiiD' bot 

PBW ÇAılıBmMf olarak iadesini istemiştir. İyi h.-r _.. 

YIDli Alim - Bayan- :ftHi7ein 15 SViNG MEN 15 mahfeHerde bu karar, Amerika- lilldl-
yaayopuz; G6 etııwiiıJe • metlniiı Alnumyça ı.üyam ,_...er 

la•. Pin il&me- !!' eıt olilftt 'ft7ll --JW ••• ~ bt':.--ıı- _ı.ı--a-. delil 
bakln.ı. ._atlht J'8Pddiit 1-trJnnA ....... .,cmal fiam odestruwı JZmR belhnp tMzMm edecektir .._.. ....-- 1.7~c..c: ~.....--

1. ........... y::•S::A~J;A:BINIZl;;m;İIİEmfmVElmİİİİı>ilİİENİilm'Jru'rlJNUZ-iiİİl'iiiİİıİİİİİll ............ laddecfllmelt1ıa. 
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A k K h • d 1 1 Ankara 16 (Hususi) - Başvekilimiz 
B. Celal Bayar bugün Iş bankasını zi-n ara, ırşe ır e ze ze e yarelctm~vcbankadab;rmüddetka-
·1arak bankaya ait i§ler hakkında izahat 

Yer sarsıntısı 
hissedildi. 

Kayseri Sivas ve 
Kırşehirde bir çol< 

Konyada da hafif 
binalar çatladı 

almışlardır. -·-Romanya takımı 

Nüfusça hiç bir zayiat yoktur 
Türk ınilli takımı ile 
Aııkarada maç yapacak 

Istanbul 16 (Hususi) - Romanya mil-
lstanbul 16 (ö.R) - Kandilli raaa- malumata göre Kırııehir ve havalisinde 

lıaneai tarafından bildirildiğine göre l 3 Ü ayni saatte 6 saniye süren ve prktan ge
;4 dakika 1 7 saniye geçe ortaıiddette bir len ıiddetli bir zelzele olmuıtur. Zelzele 
-1zele kaydedilmittir. Merkezi prk isti- Kırtehir, Mordor ve Çiçekdağı ılıcalann
~etinde ve lıtanbula 41 O kilometre da binalarda çatlaklar husule getirmittir. 
meaafede tahmin ediliyor. Kırtehrin Akpınar, Sofular, Torsun bur-

Ankara 16 (ö.R) - Bugün saat 13,41 nu mevkilerinde binalarda ehemmiyetli 
je Ank.arada bir yer sarsıntısı hisaedil- çatlaklar ve bazı davarlarda çöküntüler 
.U,tir. Meteoroloji enstitüsünden verilen vardır. Nüfuıça zayiat yoktur. Zelzele 

Kayseri, Sivas ve Konyada da hafif, Yoz
gadda ise oldukça ıiddetli olarak hissc
dilmiıtir. 

Ankara 16 (Hususi) - Akpınar ve 
havalisinde on üç ev, içinde oturulamı
yacak derecede hasara uğramıştır. Bu 
civarda son günlerde on kadar facıalı 
yer sarsıntıları vukubulduğu tesbit 
edilmiştir. 

li takımı yıl başında Türkiye milli ta
kınu ile karşılaşmak üzere memleketi
mize gel~ektir. Romanya milli takımı 
ile Ankara stadında karşılaşacaktır. -·-Kastamonada dalEllZ 
:riik kaçak 9171M11llddu 

H~riciye Vekilimiz diyor ki: 
Kastamonu (Hususi) - Kastamonu 

ile Taşköprü hududu arasında Taşköp
rü jandarmaları ve takip memurları ta
rafından bir buçuk saat müsademe ne
ttcesinde dokuz yük kaçak tütün tutul
f!\UŞ ve altı kişi kadar tahmin edilen ka
çakçılardan biri yakalanmıştır. 

Sulhun mesnedi kuvvet ise kuv
vetin. de kaynağı tasarruftur 

Tütünün Sinoptan geldiği tahmin edil
mektedir. Yakalanan fakat arkadaşlari
nı söylemiyen kaçakçı nezaret altına 
alınarak adliyeye teslim edilmiştir. -·-Ankara 

Anbn 16 (ö.R) - Hariciye vekili olmamak kuvvetle mumkündür. Yurd,sulhun temellerini hazırlad~k~an IOnra Paris ve Şam arasında 
8. Şüb6 S&raçoilunun tuarruf haftası ıüpheaiz refah ve saadet kaynağıdır. Bu artık bir müaalemet havası ıçande tasar- _ BAŞTABAFI ı iNCİ SAHiFEDE _ 
9ineeehetiyle radyoda aöylediği nutkun kaynaiın en müessir müdafaasının kuv-1 rufla yannı metodla hazırlamanm zama- Hatayla Türkiye arasında serbest 
Mtlıca bunlan tunlardır: vet olduğunu aali unutmamak icap eder. nı gddiğini aöylemeğe hak kazanmııbr. 

1 
mllbadele rejimi mevcuttur. Türkiye 

c Türkün milli faziletleri esasen me- ı Asıl milli fazilet odur ki bu kuvvet ve Bütün nimetlerin aziz koruyucusu olan ya\mda Hatay. statlisilnün kendisine 
iodla en müaait vaııflan ihtiva eder. kudreti sulha ve refaha müatenid bir •e- b'· ··k d uzun ihtiyaçlarını da tasar '" uyu or um - verdiği hak mucibince İllkendenın li-
lfürlt kahramandır. ldbar karıısında me- kilde kullanmaktır. Bizzat Türk milleti- ruf temin eder. Millet tasarruf ettikçe t . el' . ba )ı cak . marunı evsı am ıyesıne ş ya tır. 
lin, ikbal önünde daima mutavazıdır. nin kendisinin ve Türk milli vahdetinin bunların hepsi olur. Milletın tasarruf ka- M bahsol b. harp li 
T 

. evzuu an şey ır manı 

, ürk ailesine düıkündür. Hemcinsini ae- ne kadar kudretli bir kuvvet kaynağı ol- biliyeti de bunlo.rın ilerlemeaıle artar. d ~ ·l b" Ü t 1. d 
f b

.. ··ıc lı: egı , ır care amanı ır. 
"fler ve cemiyet halinde yqamağa azami duğunu Türk cümhuriyet rejiminde pek Tekrar ediyorum, taaarru uyu uvvet -·-•alı:at göıterir. Bu faziletlerin yanında iyi anlamııtır. Her gün yannki tehlikelere kaynağıdır. S 
onlarla beraber bir kat daha ehemmiyet gözlerini kapayıp onlan görmemeğe çalı- Harici emniyetin dayanması icap eden B. to yadinoviç mu-
l:azanan kudret ve kabiliyete geliyorum. ~an milletler bunun cizyesini elbette öde- kuvvetli unıur olarak tasarrufu göster- halef et lideri ilP-

c Yurddaılanm, milletlerin itiban, yeceklerdir. rneie ç:ılıthm. Türk milletinin mevkii. 
:.lemin söylediğim gibi, yüksek vasıfları- Harici siyasette sulh kuvvetle temin gittikçe hızını artıra~ tasarrufla her gün 
1111 yapar. Yaparım dediğini yapmak ve olunur. Cümhuriyet Türk nesline on beş biraz daha yükselmektedir. Ve her gün 
Japmak istemediğini yapmağa mecbur 1 eene sulhu bilfül temin ettikten ve atide biraz daha yükselecektir. 

anlaşacak mı? 
- BAŞTABAFI 1 tNct SAHiFEDE -

g~ bir muhtariyet temini maksadiyle, 
parlamentoya bir kanun lAyihası vere
cektir. Suriyede kanlı vak' alar 

Muhale( et parti•i reiai v~ t0alıın 
sokak ortasında bıcaklandılar 

' Parilı, 16 (A.A) - Ayan hariciye encümeninde Bergon ve Haye Fransız -
Suriye muahedesinin tasdikine itiraz etmişlerdir. Bergon bu muahedenin tas
dikinin fimdi mevsimsiz olduğunu söylemiş ve tasdikin tehirini istemiştir. 

He,o. Suriyede manda rejiminin ve doğrudan doğruya F raneız idaresinin 
lpkasmda ısrar eylemiştir. 

Bu ild ayan hasının müta18ala.rı hariciye nazırı Bonneye bir mektupla 
Wldlrilecek ve hükfunetten sür'atle bir karar ittihazı istenecektir. 

Encümen fevkalAde toplanarak hariciye nazırının yakın şark meseleleri 
hakkındaki izahatını dinliyecektir. 

Halep, 16 (A.A) - Havas ajansı bildiriyor : 
Suriyede muhalefet reislerinden iki kişi Halepte tecavilze uiramışlardır .. 

'.AbdUlgaffar Mesut ajpr surette hançerle yaralanmış, gene eski mutediller 
partisinin tanınmış hasından Şeyh Abdülkadir Marmani camiye giderken 
bıçekl•nmıştır. 

Mütecavizler kaçmışlardır. 

ihracat kredisi • 
ıçın 

• 

lngilterede kab~l edilen yeni kanun 
Londra 16 (ö.R) - Avam kamarası ihracat kredileri İçin verile

cek prantilere dair kanun layıhuını dün kabul etmiıtir. Bu kanun 
ihracatla menul lngiliz ıirketlerine Alman rakiplerine bap baş re
kabet imk:Ananı vermek için hazırlanmıfbr. 

Deniz 8f1?1 ticaret nazın harici ticaretin milli nüfuz ve haysiyetinin 
yübelmeai ve alçalmasile mütenasip olduğunu söyliyerek demiıtir 
ki: cKuvvet politikasımn cari olduğu bugünkü dünyada lngiliz ticari 
ink.ipfı, ecnebilerin lngiliz ittihadını ciddi telakki edip etmemelerine 
tabidir. ihracat garantileri artık ~konomik sistemin ayrılmaz bir un
suru olmuttur. Bu sistemde bazı tAclilat icrası lüzumuna kaniiz. Bü
tün vaziyetlere uydurulacak en tabii sistemi tecrübe etmek istiyoruz. 
Şimdiki halde SO milyon olan kredilerin 7 5 milyon liraya çıkarılma
aım rica etmekteyiz.:> 

Nazır sözlerini §Öyle bitirmiıtir: 
« Her gün yeni müfltülatla kartılaşıyoruz. Rakipler usullerini dur

m~an islah ediyorlar. Bizlerin de, ihtiyaçlar icab ettirdikçe, tarihte 
emsaline tesadüf edemiycceğimiz yeni usuller kabul etmemiz bir za
rurettir mütalaasındayım.» 

Bir çok hatipler dinlendikten sonra ticaret nazın Stanley hükümc
tin ıimdiki mevcut itilaflan feaetmek niyetinde olmadığıynı bildir
miştir. --

idaresinde 
MİLLİ KU'J'UPHAlıfE BllıfEJIABI 

Güzelliğine doyamıyacağınız, habrasını senelerce unutaınıy•cağınız 
bir şaheser başhyor .. 

Sinemanm bir harikası - Tatlı sesin - Nefis Renklerin - illıhi güzelliklerin 
birleşmesiyle \'Ücut bulan 

Şahane Çılgınlıklar 
(GOLDVYN - FOLLIES) 

UNITED ARTiST şirketinin 3.000.000 dolu sarfiyle yarattığı hakiki s.i,.....a 
ŞAHESERi 

Ner• - eilenceli bir mevzu içinde ıörülmemiş - duyalmamış ıhellikler 
Ameribmn mefhur Metropolitua artistlerinin iştirakiyle 'l'&A.VIATA 

· openmun en ıüel puçalul. .• 
Pl&OGRAMA iLAVE OLARAK:._. ..... A......._ _. a=n " 
laıdmdll filme a1uwa ve lnlche bdar hic Wr 7enle ~...,.. 

SEA:N SL A a: 3.38-1-ut 

Lımanlarımızın 

lnıa•ı tehalılıuk et
mek iizeredir •• 

Diğer taraftan bazı 'haberlere göre son 
ıintihabta mağlup olan Sırp muhalif şef
leri ~ ~ Hll'v°at grubujle 
birlikte bulUDıActklaw Jlaller' b•klnnda 
kararlar vemtlş1erdir. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SABİl'EDE - Belgrad, 16 (A..A) - Son intihabatta 
lira yatırdı. Vekil ckredi işine yardım mağlup olan Sırp muhalefet şefleri dün 
edecek hayırlı bir müessesnin daha ku- akşam Belgradda 'toplanarak Maçek 
rulduğunu beyan etti. Hırvat grubu ile birlikte bulunacak~m 
Vali, muavinleri, iktasadi müesseseler .faaliyet hakkında bazı kararlar vermiş

direktörleri ve matbuat mUmessilleri lerdit. 
merasimde hazır bulunmuşlardır. Şakir 
Kesebir Denizbanka ait müesseseleri .........................•.............••.........• 
ve Denizbankı teftiş etti. Akşam tre
niyle Ankaraya hareket etti. 

MILLJ ŞEFLE NAFIA VEKtIJMtZtN 
TEA Tt E.lTtOt TELGRAFLAR 

Ankara 16 (A.A) - Sivas - Erzincan 
demir hattının işletmeye açılışı müna
sebetiyle Nafıa vekili Ali Çetinkaya 
ile Reisicumhur ismet lnönü arasında 
apiıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Reisicumhur lnönünün yüksek hu -
zurlarına: 

Hava raporu 
Ankara, 16 (Ö.R) - Meteoroloji ens

titüsü yurdumuzda 16 ilkkanun 1938 ta
rihinde hava durumu hakkında şu ra
poru neşretmiştir: 

Dünkü rasatlara göre sühunet orta 
Anadoluda, Akdeniz kıyılarında ve Ege 
bölgesinde 1 - 5 derece yükselmiş, diğer 
bölgelerde 1 - 4 derece düşmüştür. 

Bugün en müsait bir hava ile trenle- F.ıı di.işük sühunetler, sıfınn altında, 
rimiz' muayyen saatte Erzincana var- Y ozgad, Konya, Ulukışla ve Niğdede ı, 
dı. Kütahya ve Karsta 8, Afyon ve Vanda 
Hattın açılma törenini Erzincan hal- 9 derecedir. En yüksek sühunetler saat 

kının civar viliyetler heyetlerinin işti- 14 te yapılan rasatlara nazaren İzmirde 
rakiyle ve mWt tezahüratla ~yaptık. Türk 10, Trabzonda 11, Bodrum, Antalya ve 
milletinin yapıcılık kudretinin bu en Adanada 12 derecedir. 

parlak ve tarihi eserinin azameti önün- Hava dolu ve orta Anadolu bölgele
de bir milletin hayatında vusulil müm- riyle Akdeniz kıyılannda bulutlu diğer 
kiln olan en büyük saadet mertebesini bölgelerde çok bulutlu ve yer yer' yağış
idrAk halinde bulunan Erzincan halkı lı geçmiştir. Metre murabbaına düşen 
en derin .~iı: milli ~ecd i~inde me.err~ yağmurlar Sinopta 13, Bandırmada ıı, 
yaşları dokem Cümhunyete ve pbsi diler bölgelerde 1 - 9 kilogram arasın
devletlerine has olan §imendifer siya- dadır. 

setinin bu mesut neticelerine kaqı bi- Kar kalınlığı Erzurum ve Karsta 2, 
payan minnet ve şükran hisleri iz.har Sivasta 4, Vanda 8 santimetredir. 
eylemişler ve bunu yüce makamlarına R.. • 

"blıı • ta t tın kli.. . istir" uzglr dogu Anadoluda cenuptan sa-arz ve ı ıaga vassu e e gımı - · ed .• 
h •-:el rdir K yfi ı· l"t ı..ıı. nıy e 3, diger havalide şimalden en am e .... ~e . e ye ı ve ve u rnıı- k , 
dise . ""ksek huzu 1 d . ~.a ço yedi metre sür atle esmiftir. 

yı yu r anna en enn ıa-
zim ve saygılarımla arzeylerim. BUGCNK() MUm'EMEL HAVA : 

Nafıa vekili Akdeniz kıyılan ile doğu ve cenup Ana-
ALt ÇETINKAYA doluda havanın yağışlı, diğer bölgelerde 

Bay Ali Çetinkaya bulutlu ve yer yer yağışlı olması muh-
Nafıa vekili temeldir. 

Divriği takiben Çankırı Rüzgar doğu anadoluda cenuptan ha-
13-12-938 C. Erzincan hattının açıl- fil, diğer bölgelerle Ege ve şimal kısım

ması münasebetiyle sayın halkın hak- larında hararetlice esecektir. Karade
kınıda gösterdikleri yüksek ve samimi nizde mutedil kara yel fırtınası olacak
hisleri bildiren telgrafınızdan pek mü - tır. 
tehassis oldum. Sevgi ile teşekkür ede- DÜNKÜ HAVA : Bugün Ankarada 
rim. hava bulutlu ve durgwı geçmiştir. En 

Demiryolunun Erzincana ulaşma.si yüksek sühunet gölgede 5 derece, hava 
yurdumuzu demir ağlarla örmeie az- tazyiki 683 ve deniz seviyesine göre 763 
metmiş olan Cilmhuriyet hükümetinin milimetre idi. 
yemi ve kıymetli bir muvaffakıyetidir. İstanbulda bava bpelı ve kmmen ya
Bu ve.tile ile sizi ve hükümeti tebrik irflı aeçmi§, rizglr fimalden altı metre 
eder ve mUtemadl bafanlar dilerim. .tr'atle eenlftir. • yübek sühunet 

Beilicibnhur ati1aede 12 cleNee, hava tuyild 7M mi-
lSllET INOR'O ._tıe idi. 

SAHIFEJ 

SON HABER' 
.. , 

Milli Şef in önü 
Ankara kazalarında köycülük 
hakkında tetkikler yapacaklar 
Ankara 16 (Hususi) - Cümhurreisimiz İsmet lnönü bugün öğ

leden evvel orman çiftliğini ziyaret etmişlerdir. Milli Şef Anlcara ka
zalarında Köycülük hakkında yapacakları tetkik gezilerinde eğitmen 
mekteplerini de görecekler ve köy eğitmenlerinin köylerde ve köylü 
üzerinde olan çalışmalarının verimleri hakkında ttkiklerde buluna
caklardır. 

Büyük Kurultay 
Bu ayin 26 sında 

toplantıya davet 
fevkalade 
edildi 

Ankara, 16 (A.A) - C. H. P. Genel başkanı vekili büyük kurultayı aşağı. 
daği tebliğle ayın 26 sında fevkalade toplantıya davet etmiştir. 

Cümhuriyet Halk Partisi büyük kurultayını aşağıdaki maddeleri görüşmek 
üzere Ankarada Birinci kAuunun yinni altısında fevkalide toplantıya davet 
ediyorum. 

"' C. H. P. Genel başkanı vekili Başvekil CELAL BAYAR 
MUZAKERE RUZNAMESi : 
1 - Nizamnamenin genel başkan intihabına ait maddelerinin tadil ve tan· 

ziıni .• 
2 - Gen yönlcurulun intihabı .. 

Döviz Listeleri 
Memleketimize gelecek ecnebilerin geti

recekleri dövizler paaaportları-
na yazılmıyacak 

Ankara 16 (A.A) - Türk parası kıymetini koruma hakkındakı 
1 2 sayılı kararname seyahat maksadiyle memleketimize gelen ecne
bileri beraberlerinde getirdikleri dövizlerin miktarını pasaportlanna 
kayıt ve işaret ettirmeğe mecbur tutulmaktadır. Pasaportlann daha 
evvelce polisçe topk.nmakta olmasına binaen dövizlerin pasaportlar 
üzerinde kontrolü bazı müşkülatı mucip olduğundan gümrük ve in
hisarlar vekaleti kontrol İşini kolaylaştırmak maksadivle döviz liste· 
leri ihdas etmi~ ve icra vekilleri heyeti mezkur kararn~menin 43 ün
cü maddesine bir fıkra ilavesiyle hu listelere de itibar edilmesi husu
sunu kararlaştırmıştır. 

Selanikte Roma imparatoru 
Ogüs'tün bir heykeli bulundu 

Atioa 16 ~} ~ Selinilt"iıı. bir W.kaimda bir ev .,inpaı için ya· 
pılan luifiiyat eena.nda Roma 'imparalôru AulrlJetun bir heykeli 
meydana çıkanluıııbr. Heykel gayet iyi muhafaza edilmif olup yal
nız boyun kısmı biraz hasara uğraımştır. Ayni zamanda Roma dev
rine ait bir takım vazolarla bir eu yolunun boru tertibatı da meydana 
çıltarılıııııtır. 

Almanyada Noel 
ilk germenlerde olduğu gibi dini 
değil, milli bir şekilde kutlanacaA 

Berlin 16 ( ö.R) - Noel yortusu Alman mekteplerinde hiç bir 
dini mahiyet almıyacak ve ilk Genncnler tarafından kutlanan bay
ramlar gibi bir halk bayramı mahiyetini alacaktır. Bu münasebetle 
ııık arzusuna bir i§Sret olmak üzere, mektep binaları eski Germen 
güneı iliheıinin remzi olan dallarla donatılacaktır. T alebelcrin ak
rabalannın da iftirakile tertip edilecek. auvarelerde ltaranlık ve ışık 
aruındaki mücadeleye dair eak.i Alman Lejandları anlatılacak ve 
halk temsillerinde asla dini fikirlerden ilham alınmıyacaktır. Bunun 
echebi bu tezahürlerin Alman mekteplerinin kendine mahsus ruhun
dan ilham almuı lüzumudur. 

Adlive Vekaleti lzmitin 
feshetti 

iki 
Barosunu da 

Izmit 15 (Hususi) - Yeni avukatlık 
kanununun tatbiki üzerine Izmitte Ko
caeli barosu ünvaniy le bir baro teşek
kül etmiş ve avukatlar ikiye ayrılmıştı. 
Adliye wrıkileti şehrimiz cilmhuriyet 
müddeillmumiliğine gönderdiği bir 
emirde her iki tefekkWün de gayri ka-

nuni okluğwıu bildirmiş ve her ikisini 
de fesbetmi§tir. Buradaki avukatların 
kayıtlan tetkik edilecek, kanuni evsa
fı haiz olup olmadıklarının tesbitini es
ki Imıit barsouna havale etmiştir. E.5ki 
Imıit barosu reisi Sedat bu i§in tetki
kiyle mefgul olmıya başlamıştır. 

v· ...................................... ,. 
1500 KitA Türkiyenin en büyük salonu 

lametpafa Bulvarında YENi. 
SiNEMAD.A ......... . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BUGON MA TINFJ..ERDEN ITIBAREN 

IZMIRDE iLK DEFA 
1 - Haydutun Oğlu 

( ARIZONA BUL ) 
Canavar bir hebanın çocuiu qlmıa kendisini feda edifi 

FEVKALADE KOVBOY FiLMi 

2 - Lore 1 Hardi lsviçrede 
Türlq;e Sözlü Kahkaha Kahnmanlan Tarafmdan 

3 - 11>RKÇE iZAHA TIJ YENi ( FO:Ma) JURNAL 

SEANSLAR: Cumartesi, Pus 9. 1 t. 2. 5. 8. •• 
s.ir Cinler: 2. 5. 8 de. •• 
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Büyük aşk ve macera romanı 
-86-

Bu vaziyete göre Hanri kendisini dün
yanın en mesut insanı zannediyor, fakat 
bu hissini Jan.n karşı izhardan çekini
yordu. Çünkil arkndnşını üzmek istemi
yordu. 

.Manmnfih fırsat dti§tükçe ve vesile 
buldukça Jana kontes Tatynnadan bah
~diyor, onunln buluşmalarında konte
sin dairnn Jnndnn haber sorduğunu da 
söylyordu. Filhakika Tntyana, Hnnri ile 
her buluşmasında kalbinden gizli ve 
amansız bira k le sevdiği Jan Lö Helye 
hakkında malumat almak arzusu içinde 
çırpınıyor ve ona ait haberler soruyor

du. 
Bu serseri, maceraperest kadının kal

binde yer bulan bu aşk:. Bütün tehlike
ler.. BUtün engeller.. Bütün esrarlı 

plAnlarla sanlmış olduğu halde sönme
den devam ediyordu. Aşkın çeşit çeşit 

tezahürü olur . .Faknt hepsi de ayni aşk4 

tır. Ve her aşk gibi bu aşk ta kim bilir 
belki bir gUn zaferle knrşılaşabilir. 

İşte bu ümittir ki Tatyananın bütün 
benliğini sarıyor ve onu sarsıyordu. 

** - J an.. Galiba neticeyi elde etmek 
üzereyiz. 

Hanri Subcyran, elinde tuttuğu tübün 
içindeki snrı globilllcri tetkik ederken 
devnm etti: 

- Şimdilik bundan daha iyisini elde 
etmek imkfuısız.. 

Mikrobun bu kadnr küçük mikyasta 
ve hacimde top1anıııl§ olmnsı bakiknten 
çok mtihim bir hfıdisc .• Vakıa bu kadar 
nz: bir hacimde elde edilen hastalık mik
robu arzu olunduğu kadar fuıi öldürücü 
değilse de yine bir felfiltet tevlit edecek 
mahiyettedir. 

- Şu halde müstakbel harbin •Mik
rop silfil111 keşfolundu demek_ 

Şimdi yapılacak iş bu keşfin formül
lerini derhal profesör Santenyere bildir
mektedir. O da ait olduğu makama ha
ber verir. 
verir. 

Genç doktor müteredditti 
- Bu işi yapmak için kendi kendime 

kısa bir mühlet vennek istiyorum, dedi. 
- Neden? •. Şimdiye .kadar bana kaç 

kerı·c bu işin bir fın neticesini almak .sa
bır..ı,zlığı içinde olduf,'l.lnu söylemiştin. .. 
Şımdi bu tereddüde nereden lüzum gör
dün? .. 

- Do~ru. Fakat formiıllerin Uıtbik 

cihetlerinde ba7.ı aksaklıklar olabilir. 
Tamamen emin olmadan bu işi resmiye
te dökmek istemiyorum. 

- Hanri.. Tereddüdünü icap ettiren 
seb p hakikaten bu mu? .• 

Doktor başını önüne eğdi.. Hafif bir 
sesle itiraf etti: 

- Bütün beşeriyete .. Bütün insanlığa 
karşı bu mut.hiş keşfin mesuliyetini 
Ağırlığını üzerime nlmak istemiyorum. 

Jnn, Hanriyi ikna için çok ~lıştı. Ni-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Kiralık apar man E 

E Şehir gazinosu urka ımla 1382;: 
E sayılı (Gül oknk) ağzında denize E 
E nazır konforu havi yedi odalı yeniE 

Einsn cdilmi bir ev kiralıktır. : . . 
E Görmek \ 'C gonı ek istiycnlerin: 
: gnzctcmi., idnrehnnesinc mfınıcnat- E 
:ıcri. : 
········································ ·~~ 

hayet doktor : 
- Acelem yok.. Dedi.. Bu işi bana 

verenler müddet tayin etmediler. Bugün 
,.nk.ıtı n ticeyi elde ettim. Fakat onu 
derhal haber vermeğc mecbur değilim .. 
Bu netice~·i ise yalnız ben ve bir de sen 
biliyorsun .. 

Bu son söiler üzerine Jan heyecanla 
sordu: 

- Eminsin değil?.. İkimizden başka 
hiç kimse bunu bilmiyor değil mi?. 

- Tabii bimiyor_ Daha doğrusu kim
se bizim meşguliyetimizin, çalışmaları

mızın ehemmiyet derecesine vakıf değil 
- Hanri.. Sana çok rica ederim.. Bu 

hususta mutlak bir ketumiyet muhafa- Dünyanın en çok kazanan kadını 1 sıudrı Lonclraya uğramış ve bir otelde 1 Br hafta sonra hüviyet varakalarını 
z.a et.. Henie Sonja yedi ya.,ında iken kızak bir kaç gün kalmıştı. Otelden çıktıktan basan matbaanın faturası ile posta mas-

- Müsterih 01- Ben çocuk değilim. kaymağa başladı. Sekiz yaşında iken ilk sonra bir İngiliz gazetecisi muhabiri bu- raf listesini önüne koydukları zaman 
- Biliyorum .. Çocuk acğilsin.. Fakat şampiyonluğunu kazandı. 23 yaşına gel- lunduğu Amerika gazetesine şöyle bir gözleri fal Uışı gibi açılıyor ve ... Hemen 

iuzumundan faz.la samimisin.. Hemen diği zaman ise saymasını kendinin de te]g .. af çekmiştir : bu işten vnz geçiyor .. Gelen mektupla-
her kese itimat ediyorsun. şaşıracağı mükflfat, şampiyonluk ve ma- •Eger bir daha sefer Sonya Henie rm hepsini de cevapsız bırakıyor. 

- Üz.ülırtc.. İcabında bir ölü kadar rlalya almıştı. Ebeveyni Osloda maruf Londraya gelecek olursa başka bir otel Bir :radyo neşriyat şirketi, bu muka-
susmasım bilirim .. Şimdi gel.. Sana ça- bir tüccardı. Zengindi. Sonya Henic gc- tercih etmesi tavsiye olunur. Eğer yine vele için onu bir lokantaya davet et
~malnrımızm vasıl olduğu neticeyi an- çim derdi nedir bilmediği gibi istediği ayni otele inecek olursn bavullarını ta- ntlşti. 

latayım.. kadar ve istediği yere para harcıyordu .. ~ıtacak garson bulamıyacaktır. Zira bü- Sonya parmağı ile bir kaç masa ötede 
Doktor Hanri Subeyran elinde tuttu- Fakat 23 yaşına bastığı ve kayak spor- tün eşyalarını odasından otomobiline in- oturan Barbara Staviki göstererek sor-

ğu bir kui,'lt pnrçası gösterdi. larında adamakıllı şöhret kazandığı \•e diren otel garsonlarına bir santim bile du : 
- Bak Jan .. Dedi.. İşte şu avuç içi pm-lndığı zaman bu şöhret yolundan kfır bahşiş vermemiştir.• 

kadar kağıdın üzerinde be~eriyetin üze- yolunu tutmak sevdasına kapıldı. Holi- Daha garibi var .. O Amerikada genç
rlne ölüm yağdıracak olan formül ya- vudun göz kamaştırıcı tekliflerini kabul lerdcn mürekkep bir kayak sporları k.u
ı.ıb.. ederek amatörlükten çıktı ve senede iki lübü kurmnk istemiştir. Tabii kendisini 

- Hanri .. Bu neticeyi elde edinceye filim ynpmak snrtiyle filiın başına 125 reklfim için. Yapılat"ak iş te pek basit-
kadar sarfeltiğin emekleri bir düşün.. bin dolar istedi. tir. Kulübe aza olmak istiyenler isim 

- Ona ne veriyorsunuz.? 
GörUlüyor ki para hırsı bu genç kızı 

adamnkıllı kaplamır.ilır. Bu hırs nereye 
kadar gidecek ve ne kadar zaman süre

cek.. Burası meçhuldür. Fakat uzak ta 
değildir. Çünkü Amerikada şahsi servet-Biliyorsun ki hükümetin bu zemin Holivut onu çok iyi karşıladı ve kar- \e ndreslerini bildirecekler ve Sonya 

üzerindeki çalışmalnnm öğrenmek, ve- Jar üzerinde kon tlı bir melek gibi uça- Henic bunlara birer rozetle kendi ismi- lerin bir hududu vardır. Bu hududu 
"knlan elde etmek istiyenler var. Bına- rak kayışı çok al[ılm uyandırdı. Muka- ni ta!\ıyan kulübün kendi imzası ile bi- aşan servetlere hükümet vazıyet e<ler. 

enaleyh bu formüle ait hesapları ia§ıyan vclesi mucibince Sonya Henieye haftn- rcr hüviyet varakası gönderecektir. Mü-
evrakın ortadan kalkması lazım. da beş bin dolar \'erUiyordu .. Bunu nz racaat mektupları gelmeğe başlıyor. 

- Haklısın .. Hesapların sMüsvedde• gördii. Muknveıeyi bozımıdı amma .. Se- Sonya Hcnie de bunlara rozet ve hü-
lerini yaknlım.. neyi 52 hafta yerine l inni haftaya itı· viyct varakalarını gönderiyor. 

Doktor böyle söyliyerek ırıasn 111111 dirdi \"C her hafln 12.500 dolar nlmağa 
üzerinde ne kadar hesap yapıLnış kağıt bac;lndı. 

Her ne olursa olsun şimdiki halde 
Sonya Henie dünyanın en çok kazanan 
\'e şöhreti daiına ayakta duran bir yıl
dızıdır. 

\ e formülün bulunmasına ait vesika Bu kalnınk haftalık Amcrikada en 
varsn hepsini ateşe aUırak yaktı. 

Jan SQrdu: 
ıneshuı· yıldız.lnrın, hntt!ı şirleyin 

alamadığı para, ıdi. 
bile Aceba 7 dilberden hangisi parlıyacak 

- Ya formül? .. Onu muhafaza için 
en emin yerin neresi olduğunu zanne
diyorsun? .. 

- Cebim ... 

Di\•ecC'ksiniz ki onun gibi genç, güz.el 
hir kız hu k dar para kazanınca kipı 
biHr na ıl yo r mı ıl c ~}enir, CC7.e.r \.!C, 

tozar. Halbuki S<mya Henie ancak ve 
- Yani cüzdun n demek i liyorsun.. 0 da ölü m imde bir kaç ita istjra-

- Evet.. 1 at cdİ!'Or, di .. ~ ~ nlar v e. rnım, r 
- BlTMI!,'Dİ - v irmcdi i sırahrd~ı kendi filiinlerinin 

rel 13m turn :ne <'1karak ayrıca sinc-

An k a r a a • v 0 su ma kumpanya cı n para almaeı d~· 
nüyordu. ı 

-<>---- ~ 1 36 Yl1ında ~virdi ilk filmi htl 
13, 30 Müzik (keman ve çello solo- ?•J7 b. d 1 · · · 193 d ki ki · ~ ın o ar .,. tirınıc;tı. 7 e · i !Jıcı 

lan). 13.50 sant ayarı ve haberler bor- 'ilın'nden 8('0 hin dolar aldı. Şimdi 
sa haberleri, 14.00 müzik (bir kaç rkı) \ İt'Tl'"'~te oldu ~u filmin kcndisiil 2 ı · ı-
14.40 15.30 muzık (dans sıı ti}, 17,30 ~.<m <lulru· L •in ed ce'ii ınulıakkak_gö
müzik (Türk müzi~i saz ~erleri muhte- 1 •tin 'iyor . Radyodaki ko;ıuşınalan için 

lif şarkılar), 18.30 konu~mo, (Sümer-
1 H~ air ufok tt'fck i lerden aldığı paralnr- ı 

b k U .. d .. - B N·• dd" s·· cl:m bahsctmiy-0ruz. an · mum mu uru . ..re ın umer 
tarnfındnn 9 uncu arttırma haftası mü· 
nasebctiyle konferans). 18.45 müzik 

(İncesaz foslı). 19, 15 aa:ıt nyarı ve ha
berler, 19.25 müzik (ak~m resitali Nu-

• 
rullah Şevket, 19,50 Memi~le satılmış 

Dil§linün ki Sony.a ;Henie para alıntı-

dan bir adım bile atmaz Vt! ağzını esne-
mek için bile para ız açmaz. , 

Bu kndar çok para kazanan bu güzel 
yıldızın Amerikada ve bütün dünyadn 
çok fena bir şöhreti var .. O da hasislik .. 

radyod (1. Delideniz. N. Berküren), Evet.. Sonya haşistir.. Holivuttaki 
20,00 müzik (folklor: Ku·'~i Tezel, ve ~Pnri.<; Kahvcsiu garsonları a?lfis Hcnie 

1 
Halil Yönctgencinin İştirakiyle)• 21,00 aslfı ve kimseye bahşiş vermez• demek-' 

saat ayarı ve nnıpçn söylem, 2 1. 1 O mü- tcdirler. Onun velev ki yawlarak olsw1 
zik (küçük orkestra). 22,00 konuşma kinısc.}'e en uf. k bir bnl~iş bile vcxdiği 

(haftalık posta kutu u , 22.1 S mi.izik görülmemi ir. R ahında çok titizdir-
( operet ııeleksyonlon) 22.45 müzik Dünya k.-ıdar para kn7.andığı halde, tek 
(cnzbnnd) 23,45.24 son haberler ve bir santimi arar, 
yarınki program. Memleketi olan Npn cçi ziyareti sıra-

1939 Y dmm yıldızı kim olacak? Holivudun 
bu yıldız reaimde cördüğünüz yedi dilberden 
hangisi? 

verdiği teminata bakılına 
biri ol.c:ak. Fakat acaba 

1 
ayna;-;n7a-:ki:dığı çehreleri t'G·e7bfi.cr hele ... 
tanıyor; ayrı ayrı işlerinin nasıl gittiği- Oturmadı ... Ve yüzünde dolaştırdığı 
ni, verilen emirlerin yapılıp yapılma- bir gülümseme ile: 
dağını sorıyordı. .• - Hoş geldiniz oğul! .•• 

1 Fikretc , sağ ilcrinıizd ki küçük çanı- D edi. Oturduğumuzu söyledik, ken-
ı lıkta oturup clinlcıuncmi.ıi teklif ettim; dis~ de sedirin kenarına ilişti .. 
1 Atlarımızı nğaçlara bağladıktan sonra Fikretlc konuşmıya başladılar: 
otuı'duk. - Ne var, ne yok Sarı Bacı? 

1 
Recep, ~mı yakın manzaranın verdi- - Hayırlar müdUr bey! ... 

ği içten gelen bir arzu ile sazını aldı - Nnsıl yine kızları velendiriyon mı? 
ve yanık bir memleket tü~ktisünü, tel- - Eh baş vuran olunca gönülceğini 
!erin hassas dudaklarına söylctmeğe :kırmıyom! ..• 

bir mukaddemeyc--lüzÜm görmeden 
şöylece söze başladı: 

- Köyümüzdeki bütün erkekler sa
vaşa gitmişlerdi. Muhtarlık işlerini ben 
görüyordum .. 

başladı.. Hoşuma giden bu türkünün, Gülüştüler .. 
en güzel parçasını aşağıya yazıyorum: Sonra Fikret bana dönerek: - 14 -

Bir gün cepheden son olarak 50 kağı
nılık erzak istediler. Paçaları sıvamaktan 
başka çaremiz yoktu .. Ilk önce ben, kı
rık kağınımı tamirlcyip cılız öküzleri
mi k~tım. Köyün bütün kadınları söy
lediklerimi, dstediklerimi yapıyor, ba
na ograşacak iş bırakmıyorlardı. Neyse 
sözü uzatmıynlım, şafakla beraber tam 
55 kağını ile yola çıktık ... 

-Bir sa t ötede Çebbiler köyünde; 
Sarı Bacı adında kör bir kadıncağız var_ 
Seni yarın göreyim de onunla konuştu
rayım .. Dı?di... 

Kahvaltıdan sonra Fikret Köysüren : Ben vüzclim dcyu havadan uçnıa, - Bu köyde, delikanlılar evlenmeden 
- Haydi delikanlım, dedi, Sarı Bacı- 1nclirirlcr seni, el yaman olur önce Sarı Bacıya gelir, akıl dan~ırlar ... 

ya gideceğız... s·yah kak"i.Umıı gerdana saçma D edi ve ilıive etti: 

Eh görülecek şeydi oğul.. .Cılız öküz
lerin ağır ağır çektiği kağınıların gıcır
tısı bir fırtına görültüsü koparıyordu. 

Ve il:lve etti: 
Aşağı ındik. Atlarımız hazırdı. Sazcı Dad eser dağıt r, Vl'l yaman olur. -B acı bu köyün adeta çöpçatanıdır .. 

1 R"cebi d yanımıza alarak yola çıktık... ................................................... Öyle değilmi? .. . 
Neyse ... Beş gün beş gece yol aldıktan 

sonra erzakı istenilen yere ilettik ... 
- Sarı Bncı İstiklül harbinin canlı ı Hava çok güzeldi. . IJık bir yaz rüzgarı T, 'trar yo!.:ı koyuldık. Sarı Bcıcı.nın Sarı Bacı da gülümsedi: 

bir tarihidir... esiyordu. Ve t tlalarda çalışan köylü k6yüne geld:"•imiz. zaman, vakıt öğleyi - ÖylC'dir oğul.. Öyledir 
- Sırası celmi~ken bu kadıncağızı kızlnrın; oağlardan dağlnra akscd~n biraz geciyordı. Fik1·et, benim kendi~ini 

anlatsana biraz .. dedim. Fikret güldü tUrkii sesleri, suların şırılt.ısına karışı- Fihet bennutnt köy işlerini gözdt'n geldiğimi söyleyince:: 

., 
gayrı ... . 
dinlemeğe 

1 
ve : yordı. geç"rdikten sonra Sarı Bacının evine -Zahmet ettiniz ... D edi. .. Hikayemi 

- Bizim, Sarı Bacıyı anlatmağa im- G ... ni bir dii7.1Üg.'.! çıkan yolumuz, bi- gittik... anlatıvereydin bari. .. 
kun yok .. Onu görmek lazımdır!... 7.i iki manzara ile karşılaşlırdı: Engin Oğlu bi:r.i kapıda karşıladı. Sarsılan Genç nahiye miidürü: 

Dedi... bir yeşillik ve toplu çam nğ:ıçlar1... •n::!rdivenlcrdrn yukarı çıktık ve büyiik- - Kabul etmedi ve seni dinlemeği 

Döniişte ... 
Durdu ve kör gözlerini pençercye çe

virip bir müddet durduktan sonra, de
vam e tti: 

- Dönüşle bir gece yarısı zorlu bir 
yokuştan iniyorduk. Zati akşamdanberi 
hava bozuktu ve sert bir rüzgar esiyor
du. Birden bir fırtına koptu. Amma na

DOK!'ORUN KÖ ESİ: 
• •••••••••••••••• 

Çocuk neden 
üyümez? 
-0--

YAZAN: Dr. A. G. 

Doğduğu vakit, mesela üç kilo gelen 
çocuğun ağırlıbrı be§ ny sonra iki misli 

bir yaııındayken üç misli, iki yaşına ge· 
lince de dört misli olmalıdır. Boyu da 
doğduğu vnkit. vnsati hesaplı:ı, elli san4 

timetre geliyorsa bir yaşına gelince yet
miş, yetmiş iki l'l~ntimetre, iki yaşınday
ken sekl'lcn santimetre olur. 

Çocuğun böyle normal olnrak büyü
mesi annesine ne kadar ferahlık ve if ti4 

har veTSe haklıdır. Fakat çocu1' munta· 
zam olaralı: büyümeyince de bunun sebe
bini ammalı: annesi için bir vazife olur. 

Annesinde. babaııında bir hastalık 
varsa çocuğun büyümemesi sebebi ko· 
layca anlnıııhr. Hasta anadan yahut has
ta babadan hasıl olan çocu1' mutlalı:a hn.s· 
talığa bula,mış olmnsa bile cılız olur, 
güçlükle büyür. 

Anneııinde bdli bqlı bir b stalık ol· 
mıımnlda bember südü az olur ve çocu· 
ğunu iyi besliyemediği için çocuk büyü· 
yemez. O halde yapılacak şey, tabii ola· 
rnk. çocuğa memeııinden başkaca emzik 
de vermektir. ticisi bir araya gdince ço
cuk kendisine yetişecek kadar gıda buluı 
ve büyümeğe bll§lar ..• Yalnız emzikle 
beslene~ çoculdann da büyüyemedikleri 
olur. O vakit te emzikle verilen süt ıız 

geliyor demektir. ııüdü arttırılır. 
Mide yahut bağırsak bozukluğunun da 

çocuğun büyümesine mani olacağı şüp• 
hcsizdir. Annesinin südü, yahut emzikte 
İçtiği siit yetişecek kadar olmakla bera· 
ber çocuk onu hazmedemediğinden çı· 
karır. y hut isale tutulursa elbette büyü· 
mcz. O vakit yapılacak şey çocuğu he· 
kime gösterip haz.mındaki bozukluğu te· 
davi ettirmektir ••• 

Çocukların bazılarında büyümcrneainl 
anlatacak. görünüşte hiç bir sebep bu· 
lunmaz: Annesi, sağlığı yolunda bir ba· 
y n, bnbasınd an hiç bir hastalık yok. 
Çocuk emdiği südü çıkarmıyor, fakat iıı· 

tnhı az. Beş aylık olduğu halde beş kilo 
geliyor. Etleri gevşek, derisi sarkık ve 

benzi ııarı. 
Bu hnl, yakın \akitlere gclinciye kadaı 

anneleri ve babaları meraklandınr, he· 
kimleri şırtır, çocukları ela götürürdü .. 
Hom1onların ~ördükleri işleri iyi anin· 
şıldıkçıı hekimler nrtık hiç ta11nnıyo r. 
çocuklar da vaktinde hekime gösterilin· 
ce kurtuluyorlar. Annelere gc:Ji:nce, ço· 
c:uklnrının büyümediğini gördül..-ieri va· 
kit mernklanmnk baklan olsa da. çocuğu 
hemen götürmemeleri annelik vazifesini 
ihmal demek olur. 

Böyle hiç sebepsiz gibi, büyümekten 
kalan çocukların hormnnları iyi i~lemiyor 
demektir. Hormonlar, eadcce büyijklcrin 
değil, çocukların da aldıkları gıdaların 

vücuda yarıyncok hale gelmesi için lü· 
zumludur. En ziyade tiroit guddesiyle 
pankreas guddeııinin çıkardıkları hor· 
monlnr. Çocuğun bu hormonlar yetişe· 
cek kadar çıkmayınca emdiği südü iyi 
hnzmetse de, sonra vücuduna yanyacak. 
kendisini büyütecek hale getiremez. O 
vakit hekim çocuğa, kendisinde eksil; 
olan hormonları ilaç olarak verince ço
cuk birdenbire büyümeğe ba§lar, sağlığı 
yoluna girer .•• 

Çocuğun büyüyememesine sebep ne 
olursa olsun, onu hekime gösterinceye 
kadar, gösterdikten l'IOnra da. annesinin 
çocuğunu layıkiyle beslemek için yapa4 

cağı iıılcr vardır: Çocuğun alacağı gıda 

kendisini en iyi besliyecek ~kilde olma
lıdır. 

Şeker çocuğun hem iştahını artınr, 

hem dconu en iyi besler, annesi çocuğu 
emz.iriyoraa aüdünü - tabii iyice kayna· 
tılarak fence temizlenmiJ - bir fincan 
içerisine snğarak yüzde on nisbetinde oe· 
ker katar ve gene fence temiz bir Jtaiıldıı 
çocuğa içirir. Çocuk emzikle besleniyorsa 
aüdüne o nisbette §eker katmak pek ko 4 

lay olur. Çocuk vücudu yağlara pek iyi 

tahammül edemediği için, süde bira% 
kaynamış su katmak da iyidir. 

Bir de. vitaminlerin çocu1dan büyüt4 

tüğünü, tabii, bilirsiniz. A vitaminini yu· 
murtanın sarısında, B vitaminini bira hü4 

laııasında bulur ve ikisinden de çocuğun 
ağzına verebilirsiniz. Çocuğun kemikle
rini kuvvetlendirecek C vitaminini de ye
şil sebzelerden yapılacak püre temi" 
eder. 

Hele çocuğun ağzına biraz limon suyu 

verince, yüzünü ekşitse bile hoşuna gi· 
der. hem de, ondan C vitamini alır ••• 

Bu. hormonlar ve vitaminler asrınd• 
çocuklar da asri olarak büyütülür. 

Dr.A.G. 

Yarın 
•••••••••••• 

Vücudun yapı taşları 
Ocak, yav~ ya~~ sönüyordu. Yarı Yo1da tesadüf ettiğimiz köylüler, şap-. 1 çe bir odaya girdik. arzu etti .. Haydi Sarı Bacı hikayeni ba-

kısılmti isli lamb nın titr ·k ışıkbrı ka~~rını çıkarıp bi:U selamlıyor ve çok i Ko ede köz gözlii Sarı Bacı oturu- şından souıına kadar anlat bakayım ... 
altında yorğanlarım11.ı bas rnıza çeklik .. 

1 
sevciıklcri nahiye miidürüne dertlerini yordu. Ayak seslerini duyıınca ayağa 1 Dedi... 

sıl fırtına biLen .. Bir yanımız dağ, bir ·~~mc;ı,~a.ıanzı::zı::z::z;;ızcz::1.Z:Jllll~I 
yanımız derin uçurumdu. Öküzler ürk- Çocuk zevk ve neşe kaynağıdır •. 
me e ve birbirlerine kanşmağa başla- Çocu&'U sev .. Yılda bir lira ver •• Ço--
dılar. Fırtına gittikçe artıyor, sığınacak çuk kuruınunn Oye ol! .• 

·~-~D~v~~~~Dl1:i~~lilll--
- 8 İTMEDİ -

* :mlalıyorlardı.. kalktı. I<'ikret Köysüren : J Kör kadının yüzünü bir kırmızılık 
Erkenden uyandık.. .. Fıl r ... t köy ... ür n :O.uvvelii hafızasının - Rıhntsız olma Bacı .. D edi, ot~r ı kapl:ı:lı, sonra birden ~arardı. Ve hiç 
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88 - Yazan: Kemalettin Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BiZANS SARAYININ JC YUZU 
Romanyada bir Çingene muharebesi 

Bu 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ev belki bir batakhane idi 
Belki de cünbüş ve zevk alemi 

bir komplo yatağı 
içinde beslenen 

Kabilesin·in 
bir kadını 

ve kendinin hayatını hiçe sayacak derecede 
seven Çingene tam çingenecesine hareket 

etmiş sayılır ve kabilenin hürmetini kazanır. 

Karanlık sokaklarda şimdi yan yana 
yürüyorlardı. 

Sebastiyano, elinden büsbütün kaçır
ruğını zannettiği kömür götlü güzel kı
za hiç beklemediği bir zamanda kavuş
manın ve güzel kı7.In kendisine tama
men teslimi mevcudi~·et etmesinin sevin
ci içinde bir ;ıey düşünmiyor, düşünemi

yordu. 
Knrbonopsinayı ne yapacaktı? 
Sarayamı götürecekti?. 
Bunun hakkında henüz bir k.ı-~•= ve-

recek va:z.iyctte değildi. 
Yalnız kıza sormuştu: 

- Ne tarafa gideceğiz. 
- Samatya tarafına.. · 
Yokuşlardan Çlktılar. 

Dar sokaklardan geçtiler. 
Sarhoşlara .. Evlerine geç kalmış olan

lara rastlndılar. 
Bunlar bir papaz.la bir adamın bu sa

atte sokakta bulunmasını hiç te garip 
karşılamıyorlardı. 

Hatta içlerinden biri Sebastiyanoya : 
- Moruk.. Hnstnna Allah şifa ver

lin .. Temennisinde bile bulundu.. Çün
kü bu geç vakitte bir p:ıp:ız ancak ölüm 
döşeğinde bulunan bir hasta başına gö
türiilürdü. 

Nihayet Snmatya sokaklarına daldı

lar. 
Bu sokaklar Scbastiy:ınonun pek iyi 

bildği sokaklardı. 

İşte biraz ileride meşhur Samatya 
manastırı vardı. 

İşte şu sokağı. sapınca köşe başında 

prenses Teklanın 5şıkı iJe buluştuğu 

bahçeli ev .. Manastır baş papazının dos
tunun evi vardı. 

Ve Knrbonopsina, falcının evine git
ınek için yol gösteren kömür götlü kız 

bu M>kağa sapml§tı. 
- Daha uzak mı? 

- Hayır .. İşte hemen geldik. 
Evet.. GelmişJerdi ve tam da bahçeli 

.tvin önünde durm~lardı. 
Sebastiyano hayretle sordu. 

1 
- Burası mı? 
- Evet.. Fakat falcı kadın asıl bu ev

ile değil.. Eve bitişik bir kulubede otu
ruyor .. Bu eve Çok bUyUk adcimlar gelip 

7gidiyorlar. Falcı onları da tanıyor. Sır
larını biliyor. 

Bana, kızını istikbalini istersen bu 
.vde kal.. Seni onlara tanıtayım demiş
ti. İlkönce korktum.. Sonra ratl olacak
tun. Fakat o sırada Yengeçle Koca Gö
beğin ellerine düştüm. Onlardan kurtu-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i Kiarhk apartman ~ 
• • : Gündoğdu Voroşilof bulvan ağ- : 
• • : nnda denize nazır ıayet mükemmel: 
C konforu havi sekiz odalı yeni inşa: • • 
:edilmiş bir apartman kiralıktır. : • • 
: Görmek istiyenlerin, apartman da-: . . 
5hilindeki bekçiye, görüşmek için de: 
: O'nzctemiz idarehanesine müraca-: 
.~ . 
• ti . • :es en. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••• 

Tuna sahilJerinde ve bilhassa Roman-

j d j • • • ynda pek çok cingene ~ruplnrı, kabilele
ri bulunur. Denebilir ki çingeneler Ro-

lur kurtulmaz hemen buraya gelecek- Acaba bu esrar sadece saray muhafız d h h . b" d" d d h 1 1 1 manyn a er nnr:ı ır ıyar an n a 
tim. Fakat artık siz varsınız. B:l§ka bir• kumandanının bildiğinden mi ibaretti? . 1 1 1 • 1 d" 
yere gitmem .. Eğer siz beni istemezse
niz o başka .. 

Sebastiyanonun hayreti gittikçe artı
yordu. 

İşte bahçenin karşısındaki ağaç... O, 
bu ağacın üstünde saatlerce nöbet bek
lemiş ve prenses Teklayı, imparator Mi
şelin kız kardeşi ve imparator Vasilin 
metresini fışıkı ile beraber su~üstü ya
kalatmıştı. 

Bütün eski " hatıralar tekrar kafasında 
canlandı. · 

Daha sonra manastır baş papazının bu 
evdeki metresini .. Ve papazın a~k ma
ceralarını düşündü .. Kili-;e namına genç 
imparator piç Lcona kafa tutan bu adam 
Sebastiyanonun tek bir sözü ile nasıl da 
boynunu eğmişti. 

Bu söz, papazın bütün esrarına Se
bastiyanonun vakıf olduğunu anlatan 
sözdü. 

Bütün esrarı... . 

ucn:ş yayı mış ar \'c yer eşmış er ır. 

Yoksa dnha başka şeyler vardı da Sc- 0 1 ı·~ l" 1 · l n arın 'omanyaya gc I" en ço :: es-
bastiy:ıno bilmiyor, fakat papas onu bi- 1 ·a· 1 ~ . ek .. k.. . ... 

1 
.. 

1 
b 

• ::ı ır. ~oyun. m • o uz ~uru erı ~ e e-
liyor mu rnnıyordu?. rnber yaşarlar. Ahalisinin ekseriyetini 

Karbonopsina bu eve çok büyük ziraatle meşgul olan köylüler teşkil eden 
adamfor geliyor demişti. Romanya hnlkı için çin"enelerin yetiştir-

Kimdi bu büyük aduınl:ır? dikleri hayvanlar çok fayda verirler. 
Buraya niçin geliyorlardı? Romnnya çingeneleri hakkında bir 
Yine kömür gözlü dilber, falcının ifa- kı:ç sent'! evvd tatkiklcr yapan Conrad 

desine göre bu evde istikbalini temin Bercovici adında bir muhanir Bivolar 
edebilecekti. 

Nasıl? .. 
Bu ev:- Prenses Tcklanın başını yiyen 

ve Saİnatya manastırı baş papazının es
rarını saklıyan bu ev belki bir batakha
ne ... Gizli ve kibar bir scfahathane idi. 

Belki de cümbüş iilemi içinde besle
nen bir komplo yatağı .. 

İ~te bütün bu suallerin cevabını f: ~
bastiyano biraz sonra anlıyacaktı. 

Cenç kızın kolunu sıktı. 
- Haydi.. Dedi .. Girelim. 

••• Bi'J'MEDİ ••• 

kabilesine mensup bir çingene grubu üze
rindeki müşahedeleıini ve müşahidi ol-
duğu bir snhneyi şöyle anlatmaktadır. 

Grandük Ki1il'in oğlunun Berlin 
seyahati hususi bir mahiyette mi? 

« iki yiiz kadar çingenenin, önlerine 
altı yüz baş manda ve öküzü katarak ve 
ayrıca iki tekerlekli ve dörder öküz ko
şulu elli arabayı peş1erind::n çekerek ka
çar gibi geldiklerini goruncc hayrete 
dü;tüm. Bunlar geniş ve yeşillik bir ova
da durudular. Alelacele çadırlarını kur
dular. TAşlardan miiteaddit ocaklar ya
pıp Üzerlerine yemek tencerelerini oturt
tular. Hayvanlar için etrafı iple çevrili 
geniş bir yn yapnrnk hayvanlan içine 
soktulnr. 

Arkalarından iki saat sonra, koyun 
keçi cürüleri önlerinde ayni acele yürü
yüşle çoluklu çoluklu, kadın7ı kızlı ka
labalık bir Grup dnha gelerek ilk gelenBcrlin, 16 (0.R) - Eski Hohenzolern kral ailesi tarafından verilen malu

mata göre Grandük Kirilin oğlu ve varisi olan Grandük Viladimir Kiriloviç 
bugün Berlinde beklenmektedir. Bunun Grandük tarafından Almanyada 
mukim akrabalarına yapılan hususi bir ziyaret olduğu söylenmekte ve bu zi
yaretin siyasi bir ehemmiyeti Cllabileceği ink5r edilmektedir. 

lere iltihak ettiler. Bunlar birincilerin sorgusu yapılacaktı. 
aileleri idi. 
Akşam olmuştu. Bağda~ kurarak hal

kal:.ır meydana getiren gruplar karavana 

Kabilenin alelacele böyle hicretine! .• 
Kaçmasına sebep te hu delikanlı idi. 

O, Romanya ordusuna mensup yük-Grandük Viladmir Kiriloviı;, sabık Alman Kron prensinin oğlu olan Prüs
ya prensi Lui Ferdinandın kain biraderidir. Kron prensin oğlu ve geçenlerde 
onunla evlenmiş olan Grandüşes Kirilya bir diinya devri seyahatinden ge
çenlerde dönmüşlerdir ve Grandük Viladimirle birlikte Noel yortulan Fran
konyada prens Lcningenin ~atosunda geçireı:-eklerdir. 

sistemi yemeklerini yediler. sek rütbeli bir zabitin kızını sevmişti. 
Yemekten sonra bütün çinge~c halkı Kız da Miraya vurulmuştu. 

Berlin, 16 (O.R) - Bazı mahfeller Rus Grandükü Viladimirin Almanyaya 
gelmesini Ukranya meselesiyle münasebcttar görüyorl:m:a da resmi mahfel
ler ziyaretin hususi olduğunu iddia ediyorlar. 

t_:adırların dııirelediği bir meydanda yine 
geniş bir daire çevirip toplandılar. Orta
ya çeri baııı çıktı. 

Mira adında bir lıpti delikanlısının 

Çek istikraz teşebbüsü 
Loridrada henüz 

• • • · netıce vermış 
müsbet 
değildir 

bir 

Delikanlı nihayet kızı babasmın evin
den kaçırdı. lııte onun bu hareketi Ro
manya resmi makamlarını çingeneler 

aleyhinde harekete getirdi.Onlann kamp 
kurdukları yere lizerlerine bir asker kı
tasının scvkedilmek üzere olduğunu ha
ber alan çeri hafı, bu tehlikeden kurtul
mak için alelacele çadırlannı söktürmüt 
ve kabilesine füar !.. emrini vermişti. •. 
Şimdi de bu hale sebebiyet veren deli
kanlının muhakemesini kendi aralannda 
yapacaklardı. 

Mira, genit omuzlu, uzun saçlı bir de
likanlı, çeri batı ile kabile ihtiyarlarının 
karoıaında ve dimdik duruyor, sonılan 
euaUere kıaa cevaplar vetiyordU: 

- Bu hareketinin bqunıza getireceii 
Londra 16 ( ö.R) - Çekoslovak ma- idare ve sarf edilecek yeni mebaliğ ve- Berlin 16 ( ö.R) - iyi kaynaktan bil- bellyı bilmiyor muydun? 

li delegasyonu reisi bugün, Londradaki rilmeai hususunda bazı tereddütlerle kar- dirildiğine göre Almanya ve Çelc.oalovak- Mira cevap verdi: 
ilk görüımelerinde ortaya çıkan muhtelif ıılanınııtır. Buna mukabil Çekoelovak· ya araaında ticaret anlatması bu akpm - Seviyordum .. 
noktalar hakkında hükümetle istişare için yaya açılm11 olan ilk on milyon lngiliz veya yann imza edilecektir. Yıl batından - Sen bütün kabileyi ve kabilemizin 
Praga dönecektir. Zannedildiğine göre liralık avans hak.kında sarih bir tek.lif ya- itibaren tatbik mevkiine girecek olan bu bütün servetini tehlikeye soktun. 

henüz Londra piyuaaındaki yeni Çekos- pılmıtbr. anlatma 1939 senesi için Çekoslovakya- Ayni cevap: 
lovak istikrazı h~k~ında hiç bir anlaıma' Sanıldığına g~rc bu. teklifin m~iyeti 1 ya yeni ihraç lrontenjanlan tayin ebnek- - Seviyordum .. 
tahakkuk etmemııtır. ıudur: Bu on milyon lıradan 4 milyonu tedir. Eaas itibarile geçen seneki anlaı- - Ellerine düıecek olursan seni par-

lngilizlcr tarafından timdiki prtlar da- Çekoslovak hükümetine terk edilecek ve tnanın temdidi mevzuu bahis iee de Sü- çalarlar. 
hilinde, Prag hükümetinc yeni avans ve- Praga yapılan bir hediye olacaktır. Fakat dctlerin Almanyaya ilhakından ileri gelen - Seviyordum. 
rilmcsi hususunda, bazı tedbirler göze buna bazı oartlar koıulacaktır. Bu prtlar yeni vaziyet göz önünde tutulmuttur. Bunun üzerine çeri baıı ile ihtiyarlar 
çarpmaktadır. hediye olarak terkedilccek 4 milyon lira oturduklan yerden ltalktılar. Delikanlıya 

Çekoslovak mali delegasyonunun ile diğer 6 milyon liranın nereye ve nasıl Parag 16 (ö.R) -Çekoslovakyadaki yaklaıtılar ve her biri ayrı ayn onu ku-
Praga avdeti münasebetiyle Royter ajan- sarfedileceğinc dairdir. Fransız askeri heyeti reisi general Foıeye cakladılar. 
sı ıu malumatı veriyor: Evvelce Çekoslovak.yaya açılması ta· ı· Pragdan ayrılması münasebetiyle askeri Çingene adeti mucibince kendi kabi-

Çck delegasyonu ln&iltercde, Çckoslo- aavvur cdilmiı olan 20 milyonluk kredi ihtiram raaimeei yapılmı§ ve general göz- lesini ve kendi hayahnı hiçe sayacak ve 
' vak hükümetinin emrine doğrudan doğ- hakkında hiç bir karar ittihaz edilme-ı leri yaşararak Çekoslovak bayrağını tehlikeye koyacak derecede bir kadını 

ruya ve tamamile bu hükümet tarahndan miştir. ·uzun uzadıya öpmüıtür. seven bir çingene bütün kabilenin hür-
• 

ye .. 

Der. Kadın anlatmağa başlar. 
GAFiL PAD1ŞAHIN HlKAYESt 

Masal masal icinde • 

Padişah bunun üzerine saltanatı kü
çük oğluna verdi. Bir müddet sonra 
kendi de vefat eıtti. Küçük oğlu memle
keti adalC't içinde idare etti. işte padi
şahını meşveretin faydası büyüktür. 
Biz de size vazüemiz icabı elimizden 
geldiği, dilimizin döndüğü kadar doğru 
yolu göstermeğe çalışıyoruz. 

E.ski zamanda bir padişah vardı. Bu 
Padişahın da kendinden çok kuvvetli 
ve büyük bir d~manı vardı. Bu büyük 
düşman bir gün bütün kuvvetini toplı
yarak z.aü padişahın hudutlarına da -
yandı ve harp etmek istedi. Zaif padi
şah her ne kadar kuvvetli padişaha yal
vardı, muharebe eyi bir şey değildir, 

gel bu fitneye uyma, bunca insanın ka
nına girme .. dedi ise de fayda vermedi. 

=-Düşman karşıSmda zaiflik -göster
mek asl~ caiz değildir, dedi. Çünkü ne 
kadar zalflik gösterirsek o o kadar kuv
vetli olur. Eğer cenk etmeyip kaçarsak 
düşmanımıza çoK. bilyük bir

0 

fırsat ver
miş oluruz. Düşmanın sözüne ne kadar 
kuvvetli olursa· olsmı kılınçtan başka 
cevap verilmez.. 

-9 
Nöbet küçük şehzadeye gelmişti. 
O da fil.imlere büyük mevkiler ver

di. Kuvvetli genç adamlara silahlar da
ğıttı. Onlardan ordu kurdu. Memleketi 
dii,'"Tllana karşı muhafaza etti. tlme mu
habbet ve hürmet gösterdi. 

Padişah, diğer iki oğluna yaptığı gibi 
buna da zındandan üç suçlu yolladı. 
Ta ki muhnkeme ede ve cezasını vere .. 

Şehzade, suçluları birer birer getirin. 
Diye emretti. Ilk önce katili getirdi

ler. Şahitler onun adam öldürdüğüne 
şthadet ettiler. Katilin cinayeti kazaen 
değil kasten işlediği sabit olduğundan 
onu idam ettirdi. 

Hırsızı getirdiler. Ona da suçu ile mü
tenasip ceza verdi. Ve hapse koydur -
du. Zina edeni de öyle cezalandırdı. 

Küçük şehzadenin de müddeti bitin
ce padişah vezirlerini topladı ve onlara 
oğullarından hangisinin tnhta layık ol
dui;.runu sordu. aasvezir : 

- Büyük oğlunuz layıktır. 
Dedi. Ortanca vezir ortanca oğlanın 

ve küçük vezir de küçük şehzadenin 
padişahlığa lfiyık olduğunu .söylediler. 
Padişah üç vezirin de ayn ayrı fikir

lerde olduğunu görünce kanaat getirme
di ve bütün memleket halkını topladı. 

- Ey ahali, dedi. Ben artık ihtiyar
ladım, bugün olmazsa yarın ahrete göç 
edeceğim. üç oğlwn var. Hangisini ye
rime bırakayım. Eğer ftd:il olursa siz 
rahat eder ve bana bayır dua eylersiniz. 
Ben de mezarımda rahat olurum. Eğer 
zalim olursa ne siz rahat olursunuz ne 
de ben rahat bulunurwn. 

Ahali de: 

- Padişahımız hangi evlAdmı tahta 
layık görürse biz onu kabul ederiz .. Ma
amafih madam ki bize soruyorsunuz, 
küçük oğlunuzu tahta geçirirseniz da
ha muvafık olur. Hem Alimdir, hem de 
dünva umuruna vakıftır. 

Diyerek yer öptü ve şehzadenin af
fını diledi. 

Padi.cıalı vezirinden bu hikiyeyi ~'!İ
tince oğlanı zmdanına gönderdi. Ak -
şama kadar memleket işleriyle meşgul 
olduktan sonra akşam olunca hareme 
girdi. Kansı padişahı istikbal etti. Be
raber oturup yemek yediler. Yemekten 
sonra kadın oğlandan söz açıp ne oldu
ğunu sordu. Padişah: 

- Yine zındana gönderdim. üçüncü 
vezirim yalvardı. 

Deyince kadın: 
- Bu iş, dedi. Çok mühim bir iştir. 

Fakat sen gafilsin.. Herkesin sozune 
uyuyorsun ey Şah.. Gafillik kAmil işi 

değildir. Gafil olmak bu hususta diva
neliktir. Sizin bu vaziyetiniz bir padişa
hın hikayesine benzer ki gafil olduğu 
için onu beş düşman basmıştır. 

Belki bu hikiyeyi duymamışsınıdır. 
Müsaade ederseniz anlatayım. 

Deyince padişah: 
- Anlat ta isitelim na_,ılnns o hik4-

Düşmana yalvarmasının neticesiz kal
dığını gören zaif padişah bu işin define 
şimdi bir tedbir etmek gerektir, diyerek 
düşüruneğe başladı. Meğer padişahın 
tedbir ehli üç veziri varmış. Onlan da 
çağırmış ve fikirlerini sormu§. Baş vezir 
demiş ki: 

-Ey padişahım .. Dilşrnan bizden çok 
kuvvetli.. Onunla harbe burada tutu
şursak muhakkak mağlôp oluruz. En 
eyisi harpten kaçar gibi yapar ve geri 
döneriz. Düşman tabü bizim peşimiz -
den gelecek.. Biz ti payitahta kadar gi
der ve orada kaleye kapanırız. Düşman 
oraya gelinceye kadar yorulur. Biz ise 
daha fazla kuvvet toplarız ve dUşmana 
hücum ile onu mağlup ederiz. 

B&§ vezirin bu fikrine ortanca vezir 
istidk etmedi. 

Padişah, üçüncü vezirinin de fikrini 
sordu. 

O da şu cevabı verdi: 
- Ey Şah .. F..rlik ondur. Dokuzu hi

ledir. Her zaman düşman işi hile ile bi
ter. Bir tek hilenin bitirdiği işi yüz bin 
asker bitiremez. Eğer benim fikrimi so
rarsanız düşman şimdi bizi zaif bildiği 
için kendini emniyette görmektedir. Bu 
gece üzerlerine birden baskın yapalım. 
Hepsini gafil avlıyalım. Böylece bir 
çokfarını öldürilrüz. 

Padişah, üçüncü vezirin bu hilesini 
muvafık gördü ve gece yarısı düşman 
gafil iken ordusunu her taraftan basıp 
sabaha kadar cenk ettiler. Bir çoklarını 
kırdılar ve bu zaü padişah muzaffer ol
du. ötekisi kaçtı. Fakat memleketine 
gidince tekrar asker topladı ve yine zaif 
pa~ın üzerine yürüdü. 
Padişah tekrar vezirlerini toplayıp 

tedbirler sordu. Üçüncü vezir ileri atıl
dı: 

- BITMEDI-

met ve muhabbetine ]ayık ve tam çinge· 
neccsine bir hareket yapını~ sayılır. 

Çeri haoı ve ihtiyarlardan sonra ka• 
dınlı, kızlı, erkekli Mirayı kucaldamağa 
koyuldular. 

Bu ~ırada kampin hudutlannda nöbet 
hekliyenler soluk soluğa gelerek jandar
malann gözüktüğünü haber veTdiler. 

Kampta bir gürültü koptu. 
- Hayvanlara.. Hayvanlara koıun. 
Sesleri yÜkscldi. Ben onlan tekrar ka• 

çacak zannettim. 
Çoluk çocuk, ~adın erkek ellerinde ço. 

maklar. övendirelel' yüzlerce öküzü İncil 
önlerine kattılar ve onlan, kaçacaklaii 
yerde süvari jandarmaların geldikleri İıloıt 

tikamete sürdüler. 
Uzun boyunlu ve sivri buynuz1u man

dalar, öküzler kabilenin aa11adıklan bı 
lınçlar hayvanların sert derileri üze~ 
ancalc hafif sıynk}ar yapıyordu. 

Küçüldü büyük.İü bütün çİngeneleria 
gözlerinde hakiki bir harp ateti parl .. 
makta idi. 

Süvari jandarmalardan atlarından dG .. 
ıenler oldu. Manc:lalar, öküzler de çinge
neler gibi ateşlenmitler, sürü halinde hü
cumun hı.zina kendilerini kaptırmıtlardı. 

Çingeneler, muntazam bir kuvvetle 
adeta harp ediyorlardı. Faltat çarpıtan 
kendileri değil.. Hayvanlar idi. 

Ve nihayet jandarmalar geri çekilme
ğe mecbur kaldılar. 

-BİTMEDİ·· 
-*-

Otobüs ve Sürp 
Agop işleri 

İstanbul, 16 (Hususi) - Otobüs işle
rindeki yolsuzluklardan dolayı sabık 
İstanbul valisi Muhittin Üstündağ ik 
muavini B. Ekrem hakkında devlet Ş~ 
rası umumi heyetince verilmiş olan uı .. 
zumu muhakeme karan bugünlerde 
temyiz mahkemesine sevkedilecektir. 

Ayni meseleden dolayı İstaıibul bele
diye fen işleri müdürü B. Hüsnü ve va
ridat müdürü Neşetin de lüzumu muha
kemelerine karar verilmiştir. HAdisede 
alakalı gösterilen diğer zevat meni mu• 
hakeme karan almışlardır. 

ŞOrayı devlet mülkiye dairesininSür-

pagop mezarlığı yolsuzluğundan dolayı 
Muhittin Üstündağ hakkında da verdiği 
lüzumu muhakeme karan bugünlerde 
Şılra umumi heyetinde görüşülecektir. 

-*-iSrAHBVL VALİSİ 
izin almadan 
Ankaraya gidebilecek. 

iSTANBUL, 16 (Husus İ) -
Dahiliye veklletinde cari olan usule 
göre valilerin Ankaraya gidebilmeleri 
için veldletten izin almaları lawn gel. 

mektedir. 
Haber verildiğine göre Dahiliye veka

leti İstanbul valisi B. Lütfü Kırdan bu 
usule riayetten imisna etmiştir. B. Lüı.. 
fü Kırdar arzu ettiği zaman Ankaraya 

gelecektir. 
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~ ma,cera, olmuş bir vaka .. Talat Paşa 

Haberi 
ın ehadeti 
Gelince 

Enver Paşa Moskovada beyninden 
vurulmuşa dö11müstü 

" 

Şarka, evvelce Rwı budutlan içinde de rnüs!ümanlar nra d ki Lirlik fikri 

bulanan memlCketlcre ve AS)·adaki di- müdafaa ediliyor ve Ru } adaki ittifak
ğer milletlere ehemmiyet veriyorlardı. lardan da bahsediliyordu. 
Esasen bu miletlerin tamamen hürriyetini Enver iP şa Ru yadıı bulunurken mü~-
kabuJ ettı1derini de ikarad tırnuşlardL lümanlar arasındal.:i bidik fikrinin ta-

Enver pasa u vaziyetten, istifade 1 hakkuk.u :için de çalı mı tı. Esaaen Rus
ederCk ıp.rka ehemmiyet vexmck 1:e orta lar da buna taraftarlardı. Başka mernle
i\&yadald müslüman memleketlere yar- ketlerin idaresi altında yaş-ıyan bazı is-
dımda bulunarak Türkiycye <lönmek lam memleketlerindeki halkın hürriyete 
emeline dÜ§Dlüştii. kaVU§tnasını istiyorlar ve bu makaatJa ça-

F.akat bunu tatbik etmek biraz zordu. l~tıklarıru aövlüyarlardı. Hive ile Bu
Filvaki Sovyet riiesa1JJ müslüman :menı

lel::etlciJe alalradar olmak iistemiyorlnr
sa da hir raftan da Kafkasya~ dde 
bulundurmak prensibini takip ecliyorlar
d ı. Bu makııadn bir çok politika temas
lar na da giriş~ercli. 

hara ımulcavclderi de bunl rm canlı mi-
sa.li idi. 

Me~rutiyet devrinde idi. Koğuş, aÇtlıp arkadaıılarına yalvarır bir cıgara alır, du
.kapanan ınakanizma sesleriyle ürperiyor, 1 ınanlarını ciğerlerine doldura doldura 
ha~~sında , ter, ayak ve ne.ftyağı teneffüs j içerdi. Ama her zaman arkada~tan sı
edıJıyordu. ASlerler, eıııkı çamaı?ırlarını gara v~rmiyorlardı. Hakları da :varılı: 

yırtıyorlar, tüfenk bezi yapıyorlardı. Bö- Buraııı asker ocağıydı. 

lük kumandıını emir vermişti. 1 . \.,kere gireli bir sene ya olmuş ya ol-
e - Silahlar ayna gibi' parlıyacak, mamı!\tı. Bir gün 40 derece ateşle koğaş

hiç bir tarafında bir leke görülmiyecek, 1 taki .saman yat.ağına uzandı. Doktora 
Namlularda karınca bulunıuıyacak. ! çı!cardılar. Sıtma. Doktor kinin tedavisine 

Ve askerlere }alnız tüfenk yağı gön· ba .. kıdı. Günde üç paket kinin yutuyordu. 
dermi ti. Yeni askerler evveli şaskınlıkla l•tirahat alamamıstı. Fakat sıtına kinin
hirbirlerine baktılar. Ynğ silaha parmak ierden sonra onu pdc rahat&ız etmiyor
pımnak .. ürülmezdi, bez de lazımdı. O I du. Bir gün ehird,. dolaşırken önünde 
zaman höli.ik emini 1 lpağına elini bas- giden iki ndaından biriniıı aözlerini isitti: 
tımrnk ynnlnrına yakl:ıştığı, hafif tertip 1 c - Kinin~ pnr.a yetiştiremiyorum. 
göliiyord .ı: Giincle üç pukt>t nasıl alırun. 1 7 buçuk 

« - Askerlik böı 1 dir, dedi, ş·ındi drnrll'ş iırti:ırorlar. 

eski gömleklerİP
0

zi .rırtnr. tüfenk bezi Kinin v~ para lakJrdıları, ~vlahmudun 
yaparsınız. h ·yniıvle bir ııimşek "'ilıi çaktı.. Sanki 

İçlerinde göm! !deri olmıyanlar da, l:afosının içinde yüz mumluk bir t-lektrik 
vardı. Böl ük emini buna da çare buldu: 1" mbası yanmıııtı. Kinin para ediyormu,. 

c - Uzun paçalı donlarmızı diz kıı- 1 E.czo.neye girdi. T eedclütsüı; sordu: 
p:ıklnnnu.dan ke ·er ·n·z. Üç dört clefo 1 « - Kinin alır mı ınız? 
it•tı temiz.liyecek heziniz olur.> Eczacı, Mahmudn.'!üphe}lı: baktt. Bir 

\skerlerden ikisi donlarının paçaları- n ker kfoini nereden bulabilirdi. Fakat 
nı kısalttılar, kimi i "'Omle!derinin kolla- kazanç hırsı, ona sual sordurdu : 
rım kl'stiler. - Kaç kilo? 

1\1 hmut, hir taraftan ö tünduğü kalın 1\ıfabmut gölümsedi. 

Hakiki bir 

DikKat cllun. ::>elman karıma ilk de
fa hitap ettiği Melek ismi ile değil, onun 
hana verdiği Nihal ismiylP hitap etmiş

ti. 
Kapıya doğnı giderken Nihal onu 

menedecek en ufak bir harekette bile 

YA2AN: ÜÇ YILD Z 
7-

- Pek·i.. Dedi .. Y emeğı berabeı· ye 
riz. 

(Tokatlı) ııın nr.ka salonunda bir ma 
sa başına geçtik. Bu yemek, yemek de 
ğil 5clcta bir iskencc oldu. 

Nihal heınsircsi ıile ndcla bir yabaııc 
Çünlcu Kafkasyada muhtelif dıllerin 

ve milletlerin bulunduğu bir halita vardı. 
İşte Kafkasyada muhtdiI ~ltillerde faa
liy:ette bulunurken 19:/. 1 ytlının ille ay
lan gdmişti. 

Bugunlerde idi. Moskovada nihayet 
Enver paşanın kulağına kadar gelen bir 
haber çalkandı. Erte:ıi gün bu ıbaber 
Ajan11 havadisleriyle re.men bildirildi. 

battaniyenin altında bir sıtma nöbetiyle 

1 

« - Kilo ilt> değıl. H;1ftada ancak 2 1 
tir tir titriyor. bir trıraftan da arkadasları- paket. 

bulunmadı. imiş gibi konu.<;ııyor, havadan, sudan 

- 1 S Martta Talat pıı a Berlinde bir 
nın baıhı~mal ırını dinliyordu. Eminin ~~cz11cı, yiizünü hurwıturdu. Maamafi: 

Ben >erimden iıcladını. bahsediyordu. 

Ermeni tarafından öldürülmüftii. - Nihal Nihal Dedim Kl% .kardesio Selman. sade elbiscı:;i ile Nihalin zen· 
yanık "f'Si gene koi{uşıı doldurmu~.ttı. « - Alırım. ·· ·· · • 

Enver pap bu havadisi olrnyunca 
beyninden vurulmaşa döndü. O, en azit: 
dostu, parti arlcadqı, uzun zaman bera
lbcr ayni maksatla ç.all§tığı fikir arkadaşı 

D dedi. ile buluştugun bir günde onun gitmesi- girı tuvaleti kar.şısında adeta ınahcuı: 

« Anem, kunı çamın budağrn Mahmut telaşlıydı: ne müsaade edecek ~in?. ıoluyonn~ gıbi eziliyor, büzüliiyonlu 
Sovyet rüeauı bu ünlerde orta Asya 

memleketlcriile ve cenubi .A.yadaki 
devletlcde .de temas ederek bu lhuclut-

« Kimlere te:ı;iim ettin» c _ Kaç kuru ver~cekı<iniz? Yüzüme öyle hiddetli hiddetli bakb Ben, elimden geldiği kadar masada ne-

« Yand:m Cakır Ay§em > c - 21 Paketine 40 kuruş. • ki .. _Hiç unu~mam .. Maama!.ih ~u hi~- ~in hAlcim olmasına çalışıyordum. Di-

lannı tersin etmek istediler. Bu politib
ya yeni hız verd.ileT. Ve 26 Şubatta os
kov.ada lranldarla bir dostltlk mıık.avele
si imzaladüar. 28 Şubatta da :Efgania-

vurulm v.e öldürülmü,tü. 

Enver pap bu habere inanma.k i~te
m.İyordu. Fakat ha'.lcikat meydanda idi. 
Ajanı telgraftan bütün taf.silatiyle bu 
ölüm !haberini lbildiriyordu. Enver paşa

« Kiraz ıtibi duda~» c - Ama yaptın. Uç paketi 1 7 buç.u- .deili .ve asabi baka !arından mut.eest:ır ğer taraftan da kafama bir kurt girıniş· 
10 olmadım. Selmana : ti . .Nihal bana neden ailesinden aynl.dı· ., atıyorımn. 

I~ h ~-1 h c1 1 t 3· j ö 1 b b I d - Rica eda-im Selman hanun, deditu i:'lnı o\'e h:ışl .. a birine evlatlık gittiğinı 
>U ava ıv ı- mu a m m c ;etini. ı- « - y e ama, An on eş ira a 

gayı hntırlattı. Bi;:anın tam orta"ından 1 cli.ıkkıln kir sı veriyorum. lııine gelirse kalınız. Karımın kız kardeşi olmaruz si- ::;öyleınemişti. Onun hakiki adı demek 

tanla do•tluk mukavelesini tamamladı- nın buna çok canı sıkıldı. Bir haftadan 
:iar fazla otelden bile dışan çılı:madL Ajaruı 

geçen Biga Sil} unu hatırlattı. Ü!!tündeki satarsın. Fazla laf istemem. ze burada vereceğim varifeye mmıi teş• Melekti .. Bu ne derin esrardı?·· 
taş kÖprÜ'tÜ l•ııtırlattı. O. bu tas köprü- Mahmut 40 kurıı.şa b"le !leviomişti. kil etmez.• Yemek c nd.a Selroana nered< 

Hatta ~u mukavdeniıı yedinci ~~ se· haberlerini getirtiyor onları okuyordu. 
nün ii tünde ev ili i Rebiayı gürmck Deı:ııe.k artık tütün içcbilecdc.ti. Nihalil\ ıgözleri birden parladı. oturduğunu r:;ormuştuıu. Topkapıda -Ge-
jçin k ç defa beklcmi'3ti. -« _ Peki, dedi. Önümüı:deki hafta - Şimdi anladım, dedi Selman .c;ana dikli sokakta konak bozuınsu bir C\•iı 

kizinci maddelerinde ıJark milletlerinin Çok mükeddcrdi. nu kederiru arttıran getiririm. mi.iııhnl olan daktiloluk için müracaat bir ndasında kira ile oturduğ~ınu söy· 

bür.riyeti ve bu .ıuada da :Bulıııra ile Hi- en höyük ~l,,ep bir ) 0

aban<:1 ıkursuniyle « Ayşem, nerden gelin? Nadash.n» 

* 
etli demek.. J.emi~ti. 

venin istiklali de tasdik edilmiş oluyor· yııha.ncı yurdda v.a.tand n uzak bir ~ekil- « Ben seni bilemedim)> HRftayı zor bela dti. Elinde 2 1 paket - Tabü. Dedim ve onun .&ana böyle 
şayaru hayrc:i bir :;w·ette benzeme.si dik-du. Ve 5....,...~tier bu id!Alin ırwhafa- dt> ölüm idi -·..- « B:?y_gm, bnygın Ayşern)> hnin bir rüz~tır gibi ecnoeye girdi. Ki-

~m üzerierine lcy>ıorlard•. Bu zn~v.e- Kendiııi bö) k öldürülmesini kat'iyen « i>ört yanların Bedcst->n» I ninleri verdi, 40 kuru•u aldı... 1katimi eelbetti ve bunu göstermek için 
le ile Sovyet Ru a tamamen şark millet- ~ıniyorıdu. Hele bir yabancı ku,..uniyle Koğu§a azametle girdi. Ask-er oldu- s:eni yukarıya çağırdım.. 
!erinin istik1Alini kabtıl etmiş demekti. ölmcaim kat'iyen ıarzu .ctrciycndu. Kim bilir. belki evlenmişti~ Askere j ğu ~ürulcriberi ilk -defa elini c.ebine aoktu İkbi de ~usuyor1ardı. 
Aradan çOk geçmeden 4 MaTtta Sovyet Do.tw1un :riy ı ,keıı<l~ iki .a.c.ı ..biı-- geMiği günti h tu1 c.11: Şubenin basanı/ - ve bir tütün paketi çıkardı. itina ile c1· Ya7.ı.hanenin içiude ağır bir lı.ava '\•ar-
nae-sı tlc ara ara111nda bir-!mukavele den ır.ermifti. E.v:rela bic do.otu !kaybet- 1arına oturup ht"'ybesine dayandı~'I gunü garaeını sarmağa ba<ıladı. Arkada~ları dı. 
imzalandı. Yine çok geç:ırneden Hivc ile mişti Sonra da aklına ~elıniyen biz .hi.- hatırladı. H ayatta, 1<.endi~nden, heybe- bu İşe s tılar. Parmakları ağızlannda İkisinin arasında ve ikisinin bildiği bir 
İlle ay.ni muka~e imza1andı. ıBu faaliyet dile oimatl, arkadqı yabanc.ı rnoemle.k~- sinden ıve arada .sırada ıuzaktan gör43ü u .lcaldı. şey vıır.dı ki beniı:n eçhulü.ındü ve bu-
devam ederken yeni T'Ut-4ciye ile tfga- ıte t•.abancı ltUTfC,muna kınban olarAk Rebiaıı!Adan ~ JU.rn.dı yoktu. ~ _Çaldın mı? diye ~ordular. ou ilci.si de benden saklamak istiyorlar-
nietan arHınde da bir do«lulc mukave- b. fani ~üny ya iÖZ:.ÜOÜ bpamı,tı. ana, ne baba, ne akraba tanımıyorClü. Mahmut e."ki bir aşinaye rastlamış gibi dı. Sinirlenmiştim. Fakat f>inirli oldu. 

k.i rm~1-mtşb. EDYer paşa. -ik.a8dı t"•pao a.dam .ftak- Hepsi de o, küçükken ölmüşlerdi. j' vaktiyle memleketinde sorulan bu sua- ğumu belli et~ istemiyordum. 
Enver paşa bu mukavdelcr olurken .kmclali muameleyi adım adım takip etti. Bir gün para ıBahibi olmak, bir tarla, le uzun uzun gü\dii. Ve meınleketinde Sakin bir sesle : 

k~disme hijyi.lt. bir ifhlla.- ~t•esİ ç&ar- Fakat ne olacaktı? T nlat pqa gibi bir bir öküz, bir Nlban almak ve Rebia ile olduğu gibi, baıııoı ilU yana salladı. - Mazi ilo a1akcıın ~·ok, dedim ve ol· 
mak İ$1İyO"rdu. 8;11\a- Orta ~adaki dostu kaybolduktan sonra onun intika- evlenmek ar:ı;u,.undaydı. Kim bilir 0 l'(Ünl « _ Ben hırsızlık etmem. dedi. Yal- masıııı ıfa istemem. Madam 'ki şimdi bir
Buhara Te Hive gibi memleketlere Utar:- m1 ı...,-ct bil" adamJa alınacaktı. Rebia ne kadar ııaııacaktı. Bir zamanlar nız cıgara içiyorum ve arhk içece~iın. birinizi buldunuz ve epey zarnandanbe-
111 veri'1-ne5mi çok yeriode Wuy<W '9C EoYer p.afll dünyad böyle ço1c ,.,,aJj. yırtık pırtık elbiselerle uzal:tan kendisine O hc1ın. ri de gör:ü§llıiyordunuz. Hayatınızı bun-
'Stnyet rüe~aın ite bu no4ctada konuşur- mane hıırdtcttet" olduimıu bilrn;ym- de- bakan bu delikanlının mal. mülk sahı"bi 

1 
* dan sonra bcrabt'ree tanzim imkanını 

l:en anlattığı fiki~CTinin tatbik .Ueema iild.i.. Likin ifU dakikada Ô\tfta hrfı ko- olarak kendisini babasından i.n.ey;..;,,; nt'l·i Mal\mwt kioi.Jer4 m.untazaman ııat4- d~üu.cıuez misiniz? Zaten vakit te gel-
geçmesinden memnun olduğunu llCT ve- yacak hiç bir~ naaük ıileğddi. sıl hayrede iı:aT!jılıyaca"ktı? yordu. Ha~taltk aH 111Ta ~ddet1eniyor, di. Haydi gidı-lim ii-1~ y~meğini hep 
-.11e ile i~'har ed!yOt'au. Esasen bir çok inlUliplud.a bqük ha- Mutlak ıpara knzanaca1ctı. Ama nasıl? mnı yatağa seriyım.ı!u. Fakat a1d.JTmıyor- beraber ~:er.iz.. 

Bugünleröe Orta A!I)'& ite diğer aıem- diselerin vukua gcldiğiai de cör..Wyor lşt-e 0 bu dava)·ı '1alle uğraşırken. asker- clJu. Malttnut hoı1iyordu 4ci; naı:ııl olursa 04- :Selmamn :ya.,"1 kw-.un:ıaı.nq gad.erinae 
ldtetlerde'ki mii.tüman1tt' ar..-.nda da1,.ir mırydd ıltteMmltovada~ıKr.emliıı ilik ya1tasma '} Tl:Jh ve Mahmutu iiç sene ~n bw Teya iki 1n -sonra ı;iddt-tlerini :bir minnet şığı parladlğmı .gördüm. Ona 
~ yapılmemna -c;at.hy<K"tfu. Hatta sarayı. Kız.d meydan •. · Me.ıııhut- K--ate- evvel 6igedan kaldıra1, Bağdata attı. ike.ybedeoe'.kltr. büsbütün acıciınL Maüsi ne olurı;a olsun 
Berlinde (Livai lallmiye) !\amında bir dral... Ar'kada~a.rıM eiiderinden mebup ve Dok.tor, bu hastane.:si.z memlekette o bugün muhtaç bir ıbakle idi. 
"-e gautc ;nt';şan. lbaştaın tı. Bu gazete- (DE.VAMI \'AR) 9&f'& 4'.:61.d~~ yüreğ~ ~ızU.d1. Ah on.a da Mahmudu daima göı: Qııünde buiul\du- Kız kardcp ise reiah içinde yaşıyor

Parti kongreleri 
Her tJİl6.)lette toplandı ve Ebedi Şef in aziz 

hatırası icin 3 dakika sükuttan sonra .. 
müzakerelere basl<.Jndı 

Ku:şeh.ir l~ (A.A~ - ıC.li.P. ll !kon
gresi l:ı.aikevi .aiomında il.çelcrde&ı ge
len delegelerin huzuru ile aı;ıJ.aı. Ebedi 
Şefimiz.in vefat'lat°ı dolayıs.iy!e üç daki
ka ilrlirmn sükfiloun&ın t:Oma "Yali "Ye 
parti ba§ltanı Saylam part.iDMl iki yıl
lık çalaşınumı Jzah ve ~n! birer 
.birer oevap \'ereli. K.on,cre büyükleri
mize ıtaz.im td.gr.a.flar ı yJlZllmasma ve 
)"arın ıek.r.ar ~lan.ıl.arak :müzakerelere 
ıdeYam edilme.si.ne karar ver~r. 

F.d.irne 16 ~A.A) - C.H.P. vilayet 
kongresi Edime a.·e kazalardan se~ilen 
44 m..urahhasıo i§tirakiyle l."ali .B.Niyazi 
!ı.1:ergen tarafından bir söylevle açılmı,ş
ur. Kongre biri hesap wğer.i dilek en
cüıneni Olmak üzere iki encümen ~
mi.t ve büyükle.re tazim .telgrafları çe
kilmiştir. 

. Küt.ah_ya 16 (A.A) - C.fLP. vilayet 
kongresi n.li ve parti başkanı Nazif Er
gin tarafından~- l!Jle<1i Şel Atatür
kiin y.iibek J:ıatıralıırma hürmeten u, 
dakika ihüram vazifıesi ,YaPJ.ldlktan son
ra uzun LkOIWjIIla -ve görüjmeler n~ 
.sinde me.ınle1"?te faydalı bir gok dilek
ler tesbit edildi. Büyüklere .thiın tel
gı·afları çekilmesi karar altına alındı. 

Yozgat !fi (.A.A) - Kazalar ile mer
kezden seçilen 53 d~ıün huzuriyle 
Yozgat C.H.P. vilayet kongresi toplan
:rnıstı.r. Ulu önderimizin yüksek hııtır.a
ların h'irınelen üç dakika sü.k.Ut edil-

.> 

dikten sonra başta -C1im.burrci:.i m!Ili 
.Şef olduğu halde büy.ük.lerimize tazirn 
telgrafla.n çekilmesine kaar vcrilmk
iir. 

Burdur 16 {A..A) - C.RP. viliıy.et 
.k.ııngrcsi toplanın ve yeni be)·etiıti seç
mi,ttir. 

Sanl.\iun 16 (ıi .. A) - C.H.P. Yiliiyet 
parti kongresi kazalardan gelen 60 uıü
m.essilin i§tirak.iylc Y.ali Fuat Tuksalın 
başkanlığında açıldı. Ebedi Şei AUiliir
kün aziz hatır.alarmı !ak.el.isen üç daki
ka sükUt v.akics.inden ~onı-a. Relsicum
hw· milli Şef 1nöııüne, kamu.tay ~ka
nına, başbakıuıa, par.ti genel se\ı;reteri

:ne ko~ nin Ui:ı'.ifn hislerinio am:ına .ka
rar ver.ilmiştir. 

Trabzon li (AA) - C..H.P. vilayet 
kı>ng.resi vali ve parti ba§karu Refik 
Koralt.arun bir hitabesiyle açıldL 
Maraş 16 (A.A) - CJi.P. vilayet 

kongresi toplanmıştır. Kongrenin biltün 
üyeleri yapılan ıu uvaffakıyetli L?Jerden 
dolayı Cümhuriyet idaresine sonsuz 
lıağlılıkların ı bildi.rm..islerdir. 

ÇM"WD 16 (A.A) - C.H.P. 11ilayet 
:koDgresi vali ve parti haşkanı Salih 
Kılıcın bir :Söylewiyle açılm.ı.ştır. Ebedi 
Şefin hatıraiJIU taz.iz için ü~ dakika 
ayakta sükfıt ~tir. Milli Şef is
met !nönüne ve diğer büyüklerimize 
kongrenin hilrme-t ve tazi:rnlerinin ib -
lWh kaıwlestır,lrnıs. müteakiben. encü-

bicfti, bu- tele adam, biw- -tarik "bir mek- rafnıyordu. f"ırkanlD yalnız: 20 lc.işili:k bir du. Ufak bir daktilo ~esi anyan we 

ıtvp yaza.ıy<lı. Sig&dn :a.rk.a~ı bile yox- reviri -vardı. Onda -da ağır hastalu yat- bununla hay.atım b.ırtannağa çalışan kız 
tu. Çiialtii onuıt kadar fıskir, onun bdar makta idi. Bu k.dar kinine karşı has- brdesine karJı kin be :lemes.i baksırJ~ 
kicıucei.z bir i11sao :y'lktu Bigeı:La. O.oun :tatığm ~<fetini la,..betmemesi onu nere- olurdu. 
Bigadaki ismi: dcys~ çı1dıttacaktı. PaketJ&de.ki kininin Benim teklifim karşısında .N"ıhal .bir 

-ı: - Ul-an bhmub tu. milttATını artbrdı. Hastalikta .ı;alah caeri müddet sakit kaldı. Sonra hafi{ ıııre iste-
Bigada rmu4t1 sıraaa hır~lik olUT ve göri.ilmedi ama, Mahmut o hafta ecza- mez gihi bir JieS.le : 

lfeit •lC'lumımn~511. Ma~muttıt.n ~be et• ..-...sd n -on 'kunı.;ı fıda fttdı. Ve bir haftalık 

nıe'k -i\det lm""'kmüne -gU-m;şti. Jandarıntl· tütiioonü -te<Carik ~derek ç.afttasına yet" Jstanbulda dan sopa )'erdi. Ama Ma+ımut önıründe t~i'!'di . 
bir defa bile hırsız<lık etmemi. ti Ona ~i-
misi kurnaz bir hırcız, kimisi allahın hfr 
biçarea.i gözüyle bah.rdL Ve M.ahmut 

ık~ acıy.anlarm 1117uııtı ta'Mmak. 
çnvallim.nı yi.iSle.trtll!k ga)i .ieler.ini görür, 
kıwu doyururdu. 

C'..ı_gar.a içmeğ.i çoJıc ~erdi. As-ur olun
.ea iş .değ.ifi. Hamallık .cdemi:rordu. Da
ha doiruau .ettirıniyorlardL Ara • .ıura 

menler seçil~ilir. F..n.oi.i.menll'r ı;alı...:; -
mafarına hac;;J.amışlarclır. 

Kon,grey•e ;ıliı kazadan 58 uıliınessil 

~tirôk etmektedir. 
ılzmit 16 (A..ı\) - C.H.P. vilyet .kon

gresi Necaiibey JW'...ktebi .salonunda v41i 
ve parti başkanı Hamit Aksoyun hir 
söyJevjyle açılm!§tır. Kongrede Balık.e
sir sa_ylavı Süreyya Örge parti adına 
müşahit olarak bulunmaktadır. Kongre 
ilk toplantısında reis ve katip1erle en -
cünıeruerin se~ yapmı§ ve kongre
nin açılması münasebetiyle reisicum' • 
hur .milli Şel Ismet lnöniine ve parti 
,genel sekreterliğine taziın ielgr.afları 

~tir. 
Kony.a 16 (A.A) - Il kongresi a_çıl

dı. Atatürkün 'hatırasına hürmeten üç 
daltika sükOt edildi. Sonra vali Bardak
_çı partinin ülkülerini iz.ah ~en bir nu
tuk söyledikten aoru·.:ı katipler ve ell(;ii
meııler se'imi ya;pı.l ••• :ak yarın toplan -
mak üzere ictimaa nihayıet verilai. 

* e:AyJem, nerden z.eTıyorsua.? Çapadan,. 
« Bea seni bilemedim» 

« Banın Çalar Arıenı• 
« Yüzünün Çapanndaıa» 

Garsonlar, terziler 
berbeılel' ve ahçtlar 
için bir mektep 
açılacak-

iSTANBUL, 16 (Husus İ) 
Esnaf cemiyetlet-i mü~ yardmt he
yeti garsonlar, terziler, berberler ve ah-

Yatağının içinde hu tınkiiyü diıdiyor, 
geçmi:ılerini hatı~ıyor, titriyor ve dü~
nüyor. Yarın hafta başıydt. Ya hastahk 
devam ederse, aiyor<lu. çılar için bir mıeklep açm.ağa 'karar ver· 

Sabah olunca ate~ ve titremesi din- miştir. Garsonlar mektebi esasen mevw 
cuttur. Ancak bazı anlaşamamaz1ıklar 

miııti. Fakat kendini çok halsiz 'buluyor-
du. Bü,.ük bir gayretle ayaga kalktı. Ci- yüzünden '.mektepten istenildiği şekilde 

istifade edilememektedir .. yindi. tlölük onbaşısına: 
« - Şehri bir dolasayım. dedi. Belki Bu cihet gözönünde tutularak bir bi-

açılırım. na kiralanması ve dört sanat şubesi 

Sallana S il · ·ı· K'nm' müntesiplerinin bu binada ders görme-a ana eczaneye gıraı. ı -
1eri verdi, eczacı parayı aTUcuna sayar- 'leri karar a1tına alınmıştır. Yurd bilgisi 
ken iK:i inzibatla bir inzibat zabiti ecza• vesaire gibi dersler hep bir arada oku-

d ld 1 l. k' • · -' - · '- mlbt°'l«~den farla muallime ihtiyaç neye a ı ar. unnı ae suç uzen yas;•-
ladılar. 'kalmıyacaktır. Şaphesiz kur&lara d.enm 

Mahmut, süngülü neferler arasında di
vaoıharp kapısında be'k.lerken suçıına bir 
türlü akil en:üremiyord.u. nihayet chya
namadı, neferlerden baine, 

edenler ihtisasa müteallik dersleri ayrı 
ayn öğretmenler&m görece1derdir. 

-*~ 
MARDIJlfDE DOLU 

,_ - Yahu, dedi, Aleme ne. Ben ila- Mardin, (Hususi) - Şehrimizde biri 
cunı ister yutar, ister satar, it.ter at.arım. öğleden sonra, diğeri de gece saat 11.30 
Bualara ııe oluyor~ da şiddetli surette dolu ya,ğllll§tır. Gece 

Sonra yorgwa bacaklarını biraz din- ya,ğan dolu pek şiddetli ve uzun bir 
lcndirmek i_çin iki süagülü neferin ~na· müddet devam ettiğiD.den ekinlere za
sında yere çömeldi VI! cıgara tabaka.uu rar vermiştir. Urfa civarına yağan şid.-
çıkardı. cietll ya~urlardan bozulan .§imendifer 

~ SeVlıı:et yola henüz ikmal edilmemi§tir. 

Yemekten sonra Nihale : 
- Seıı Y cşi.lköye dön.. Dedim , her 

Scloıanı cvlne bırakayım. ihtiyacı lalan 
varsa temin edeyim. Akşama gelirim 
Akşam da beraber ko~ur ve kız kar
.de~inin hayatı hakkında bir kar.ar ·.eri
riz. 

Nihal derhal : 

- Ben de sizinle beraber gclirw. De· 
di .. 

Onun hu arzusu her halde kız ikar<le· 
şine 'karşı olnn alDkasından değildi.. O 
ha1de l'liçiruli?. 

Muhakkak ki beni Selmanla yalnız 
bu·akmak istemiyordu. Onun bana söy
liyeceği ~eyleraen. i(~a edeceği sırlar

dan korkuyordu belki .. 

Otomobil 'f.opkupıya yaklaştık_ça Ni
halin sinirlenmesi artıyordu. S"Clrnaıı 

uzaktan oturduğu kösedeki evi göster
di. 

Nil1al : 

- Or41ya kadar gitmiyeliın • .Şurada 
dut·alım ... 

Dedi. Bu fakir ıunhallenin fakir man· · 
zarası kar~ısında zenginliğinin u-delen· 
mesinden mi korkuyordu? 

Ben onun bu ısözünü duymamazlığa 

geldim ve Ş<1före: 

- Şu kö ,e baı;ındaki eviu in .. nde 
dur. 

Emrini 'erdim, 

- BİTllEDİ-

AM ER İ K A 
Tiearet nazırı istila etti 

Vaşington, 16 (A.A) - Amerika tica
ret naztn B. Samel &per nazırlıktan 
istifa etm\§tir. 

- --===-
Bir genç nişanlısını 
kaçlftlı •• 
Çeşmenin Alaçatı nahiyesinde Yeni 

Meciaiye mahallesinde oturan Behzat 

Menengeç adında on altı yaşında bir de
likanlı, ni<ıanlısı on dört yaşındaki Sali-

be Er.İjl ka_çırmı.ştır. Yapılan tahkikatta 
iki ,gencin bir sen.eden beri nişanlı bu· 

ilundukları ve aralar.ında y.a:k.u:.ı -bir ar
.kad~ teessW. ettiği"~~. ancaJc 
yaşları küçük olduğundan itakibata ~
lanmıştır. 

Zayi 
iıtanbul i thalit giimriiğiıaderı 

a1mıt olıluium 279611 .,.dı 31-
3--9.38 ••• 376270 .ayılı 3-ô-
938 aiinlü ıre 515798 •Yılı 26-8-
938 günlü gümrük .ınak' -;larıııa 
zayi ettim. Yenisini çakara.cajun
dan a ki.sinin laükm.ü yoktw. 
lstanbul Bahçe kapı AD.da. han 

No. 4-S 

T e~fik Y Jım•ı; 
4400 (311A' 
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EMSALSiZ BiR ANKET 

-4-
IKI MUMYA 

-- 6-
' işareti hiçtir, onlnrca c'?-.. 

milmkündilr. 
sıralamak 

I kenderiye mtize.sini ziyaret edenler,, Napolyonun Mısır seferi meşhurdur. 
bir çok eski ~erler arasında, büyük bir Napolyon hakkınôa en güzel ve en kuv
camckfuı içinde iki mwnyanın yanyana 1 vetli mcnba, Sent Helen adasında, IJOll 

yattıklarını görürler. Bunlardan birisi 1 nefesine kadar Nnpolyon ile beraber 
henüz 17 yaşlarında bir gence aittir. Bu bulunmuı olan kont dö Las Ka.zesin 
genç, on dlSrdilncil süWeden bir firavn- cSent Helen hatıraları> adlı kitabıdır. 
dır. Yüzü sapsan, deri.si ince ve güderi Bu kitaptan şu satırları alıyoruz: 
gı"bidir. Yanındaki mumya da yetmi§ cBir gün, imparator ile mutat ak§am 
yqlarında dfler bir firavnın mumyası- gezintilerinden birisini yapıyorduk. Or
dır. Kırk asır evvel mumyalatıIIU§ ol- talık kararmağa başlamıştı. Napolyon 
:ınaaına raiznen yüzUndeld yqırun bu- birdenbire durdu, ve bir eliyle bana bir 
:rıqukJuklan hlli olduğu gı'bi durmak- yıldızı gösterdi. Boğuk bir sesle: 
tadır. Bu ihtiyar mumya, gencin oğ- -cLas Kaz.as, bu titrek ışıklı, söner 
ludur. gibi titriyen yıldızı görüyor mwıunuz? 

Hiç bir şeyden bir haberi olınıyan bu Bu yıldız benim yıldızımdır. Görüyor 
iki mumya, bıze çok eski bir umanı musunuz nuıl sönüp yanıyor, tıpkı ya
ve o zamanın medeniyetini cenlandır - jı biten bir kandil gibi! Bu yıldız pek 
.maktadır. Ve bunları Sfenk'se Mrızet- u zaman içinde sönecektir! dedi. (Ve 
mek mUmlriln detfldir! hakikat! Napolyon bir ay sonra ölmüş-

Fen noktai nazarından bu iki mwnya tür.) 
V<! diğer bütün mumyalar artık sır sak-
lıyan bir ş y değildirler! Fen için mum
yalar bir muamma değildir! Yaln1% dört 
bin sene evvelki Mısırlılarm tahnit 
usuilerinde elde ettikleri muvaffakıyet 
takdirle karşılanır. Fakat bu kndar 
asırlar dayanan tahnit usulleri fen ale
mi için henüz meçhuldw·. 

MUMYALARIN ESRARI! 
Fen ~emi için böyle olan, halk için 

hiç te böyle değildir. Halık mumyalarda 
bir fevkaladelik, bir ctabiatten ilstün
lUb tasavvur C'tmektedir. Evet.. Ne için 
firavnlar kendilerini mumyalandmnış
lar, yahut Mısır kahin ve rahipleri fir
a~ları mumyalamak zaruretini hi set
mişlerdir. 

Ne gibi bir ihtiyaç, ne büyük bir za
ruret yirminci asır fenninin hala sım
nı bulamadığı Mısır mumyacılık sana
tini doğumnıştur?. Bu zaruret ne ka
dar büyük imiş ki, Mısırın bütün akıl 
erbabını, en büyük gayretlerini, onlar
ca asır mumya formül ve usulünü bul
:mağa scvkctmişUr? 

Bu suallere cevap vermeden evvel, 
MıStna esrarlı ilimleri.ıı beşili olduğu
nu akla ıetirmeık 1.bımdır! Her ctablat
ten Ustilnlüğün, tohumu Mısırdadır! 

<Tabiatten üstün> hadiselerin esrarı
ıu bilen. Mwr halkı ve Mısır dini, fi~ 
avnlann ölülerini sıkı sıkı mumyala -
makta, bu mumyaları Ehram veya 
Sf~nk1erin altında saldamakta da bir 
mecburiyet görm~tür! 
Ehramların gölgeleri altında yaşıyan 

fellfıhlardan vakıa, firavnların mezar -
larma girenler vardır. Fakat aradan he
nüz çok zaman geçmemiştir; Tot-An· 
Amıon'un ehram altındaki mezarını bu
lanlardan Oll dört kişinin pek u hi.r za
man iç.inde esrareqiz ölümleri dikkate 
laylk dejil midir? 
Mevc~eti, aaak cesedinin ehram 

altında çıkarılmasından sonra anl~ılan 
bu firavn da, bu firavnın bu munıya -
smda bir fevkalidelik mi vardır? 

Lord Karnovon ve arkada§larının bir 
d.Uzine sene içinde hepsinin de öHimü
o.e sebep ne idi? 

NAPOLYONUN BIR MACERASI 
Firavnlar ve esrarı etrafında bir c?> 

-·-

cAramwia bir müddet bir sükut hu- gııni izaha hacet yok. Bütün k-uv'letimle 
küm sürdü. Fakat bu sükutu bozan Na- korkumu saklamağa çalıştım. Bu haya
polyon: Jet, sırf kemikten ibaret elini kaldırdı 

-< Bu yıldızla ilk defa olarak nere- ve bana Fransızca olarak: 
de karşılqtım bilir misini~? diye sordu. -cGeneral. dedi. Hakikati, asırlar 

-c Hayır şevkctnıcap! .kazanmı~ bir insanın ağzından eyi din-
-< Çok eski bir hatıradır, bu! le ve anla! Şu yıldızı gö.rü)·o.t musun? 
c Ve Napol~ bana pnlar1 anlattı: cBen ~ bldırdun. hayaletin s&to 

EHRAMLARIN GöLGELERI ALTIN- terdiği tarafa baktım. Ebramm iri taf-
DA ları arasında bir yarık peyda obnuş idi. 

cNapolyon dedi ki: Buradan da gökler görünüyordu. Gö -
-c Bu hatıra, Mısıra aitfü. Mısır ~c- züme küçük bir yıldıı il!şti.: 

ferim., ilk maceralarımdan birisidir. -cGeneral.. bu yıldız senin taliinin. 
Harbt kazandıktan sonra, maiyetimdeki- yıldızıdır.!. Seni zaferde.o zafere sürük -
lere iki bin senedenbcri kapalı bulunan !edikten sottta felaket uçurumuna da 
ehramların en küçüğü etrafında tetki- diişürecektir! 
kat yapılmasını emrettim. «Hayalet bunları söyledikten sonra, 

<Yüı.luce amele kullanarak ıucdhali birden sustu ve mumya eskio;t gibi.~ 
açtırdım ve beni hiç bir kiınse.nin takip lardanberi durduğu gibi. hareketsiz oL-ı.
etmemesini şiddetle emrettikten sonta, rnk olduğu yerde kaldı. 
ehramın için.e doğru yürüd.Um. dçiınde, tuhaf bir korku vardı. Bu-

<Karanlıklar içinde ilerlemekte iken nwı .için mum)-aya bir daha bakmağa 
birdenbire ve derin bir hayretle bir cesaret edemeden medh.ale doğru, ge -
ku.rOaıı kesmeğe mahsus yer önünde bu- risin g~riye koşmağa başladııu. 
lundum. Bu mczbahın ortasında, b~ «Dışarı çıktığım vakıt, benzim pek 
tan başa bez şeritlerle sarılmış bir insan çok saramı" olaeak ki yaverim M of .. 
gördüm. Bu insan bir mumya)'1 anıdırı- du~mu sCtrmak :mecburiyetini hiıaetti, 

yo.rdu. f ben cevap yerine ehramuı meclhünio 
c Bu görüş karşısında , ne hal geldi- eskLı;i gibi ve daha n1uhkem olarak ka--- -...... 1 .... a _., .. 

- - _,, 

Dans Nedir? 
20,000 

larla 
sene evvelki dans
bugünkü danslar 

arasında ne farklar var? 

Gençlere tavsiye 
Heyecanlarında dizgin, ah/akla
rında sansür olmıyanlar için dans 

fayda yerine zarar verir 

(DaM) ve (Raks) ın tarihi İnsanlann tarihi ile beraber 
başlar. ilk insan cemiyeti kurulduğu zaman (Dans) ta bu 
cemiyette hazan ccğlence~ ve hazan da vahşi ve yan vahşi 

kabileler arasında bu~ün de dansın hususi ve mühim bir 
mevt vardır. 

Kablettarih araıtırmalar üzerinde çalışan alimler yirmi bin 
sene evıreline ait insanların yapyış tarzları üzerinde bulduk
ları izlerde bir mağaraya rastlamıılardır. 

Bu mağaranın kil toprağından yapılmış zemini üzerinde 
danstan mütevellit ayak izleri bulmuşlardır. 

iptidai kavimlerde dans bir ibadet sayılırdı. 
Cenğe gidenler daruı ederler, cenkdekilcrin zaferi için dua 

edenler yine <lana ile bu dualarını mabudlarına ulaştırır
lardı. 

Danalardaki hareketlerin her birinin ayn ayrı manalan 
mevcuttu. Sevinç dansı, zafer dansa. matem d&nsı. ibedet 
dansa vücudun, kolların, bacakların ve baıın ayrı hareketleri 
ile birbirlerinden farkla idi. 

lnsanlano bayatlanna bu derece karıfan dana daha küçük 
Yattan ib"baren haflıyan buauai bir terbiye aiatemine, usulüne 
tabi tutulurdu. Bir kedi yavrusu bir pa- V"ucut ve rab siizelliiine titiz bir iti- tün milletlerin keodileriae maNu. olan 
muit yaY111au bir pamuk yumapnm üze- na gÖeteren bu milletler dansı C9tetik ha- milli daMlannda yalnız Dete kaynaiı de
riae nud insiyaki bir savletle atılırsa ve kurundan olduiu kadar ..bhat bakımm- ğil muntazam hareketli bir idman aheaği 
bir lnz çocuğu bebek oynanuwıu nuıl elan da çok faydalı söriirler ve onu feaa de görülür. 

SCYene iotidai devirlerde her çocuğa nazarlardan. fena tc9İr ve telkinlerden, Daman bir kazanç vaaıt- olaTalr.: lnıl· 
öylece ve daha ilk adımını atbğı sıralar- fena neticelerden uzak tutacak bir ahlak larulmuı orta çağ eonlarında haılar. 
da dans öğretilirdi. NuaJ ki kedi yavra- disiplini altında tutarlardı. Franaada dana tiyatro aahndcrinde bir 
sunun yumakta oynaması fareyi yakala-
ması için bir hazırlık devri, kız ~ocuğu
nun bebekle oynaması yarınkı analık his
sinin kuvvetlendirilmesi demek ise dan
suı da küçük yaştan telkin ve terbiyesi 
bir ibadet hazırlığı sayılırdı. 

iptidai insanlarda mücadele ve cenk 
ancak pazı.a kuvveti ile olduiundan dan-
11n vüdidwı kuYvetlenmesi bakımından 
da oynadlğı rol işi.kardır. 

Eski Mısırlılar, Giritliler, Yunanilerde 
dmıa çok aaJu 'bir disiplin altında bulUIUlr
da. Çünkü dana en büyük ibadetti. Dinf 
danslarla eile.ce dan.lan araaıDda ritm 
h.kıırundan bidıirine ali benzemi>"ea 
ve benzememe9i lazım ~en farklar mev-
cuttu. 

pat.ılması emrini verdim. 
<Bundan sonra, bu yıldı.z benim reh

berim oldu, he.r haıpten evvel lfÖl'ünlir
dii; onwı ı.şığından harbın netic~sini an
lıyordum.> 

cN apolyonu teskin ve tcscl~ gay
ret ettim. Böyle §eylerin hakikat ola
nııyacağuu belki de bir &örüş hataııaa 
dÜ§tüğün8. söy1eclim. Bunluın hiç bir 
tesiri olmadı. lmparator tilüaia. -ubk 
SÖ'W'ek istidad•m g(iıstel'ell- ~a 
baıkınUta devam etti. Bir arabk impa
ratwuıı gö:derinia yap..rdılml aörclUm. 
lınpıaratıor heyecan ve tees&ilrle: 

-BtTMEI»--

Eski danslar ~imdiki gibi kucak kuca- meslek olarak kutlanılmaia on sekizinci 
ğa, göğös göğüse yapılnn danslara ben· asırda haşlamı tır. 

umez.lerdi. Ya yalnız oynanır, ya kartı· Dansın bu kadar g\izel faydalan kar
lıklı oynanır veya grup halinde dans edi- şısında ve bilhassa modem asır dediii

liTdi. miz asrımızın Amerilcad:ın yayılan mo· 

Danııan ruh ve nete üzerindeki tesirini dem danslannı.p tchlikdcrini de g(jz 
ilk insanlar anlachkları İçin yalntzken ve önünde tutmak lil7.ımgrJir. 

•decıe ne,elenmek için kendi kendilerine Dana aadec.e bir ruh ve beden tcrl>i-
ck oynarlardı. ycsi bakımından ve "em eğlence ~ 

Ariato, cDanı, vücuda verdiği bazı fifa veya te~avi şeklinde telakki ettiii
İDIYDa harekederi ile ioaaada arza his.ini miz zaman onun lehinde meYki altrw.. 
taMlt eder, ~ecaaa arbn'I'> diyor. itte Y oba •&nrla4 dolu vaziyetlerin. ~öiis 
~le lae)"KaA •-ele ve heyecana art.• eöiü-e yapı- baıreltctlerin billNı!IN 
malt için -i yunaniler Mrp da.-nı icad gençlerin &..plan üzerinde bırakacağı 

etnütlerdi. mak:Us tesirine cdan.ın faydası• diy~-

Hareket ve jeat itibarile döi\ite ı...zır- yİZ. 

layan bu damm hararetli heyecanı cen· Dana. heyecant tllhrik eder. Harelcete 
sa?Wferi daha büyük bir ••letfe düt- gecen heyecan1anna dizgin vuramıyanlar 
man iizerine eevkederdi. İ9e danstan fayda yerine nrar göriirlcr. 

Y"me .iti ,...aailerde verilen büyük Sinirleri bozulur. Zaptetmeie çalrştdctım 
ziyafıedewde m,,.let •hibini• ve ailesi ateşli hislerin frensiz ve ltttsı boş bırakıl
efradmaa (hot ııelcli.i&) .... iyetinde mi- ması bir çok ahlak ·~ 11il.- faeialanmn 
..liderinin. davetlilerin karpaaıda oyna- _, teşkil edCI'. 
malan ,.ntı. 

Her milletin kendine roahsu• bK dana 
tekli~ uali oldaimıa gÖR danM pek 
a mıilll Wr nwlU,ıet de vermek kabildir. 
Ve be milli dıııımlar Dt. t.*li imter çihl 
İalır:I' ...... halillde olma. mbı ta1m1t .di

Dansı bu gün de yirmi hin sene evvel
ki insanlar gibi l>ir cibaden telakki et
mek. onu daima sağlam bir a1'1lkın san-
sörü aftında tutmak, cemiyet kamınlan
nm alıllki kayıtlan ile benıbt-r salm ah
Jlk, inde kuvvetkTini de harekete gdİT'-

ci IMitiia je.tlerine ıaimen daima tenaiz mek bu,:ünün gençkrine maddi ve ma
kalm1tlar ve temiz kaldıkları için de da- neVİ atldtatlen btkımından yapacağnnn 
ima p~. Ve dikkat ecYine bü.- en büyük tavsiyedir. 

Tarihi macera 
,, Demir Maske Fransa tarihinin 

kördüğüm noktası ve esrar romanı -47-

Hanriyet biraz şaşaladı. O, (monsen- Emrini verdi_ Bir kaç adım yaklaştı- madamlarm arasında sıkı bir iş birli- ~lince: ~ düprek baydda. Binaena-
yör Lui) nin mevcudiyetinden haber - lar ve On dördüncü Luiyi sinirlen.diren, ~ bttlun~a daha ziyade kani ol- lli?saaclt! ederseniz sbe ban.un da d&- leyll 1- lınd. blNnh tamamen hat bl-
dar değildi. sabırsızlanchran uzun bir reverans ya?- muştum ve hele yine bu sabah 'genç lil1erini ~ 1D1f aaJl)atıilir. 

Lorenin sualine şu cevabı ·verdi : tılar. bir yetim kızı size prezante ettikleri O. diiırdü-a Lui, Hmuiyetia 9iide-- - A.W.nıyorsunuz madam .... Çünkil 
- Siz, kralın kardeşi ve Fransa tacı- - Madamlar .• Sizleri benim şahsırn ?aman onların bütün pl!nlanRın bu riade hakikate uygun pek çOk aolr:ta-- ben Luiııi hem çok seyfyorum hem de 

nın veliahdı olan aM"ö.::--yÖ• nün çok ya- üzerinde bir suikast tertip etmek ve be- genç kızı si7.in kolltarınız arasına at- lar görm~ ve kaşlarım ~ deima sevecejim. 

kın ve smiıni dostu değil misiniz. Kral ni öldürmek istemekle itham ediyorlar. mak olduğWlu anlamıştun. - Söyleyiniz .. Devam ediniz.. Kral böyle söyliyettk Marki dö Lu· 

ölünce yerine o çıkacak değil mi? İkisi de ayni hareketle başlarml kal- - Fakat güzel Hanriyetim.. Bütün Dedi. VUYaya dönd6 : 
- Eğer bu maksadı takip etmiş isek .. dırdılar \'e ayni metin sesle cevap ver- bu söylediklerinizde fena bir şey gör- Madam tekrar sö;ıüne devam etti. - Matmazel dö La Valyer §imdi ne-

Knal ölünce yerine (Mösyö) yü geçir- diler: ıniyorwn ben.. - Sir .. Bir :kaba su koymak için o rededir biliyor musunuz? 
ınck istemiş isek. Bu iscle sizin de ortak- - Aman yarnbbi.. Bu.. Kabil mi?... - Sabrediniz sir_ İşte bu sebeple- kabın boş olması lazım. Bir kalbe yeni. - Şüphesiz odasındadır sir .. 
lığına bulunmak lıiz.ım.. Çünkü (Mös- Bu suali bize siz mi soruyorsunuz. De- dir ki gerek ŞÖ\•alyenin ve gerekse ~u bir a~k sokmak için de o kalpte mevcut - Hemen gidiniz .• Benim tarafımdan 
)'Ö) nün karlSl olduğunuz iıçin o kral mek bizi m~rm itham ediyor. ınadanıların bütUn hareketlerini UJ'.ak- aşk hislerini çıkarmak icap eder. Bina- buraya gelmesi için rica ediniz. 
ohıl'SB ~ de kraliçe olacaksınız. - Ben ve yahut •Madam• itham edi- tan tarassut ediyordum. Oyun, çok gü- enaleyh Sir .. Bunlar evvelA sizi seven- Marki, bu emri ifa jçin odadan çıktı. 

On dördüncü Lui: yoruıı. İtham edenin ehenvniyeti yok... 2le.ldi. Plin pek ınUkemınel hazırlanuuş- Jeri sizden soğuttular ve uzaklaştırdılar. On dördüncii Lui, kaşları çatık bir 

- · Yine dolambaçlı yollardan yürü- Asıl itham edildij'tiniz me~leye cevap tı. Size tuzak olarak sesilen yetim kız Ve taarrudannı t! .. Matmazel Dö La halde ve asabiyetle müteına.diyen dola-
)'orsunuı.. Sizi bu suretle harekete sev- veriniz. sizi teshir edecek, kalbiaizi avlıyacak ve Valyere kadar uattıJar. pyordu. 

- Nerede? .. Nereye gitmif? .. 
- Masasının üzerinde majeateaize hi· 

tabcn yazılmış şu zarfı buldum. 
Kral, zarfı heyecanla ~arak içinden 

çıkan kağıdı okudu. 
Ağzından bir sayha fırladı. 
Markiye doğru yürüdü. 
- Çabuk... Dedi. Çabuk arkasından 

kot-'Un.. Zavallı çocuk .. Yine çılgın bir 
hareket yapıyor.. Çabuk olun.. Matma
zel dö La Va1yc.r Karmelit manastırına 
kapanmağa gitmiş.. Kolbcre söyle he

n1'!n yola çıksın. 

- Şu halde sir Kulber bu vaziyetten 
istifade ederek yukanda baygın buldu
ğumuz genç kızı da emirlerinizi yerine 
getirmek tizere Karmelit manastırwa 

bden sebebi ve maksac:bnw. anlatınız - Pardon Sir.. İtham edenin çok o zaman bu yükselişi ve elde edeceği nü- Kral hiddet ve ~ecanla haykırdı: alladaoı- baluşlarwı şövalyeye dik- ıöCürsün. 
töval~.. ehemmiyeti var. Çünkü hata etmiyen fuzu sayesinde bualar diledik.le-i gibi - Ne diyor.ıunuz madam! .. Luizi teh- mi§ı, intikamını almış olmanın sevinci - EYet •• Eve-t .. Fakat çabuk olsua. .. 

~. hu sırada odaya ıiren ma- bir kimse varsa o da ınajestenizdir. Ma- hareket edebilecekler ve yahut ta bu dit mi ettiler~ ~inde bulunuyordu. 
dam Dö Sm•ason ve kontes dö Montes- jestenizden başka her kes yanılabilir ve I genç kız size ram olrnıyacak. O zaman - Tehdit ettiler demiyOl'wn sir .. Fa- Madam Suvuon ve madam Monıes.-
Panı ~tererek: bilhassa bazı sebepler yilzilnden hataya ela evveıdcn bazı.rlanmaş bir katil... Bir kat seven her kadın muhakkak~- paa ise aralannd• sizli, müsMb&i ve 

- İşte cevabım sir .. Dedi .. Benim ye- ve ... ZaAfa dü§ebilir. kıs~ katil tarafından hayatllllZa kıyı- tır. Onun kalbini öldürmek istediler ... - kurnaz bir tebessüm teali ~rdi. 
l'in\e onlar ceYap versinler. Kral, yengesine döndü : ~ak. Çünkü cenç kı.aın böyle bir }ıue. Ve ~valh kız.. Madanı Suvuson ve Marki dö LuV\MllWl yahm •vdet et-

Marm ve kontes sap san kesilmişler- - Hanriyet ... dedi, söyle.. keti sizin hiddetinizi bunların fuıerine Montespan sizin nasıl bir tehlike içinde tiiW gören on dördiineil Lui sa'-rsızlık 
di. Tehlikenin bO~ mılamışlar- Hanriyet Dangleter, asabiyetini gizle- ~virecektir. Bunu önlemek için sm öl- dama tınnanchtınızı g&t.erdikleri :u.- ve adişe ;pnde 90l'du : 
clı. Maamafih metin görilnUyerlardı. meğe çel~rak cevap verdi : düreeeklerdi. Sir... Bu plMun. \,irinci man... - Ne haber? 

Kral, ~rt bir~ : - Sir ... Bu sabah majestenirle olan lnsmmın tatbıi.kini bizzat gördanüz. Bu- - Luis bunu gerdii mU?.. - Sir .. Matmazel dö La Valyer oda-
V'nklaşmız... husu~i ~metnden sonra söva)ye ile nun icin dt-lilf! ihtivac votc .. İkinci kısma - 8"t göeıdl .. Hewı cörd6 hem ele aaııılıa JOL 

Çok acele etsin. 
Kral bunu müteakip ) uıııruklıanru •

karak madam Suvason ve madam Moa
tespan.uı ilzer.lerine doğru yürüdü. 

- Madaınlar .. Dedi.. Sizleriın hakkı· 

ruzdaki d~<;Üncelerimi zannederim 
lerimden okuyorsuauz. 

Madam Dö Montespan eğidi. 

·- •iTllBIH -



Pasaportsuzlar! 
Pariste nasıl yaşarlar? 

Fransa ile İsviçre hududu • a·rasında · tenis Jopu · gibi 
~tlıyan insan~ar v~. Pariste 

(lb•Yİ vesika) alanla?'ın hayatl,rı 

ltalya. Tunusa giremez! 
T 1HU1.ta Majiıto /tattım yapan adam 

ıniikemmel bir mii.dalaa hattı 
onun kadar 

tesis etmişti 

T onusu elde etmekle Italya Akdenize 
nasıl hikim olmak istiyor ? 

!tal ya Haricive ft4Zın Ciano nümaJIİKileri• orıQ.nc1a 
Tunus 11 (Bertnn Juvenel imzası ile ı tmda tabedilmektedir. Akdenlzi ikiye bölmektedir. ıiaıy~n1aı 

Paris-Soir'e biJdriliyor) - RomJdan DlifünUyonun .. F.ier vaziyet bunun Sicilyayı ellerinde tuttu1dum"a göre 
Tunun beni götüren deniz tayyaresin- abi olsa idi, eler Italyaya ait toprak- boğazın §imal kısmına sahip ve hakim· 
de Tun~ ~ıka~. "?~yon adlı Italyan !ardan birin~e Fransa lehine bir halle dkler. Boğazın ortasında ve kayalıklar· 
pzetesinın direktoril ile beraber .seya- hareketi sez.ilse idi Italyan polisi orada dan ibaret olan Pantellaria kU ülc 
bat f!ttim. Bu gazetenin direktörü San- bir Framız gazetesini Tunusta bizim · adasını adamakıllı tahkim e~ bul~
ta Maryanın bir nevi cHenlaym oldu- onlara yaptığımız gibi himaye ve mUda- maktadırlar. Eğer Tunusa yerle§ecek 
tunu dünkil mektubumda bildirmiştim. faa eder miydi? olurlarsa boiazın §imal .sahilini de ~1-
(1) Tayyarenin üç motörUnUn giirültU- Marakefteki muvaffakıyetli tecrübe- ]erine alacaklar ve o zaman Cebelüt&. 
stı, çok ~ilbek sesle konU§ll18klığımızı !erinden sonra Tunusa gelen umumi rıktan Süveyş kanalına giden yoldan, 
icap ettiriyordu. vali Labon bu diyara, itiraf etmeli ki kendilerinin müsaadesi olmadan kim • 
Muhatabım dedi ki: şimdiye kadar bir parça ihmal ettiiimiz seyi geçirmiyeceklerdir. Italyanlanıı 
- Ben, Tunusta sakin yüz bin ltal- büyük kıymet ve ehemmiyeti vermek- Tunu.su elde etmek için olan bu çok 

yanın his ve menfaatlerini müdafaa edi- tedir. Tunus, çok zengin bir iptidai mad- kuvvetli istek .sebepleri karşısında 
yorum. Bu Italyanların hemen ekserisi de ve servet k:aynajıdır. Bu kaynağı iş- Fransızların da burasını §iddetle müda
Sicilyalıdır. 1881 de Tunus topraklan )etmek biç fliphesi.z ve her §eyden ön- faa için lhımgelen sıkı tedbirleri alma· 

.Meınlekecln N hud1'tlaT aTcısıncla mekik dokuyan 1'e hiç bi,. topTağa 
1cab1'l edil mi yen paaatorUuzlaT 

Almanyadan pasaportsuz olarak Fran- "tıktan sonra beni salon adını verdiği ko-1 aşağıdan iki tarafın hududunu ayırır. üzerin~e 8000 Italyan vardı. Bugün ora- ce bir para i§idir. Tunus toprakları az ları en bUyUk vatan borcudur. 
saya iltica etmi§ biri anlatıyor: vuk gibi bir yere soktu. Burada benim Ve dönemeç yeri derin değildir. Ka111 da mevcut yüz bin Italyanm üçte ikisi para ile çok randıman verecek kabili- Tunu.sta alman Fransız tedbirleri sa· 

Her günkü gibi bir •bahtı. Bastil gibi daha bir çok kimseler vardı. Bunlar tarafında ise Fransız hudud muhafızları Tunu.sta dojmU§tur. Yani orada bir yeüedir. Toprakaltı hazineleri hudut - dece halltm Italyaya karşı hissettiii asa• 
meydanı civannda küf(Uc bir otel oda- beni cinayetini i§ledikten sonra firar et- bulunmaz. Oradan Fransa toprağına~ ltalyan nesli yetişmiştir. suzdur. Fransız aermayedarlannın şim- biyetin tezahürlerinin fena neticelerini 
mıda oturuyorduk O sabah odamdan miş bir~ bir katil sandılar. rünmeden geçebilirsin.. Slnyör Santa Marya, Mussolini ile diye kadar az iltifat ettikleri bu feyizli önlemek delildir. Tunusun bir d\l§man 
pk:mıf, e>tel merdivenlerini Jnmi§tim. Ka- Fransız polW belki dünyimm en nazik Dediğini yaptım. Fakat Fransızlar da Lava] arasında yapılan _ve Tunu.sta bu- topraklar bundan IOnra tam veriminl tecavüzüne ka11ı müdafaası için bUtUJı 
paua yanındaki mektup rafında ve otur- polisidir. Fakat benim için onlardan da- kurnaz çıktılar. Beni hududa kadar le- lunan ltalyanlann tedricen Fraıımzlq- vereceklerdir. Tunusta mühim miktar- tedbirler alınmqtır. Mesut tefler emri 
dulum odanın numarasa yamncla kendi ha ~ bir di1fman olamazdı. ÇUnkil tiren memurlar fniçreli nıuhaıfııQI 1na tırÜQIUI halrkıncbı olan a0 lafl"871 in - ela to.fat ye ~ ihraç edilmek- d!d' .. trup ... ,...~ .. 
Mresime yazılmış bir zarf buldum .. Çok hepsini peşimde zannediyordum. Onlar- oyununu keşif veya tahmin etmiJ ola- kir etmiyor. Bununla ~... Tunus dir. Pek az sonra maden kömürU yiln lır. W ~ '1\aausta \lr Raı,.n 
.-vindim. Ne kadar :ramendır ailemdftı dan birini yananda ıördüğüm zaman caldardı ki nehrin dönemeç yerinde I~~eri reisi w Tun usta ltalyan m~lli ve ve pamuk ihracatına da ba§lanac~ktır. tecavüzUnil çok daha nvel cfilıUnnriil 
haber alanwhiJm içiiı ve 'betka .kimse- muhakkak 'beni y•kalamak: iÇin geJdi beni enselediler. ~tijrel varlısınm tanınmasına fiddet- Venedik sarayında oturan Mussolini •e icap eden tedbirleri de almı§tır. As-
de adresim buJnnmadaimclan bu mek- zannediyordum. Çüııldi zabata hudut - Derhal topraklarımızı tmel.. le taraftardır. Tunuaun Italyanlara il- bunlan peWA biliyor. Ve yine biliyor kert e9nn fq etmif obnamalrla beraber 
tup bana epey ~ haberler getiri- harici etmek için muhakkak · beıibJı pe,.- Bak.. Şu ileride Wr kUçUk koru var .. bakını istemediiini. böyle bir iddiayı ki bu leJ'Wtler Italyanm gıda, iptidai fU ciheti ilindan çekinmeyiz ki Tu
:rordu. AceJe acele zarfa yırttım. İçinden fimde kil. itte bqadan bisikletli bir po- Gördün mü. Oradan korkusuzca ~ proıe.to edercesine aöyliyor ve burada, madde ha]mn1ndan muhtaç olduğu feY· musun İtalyanlara karp müdafaa 
-ıı. -e geçebilirsin. l"ransamn politik idaresinin çerçevesi 1~•- u.......... Tun , ide .,..... müdilrltiitl hefJıkh bir kaiat pk11. lia aeliycır .. ~be benim için mi? .. Be- 0

" d .acnur. ~"' o, usta petroı e et- hattını yapan adam, Almanlara Ur-
~ fiS!rle ,.ayordu : men yolumu Clellftiriyoi'um.: Otobüae Sanki Fran.sızlarla Jsviçreliler ~· için e Italyan haklumm ko~- mele suretiyle ltalyanın lngiltereye fi Majino hattının yaphpw lı6-

c"Of haftaya kadar Fransız toprakla- biniyorum. Sabmılıita iki polis var. Ba- tenis oynıyorlarda.. lsviçre toprafına dan •e ~ ~~~den ıbaret bir muhtaç olmamumı gtiz önünde tutnnıt- yük hizmeti ve fiil! yardımı göriilen hat'-
rmı terketmeniz ihm olODur• . na'billajorlar .. Yoüa tamchlu mı? Oto- geçtim ve te~ yakalandım. Hudut arzu takip ettiiini ıleri .uıtlyor. tur. biye nezareti istihkam dairesi reisi ,.. 

Byyülar olam.. •Şimdi .ne . yap.ak- bUaün ÖJl kaP.ndan atJıYor Ve yere dö- muhafızının evinin yanındaki kultıbe - ~~-De v~le Henlaynm da Çe- Tuıwa ltalyanm eline ıeçeftk olursa n~l llorendir. Ve pnera1 ..... 
ima. ~Wllen mUddelhJZatmak için po-. ftiyQniın.: Noktadald •polis yamm8 ko- ilinde~ uyu~an lı:öpeje. ppta ile. bak - -"~adaki Sud~~ için •de bunu Italya ~ ne bUyUlı:, ne fevblide bir Ren lahillmnde olduiu sibi TuBill Ji.. 
miidUriyetine ı., vurdUdL. Yallenalar f'IYOI'· . Eyvah Yaüh,.CU.: . Yerden :-'~~ dejibe onun bır bannaeak ye-~ be,an ettiğüıi hatırlat:tnn Ye nimet olaeaktır? dudunda da milkemmel bir ıntW.r.ııl 
•s anan memuru h.na : kalkmamla bçmam bir oluyor. bana söyledikleri ile ltalyanm mıihte- • lfte ıt.lyan mtiddeiyat w ihtirasuu Heri meydana getirmlftir. BbuieNı.,ii 

- Siz, dedi, bizim mH•aclemi& olma- İtte fotr pplralı, elleri paltmunun ce- Anlatılan Fnnıaıdar -bemsnle oyn_a - lif ıehirlerlnde fqlst tef)dJltı tarafı&. alevliyen 8ebepler bunlardır. ltalya lstele bile Tunusa lirem& 
... çahpnıpnnz Ustelilı: ••meniz J&.. binde bir anı h.na söderini dikmif.. ::u ı.s!;!:;:.i:ey~_!~-~Uf üo~cU- dan yapılan ve yapbnlan l'nma aley- Tunusun Stratejik kıymetini anla -
zım 8el• M1'1l7i de venn-nipinlz Muhakkak alvil bir -ıı... komi9eri.. Ba- :r- ~ suu hindeki halk nihnayiflm aramdaki far- mak lçm Akden.ii haritasına bir kerre (1) Mtıluınirin ilk~ •• (Yewi 

....._ yoldan aeçtim ve bu aefer yakalanDıa- kı tebarüz ettirdim. bakmak \..&&....~ ed il · ı..J-.. •--) d"-'-"' ___ ..,. • · 
.Kaaun Wima tutmıyor. Size yardmı na dolru aeliyor .. YaJralandık. Zabıta- dım. Geceyi bir deiinnen l8ıÇaiı affıMa Dedi ki: ...._.,-llC'~ er. esma uugw nnr "~ •11-·- wef'"etwUffit"· 

etmek isterim amma. Elimden hiç bir nın emrine itaatsizlikten Uç ay hapis.... geçirdim ve tekrar Parise ıeldim. -tek- - Ben, Tunustalri I~ mllD 
ll'Y gelmez. Çare yok.. Uç haftaya ka- Ve sonra da.. Nezaret altında hudut eh- rar bu kalabalık payitahtın insan seli hlalerini rencide etmi)'ecek pldlde p
dar huduclumuzun dıpnda bulumnalı- p..... içine karqtım ve bu sefer doiruca Pa- J.pnak vazifesiyle muvmdun Tunus, 
mım. Ellerime kelepçe vurdular ve iki me- risin yahudi mahallesi istikametini tut· heyeti umumiym itibuVle si.yuıl teh-

Evet.. Çare yoktu .• Anlapnak lhtima- mur arasında fa1'k garından trene bin- tum. remm dellttlreeek Franmz wya ltal -
li yoktu .. Ve ben.. Bir yere gidemez- dirildim. Y-ıaımdakUer derhal dizleri Burada bana tarif edilen harap bir yan olacak.. Bu beni a]Akadar etmez 
diın .. ÇünkU param da yoktu.. Alınan- U.stUne battaniyelerini koydular ve i>- evin ipini çektim. içeriden ~'M- bu hıuusta Duçenln dti§ünc:eleri nedir 
yadan kaçarken ne vesika, ne pasaport, kaııbil oyununa bqladılar. Tabit beni si ile beraber bir köpek havlamata ıel- biJmlJIOl'WD. 
ne de para alamamıştım. Uç hafta Po- •iJama bailadıktan 90DJ'8.. eli. Sin,ör Suıta Marya bayle lliiylemek-

lonyada kaldım. Oradan Macari.stana iki defa tren deiiftirdik Diba- Is- Kapıyı bir kadm aç&ı. Anlaftık. içe- le beraber Tunm fati8Uerinin Roma 
lilrdüler. Artık serseri hayat serisi bq- viçre hadudu Uırerinde S ..• .istas)'enuna ri girdim. Burada kaçak ve muhacir fa§i.st tetkilltın.a bailı olduklanm ve 
~ Yugoslavya, İtalya. lsviçrede geldik. Trenclnt iadik. 11'enha yollardan bir st1ril yalıudi muıtedai vardı. Jlaaa onbırm hareketlerinin llUl90linl tara-
~ ayni .sual : hududa dojru yürilyoruz. Vakıt gece. dar ve karanlık bir oda verdiler. s.ıon fından ehemmiyetle takip edildilini de 

_Pasaport?.. Etraf karlı .. Bizi ıörenler muhakkak vazifesini gören bir de dalö?kdvnRiUt •klamadı. BUtun bu söder bana nk-
Ve ayni netice: kayak sporuna çıkınq turiatler sanacak vazifesini gören yerde bulunanlarla ~ tiyle HenlaJ'IUD Çek.osJcwaklarl anlat-
- Hudut harici.. nibaytt hutlut ~un kamüzi bo- bu.it ahbap oldum. Burada 'Romanyalı m.ak hnk•nı oldulu vmininde ve Çe-

N -~- · ., yalı ve topralr kulübesi &ıtlae ıeldik. bir haham, iki '-·-öl, iki ermem. bir kıoelovaklan ilfal etmek için kullandıiı - ereye ...... yun... Ko1- .... JHOM.J" 

- Bizim toprağımızda olma da nere- ft kanlı ,Upbem h&Da refakat bç ltalyan n la& mm.tlerden iman· 1ilanı hatırlattı. 
.:a_ 1 1 eden zabıta memurlarını ~orlardı. 1ar vardı. u--ı de pasaportauzdu. Hep- Tayyaremiz üç saat .ama Tunusun 
ıııe o ursan o.. bilir ...... ,_. 

Istanbul tacirleri üzüm 
ihraç etmek istiyorlar 

Jatanbul 16 (Huausl) - Şehrimizde

ki bazı ihracat tacirleri TUrkofis mil -
dtlrlıiliUne müracaat ederek Istanbul
dan UzUm ihraç etmek ii7.ere müsaade 
verilmesini istemiflerdir. Şlmdild hal-

müracaatini nazarı dikkate alarak I.s .. 
ta.nbuldan UzU:m ihracatı yapılmasuım 
milınkün olup olmadıjını tetkik etme19 
başla""fbr. 

de bütün ecnebi memleketlere UzUm LONDRADA INctRLı:RlllZI 
ihracatı yahıız lzmlr limanmdan yapıl- RACBET ARTl'I 
makta ve bu ihracat, tktuıat vekAletinin TUrkofia, Londra fUbesindea TUrD-
lzm.inleki kontrol tefkiIAtı tarafından fis mUdUrliliüne &elen malam.ta ..-, 
standarizuyon ninmnamesine uygun Londra plyuumda natilrel ~ iDdr 
olup olmadığı tetkik edilmektedir. stoku kalmmnl§ ve kutu incirlerine de 

Türkofis müdUrlUtu ihracatçıların ralbet çok artmı§tır. Hiç kimse bizi kabul etmek istemiyor. Kim onlar kaç defa böyle yolcu - si de memup oldulu memleketler tara- üstüne ıelmi§ti. Karaya ayak basar bas-
Nlhayet Fransa .. Kovulanların .... Ka- luklar yapmı~ardı. Biraz dinlendik. fından adil takibata maruzdular. ilk maz tamamen bir Fransız toprağı Uze- ---------------------------

puıların yegane sıiındıiı diyar .. Fransa Kolcunun bnamuı hazırladığı .sıcak önce beni ıUpheli gördüler ama .anra rinde bulunduğumu anladım. Gümrük, Mütekait, dul ve 1 Devlet şurası 
çayı içtik. Nihayet- hareket zamanı gel- itimat ettiler. Şimdiki halde bıuadayµn. sokakların manzaruı, kahvelerin hu.su-

idi ... Fakat ... Evet ... Bir nokta var.. di K 1 da L--be tl · --..l- Tun 
·. o cu ucnı r olma1t Uzere dör- Kaçak aipra satmak, ıazete aıUveni- :siye en tamamen Fran.slMll. us, ce- t ' l t k · ı t k 

Burada yabancılar ve puaportsuzlar dümilz yola bilzüldilk ve hududa geldik. Jiji yapmak suretiyle gündüzleri çalışa- nup vilayetlerimizin büyük şehirlerine ye fm maaş Q Tf eş J 8 8 0 U 0 U 
için çalısmak sureti kat'iyyede yasak.. Ellerimden kelepçeyi çıkardılar ve ba- yor, milmkün olduju kadar zabıtadan çok bemiyor. Tıpkı Tuluz gibi .. ltalyan-

Halbuki yaşamak için para... Parayı na sviçre hudut muhafızlarına gözilkme- kendimi uzak tutuyor ve.. SUrünUyo- lann saçma milddeiyatlan ~mda İstanbul, 16 (Hususi) - Tekaüt b- Ankara 16 (Hususi) - Devlet '6-
lemın etmek için de çab§mak ]Azım. Giz.. den Isviçre topraklarına gireceğim yo- rum. Bakalım ne zamana kadar? şehir birden ayaklanmqtı. nunu mucibince ınaq alan mütekaitler- rası tefkilit ve vuiteleri hakkındaki 
liden gizlıye çal1Ş1rsınız .. Fakat güniln lu tarif ettiler. Evet .. Fransanm resmt Italyanlar hiç seslerini çi.karamıyor- le dul ve yetiinler altı ayda bir yolda- kanun projesinin mUzake~e llecJl.. 
birinde polis ı.izin kaçak çalıştığınızı ha- bir memuru komşu memleketin resml lardı. Bununla beraber halkın haklı ve maya tabidirler. Bu yoklama m&af .sa- sin bugünkü toplantısında devam edil· 
ber alır ve d~rhal elinize mavi vesikayı memurunu atlatmak için ne yapmaklı- Romanya Yella hcb için asabı nümayifleri kaqısında ltalyan bipleri için bir külfet tefkil etmektedir. mi§tir. 

verir. ğım lhımıeldiiini bana (resmen) llÖy- . satul ........ yat konsoloshanesini, ltalyan halkını her Maliye vekileti bu külfeti mümkün ol- Öjrendilimize göre hükilmet bu ka-
Mavi v .sika .. Yani hudut harici vesi- liyordu. Ve bqka türlü de yapamazdı. ı.tanbala pUyor. hangi nahoş bir tecavüzden muhafaza duju kadar hafifletmek çarelerini araş- nuna mütenazır olmak üzere devlet .... 

kası .. B na da işte böyle oldu. Maalecef l.sviçre hudut muhafızları teı - İSTANBUL, 16 (H U S U S İ) için Konstantin garnizonundan Tunusa tınyor. rası bütçesine munzam olarak yeni wr 
Şmdi nn 1 alte<lcccktim .. Önümde Uç tik üstünde idiler. Daha hududu geçip Romanya veliahdı için bir yat satın alın- kuvvet sevkedilmi§tlr. Yeni valii umu- Öğrendiğime göre vekAlet, maqım tah.siaat kanun projesi hazırlamaktadır• 

haftayı netice iz teşebbüslerle geçitdim te birkaç adım atar atmaz karanlıktan mış, fakat bu yatı vapurdan denlı:t in .. mi mösyö t.bon tek bir Jtalyanm bur- bizzat alaiı mütekaitlerin fotojraflı nU- Devlet §Grası tefkillıt ve vazifeleri 
''e 0 iha:1et 21 günlük müddette bitince bir gölge çıkarak yanıma yaklqtı: direeek vinç olrnadıiı için yata hlmil nunun kanamasın iatemiyor ve bu au- fu.s kAiıdı ıöstermek prtiyle yoklama- hakkındaki projenin kanunl8§"'u:mdall 
bavulumu alarak otelden çıktım. Böyle - Vesika!.. Pasaport!.. Buçgi vapurunun limanımı:ıa ıöıMleril· retle ltalyan gazetelerinin fiddetli li - dan istisna edilmelerini kararlaştırouf- IOnra devlet f(Uumm teşkilltı pDil • 
benim gibi pasaportsuz.lan, vesikamzlan Ve cevabımı almadan, benim pasa- mesi mecburiyeti basıl olmu§tUr. Vapu ADlanna yeni bir nepiyat vesilesi ver- ıır. liyecellnden hazırlanmakta olan ~ 
daha doğrusu ·Mavi vesikalı· lan giz- portsUz olduiuma emin derhal lsviçre bugUnleNe ıelecek Ye içindeki yat Jl. memek istemektedir. Ayni kolaylıtm yetimlerle dullar hak· PJ'OJe ile bu ıeniflemeden husule aele-
lice banndıran bir yer oldutunu biliyor- topraklarını terketmemi ihtar ettL man....ı. ..._ lndlrtlecektir. Y alna kalyaa .Jıromo]cıahaM?i delil, landa da tatbiki için tetkikler yaplmak- cek muraflar karplanacaktır. 
dum. Oraya gittim. - Peki ama.. nereye gideyim? Veliahdın yatmı idare edecek oı... 6 o..,_ pzetesi de muhafaza altındadır tadır. Tetkikler bittikten 90Dl'8 tebUi Yeni tefkilAt lumununun tatblP 

Bu yerin patronu olan koca göbekli Isviçreli muhafız gUldU. vari ve mürettebat ta phrlrmze ~ ve Italyuı propapnduı yapuı bu tah- kanununun yoklamaya ait macldelerinıl konması devlet f(Duı bütçesinde • .. 
bdın benden .-aport tordu. (Yok. .. ) - "Oziilme .. dedL Şa .ııri görtlyor- ıııatı müsait bir havada Köatenceye ıa. rlkçl pZete her pce Fnma ukeJI t.dil eden yeni bir lamun proJMl ._. nede 'lo-80 bin lira kadar bir fu1ahk 
6'ediın. Suratuna lilPbeli ,Upbeli bak- SUD Ya.. Onun boyunca ririL Bu nehir kuvvetlerinin m1ıhefau n hima;resi al-~ husule ptirecektlr. 



s. FERiT ECZACIBAŞI 

e 1 .A a m e 
Nezle, Grip, Bronşit ve biliimuırı Burun ve Boğaz hastalıklarına karşı 

Büyük şişesi 30 kuruş. Taklitlerinden sakınınız Depo: Şifa Eczanesi 

e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:. IZMtR SJCıı.t TtCARET ME-: M .. t kb J 51MURLU~UNDAN: e us a e ~ • \..ı.1enimank lzmir tub-i) unva-
• ~ nile lzmirde birinci lmrdonda dairei 

ı . Hava t i 1 mahsusuında .... bapta müntefir ka-
ı 51 nunda yazılı m•wnelat ile iftilal 
• - • eden ifbu bank peıW. anftlll ve 

14/12/1938 tarihile tudikli ıiıkii
ler ticaret kanunu hlldimlerine ıöre ı 
sicilin 2393 numarasma bJJt ve tes- 1 

cil ediLfiii ilin olunur. 
lzmir sicili ticaret memwlaiu res

mi mührü ye F. Tenik İIUUL 
1 - Sirküler. 
Denizbank Umum M~ 

1 
İstanbul Sicilli tic~ dairella!n 

23188 No. aile mukayyet ve 4. 4. 
1&11 ... l 'J de nesredilmi• olan ban
bmmn Mika lirküleri hükümleri
• nihayet ~u ve bundan 
böyle devam edecek muamelat hak-
kında qailda yazıb husuaat ve imza 
örneklerinin nuan dikkate ahnmaaı
ru rica ederiz. 

1 - Bankayı ilzam edecek her 
türlü mukavelit Ye teahhüdabn ida
re meclisi reisi veya bumdan birile 
umum müdür tanfmdan, 

2 - Ummn müdür ile umum mü
dür muavinlerinden biri tarafından, 

3 - tiri umum müdür muavini 
tarafından müıtet'eken imza edilme
si lizundtr. 

4 - Bankanın cari muamelitına 
mütedair muhaberat. muhasebe. ka
sa, cari he.aplan, havale, kefalet 
mektuplan, ç~k'er 11?!\kf:.1.lZlar ve aa
İ!' evrak en az birisi biri"lcİ d°'rece
cle olmak üzıetoe, iki selihiyetli im
zavı ta~ımabdır. 

5 - Umum mfüfür bütün r:ubelcr 
için, her biril'in i~aya ıel"hiye•tar 
bir memurn ile b1r'•l~e imza edf!bi-
lir. 1 1 

'saygılanmT,. 

Milirtakbel hayat... boyle uır uayatı 

ğön•nck ve yapmak inşaallah hiç biri
nıir.e nasip elmu. Yüzünde zehiFli gaa- ' 

ludao. korunmak i~ bir muke.. Y.ine 
Eehirli gazlardan korunma tertibatlı bir 
Çocuk arabaSaıu. yürüten kimselerin so
blct8 do~ğı bir hayatı kim arzu eder. 
'Dünyayı bir harp halinde havadan teh
dit edecek zehirli ölüme karşı her türlü 
1tôniriina tedbirleriDi bq vuran insan
lar ieSimde g&odtt~Uz glbl bir çocuk 
arabası da icat etmişlerdir. Arabanın 

baca gibi olan yerinden zeruri tufi,e 
edilmiş hava girmektedir. 

5 /IIT enin /938 
Denimank um~ müdürllik 

Fınnası 
Birine• derecede ımzalar 

Haşmet Dülıe 
'Müdür · 

Faik Aksoy 
M. M•vini 

lkinc:i ............... 

Sinan Hamit a..ı 
Servil tefi 

imzuı 

i111D1ı 

Mürebbiyenin çocuiun vaziyetini 
ıörebilmesi için de arabanın kapaimm 
ll.stünde bir de pençerıeR vardar. 

Ruih Ertalay 
Servis tefi 

AbclulWa Adi imzası 
IZMIR 4 CU iCRA MEMUR- Muhuel»e tefi 

LUCUNDAN: 
Dosya 93S-535 Sevket Bo7.oğlu imzası 
lzmirde Tepecik Rum kiliaeai Servis §Cfİ 

~anmda mukim iken halen ika -
meqihı meçhul Köprülü muha- UM. NO. 706 HU. NO. 1/181 
cirlleri~denb .. H~nhukt~f~~~L Mahallinde okunup minuı anla-
• .zmır ırıncı . tw; ............. tılan 5/2 inci tepin/938 tarihli air-

amm 6-~~ t~.h •e 35-289 na- küler albnda Denizbank lzmir tuN
Diarab ilallllDA san ananın tah- • e---ile birinci" • ~----ede • r · ·ıe 947 ....___ f •ı .-uuı- uıcn:ııı: ımza ae-

h.,.ak 
1 1 

• ~-~ ':h.'il· 1 ~ lihiyetini haiz olarak mnzu imza-
eme ve ıcraıyenm ıne aıt lan t h- • eti" f H••_... 

ık _,_ • • n za ve U'ny maru ~· 
namınıza ç arnan ıcra emrı: , F ik "''--
ibmeqihınızın meçlmliyeti ha- Dilıe. ~ . a na.o~ ve ''!iM: m-
aebiyle bili teblia. iade edildi~ mma ikincı derecede ımza aeliıhıyet-

• •• lerini .... olarak ima eden .... 
anlatılmıtbr. .-e Hami •--• • fi n--ih .... Ulam Deıfrİ tarilüaden iti- tc•• t ._., Hl"Yll fe a.. 
baren on sün içinde bahıı seçen Ertalay • M!d,•"!'- tefi ~ 
ilamın tahmil ettiği vecibeleri Ath ve ~ tefi Şevket eo;ta
yapmanız lizımdır. Borcu tediye nun o~ anlat~alda ~ la
q tahliyesi ..:ibeaini ifa et -~ ~ ~ Y1IZ otuz sekiz .e
mezaeniz tetkik merciinden •ey& neaı hirinci kinun ayınm on dör
tem;riz Yeyahut iadei muhakeme düncü~ aünü. 14/12/1938 
yolu ile ait olduiu mahkemeden bmir Oçuncü noteri Süreyya 01-
icranın s-i bırakılmasına dair cay resmi mühür -ve imzuı. 
bir karar söaterilmedikçe cebri ltbu •İrldiler ıuretinin daire do.
icra yapılacağı ve yine bu müd- yumda saldı 14/12/938 tarih Ye 
det içinde mal beyanında bulun- umumi 706 ve huauai l I 181 No. lu 
manız ve bulunmazsanız hapis ile aahna uygun olduğu tudik lahndı. 
tazyik olunacaiınız ve hakikate Bin dokuz yüz otuz aelciz senesi bi
mubalif beyanda bulunuraaaız rinci kinun ayının on '-'inci per
hapia ile cezalandırılacaiuuz wı tembe günü. 1511211938 
araanm da tahliye ettirileceği ma- 30kuruthakpulÜZ.Ü.15. 1. ki
lumunuz olmak üzere teblii ma- nun 1938 tarih Ye lzmir Gçüncü no
lr..••na kaim olmak üzere keyfi- teri reuni mührü ve S. Olcay jm ..... 

Jet ilin olunur. 4401 (31J7) 4405 (3119) 

1 

;# '.· . • ~~~. \ . - • • , • . •... .. . • 

IZMIR sıctu TICARET MEMURLUöUNDAN: 

( Americ:an export linet İne lzmir acenteliği ) ticaret unvanile iz
mirde Atatürk caddeainde 150 nwnarab binada muamele yapan itbu 
vapur acenteliğinin tic:anıt unvanı ve W. F. Henry Van Der Zee ve 
Co. N. V. ye verilen yekiletname ticaret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 2394 numarasına kayıt ve teacil edildiği ilin olunur. 

lzmir akili ticaret memurluğu reımi mühürü ve F. T enik imzası. 
1 - Vekaletname 
2 - Beya~"ııne 

VEKALETNAME • 
Birle"ik Amerika hüldimeti Cümhuriyesi Nevyork ki.tlbi adilliiin

ce 21/Son kinan/1938 ~ tanzim olunup tercümesi 15/Mart/ 
938 hrih •e 43351470 nUmUah ve S.-.oğ-lu be!inci noteTliğinden ve 
uh Türlria Cümhuriyeti uriciye vekaleti Nevyork bas koosoloalu
f11ndan 895 ll!umara Ye t51Mart/1938 tarihi ile tasdikli bir lata •e
k8'etname ile haiz ~uz aelihivele binaen müvekkilimiz 
Nevvorlrtft mtdmn ( ~meribn Ex~ Levm inlr) sirkeli namuıa 
Tü"ki"'e Cürrhuriveti hv.J1,tlan dah~klcale boğazı haricin
den itibaren Artalya ve Menin funa ~ Ege denizinclelri 
lmıir ve diV« limanlar için mezlrur kumpanyanın vaourlan acenta
lığına tali •ube olaı"'k lzmirde vaDur ~ ~ ae İlltigal eden M. 
F. Henrv Van De'!' Zee Ye Com. V. JIİ ıa,tn eyledik. Mumaileyhima 
W. F. Henr. Van Der Zee ve Co. N. ~ lzmir ,.._, .-haiveti ....... 
vivesine izafeten her tirlü müateclivat •e leftyih ve evrakı lbunevi 
telmmle bilcümle Muhakim •e mecat; .. devairia her 1o-mc1a mGd
dei. müddeialeyh ve ..ı- aalia ve dahli ctlva ,... itirazülpyr ııfat ve 
auretlerile bidayeten, iliruen, iadeten; •• ........... ve miidafaa 
ve mürafaaya ve temyiz ve tashihi katara ve lteyniyah saire ikamesi
ne ve uhlife ve mümeniz ve hakem ye ehli ltİIJl'e tayin ve azline rü· 
veH mühaaebeve ve reddi iza ve iıtikaiannüMkkim ve teblii ve te
bellu~a. aahtekirhk iddiaama, istiktaba ye pnıteato lce!ide ve cevap 
itaama ve iflia muamelitına mütefeni umunm kaffesini ifa ve takibe 
ve haczi ihtiyati ve fekkine ve mukarre..at ve ilimah müstahsilenin 
ahkamını ic:::ra tenfizini taleı> ve takibe ye. intaca ve ciheti hukukiye 
ve cezaiyede her nevi dava ikame ve takibe, her nevi meblağ ve nuku
du d-..z ve kabza ve sefainin ıeyriaeferine muamelib bahriyeye müte
r.Im-; olrı.rak miivekkille:rimfain aJaica4.ar olabileceii umurun kaffesini 
gere•r ı!ilmrü.k idaıre1eri ve liman dairesi ve sair makamatı aiclesi huzu
runda İcn\ ve ta~be ve bu oopta her nevi evrak ve beyanname~ muka
velename ve icra konttt.r!'.tolan ve u.ire akit ve tanzim ve ima:r-. avu
kat tav;n ve Mline ve ~da tidat olunan uinur ve buauaabn icruma 
vc1hılm\ h:mirdc ··e 'acr yukand~ Y-*7.dı Ege ~nizindeki limanlardan 
müveltki.Jf;.Tim'nn hukuk VP. men•fitAin muhafuuı zımnında müna
.~., "~ umıt.un kiffeainil-. clereceye kadar icraya ınemn 
olanak 'Ü.tere lzmÜ'de- (V. F. Hetırt Va" ~ 7.~ ve C..o. N. V.) lmıir 
ıuhcsir\ rHı> ve tayin eyledik. 

fstanbu1da Galdci yolc\ı salona ldttşısmda Tahir hanında mukim 
Hayri Arap oğlu Vf' ~riki sirkeli ıüilriına imzayA mezun sü.-ekadan 
AH Havri Arap oilu ve K. P. ,Rizopuloa. 

Pul iberinde 10/T~ievvel/.938 tarih ve Hayri Arap oilu ve 
Şki. ~irlceti 't'um~t Yf! im"' ı..... ı •. 

N. 16691 - 1740 
Okunup anlablan bu v~e }ltindaki im:ralar ..mı ve hü-ri

yetleri dairece maruf Hayri ~P oiıu ve teriki •İiketİ namına imza
ya mezun fiirekidan Ali ffyri AJ.p oğlu ve K. P. Rizopuloaun olup 
huzurusalıla vq •lemit llulundiddannı tuclik ederim. 

10/1 .. t~n/938 tarih ve TUrkive Cümhuriyeti Beyoilu betim".i 
noteri AJ. Helim ~u reami milıGr ve IWlllQa bir iİnza. 

Genel ayı: 1336J özel "yı: 3/42 
ı._. Yekiletname suretinin ......- gÖllerilen aalma ve clo.ya

.mmla ahlamulan mübrizi tarafmdaq İmzah nüahuma uypn olduiti
nu tudik ederim. 

Bin dolma yüz otıg sekiz yıla ikinci tetrin ayının yedinci gaurteei 
günü. 7/11/1938 

lzmir ikinci noteri reuni müllrii E. Erener İmzalı 
Umumi No. 632 Huau.t No. l / 46 
Bu velıiletname mretinin au olunan aalma ve mnmai 632 Ye 

huauai 1/46 nu.-a ile .-..m tan&ndan imzalı olarak do.yada ... 
la laalanan MBetine m11ta .. htmw tasdik ederim. Bin dokuz yüz oba 
aekiz senesi birinci kinan aymm onmacu emmrteai lfÜDÜ. 

' 10/12/1938 
30 kunatluk pul üarine 10/tıc.a-a 1938 tarih ve lzmir 3 ündl 

aoteri reemi mührü .. s. Olcay İalDlt. 
T. C. 

iKTiSAT VEKAıEn K; 11CA
RET UMUM MODORLMO 

Şirk. 

iLAN 

ANKARA 

2. Tep-in 1938 

lktısat Vekaleti iç Ticaret Umunı 
müdürlüğünden: 

30 ikinci tepin 1938 tarihli kaaun lriikümlerine tevfikan Türkiyecle 
ça ..... ama izin verilen emebi firketlerincleu American Export l..inM 
Jacorponıted (Amerikan Exaport La:FD lnlr.) tirketi Türkiye ,..,,., 
vekili bu defa müracaatla hais oldaiu aelihiyete binaen ıirketin Ça
n•ldq.Je boiua haricinden itibaren, Antal:ra .. Menin limanlanndaa 
batb Ese clen'zindeld lzmir ve diier' limanlar için mezlmr L,....,..._ 
yanın vapurları acenteliiine tirket DNDma Japacaiı itlerden dola11 
çıbcek divaluda bütün muhakemelerde diva eden, edilen ve ÜÇÜD• 

CÜ pim ufatile ...... bulunmak ..... tili tulle olarak bmirde ....... 
acenteliii itleri ile ittipl eden, W. F. Hem.,. Van Der Zee ye Co. V. 
J'İ tayin ettijini biJdirmit ft limn ..... Yeuila ~tir. 

Keyfiyet tetkik eclOerek bnmai hiikümlere uyaun sörülmüt of .. 

IMIR 4 CO iCRA MEMUR - IZMIR tKINCI HUKUK MAH: 
LUOUNDAN: KEMEStNDEN: 

Dosya 38-535 

lzmirde Tepecik Rum kilisesi 
yanındaki hazine arsasındaki bi
nada mukim iken halen ikamet -
ai.b.ı meçhul köprülülü Ayte ta
rafına: 

lzmir birinci hukuk mahkeme
sinin 25-3-935 tarih ve 35-290 nu
maralı ilamına göre hazineye ait 
olan an&Ja İDf& edilen baraka • 
nın bedmine •e arsanın tabliyesi· 
ne ve 1430 kurut masarifi muha
keme ile 5 bet lira ücreti veki.l• 
tin tediyesine dair alelusul icra 
emri gönderilmit iae de ikamet -
gihınızın meçhuliyeti hasebiyle 
bili teblii iade edilmittir. ltbu 
illn tarihinden itibaren 10 on 
sün zarfmda •ükmün vecibesini 
ifa ile borcu ödemeniz lazımdır. 
Bu müddet. ijiade borcu iiMm .. 
seniz tetkik merciinden veya tem
yiz ve1abut iadei muhakeme yo

tzmirde •enenlik mahalleaincle 
80 sayılı evde oturan ft ılsın ka • 
zuı hane 11 ldltük 2 abife 6 da 
kayıtlı Ahmet oğlu Fuat mel.ke
meye müracaatla kendisi Nikbay 
aoy adını tescil ettirmit iae de m&• 

halli Nüfuı müdürlüiü kenclbme 
ayrıca Uçtu aoyadını tescil etmit 
oldujundan s.-ek Nikbay Ye ,._ 

rek Uçtu ao1 adlarını istemedi • 
jinden ye ba.fka aoy adı •leeekta 
muhtar olmaJE üzere bunların ref. 
ine -- "ftllil ... ---. -
talebinin muhik aehelle mlltenit 
oldalu anlafdaut ola.aım Iİlelt • 
ni kanunu medeninin 16 acı Jliad. 
Msi •ükı:aaue ....,.... • .,., 
ve Uçtu 80)'&dialmm refiDe •e 
keyfi1etin Hüma malalıemec:e b-
rar •erilmlt olcluianclan keJfiypt 
,,.lranJd madde lallmafine s•e 
ilan olunur. 4406 (3114) 

lu ile ait olduiu mahkemeden ic- -----------
ruün seriye bırakılmaama dair 
bir karar s&terilmedikçe tahliye 
ve cebri icra yapılacağı Ye yine 
bu müddet içinde mal beyanında 
bulunmazMmız bapia ile tazyik 

Nezle - Grip
B aş - Diş 
Ve Bü.tün 
Ağrıları 
Derhal 
Keser 

malda ilin ohmm. 

olnneoiınız ~ halribta aiuba
lif beyanda lul.murianız 'hapia 
ile c:aalanclına.caitna teWii m&• 

kanıma kaim olmak kere keyfi-
yet ilin olunur. 44CD (3115) 

Eczanelerden 
1 - 12 lilı 

ambalajların 
ısrarla 

arayınız. Ve 
talılitlerinden 

sakınınız 

18 T. s.nl 1138 
2 Krt. ... pal 

Udlaat velllleti iç tic.et .. ._ ........ Nimi MI. imza. 
Umumi No. 634 Huauai No. l / 48 
Bu~ luretinİD .... mlanan ....... umumi 634 ....... 

..t 1 /'48 numara ile mihrlzi tanfmdm imzala olarak do.,..mda 
saldı bulunan ıuretine mutabahtmı taidlk eclerhn. Bin dalma ,a. 
otuz aeldz aeneai birinci kinun ayınm onunca cumuteai sfinü. 

10/12/1938 
10 la.utluk tayyare n 15 kmatluk damsa pulan üwine : 
lzmir 3 indi noteri remli mit.ü Ye S. Olca:r ir==e11. 

AVRULARA G 1 D >. T alı•in Piycılanın Aıçı bGfı marka pirinç anları 
le1111İn en aon terakkiyatına pre yapılmıştır .. . 



• 

.ıABı•E tu 

Emlak ve Eytam s·ankasından: 

Eau No. YER t Eski Yeni Taj 

A. 229 Hasanhoca M. Osmaniye sokak 
Ada 364, Parsel 2. 

A. 231 Hasanhoca M. Osmaniye sokak 
Ada 364, Panel 7 

A. 232 Hasanhoca M. Osmaniye sokak 
Ada 343, Parsel 116 

A. 233 Hasanhoca M. Osmaniye sokak 
Ada 364, Parsel 3 

A. 234 Huanhoca M. Osmaniye sokak 
Ada 343, Parsel 117 

A. 235 Hasanhoca M. Y olbedesteni Servilihan 
A. 236 Huanhoca M. Osmaniye eski Mirikelam 

Han. Ada 343, Parsel -
A. 285 Hasanhoca M. Y olbedeateni 

Ada 342, Parsel 26 
A. 298 Buca belediye caddesi 
A. 299 » 

47,49/43 

37/35 

62/62 

45/41 

64/64 

55/12 
12/32 

47/ 23 

48, 50/52 
54, 52 
48, 50 - 54/1 
52, 54154 

A. 300 

A. 301 

A. 302 

A.303 

A.304 

» » 5411 48,50-56 ,56 
52,54 

A. 305 

A. 306 

A. 309 

A. 310 

A. 311 

A. 313 

A. 326 
A. 329 
A. 330 
A. 341 

A. 352 

A. 353 

A. 377 

A. 393 

A.403 
A. 417 

A. 426 

A. 427 

A. 430 

A. 442 

A. 443 

A. 447 

A.448 

A. 449 

A. 451 

A. 455 

A. 456 

A. 459 

A. 472 

A. 489 

A. 490 

A. 522 

A. 532 

A. 552 

A. 561 

A. 562 

A. 563 

A. 572 

A. 574 

A. 575 

A. 583 
A. 592 

A. 608 
A. 621 

A. 629 

A. 633 

A. 649 

» )) 

)) }) 

Haaanhoca M. Y olbedesteni 
Ada 342 
Huanhoca M. Y olbedesteni 
Ada 342 
Huanhoca M. » Servili han 
Ada 342 
Haaanhoca M. » » 
Ada 342, Parael 137 
Huanhoca M. Karaosmanoilu hanı 
Ada 343, Parsel 89 
Huanboca M. Bayındırlı çarıısı 
Ada 364, Parsel 16 
Huaılhoca M. Bayındırlı ÇUJısı 
Ada 364, Parsel 17 
Hatanhoca M. Y olbedeateni 
Ada 343, Parsel 36 
Bayraklı Burnava caddesi 
Bayraklı K'anarya sokak 
Bayraklı Kanarya sokak 
Hasanhoca M. Y olbedesteni 
Ada 342, PParsel 14 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 
Ada 364, Panel 12 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi 
Ada 364, Panel 12 
Huanhoca M. Osmaniye caddeıi 
Ada 364, Parsel 6 
Kuzuoğlu çarfısı Şalvarlıoğlu hanında 
Ada 343. Panel 121 
Karat-. Mahmut Hayati sokak 
Birinci Karantina Yıldız.tıpı Gönül sokak 
Ada 722, Parsell 
Karşıyaka Aleybey Mirat sokak 
Ada 17. Parsel 6 
Kar41yaka Alavbey Naldöken Tramvay C. 
Ada 13, Panel 5 
K .... ıyaka Alevbey Naldöken Tramvay C. 
Ada 14, Parsel 19 
Kar41yaka Aleybey Ciht.n aokak 
Ada 20. Panel 14 
K~ıyaka Alevbey Naldöken Tramvay C. 
Ada 13. Parsel 11 
Karşıyaka Alevbey Suzan sokak 
Ada 16, Parsel 22 
Karşıyaka Aleybey Fenerci sokak 
Ada 14, Panel 2 
KaJ"lıyaka Aleybey Han sokak 
Ada 14. Parsel 6 
Kar41yaka Aleybey Çakıcı sokak 
Ada 9, Parsel 4 
Karşıyaka Alevbey Han sokak 
Ada 15, Parsel 5 
Kar4ıyaka Alevbey Cihan sokak 
Ada 16, Panel 20 
Kar4ıyaka Alevbey Süreyya sokak 
Ada 26, Parsel 9 
Karşıyaka Alaybey Sevda sokak 
Ada 15, Parsel 38 
Kar4rvak" Alavbey Hamamcı sokak 
Ada 44. Parsel 16 
Karşıvak,111 Alaybey Alayemini çıkmazı 
Ada 44, Parsel 28 
Kar41yaka Osmanzade Reıadiye 
Ada 11 O, Parsel 16 
Karşıyaka Osmanzade 2 inci Aydin So. 
Ada 101 Parsel 21 
Kar41yaka Osmanzade Rahmibey So. 
Ada 108, Parsel 1 
Karşıyaka Osmanzade Ref&C)iye C. 
Ada 113, Parsel 5 
Karşıyaka Osmanzade Ru,en sokak 
Ada 108, Parsel 1 O 
Karşıyaka Oamanzade Ref&(liye C. 
Ada 109, Parsel 15 
K~ıvaka Osmanzade Mabet aokak 
Ada 109. Parsel 14 
Karşıvaka Osmanzade 2 İnci Aydın So. 
Ada 99. Parsel 5 
K~rşıyaka Osmnzade Reşndiye sokak 
Ada 109, Parsel 10 
Oçüncü Karatq tslahane caddesi 
Karşıyaka Alaybey Mektep aokak 
Ada 16, Parsel 35 
Tepecik Sürmeli sokak 
Ayavukla T opraktepe sokak 
Ada 1849, Parsel 3 
Karataş M. 9 eylUI aokak 

Orhaniye sokak 
Birinci Azizive Kınm aokak 

3/4 biaaeai 
Dayıemir M. Y eldeiirmeni çık. 
Ada 87, Panel ıs 1/2 his. 

48, 50 
52,54,56 

58 

48,50 60 
52,54,44/1 
55/10 

55/4 

55/17 

55/10 

26/12 

52/2 

83/11 

73 
5 
4 4 

55/4 

33 29 

21 

3 

29 33 33 

39 35 

63-7-8 

2/2 2/3 
26 - 26/2 

44/1 25/1 

106 108/1 

113/115-109 

5 7 

120 116 

5/2 9 

9/10 2 

18/20 14 

18 18/1 

2 2/1 

1 3 

15/17-15 

8 4 

2,4,6,8 

7 1 

30,49 41 

60 

2 6 

64 

14 10 

52/1-5/1 

8 8 

29 6 

58 60 

17 111 
27 ,29 - 29,29 

- 89 
- 45 

157 /13 Tjl69 
1-3 
47 

94 94 

NEV'l 

Mağaza 

» 

Dükkan 

Mağaza 

» 

» 
Oda 

Mağaza 

Dükkan 

)) 

Mağaza 

Ditkkan 

)) 

Oda 

Mağaza 

Oda 

Mağaza 

» 

Dükki.n 

» 

Mağaza 

.F:v 
F.v 
F..v 
Dükkan 

Maağza 

Dükkan 

Mağaza 

Mağaza 

F.v 
Arsa 
70 80 M2. 
Arsa 
174.50 M2. 
Araa 
1Q7. M2. 
Arsa 
~ı:2.so. M2. 
Arsa 
1 ~14.50. M2. 
Arsa 
569 1\12. 
Arsa 
518 M2 . 
Ana 
1347. 50 M2. 
Arsa 
322. 50. M2. 
Arsa 
154. 25 M2. 
Arsa 
392 M2. 
Arsa 
589. 50 M2. 
Arsa 
731. SOM2. 
Arsa 
8M2. 
Arsa 
441 M2. 
Arsa 
41 M2. 
Arsa 
533 M2. 
Arsa 
250 M2. 
Arsa 
208. M2. 
Arsa 
690, M2. 
Arsa 
3116 M2. 
Arıa 
1913. 50 M2. 
Arsa 
1854M2. 
Araa 
546 M2. 
Arsa 
930 M2. 
Ev 
Arsa 
484 M2. 
Arsa 
185 Artin 
Arsa 
527. 72 M2. 
Ev 

Ev 

Ana 
80. M2. 

f'ENI JISIR ı' Kanunaevveı cumartesi 19P. 

T. L. 

Sayın Bayanlar 
Bütün İzmir ve Ege halkının severek 

tanıdığı biricik san'atkar kadın berberi 
----- MİNİK smci BABAOCLU 

1300, 

1400, 

600, 

2100, 

400, 

650, 
200, 

900, 

400, 

200, 

200, 

200, 

200, 

175, 

150, 

150, 

500, 

200, 

350, 

350, 

2750, 

500, 
29, 

100, 
140, 

1270, 

130, 

1000, 

200, 

240, 
91, 

69.80 

260, 

2 80, 

120 

420, 

80, 

130, 
40, 

180, 

80, 

40, 

40, 

40, 

40, 

35, 

30, 

30, 

100, 

40, 

70, 

70, 

550, 

ı oo . 
h.8{! 

2n. 
Z,"J. 

254, 

26, 

200. 

40. 

48. 

1 ~" 

13,90 

471,63 94,33 

118,80 23,76 

77.13 

117,60 

235.80 

356,75 

4, 

15,43 

23,52 

47,16 

71~5 

0,80 

176,40 32,2e 

12,30 2,46 

213,20 42,64 

1s, ıs, 

208, 41,60 

207, 41,40 

623,20 124,64 

1435, 287, 

556,20 111,24 

163,80 32, 76 

izınirde moda aleminin umumi arzusu 
üzerine bu kerrc tesis ettiğim (Alsancak 
Mesudiye caddesi İntikam sokak Numa
ra 5 teki) şubemde her gün saat •4• ten 
itibaren müşteri kabulüne başladığımı 
\'e sant 18• den ı4n e kadar eskisi gibi 
Keçeciler caddesi No. 640 üç katlı mer
kezinde çalıştığımı arzctmekle şeref 

duyarım. 

10 seneden beri İzmir ve Ege muhitin
de gördüğüm rağbet beni yeni fedakar
lıklar ihtiyarına sevketmiş ve Als:ıncak 
su~mi imrenilecek bir mükemmeliyet
te küşadıma sebep olmuştur. Bir kerre 
7jyarct menfaatiniz icabıdır. Bir gün 
evvelinden randevu nhnmnsı ricn olu-
nur. 

Keçeciler merkezi TELEFON : 3101 
Alsancak şubesi : TELEFON : 3329 

1 - 13 (3108) 

Satılık ev 
Göztepede Halit Ziya bey aoka

i mda 11 numaralı hane satılıktır. 
Çok havadar, konforlu olan bu evi 
aatın almak istiyenler ev sahibi bay 
Zeki'ye müracaat etmelidirler. 

1---6 (3098) 

,.111.wm:ıı 1mı1 ... m15•;ır4_a:ıı_Eı1_ım::ıı_•' 

Foto 

Kemal 
Ytlbaşı müna ebetiyle İı.mir halkı

na cemile olmak iizcre fiatlcrde .. 

'Mühim tenzilat 
Hükümct ka~ı ı ucuzluk sergisi ' 
yanında... 1-10 (3077) 

"'- ~«"il iti! 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN senerer
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 
EB -.. 

marka-- -

lzmjr Vakıflar müdürlüğünden: 
lzmirde Ahmet ağa mahallesinde kain ve vakfa ait büyük tütün 

deposunun boya, badana, sıva vesair tamiratı 9/12/938 den itibaren 
20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuttur. 
Keşif bedeli 2743 liradır. Muvakkat teminah iki yüz altı liradır. 
ihalesi 28 kanunu evvel 1938 tarihine müsadif çarıamba günü 

sut 1 O da vakıflar idaresinde yapılacaktır. 
Talip olanlann ketif ve fal'lnameaini görmek üzere her gün vakıf· 

lar idaresine müracaatleri ve ihale gÜn ve ıaatinde de ihale komisyo· 
nunda haZlr buluntmllan. 10, 14, 17, 27 3448 (3076) 

Buca tenis kulübünden: 
Buca Tenis kulübünün senelik umumi içtimaı 21/Klnunuevvel/ 

1938 çarşamba günü saat 19 da kulübün Bucadaki kendi merkezin· 
de aktedilecektir. 

Ruznamei ıpüzakerat 

Madde 1 - l 6 Nisan 938 tarihinde aktedilmiı olan fevkalide içti-
maa ait zabıtnamenin okunması. 

Madde 2 - 937 /38 senesine ait tanzim edilen plinçonun tuvibi. 
Madde 3 - 938/39 kulübün devresi için bir bütçenin teabiti. 
Madde 4- 938/39 mevsimi için yeniden heyeti idarenin intihabı. 
Madde 5 - kulüp umuruna müteallik diier buıusatın müzakere 

edilerek bir karara bağlanması. 

. ), ... :- . . . ~ .. - - . , 

ve Bağı 
Sayesinde bir çocuk gibi KOŞAR, ATLAR, ATA ve BİSİKLETE biner, KÜREK çeker, tenis oynar, danseder, 
güneş banyosu nlır, velhasıl bütün spor hareketlerinize rahat ve neşe ile devam edebilirsiniz. 

FEMiL ve BAG t Artık kaclmlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuştur. 
ı- E M j L ve 8 A G ~ o kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar mayolar altJııda bile sez:i.bnez. 

_ kullanan kadın mevcudiyetini katiyyen anlıyamaz. 
FEMiL ve B AGI Mikrop yuvası oıan eski usu1 bez ve pamuk tamponların bayanların bütün 

hayatlarına mal olan rahim, tenasül ve sinir hastalıklarının önüne geçmiştir. 
Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti Bayanların (Aylık temizliklerinde yalnız FEMİL ve BACLARINI şükran ve 

takdirle kabul etmiştir. Sıhhatiyle alakadar olan her bilgili bayan her zaman n her yerde : 

F EM 1 L ve BAGINI 
Candan gelen bir sevgi ile kullanır. FElUİL her eczanede ve büyük ticarethanelerde daima 

metine hazır bulunur, 

A. 650 Dayıemir M. Dayıemir sokak 12 12 Arıa 5, 1, 
Ada 86, Parsel 3 

A. 651Dayıem.ir M. Yeldeğinneni çık. 

A. 653 

A. 658 

Ada 87, Panel 20 
Üçüncü Karat~ Asanaör sokak 
Ada 655, Parael 19 

102 102 

19/1 

48. M2. 
Arsa 
16 M2. 
Arsa 
62 M2. 
Ev 

8,20 1,64 

42, 8,40 

325,50 65, 1 O A. 667 
Burnava Yaka M. 2 inci Yaka ao. 
Birinci Sultaniye M. Havai ao. 
Ada 45, Parael 11 1 /2 hissesi. 

50 50 
22/1 

100, 
8 ,72 

20, 
1,74 

650, 130, A. 671 Akçalı Mescit M. Damlacık sokak yokuıu 53 59/1 

Arsa 
62,50 M2. 
Arsa 81 , 16,20 

169,50 33,88 Ada 102, Parsel 57 27. M2. 
Ev A . 681 hnariye M. Burç sokak 7 

50, 1 O, A. 690 Kar41yaka Osmanzade Y llf&l'oilu S. 
Ada 117, Parsel 11 

Arsa 
702 M2. 

40, 
351, 

8, 
70,20 

263,86 52,78 A. 701 ikinci Karataf 9 eylUI sokak 112, 114, 116 - 92, 94, 96 
118-120 - 98-98/1 

122, 124, 126 - 100, 100/1 
100/2 

2000,- 400, 
A. 701/ 1 » « « « 2250, 450, 

2800, 560, A. 701/2 « » » » 4500, 900, 

60, 

20. 

12, 

44, 

Yubnda izahati yazdı emJalôn pefin. ve takUtle ödenmek üzere pazarhkla aabflan 21. 12. 938 çarfUD· 
ba ıünü saat on birde yapılacaktır. 

lateldi olanların hizalannda yazılı depozito akçamı veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve yanla-
nnda Lirer fotoirafJa nifm tm.elerini aetirmehri. 14 17 (3095) 



Balık 
h llô 

yağının tazesi 
eeztP. es·nde 

E,caa Kemal AkDt diyor ki: Kemal Kamil Balık Yağı yalnız Hi-
W Eczanesinde aatılacakbr. • 

938 MDeSİ ... mahsulü, pla UYVetİ yübek, içimi çok hafif bir 
1e1fwttir. 

Mideei Dillere tavsiye dederim... 

Herkesin 
ettiği 

üzerinde ittifak 
bir h.a k~kat : 

Sabah, öğle ve ak.,...aın her yemekten 
ımnra ~ndc 3 defa 

Kullanmak 

Şartiyle 

tRADYOLIN 
Di.§lerinizi tertemiz, bembe

yaz ve sapsağlam yapar. Ona ~ 

yirminci asır kimyasının bari- ·~~~·.,.,. 
kalanndan biridir. denilebilir. 
Kokusu güzel lezzeti hoş, mik
roplara karşı tesiri yiizdc yüz-

clür ... 

R A D,YO.ll .8,~ 
• • "'· • .• c . ~ 

KullauaoJar, dişlerini t~n ucuz ş~raitle 

sigor ta ettirıniş sayı lırlar sabah öğl~ vt~ 
akşam htır yemekte n sonra günda 3 defa 

d islerinizi hrçalayınız. --li:k\: -- \~~' .. ,. :.. 1':~R:'·~~ -. 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür ! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

D ik k at 
Ediniz 

Bu ilk tehlike ai~iiv&11~riai görür görmez derimi 

NEVROZiN 
A!mall lazımdır 

:'lıif.'VROZIN so!t1k ~li!ın~ fena akıbetler doğurma. ma m:.ni ch:ı.-ıkla 
beralıer biitün ıstırapları da dindirir 

lı-:ıbında .ırtin:lc 3 kase nlın:ıhilir 

Umdal 
UMUMi 3 NiZ 

ACENTALI· 1 L""D. 
HELLENİC L.NES LTD. 

SAHiFE JJ 

O i,·ier ve Fratelli Sperco 1 Deu tsche Le ... 
Şürekası V E!pur Acentası 

BİRİNCİ KORDON REES ADRIAriCA S . A . Di M B B R'~ G. • • H. HAM U v 

va ate l .. inie 

. -- - BiHASI rEL. 2443 NAVİGAriONE . 
ATHINAİ vapuru 20 kanunuevvclde POLO 

3 
b" . . kt! da Lo P. FOSCARİ motörü 13 - 12 - 938 de WElSSESEE vapuru 19 dan 24 ilkkA-

. . • . ld vapuru ırıncı anun n- v 

beklenilmekte olup, 23 kanunue~c e dr d eli .. k ka k . limanwuza gelerek 14 12 de Leros Ro- nWla kadar, Anvers (Dogru) Rottcrdam. b a an g p yu çı raca ve aynı za- - . . . 
han~ket edecek, Rottcrdam, Ham urg d Lo d H 11 . . ..k 1 k dos Brindisi Bari Trieste ve Venedik li- Bremen ve Hamburg ıçın ylik alacaktır. . man a n ra ve u ıcın yu a aca -
\e A~versa limanları için yiık aı:caktır. tır. - manlarına hareket edecektir. YALOVA vapuru 2 den 7 son kanun;: 
GRIGORİOS C. lI vapuru 28 kanunu- Deld he 1. vanı J.ini BRİONİ motörü 15/ 12 tarihinde ge- kadar Rotterdam, Bremen ve Hambur, 

evvelde beklenilmekte olup, 30 kanwıu- SC ~. . _ e• e lerek ayni gün Patnıos, Leros, Kalimuos için yük alacaktır. 
evv<.>lde hareket edecek Rotterdam DELOS vapuru bırıncı kanunun orta- r· nk"" Rod h k t d ekti" ' . . .. ' . sta oy ve osa are e e ec r. 
Haı.nburg ,.e Anvcrsa limanlan ıçın yuk ~anda Hamburg, Breınen ve Anversten CITrA Dl BARİ motörü 15/12 tari- --alacaktır gelip yük çıkaracak.Ur· hinde l k · ·· d İ tanb 1 p· · ge ere aynı gun e s u , ıre . 

HEu..AS vapuru 2 kanunwxıni 1~39 UVERPOOL HAftl Napoll Marsilya \"e Cenovaya hareket AllERICAlf EZPORr 
da beklenilmekte olup 5 kanunusanıde ALGERİAN ve LESBİAN" vapurlan edecektir. LİNİU 
hareket edecek, Rottcrdam, Hamburg ve yüklerini İstanbuldn aktarma ederek BRİONİ molörü 19/ 12 tarihinde gc- EXMİNİSTER vapuru 20/ 12/ 1938 de 
Anversa limanları için yük alacaktır. DENİZBANK vapurlariyle İmıi.re gel- lerek 20/ 12 tarihinde Pire, Korfo, Sa- bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

-·- miştir. randa Brindisi Avlonya Draç Rağusa 
BALKANLAR ARASI Spalato, Zara Fiume Trieste ve Vene-

EXTAVİA vapuru 29/12/938 de bek
leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

HATTI diğe hareket edecektir. 
ZETSKA PLOvtDBA A. nide saat 16 da beklenilmekte olup -- --D. KOTOR 9 kanunusani 1939 saat 8 de İzmirden BOY ALE NEERLAH 

-- ~areket c~~cck, Pire, K~~·fu, Adriyatik DAiSE K UMPANYASI DEN NORSKE MİDDEL· 
(( L o v c E N )) limanları ıçın yolcu \"C yuk alacaktır. OBERON . 17/ 12 ta ih" d . . osı.o 

Balkan ittifakı iktısat konferansının Gerek vapurların mu\"asalal tarihleri, 'apuruda H r bın e HAVSLJNJJE, 
h l 

.. k . . t . tt" - . . . . Rotterdaın Amster ın ve am urg BAYARD 14 •ıLL"- da bek ~cyya , yo cu ve yu · ıçın esıs c ıgı gerek vapur ısımlen ve navlunlan hak- . . . ' . vapuru lllUUUJUD • 

h tt ~· 1 ı...- d ral 1 d b " nhh"" 1 . ıçın hareket edecektır. len" + • de • Diep e Nor a men sup .ı ugos av , ..... n ı ı :ın a acenta ır te ut a tına gıremez. . . . ıyor. :LSKen nye, pe, v · 

1 

L O V C E N nah f J t f "Iat J k · · B" · · GANIMEDES vapuru 31 12 tarihin- veç limanları icin hareket edecektil". 

L 
.. ks k: • . 1939 a rız :ı a .. sı a ma ıçm ırmcı de Rotterdam Amsterdam ve Hamburg # 

u Yapuru 1 anunusanı Kordonda la2 numarada aUMDALıt ' 

11 t 8 d bekl ·ı kt lup ''"'~t • d · A 1 - L d .. için hareket edecektir. c a saa e cnı me c o , ........ umumı enız. ccnta ıgı t . muracaat . . 
JG da Con tonza ve Varnn limanları için c.•dilnıesi rica olunur. STELLA vapuru 28/ 12 tarihinde Bur-

--
1 ı .. ek t C'Cl"'cck tir. Telefon : 4072 Müdüriyet g~ :vama ve Köstcnceye hareket cde-

Lükı vapuru p. zar günü 8 kanunusa-
1 

Telefon : 3171 Accnta ;;~NS.KA ORJENrE l.İ• 
SERVİCE MARirjJIJ; 

KOVMA.İN 

I 

I 

\ 

) 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
S~ç!arm dökiilmc~iuc \ 'l' kcpcklcıu•esine ınani olur. K 01Dojen saçların kök

lerını lrnvvctlendirir ve besler. Komojen snçlarm gıdasıdu. Tabii renklerini 
bozmaz, Hitit bir rayihası vardır. Komojt>n Kanzuk ~ eksiri maruf enmae
lerle ıtriyat mağm.alannda hulunur . 

Ai fitr 
T AZE 

ucuz 
TEMiZ 

iLAÇ 
Her türlü tuvalet çetitleri 
Hamdi Nüzhet Çançar 

~ 

SIHHAT ECZANESi 

Toprak mahsulleri ofisi l z mir 
şubesinden : 
Müessesemiz namına Ajanslerımızdan gelecek buğdaylan depola

rımıza boşaltma ve depolardan çıkartma iileri açık eksilhneye konul
muflur. Knt'i iha!e 26. 12. 938 tarihinde saat 15 te yapı!acağın:!~n 
tnlipier bu lıusustaki şartnameyi §Ubenıizde görebilirler. 

13 18 (3086) 

DUROSTOR vapuru 27 ilkkinundı 
NIEN KUMPANYASI bekleniyor. Köstence için yük alacak· 
RİO NEGRO motörü 22/ 12 tarihinde tır. 

Rotterdam, Hamburg, İskandinavya ve 
Balbk limanları için hareket edecektir. 

GOTLAND motörü 27 /12 tarihinde 
gelerek Rotterdam, Hamburg, Gdynia 
İskandinavya ve Baltık limanlan için 
mal alacaktır. --

--
.JORNSTON W AIUIEt'tl 

ıhılU Ll'D. 
A viEMORE vapuru 8 80ll ldnun 939 dıı 
bekleniyor. Burgaz, Vama ve Köstence 
limanlanna yük atacaktır. 

--
SBRYJCE MAJdriME 
Romncdn Kanapanyan 
ALBA JULİA vapuru 20/12 tarihin

de gelerek Malta, Marsilya, Cenova li-
manları için yük ve yolcu alacaktır. Vapurların hareket tarihleriyle nav 

İlAndaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki değişikliklerden acenta me 
lnrdaki değişikliklerden dOlayı acenta suliyet kabul etmez. 
mesuliyct kabul etmez. Daha fazla taf- Daha faz.la tafsilat için Birinci Kol' 
:dlat için ikinci Kordonda 104 numa- donda 150 No. da V. F. Henry Van Dcı 
rada FRATEI.Lİ SPERCO vapur acen- 7..e<! Yapur ncentalığına müracaat edil· 
tasıu müracaat edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 

TEI.EFON : 2004 - 2005 TELD,ON: 2007/2008 

T OPANE 

Teraziler i 
Titrldyenin en birinci tera zi labrikaSlftlll ma· 

mulitıciır. Takllderinden sakınınız-



•• - il 
.t...alFE 12 l ? Kanunuevveı cumartes! 19g 

ltalva F ansava husumet havası 
Faşist gazeteler -ltalyanın T unuS üzerinde müddei~atını haklı göster-

\J mege çalışarak Fransaya hücumda devam ediyorlar 

Bir anlaşma bulmak için Japonlar niçin Susuyor? 
artık asılmaz bir .. lngiliz Somalisinin giiya ltalyaya ter- Harp masraf /arı 

kedileçeğinden Londranın haberi yok 

Roma 16 (A.A) - Gazeteler parti 
sekreteri, B. Stracenin faşistleri Fran -
sız Italynn- eski muharip cemiyeti ile 
Fransız - Italyan parlamento grubuna 
dahil olmaktan meneden kararına bü
yük bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

Bu iki cemiyet 1935 te Lava! ve Mus
solini arasında aktedilen anlaşmadan 

önce tesis edilıniştL 
'Roma 16 (A.A) - Gazeteler Italyan 

taleplerinden bahsederek Fransaya hü
eum etmeğeı devam etmektedirler. 

Giomale D'Italia ve Lavora Fascista 
gazeteleri Italyanların Tunusta vücuda 
@etirdiklcri muazzam medeniyet eser -
lerinden bahis makaleler yazarak bu 
keyfiyetin Roma tarafından serdedilen 
talepler için yeni bir vesile teşkil ettiği
ni kaydetmektedirler. 

Gazeteler 19 ncu asırda Ita1yan1arın 
külliyetli miktarda Tunusa hicret ede -
r ek bu memlekete iktısadi, kültürel ve 

lngil terede muhalefet ltal
ycıya · karşı azim kar bir siya
set takip edilmesi Qİ istiyor 

Tımustaıt iki görıiniiş 
sosyal bakımdan müessir bir surette nü- l~arak parlamentoda hükümetin hari
fuz etmiş olduklarını yazmaktadırlar. ci siyasetini tenl<lt etmek üzere bir grup 

Faris 16 (A.A) - B.Bonne bugün teşkilini konuşm~lardı. Bu mebuslar 
Amerika maslahatgüzarı B.Vilsonu ka- yine aynı meselenin müzakeresine de • 
bul etmiştir. vam için bu ak§run da tekrar parlamen-

Information gazetesine göre bu mii- to binasında toplanacaklardır. 
lakatta uzak doğu hadiseleriyle Fransa- Ekserisi genç muhafazakarlardan mü
nın Akdeniz statukosunu muhafaza hak- rckkep olan bu mebuslar Çemberlayna 
kındaki kararı görillmüştür. Almaqya ve lUılyayn karşı daha aziınkar 

' Londra 16 (Ö.R) - Ingiliz başvel<lli- hattı hareket ittihaz ettirmek arzusun-
nin Romayı ziyaretinde yeni ve daha ge- dadır. 

niş bir anlaşmaya zemin olarak Ingifü. Londru 16 (A.A) - Lordlar kamara
Somalisinin Italyaya terkini teklif ede- sında beyanatta bulunan müstoşar Lord 
ceği hakkındaki rivayetlerden Ingiliz Birkenhenrd Ingiliz müscfüıh kuvvetle-
siyasi mahafilinin mal(imatı yoktur. ri ve yardımcı servisleri haklnnda bazı 

INGlL TERENtN MUHALEFET rakamlar tlkretm~tir. 
HAZIRLiôI Mumaileyh bilhassa munta1.am ordu 

Londra 16 (A.) - Muhafazakar Dey- mevcudunun kat'i surette 222,000 kişi 

li Meyl gazetesinin siyasi muharriri ya- olarak tcsbit edilmiş olduğunu ve buna 
zıyor: ihtiyat ordusunun 220,000 olan mevcu

Esk.i hariciy~ nazırı Edenin taraftar- dunun da ilave edilmesi lazımgelcceği
larından bir çok mebus dün akşam to~ ni söylemiştir. 

ita/yada Yahudi aleyhtarlığı 

rükselde matbuat balo
sunda bir h&dise oldu 

platforma varmış bulunuyor 
lngiltere ve Amerikanın Çine mali yardıma karar 

vermelerinden Sovyetler memnun fakat Japonya 
bunu şiddetle protesrto edecekti ..• 

Lon<lra 16 (ö.R) - Hankeonun su
kutundanberi Çindeki askeri harekat 
!hakkında Japon kaynaklarında.ki sü -
kut çok mtınidar telakki ediliyor. Tok
yodan ge!en haberlere göre Japon si
yasi mahafili bugünkü hareketsizliğin 
daha birkaç ay devam edeceğini gizle-

' miyorlar. Harp masraflnrı şimdilik ge
çilmesi mii§kül ve hatta imkansız olan 
bir plotiorme varmıştır. Japonyanın 

bugün en btiyük meşgalesi mali mü~kü
Iatı yenme çarelerini bulmak etrafında 
toplanmıştır. 

Yeni kaynaklar bulmak meselesinde 
Kolonel Satonun istisnai bazı teklifleri 
vardır. Japonya ~imdilik bu tedbirlere 
ba~ vurmıyacaktır. Yeni harekat yapıl

mıyacak. zaptedilcn yerlerin tahkimi ve 
techizl~nmeı;i ile iktifa olunacaktır. 

Sungking 16 (A.A) - Çin ajansı bil- Çin as kcrleri 
diriyor: 1 karar vermişe benziyor. Ingiltere ve ve hukuk müsavatını esaslı surette ta· 

Kvangtungdaki Japon kuvvetleri tak- Amerika Japonyaya karşı miişterek zcc- dil etmek lazımdır. 
viye edilmiş ve son alınan malumata rt ekonomik tedbirler tatbikini görüşü- Berlin 16 (ö.R) - Çinin yeni sefiri 
göre Japonların pek yakında Kvangsı yorlar. Japonyanın Vnşington ve Lon- öğleden sonra Hitlere itima1namcsini 
vilayetinde taarruza geçecekleri anla - dra büyük elçileri bu keyfiyetin doğru vermiştir. 20 Eylüldenberi Berlinde bu· 

Bir Japon 1ıarp gemisi 

şılmış olduğundan Çin kuvvetlerinin 
600 bin kişiden mürekkep olan kısmı 
küllisi derhal Kvangsı-Kvaııgtung hu
duduna t~id edilmiştir. 

Tokya 16 (A.A) - Asahi Simbu ga
zetesi diyor .ki: 

olup olmadığını öğrımmek için talimat 
almışlardır. Ancak vatlyet her ne olur
sa olsun hiç bir şey Japonyanın siyaseti 
üzerinde müessir olamıyacaktır. Uzak 
şarkta hadis olan yeni vat.iyet dokuz 

lunduğu halde itiınatnamede Japon i&
tilasma karşı bazı imalar bulunduğun· 
dan bunun tevdii tehir edilmi§ bulunu· 
yordu. 

Tokyo 16 (ö,R) - Söylendiğine göre 
Japon hükümeti Amerikanın Çin bükü· 
metine 25 milyon dolarlık bir istik,.az 
vermesini protesto etmeğe karar ver • 
mijtir. Japonyanın bu istikrazı harb:;o 
devam etmesi için Cine Amerika ıaru· 
fından · doğrudan do"'ğruya yapılmış bir 
yardım gibi telakki edeceği keyfiyetine 
Amerika hükümetinin nazarı dikkati 
celbedil€'Ccktir. Yarın Japon kabindi· 
nin içtimaında hariciye nazırı Hariia 
siyasi vaziyet hakkında ve Amerika' i)c 
Ingilterenin uzak şarktaki vaziyctiiıc 
dair bir rnpor verecektir. · ' 

Moskova 16 (Ö.R) - Amerika ve In· 

gilterenin Çine istikraz vermeleri ha· 
berleri Moskovada derin bir memnu -
niyetle karşılanmıştır. Amerika ve Jn
giltcrcnin vaziyetini müsait şekilde tef· 

sir ederse siyasi mahfiller bunu, bu iki 
memleketin Japonyanın ccnuptaki ha• 
reketin kendi ekonomik menfaatlerini 
de tehdit ettiğini nihayet anladıklarına 
delil sayıyorlar. 

Yahudi Tenora Almarca şarkı söyletmediler Ameri· 
kanın maslahatgüzarı Vılhelmştraseye bir nota verdi 

Japon siyasi mahafilinde beyan olun
duğuna göre Ingiltere ve Amerika Çin
de Şan Kay Şek hükümetine şimdiye 
kadar olduğundan daha tlyade yardıma 

devlet muahedesinin imzasında mevcut 
eski zamanların diplomatik mefnumla
rını tamamiyle değiştirmiştir. Bu mef
humlar bugün artık tatbik edilemez. Bi
naenaleyh Çinde açık kapı prensibini 

Çine ekonomik yardımlarını gii.lcxni
yen Sovyet hükümeti Çin hükilmeüniJI 
emrine emtca olarak 50 milyon ruble
lik mühim bir kredi a~acak ve Çine si-
lfilı, bilhassa tayyare ve toplar tcsliJl'l 
edecektir. 

Roma, 16 (Ö.R) - B. Mussolininin 
riya.seti altında bu sabah toplanan nazır
lar meclsi dahili mahiyette bazı tedbir
ler kararlaştırmıştır. Bunların en ma
nidarı yahudilerin emlak tasarrufunu ve 
ticari, endüstriyel faaliyetini niuuna 
bağlıyan cmirnamedir. Yahudiler gayri 
menkul mallarını ve ticari veya endüs
triyel hisse senetlerini bildirmeğe mec
burdurlar. Yahudilere milsaade edilen 
hadden fazla gayri menkuller bunların 
idnrc ve tasfiyesine memur bir komis
yonun emrine verilecektir. 

Brüksel. 16 (Ö.R) - Ecnebi matbuat 
balosunda az kalsın bir hadise çıkıyor-
du. 

!m 

Baloya beynelmilel artistler yardım 

etmislcrclir. Viyannlı bir şantözün ya
nında iki Alman dnnsözü ve iki Fransız 
dansözü mevl:.i almıştı. Bu meyanda ya
hudi tenor Şmid şarkı söyliyecekti. Al
man diplonınt ve gazetecileri Şmid Al
mancn carkı söylediği takdirde çekile
ceklerini bildirdiklerinden Almanca 
şarkı ~öylemcmesi Şmiddcn rica edildi 
ve diğer lisanlardaki şarkıları çok alkış- Tclavivdcn bir numzara: Sokaklar da Ingiliz tankları dolaşıyor 

.Romanyada tek parti 
Kralın imzaladığı kanun 

milletini tek parti 
Biikrcş 16 (ö.R) - Rador ajansı bil

diriyor: Kral devletin müdafaası ve te
rakkisini takviye mak.c;ndiyle milli şuu
ru .seferber haline sokmak hedefini ta
şıyan millt intibak cephesi adlı tek par 
tinin teşkili için bir kanun emimaıne .. l 
imzalamıştır. Parti eski ve yeni nazır
lardan 25 devlet adamının imzalarını 
taşıyan bir talep üzerine teşekkül et -
mektedir. Kralın müşavirleri partinin 
tabii azası olacaklardır. Askerler ve ha
kimler müstesna, reş:id olan bütün Ru
menler partiye girmek hakkını haizdir
ler. :Milli intibak cephesi ileride.ki se -

1 çimlerde namzet iraesine mezun • birl
i cik teşekkül olacaktır. Bunun haricinde 
her türlü politik faaliyet gizli gibi te
Wtld edilecek ve failleri medent hak-

emirnamesi bütün Rumen 
etrafında toplıyacak 

1 
-B. Bonne Ankara ve 

Bükreş elçileri 
' ile kOD11$tU.. 

Faris, 16 (A.A) - B. Bonnet ya]andtı 
P aristen aynlacak olan Romanya orta 
elçisi B. Ccsiano ile yakında AnJtnraY9 

hareket edecek olan büyük elçi B. Mns· 
sigliyi kabul etmiştir. -·-Nablusta pusuya 
düşürülen İngiliz 
ki taları .. 
Kudüs, 16 (Ö.R) - İngiliz kıtııitırJ 

Nablus civarında bir pusuya düşüriÜ -
:: .. 1 rd' ..,_, İngiliz" k . ""lıniic: dört 
m~e ır . .uu ns erı o ~· . tı 
asker yaralanmıştır. Arapların wY18 

lardan iskat olunacaktır. Rooı.anya kralı Karoı ve veliahdi on kadar ölU ve yaralıdan ibarettir. landı.İ tnlyanlar da Almanları taklit muştur: Reisicümhur B. Roosevelt Av-ı edeceğinden şüphe etmem. 
ederek yahudi tenörün İt.nlyanca şarkı rupa muhacirleri meselesinin ::;ür'at]e İngiliz başvekilinin ne düşündüğü su-
da söylememesini istemişlerse de mak- hallini temin eden bir planı kurmağa 1 aline cevaben sefir demiştir ki : helmştrac;eye yeni bir nota tevdi ettiği notada Amerika hükümetinm Almanya- lenin yapılacağı Umidini izhar etmekte"" 
aatlarını kabul ettirememişlcrdir. çalışacnğımız kanaatindedir. Avrupalı 1 •B. Nevil Çcmbcrlaynın büyük kay- anlaşllmakla beraber bu hususta tam daki Amerikan vatandaşlarına, yahudi- dir. Gazeteler bundan bahsetmemekte, 

Vaşington, 16 (Ö.R) - Londradan muhacirlerin i klınına yanyacak müs-ı gısı dünya sulhumı kurtarmaktır.• bir ihtiraz muhafaza edilmektedir. Ame- ler hakkındaki kararlar münasebetiyle haber yalnız harice mahsus olarak -çe-
dönen B. Kenedi su bcvanatta bulun- temleke arazisini İngilt.crenin temin Bcrlin, 16 (Ö.R) - Amerikanın Vil- rika maslaha~üzan tarafından verilen din ve ırk larkı olmnksızın ayni muame- rilrniş bulurunnktadır. 


