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~a~kev:nde yapılan • hasbihalde Daladye Korsikadan Mus-
Başvekılımız kongrenın ~uka~~eratı soliniye cevabını verdi •. 

süratle tatbik edılecegı 
müjdesini 
verdiler .. 

Istanbul 2 (Hususi) - Birinci köy ve 
ziraat kalkınma kongTcsİne ifti:rak eden 
murahhaelar yerlerine döndüler. Kongre· 
nin kapandığı akpm ualar §erefine Hal
kevinde verilen müaamerede Ba§Vek.il 
Celal Beyar delegelerle aamimi bir ko· 
nu~ yaptı. Kongre kararlannın aüratle 

- SONU 3 'ÖNCÜ SAHİFEDE -

Reisicümhur 
)smet lnönü 

YdlJClf• ıelırilılePine 
seogi ue ıeşeJdıÜl'le
Pinl bfldlriyor .. 
Ankara, 2 (Radyo) - Riyaseticihn
hur urnuint ktıtipliğinden bildiril-: ';. 
mektcdir: 

•Yeni yıl ıniinruıcbctry le Rcisicüm
hur İsmet İnönü yurdun :fter köşe
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

lzmir ziraat bölgesi altı komşu 
vil&yeti de içine . alacaktır ... 

Zirai 
Kalkınma 
idare amirlerine ... 
Yeni bir ruh 
v e1 mek lazımdır 

Bölgenin bir başmüşaviri bir muavini 
ve sekiz teknik müşaviri 

bulunacağı bildiriliyor 

Gençlik teşkilatı 
ve propaganda 

Rüfıümee ifıi yeni 
ıeıeJıJıiil lıurmağa 

Jıarar 11erdl-
--0--

iortanbul, 2 (Hususi) - Ankaradan 

bildiriliyor : Hükümet gençlik teş-

kilatı ve propaganclıı umum müdür

lüğü nmniyle iki yeni teşekkül kur-

mağa karar venniştir. Bu maksatla 

bütçeye icap eden tahsisat konmU§-
tur. 

İNHİSARLAR VARİDATI 
ARTMAKTADIR 

Ankara, 2 (Hususi) - Tuz, tütün 

ve mtiskirnt inhisarlarınm varidatı 

her sene biraz daha artmaktadır. 
Gümrük ve irihisarlnr vckruetinin 
neşrettiği rakkaınlara göre 1938 ma
li senenin ilk altı ayında safi varidat 
22 buçuk milyon lirayı bulmuştur. 

Valimiz ve Belediye reisi
dün geldiler • 

mız 

Fransız Başvekili bir koca filo 
tarafından takip edilen Foş 
Zırhlısı ile Tunusa 

-YAZISI 12 inci SAYFADA-

lzmirde Yılbaşı piyan
gosunun talilileri 

Hakimiyeti milliye .talebeleri de 
60 bin lira kazandılar 

25 bin lira eline geçen tesvi11eci B.Salih 

- YAZISI 2 İNCİ SAHiFEDE -

İstanbul 
ve Ankara 

Zelzele 
Sarsıntılar ızmirde 
ve Torbalı civarmcla 
ddetle hissedllndştir 

• 
Dünkü pazartesi gilnil sabaha karşı 

dörde oııkala ve dördü yedi geçe 
olmak üzere cenuptan şimale doğru 
iki defa hafif sarsıntı hissedilmiştir. 
Bunu müteakip sabahleyin yediye 
yirmi knla dört saniye devam eden, 
yine cenuptan şimale doğru şiddetli 
bir zelzele olmuştur. Bu sonuncu 
sarsıntı esnasında uykuda bulunan
lar korkuyle yataklanndan fırla

nuşlardır. 

i 

Hamdolsun ki zelzele devam etme
mişt.k. Yultan mahallatta bazı evler 

~ 
de uia: tefek yanklar olmuş ve ba-
zı duvarların sıvaları dökillmiiftUr. · 
İzmir sismoğrafı, dün sabahki hare
keti arzı ıParağraf üzerinde 22 bu
çuk milimetrelik bir sarsıntı. saba
su olarak tesbit etmi§tir. 
DUn sabahki sarsıntı Torbalı w 

köylerinde de ayni ~de fiddetU 
hls9edilmiftir. 

Beyazlara 
büründüler 

iz.mirin inkiı af ı için Pırtma 1:ıec1e ve Baraden•zde çok flddetıldlr-
en huvvetli müzalıeref. Vlucl88da kar 90 santbnl balda.. 

vaadlarını birlikle 
getirdiler 
1-G-!--

lediye deva.ir müdiranı valiyi vıt bel~ 

ye reisini istikhal e~lerdir. 
Vali B. Fazlı Güleç Ankareda parti 

koııgrcsine :lftirôk ettikten sonra vilayet 



iR HABERLERi I· Zirai 
Kalkın 

Otuz yd Np net 
eden öpetıuett 

•• 

·~ ... . "'• .. 
l ~ 

aa -5-
Osman Ozy u~d 
Tekaütlüğe sevkiıii 

1aleo etti .. ,, 
,...,, lrat'i İIDİI 1 p.1: rem.uz ..W.I .. VıyaaM. iki 

defa tren cleiiltinlik. Biri prp ist.- o
n\Blda, diiel'i de prk imtasyon-la. öğ
leden sonra 2 de Budapqteye geldik. 
Burada birkaç saat kadar k\llacağımrz
dan şehiri doiapnak istedim. 

~ ...................................... . . . 
• • • • • . YAZAN: 

ilk i~ evvdce tanışbğım bir Macar 
meswnm• bulmak oldu. Hem YaZiyet 

hakkında ve hem de dolaşacağım yerler 
hakkında malômat sordum. 

Vaziyetin vahim Ye harbin muhakkak 
olduiuna .ciyl.. ;. S.ıaycna cinayetinin 
Sırbiye hükümetinin başının altından çık
tığını vcsikalariyle isbat eden Avusturya 

Macaristan hükümetinin müthis bir ül
timatom vereceğini, Swbiye hükümetinin 
de bunu kabul etmek ihtimali olmadığın-
dan İfİn bir harbe gideceğini anlattı. ve 
şunları da söyledi: Gazeteler ateş püs
kürmektedir. Hükiimet de harp hazırlığı 
halindedir. Tam zamanında vazifenize 
dönüyorsunuz. Beliti yollar da kapanır, 
İş gün meselesidir. 

Peşte hallında kendisinden malümat 
da alarak ibir araba ile dolaştım hayva-
nat bahç~.ıini de burada ziyaret ettim. 

Pettec:le bir münuebetsiih'k: 
Hayvanat balaçesinde Arap tarzı mi

mari.mde ufak zarif bir cami göze çar

pıyıml•. Buraya. girenler de vardL Beta 
de girdim. Hayretle giWdüm ki içıeıiminde 
filler, yılanlar maymanlar yeti;ıtiııtiMtt 

Çoluk çocult IMmlann seyrine geliyor, 

. 
: GENERAL • . 
5 Kazım Karabekir . :. ..................................... . 

* Bulgar hududunu aşarken bu dü~ün
cdcrle Sırplılar hakkında iyi duygularla 
aynlmadan. 

Sofyada az durduk. Bumda geçen al
tı aylık hayatım hatıramda canlandı. Bul
garları iyi tanırdım. Dillerini de biraz 
bildiğim ~n bu topraklar bana yabancı 
gelmedi. BulBar dostluğu hakkında dü
şüne.elerim eskiydi. Hatta Balkan har
binden bir yıl önce Edirne askeri mahfe
linde Bulgarlar hakkında verdiğim bir

U .. man ô ... yurd 
kaç konferansın birinde ( 1) aynen şöyle ..• . 
·· ı · t' . Be ·· vv-'' bı'r:b'ır- Yıldırım Kemal okulu baş ogretmenı soy emş un. ~uz sene e eı • . . 

l · · - ı · · ı __ fa tasl~~ı .,u·· B. Osman Ozyurd otuz seneyi mütecaviz ennın goz enru oyan, ıı;.a - ·~ ., -
müşleten bu milletler biraz aradan çılı:ar- hir zamandan beri kültür hnyatın:ı ~ 
sak bu sefer daha gaddarane çarpqacak- met ettiğini ileri sürerek kendi arzusiy
lardu. Bugün hayatını. servetini komita- ile_ tekaütlüğünü talep etmiştir. 
cılıkla temin edenler kolay kolay ha.ki- Izmirdc Kars, Hilfil, Zafer ve Yıldırım 
katin iç yüzünü göremiyeceklerse de Kemal okulları idaresinde sen~.lerden 
BaU.amn irili ufakL ber hiikümetinde bu- beri hizmet eden bay Osman Ozyurd 
nu idra edaJer ekseriyettedir. Şimdilik emekli bir maarifçidir. İunir muhitinde 
orduılarwaıızm kemali .ükUnetle fakat bü- saymz hizmetleriy~ temayüz etmiş ve 
yük lııir galeyana hamiyetle tealİ8İnİ. bir- sevilmi~tir. 

liğiıai gö.en miica'rir hülr.ümetkr de ta- -*-
rilıia ıreçmif U1Tlardaki acd&lannı ana- H 

Öteberi atarak güliifüyorlar. :nJt Ye imtikbalin muzlim afatJm görerek avagazı 
Kimin Oluna o&... bir dine. b9 ~ bizimle doet geçinmekte .dimıet hulu- • 

bede lı:aq1 lııö,-le pek aç&taa ~ete 1 N' - _,. - . L -- d tl w • tib d k Ü 
yor ar. c:su atı D'lll os ugu ıt a a ·a- creti ($) kuru~ inecek ı:amm çolc NkıldL Hu.u.ile hayvanat bala- d ·· -kı· _Lt· ) ~ 

ar suru ıyeecz; rr sanrnm. · . l I b 'k k" ;esi Macar hükümetiniıa idaresinde idi. VAT AN TOPRAKLARI Izınır mva gazı a r1 asının ma ıne-
Gerçi Macarlarla pek kanlı geçmişimiz '-f l P d L__ l v h klund k" lcrinin montajına devam edilmektedir .. 

c c e eşte e wup o acagı a a ı H f b "k b'"t" d . 1 \•ardı. Hilla o günleri unutamıyarak par- "h' h b . ld k h b" ava gazı a n ası u un ran manıy e 
nuı nn a en a ı ·tan sonra ar ın na- . . .. 

maldarında bir Türk kafası ııeklini havi 1 bi . ._ . ._ _ _ı .. • • L _ _ı k yakında faalıyete geçınce hava gazı uc-
sı r seyır ta .. ıoca~gını o 1taıc:ıar ço . .. .. .• 

yüzük taııyan Macar prensleri bulundu- d f d"" .. d" k" k E retlennde buyuk tenzilat yapılacaktır. e a uşun um ı, artı nver PatıaY8 .. 
ğunu işitmiııtim. Fatak zaman değişmişti. 1• k h'I .. 1• 1 1 t ._ Bu hususta ctudlere başlanmıştır. 

ayı ı vcç ı e muta an arımı an a maııı:; İs 
Müşterelc düımamn teWiiesi karpnndıı, _ı ·--L Belediye reisi Dr. Behçet Uz ·tan-

~r ~m~~. . 
esasında kan kan:leJljği olan Türklere LL.Ldum • k t bulda gazetelere beyanatında, fabrika 

~ uza gwer en va anımızın . . • .. . 
karıı, hala b. nı-freti duymalarına çok .. 1 k k k ki d .. 1 d foalıyctc gecınce hava l{azı ucretleriniıı guze o usunu o a ım ve guze uy- ~ 

ı. t tt' B'let ld - m mura bu C Ed" yedi buçuk ku'"'1Nn beş k~ indiri-nayre e ım. 1 a ıgı me gularını topladım. ece yansı ırneye . . .. ·.-s. Ü . ~. 
müoaaebetaizliğiıa sebebini sordum. Ma- -'d"L B _ __ı_ d"'rt ıll k ask • leceğım s~lemiştır. cretler mmce pek 

ısco m:. ur- geçen o y ı en .. 
cadardan baıka dil bilmediğinden aıı- h B ika h b" d k" uh tabu olarak abone s:ıyısı artacaktır. ayalımı ve n n ar ın e ı m are-
laşamadık. Tren vakti gelmişti. daha ileri L _ B k 1 h l -*-~lcrimizi... u ço tat ı ve acı atıra a-
gidemedim. istasyonda bizim Macar rımı durduğumuz müddetçe trenden in- İskan dairelerine 
dostu da göremedim. medea hayalimden geçirdim. oeJen havaleler 

Trende ilk işim, gayet acı bir layiha 14 ( 1) T --Lahl · 7 20 d 8 
emmuz llaD eyın • c Sıhhat vekaleti iskan işlerinde ça~ 

müsveddesi yazmak oldu. Bu layihamda lstanbula, Sirlı:ccı İstıuyonuna vardık. memurların zaruri masrafı için İzmir 
hariciyemizin hulini izah ettim ve Peıt· Avrupayı yeru· t k d "zl · ka 

er e en go enn rşı- merkezine 200 lira harcırah ve 58 lira 
tede kilnbilir ne z.amandanber.i bize kar· •mda Yed''--''e 1·ı Si k · d 1ı:· 

.. ~w e r ecı arasın a 1 se- müteferrika havalesi Dikili kazasına 
ŞI !!U nefret ve hakaret abidesiyle halk fil 1 b' k el h d )' d ' 

,. manzara ann ır at a a em 1 ur- 150 lira harcırah ve 70 lira noter masra-cski kinlerini tazelerken hariciyemizin d .. w '-- .ı _ -'- • 
. · uguau şuracıga ıı;.aycıctm~ zaruretın- fı, 20 lira müteferrika masrafı, Mene-nasd olnp da haber alamadığına hayret d · H ·· A d d 

eymı. er gun vrupa an g en tren- men kazasınn 75 lira harcırah ve yetmiş 
ettiğimi ilave ettim. krin içindeki doat, düşman gözleri bun- lira noter zaruri masrnflan, Torbalı :ıca-

Macar ovası göz alabildiğine! Güzel 1 L-L~L T"" k'--· icla .J.-::::.. • 
ara u.1tuaça ur ı.c:rm re ~tır- zasınn 70 lira nuler masrafı, Foca, Ber-köyler, sonsuz tarlalar, yer yer ağaçlık- mdtle kaf d W• • edikl • Lakl • 

a egqtırm erme 
1 gama ve Urla kazalarına ellişer lira za-lar, halk yarınki fırtınadan habersiz, şen olarak biilunediyor. Paslı tenekelerle • f h l . 

1 
. ..c 

1 hz . nm masr.ı avn esı ge mı:;-ı..ır. ve ıatır çalı~ıyor ar ve bir la e içın tre~ kapla ı,.. köhne kolübdcri kaldırıp yer- * --el, mendil satlıyarak n•"•clerinden bize '-~-' L--- L __ L __ ,_ d h' b" • 1 
..... ICDlll ...., UITIULIJlil& a ı ır ımar sayı ır. Kö öğftln kalana 

de tattırıyorlar. Ba cliirii ıcemi de mafevklerime bil<lit- ~ en o 
Belgradı gece geçtik. Pruta varmadan meği ....afılı: buldum ve not df!fterimc mittedavil Serntaye 

gündüz oldu. Sırp arazisi A"'"?upayı gÖ- kaydettim. (•) Veril.d.L-
renler için harabelik gibiydi. ~ eYime gddim. Askeri el- Kızılçullu 9ğ.retmcn okulwıda açılan 

Prutta Sırp memurları 8,5 frank al- b' ı_ • • • '- d • "f b 
1S1e1uuw gıycre&. nıreye vazı em a- atelyenin calıııması için Kültiirbakanh-

dılar. Ayak bastı parası imlşT Guya Os- k t M f ki · k d 1 • ~ 
~ına oş um. 3 ev erune ve ar a aş a- ğından 2000 liralık mütedavil sermaye 

manlı ve Yunan hükümetleri de Sırplar- rıma ve g,.ubeme lazım gelen hürmet ve ve bu hususta bir de talimatn.a.."TJ.e gel-
dan alıyormuş, onlar da hu 6vletlerin samimiyetlerimi arzettikten ~onra Enver 
tebaalarından karşılık olarak alıyorlar- paşamn yanına gittim. 
rnış, Avrupanın her tararında kendi CiHAN HARBt ~NDA 
evindeki huzur ve rahatla gezerken şu MUT ALAALARIM 
sarp memurlarının para alıpna ve sert 

.uratlanna çok kızdım. Zaten Sarayova 
cinayetini Sarp hükümeti hazırladıiı hak
kında vesikalar elde edildiiini Peştcdc 

Gördüklerim ve harp tehlikesinin ya
lan oWuiu ı..lfunda d'D)'dullanau ~ 
kanaatlerimi Enver paşaya anlattım. 

miştir. Bu ınütedaYil sermayeyi okul di
rektöriiJriin başkanlığınca bir komisyon 
idm-e edecektir. 

-*-
yılbaşı gecesi 

Uzun u:uıd.ya ıisüttiik. 
haber alınca cihanı atqe yakacak ot..ı Fransızların bugün 14 Temmuz geçit Zabıta, yılbaşı gecesi şehrin muhtelif 
Sırplılar bana sevimli a.örünmüyorlarda. reııimluiai cihaaa bir göatHit olarak fev- yerlerinde aldığı icrtibat sayesinde ku
Halbuki bea ötedenbui ~ı Balkan kalade yapmakta olduklarını, daha şim- mar "ynaumamasuıı temin etmiştir. 
milletleri aramada bize ee aamuni ı-- diden IMıdatlarcla sizlice askeri faaliyet- Şeln·in umumi yerkrinde kumar ay

dım. lerlk bulu..duklarııu. ln"içrede dahi haı- nadıkhırı göriücn muhtelif gruplarda 39 
Niğboluda Avrupalılar, Konya ova· sasiyet duyduğumu. söyledikten sonra kumarcı, kumar paraları ve aletleriyle 

..da karamanldara Ye Ankaracla Tiına- benim üç buçuk ay evelki l&yıhamdan da- birlikte yakalanmış ve adliyeye veril
,. kalfl Türk ordulariyle. ayni safta yer bi bahis açarak tahminimin çabuk çıktı- ınişlerdir. 

39 kumarcı yalral .... ı 

tutan bu milleti Balkan barbinde dütmaa ğnu da ilave edince: 
..&nna bizim hülr.ümetimizin becerik- - Dur bakalım! Okadar kehanet yanın istediği, daha doğrusu hazırladığı 
midiii attıiı kanaatinde idim. gösterme! Vaktiyle yazdım diye şimdi bir İştir. Yakında ültimatom verildiği 

Gewçi ilk Koeova meydan muharebe- onu ludikat mi yapıyorsun} dedi. gün meselede §iiphe kalmaz. 
.-. aoaunda Milot Kaplovİf achnda bir --...naı. yanahrım. Fakat ıu mulıalt- Fakat benim anladığım şey, her dev-
5-p; mazaffer Tüwk padipLı birinci M. W ki A.....nırya • Macaristan bükiimcti letin gizfi hazırhktarla seferberlik zama
nda telait etmifti. F-'at bu Yatall -.kiYfe ba c:İıılayeti s.d,iye hiikümetinin reıınıi atnı kr..l~ağa çalışmasıdır. ültimatom

,,. a -- iltilıltalini klUtln'Jnak içiıa ka ah •• 9 )'llpbrcLiına kani olarak la berabn silahlar patlıyabilD. Bizim için 

bir hdaUrldt idi Saplıua kuta Mıp ~-· Bu ise Rua- dalli tehlike ilk günlerde olabilir. Bu.ın 
1381 Haziran 28 de itla.a bu c:İlla- ,.. için btiyen bir umumi lwırbe ks111 bitaraf 

Yletin 1914 Ham.. 21 - bir benzeri (1) S. lu~ • - pa nam blacajmmı 1ncı1ir.ıı: ve Fıwıı:l.ra temin 
KnrU..,. yapdmJfb) Ba tarilal hir teıadiil b ..... ı • jl ı F.A.e mslıfeli ederek, sırf Karadeniz 8oiazmtn müda-
uyan9i_ Yolma ba 21 Haziran içia ı.a uı 1 • • iı wa 1 h fw ' ' s .... f.a kvvY9li olar.it bütüa milletim dört 
Batıbıar siYmif 1ııir ialiliık ma 1.azs- ...... ..ı..i 1- 2ı1 KB ;;el 327 giirde Rklecliii dre111a.ı.naa.a hemen 

hurjyet ·~ tarihleri lııi1e " • • • • • ..... .... Eı:' ' ' li bize ta'inr• ~- Be dnlet-
yük çapta ' .,...ı- - jlci+ •• w: .. g n n. .. G 

1 o 1 
.,. • ~ .. illnlene ... M ıa..... bir 

bu muvaffalo)'~':lerdi. Eğer ucunda lıarp ne Mnas.ı .....,_ tal»olamaattw. llınMıütw de ..... a-...,w.. 8i.. bu 
pil celbetmiştir':İnayet sayılacaktır. Fa.- -...."91Wın ~· :stcpa .. Hni sün 

'larselonaı 31 ,,,._aracağı için bu ta'Iİ- ~•) ... :ıuk~ ti lıada M ..... -.t.ı ••:' wlerW• l ıJ.-v 
aat Birida mın~. ue -
mukabil taam. .le\.O.;, 

Mektepliler, kulüplerde oyrıatılmadı 

Ateş takın.ı bir puvan 
farkla en başa geçti 

idare amirlerb 
Yeni bır ruh 
veı mek lazımlı.ı 

- BAŞTARAFI 1 tNCI IA YPNA
yanacağını 9Ö}' lemelde biiy:,t )
ranm üzerine elini koyuwaş 

•tsawJr sa~ya Çlllarcblı kadrosa7le tiçe bet Köylünün kalkınma dav..J ,_ 
He mağlaittur. 'U!:Ok takımı da noksan kadrosile hiye -~~dür!e~, kayma~am, v~•-

n-ı1ransporla berabere kaldı Jer _bu~uk b~ 1~~ bag~ ~-
--., ça ış gOl'menın ımkansızlıgını a~j. 

Y · '---..:ı t b" · t şkil"t karardan dolayı b·-.ı__ sonra da bulu- Filhakika Yaziyetimiz de böiQ-. cru ut:Uen er ıyesı e a ı umum unu-<tu • •• •• Ah" 
,,_ı •• I"V" ·· tal b ı h-"-kmd er namnraeakhr. Hükümetın bulun sela ıyet ve ıH. muuur ugunun e e er a& a v - •J l . ·ı_ ,.. · l · · ı· .:ı___ı 

diği karar, Ista.nbulda olduğu gi-bi Iz- !kinci darbeyi yeyen Üçok takımında vet en ıaare amböır erını~ ~r.~ 
mirde de hemen bütün kulüpleri sars- bir kaç oyuncu yoktu. Bunlardan Adr1 Bunlar hangi ··taede a .. ,,.e~ ~ 
mıştır. iz.mirde bu karardan en fazla za- en mühimmi idi. Bu oyuncu mazereti termişler, köy davasına kendt~l 
rar gören Alsancak takımı, ondan sonra dolayısiyle takundaki yerini boş hıra- bağlamışlarsa munakkak o bölgede 
da Üçoktur. Bu karardan sonra, futbol kmca vaziy~ kötüleşti. Doğanspor ta- köylülerin refahı, yaşayışları rejiın 
muvazenesi hemen tamamen değişmiye kımı, güzel 1bir oyunla üçoku sıkıştır- uygun bir manzara arzeylemi!tir. 
ıııüsteitlir. Pazar günkü maçlarda elde mıya başladı. Iki taraf ta bir çok fırsat- İdare amirlerini köy kalkınma da· 
edilen ilk netice, A1eş 1akımınm puvan- Iar .kaçırdıktan sonra birer golle bera- vasmda faal bir vaziyete getirmek 
tajda en başa ~i, diğerlerinin onu bere kaldılar. için hususi kanunlar yapmaga dallı 
takip etmesidir. Not - Yeni bir hızla spor teşkilatını zum yoktur. Bugünkü mevzuat ~sa 

Pazar günü lı:roirin başta gelen dört eline alar.ak yeni bir veçheye d~ eriş- sen kendilerine bu vazifeleri çoktar 
takımı karşılaşıyordu. Bunlardan Alsan- tirmiye çalı.,,.c;an beden teşkilatının mek- yüklemiş bulunuyor. 
cnğm Ateşe galebe edeceği kuvvetli bir teplileri ilgilendiren kararı hakkında, Nctekim bu yolda çok değerli 11\U· 

ihtimal olarak ileri sürülüyordu. An- müsbct veya menfi mütalealarımızı söy- vaffakıyet göstermiş nahiye müdür
cak, nuılCım karar üzerine mck"ieplifor !emenin zamansız olduğuna kaniiz. -Bu lerimiz, kaymakamlarımız ve valile
oynamayınca 939 glinünün ilk sürprizi karardan her ne kadar spor kulüpleri- rimiz vardır. işin hazin olan dheti 
Alsancak lehine tezahür etti.En kıymetli miz müteessir olmuşlarsa da, yeni teşki- şudur ki faaliyet gösteımiyenlere 
elemanlarını kadrosunda bulundurama- latın takip edeceği çalışma yolunu halen karşı da kanuni müeyyidelerin mev
mak mevkfınde kalan bu takını, yağmur bilmiyoruz. Eter, mektepler için kuv- cudiyetsiz1iği yüzünden hareketsizlik 
ve çamur altında Ate§ takımına üçe kar- wtli biT spor Ol"ganizasyonu yapılır ve hakimdir. Bizim huginkü çalıJma 
şı beş sayı ile mağlQp oldu. Alsancak çalışmalan tanin edilirse mesele yok- tarzımızda bozuk olan cihet şudur: 
ıakıınınm da, kıymetli elemanları yok- tur. O zaman hiç kimsenin bu bahis üze- Çalışan ve çalışma esnasında ~en-
tu. Beden terbiyesi ~ alman rinde her hangi bir iddiası bulunamaz. disini biraz da heyecana kaptırarak 

lzmir ziraat bölgesi alh 
viliyeti.de içine alacaktır 
Bölgenin bir başmüşaviri bir muavini 

ve sekiz teknik müşaviri 
bulunacağı bildiriliyor 

- BAŞT ARA.Fi 1 &Net SAYFADA - ~onu, Nazilli pamuk tecrübe istas
Burdur, Denizli, Muğla ve İsparta viJa. yonu, Aydın incir istasyonu, ziraat mek
yederinden teşekkül etmektedir. Bö1ge- tehi ve tesis olunacak çiftçi mektep ve 
nin nüfusu 2,025,707 bölge sabam 72'32 kursları ve tecrübe istasyonlan bölge 
kilometre murabbaıdır. baş müşavirliğine bağlı bulunacaktır -

B01genin bir ~ mil§aviri, bir muavi- Halen mevcut teşkilat doğrudan doğru
ni, sekiz de teknik müşaviri buluna- ya İzmirdeki baş müşavirliğe bağlı ola
caktır. Baş müşavirlik doğrudan doğru- rak ziraat mektebi, fidanlıklar, selek
ya köylü He alakadar olacak, köylü için törler, Burnava mücadele istasyonu, 
ve her türlü ziraat branşları üzerinde Nazilli pamuk üretme çiftliğidir. Yine 
kararlar alacaktır. Ayni zamanda baş baş müşavirliğe bağlı olarak viliyetler 
mÜ:,.<ıavirliğin vazifeleri arasında tedrisat ziraat müdürlükleri, Veteriner, mücade
ve teknik araştırnıalan, ziraat hastalık- le şefliği, kazalar ziraat memurları ve 
lariyle mücadele de vardır. Bu işler için hayvan sağlık memurlanndan ibarettir. 
baş müşavirliğin ilci ayn müşaviri bu- Bu teşkilAtın memur sayısı 198 den 562 
lunacalctır. ye çıkarılmakta senevi masraf :işletme-

İleride Mersinli fidanlığı, Manisa bağ- ler de dahil olarak 2.500.000 liraya baliğ 
cılık istasyonu, Denizli ipek böcekçilik olmaktadır. 

iz mirde Yılbaşı piyan
gosunun 

Yılbaşı piyangosunda 500,000 lira 
isabet eden biletin iki parçası izmirdedir. 

Bu biletin yirmide bir parçası de'Ylet de

ıniryollarında tesviyeci B. Mehmet Sa

&ihte bulunmaktadır. 25,000 linı almış· 

tır. Ayai biletin kırkta biri de Aiunet, 

FublK:I, Mustafa ve laete aiuir. 

150,000 lira Antalyalı B. Ahmede, 
100,000 lira Kemeraltında köfteci B. 

talilileri 
Hikmete, 70,000 lira Hakimiyeti milliye 
ilk okulu üçüncü sımf talebeleri-. 60 
bin lira B. Ref.el Beauaya. 5 0.000 lira 
Di Amerikanda meımır B. lsmaile, 30 
bin lira Tepecikte B. Hasan ve eti Bn. 
Refete, 20 bin lira Ekmekçiba§J lokanta.
sında pr..ı SUhe, 200 bin lira inhi
saidss iclar.-..ıe 20 memura raııtlanuıtıı. 

Talili vatandqlan samimiyetle tebrik 
ederiz ..• 

Yılltatl ı•eR ıe 8illlMleca • ltlzel llllla 

Kültorpart Sinamasm~a 
lla§üadenllllMPea ~-olan 

Dahi san'atldr Betbovenin ilahi musikisi. Aflaıı en yük.sek safhası .. 

Uykusuz Geceler 
T i7te l''rır-.. eaa siılla ...... ,...._ .. ımı k"• filia 

Gaby Morley- Pierre Benoir'ın 

ileri giden, bu yüzden ufak teft-.lc ha
talar yapan idare amirlerine karşı 
kolaylıkla mesuliyet te'\•cih edilmek
tedir. 

Fakat etliye sütlüye kanşmıyarak 
ve «ncmelazım> diyerek köşesine ';e
kilen, vazife11ini yalnız bürokratik 
bir mahiyette telakki edenlere idareci 
vasfını vermekte hala devam ediyo
ruz. 

Halbuki memleltetimizin muhtaç 
bulunduğu idarecilik bu manada ola
nı değildir. Bizim cilima faaliyette 
olan, hareketsiz geçen her gjinii by
bedilmiş sayan, ve hareketsizliğin 
hesabını vermeğe mecbur tuttt!an 
idare amirlerine ihtiyacımaz ıva11dır. 
idare amirleri yaptıkları iş kadar yap
madıkları islerin de hesabını verme
ğe mecbur tutulmalıdırlar. 

Binaenaleyh zirai kalkınma planı, 
ve köylü davasını yürütmek için ida
re amirlerine istinasız bu faaliyet ru
hunu a§ılamak zarureti vardır. Bu 
ruh verimli.hareketleri yaratacaktır. 

HAKKI OCAKOOl.U -· .... YENi MUALLİM 
TAYİNLERİ-
Sağır dilsiz ve körler müessesesi di

kiş öğrebncni Bn. Reyyan Erginer Ka
rataş orta oJ...'Ulu öğretmenliğine, Bay;m 
Hayriye Baykoca Kız enstitüsü idare if
~·arlığına, Karataş oröinın beden ejlti
mi öğretmeni B. Ali Riza Güven Gazi 
orta okulu yardirektörlüğüne, erkek li
sesi Tiirkçe öğretmeni B. Naili Özeren 
Gazi orta okulu öğretmenliğine, Erkek 
lisesi matematik stajiyeri B. Fethi Dört 
ok Gazi okulu riyaziye stajiyerliğine 
Erkek lisesi Tiirkçe öğretmeni bay Ali 
Faik İmece Gazi okulu Türkçe öğret
menliğine, Bn. Seniha Öge Akşam Kız 

san'at okulu biçki diki§ öğretmenliğine 
Erkek lisesi riyaziye stajiyeri B. Hilmi 
Pekan ayni okulun riyaziye öğretmenli
ğine tayin edilmişlerdir. --·-··-... ---.... -._. .............. . • • 
s Gelenler giJenler i 
• • ... _ ...................... _______ . 

Sinop say lavı Hakkı V eral, Avübt 
Nuri Esen, Ekrem Ovan, İş Bankası 

müdürü Haki, adliye müfettişi Ali Bi
za Güven AnkMadaa gelmişlerdir. 
Çeşme sorgu hakimi B. Ertuğrul iz

ınire gehniştir . 

'~2'.21~ırJC"-!laagg~ .. ~ .. 
Çocuk zevk ve neşe kaynağıdır .. 1 ~A~ sev .. Yılda bir lira ver •• ~ 
~muna üye ol! .. 

Bir yaralanma 
Bayındırın Buruncuk köyünden Ha

san kızı Bn. Ahile tİzüıncüoilunu ba
şından yaralıyan İbrahim Hoşpınar ya
kalanmıştır. 

:ihtl;yann kela luftltb 
Gibi iki üM SBJiatkir tll1"8fmclp temsil edilmiftir Dün sabah Keç:eciler caddesinde &50 

A YRIC& : Beakll Mlld ve l'OKS JURNAL- sayılı evde, Bıı. Ayşe adında 62 y.afla-
s E A N S L A R 3, 5, 7, 9, rında bir kadm ayağı kayarak düşnıi1t 

,,.,,... • ..__.. AZAR z...,. DE n•~-•• ve kolu kırılmı.ştır. Yarah hastanedeclr. Cuıruuu .. ı:,.n - P 1 .~ ~ .. 

:nat1er ıtüttilrpari dnlıuliyesi ....a ze ve 3t KmnJŞTVB.. m. esl'A.a 7akalan• 
BİLB'!LD K1tf.TOllPABJt GlşBLDiLf: PAllK lç&Mıu 1şJJnN Çenkkapıda lılehmet eğle~ 

...,..,.,. M'llLMAK'Ul)IR nuı esnr saıtıir görilleıel: l,15 pam es-

~ 2 ' lll)uetial ------- arla ~ 
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Yeni Sene Hediyesi 1 Umdal Olh·ier ve Fratelli Sperco 

•.urın•ı 

Dcuisehe ·Le· 
vante Linie Erkek mi?.. Dişi mi?.... A=::°.U::ı~m. Şürekisı~ Vapur Acentası 

Eczacı Kemal K. A k taş ne tuhaftır. .. . HELLENi_c L_INES J.'J'D. BJRiHCi KORDON REU ADRIA2'iCA s. A. Di 
Bi NASJ 2'E L. 2443 NAVJGA'J'İONE 

ATHİNAİ vapuru 2 kanunusani 1939 POLO 3 b. . . ,_,,,_ d Lo MACEDONİA vapuru 2 den 7 sonkfı. 

G. M. B. H. HAMBURG 

«Zümrüt damlası» kolonyasını, «Maskülen - Erkek» «Feminen · -
Diti» diye iki cins koku üzerine yapma~. Hilal eczanesinden zev
kinize göre koku seçiniz. 

GR 
Niçin daima 

Çii n k ü 
Evvelki gün soğuk almıştı. 

dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı. 

GRiPiN 
Bütün ağrı, 511· 

a ve sancılan 

dindirit·. 

GRiPiN 

Soğuk algın

.lığuı.a, nezleye, 
gripc, diş, bel, 
sinir, adale ağn
lariyle romatiz
ıaaya karşı bil
Jıassa miiessir
'dir. 

i p 
tercih 

' 

• 
ı n 
ediliyor ? .. 

GRiP iN 

Tectül.ıe edi.ni.z 

İCABINDA GÜNDE J KAŞE ALIHASİLİR.. 
İc;iın ve nıarkava dikkat, Taklitlerinden sakmınız ..... 

vapuru ırıncı KallUD a n• . . 
da beklenilmekte olup, Rotterdam Ham- dradan eli tik karacak ve a . za- BRIONI motörü 5/1/939. da gelerek nuna kadar Anvers, Rotterdam, Bre-
b lim la yük. al ak g p y çı ynı · ·· P ._ K-1.:-- Istank.. H b 1. anl . . ük" al urg ve Anvers an rına ac - d Lo dr Hull . . ük" _, ___ ,_ ·aynı gun &l.B&OS, 11DUuıOs, oy ve men ve am urg ım arı ıcın y a-man a n a ve ıçm y ~· ~ 

tır. tır. Rod~ ~eket eder. caktır. 
HELLAS vapuru 3 kanunusanide bek- D ut h Leuante•Llıde BRIONI motörii 9/1/939 da gelir 10/ ADANA vapuru 16 dan 21 son kanu-

lenilmekte olup, Rotterdam Hamburg ve e S C e . . . ,.. 1 de Pire Korfu Saranda Bıindisi Va- nuna kadar Anvers, Rotterdam, Bremen 
Anvers limanlan için yük alacaktır. DELOS vapuru bırıncı kanunun orta- ioll}'& Draç Burgas Spalato Zara Fium.e ve Hamburg limanları için yük alacak-
GRİGORİOS C. 11 vapuru 10 kruıu- sında Hamburg, Bremen ve Anvenrten >Trieste ve Vened9t4imanlanna hareket tır. 

nusanide beklenilmekte olup, Rotter- gelip yük çıkaracaktır. -edecektir. TAHLİYE : 
dam, Hamburg ve Anvers limanları için LİVERPOOL ff 42'TI KRETA vapuru 9 son kanuna doğru 
yük alacaktır. ALGERİAN ve LESBİAN vapurları -- Hamburg, Bremen ve Anversten' mal 

ANGHYRA vapuru 20 kanunusanide yüklerini İstanbulda aktarıııS' ederek ROY ALE NEERLAH çıkaracaktır. 
beklenilmekte olup, Rotterdam, Ham- DENİZBANK vapurlariyle İzmire gel- DAiSE K UMP ANYASJ 
burg, ve Anvers limanları için yük ala- miştir. --
caktır. TİTUS vapuru 6/1/939 da gelerek AMERİCAH EXPORT 
BELGİON vapuru 25 kanunusanide Burgas Varna ve Köstence limanlarına LİNİES 

beklenilmekte olup, Rotterdam Ham- hareket edecektir. EXTA VİA vapuru 29/12/938 de bek-
burg ve Anvcrs limanları için yük ala- 16 da Constanza ve Vama limanları için TRAJANUS vapuru 14/1/939 tari- 1 . N 0 k . . ..k alacaktır 

enı\'Or. evy r ıçın yu . 
caktır. hareket edecektir. hinde Rotterdam, Amsterdam ve Ham- · --Lüks vapuru pazar günü 8 k.anunusa- burg limanları için yük alarak hareket DEN .NOR.S.KE MiDDEL· -*- nide saat 16 da beklenilmekte olup edecektir. 

HAVSLİNİJE, OSLO BALKANJ:,AR ARASI 9 kanunusani 1939 saat 8 de İzmirden 
HATTI hareket edecek, Pire, Korfu, Adriyatik -*-ZETSKA PLOVİOBA A. limanları için yolcu ve yük alacaktır. 

D. KOTOR Gerek vapurların muvasalat tarihleri, SV~HSKA ORJENrE Lf • 

BAALBEK motörü 11 son kanw1a 
doğru İskendcriye, Dieppe ve Norveç 
umum limanları için hareket edecektir. 

-- gerek vapur isimleri ve navlunları hak- NJEN KUMPANYASJ 
(( L O V C E N )) kında acenta bir teahhüt altına giremez. LİGURİA vapuru 4/1/939 tarihinde --

Balkan illiCakı iktısat konferansının Daha fa7.Ja tafsilat almak için Birinci gelerek Rotterda~Hamburg, Gdynia SERVİCE MARİTİME 
seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği Kordo~dıı .152 nuım~-~·ada u =.AL• İ~~andinavya ve Baltık lin~anları için ROUMAİN 
hatta mensup Yugoslav bandıralı umwnı denız Acentalıgı Ltd. muracaat yuk alarak hareket edecektir. DUROSTOR 28 b. . ,,_,,,_ d . . vapuru ırıncllUllıun a 

L O V C E N edilmesi rica olunur. NYCA vapuru 19/ 1/ 1939 tarıhınde 
Lüks vapuru 1 kanunusani 1939 Telefon : 4072 Müdüriyet Rotterdam, Hamburg İskandinavya ve bekleniyor. Köstence için yük alacak-

da saat 8 de beklenilmekte olup, saat Telefon : 3171 Accnta Baltık limanlarına hareket edecektir. tır. 
g=---- - cm --~ 

E T OP A 

Terazileri 
Türkiyenin en birinci terazi fabrikasının 

mulatıdır. Taklitlerinden sakınınız... 

Herkesin 
ettiği 

Üzerinde ittifak 
bir hak1kat : 

Sabah, öğle ve akşam he.r yemekten 
sonra !!Ünde 3 defa 

Kullanmak 

Şartiyle 

RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembe

yaz ve sapsağlam yapar. Ona 
yirminci asır kimyasının hari
kalarından biridir. denilebilir. 
Kokusu gtv.el ! czzeti hoş, mik
roplara karşı tesiri yi.izde yüz

dür ... 

.. ·; . : .. ._, :. . . 

ma-

---- JOHNS'J'ON WARREN 
LİNİES LrD. 

SERVİCE MARİ'J'İME AVİEMORE vapuru 8 son kanun 939 da 

Roumain Kampanyası bekleniyor. Burgaz, Varna ve Köstence 

P E L E ş vapuru 9 _ ı _ 1939 tarihin- limanlarına yük alacaktır. 

de gelerek Malta Marsilya limanlarına --
yük ve yolcu alarak hareket edecektir. Vapurların hareket tarihleriyle nav-

İlandaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki değişikliklerden acenta me
lardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fazla tafsilat için Birinci Kor
silat için ikinci Kordonda 104 numa- donda 148 No. da V. F. Henry Van Der 
rada FRATELLİ SPERCO vapur acen- Zec vapur acentalığına müracaat edil-
tasına müracaat edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 

TELEFON: 2004 - 2005 TELEFON: 2007/2008 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

İlıl defa s üzülmiiltür Şerbet gibi içileb iliP 

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

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Ec.zanesi 
BAŞTURAK Büyük Saleı><:io~lu ham ka~L<;ıncfa .. 

~ . .. "'. . . - ... ..,. ., ,_: -
. ... - • 

....... , - ... ~--.4& .,..-..; ~ .. -11:~1.'. ""~ 

Izmir Posta Telgraf müdür-
.RADYOLiN 

lüğünden: 
1 _Bedeli keıfi 745 lira olan P. T. T. Müdürlük binası dahilinde

ki. kalorifer kazanının tecdidi ve te.sisatmm tamirata mevcut keşifname 
ve şartnamesine tevfikan 5/1/939 tarihine müsadif perşembe günü 
ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - isteklilerin ihale gününe kadar her gün 9 dan 17 ye kadar P. 
T. T. Müdürlüğünden bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler. 

3 -Taliplerin teminatı muvakkate olan 55 li:a 88 kuruşu P. T. T . 
veznesine yatırarak alacakları makbuzla tarihi mezkurda saat 15 de 
müdüriyette mÜtefekkil satmalma komisyonuna gelmeleri ilan olu-
nur. 20, 25, 30, 3 4424 3131) 

Bornova 
lüğünden: 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

ziraat mektebi müdür-

Muvakkat tr.:r.i.u:.t! 
Lira. I<. -- -

1900 00 142 50 
Mektebimiz talebesi için yaptırılacak 91-95 takım harici yerli laci

vert elbise 24/12/938 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konubnu~ur. ihalesi 10/1/939 salı günü saat 15 ~emek
tepte satın alına komisyonunda yapılacağından taliplerin lcm~natbn
nı mal sandığına teslim ile makbuzunu komisyona vermderı ve hu 
İşe ait şartnameyi görmek istiycnlerin her gün mektep müdürlüğüne 
müracaatları. 24, 29, 3, 7 3179 (4485) 

)) uJlauanJaı·, dişlerini en ucuz şeraitle 
sigor ta ettirmiş sayı lırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra gü nda 3 defa 

disler inizi fırçalayınız. 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 
l'.ZZ..zzT./cZ.A'~~ 

OSMA NiY E 
Sirkecide 

CY.7X.//./7..L7LLL7/XJ 
Bu her iki otelin mii<ıtcriri 'Iiirkiyenin en eski otelcisi RAY 01\IER LUT

FP .dür. 43 scıı~!ik t<'ı.:riibcli idnresiyle hütiin EGE halkın:ı kendisini scvdir
n•i"tir. 

t)t('Hcrindc mis:ıfü· k:lanlar, kendi evlerindeki ruhutı bulurlf'..r. 
Jstanbulda biiciin EGE ve JzmirliJer bu otellerde bulw,url 
Bir çok hu usi.) etlerine il:i\Cten {iatl('r müthis ucuzdur. 



SAHiFE 12 KENIA 3 Son kanun Sah 939 
m a • 

a ir komplo muha 
Eski müfrit nasyonal 

ladığı 
• bugün • 
ıcın 
' 

sosyalist Ernest Nikis 

"Halk mahkemesinde,, 

geniş bir ·komplo hazır

muhakeme edilecek 

Alman iktısat naz n Fon 
Yedi ikinci Kanunda Romaya gidiyor 

mühim görüşmelerde bulunacak 
Berıtesgaden 2 (A.A) - Hitler yeni' 

.aene yortusunu Berıteagadcnde geçirmiş
tir. 3 1/12 gününü 1/1 gününe bağlayan 1 
gece zarfında mahalli cemiyetlerin azası 
Hitlerin ikamet ettiği Dcrzhofun önüne 
giderek mumaileyhi alkışlamışlar, şerefi
he havaya silah &tmlŞlar ve milli marılar 
söylemişlerdir. 

Hitler hepıinüı elini ayn ayn sıkmı~ 
tır. 

Beri in 2 (AA) - Yeni senenin ba
ıµndıı siyasi vaziyeti gözden geçiren Lo
lml Anzeiger gazetesi bilhassa ıöyle yaz
maktadır. 

19 39 senesinin bize neler hazırlayaca
ğını bilmiyoruz. Fakat bizim henüz isti
yccek şeylerimiz vardır. Ve müstemleke
ler de bu meyandadır. 

ROMA MOZAKERELERI ~ 

Roma 2 (ö.R) - ltalyanın cenubun
da istirahat etmekte olan Alman ekono
mi nnzırı B. Funk 7 ikinci kanunda Ro
rnayo. gelerek üç gün burada resmen ka
lacaktır. 

•Nnsyonal Zaytung• tarafından bildi
rildiğine göre Alman ekonomi nazırının 
müzo.kereleri siyasi bnkımdan Roma -
Berlin mihvcrile birbirine son derece bağ
h olan iki memleketin ekonomik müna· 
aebetlerini de ayni derecede inkişafa 

mazhar etmek maksadına matuf olo.cak
tır. 

Resmi olaıa.k bu ziyaret, ltalyan kor
poJll3}'on nuın B. Nantivi tarafından 

Berline yapdan ziyarete bir mukabele 
olacaktır. 

HALK MAHKEMESiNDE BlR 
KOMPLONUN MUHAKEMESi 

Bcrlin 2 (Ö.R) - Yann •Halk Mah
kemesi> adını la§ıyan fevkalade mahke-
me huzurunda yüksek ihanetle mütte-

im gazeteci F.meıt Nikiş ile iki arkada
ınun muhakemesi batlıyacnktır. Bu Nikiş 
garip bir phaiyettir. lptidııları nasyonal 
aosyo.listlerin en müfritlerinden daha 
müfritti ve faaliyeti sebebile bir tah;;id 
ltanırgiihına gönderilmi~ti. Az evvel ser
best bırakılmışb. Şimdi başlıca na.yona] 
sosyalist ,ahııiyetleri ortadan kaldırma~. 
matuf ge~ bir komplo hazırlamış o~- 1 

1 
makin itham olanuyor. Bunu da az za- I 
ınanda yapmı~ olacak! Berlinde gazetder j 
tarafından reklam edilircesine ilan ed:
len bu davanın arkasında ne vardır} 
Henüz buna cevap vermek imkansızdır. 

Paris 2 ( ö.R) - Havaa ajansının 

Berlin muhabiri bildiriyor: 
cKölniıe Zaytunıı> Danzig meselesi

ne manidar bir makale tahsis ederek. 

.· 

ya dahil bulunduğunu kaydediyor. 

i
l Danzig arazisindeki nasyonal sosyalist 
teşkilatının Almanyadaki po.rti te§lu1ab-

I na temessülü artık tamam olmuştur. Fa
kat Danzig devletinin serbest şehir ha
lini terk etmesi İçin anayasa mucibince 
burasını Lehistana bağlıyan rabıtaların 

çözülmesi ve Polonyaya verilmiş bazı 
ahdi imtiyazlann ilgası lazımdır ki bu 
yolda bazı mü~küller vardır. Bununla 

1 

beraber Danzig Almanyaya temeuül et-

mi~ cibidir. Bir c;ok Alman kanunları bu 
I mıntakaya sokulmuştur. Ve dahill idare 

1 
bakımından Alman kanunlarına intibak 
19 3 8 senesinde okadar ileri gitmiştir ki 

1 
19 39 da yapılacak pek az bir şey kal-

• 
mıştır. 

1 Danz.ig şehrinin istiklfılini terketınesi
ne gelince, bu iş doğrudan doğruya Dan
zig ı:ıhnlisinin dinde değildir. Ancak mu-

Aıına11yada bir nümayiş 
telden halen cserbest §chın halini mu- hııldu:ıktır ki bu mC!cle artık Almauyaya 
hafaza eden Danzigin nasyonal sosyalist karııı ve Almanyanın i§tiraki haricinde 
olduğunu ve tam hakin büyük Almanya- halledilemez. 

Arrıerikanın Japonyaya 
verdiği son nota . • 

Kantonda ve Han7ccoda yerleşen Japonlar 
Londra 2 (ö.R) - Amerika hüküme- göre Ingiltercnin Tokyoya buna benzer ihtimale karşı hazır olmak üzere mU

bti tarafından Japonyaya gönderilen no- bir nota göndermesi imkansız değildir. himmat imali için hususi makineler :işti
kntr'l. izhar edilen görüşler, eyi haber Bunnula beraber böyle bir nota gönde- rasına 33.500,000 dolar tahsis etmek ta

'3nrsJngiliz mahfillerinde ifade edildi- 1 rilmesinin henüz resmen nazan itibara savvurunda olduğunu beyan etmiştir. 
aat töre, uzak şark hakkında Ingilte- nlınınadığı tasrih olunmaktadır. Vaşington 2 (A.A) - Yedi sulhseve!'-
muk?Örüşlerine tamamen mutabıktır. Vaşington 2 (A.A) - Levazım reisi lcr teşkilatı 4 IkincikAnun kongresinin 

masi dairelerinde söylendiğine' general Vcsson Amerika ordusunun her içUmaından evvel müsterek bir beyan-

Daladyenin Korsika nutk 
bir defi sayılabilir 

Cibutideki Italyan mallarının müsta
celen Habeşistana sevki emredilmiş 
Faris, 2 (Ö.R) - Başvekil bay Dala

cliycyi nakleden •Foş• kruva7.örü bu sa
bnh saat sek.izde Korsika adasının hü
kümet merkezi olan Ajaksıiyo limanına 
gelmiş ve harp gemileri bu muhteŞl\"rl 

kadro içinde demirlemiştir. Her biri 10 
bin tonluk Foş, Kolbei, Sufren kruva
zörleri, Valmi, Nerdön ve Gepor torpi
dofarı üzerinde bu sırada başvekile refa
kat etmiş olan deniz tayyareleri uçuşu
yorlardı. 

Saat 8.05 te başvekili hamil bulunan 
rnotörbot harp gemi~rinin top ve kilise
lerin çan sesleri nrasında karaya yanaş
tı. B. Daladiyeyi muazzam bir alkış kar
şıladı. Başvekil, maiyetinde bulunan 
amiral Darlan, general Vilınen ve gene
ral Jorj ile birlikte hükümet erkmn ta
rafından selamlandı. Asker selrun vaı:.i-

yetinde, borazanlar etrafı çınlabyor ve 
belediye muzikası da Marscyyezi çalı- . . . . 1 d Fransız b~wekılı denız ve kara başkmnandanlarıyle 

1 
yAlor u. d hal h "lül' . "bide . . t &k olalım, hepimiz her şeyden evvel rnk dönmesini ve Fransanın munzza~ 

ay er arp o c.rı u sıne gı - . . . v'. . . • • • 
t . V b k'l k dis. Mili t Fransızız. Aramızdakı fıkır degışıklıklc- kuvvetınde, sıze knrşı muhabbet ve hı-
! ı. e aşve ı en ıne • e ço-

k} d 'k' · t af d takd' rl ne olursa olsun, her şeyden evvel mayekfirlığın bir delilini görmesini istc-cu arın an» ı ısı ar ın an un 
1 d'l · l buk tl · ~b'd b akt • .li'ransaya bağlıyız. Lüzumlu olan bu fi- rim.• c ı mış o an e erı u ı eye ır ı.. . v. • • • v 

1o"1··1 l" b' dak'k ~•t...11t. dtlr degışıkliklerme ragmen Fr:ınsız.ız ve Başvekil bu nutkunu söylerken ·vila-
1 

u ere se am ve ır ı a 1>~\.l • kal y 

Telmır alkışlar çınlıyor ve alay vilayet Fransız acagız. yetin konağı haricinde toplanmış olan 

k y "eli İk' __ ,_ ,__ •Burada hem Fransa, hem de mütte- halk bir dakika bile kendisini aU..ışla-
onagına gl yOT. ı sıra ıı:;ıı;.er ar.ıı.a-

. . . milletlerin hürriyeti uğruna cnn maktan geri kalmamıştır. 
smdan halk başvekılı mötemadiyen al- . 1 kırk b. K ik l h t S n 2 B 
kışhyor ve refah işareti olarak avuç. vermış ol~, ın ors a ının a ı- aat "· 5 te . Da1adiye hükümet er-

i . . . kl t y asını se amıarım. • kanına veda ederek kendisini tekrar l avuç pırınç ve çıçe er a ıyor. • aşas~ . 
BELEDi~ REİSİNİN NUTKU Fos.. krm·azörüne götüren flikada yer 1 Fransa•, sesleri her taraftan yükseliyor- ·ı..c.. 

du. B . Daladlyenin bu hitabesinden sonra almış ve hir kaç dakika sonra donanma 
VALİNİN NUIXU ~celiye reis vekili B. Fnbyani demiştir hareket etmiştir. Vali tarafından gazc-

.1....1 tccilere tahsis edilen üç motörbot harp 
Vali B. PötiJ'an l.~nvekili vilayet &alo- 'IU. : ~ ı 93 d ı k gemilerinde yer bulamıyan matbuat er-

d kabul d ek -x.-ıe · -~ li 7 senesi mayısın a, Korsi ta en-

i 
nun a e er ŞU :1t.n. n ..:.uy yor: · kanını nakletmiştir. 

•Sizi karşılıyan alkışlardan sonra hoş dini Fransaya verdikten sonra, genç bir Donanma saat 14.30 da Bastia limanı-
geldiniz temennilerim halkın tezahür J?illAz.ım bu kıyılardan bir gemiyle ay-
eden hissiyatının sadık, fakat sönük bii hlmıştı. Halkın inancına göre daha o 
ifade.si gibi kalacaktır. vakit bu gemiye üç renkli bayrağı çek-
Eğer v~nizin sıkı zaruretleri ada- mişt.i ve bir kaç sene sonra bu renkleri 

run her taıı8fından yaptla.a:ı dıwetlerl ka- Lombardiya ovalarında zaferden zafere 

b 1 t · · imk~ di her- ,. __ z sürükliyecek. ve Nil sahillerine kırk u e me~ an ~ Mar"..u-

ta · t..:.-:. t ·· 1.ı~l.. B" • .nt.. asırlık tarihine seyrettirecekti. 
aynı UU>ıSLya ı goreoet'~· u~....,. vn-

tanperverliğiniz say~de adamızın •Biz de şimdi size burada birliğimi-

fukl b. · b' b' ·· , _ _:ı • ı.in korucusu olarak selfunlıyoruz. Va-u • arını 121 ır ırım~en ayuıan m-
ynst ihtilaf slslerinden t.emialod:tnb:. Bu- tanperverliğinizi harpte onbaşı iken gös-
gün Jiralo.yadan Bonifnçyoya kadar bü- ·ıerdiniz. Sizi milli bayram halinde se
tün adanın ruhu sizi 1elAmlt.yor ve vata- lamlamak bize vazife olmuştur. Kalplc
nunt7 . .m mukadderatı hakkında fmanln rimizdeki insanlık duygusu milli duy-

gularımızı unutturmamıştır. Bütün ira
demiz Fransız vatnnının emrindedir.• 

Ba,vekil bu hitabeye, yer yer alkış
lanan şu nutukla mukabele etmiştir : 
•Hakkımda bu kadar samimi olan 

bükümet reisinin önünde eğili.yor. Kor
.sika çocuklarının sadakati müşterek ta
rihimizin her sahüesine kandan harfler
le yaz.ılmıştı.r. Harp sahnelerinin ateş sa
çan cehennemlerinde olsun, müstemleke 
mücadelesinde olsun bu böyledir. Kor- sözlerinizden dolayı size teşekkür ede-
sika bütün kalbiyle kendini Fransaya rim. Filhakika biraz da sizin akrabanız 
vermiştir ve ana vatanın siyanetkAr yar- sayılırım. Zira çocuklarımın damarları
dunını asJ.a unutmıyacaktır. İki asırdan na Korsikalı kanı karışmıştır. Bunu bu
az bir zamanda Fransa bu adada on asır- rada ilan etmekten zevk duyanın. Fran
lık geriliği tamir etti ve ona bütün Fran- sanın imparatorluğa seJ&nını götürme
sız vilAyetlerinin ekonomik teçhizatını ğe giderken burada durdum. Zira sizin 

verdi. On dokuzuncu asu- iptidalarında yolunuz, Fransız teşebbüs ve cesaretine 
ecdadımız zamanın terakkilerinden ta- güzergah olan Akdeniz yoludur ve ada-

na gelmiş ve başvekil burada da ayni 
şevkli tezahüratla karşılanmıştır. Ölüler 
abidesini ziyaretten sonra başvekil ad
liye sarayına kadar 700 metre mesafeyi 
halkın heyecandan titriyen tezahüratı 

arasında katetmiş ve burada da söyle
nen bir nutka cevap vermiştir. 

Faris, 2 (Ö.R) - İtalyanların Fransız 
Somnlisi üzerindeki emelleri mUnnsebe
tiy le Cihutiden şu telgraf alınmıştır : 

Habeşi.standa biraz kaynaşma ve ga
leyan olduğuna dair esaslı haberler alın
mıştır. Parasızlık dolayısiyle memleke
tin ekonomik hayatı pek yavaş gitmek
tedir. Esasen büyük merkezler istisna 
edilirse, memleket heyeti umumiyesiyle 
kıyam halindedir ve İtalyanlara boyun 
eğmemiştir. 

Diğer taraftan İtalyan otoriteleri tara
fından Cibutinin ekonomik hayatına 

karşı bir boykota] mücadelesi kendini 
almıştır. Cibutide transit halinde bulu
nan İtalyan mallanrun mil$tace1en Ha
beşistana gönderilmesi emredilmiştir. 

Cibuti İtalyan genel konsol05U Romaya 
hareket etmiştir. 

Cibuti halkı sü.kU.neüni tamamiyJe 
mamiyle bihaberdi ve üzerinden araba ruz ana vatanla şimali Afrika aras.ıiı"rui 

muhafaza etmektedir. 
ile geçilebilecek yolun bile ne olduğunu tabii bir bağdır. 
bilmiyo;du. •Deniz bizi ayırmaz. Tulon ve Marsil- -*-

•Siz aramızda bulunmanızla bu vilB- :yıufan Korsikayo gitmek, bazı vilayetle- FRANSANIN 
~tin mukadderatındıın ana vatanın as- rimiz. arasındaki dağları aşmaktan daha Suriye f e11JıaUide 
lA ilgisini kesrniyeccği hakkında biz:e en ko1aydır. Fransanın dehası her yerde Jıomiserl 
kat'i teminatı vermiş oluyorsunuz. hazır ve nazırdır. Faris, 2 (Ö.R) - Fra.ns--ınm Suriye ve 

Ve çocuklarımız dün gibi yarın da •Kendi anane ve ~detinizi muhafaza Lübnanda yeni fevkalAde komiseri bay 
Fransaya muhabbet ve sadakatlerini ettiğinizden dolayı size müteşekkiriz.... Gabriyel Füo bu akşam Marsilyadan 
göstermesini bileceklerdir.• Zira Fransndaki mıntakavi tehalüfler, hareket etmiştir. 5 ikinci kanunda Şam-

DALADİYENİN NUTKU Fransız birliğini takviye eder. Fransa 1 k 
po yon vapuriyle vazüesi başına gitme 

Başvekil şu cevabı vermiştir : ideal ve emel birliğinden doğmuştur. üzere Beyrutn hareket edecektir. 
•Mükemmel memleketiniz.de beni •Siz Fransaya Boruıpartı verdiniz. O -•-

knrşılıyan bu kadar dostça kabulden do- size Napolyonu inde etti. Argon ve Ver- B B t 
layı size teşckhi.ir ederim. Son derece dün harp sahnelerinde kırk bin ölü bı- • onne 

raktınız ki ana vatana bağlılıg'hnızın en Paris, 2(A.A) - B. Bonnet geceleyin 
hararetli olnn şu Ajaksiyo halkına da 

kuvvetli delilleridir. Alplardnki Magave ista~-yonuna gitmlş-
ibzal ettiği nilmayişlcrden dolayı teşek- d b k 

•Fransanın tecavüzkar lisan kullan- tir. Ora a ir aç giin istirahat edecekkür ederim. Hangi eyalete mensup olur-
---------------- mağa hiç ihtiyacı yoktur. Fransa önce tir. -·-name ncşrct.mişlerdir. Bu beyannamede 
bitaraflık kamınunWl takviye edilmesi, 
sulh zamanında mf.ihimmat ihracatına 

ambargo vazolunması talep edilmekte -
dir. 
Vaşington 2 (AA) - Eski valilerden 

F ran)nn AdliyeiJ1czarctine tayin edilmiş 
olduğu resmen bildirilmektedir. 

kalplerde ve fikirlerde mevcuttur. Sesi
mizi yükseltmeğe ihtiyacımız yoktur. 
Fransanın kuvvetli olmağa ihtiyacı var
dır ve kuvvetlidir. Gemici ve asker mil
leti olan sizlere ~unu söylemek isterim: 
•Donanma adanızı çepc çevre dolaşır
ken onu görecek her çobanın ve her ba
lılq,;mm evine, emniyet hissini haiz ola-

MISIR 
Valide kraliçesi 
Faris, 2 (Ö.R) - Mısır valide krnll

çesi Nazlı, yanında çocukları prensea 
Faize, Faika ve Fethiye olduğu hnlde 
yarın Marsilyadan Mısıra hareket ~ 
cektir. 



YElll A.llK 3 Son Onan Sah 1939 
, as c 'PAi & Ad o &UL •- _& = ·-

"ugoslav Bulgar - Yunan -
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Komşularımızla terızilitlı müşterek 
nak y eleri azı..! yoı·uz 

Ankara, 2 (Ö.R) _Devlet dcıniryol- laştırnuık için Lüleburgaz - Karaağaç eşya nakliyatını demiryollarımızda ba
kırı idaresinden alınan maltlmata göre arasında Yunan dcmiryollarına ait olan rekete getirmek için ilk merhale olmak 
1936 sonunda devlete intikal etmiş olan kıSJm üzerinde dahi dahili yolculara üzere Türk - Yunan ve Bulgar demir
eski Şark demiryollan işletmesinde iş- yiizdc 30 - 50 tenzilfit yapılmıştır. Av- yollarında Romanya ve Yugoslavya sı
letme tarzı ve tarifeler devlet demiryo- rupa hattımwn hususi ehemmiyeti göz nırlarına kadar tenzilatlı müşterek bir 
lu sulüne intibak ettirilmiştir. önünde tutularak Bulgaristan dahil ol- eşya tarifesi tatbik mevküne konmuştur. 

Burada dikkatle tnki edilen mühim duğu halde Balkan devlet demiryollan Bu tarife yüzde 25 - 50 tenzilatlıdır. Ay-
. i ·· tl ~ uri masraf arasında tcnzilutlı müşterek bir yolcu ni tarifeyi orta Avrupa istihlak pazarla-

prensıp asgar ucre erı zar . . . . 

badl 
. . 

1 
ı _,_t Halka en z.i- tarifesi hazırlanmış olup bu tarıfe ya- rına kadar teşmıl ıçın Yugoslavya ile 

erımız e ayar am<lK ır. 

d kınt ahat ve banliyö kında meriyet mevkiine girecektir. Her de müzakerelerde bulwunaktayız 
ya e sı ı veren an . . • . . . . . 

1 if 1 , d ·· de altmışa kadar mıntakanın ve maddenın tıcarı hususı- Yuknrıdnkı esasların boylece Macar YC 
yo cu tar e erm e yuz . . .. .. . 

t 
·ıııt 1 stır Bundan baş- yetine göre eşya tariielerınde buyuk Alman sınırlarına kadar teşmili kabil varan enz.ı u yapı mı:. . . . . 

ka Edimenin münasebetlerini kolay- tcnz.iller yapılmıştır. Beynclmılcl ticarı olacaktır. 

~ 

Istanbul 
ve Ankara 

--o----

Beyazlara 
büründüler 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -

Karlar erimektedir. 
Karo. denizde fırtına devam etmekte 

olduğundan vapurlar Karadenize sefer
lerini hala muntazam yapamıyorlar. 

KAR FIRTINASI: 

Ankara 2 (Hususi) - Dün akşam 
saat 2 1 den sonra Marmara ve Ege denizi 
ile Karndenizde şiddetle devam etmekte 
olan fırtına kuvvetli kar yağııılarile An
kara havzasına kadar geniıılemiııtir. Bu 
gün Bol uda karın irtifaı 35, Bilecikte 15, 
Geyvedc 7, Eskiııehirde 6 santimetredir. 
Bu meyanda Bursada Uludağı meteoro
loji enstitüsünün bulunduğu yerde kar 
90 santimetreyi bulmuştur. 

* EGEDEKi FIRTINA: 

Ege denizinde pazar günü ve gecesi 
şiddet1i fırtına vardı. Akdeniz imtidadın
cn yağış devam etmiştir. Dün sabah Mer
sin hattından lzmir limanına Aksu, lstan
buldan da lzmir vapurlnrı gelmiştir. 

HODA YA EMANETiN 
BAŞINA GELENLER: 

Mersine gitmek üzere gaz ve benzin 
hamulesile lstanbuldan hareket eden 38 
tonluk c Hüdnya Emanet > motörünün 

Ispanyol cephelerinde 
Frankistler Cümhuriyet cephesini 

yararak il~rilediklerioi iddia ediyorlar 
Alaçatı limanı istikametinde karaya otur

be çok "iddetli olmuı ve öğle vaktine yetine dair yeni bir kanun emirnameSı Paris 2 ( ö.R) - ispanyada nasyona
lst kaynağından bildirildiğine göre Fran
kist kuvvetler Leridanın cenubunda ciim
lluriyct cephesini yararak 30 kilometre
lik bir saha da sukut ettirmişlerdir. Bu
swnla beraber cümhuriyetçilerin esas 
eephesi bakidir ve ne Barselon, ne de 
!f aragon istikametinde cephede hiç bir 
aedik açılmamışbr. Mücadele kararsız

•ğını muhafaza ediyor. 

'" duğunu haber vermiştir. Mahallinden ge-

Valansiya 2 (ö.R) - Dün sabah er
kenden düşman üç tabur kuvvetle Kas
tilyo Nogerayn hücum etmiııtir. Mulıare-

kadar devam etmiştir. neşredilmiııtir. Buna göre, şimdiki ıartlar len mütemmim malumata göre bu motör 
Düşman adet üstünlüğü sayesinde ağır değiıımedikçe cephe yakınlarında ve yeni Ömer kaptanın idaresinde yoluna devam 

7.ayiata uğradıktan sonra bu mevkii iıı- işgal edilen arazide normal hayatın tees- ederken fırtınaya tuıularnk sahili takibe 
gale muvaffak olmuştur. öğleden sonra süsü için elzem şartların tekevvününe ka- ba~lamış ve Alnçntı limanı önünde kara-
erkenden cümhuriyetçiler .. iddetle hücu- dar umum~ nız· nm · l · k A '- • ,.. ı ış erı as erı maıı.ama- a arparak karaya oturmuştur. 
ma geçmişlerdir. Muharebe şimdi düıı· tın emri altında olacaktır. Diğer mınta- Y ~otörde 9000 teneke gaz ve benzin 
manın güçlükle müdafaa ettiği Nogera kalarda bu seliıhiyct liivil dairelere mevcuttu. Bunun 3500 tenekesi kurtarıl-
etrafındn devam etmektedir. j verilmiştir.. Yeni kanunla Dahiliye mı tır. Mütebnkisi ezik ve denize dökül-
Bu mevki Otso vadiııinde \d'ıindir. asayiş nezaretleri birleşmiş bulunmakta m~~tür.Motör parçalanmıştır. 

ve milli iıı birliği adını almaktadır. Da- * --Burgos 2 ( ö.R) - Sivil otoritelerin hiliye, asayiş ve propaganda namile üç 
umumi nizama müteallik işlerde selahi· müsteşarlığı olacaktır. 

Artan mühacerete karşı Y ukletalı ar 
eisicümhu-r 

}smet lnönü 

lngiltere pasap r vı~e 
n~ecburiyetini kabul etti 

Prag 2 (ö.R) - Çekoslovalcyanın Karpataltı Rusya ayaleti bir ka
nun ne~rederek ayaletin Sen Jermen muahedesile aldığı bu adın ye
rine Karpataltı Okran ya adını kabul etmiştir. Bu ayalette ancak bu is
min kullanılmasına müsaade edilecektir. 

Amerikada yeniden 
faaliyete geçtiler 

Şimdi yalıudi düşman. 
lığını da program
larına koydular 

--=--
Vaşington 29 (In) 

cKu Kluks Klan> nrunile meşhur olan 
Amerikanın kukletalılan çoktanberi iti
bardan düşmüşlerdi. Bu cemiyetin, 
kendi efradı tarafından yapılan zulüm-

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA -

sind" bulunan vatand:.ı lardan yük
sek ve samimi duygularını bildiren 
bir çok telgraf ve mektuplar almak
tadır. Bundnn çok mütehassis olan 
İnönü sevgi ve teşckkürlerinin, yük
sek refoh temennilerinin iletilmesi
ne Anadolu ajansını memur etmiş
lerdir. 

-*-
Halkevinde yapı-

lan hasbihalde 

ı as ES IW!'!IL!J W ·- SAHiFE 3 

Talebe futbol takımları 

Fener, Beşiktaş, Vefa, 
Hilal ta ımları galip 
lstanbul 2 (Hususi) - Talebe oyuncularını kadro harici ederek 

zayıf kadrolarla maç yapmak ıshrarında kalan lstanbul kulüpleri ilk 
maçlarda beklenen ümitli neticeyi almış değillerdi. F enerbahçede kü
çük Fikret oynayamamış, buna rağmen Fener Beykozu 6 - 2 mağlup 
etmiştir. 

Vefa Topkapı maçını Vefalılar bire karşı dörtle kazandılar. Beşiktaş 
Süleymaniyeyi 0-7, Hilal Istanbulsporu 3-2 yenmişlerdir. 

lstanbulspor takımı, oyuncusuzluk yüzünden tekaüde sevkedilen 
bir kaç ('ski yıldızını oynatmıştır. 

Bü~ük Millet Meclisi kat'i tasfiye 
kanununu dün kabul etti 

Ankara 2 (Hususi) - Büyük millet meclisi bugünkü toplantısın
da mübadil ve muhacirler hakkındaki kat'i tasfiye kanununun ikinci 
müzakeresini yaparak kabul etmiştir. Kırşehir, Y ozgad yer sarsıntı· 
sında harap olan yerlerin imarı için kızılayın göndereceği malzemenin 
devlet demir yo1larınca meccanen nakli hakkındaki kanunun birinci 
müzakeresi yapılmıştır. Yine bugünkü toplantıda ruznamede bulunan 
maddelerden adli evrakın posta telgraf ve telefon idaresi vasıtasile 
tebliğine dair kanun layıhası dahiliye encümeninin talebi üzerine 
mezkur encümene tevdi edilmiştir. Büyük millet meclisi önümüzdeki 
toplantısını çarşamba günü yapacaktır. 

Tuna nehrinin yukar, kısmı buz 
tuttu münakalat inkıtaa uğradı 

Peşte 2 ( Ö.R) - Tuna nehrinin yukarı kısmında gemiler limanlara 
sığınmak mecburiyetinde kalmış, kıyı boyunca nehri buz tutmuştur. 
Tunanm Yugoslavya kısmında münakalat münkatidir. Bir vapur buz
lar arasında büyük hasara uğramıştır. Bu vapur Alman bandır 1·~1r. 

Yugos avya nazırlar meclisi 1939 
evyorl< fuarına iştirake karar verdi 

Belgrad 2 (ö.R) - Nazırlar meclisi, Yugoslavyanın 939 Nevyorlt 
enternasyonal fuarına iştirakine karar vermiştir. Sıhhat ve içtimai basi
ret nazın, 939 Nevyork sergisine gönderilecek grafik ve fotoğrafları 
hazırlamaktadır. Sergide propaganda yapılacak ve turistlerin Yugos
lavyayı ziyaretlerini temin için ayrıca Amerikan gazetelerinde neşri
yata ehemmiyet verilecektir. 

Romanya krahnın nutku 

·.ı ral yeni yıldan ümitle 
bahsetmektedir 

•'Kuvvetlenmek komşularımızla 
sulh halinde yaşamak istivoruz,, 

Londra 2 ( Ö.R) - 1 Nisan 1939 tarihinden itibaren lngiltereden 
Çekoslovakyaya girecek lngiliz vatandaşlarile Çekoslovakyadan ln
giltereye gelecek Çekoslovak vatandaşları pasaport vizesi mecburiye
tine tabi tutulacaklardır. lngiliz hükümeti iki taraf arasında pasaport 
-,izesini ilga etmiş olan 1930 anlaşmasını 31 ilk kanunda fesh etmiştir. 
Bu feah, üç aylık bir müddetten sonra, meriyet mevkiine girecektir. 

ler ve matbuatta barbarca faaliyetleri 
aleyhindeki neşriyat kukletalılarınAmc
rikan hayatındaki rolünü gittikçe hiçe 

- BAŞT ARAFI 1 iNCi SAYFADA -

tatbik edileceğini söyleyerek: <Mutlaka 
muvaffak olacağız. Ve siz hepiniz dün-
yanın en iistün, en refahlı halkı olacak- Bükreş 2 (A.A) - Dün yılbaşı münasebetiyle Kral sarayında bir 
sınız.> dedi. nutuk söy]iyen başvekil Kristea Balkan misakının esaslı rolü Macaris-lngiliz hükümetinin bu tedbiri almasına sebep Çekoslovakyadan ln

Kiltereye ve lngiliz imparato~luğu arazisine muhaceret etmek istiyen• 
lerin çokluğudur. Forayn ofıs bu muhaceret için lüzumlu evsa'ı haiz 
olmıyan şahısları ileride hudut haricine çıkarmak mecburiyetinde kal
mamak için vize mecburiyetini iade etmeği muvafık görmüştür. 

Pançar fiatleri 
---=·---

Ankara, 2 (Radyo) - Sandıklı ve 
Dinarda pancar fiatleri 30 paradan kırk 
paraya kadar çıkanhnıştır. 

Bu sene ekin fazla olacaktır. Müstnh

Jil memnundur. 

Çelik ciğer 
Ankara, 2 (A.A) - Sıhhiye vekale

tince Amcrikadan •Çelik ciğer• denilen 

Collen Respiratörü getirtihni.) ve An

kara nümune hastanesinde halkın isti
fadesine konulmuştur. 
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BUGÜN TELEFON 
3G4G 

Tayyare Sinemasında 
EGLENCELİ SAHNE· 
LER, HİSSİ K!SIMLAR 
VE Z RİF '!'EKNXK· 
LERLE DOLU BtiY'ÜK 

Ş~HE ~R 

E E(E ŞEY 

BAŞ rıLDIZ 

DEAHHA DiJRBİ 
VE DAHİ ARTİST 
HARBERT MARSHALll.. AYRICA 

ZENGİN iLA VELER 

indirmekte olduğundan şimdi Ku-Kluks 
Klanlar Amerikanın siyasi hayatında 
yeniden rol oyna.'llak azmile yeni bir 
parola kabul etmiş bulunuyorlar. Kuk
letalılar C"l1 ziyade Amerikanın cenubun

da taraftarlara malik olduklarından bu 
teşkilatın şefleri şimdi yeni şekle uymn
ğa karar vermişlerdir. Faaliyetlerini en 
ziyn<k- John Levisin sanayi organizas
yon komitesi aleyhine tevcih t?decekler
dir. Bunlar John Levisi komünistlikle 

itham ediyorlar. Kukletahlı:ır bilhas.sn 
zencilerin hayat düşmanı olduklarından 
ziraatte en çok zenci işçiler kullanan 
cenup bölgelerinde komünistliğin inki -
şafını büyük endişe ile görmektedirler. 
Kukleta1ılar teşkilUtı şimdi totaliter dev
letlerden gördükleri maddi müzaheret 
hasebiyle programlarına yahudi düş

manlığını da ilave etmişlerdir. 

Bnııvekil uz.un süren konuşmasında ez- tanla olan münasebatın islahı ve Tuna nehrindeki seyri sefain rejimi 
cümle dedi ki: cBugünkü rejim halkın hakkında Fransız ve lngilizlerle yapılmış olan itilaflar üzerinde israr 
rejimi, halk için kurulmuıı rejim, halk ile etmiştir. 
kurulmuıı rejimdir. Onun iç.in kendi öz Dahili siy.ısetten bahseden başvekil serbest mesleklerde çalışan 
eserinizle, öz rejiminizle övünmenizi hak- akalliyetlerc mensup kimselerin bilhassa yahudilerin pek fazla oldu
lı bulurum. lnönü başımızda, Atatürkün ğunu beyan ve yahudi muhacereti meselesinin halledilmesi lüzumuna 
gösterdiği üstün varlığa, üstün refaha gi- işaret etmiştir. 
diyoruz.> Kral Karol bu noktaya cevap vererek milli vahdet temini ve milli 

Istnnbul 2 (Hususi) - Sıhhat ve içti- müdafaanın tarsini tavsiyesinde bulunmuş ve şöyle demiştir: 
mai yardım müdürlüğünde zehirli gazla- «- 1939 senesinin bir sulh senesi olacağını ümit ediyoruz. Fakat 
ra ve hava hücumlarına karşı bir-e.ığanak ne kadar fazla kuvvetli ve kendimizi müdafaaya ne kadar fazla hazır 
yapılmıştır. olursak bu emniyetimiz o derece fazla olur. Biz milli vckanmızı mu-

Anknra 2 (Hususi) - Umum sıtma hafaza etmek suretiyle bir istiklal siyaseti takip etmek istiyoruz. Kom
mücadele mıntakasında 42700 hasta mu- şularımızla sulh halinde yaşayarak ittifaklarımızı muhafaza ederek 
ayenc ve 32896 kiııi tedavi edilmiştir. ve dostlarımızı severek herkesle iyi münasebetler idame etmek temen
Konyada 4875, E.skişehirde 1486, Ko- nisindeyiı;. Yeni dostluklar tesisine çalışacağız. Fakat hukukumuzu 
caelinde 1088, Manisada 91 O metre ka- da çok büyük bir azimle müdafaa edeceğiz.> 
nal açılmış, 5 31 73metre ark temizlenmiş, ,.a ......................... - ••m=nmm:!'! 
1928 metre çukur kurutulmu~, 80109 TEl..EFON : 

4065 
.. , 

metre bataklık kurutulmuştur. TELEFON : 40G5 
1500 kişilik Türkiycnin en büyük salonu olan 
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Elhamra Sineması 
YENİ 

BUGÜN 
Senenin en nefis pro~amiyle en nefis filmini tnkdim ediyoruz 

A IUELLA 
FRA SIZCA SÖZ ti 

AıJ~: • Şiir • güzellik musiki. Dünyanın en güzel 
kadın! ©1iye şöhret bulan güzel artisti •• 

DOROTHY - LAMOUR 
A YRJJ:CA : ~illi Şe~imiz Cümhur başkanımız 
muhterem ismet lnönünün Ankarada Büyük 
Kamutayda C. H. P. Fevkalide toplantısında 
söyledikleri büyük tarihi ve siyasi nutukları 

Bugün iki büyak lilim birden 

1 - A YNAROZ KADISI 
Türkçe sözlü ve şarkılı büyük komedi 

OYNIYANLAR: 
HAZIM· VASFİ· i. GALİP· MUAMMER • E. 
BELİ • HALİDE • ŞEVKİYE • CARİDE-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • İzmirde ilk defa 

2-BÜYUK ŞEHiR 
• • 

Senenin en müthiş şaheseri 

Türkçe izahlı Faks jurnal 
SEANSLAR Her Gün: 2.30 - 4.30 - 6.50 - 9 ile Başbakan Celil Bayarın nutukları.. Yecll SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri: 10 .... 2 .... 5 ..•. 8 .... de başlar 
CUMARTESİ, PAZAR : 12 - 2.30 - 4.50 - 6.50 ve 9.. ifil= metre- SEANSLAR : 3 • s . 7 • 9 Diğer günler : 2 .... 5 .... 8 .... de baş1ar 
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ŞEYTAN 
........................... 

VE KUMPANYASI ______ ......... , ...................... ... 
Büyük aşk ve macera romanı 
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saprruş ve oradan figüranların ve diğer 
ı Ot ı artistlerin localarına müntehi merdiven - Oturun... urun ... 

Sesleri yükseliyordu. basamaklarını dörder dörder çıkmıştı. 

Salonda: 

-rENI ASIR 

Yeni yıla girerken 
lzmirin Kültür hayatına bir bakış 
Erkek lisesinin bugünkü durumu övünülecek 

haldedir. Yıldan yıla genişliyen ihtiyacını karşılayacak 
bir formül bulunması bekleniyor 

, __ 
DOKTORUN KÖŞESİ: 

·----------·--··· 
Soğuktan neler 

olur? 
YAZAN: Dr. G. A 

Kar yağar, su <kınar ... Tabi! anlan 
söylemek istemiyorum. Hatırlatmak is
tediğim soğuğun vücudumuz üzerindeki 
tesirleridir. Bunları hatılayınca soğuğun 
ne vakit faydalı, ne vakit zararlı olduğu 
kendi kendine anlaşılır. 

Jan, yanında oturanların da kendi ar- Farjakın adanılan onu gördüler ve ' ...-------------- Derimizden başlıyalım: Soğuk hafif 
olursa derinin duygusu kuvvetlenir, 
netekim parmağımız kesildiği vakit se
rince su ile yıkanınca daha ziyade acı 
-duyarsınız. Fakat soğuk arttıkça duy
gu azalır ve nihayet deri hiç duymaz 
olur. 

kasından ayağa kalktıklarını ve peşini yine arkasına atıldılar. Tiyatronun sah
kovaladıklanru görmüştü. ne kısırunın üstünde ve koridorlar ara

Girdiği kojridorun tam karşısında de- sında adeta bir kovalamaca oyunu baş-
mir bir kapı vardı. ladı. 

Bu kapı bir taş merdivene açılıyordu. J an, koştuğu istıkamelin nihayetinde 
Bu merdiven ise doğru sahneye çıkı- bir merdiven gördü. Oradan ineceği sı

yordu. 
Bu kapının kapalı olması Iazundı. Fa

kat sahnenin elektrik memuru, piyes 
icabı perde arası ziya değişikliği olma
dığı zamanlardan istifade ederek bu ar
ka kapıdan sıvışır, vestiyerdeki kızla 
dalga geçmeğe giderdi. Bu sefer de öy
le olmuştu. 

}an merdivenleri dörder dörder çıka
rak kulise girdi. 

Piyesin birinci perdesi ancak dört beş 
artistin rolü olduğu için kulisler kala
balık değildi. 

]an kulis kanatlarından birinin ya
nında ve ayakta duran Lorans Lelyayı 
gördü. 

Rolü icabı arkasına 1830 yılı modeli 
bir tuvalet gcyrnişti. Sahnede rol yapan 
arkadaşlarının sözlerini takip ediyor ve 
kendinin sahneye çıkacağı sırayı bekli
yordu. 

Jan, 3ni bir kararla Loransa doğru 
yürüdü. 

Genç kız onu görünce : 
- Siz!.. Diye hafıf bir çığlık kopar

dı. 

Jan, izahat vermeğe vakti olmadığın
dan sadece ve çok tel~ bir halde : 

- Matmazel .. Dedi .. Allahaşkına bu 
kllğıdı alınız .. 

J an, Dr. Hanri Subeyranın formülü
nü Loransa vermişti 

- Bunu saklayınız ve yahut ta daha 
doğrusu onu imha ediniz .. Bunu sizden 
yalnız kendim için değil bütün dünya
nın selruneti namına yalvarıyorum. 

Merdivenden Janı kovalıyanlar çık

mışlar, onlar da kulise girmişlerdi. 
Rejisör koşarak geldi: 
- Matmazel Lorans .. Haydi .. Sizin sı

ranız!.. 

Lorans derhal sahneye girdi. 
Reji:iör büyük bir yeis içinde ellerini 

havaya kaldırdı. 
- Eyvahlar olsun .. Matmazel Lorans 

kağıdı unuttu .. Rol icabı.. Göğsünden 

çıkaracağı kağıt bende kaldı. 
Rejisörün hakkı vardı. 
Piyesin en canlı noktasını bu kağıt 

teşkil ediyordu .. Ve Lorans Lelyaya da 
telaştan bu kağıdı verememişti. 

Rejisör işte bu üzüntü içinde iken ku
listeki yabancı adamlan gördü. 

- Siz kimsiniz .. Burada ne arıyorsu
nuz? 

Diye önlerine koştu .. Bunlar, rejisörü 
kolundan şiddetle tutup kenara çeke-

rada arkadan gelenlerden biri tam ya
nına kadar yaklıışmıştı. 

Kuvvetli bir sporcu olan Jan bu he
rifin ev\·elcl suratına ve sonra da kar
nına müthiş iki yumruk indirdi. 

Herif sırtüstü yere yuvarlanırken Jan 
da merdivenden aşağı atıldı. 

Bir dakika sonra sahnenin arka kapı
sından sokağa çıkmış bulunuyordu. 

Hemen rastladığı bir taksiye atladı. 
Artık kurtulmuşı.u. 

Bunlar ·olup biterken sahnede de ar
tistler rollerine devam ediyorlardı. 

Lorans Lelya ilkönce biraz donuk ve 
tutuk hareket etmişti. Bu hareketi ar
kadaşlarının dikkatinden kaçmamıştı. 

l\faamafilı gittikçe hararetlendi, kendini 
san'atının cazibesine verdi. 

•• BİTMEDİ·· 

Yurdda 
Dünkü ve Bugünkü 

Hava Durumu -
Ankara, 2 (Ö.R) - Hava durumu 

Bugün yurdumuzun muhtelif bölgele
rinde hava durumuna nazaren 1 - 8 de
rece soğumuştur. En yüksek sühunet 
İzmirde 7, Burdurda 8, Adanada 11 de
recedir. En düşük sübunetler sıfırın al
tındadır. Karadeniz kıyılarında, cenup
ta hava yağmurlu, Orta Anadoluda karlı 
Trakyada yağışlı geçmiştir. 

Muhtemel hava vaziyeti : Yurdunmz 
bugün karadenizde merkezleşen ve çev
resinde fırtınalara sebep olan alçak taz
yikin tesiri altında bulunduğundan ha
va yarın Ege, Akdeniz bölgelerinde açık, 
Trakya ve Kocaeli ile orta Anadolunun 
garp kısımlarında bulutlu, doğu ve ce
nubu şarki Anadolu ile Orta Anadolu
nun şark kısımlarında kapalı ve yağışlı 
olacaktır. 

Ankarada hava bu sabah karlı, sonra 
karlı ve fırtınalı geçmiştir. En yüksek 
sühunet sıfırın altında iki dereceyi en 
çok bulmuştur. Hava tazyiki 1005 mili
bordur. 

İstanbulda sabah hava kapalı, sonra 
bulutlu geçmiş, rüzgar şimali garbiden 
en çok saniyede altı metre hızla esmiş
tir. En yüksek sühunet iki derece, hava 
tazyiki 1016 milibordur. 

rek : ~--~----~-~---~ 

1939 yılına girerken, kültür hayatı

mızda çok önemli bir yer tutan İzmir 
kültür ocaklarının övgüdeğer faaliyet
lerini yakından tetkik ve tesbit etmek 
istedik. Ve bu işe ilkönce Erkek Lisesin
den başladık. Lisenin kıymetli direktö
rü bay Hilmi Erdimden bu hususta bir 
mü.Iakat rica ettiğimiz zaman, kendileri
nin yeni müfredat programlarının tat
bikatiyle ve geçen haftadan beri devam 
eden yazılı. imtihanlarla meşgul olduk
larını bilmiyorduk. Fakat bu malılm 
meşguliyetlerine rağınen, ricamızı ka
bul etmek nezaketinde bulunan sayın 

direktöre arkadaşımızı yolladık. 
Aşağıda arkadaşımızın yaptığı röpor

tajı okuyacaksını;: : 
Erkek Lisesi direktörü bay Hilmi Er

dim beni mültefit bir çehre ile kabul et
ti. Önündeki masada imza bekliyen bir 
yığın evrak ve ikide birde sc!slenen tele
fon, bana, suallerime derhal başlamak 
lüzumunu hatırlattı. Bulduğum ilk {ır

satta : 
- Müsaade ederseniz, sorularıma 

başlıyayım ... 
Dedim .. Kibar muhatabım gülümsiye

rek cevap verdi : 
- Buyurun. 
K~ğıtlarımı çıkardım 

sordum: 
ve ilk sualimi 

Izmir erkek lisesi müdürü B. Hilmi 

bin dokuz yüz on dörttü. Fakat bu ye
kfuıdan önce nezaretimiz altında açılan 
ve bilahare ayrılan Gazi orta okulunun 
(600) öğrencisini çıkarırsak, geriye iki 
bin üç yüz on dört talebe kalır ki, şim
diki mevcudumuz bundan ibarettir. Ge
çen yılki talebe mevcudumuz ise 2226 

idi. 
Öğrebnen sayımız geçen yıl olduğu 

gibi (82) dir. 
- Bu yıl devlet ve Avrupa imtihan

larına lisenizden kaç mezun girdi ve ne 
kadarı muvaffak oldu? 

- Bu yıl, Avrupa imtihanlarına, biz, 
(11) nan1Zet gösterdik. 

Bunlardan (5) i muhtelif müesseseler 
namına açılan Avrupa imtihanlarına iş
tirak etti ve dördü muvaffak oldu.. Bu 
dört mezunumuzun ikisi ayni müessese
nin ikinci imtihanım da kazanrruşlardır. 
Geriye kalan mezunlarınuzın branşları 

.Avrupa imtihanlarına girmeğe uygun 
gelmediğinden bu imtihana girmediler ... 
Esasen bir kısmı mühendis ve bir kısmı 
da mülkiye müsabaka imtihanlarına iş

tirak etmiş ve muvaffak olmuşlardı. Bu 
vaziyete göre mezunlarımız; her yılki 

muvaffakıyet derecelerini muhafaza et
miş bulunuyorlar. 

- Gramer tedrisatı üzerindeki fikir
leriniz? 

- Lisenizin bugüne kadar geçirdiği Gramer esaslarının metinler üzerinde 
tekrunül salhalarını lütfen anlatır mısı- talebeye öğretilmesi işi üzerinde öteden 
ruz? beri durmakta idik. 

Bay direktör, kafasındaki hatıraları Bunu hiç bir zaman ihmal etmedik. 
eşelemek ister g>bi alnını kaşıdı ve ağır Vekaletin gönderdiği son tamim, bu hu
ağır şu izahatı verdi : susta tereddüt eden arkadaşlar için şüp

- Biz.. Polisiz .. 
Dediler .. 

- Lisemiz, 1303 te kurulmuştur. Bu b<>.siz ki çok faydalı olmuştur. ••••• ••••• •••• ••••••• •• •• •••••• ••• ••••• ••• ul • K • f k İ • yıl 9 birinci teşrinde kuruluşunun ellin- - Her yıl artmakta olan orta ok 
E ıra ı apar man a ci yılını kutladığımız bu müessesenin, öğrencilerinin, önümüzdeki yıl için lise-

Rejisör büsbütün şaşırlDJ§tı. : Şehir gazinosu arkasında 1382: kiiltür tarihimizde mühim bir mevkii !ere ne şekilde yerleştirileceklerini tah-
- Polis mi? .. Aman yarabbi .. Yine ne :sayılı (Gül soknk) ağzında denize: vardır. Önceleri idadi, Sultani ve cüm- min buyuruyorsunuz? 

var .. Bela bela üstüne geliyor.. Fakat : nazır konforu havi yedi odalı ,.eni: huriyet devrinde lise adını almıştır. - Elde mevcut istatistiklere göre ge
en büyük bela sahnede .. Lorans Lelya :insa edilmiş bir ev kiralıktır. : Bugün biri merkez, diğeri şube olmak lecek seneki orta okul mezunlarının bu 
kağıtsız ne yapacak?.. 5 Gönnek ve görü~mek istiycnlerinE üzere iki binamız vardır. yıldan daha fazla olacağını tahmin edi-

Reji.sör böyle dövünürken Jan Lö Hel- 1 :gazetemiz idarehanesine rniiracaat-: - Li!senizin bu yılki öğretmen ve öğ- yorun1. Bu vaziyet karşısında vekfiletin 

bulacağını ümit etmekteyiz. 
Sayın bay Hilmi Erdirni fazla rahatsız 

etmemek için lisenin sporuna dair soru
larımı sormadun. 

Spor işiyle ilgili baş yardirektör Nu
ri Tozkoparan çok meşgul olduğundan 
bu vaziyet karşısında, Kemal Özerdimi 
yakaladım. Ve spora ait suallerimi sor
dum: 

- Lisenizde en çok hangi spora önem 
veriyorsunuz ve nasıl çalışıyorsunuz? 

Kemal Özerdim şu cevapları verdi : 
- Lisemizde en çok önem verdiğimiz 

spor atletizmdir. Çünkü atletizm bütün 
sporların anasıdır, onu yaptıktan sonra 
diğerlerini başarmak kolaydır. 

Biz, her yıl, yıllık faaliyetim.izin se
meresini mayıs ayı içinde bir pazar gü

nü (Lise atletizm bayramı) adı altında 

göstermekteyiz. 
Mektebimizde ayrıca voleybol, basket

bol ve futbol çalışmalarımız vardır. Bil
hassa, lisemizin spor bünyesinden do
ğan atletizmde her yıl göze çarpan bir 
inkişaf müşahede edilmektedir. 

İzmirin bir kapalı salona çok ihtiyacı 
vardır. Belediyemizin veya Halkevinin 
böyle bir salon yaptırması bu ihtiyacı 
karşılıyacaktır. 

Kulüp takımlarının kısmı azamını ta
lebelerimiz teşkil etmektedir. Buna gö
re öğrencilerimiz yukarıda bahsettiğim 

salondan çok istifade edeceklerdir. 
- Şimdiye kadar ne gibi müsabaka

lar yaptınız ve ne neticeler aldınız? 
- Yapılan müsabakalarda hep nor

mal neticeler aldık. Nitekim geçen yıl 

İstanbul mühendis mektebi İzınire gel-
di ve lisemizle karşılaştı. 
Yapılan futbol müsabakasını O - 3 biz 

kazandık. 

Basketbolda 4 - 44 ve Voleybolda da 
yine takımımız galip geldi. 

Lisemizin bir tenis sahası da vardır .. 
Mevsimi gelince faaliyete geçecektir. 

Kemal Özerdime teşekkür ettim ve 
ayrıldım. 

Adelelerin kudreti soğukta çok artar. 
insan on derecede bir su içerisinde ban
yoya girerek on b!!§ saniye kalsa adele
lerinin takallüs etmek hassası yüzde elli 
ziyadele§ir. Bunu herkesin kendi üzerin
de tecrübe etmesi pek kolay olur: Ban
yodan önce ve sonra ayni ağırlıkta bir 
gülle kaldırırsa banyodan sonra yorgun
luk bir buçuk misli zamanda gelir. Ayni 
on derece suyun içinde otuz saniye du
rabilirseniz adalelerin kudreti daha zi
yade artar ... 

Derinin üzerindeki ince damarlar so
ğuktan ilkin daralır, sonra genişler. 

Onun için deri ilkin kül renginde, sonra 
penbe olur. Bunun tesiriyle kalbe kuvvet 
gelir ve yürek çarpıntısı varsa kaybo
lur. Derinin üzerindeki damarlar darlaş
tığı zaman kandaki tansiyon artar, fakat 
sonra düzelir. 

Soğuk yalnız insanın bir tarafına gel
diği vakit bile, oraya uzak yerlerinde de 
tesirini gösterir. Meseüı. insan yalnız bir 
elini soğuk suya soksa öteki elinin sıcak
lığı da azalır.. . Daha önemlisi insan 
ayaklarını soğuk suya sokunca beyninin 
üzerinde zarların damarları kısılır, ne
ticesi de hiç iyi olmaz. Ondan dolayı kı
şın ayakları üşütmemeği çocuklara sıkı 
sıkı tenbih ederler. Ayaklar üşümeğe 
başlayınca hemen sıkıca yürümek, koş
mak lüzumu buradan gelir. 

Soğuktan, vücudun beslenme işi hay
lıca değişir, vücudun muhitindeki sıcak
lık azalınca vücudun içinde daha fazla 
kalori çıkmasına lüzum hasıl olur. In
san soğuk su altında bir duş yaptığı va
kit akciğerlerinden yüzde elli daha ziya
de hava alır, havanın içinden aldığı ok
sijen ile teneffüs ettiği vakit çıkardığı 
karbon gazı yüzde seksen artar. Bunun 
üzerine hücrelerin içindeki teneffüs işi 

de çok artar. Ondan dolayı insan soğuk
ta daha çok azot çıkarır. 

Bunun neticesini de elbette tahmin 
edersiniz: Soğukta insan daha çok kalo
ri sarfedincc daha çok yemeğe mecbur 
olur. Daha çok azot çıkardığı için 91>

ğukt.an gıdalarını da artırması lflzını 

olur. 

Karaciğer soğuktan hoşlanır: insan 
soğukta daha çok hareket ettiği için kan
daki şekerin nisbeti artar, karaciğerde
ki şeker deposu azalır .. Soğukta karaci
ğerin yağları - sonra kan vasıtasiyle 
bütün vücuda göndermek üzere - top
lamak hassası da artar. 

Soğukta böbrekler üzerindeki gudde
lerin işi de artar. Ondan dolayı erkek
lerin vücudundaki tüyler daha sıklaşır 
ve daha kuvvetlenir. Tiroit guddesinin 
de eyi işlediği zaman soğuk mevsimidir. 
Vücudun beslenme işi bundan dolayı 
kışın daha ziyade olur. 

lre, peşinden kovalıyanları görünce sah- 5Jeri. : renci sayısını öğrenebilir miyim? talebelerin normal şekillerde mekteple
nenin arkasındaki kulislerden birine •• •••••••••••••••••••••• •••••••••••• '''''' - Bu yılki talebe mevcudumuz iki re yeı·leştirilmesi için uygun bir formül 

~~~~..,,,.,,,...~~~...,,...,!O!!'""!!!!!!;,;~~;;;..;;,~;,..;,;;;;,;,;;,;;;;.;;;;;;~~;,,""'~""'"""""'"""""'""""""""",;;,.""'~""'""""""~~:::;ı:::'='"::'=:':':::i:'~~:::""::~:::'~-~ .... ~------..,,, ...... """",,..__.,,.... . ...,....,__ - - ' 
- - ri.:ıiıı · r;;ı,-üzennd;;-yarattığı - mübb,;;--Aradan çok zaman geçmedi.. · rüzga~ın yumuşak ahengi ekleniyor-

• Gelecek hafta Kız Lisesini yazacağız-

Görülüyor ki, soğuğun vücut üzerine 
tesiri pek te fena sayılamaz. Ancak so
ğuk şiddetli olur ve çok devam ederse, 
tesirin eyiliği kalınaz. Iasanın kollan, 
bacakları, uyuşur, gözleri kararır ve yll
rüyemez olur, mukavemet edilemiy&
cek derecede kuvvetli bir uyku geilr. 
Uykudayken başka birisi üşümüş ın
ısıtamazsa elleri veya ayaklan donar 
ve bir daha uyanamaz. 

: OEMl~-V-U~GA-Rl~~ 
YlJ?..tlflıFUAT EDİP 

-26 
Ertesi gün, yola çıktım .. 
Çolak, deli klarnetçi ve bir çok köy

lüler beni Saracığa kadar uğurladılar. 
Çolak çok mütcessirdi. 
- Sen bizi hatırına getirmesen de, 

biz seni unutmayız beyim .. 
Diyordu. 

- Öyle şey olur mu Çolak .. Hem si
zin bmde hakkınız var .. 

Deli klarnetçi de: 

- Alıştık sana be beyim .. Acelen ne 
bilmem ki. .. 

Bütün köylüler bir ağızdan cevap ver
diler: 

- Güle güle beyiın .. Eksik olma .. ge
ne gel! .. 

Güz yaşlarımı göstermemık için atı-
mı mahmuzladım .. 

Karşı sırtı aşıncaya kadar arkama dö
nüp dönüp baktım .. Hepsi bıraktığım 

yerden ellerini sallıyor, beni sel8.m1ıyor
'Jardı. O zaman bir filozofun şu sözlerini 
hatırladım: 

dnsan, ayrıldığı yerlerde kendinden 
Diye san1inılyetini gösteriyordu. bir parça bırakır! .. > 

Vedalaşırken: N° kadar doğru .. 
- Hepinizi şehre davet e<liyorum, de- Sonbaharı k.orşılıyan ağaçların serin 

diın.Geldiğinizde bana uğram :ızs:ınız ka~ rüzgitrt ve sarı yapraklar içinde yoluma 
r~mam sonra .. d vam rdiyorum .• 

Allaha ısmarlaclık_ Da~dan dağa akz"'dcn çobu~ türküJe-

duygular.. Ve bir gün, benim Izmire tayin edil- du ... 
S >ssiz yollarda yürümenin insanı ken- diğimi bildiren emir geldi. Avaz avaz bağıran tren gürültüleri 

di kendi..iyle konuşturan ihtiyacı.. Bir arkadaşuna söylediğim gibi <gur- içind dağdan, denize gelişin güzelliğini, 
Ve tı"ide bırakılan calışıklık> ın çe- bet üzere gurbet ... • duyuyordum. kendi kendimle konuşarak şu sözlerle 

kioi sesi.. Daha dün hatıralarını içimde taşıdı- ifade ettim:: Onun için pek soğuk havalarda -h.ı. 
gecellyen- uzun müddet sokakta kalmalı: 
eyi bir şey değildir. 

Tek kelime ilo: •Yeni bir gurbete çı- ğım köy hayatının samimiyetinden ay- Dağ rüzgarlarından, 
kt<ın• psikolojisi içindeyim.. rıldığım gibi, bugün de bulunduğum di- Deniz rüzgarlarına!. .. 

d 1 ak - SON -Yolda teS3düf ettiğim köylliler ii.~ina yar an ayrı ac tını .. A.G. 
bir yüzle selametliyorlar!. . ......................... . FUAT EDiP 

- Uğur ola beyim!.. Bir gece yarısı, Ankara - Karabükı---------------------------------
- Eyvallah!... treni, beni dağlardan koparıp denize 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . doğru getiriyordu. 

Şehre akşam girdim.. Bulunduğum kompartimanda yaşlı bir 
Sesizliğe alışan ktılaklarımı, duydu- adamcfan başka kimse yoktu. Rakı içi-

ğun1 ilk gürültüler rahatsız etti.. yordu .. 

Eve giderken, caddedekiler, alımın nal Ben de kendimi avutmak için elimde 
sesleriyle kaldırımı konuşturan bana, tuttuğum kitaba bakıyordum .. Bakıyor-
başlarını çcvirlp bakıy6rlardı. dum, diyorum .. Çünkü okuyamıyordum. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gözlerime birer çengel gibi takılan 

Arkadaşlar, cyile~liğimi<yüzüme kan> kelimeler, bin bir tedai yaptırıyor ve 
gddiğini söylediler .. Kendilerine zaman kendilerini değil, hatırıma getirdikleri 
zaman size yazdığım hikayeleri an1at - hayatt bana okutuyorlardı.. 
tun.. Gene karanlıklar içinde bir Ankara-

Hepsi, bu kadar gün içinde toplanan 
bu döküınana hayret ettiler .. 

Ben cevabıml şu mısraları okuyarak 
verdim: 

El gibi dola§ A=dolunıda, 
Ar:;:adaş, yurdunu içaıdcn tanı, 

Dinle bir yosmayı pıııar yolunda, 
Dinle bir ııaylada qarip çobcını. 

Izmir treni, her adımda beni Egenin in
cisine yaklaştırıyordu .. 

...... Bir gece yarısı Karşıya kanın 

bir sıra şeridi andıran ışıkları gözüktü. 
Okşayıcı bir rüzgar, elini yüzümde ve 

saçlarımda gezdirdi .. 
D;:ğların sert, temiz ve kucaklayıcı 

rüz~-~5.rının kulaklanmdaki sesin;:, deniz 

Siyasi bir grup 
lngilterede kuvvetli bir milli birlik 

tesisine çalışacakmış 
Londra 2 (ö.R) - cPres Asosiyeşon>un siyasi muhabiri tarafın

dan iddia edildiğine göre yakında muhtelif partilerin müstakil fikirli 
şahsiyetlerini bir araya toplayacak olan yeni siyasi bir grup teşekkül 
edecektir. Bu şahsiyetler harp tehlikesinden endişe eden ve hükümetin 
şimdi takip ettiği harici siyaseti zayıf bulan kimselermiş ve ekseriyet 
partisinden bazı mebuslar da bunların arasında bulunuyormuş. 

Perşembe günü gizli bir İçtimada yeni siyasi grubun teşkiline ka
rar verilecek ve faaliyet planı tesbit olunacakmış. Bununla beraber 
bu grup başvekil B. Nevi! Çemberlaynın aleyhinde olmıyacakmış. 
Gayesi daha kuvvetli bir milli birlik tesis ederek ileride hakiki bir milli 
kabine teşkiline zemin hazırlamakmış. 

Muhabir eski hariciye nazırı B. Edenin bu siyasi grubu n teşekkü
lünde h iç bir rol oynamadığını ilave ediv or. 

• 
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işte bu • 
~ecenın bilmecesi 

Beraber boğduğumuz adam~.n adını taşıyan herif İmpa
rator ve mavi gözlü kadın. imparatoriçe olmak istiyor 

Saray nazın Hıristidi önde, saray mu-ı hancısı olmadığın gibi bize her hususta dürdü .. 
hafız kuvvetleri kumandanı Sebastiya- da yardımcı olacaksın.. Öltim çanı .. Komploculara ilk zaferle-

[
ao arkada kumandanlık od~a .~ird_iJt- ."!3.~ iltif~tlı sö:ler eski haydudu büs- rini müjdeliyor. İşte vaziyetin hülasası 
icri zaman, ikisi de odanın hır koşesme butun sevındlrdi ve bir k-O§eye çekile- ve işin iç ymü bu .. rbir çuval gibi atılmış adamı .. Meçhul rek oturdu. Sebastcyano anlaiıtlltça Hıristidi renk-

1 komplocuyu görmemişi-erdi. Sebastiyana, Hıristidinin sabırsmhma- ten renge gi'riyordu. 
Sebastiyano, kapının önündeki nö- rak yaptığı ~aretılerine aldırış etmeden İnanmıyacaktı. 

betçiye sordu : ağır ağır söze bqladı : Fakat ortada büyült, acı ve fetl 

- Bu a1,~~m benim gönderdiğim _,elil v--.3-. ~ - Nerede ise sabah olacak.. İmpa:ra- a aru.ı 
adamlar geldiler mi? toriçenin vefatını imparator hazretlame İmparatoriçe ölmüştü. 

Nöbetçi cevap verdi : müjdelemek için daha biraz vaktimiz Samatya manastırının çanı da 

- Evet kumandan .. Geldiler .. Ve ko- var. Şimdi sana bu gecenin blanÇ{>SWlu çanını çalıyordu .. 
tuşta misafir edildiler.. vereyim.. Yayından fırlamış 

- Onların arasında ve başında biri SamatYada, Ayasofya kilisesinden son- sıçradi. 
var.. ra ve birinci derecede yer alan bu dini - .Derhal.. Dedi, 

- Sıska bır" herif değil" mi? h mabedin bodrumunda öyle bir yol var haber gönderelim ve heriflerin epsinl 
Sebastiyano k&§larm.ı çıttı. ki .. Bu yol .. Prenses Tekılanın başını de yakalatalım. 
-O adam .. Benim muaviııim ve sizin yiyen evin.. U altına kadar gidiyor .. Bu Kö§ede büzülmüş oturan Yengeç aya~ 

kumandanmızdır .. Haber ver, buraya evin altı.. Köstebek yuvası gibi delik ğa kalktı. 
gelsin.. deşik .. Orada en mükemmel şaraplar ol- Göilerinde zeki bir ışık çakmıştı. 
Muhafız neferi hayretten dona kal- duğu gibi en mükemmel komplocular da - Emrederseniz .. Dedi, şimdi, ŞU An-

mıştı. var .. Saydım .. On dört kişi idiler .. Baş- da şehir muhafızını huzurunuza getire-
- Ne duruyorsun sersem.. larında Vasilin bize boğdurduğu eski bilirim. Fakat vereceğiniz emirleri üa 
Diye bağıran Sebastiyanoııun daha başvekil Totarasm adını taşıyan biri ve edecek vaziyette olup olmıyacağını t.e

büyük hiddetine maruz kalmamak için bir de mavi gözlü, sarı saçlı olduğu söy- min edemem. 
uzaklaştı. lenen sözlerden anladığım kadın var... Yengeç böyle söyliyerek yanı başında 

Hıristidi. Bunlar, evvel§ imparatoriçeyi öldür- ve yerde boylu boyuna uzanmış yatan 
- Anlat artık.. Dedi. Patlıyacağun... mek.. Sonra imparatorun metresi ile ev- adamı.. Meçhul komplocuyu kucakladı

Koca Göbeği şehir muhafızına ve Yen- lenınesinden istifade ederek bir isyan ğı gibi odanın ortasına, yine boylu bo-
geci de kendine muavin yapmışsın. çıkarmak, Totarası tahta oturtmak, ma- yuna uzattı : 

Komplodan bahsediyorsun.. Bir kaç vi gözlü kadını da imparatoriçe yapmak - İşte muhterem şehir muhafızı ce-
gün evvel paçavrasını çıkardığın Sa- sevdasındadırlar. Komplonun kararı ile napları .. 
matya manastın baş papazının impara- manastır başpapazı bu akşam buraya Dedi. 
toriçeyi zehirlecliğtni söyliyorsun.. Ve geleli. Ve imparatoriçeyi zchirliyerek öl- ••• BİTMEDİ ••• 
nihayet imparatoriçe lSJ.üyor- Bunlar ne 
demek.. 

Sebastiyano, cevap vermeden bir 

.ınüddet odasın.da bir aş.;lğı bir yukarı do
Jaştıktan sonra kas- J'(>ldaşınm önünde 
durdu: 

ı - Şu demek li. Dedi.. Gerek sarayın 
içinde ve gerekse sarayın dışında bizim 
emniyeti.nıbıi korumak için kMi kuvvet 
ohnadığını anladım'" bize candan bağlı 

1\ olan iki adaım- Koca Gôôelde Yengeci 
bütün tayfaları ile avueumun içine al
dını. Tek başına on.1ann, ~onlarla be
nber olan bizim eski 'liafa.darlann te§kil 
edecekleri kuvvet.. Btittin Bizans or
dusunu icabında tepelemeğe kadiıodir. 

- Buna neden lnzum gördün. 
- Bu lilzumu görerek, hissederek bu 

işi yapmadım .. Sana kırk bin defa s~y
]edim.. Bana ya Mesih veya şeytan Yar

dım ediyor. 
Bu sırada odadan içeriye Yengeç gir-

di. 
Yerlere kadar eğildi : 

_Emirleriniz .. Çok muhterem ve çok .... 
yüksek kumandanlar .• 

Dedi .. Fakat bu sözlerinde eski hGy
dutluk arkadaşlarına karşı bir istihza 
değil.. Hakiki bir hUnnet ve samimiyet 

vardı. 

• 
anısan n yeni valisi 

B. Osman Şahinbaş Manisanın imarı 
için faaliyetini şimdiden genişletmiştir 

miştir. Yeni vali, halkın dileklerine hu-

susr bir ehemmiyet vererek yapılan mü

racaatler1e alakadar olmaktadır. 

SAHIFES 

Kadın gazeteciler 
Amerikada erkeklerden fazla 

mu valf ak olurlar ve onlardan /azla 
para kazanırlar 

- 5 - demektir. O dört yavruyu kurttrdı ise olduklan mealeklerin en başında gazettı 
Bu büyük mağazada ve bir kordela beriki neden ve hatta daha fazlasını kur- cilik gelmektedir. 

kutusu içine konularak terkedilmiş ço- tarmasın. işte bu şefkat ve himaye yarışı Amerika gazeteciliği dünyanın hiç b. 
cuk, magv azanın civcivli hayatı üzerinde bırakılmı• ,.....,..uklan öz ebeveyı"nleri ya- · d '-' ·ı·v b B'Ih ' ... .....,- yerm ea.ı gazetecı ıge enzemez. ı a9. 

çok kısa bir heyecan uyandırdı. nmda bulunmaktan daha üstün bir refah aa istihbarat ve röportaj işi orada baş ro. 
Derhal bir polis memuru mağazaya ve bakıma mazhar kılmaktadır. lü almaktadır. 

girdi. Amerikada zenginler pek çoktur. Fa~ 
Bırakılmış çocu~u bir anne ihtimamı kat metrUk çocukların sayısı zenginlerin 

ile koUarı arasına alarnk götiirdü. yekunundan üstündür. Maruf tabir ile 
Nereye ;ı böyle yavrucukları birer zengin kapıya 
Resmi bakım yurduna.. Amerikayı kapılamıyan hükümet onları kendi mü~ 

dolduran sayısız çocuk yuvalarından esseselerinde yetiştirir, büyütür, terbiye 
birine... eder. 

Hayatın daralması veya ictimai zaru- Bu müesseselerde çocuk bakıcı, süt 
ıetler yüzünden Amerikada böyle mağa- nene ve mürebbiye olarak pek çok kadm 
zalara, ;ıimendüfer garlarına bırakılmış, ve genç kız vardır. Bunlara dolgun maaş 

Bu çetin işi kadınlar Amerikada e11 
keklerden daha büyük bir meharet vı 

kudretle görmektedirler. 
Bidayette kadın gazetecilere ıtıma• 

edilmiyordu. Onlar her hangi bir meseı 
lenin tahkiki için mesela polis komiser. 
liğine veya cinayet mahkemesine bir ka, 

dm muhbir göndermekten çekinirlerdi. 
Halbuki Amerikalı kadınlar ve gen! 

otomobil içlerinde terkedilmiş çocuklara verilir ve hepsi de çocuğa karşı en yüksek kızlar erkek meslekdaşlannı geride hıra. 
çok ve sık rastlanır. ve temiz hislere sahip olanlardan seçilir. kacak bir kabiliyet ve bilgi gösterdiler. 

Bu bulunmuş çocukların Üzerlerinde Bunlar seçildikten ve çocuk yuvalarma Erkeklerin muvaffak olamadıkları bi\ 
ekseriya anne ve babalarının isimlerinin angaje edildikten sonra en mütahassJS çok yerlerde onlar muvaffak oldular., 
ilk harfleri ve bazen de çocuğun ilk iaşe- doktorların idare ettikleri kurslarda ders 
sine yarayacak az çok bir para da çıkar. görürler. 

Amerikada metruk çoculdann çoğal- Amerikada aynca chalk mürebbiye-
ması orada yeni ve ceniş bir içtimai teş- leri> chalk süt neneleri> diye iki te§kilnt 
kilatın kurulmasına sebep cak,nuştur. mevcuttur. 

Bu teşkilatın iki rolü, d~•:ı doğrusu Çocuklarına evlerinde bakamıyan fa. 
iki vazifesi vardır. kat bir mürebbiye tutmak için paralan 

Biri, bulunan çocuğa zen«inler aile da olmıyan ailelerin imdadlanna hükü-
muhitlerinde bir yuva temin etmek. met chalk mürebbiyelerini> gönderir. 

Diğeri böyle bir yuva temin edilemi- Genç bir anne zayıf düşmüştür. M~-
yen çocuklan hükümetin bizzat teşkil mesinde südü azdır veya hiç yoktur. Yav
ettiği himaye ve şefkat yuvasında yetiş- ruaunu emziremiyor. cHalk süt neneleri• 
tinnek. bu genç annenin imdadına koşar. Gerek 

Çocuk aşkı Amerikada aile mevzuu mürebbiyeler ve gerek süt neneler olsun 
dahilinden çıkmış, memleketin hayatı ile gittikleri yerde sade çocuk ile değil, ço
alakalı en büylik içtimai mevzu •>lmuş- cuğun annesi ile de meııgul olurlar . 
tur. Bu teşkilat isbat eder ki insanlık ve in-

Zenginler orada böyle lmakılmt!} ço- sanlar arasında tesanüd Amerikada ... 
cuklan evlatlığa almak hususunda hiç de Dolar diyannda boş ve mevh~m bir ke
gevşek davranmazlar .. Bir çocuk evlat- lime değildir. 
lık edinmek hatta bazı zengin ailelerde 
bir moda halindedir. GAZETECi KADINLAR 

Bugün bir finans adamından bir politika~ 

cıdan mülakat almak istiyen bir ga:ı;ete 
ona erkek değil kadın muhbirini gönder
mektedir. 

Ve yine kadın muhbirler, erkeklerden 

çok fazla para almaktadırlar. Röportajda 
muvaffak olarak kendini tanıntrnış ve 

Amerikan edebiyatında yeralmış kadın 
muharrirler de pek çoktur. 

··BİTMEDİ·· 
-*-Boluda kar, 
yağmur 

Posta münakalatı 
durdu, hatlar bozuldu 

--o--
Sebastiyano, güler yüzle : 
__ Dostum, dedi. Sen şöyle bir kenar-

Manisanın yeni valisi bay Osman Şa
hinbaş, Dr. Lütfü Kırdarm başladığı iş
leri devam ettirmek üzere faaliyetine 
devam etmektedir. Değerli bir idare şefi 
olan Manisarun yeni valisi, uın.rana muh
taç bulunan Manisayı yeni baştan inşa 
etmek için şimdiden faaliyetini genişlet-

Ankara, 2 (Radyo) - Yağmur şidde-
Fotoğrafta Manisa valisi B. Osman FilA d'" IAtl v d k anın ort ev a ıgı var eme onun tini arttırmıştır. Gece yarısından sonra 

ia otur. Bizim konuştuklarımızı sen de 
duyabilirsin .. Bundan sonra sarayın ya--·-

Şahin.başı vazifeleri başında görüyorsu- dört yavruyu cemiyete faydalı olmak kar yağmıştır. Gece yağan kar sabahle-
nuz. üzere bedbaht bir hayattan kurtarması Amerikada kadınların çok muvalfak yine 35 santimi bulmuştur. Posta milna-

ı 

Uh ;~ale dü§er .. Alicenap ve akıllı in· K~ndisini ziya~e::denler ko~ka kor· Ş:h"; kalAtı durmuştur. 
aan odur ki bunlan fark etmeye ve hak- ka gelir giderlerdi. - Ey vezirim, dedi, seni tecrübe ve Belediye yakacak teminine, Naha da 
sız yere i§ tutmaya.. Zulmetmeye... Vezirin canı bir gün ek.fili çorba iste- dere için zındana koydum. Ta ki hapiaa- yollann açılmasına çalıŞmaktadır. Tel-

Siz vezir ile padiplım lı.ik.ayesini bil- di ve bunu zındancıya ıamarladL neye yolladığın adamlann neler çektiği- graf, telefon hatlari da boiulinuştur . 
mem it-ittiniz mi~ Meğer padi,ah paça yemeğini yuak ni kendi nefsinde bilesin. Kar, yağmur devam etmektedir. 

•• 

~Kirk 
-

. 
Vezi.r . 

Padi,ah: etmitmiı .. Zmdancı paditahm yasağına Vezir de: -·-
-Hayır ifitmedim.. . karıı gelmekten korktuğu için vezirin ia- - Sizin bütün emirlerinize kartı boy- Alman yada 
Deyince aekizinci vezir anlabnağa bq- tediğini yerine getiremedi. Vezir büsbü- num kıldan incedir. 

ladL.. tün canı çekti. Artık kendisini her ziyare- Dedi. Şah boılandı. Yine eak.i. n.zi!e- Kilise De mücadele 
Zümrüd Anka, serçenin bu küstahlı- Ey ph.. Bak görüyorsun ya.· Erkek- SEKiZiNCi VEZiRiN H1KA VESi te gelenlere yalvara yalvara hep ekfili pa- sini iade etti. Malım mülkünü geri ver- yeniden alevlenecek 

....... .,. hayret etti ve dönerek SülP\TY'l'\an lerin yanında avret hakkı büyüktür. Ki- r -L' ~T +..T İn 
.&,.._ ~.r~· ~iLi zamanda bir paditah ve bu pa- ça iatemeğe Da,ladı. Onlar da padifahm di. B~'4, 29 ( ) - S. S. teşkilitının 

berin yanına geldi ain;n hatununun 't.albini kırmamaaı la- d:-1..._ .L _ L ed Al peygam · ır--· "9Allln ua 11&ı1l1 bir veziri vardı. yasağından korktuklan için bu yemeği pi- Bir zaman sonra arkadaşlan vezire fikirlerini neşr en •Şvarses Kor• -
Süleyman peygambere serçenin aöz- zımdır. Benim aözlerlıni akıl mizanında Bir aün hu vezir hamama girdi. Kuma fİrİP getiremediler. Nihayet bir gün zm- gözden düteeeğini ve hapis edilect-ğini manyadaki yahudi meselesinin pek ya-

lerini olduğu gibi nakletti. tart, gönül mihengine vur.. Eğer aözle- bapnda YJkamrken yüzüğü parmağmdan dancı gizlice paça pişirdi ve vezire götü- nereden bildin. diye sordular. kında topyekOn tasfiye edilmiş olacağı-
Süleyman peygamber sordu: rim do~ çıkmazsa ben gayri söylemem. allYa. kurnanın içine düttü. rüp \'erdi. Vezir: nu bildiriyor. Bu gazete ayni zamanda 
_Serçe sana bu sözleri söylerken ya- Bu oğlanın ka.adı yalnız bana el uzabna- Fakat suda batmadL Vezir sevindi. Sahanın kapağını kal- - Hamamda iken, dedi, yüzüğüm su- klerikallere şiddetle hücum ederek di-

nmda kim vardı) Yalnız mıydı? sında değildir. Senin de bayabna el uzat- Vezir hunu görünce heuıan e-rine ba· dudı. Baıına geçti. Tam elini uzatıp yi- ya düttü batmadı. Bundan bildim ki ik- yor ki : •Yahudiler gibi cezvitlerin de 
Zümrütanka: mak diler. Daha hundan büyük ne suç her aıönderdi: yeeeği sırada tavandan iki fare birbiri halim tamam buldu. Her kemalin bir ze- Alman kartalı ile biç alikaları yoktur. 
- Hayır... Dedi, yalnız değildi.. Ya- olur) - Hazinemde ne kac:l.ar altın, giimüı ardınca sahanın içine diiııerek paçayı vali vardır. Fakat her ilcisi de yılan balığına benzer-

nında di~iııi vard1. Padioah kansından bu ıözleri i§idince: Para. inci kıYmetli taı Yana hepaini ora- muı·dar ettiler. - Peki, dediler, Zevalin aon buldu- ler. Cezvitlerin yılan balığını ele geçir-
Siileyman bunun üz.erine: - Hele sabah olsun .. Ben onun itini dan alnnlar ve filan yere götürüp sakla- Vezir heman seviçle yerinden kalktı. ğunu nereden anladın) mek daha gilçtür.• 
_ Bir kimse kendi evincle ve kansı· bitireyim. Sen de kurtul ben de.. ıııınlar. Vakit kaybebne.inler. Zira padi- _Evime haber gönderin .. Dedi. Be- - Okadar zaman canım çekerek İa· Makale sahibi Cezvitlere papanın ba-

nın yanında ne isterse söyJiyebilir. Be- Diyerek yatağa yatblar ve uykuya var- ph bana timdi fU saatte gazap etti. Beni nim vezir elbiaelerimi getirsinler. Sakla- tediğim yemek tam önüme gelince fa- fif süvarileri ismini veriyor. Ve şwı1arı 
nim bu sarayımın bir parçasını nice ej- dılar. vezirlikten çıkaracak. dıldan bazinelerimi de meydana çıkar- reler onu murdar ettiler, yiyemedim. illve ediyor : •Hiç kimse devlet hazi-
derhalar güç ha] ile yerine koymuşlar- Sabah olup ta padi,ah .el&ınlığa çı- Heman söylediği gibi yaptılar. amlar. Padifah beni affedecek ye yine Bu da felaketli günlerimin bittiğini ba. nesinin amudıfıkarisiz yılanlar olan 
dır. Halbuki 0 bütün bunlan bir pençe· kınca bu defa sekizinci vezir ortaya abl- Vezir yıkanıp hamamdan çıkacağı aı- kendine vezir yapacak.. na müjdeledi. Cezvitleri beslemekte devam etmesini 
aile devireceğini söylüyor ve bunu dişi- dı: rada ise padita]ım ad.amJan seldiler. Tu· Dediği gibi yaptılar amma.. Vezirin Dedi. işte tabım hunun gibi her ke- istiyemez.• 
ainin yanında söylüyor. Hiç çok görmem. _Ey padişahım dedi. Dünya bir çar- tup zmdana koydular. Evini bastılar. Ne çddudıiına da hiikmettiler. malin bir zevali ve her zevalin de bir ke- Şvarses Korun bu neşriyatı Almanya. 

Süleyman peygamber yalna serçeyi kı felektir. Kalı iyi döner Uh fena. insan vana aldılar. Aradan bir lı:aç saat geçince pa<Jişah- mali var. Şehzade timdiye kadar hem da klerikaller aleyhinde şiddetli bir mU-
affetmekle kalmadı, yanına gelince onu kah düşman vesvesesine uğrar, kah me· Aradan zamuı 11eçti. °Yqjr b&Jl zin.. dan bir adam geldi. Veziri znıdandan çı- sizin hem de bizim yanımızda makbul cadelenin yeniden başlamak üzere oldu-

. Kah kemale eNr danda idi. karıp padipl,m huzuruna sötürdl. - SONU V AB - iunu 2österivor. 

Masal masal icinde • 
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Karanlık Ve kuruntuların 

Doğurdukları Korkular 
18-

KeletoJogun bu buluş ve göster~i za
bıtanın gözünü açmış ve nazarı dikkati
ni MARV'EA fıyinlerine çekmiştir. 

Bu iz üzerinde yürüyen zabıta, i:d 
köylü kızın ckabarık meşe d06tları> ce
"miyeti. tarafından öldürüldüğünü mey
dana çıkarmıştır. 

Fransız adliyesi siyaset üzerinde mü
essir olmak üzere dini insanları kanlı 
surette canlandıran bu cemiyet erkanın
dan üçünü ölüme, diğerlerini de muh
telif cezalara çarptırmıştır. 

Halbuki bu cemiyet, kendine mahsus 
ve avamı ko· "ca avlıyan bir çok pro
pagandalarla, zan ve tahminlerden fazla 
genişlemiş ve halk arasına kök salınıs
tı. Cemiyet, muhtariyet ve istiklal fi
kirlcıini hususi bir şekle sokabfiınek 

için Bretonların ruhlarındaki eski Kelt 
akideleri canlandırdığı en güzel bir usCtl 
addetmiş idi. 

Eski Keltlere göre, ruhlar ekseriyet 
üzere cesetlerinin kanlarının akıtıldığı 
yerleri ziyaret ederler. Ruhların mad
di bir şekli olmamasına ve maddeten 
bir zarar vermemesine rağmen, munevi 
bir çok işlere yaradığı muhakkaktır. Es
ki Keltler, Dolmen ve Mnniherlerin din
le.rinde insan kurban etmekle ruhların 
muayyen yerlerde toplanmalarını temin 
ettiklerine inanırlardı. Bundan başka 
Breton köylüsü, eski Kcltlerden kalma 
bir itikat ile ruhların ba::: kimseler.:- göl
ge halinde görünebileceklerine de ina
nır. 

Bu iki itikat, yüzlerce masalın doğ
masına sebep olmuş_tur .. Bretonların bu 
masallarında başka bir hususiyet vardır. 
Diğer memleketler peri ve cin masalla
rm<l an çok farklıdırlar .. 

Bu masallar arasında en ziyade nazarı 
dıkkati celbeden bir tanesi şudur: Ve 
bu bir masal değil, bir Iacıanın tarihi 
dir. 

Keltler hakkında tetkikatın en z.iyade 
moda olduğu bir sırada, 1890 senesinde 
Oksford üniversitesinde Harold Lambes 
adlı genç bir talebe vardı. Bu talebe, ol
dukça zengin '.bir ailenin çocuğu idi. Tah
sil sırasında gerek memleketindeki ve 
gerek Manşın beri tarafındaki Bratan-

• vadaki Mani.her ve Dolmenler hakkında 
malumat toplamağa merak etmiştir. Ha
rold bu merak ile Ingilterede Rekortu
vals Kormivali şehrinden başka F.ransa
da Bretanyada da bir köyde bir ev tut
ınuc:, vaktini bu iki evde eski Kelt e:ser
leri tetkiki ile geçirmeğe başlamıştır. 

Genç Haroldu, bazı bazı ziyaret eden 
arkadaşları, kendilerini haklı bir en
dişeye kaptırmaktan alamamL~lardır. 

Çünkü Harold, son derecede düşünceli 
bulunuyor, fazla görüşmiyor ve.. fen 
alemini baştan başa şaşırtacak bir keşfi 
meydana çıkarmak üzere olduğunu söy
liyordu. Bu haller ise, kısa yoldan deli
liğe alamet idi .. 

Bundan bqk.a, Harold, hemen her iki 
gece, yanında bir köyün ayfrdegRmb 
gece yanında bir köpek olduğu halde 
Kornuvali civarındaki Manihcr ve Dol
menleri ziyaret ediyor ve orada saatler
ce kalıyordu. 

Harold buralarda ne yapıyordu? Ni
hai hadiseye kadar bunu bilen olmamış
tır. 

1891 de t.Galit Reviv> de Haroldun 
ruhların hayalleşmesi hakkındaki naza
riyelerini havi bir makale-si çıkmıştır. 

Bu makalede, karşı tarafı ilzam ve ikna 
edecek bir şey olmamakla beraber, Ha
roldun ruhların hayalleşrncsi hakkında
ki kanaatinin kuvveti görülmektedir. 

Arkadaşları, Haroldun ruhi halini eyi 
görmedikleri için, hemen her gece Kor
nuvalideki evden ayrılmamışlardır. Ha
rold, artık sarih delilik alametleri gös
termeğe başlamıştır. 

Haroldun ay olduğu gecelerde arka
sında bir köpek olduğu halde Maniher
lere gitmesi köylülerden bazılarının me
rakını mucip olmuştur. Haroldu takip 
eden köylülerin müşahedesi şudur: 

Harold, bir Maniherin ininde uz.un 
mliddet düşünceli bir halde kalmış, son
ra bazı sözler söylemiş, elleriyle ve ba
şiyle bir çok red işaretleri vermiştir. 

Ve en nihayet, mezbuhane bir hare
ketten sonra, başka bir çare kalmadığı
nı kabul edenler gibi ayağa kalkmış, be
raberinde getirdiği köylü Maniherin 
iizerine yatırarak boğazlamıştır!. 

Haroldun bu halleri, zabıtanın da na
zarı dikkatini celbetmiştir. Bu çocuk, 
ne oluyor ki, tesir altında böyle garip 
vaziyetler alıyordu? 
Yapılan tahkikatta şu netice elde edil

miştir: 

Harold, arza ve insanlara yıldırımın 
bakim olduğuna inanmış idi. Bu yıldı
runlann Maniherler, Dolmanlar ve bü
yük m~ ağaçları etrafında dolaşan 
ruhlardan mürekkep arz üzerinde vekil-

leri varclır. Işte bu ruhlar Harolda g~ 
rünmekte ve ondan genç kız kurban is
temektedirler. Insani his ve fikirlerden 
ayrılamıyan Harold, hu ruhların insan
dan kurban emirlerini bir türlü yerine 
getirememiş ve bunun yerine de köpek 
kurban etmiş, fakat ruhları bir türlü tat
min edememiştir! 

Zavallı Harold, ruhların isteğini ta -
mamiyle yerine getirememekle sıhhatini 
ve neşesini kaybebnekle kalmamış, bir 
gece, kendi hayatını da bir Maniherin 
ayakları dibinde feda etıni§tir! 
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Sarp ve yalçın dağlarda, karanlık or

manlarda, çöllerde epeyce dolaştık. Ar
tık yeter, arz üzerinde denizler de var
dır. Hem de bütün arzın dörtte biri top
rak olduğu halde dörtte üçü denizdir! 

Fırtına ve kasırgalar yeı·i, korkunç 
hadise ve kaznlar sahası olan denizlerin 
de kendine mahsus masalları ve bu ma
sallarının cadı, hortlak, cin ve perileri 
vardır! 

Denizlerin perileri.. Çok meşhurdur
lar! 

Denizlerin köylüsü yoktur, fakat ha
yatları daima tehlikede, karalardan uzak 
kalın!§, denizcilik hayatını pek çok ka
rışık hadiselerden sonra kabul etmiş de
niz tayfası vardır. 

Denizlerde her An için akla ve hayale 
gelmez tehlikeler vardır, gemilerde müt
hiş fırtınaların hilküm sürdüğü zaman 
günler ve gecelerce, deniz üzerinde ge
çirilmi§ korku ve heyecan geceleri var
dır! 

Iştc böyle gecelerde, fırtına ve dehşe
tin en ziyade hüküm sürdüğü sıralarda 
gemicilerin gözüne mesela tenha gü
vertenin bir kösesinde beyaz sakallı bir 
ihtiyar, yahut direklerin üzerinde beyaz
lar ~eyinmis güzel bir kız görüniir! 

HAYALETLI GEM:ILER 
Arz üzerinde, '.:ehirler için~le bile te

'ldn olmıyan evler vardır. Bir çok kimse
ler, ağırlıkları kadar altın ile mtikafot
landırılsalar, bazı evlerde yine bir gece 
geçirmeğe razı kalmazlar, çiinkti o ev
lerde hayalet vardır! 

Böyle evlere ctekinsiz evlen derler. 
Bazı evlerin bu hususiyetleri neden

dir? ne kadar doğru veya hayaldir? .. 
Bunu burada izah edecek değiliz. Fakat 
netice itibariyle karalardaki bu «tekin
siz.> evlere mukabil, denizlerde de cha
yaletli gemiler vardır! Böyle gemilerden 
birisi Rişar Vagnerin operalarından bi
rinde 7ikredilıniştir. 

Bu sınıfa dahil masallar pek çoktur 
ve çok ~ki zaınnnlardanberi de ma1(ım
dur. 

Çok e:ski zamanlarda, denizlc-r şimdi
kine nazaran çok daha korkunç ve teh
likeli idi. Gemiler çok iptidai, haber al
ma vasıtaları hemen hiç, kurtarma vası
taları da yok idi. Uzakça bir sefere gidip 
te, fırtına veya kaza neticesinde dönmi
yen bir gemi için, eski zaman halkının 
bir çok zan ve hayaller kw·ınası pek ta
biidir. Bunun için bir çok seneler evvel 
kaptanını veya tayfasını görenler de p~k 
çok çıkardı, ve her batan veya kaybolan 
gemi, eski zamanlarda yeni bir masal ve 
ef:sanenin doğuşunu mucip olurdu. Ve 
bilhaı:;sa, denizlere ait masallarda, haya
letli gen1iler masalları ekseriyet kazan
mıştır. 

UÇAN HOLANDALI 
Bu, bütün şimal memleketlerini ala

kadar eden ve çok meşhur bir deniz ma
salıdır. Ve Baltık denizleri, Holanda, 
Belçika ve Ingiltcre sahillerinde hiç bir 
gemici yoktur ki, sefere çıkarken bu 
uçan Holandalı masalını tüyleri ürpere
rek hatırlamasın! 

«Uçan Holandalı»bundan çok, pek çok 
seneler evvel sefere çıkmış, fakat ara
dan asırlar geçtiği halde bu sefer bir 
türlü nihayet bulmamıştır. Ve pek çok 
gemiciler bu Hollandalı kaptanı, en um
madıkları bir zaman ve yerde gemisi ile 
ve gemisinin dümen çarkı başında gör
müşlerdir. Yalnız bu hayaletli geminin 
görünınesi ile kaybolması bir olurmuş! 
Kaptan, bir deri, bir kemik kalmıs imiş! 
Fakat bu esrarengiz, hayalet gemının 
geçtiği yerde denizlerde müthiş bir ana
for hasıl olur ve hiç olmazsa, bir balıkçı 
kayığı bu anaforda kaybolur, gidermiş! 

c.ölüm gemisi> bundan başka bir ma
sala ait bir ir:- lir. Buna da Tuna nehri 
sahillerindeki halk inanırlar ve memle
kette bulaşıcı, korkunç, bir hastalık çı
kacağı zamanlar, esrarlı bir gemi Tuna 
yukanlarından aşağı kısımlarına iner
miş, bu gemide bir kaptandan ba~ka in
san da bulunmazmış! 

Bu cUçan Holandalı> masalına ina
nan gemicilere göre, meşhur (Titanik> 
vapurunun kazasından az evvel de, bir 
çok kayıkçılar ve balıkçılar ınahut ha
yaletli gemiyi gurmüslerdir 

Kudüste tethiş hareketleri 

Sanders adında bir lngi
liz memurunu öldürdüler 

. K11düste tcdhi§çilerin 

Şam 2 (A.A) - Yuvarlak masa kon
feransına iştirak etmek üzere Londra
ya gitmekte olan Erden başvekili Tevfik 
paş:ı Ebüllıüda Şama gelmiştir. Muma
ileyh Londrada diğer arap memleketleri 
tarafından müdafaa edilen teze benzer 
bir tezi ileri süreceğini, fakat bundan 
evvel bir Ingiliz - Maverayı Erden mua
hedesi akdetmek üzere müzakerelere 
girişeceğini beyan etmiştir. 

Kudlis 2 (A.A) - Ingiliz zabıtası er
k.anından B. Sa.nders Kudüsün şimalin-

yaptıkları i§lerden 

deki büyük yolda otomobili bir geçitte 
tevakkuf etmiş olduğu sırada atılan bir 
kurşunla öldürülmüştür. 

Kudüs 2 (ö.R) -Dört tedhişçi bugün 
Samaride bir taharri neticesinde tevkif 
edilmiştir. Müsellah bir çete Nablus ci
varında Ingiliz askeri kıtalariyle çarpış
DU§tır. Çetecilerden bir kişi öldürülmüş, 
2 si yaralanmıştır. Diğer bir çe~ de 
komşu bir köyde Ingiliz askerlerinin ate
şine maruz kalmı.ştır. 

Amerika ayanından Lanston 

Faşist propagandasının 
art ğından şikayetçidir 

~·Q: 
~ 

Italya kralı birmera.~mde 

Yılbaşı münasebetile 
~illi Şefle muhtelif devlet adamları 
arasında teati olunan telgraflar 

Ankara, 2 (A.A) - Yılbaşı münase
betiyle Reisiciimhurumuz İsmet İnönü 
ile muhtelif devlet adamları arasında 
atideki telgraflar teati olunmuştur. 

Reisicümbur İsmet İnönü 
ANKARA 

Yeni sene münasebetiyle ekselansı

nızdan gerek kendileri ve gerek mütte
fikimiz Tür-kiye hakkındaki en samim! 
temennilerimin kabulünü rica ederim. 

Majeste İkinci Karol 
Romanya kralı 

KAROL 

BÜKREŞ 

retli temennilerimi takdim eylerim. 
İSl\IET İNÖNÜ 

Ekselfuıs İsmet İnönü Rebicüınhur 
ANKARA 

Yeni sene münasebetiyle ekselan.c;ları
na en derin tebriklerimi ve şahsi saa· 
detleri ile dost Türkiyenin refahı hak
kındaki en hararetli temennilerimi bil
dirmekle bahtiyarım. 

BORİS 
Majeste üçüncü Boris 

SOFYA 
Yeni sene münasebetiyle bildirmek 

li.itfunda bulundukları nazikane temen-
Yeni sene münasebetiyle göndermek nilerden ziyadesiyle mütehassis olarak 

lütfunda bulundukları nazikane temen- majestelerine hararetle teşekkür eder ve 
nilerden dolayı majestelerine hararetle yeni sene tebriklerimle beraber şahsi 
teşekkür eder ve gerek ~ahısları ve ge- sa~dctleri ve dost Bulgaristanın refahı 

rek dost ve müttefik Romanya hakkın- hakkındaki en samimt temennilerimi ka
daki en samimi temennilerimizin kabu- bul buyurmalarını rica ederim. 
lüni.i rica eylerim. İSMET İNÖNÜ 

İSMET İNÖNÜ 
Ekselans Türkiye reisicümhuru 

ANKARA 
Ekselanslarına gerek şahısları ve ge

ı ek memleketinin parlak refahı hakkın
daki en sarnimt temennilerimi bildinnc-
ğe yılbaşını mesut biı· vesile telakki ede-
rim. 

Eı'\IİLE HACHA 
Ekselans Emile Haşa rcisicüınhur 

PRAG 

Ekselans İsmet İnönü Reisicümhur 
ANKARA 

Yeni sene dolayısiyle ckselfuıslarına 

dost ve müttefik asil Türk milletinin re
fah ve saadeti hakkındaki en samimi 
temennilerimi arzedcrim. 

GEORGES 

Majeste ikinci Georges 
ATİNA 

Yeni sene münasebetiyle bana gön· 
dermek lütfunda bulundukları nazika-

Yeni sene münasebetiyle göndermek . 
l ··tr da bul d kl azik 'dan ne temennılerden dolayı majestelerino u un un u an n mesaJ 

· d · 1 ··teh . larak ksel" hararetle teşekkür eder ve yeni sene 
zıya esıy e mu assıs o e an- . . • 

dan h tli kkür
. 1 . . tebrıklerımle beraber şahsı saadetleri ile 

sınız en arare teşe ermu ve .. . . . . . 
~~ı.~t d t1 . il Çek 1 ak dost ve muttcfık asıl Elen nulletının re-
~ saa e en e os ov yanın re- fahı hakkındaki en samimi teınennilc-
fahı hakkındaki en sam.imi temennileri-

rimi kabul buyurmalarını rica yelerim. 
min kabulünü rica ederim. 

İSMETİNÖNÜ 
Ekselans İsmet İnönü reisicümhur 

ANKARA 

İSMETİNÖNÜ 

Ekselans Türkiye rebicümhuru 
ANKARA 

Yeni sene münasebetiyle şahsi saa- Yeni sene hakkındaki en samimi tel> 
detleri ve şanlı Türk milletinin refahı riklerimin kabulünü ekselansınızdan ri· 

baklandaki en samimi ve en hararetli ca ederim. 
temennilerimi ekselansınıza tehalükle LAZARO ICARDENA~ 
bildiririm. Ekselans Lazaro Kardeıuıs 

ZOGO 
Majeste birinci Zogo 

TİRAN 
Nazik tebriklerinden dolayı majeste

lerine hararetle teşekkür eder ve ken

dilerine şahsi saadetleri ile asil Arnavut 
milletinin refahı hakkındaki en hara-

Reisici.imhur 
l\IEKSİKA 

Nazik temennilerinden dolayı ckse
lansmı.za samimt surette teşekkür eder 
ve yeni sene hakkındaki en iyi tcmennı
lerimi kabul buyurmalarını rica ederim. 

İSMET İNÖNÜ 

Beden terbiyesi 
Umum müdürlük bölg · 
lere tamim gönderdi 

Beden Terbiyesi umum müdürlüğü girmelerine imkan kalmadığını bildir

Vaşington 2 (ö.R) - Kanzastan bil
diriliyor: Ayandan Lanston matbuat mü
messillerini kabul ederek demiştir ki: 

Faşist propagandasının cenubi Ame
rikadaki neticelerine dair verilen haber
ler oldukça mübalağalıdır. Fakat bu 
propagandanın genişliği hakkındaki neş

riyatta hiç mübalağa yoktur. Amerikan 
maddelerinin üstünliiğü sayesinde bir
leşik devletlerin cenubi Amerika ile ti-

bölgeler vasıta.siyle spor kulüplerine miştir. 
careti müteessir olmamıştır.Bununla be- mühim bir tamim göndermiştir. Bu ta- Genel Kurmay başkanlı;ı da cevabi 
raber hattı üstüva cenubundaki memle- mimle umum müdürlük, ilk orta lise tahriratınd:l' ordu dahili hiz~et talimat
ketlerle siyasi bağlanmızı geliştirmek meslek mektepleri talebelerinin v~ yUk~ namesinin ~rdu mensuplarının siyasi ol
lhımdır. Lima konferansı gibi konfe- sek tahsil gençlerinin spor kulüplerine 1 mıyan her hangi bir cemiyete girebil
ranslann alAka vericiliği de Amerikan kabullerine kat'l surette imkan bulun- melerini hazerde ancak Genel Kurmay 
delegasyonları arasında teması temin et- dığı . di kadar t scil edilmiş' b k nh~ · · ba~lı b akın 1 ma ve şım ye e aş a gının ıznıne g ır ış o -
miştir. bulunanlar varsa, bunların da ikincika- dub'U yazılmakta ve ordu mensupların-

B. Lanst.on hariciye nazırı B.Hulun 
nunun birinci gününden itibaren ve dan vakit ve hali müsait olanlann hayır 

konferanstaki faaliyetine ait sitayişlerl<? 
derhal kulüplerle fili aıakalarının kesil- cemiyetlerine maddi ve manevi yardım

beyanatını bitirmiştir. 
mesi ve sicillerinin iptal edilerek fiş ve larda bulunabilecekleri ilave olunmak-

Denizlide bir 
infilik Oldu .. 

hüviyet cüzdanlariyle birlikte merkeze tadır. 
gönderilmesini emretmektedir. Şüphesiz ki bu yeni vaziyetin tatbik 

Gene ayni tamime göre, bundan böy- mevkiine konulması, spor takımlarının 
le kulüpleı·e kabulleri için müracaat esas menbaları mektep talebeleri olan 
edecek olan ordu mensuplannın Genel bir çok sivil kulüpleri sarsacaktır. Bun
Kurmay Başkanlığından alacakları izin lardan yeni gidiş ve o gi~in icap etür
vesikalarını göstermek suretiyle tescil- diği yeni nıhu anlıyanla.rın bir müddet 
leri yapılabilecektir. Evvelce izinsiz ola- sonra, elemanlarmı halk kitleleri aracnn
rak tescil edilmiş olanlar var.sa kulüp- dan seçerek vaziyetlerini kurtarnıalan 

B~lediye t-lektı·ik 

ikisi hafit olarak 

Denizli 1 (Hususi) - 30 Kanunuevvel 
Cuma günü saat 20 de belediyenin elek
trik motörtinde bir infilak neticesinde 
bir ki_şi ölmiiş ve dört kişi yaralanmış
tır. Hadise hakkında aldığım malumata 
göre: 

Motörün hava kaçırma neticesi clek
trik voltajında düşüklük hisseden ma
kinist Ali derhal, yedek hava tüpünü 
ilave ederek voltajı nisbeten yükselt
mişse de motörün yine hava kaçırmak 
ta olduğu görülıiıüştür. Yedek hava tü
pünd~ki hava da azaldığından makinist 
derhal işaret vermiş ve çok geçmeden 
makine istop etmiştir. Bunun i.izerine 
fen memuru Saim, hat çavuşu Ali ma
kine dairesine gelmişlerdir. Yapılan tet
kikat neticesinde arıza bulunmuş, hava 
kaçırılan yer derhal tamir edilmiş ve 
Dinamoyu tekrar { :ıliyete getirmek 
üzere tertibat alınmıştır. Makinist Ali 
hava tüplerinde. muavin Yusuf gaz pom-

hat çavuşu öldii 
4 kişi yaralandı 

pasında, hat çavu~u bir devir yaptıktan 
sonra motörün dip tarafından ani ve bü
yük bir infilak işitilmiştir. Tesadüfen 
orada bulunan merkez jandarma komu
tanı Yüzbaşı Mecit, fen memuru Saim, 
~k·klrik tahakkuk memuru Ismail der-
hal vaka yerine koşmuşlar, yaralıları 

kurtarmak için azami gayretlerini sarf
etmişlerdir. Kendileri de hafifçe yara
lanmışlardır. Yüzbaşı Mecit aldığı yara 
üzerine derhal eczahaneye koşmuş, ec
zacı yarasının ancak hastanede tedavi 
edilebileceğini söylemiş, yüzbaşı hasta
neye giderken polisi haberdar etmiştir. 
Hadise yerine gelen polisler yaralıları 
otomobille hastaneye kaldırmışlardır. 

Neticede yalnız hat çavuşu Ali parçala
nan motörün altında kalarak ezilmiştir. 
Makinist Alinin kolu kırılmış, Yusuf ta 
ba:i ve gözünden yaralanmıştır. Yüzbaşı 
Mecit ve fen memuru Saimin yaraları 
hafiftir. 

lerle derhal alakalan kesilecektir. beklenebilir. 

Öğrendiğim.iz.e göre, Beden teı-biyesi Ankarada Muhafızgücü, Ankaragücü, 
umum müdürlüğü bu kararı kulüplere Demirspor, Harbiye İdman yurdu, niha
tebliğ etmeden önce Maarif vekaletine yet birer müesseseye istinat eden ku
ve Genel Kurmay Başkanlığına birer liiplerdir ve yeni karardan müteessir 
tezkere yazarak bu husustaki iıkir ve ohmyacaklardır. Fakat Galatasaray, 
mütalaalarını rica etmıştir. Güneş ve Gençlerbirliği kulüplerinin 

Ma if k~ı 
1
. d'.. tekrar faaliyete geçmek için, epeyce bir 

ar ve a e ı ver ıgı cevapta, ve- .. . 
kMetçe 931 senesinde hazırlanan tali- ınuddet çalışacakları ve ancak yenı ta-

. . . . lehe olmıyan azalar bulduktan sonra 
matname ıle ilk, orta ve lise talebelen- .. b k 1 b"lh f bo1 spor musa a a arına, ı assa ut 
nin spor kulüplerine devamlarının ına\larına girebilecekleri anlaşılınakta
men'i ancak yüksek tahsil gençliğinin d 

ır. 

hariç kulüplere intisabına müsaade edil- Haber aldığımıza göre, bölge futbol 
mesi tekarrür etmiş ise de, beden terbi- ajanlığı, geçen sene olduğu gibi mek

yesi kanununun on üçüncü maddesinde tepliler arasında futbol turnovalan t~r
spor kulüplerinin ordu ve mektep dı- tip edecektir. 
şında kurulacağının açıkça ifade edilmiş Lik maçlarının ikinci devre müsaba
olmasına nazaran bundan böyle yüksek kalarının da bu turnuva dolayısiyle bir 
tahsil gençliğinin dahi spor kulüplerine müddet geri bırakılması muhtemeldir. 

Emniyet dairesi hadiseden müddeiu
mumiliği haberdar e~tir. Müddeiu
mumi vaka mahalline gelerek hadise 
esnasında orada bulnnanlann ifadeleri
ni almıştır. 

Vazife uiz'unde hayatını kaybeden 

Alinin cenazesi bugün törenle kaldırıl
mıştır. Törende belediye reisi, b<"lediye 
a7.aları, memurlar ve kendini seven ar
kadaşları ve memleketin bir çok büyük
leri hazır bulunmuşlardır. 

NiYAZI BAYRAKTAR 



3 son kanun Sab 1939 

ENVER Paşanın 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

-22-

lbrahim hey sordu: Siz 
Enver paşa mısınız? 
Enver paşa hiç beklemediği bu 

sualler karşısında şaşırmıştı 
- Siz Enver paşa mısınız) 
lbrahim bey; karargahında bağdaş 

kurm~ş olan misafirlerinden Enver paşa· 
ya gözlerini dikmiş olduğu halde böyle 
sorunca birdenbire mecliste soğuk bir 
hava esti. 

Başta Enver paşa olduğu halde yanın· 
daki zevat birdenblre şaşırdılar. Enver 

paşa kıpkırmızı oldu. Adeta dili tutuldu. 
bir kere yutkundu sonra söz 
haşlamak istedi. Bunu gören 
bey tekrar etti: 

söylcmiye 

lbrahim 

- Hakikaten 8İZ Enver paşa mısınız) 

Enver paşa hiç beklemedii'i bu sual· 
fer karşısında öyle şaşırmıştı ki ..• Ne ya· 

pacağını bilemiyordu. Fakat derhal iti· 
daline sahip olmak ve kendisini tanıtmak 

icap ediyordu. 

- İnanmıyor musunuz? 
lbrahim bey çok kurnaz ve zeki olan 

adamlar~ mahsus bir tavula: 

- Aman efendim ... Dedi. Size inan· 

mamak imkanı var mı) Sizin Enver pa-

14 olduğunuz muhakkak. Ancak ... Za· 
man malUm ... öyle garip bir devirde 

Yllfıyoruz ki.. sai elimden aol elime, ıai 
gözümden sol rözüme emniyetim yok. 

Bahusus bulunduğumuz bu mevkide, 
kimse ile temas etmek imlc.8.ru olmıyan 

burada her önümüze gelene inanacak 
olursak ... Vay halimize ... 

Hele son günlerde Buhara ile alakayı 
Oa kestik. Ne bir s~ ... Ne bir haber ..• 

Hiç bir şey yok ... Siz uzun zamandanher; 

Buharada olduğunuz, beni aramak için 

buraya kadar zahmet ettiğinizi söylü

yorsunuz. Çok güzel, çok doğrudur ... 
ancak ... 

Enver paşa, karsısında bulunan bu 

mugalatacı adama derhal ve hemen de 
şiddetle cevap vermek lazım geldiğine 
hükmetti. 

Sert bir sesle: 

- lbıahim bey ... Ben namusk3.r bir 
adamım... Temas ettiğim adamların da 
namuslu olmasını ve karsısındakini tak
dir etmesini beklerim. 

- iyi, güzel paşa amma ... hakikaten 

..Enver pa~ olduğunuzu, bana kim te
min edebilir. Kim ishat edebilir?.,. 

Siz yabancı bir zatsınız. Ben sizi ilk 

defa olarak karşımda görüyorum. Şimdi
ye kadar birkaç defa zatt&linizi görmüş 

olsaydım derhal inanmakta tereddüt et

mezdim ... Fakat dediğim gibi .. , Buha
raya bilmem ne kadar günlük uzak me
aafede bulunan hir köyde otururken ya
nına birkaç yüz kiti almıt bir zat gelae 
ve (ben Enver pa.,ayım ... ) demiı olaa 
derhal inanabilir miyim~. 

- ..... . 
- Bakınız siz bile suıuyorsunuı;, .• 

Ben burada öyle kolay kolay inanacak 
"aziyctte değilim. Enver Patanın sus
ması cevap bulamadığından değ;I, man
tık.sız olarak konuşan adam karşısındaki 

hayretinden ileri geliyordu. Kendisi ne 

diişünmüı. nasıl planlar, programlar yap

mış ve nihayet kim ile karşılaşmıttı. 
Hasan beyin hakkı olduğunu anlıyor

du. Maamafih bu adama derhal haddini 
bildirmek kolay bir ifti. 

Enver papnın eeısizliğinden istifade 

eden lbrahim bey bu sefer suali değİ§
tirdi: 

- Siz buraya kimin emriyle geliyor· 
ıunuz? ... 

- Hiç kimsenin emriyle gelmiyo:-um. 
Fak.at Buhara Em iri ile temas etmek 

onunla birlikte ça]t.Şmak en büyük nr
zumdur. 

- Emir nerede?. O ~oktan gitti 1 .. , 
- O halde sırf kendi vicdanımdan 

almış olduğum emirle hareket ederek 

buraya geldim. Bunun için de aana he 

sap verecek değilim ya ... 

Enver paşa bu oözlerile lbrahim beyin 
kendiaini b&r Bolşevik ca11U1u olduğunu 

ima eden sözlerine cevap vermek isti

yordu. Nitekim şiddetle baıladığı oözle
rini her kelimede biraz daha şiddetlen

direrek ıDbayet: 
- işte karşındaki Enver paşa bu nıak

satla buraya gelmiştir. Buharayı kurtar

mak ... Düşman istilAsı altında bırakına
mak en büyük emellmizdir. 

- Güzel ... Fakat Enver paşanın zatı
aliniz olduğunu isbat edecek bir vesika

nız yok ki. 

- J,te yanımdaki adamlar ... Şu ze-
v· t •• 

- Bu zevat ile de daha buglin tanı;tım. 
Görü.tüm ••. Yani ilk defa olmak üzere 

yijzlerini görüyorum. Böyle zevatın sö

züne derhal itimat etmek caiz midir}. 
Çok teesaüfle arzederim ki Enver pa· 

Ja· .. lbrahim bey böyle söylerken En· 
ver pa~ müthiş kızmı~tı. Dudaktan tit· 
riyordu ... Yanakları pembe pembe al 
olmuştu. Artık sabrı kalmamıştı. Bu he
rife lazım gelen cevabı vermek iktiza 
ediyordu. Bu sözle de~il silahla olabilirdi. 

Enver paşa hemen kılıncır.a sarıldı. 

Paşanın güzel bir atıcı olduiu ve gü
zel kılınç kullandığı Buharada çok çabuk 
yayıldığı için lbrahim bey Enver pa~nın 

bu hareketi karşısında birdenbire sarsıl· 
dı. 

Enver paşanın yüzü sim siyah olmuş· 

tu. Hiddetinden gözleri kan çanağına 

dönmüştü. Eli silahında ı;özl~rini lbra
him heyin gözleri içine dikerek tam bir 
asker sertliğiyle ve civanmertliğiyle hay .. 
kırdı: 

- Ben seni akıllı bir adanı tanıyarak 

buraya geldim .. Sende bunu idrAk ed 
cek zeki. yokmuş;. Sonra siz beni ve be

nim yanımdaki zevabn kim olduğunu 

öğrenmelcte hala inat ediyorsunuz. Ha· 
yatta bir insan tanımıyacak kadar basit 
insan olduktan sonra onun ile görüşmek 
bile abt"stir. Sen yaln1z başına şu ve bu 

vesilelerle maiyetimdeki zevalı da tah

kire yelteniyorsun amma ... Sana şunu 

söyliyeyim ki, bunu yapamazsın. 

Biz buraya bir düşman sıfatiyle dt"i{il 
bir dost sıfatiyle geldik. Simdi de bir 
düşman sıfatiyle ayrılacaKız. Halbuki 5,•n 

akıllı bir adam olsa idin benim Enver pa .. 

~a oluşumdan vazgeç ... Oldukça mühim 
bir kuvvetle buraya kadar gefon ve ol· 
dukça geniş bir kuvvete malik olan bir 

adamı kendine bağlamak için her türlü 
fedak5rlığı yapacaktın. Senin gibi bir 
adam bir memleketi kurtaımaz batırır. 
Çünkü sen şahsi menfaatini her şeyin 
üstünde tutuyorsun ... Fakat böyle va
tan kurtulmaz ... Enver paşa az kal•ın 
kılıcını çekecekti. Fakat bu esnada İb
rahim beyin yüzü birdenbire gtlldil ve 
Enver pa~aya adeta yaltaklanan bir ses

le. 
- Paşa ... Dedi. Lütfen elinizi silA

lıınızdan çekiniz .Siz burada çok güzel 
sözler söylediniz. 

Esasen sizinle bitim araınızda sahsen 
hiç bir anlaşaınamazlığınnz yok ki ... 
Siz maiyetinizle beraber buraya kadar 
geldiniz fakat seni tanımadığım için ta
nışmak için bir sual sordum. Siz ise hid· 
detlendiniz. Halbuki Buharanın kurtu
luşu yolunda çalışacak adamlara bizim 
ihtiyacımız var. Eğer burada çalışmak 
arzu ederseniz her türlü emriniz derhal 
ifa edilir. Maarnafih istemezseniz köyU
milz açıktır. Gidebilirsiniz. Hiç bir kuv
vet te sizi menedemez.> 

Bu esnada Ibrahim bey birdenbire sö
zünü kesti ve yaverine seslC'lldi. Açık 
bulunan kapıdan içeri başlan ayağa ka
dar silahlanmış bir zat girdi. 

Ibrahim bey ona bir çok emirler ver· 
dikten sonra geriye döndü Enverpaşaya 
baktı. 

Enver paşa hiddetinden dudaklarını 
ısırıyor ve kılıcının kını üslünde bulu
nan elini hAlil çekmiyordu. Kendi ken
dine: 

- Vur şunun kellesine ... Düşilr aşa· 
ğı başını... diyordu. Fakat sonra nor
mal şekilde düşünüyor ve bunun neti· 
cesindeki hAdiseleri hatırladıkça daha 
ilk adımda fena bir netice ile karşılaşa
cağını hesap ediyordu. Içinden ne olursa 
olsun diyerek elini kılıcından çekti. 

Sonra hiddetli hiddetli ayağa kalktı 

ve odanın içinde dolaşnııya başladı. 
Ibrahin1 bey i~in birdenbire sarpa sa

racağını anladığı için. 
- Akşam yemeğinde görüşürüz. Pa

~m ... Diyerek Enver pa~anın yanından 
ayrıldı. 

Enver paşa Muhittin bey ve Hacı Sa
mi ile hiç ümit etmedikleri bu vaziyeti 
tetkike koyuldular. 

Muhiddin bey: 
- Hacı beyin hakkı vaı-ınış paşam.Bu 

herif hakikaten alçağın biri imi• ... 
Hacı Sami de: • 
- Söylenen sözler çok doğru imiş ... 

Dedi ve sonra üçil de yemek zamanına 
kadar kon~tular. 

ENVER PAŞA IBRAHIM BEYLE 
KONUŞURKEN 

Enver paşa akşam üstü vaziyeti Dö
şembeye ve Hasan beye bildinnek için 
kısaca kAğ~tiara mektuplar yazdı ve ya-

SAHIFE7 
NEŞ'E HAYAT ;JR: 

Gülmenin ~üldürme
... ~~~~~~··············································1 

Kendim 
Yıktım 

psikolojisi • 
nın • 

Işte şakrak 

Gil~.11cyi pek severim, kiın sevıuez 

diyeceksiniz. Anın ben öyle zan ediyo
ruın ki b:n.irn kadar gülıneyi seven p2k 
azdır. Kahkahalarımın ifrat derece yük
sek olduğunu iddia edenler vardır. Gül
me, füiyolojik olduğu kadar P'ikolojik
dir de ... 

Hayvnnlara dikkat edin kahkaha atıp 
eülen olmadığı gibi ~iim <>deni de 
hemen hemen yoktur ... Hemen hemen 
diyorum, çilnkü se\·incini yütiinde te· 
celli ettiren kediler, atlar, n•aymunlar 
vardır. Fakat gülmenin tebessüm şekli 
yine insan hususiyetleri içinde kalır. 

Gülme ruhun hissiyatın daha. doğru bir 
tabir ile csistMı nervönün> iş.idir. Ben 
gülmeyi mizaç, abl;l.k, terbiye ve rulet 
ile zeka etrafında topluyorum. Giilüne
cek şeyleri belli başlı bir kac gruba ayı· 
rı;·orııın. B.ir defa gayri tabii ve sun"i 
~eylerc gülüyoruz. M "la Arap, Çer· 
J.:cz vC'ya lngiJiz şivesinde elbet gü!Une
cck bir şey yoktur. Fakat muharref bir 
tarzda, cali bir şekilde birisi mesela Ar· 
navut şivesiyle konuşsa ve ona bira:ı 
mantık garibeleri karıştırsa derhal kah· 
kaha hazırdır. !kinci grup. kelime oyun
larıdır. Manası yek na7.arda düz gibi gö

rünürken kelimeyi azıcık kıınıldabnakla 
büsbütün başka şeyler ifade edişl~rt!' gÜ· 
!eriz. Size ec1.acılık ile alakadar bir k.,. 
liıne oyunu i~aret edeyim... Adaınca· 

ğızın birisi hastasının reçetesini eC'.7.ane-
ye götürürken yolda düşUrmüş ... Hasta 
iltıcın geç kaldığını görünce eczaneye 
telefon ederek, reçetrnin gelnı~dl~lni 
öğrcnnıiş ... Eczan~ye gönderdiği adamı 
çağırtınış, reçeteyi eczant!ye "tilrdün 
ınU derniş ... 

- Evet götiirdüm. 
- Kime verdin? 
- Laboratuvarda yabancı bir :ıııt var• 

dı, ilaç kaynatıyordu ona verdim. 
- Demek reçeteyi, hap yapana d~ğil, 

ilacı süzene de değil, kaynetana ver· 
din?! 

- Evel kaynatana verdim. 
Ksyruı.tam demekl<ı kayın peder mfuıa· 

sını kast ederek kayın biraderle baldu 
orada olduğu için aile arasında uygun• 
suzluk olmasın diye ortaya bıraktıın da 
reçeteyi ondan bulamıyorum demiş ve 
elrafı ııüldürnıü~. Bur&da kaynatan ke
lime& kaynatmak masdırından ismi fail 
diye kullanırken, kayınatan diye kayın• 
peder manasına almak işi cinasa dök· 
m kle hem reçeteyi kaybetiğini anlat• 
mış, hem de hastayı gilldürmUş .. 

trçUncil grup da hazır cevaplık ... nük· 
te ve unalar vardır. Bundan otuz sene 
evvel meşrutiyetin 115.nında amatörler
den bir tiyatro kumpanyası teşekkUl 
etmişti. Oynanacak piyes etrafında tipe 
göre rol t8'Y7.i ediliyordu Ben de araların• 
da m~t sıfatlyle bulunuyordum. 
Amatörlerin başında ralunetli komikHa• 
san vardı. Gençlerden biriı;i Has•ına 
karşı daima Jaübaliyane davranarak. 

nındaki adamlardan birisini derhal sev· 
htti. 

Bu askerin yolda uğrıyacağı mi!şlti· 
l&t yoktu. Çünkü pa aya karşı hiç U 
eyi bir tavır takırunıyan Ibrahim beyden 
ba~ka herkes pa~aya çok büyük bir hilr· 
met ile bağlı idiler. 

Yazan: Eı:zaa Kemal K. Aklaf 

bôr kah.ktıJw. 
-Hasan efendi beni hangi role çıl<ua
caksın di}·ordlL Hasan ikide bir sözünü 
kesen gence göz ucuyle bakarak kızı. 
yordu. Niha)·et rolleri taksim etti. Bu 
zınop ta. ge.nç figüranlar arasında kaldı. 

- Has= efcııdi, dedi ben hangi role 
çık.acağmı. 

Hasan fena kızdı cevap 
Kendini !utlu. Rejisörlüğe 
yor. 

RoUeri t.-krar anlatıyordu tam telislı ' . 
bir sırada ayni genç. 

- Hasan el "ndi ben 'll<!yt'! 

hangi role ç:ıkayım ın2nM:ına 
mi? 

Hasan efendi: 

____ , ___ _ 
Bayan Necdet 

~ T ezgülerin Macerası 
• 
~ YAZAN: 'OÇ YILDIZ . . 

-3-

- Sen azıcık dışarı çıksana oğlum ce
vabını '"'ı'<li ve hepimizi ""'dürdü. 6~ Beni uzun uzun ~il. 

Gülmenin terbiye, miuıç ve zeki\ ile Sonra : 
alakasını söyleıniştim, gühne inşirah , . _ . . . 
'f d · l .. h - Necdet .. Dedı, sen kı danna zcngın 
ı a sı o u~una gore er zaman her yer- bir ,_.,, Ze · ,_, 1 ha alini' 
d 

b hiss ifıı<l ....,,,-ac.. ngın >nr ,oca y 
e u ı e muaşeret düsturları ··cı...:-~·- ·nasıl ld d f kir b. ıınıla 
- d --' Gülm . gu """- o u s a ır ad 

ınusaa e t!Ueme-ı. eyt yerli yersiz. 
evlenmeğe razi. oldun:'. 

yapanlar, ahlak ve terbiye hudutlarını 
ıran! Başımı önüme ej!dim ,..., sustum.. P" nasıl otururdum.. Şişlide, Beyoğ· 

taş ar, aevzekllltle ittiham edilirler. İzdfraç hususunda zengin hülyalarımı hmda bi.- apartmana kurulmak .. Sosyt>-
Gühne, \-erinde güldürme kadar >:arif te ha denilen 

- b. · ha _,_ ttir G"ld" h ebeveynim de taktjye ..derlerdi. Onlar )-atı ve Burhan Cahidin ro-
ve mce ır reAe . u urme, E!'l'- •• "'># _ • • • manların 

1 
· .. d 'ildir _...,,d.. . ,_ hl da guul oldu,ı:um lÇln "Zengın hır koca- da okuduğum hayatlara ben-

tesın ışı eg , 6~ l.lren ınsan, ...,r - • . __ ,_ b' L- t sür k , ___ . · · bü' 
· ti ı ki ahlak . . ra düşecek olur:>am içiı>ue bulımd · • zer ır naya me uo:nıın ıçm en . 

_byo ;:ırlç m~l mev 't ld·:.•e secbı~hn_!: n sıkuıtılı hayattan kurtulacaklanru yük emeldi. Peki amma .. Diyeceksinlı, 
ı """ er ı e m o -~nu t ..., •- ö 1 · ~'·· fakir d ardm 

yanlış ve ifral söz ve harelret~rden ko- umuyorlardı. ~te btlıim b!ndi h.. ala- Y e .se ne ~"" a ama. " -
• L •• - ld ,.,, rımı ve ebeveynimin ümitlerini altüst Haltlı.sı.nız.. Fakat ben bu fakir adam-

runm a ınecuuc o Ua'6nu unutrn.aına-- • ~· .. 
lıdır. ÇünkU güldilrcn ciddiyet ve va- edecek bu nişıınlanma hadisesi. Peı-vini d~ ıcngın hülya!~. ı~ .. Zen
kard ili u bozd u giln ..,.hsiyetinm koo.di hesabın üzdüğü kadar benim he- gın ar.ıularımın tatmımnı ı drolın. 
klYf> ttili tehlikeleri M gö,~terir, gül- sabıma da dfüündünn · stU. d run, e\'leMCeği, yuva kuracağı 
dil. n gıllın rıwlidir "~U maı-uf. - Şadanın parası olmadığını biliyor tinü dü-ünerek blr kenara koyduğunu 
tur. Kendi güldüğü vakit hakikaten gül- musun? öylediği iki bin lira kadar parası var· 

menin m;h~-.ti ualını olur. Gilldüttn - l3iliyorunı .. 
gil.lnıem il .dcfıil lıil!kis hadl1tyi ihl-e - Mesleği de llerlde -ıengin olablle· Halbuki tu'adan ıuıladım kl o bu iki 
~d tken ktımalıdır bile ... Çatık kaş ,.e cek bit meı;\ek değil.. bin lirayı ~vlennı k içlu delil, kendi 
t~h vvürle yaradı lan ü!Unç Mdi -elere.. _ Evet tllmna. Me hur bir ""1n meslek h~ auııda ltıilhl ulur di~-e bltik-
Dlkht tdirt ikl ınMi kahkahalar kopa- olur. MukMatlar kazanıt .. Tablolan bin- linul li. &own bu pal'ılııın )>arısından 
rır ... Oilhn nln de •arifi ne.ıhı, fncıtil !erce lir"J'll atılır belk.ı ve u ııaıııaıı.. faM<l!;ı dna ölen lıaba ınllatt btİı'as kal
vatdır. Ytıkıı k kııhkaho.larla karatllı _Ya katıu\anıaZ!lll .• Ya bllgünkti u ıııııll .. Ne tıluı-ııa o!Bun ... k9<!8lrun iki 
bit eiaı açmak. klibe V ııalfa tavır\ rl• , ıı ınuııt.Azanı kat.aııcum1 çeı ivesi blrt lil'ası ardı )ia .. ; İ4 n bunun al
glllınck elbot lı\CC! bir ııWiif olnıu, Bil· ı ih kıl kııfiul Ya'8trtaıla tn""but' ka· tırtdan giHp u~ıundett çıkmaija katar 
zan Uyle kı kıs Uyl bıyık altı gUt· let lıriaAıa.!I urtA btlallll nııınn? ·enlinı. 
vardır ki 1 tilızaya, imaya, t Q'lfıl 11· 1"'1' 11\ll\ bu 11kı1lAlti!llıt1 ldela canıın Aııııııa ıoortl'Q ııe ulacak? 
par ... lı:lb t buııl&N n bahHtııılyot'llııl., ıltılııılftı. Ortu d UnuıQlörliıun ı.ıt .. 
Buan da liyle f&kru .aıı&tını ~ illi ı·med@n hapım çevlıılinı.. 8.>nrasıııa Allah kerlttı.. ıı iki bin 
balar olurkl kaııll')'t pklıyor ıanıuru l'ak11\ o beni bırakın dı. lırtı hi'dlı' ki .. Ha var .. Hıı yok .. l.ı.ıdik-
::ıt:a~ı ·~~\ıcııı~en = lr tıbla Ck.ıl~I ile kölwt\Iİatl tuttu. ten ıruıu-a bit 811.ııde hıter .. B.!":k t Şa· 
Fak t 

.tıtdU 
1
•
1
_,_ bir 

1 
~ ~kdel, dedı, ne hııyat bit dlytldıt dan \'ilk lıa..ıt-etll lııını - ı llU. Bil' taraf· 

a •w mıe ., wn ince ısanM o • . . . 
d\llullda bltlıademim. QUld\I 

1 
bl· ne d lmlvaç bır oyuıı .. Hanı ~eni lsll• lan bellin! anıu ve kaprısl lınl oktar· 

len in··-~ h••·•• t bl ll ~'.::ey Y ti in birl 'il rıfı ve ti (Moı'\lk) hn diger tamlllın ti nıall vaı!.lyetınin 
-~ _, er ye ' ı-wıAn ne- dı al ı-•• . ,..~ unl . 1 !...l•~· klld d rd zih ve l!')'I okumu, olmaaı '8rılır. auı. ye at ~~~ıırt. ':"'er ott e\I emı\e- icap ettuuıııı ~e e han>ket e 1)1 u. 

dunnı talim il olmu, olama. duYJl'llllt l'tlil oldu)unu eüyl- ldirt hıç hayret • it Dl •• 
hi trııak bter. Kablliy ıı ~lrıuyanıA bııl>idıın, çUııkU bütUn r.e11gift üııtlUeri-
giildürmiye kalkıfması ııüldünneyi de· n1, bUttlıı. knprlslerlnt tem.ift etmiş olur 
ğil au.IUnç olınayı intaç ettırtr, ,. tlll- v;ı yuva.na bu bakunll.ah \ıaıllı ko.lı.l'dııı .. ·------------ı ... 
dürmenin Nnlbnt ve lııcelljlni h1J hl.tal n dllllla l!Vlenııı k lsllyo un. r B o R s A 
milmt nı halinde, nUlrlede, huır oa\'&p- Ôlitın btl\Un /akıt hııyalını ortak olııııık 

1 
" = 

lık ve kelime oyununda bıılu.tum. lstito un.. Bunu )la bil k ı in 
Bctteı Kem4t K. Akta, N t.. Şldanı !ııklrllAI lçirıtie bütün 

--------------· lınalırlıınlyeUera katlan cak kadar l<i'Vi· 
yor mu.un !it e<!detT 

Hemşire 
bakıcı 

c. A. 

ve hasta 
aranıyor 

Birinci kordonda Alaancak vapur is
kelesi yanında yen.I açılan ve ollıJI ya
taklı hu.sUJt bir hastane olan tSıhhat 
li:vb için hastanelerde çok eyi çalıflnlf 
diplomalı hemşire, pratik haıtabıkıcı ve 
hademe beyanlar ararunıl<ladır. Mue .. 
sese müdüril Bayan Ferhunda Çağlara 
her gün müracaat edilebilir. 
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Bllllları ıllylerkeı\ l lltriyordll. 
Belli !eli ki !Şadanı çok sevlyôdu. 1'a· 

kal ben d~ cevi,yotdum .. Sevdiğim ada
nu, lııt nıe arkad lli1 olsun, elimden 
n ıl bırakırdııtı. Heıt\ !Şadan P rvlnl dı>
ILl hemi seviyordu. Eğ r bllyle olııuısa 

idi evi nın@ teklllini tına yapardı 

* 
l>et'Yinl bir hal\a dargın dıınlYk ve 

sonra bat~ık. Barııtık anıma aramızda 
eski ve :;akın saıniıniyet kalınadı. 

üZUM 

~18 l>at r""'1 
170 F. l!lolari 
151 H. Alanylılı 
120 P. Paci 

91 Ş. Rlr.a Ha. 
• A6 İnllisar ıdıı. 
3~ j. Tarartio 
14 M. H. Na.lı 
7 İ. Üzüm tarım 
889 Yekıln 

GliOSO Eslti satış 
641969 Umutnl yekı\ıı 

N'ıı. 

15 50 
13 15 
14 :ıs 

16 15 
15 50 
11 25 
16 25 
io 25 
111 

16 V5 
1G 
13 aO 
18 25 
16 25 
111 

ÇünkU onun yıllardanberl d i 1 1 e r e 
d e s t a n o 1 a n O s m a n 1 ı Impa· 
ratorluğundan kalına bi.r §(Shretı vardı. 
Bu şöhreti biltniyen hiç kln>&e yoktu. 
lbrahlm bey de işte a"11 bundan korku· 
yordu. O da Enver paşanın başladığı bull"'!!"'---.------·---"1ı 
işte biiyük bir kuvvet topladııtı :wnan Kjralık yazıhane 

Esasen Şadanla hemen evlendiğim 
için mektebi de terkattim ve Pervinle 
sık sık buluşmak imkfuu olmadı. 
İlkönce Şadanların Gedikpaşadakl evin
de oturduk. Tabii bizim Beylerbeyinde
ki fakir eve Şadanı getiremezdim. Fa
kat ben de, Gedlkpaşadaki evde ve hele 
İstanbul muhitinde oturmak hiç isteml
yotdtlın. GörUyol'!!Ulıuz ya berelendi .... 
llütüıı lçlın ve o 1.atnattkl hlıllerlmı, dü-

No. 
No. 
Ntı. 

No. 

7 
il 
9 
ıd 
11 

14 25 
14 ,5 
13 &O 
18 T5 
1t 

muvaffak olacağın• kanaati vardı. An· 
cak o takdirde kendisi gibi cahil bir ada· 
ma mevki kalınıyacaktı. 

Ibrahlm bey bu •ebepten her ne pa· 
hasma olursa ol•un Env"" paşayı ora
dan uıaklaştınnak ve kendisine rakip 
bir kumandan, ~öhretli lı6r 1ahslyet ya-
ratınamak istiyordu. 

••• RtTMEDt ·-

Milrabıt çarşısı Kızlar ağası h•· 
ıunda :n numaralı nıaiaıa Uıerinck· 
ki yazıhane kiralıktır. 
~lilı'acaat : Gazi Bulvıın Doktor 

Hu! 1 bey taddeai 42 numarada diş 
tabibi Hatice Azra Demirelli. 

1 - 5 (3!28) şUnc~lerlıni olduğu glbi söyliyoruın. Ben 
'----··-----.;..----'iki zengin bir hayat istiyordum. G!'dik-

71 çuval Bakla 
195 ton :t:lakla 
184ç uval Nohut 
158 balya Pamuk 
719 k~ııtal Palamut 

4 4 ıs 

5 75 6 
42 50 49 

2Z5 450 
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Çocuklar için 
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Gülmeyi Seven bir adam Dünyanın en kücük 
' otomobili 

b d ·· ilki k d h 1 d Diinyanın en kü~ otomobili lngiltc-Gülmeyi seven mini mini ir a am goren t ar eş ava ı : K 1 k d . Gl d"k 
k · 

6
.. 

1 
.. 1.. h ? re ra ının ar Pşı « ucester> u a-

vardı. Yine bir sabah uyandığı va it - oy c neye gu uyorsumn ya u. .. • 
kahkahaya başladı: • Kah kah, kah! kih Gülmeyi seven adam arkasından ı sının çocuklarına hususı surette yaptlıp 
kih kih! • giyinirken güldü, kahvaltı tavşan kardeş, bay Sincapla bayan Sin~ hcdiyc edilmiş olan minicik otodur. Bir 

ederken güldü, sokağa çıktığı zaman ha- cap, güldüler ve koştular. Tilki kardeş otomobilden ziyade çok zarif bir oytm-
ıa gülüyordu: te bunları görünce ininden çıkarak ne- cağa benziycn bu otomobil minnacık 

•Kah kah kah! Kih kih kih!» ye gülebilcccklerini anlamak için arka- nisbe1le çok;;ağffımdır. Çocukforını çok 1 
Yeşil çimenlerle uzanıp giden bir ça- }arından seğirtti. seven Prens otomobile onların binmesi-

yırcbn geçerken onun güldüğünü gören İhtiynr Baykuş dalında uyuduğu bir ne müsaade etmeden evvel kendisi onu 
bir tavşan : ağacın altından geçerken kendini uyan- tecrübe etmiştir. Şurasını c1a dehral ha-

- Bu ne kahkaha yahu! Dedi .. Bi.iyle dıran bu ka'fıkalıa sürüsüne sordu : ber verelim ki, bu otomobil o surette ya-
neye gülüyorsunuz? - Böyle neye gülüyorsunuz? pılmıştır ki ne kadar gaz verilirse veril-

Gülmeyi seven adam: Gülmeyi seven adam, tavşan, bay sin çok hızlı gitmemektedir. Ve bu yÜ7:-
·Kah kah kah, kih kih kih!• ler ata- Sincapla bayan Sincap, tilki kardeş hem den hiç bir tehlikesi olnuyan bir oyun-

rak koştu, geçti. Onun bu kahkahalarını güldüler, hem koştular. caktır. 
işiten tavşan da gülmeğe başladı, ve İhtiyar baykuş ta gülmeğe başladı ve ------------------------ayaklan nı n üzerinde dönerek onun ne- deliğinden çıkarak bwiJarm neye güle- geçip gidenlere sordu 
ye gülebileceğini anlamak merakiyle ar- bileceklerini anlamak için peşleri sıra _ Neye gülüyorsunuz kuzum? 
kasından koştu. gitti. 

Gülmeyi seven adam, tavşan, bay 
Bay Sincapla bayan Sincap ağaçlann Bir delikte sinmiş uyuklıyan bir fare: Sincapla bayan Sincap, tilki kardeş, ih-

altından fındık topluyorlardı. Gülmeyi - Yahu böyle neye gülüyorsunuz? ... 
seven adamı görüp neşeli kahkahNRnı Diye sordu : tiyar baykuş ve fare glildiller ve koş- • 

işitince onlar da: Gülmeyi seven adam, tavşan, bay tular. ilah . Bugün, şoföre vereceğimiz parayı ku-

Taksimetre 
nasıl icat edildi? 

Balon nasıl 
keşfolunmuştu? 

o 

Bö ı ül. .. ' Di s· pla ba s· tilki" k d ih - A aşkına dur, diye haykırdılar. - Y e neye g uyorsunuz · ye mca yan mcap, ar eş, - .. ruşu kuruşuna sıhhatle tesbit eden tak- na i.minde bir F ranaız balonlar ile lıa-
sordular : tiyar baykuş hiç kulak vermiyerek gül- Dur .. soyle:. .. . simetrenin cetti XV inci asırda Fransa- veda bir teknenin uçabileceğini dütün-

Daha on yedinci yüz yılda F ramideu-

uı ·ı Gulmeyı seven adam dondü : • • 
Gülmeyi &eveıı adam: d er, geçti er. . . . . da, Jan fenıel tarafından ~da geti- müt n bu tekilde bir resim yapmııbr. 
•Kah kah bıılı, kih kih ltih!a diye yi- Bu hali görünce fare de gülmeğe baş- - Kah kah kah, kih kih kih!.. Dıye rildi. Fakat bu dfitünceaini ancak tatlı bir ha-

ne gülerek pefinde tavşanla beraber koş- ladı. Ve deliğinden fırlıyarak neye gü- tekrar güldükten 90nra, neye gillUyo- Doktor lan bu adam, · umanda yal olarak kabul ediyordu. 
tu, geçti. Bay Sincapla Bayan Sincap lebileoeklerini anlamak için arkalan sı- ruın biliyor musunuz. Dedi, gülmeyi çok ·Heyet U.: ile de meşgul =ordu. 18 inci yüz yılda. 1783 senesinde 
güldüler, ve fmchldarını bırakarak onun ra tabanı kaldırdı. severim de ona gülüyorum .. İşte bu.. 1528 de Paristeıı Am ens §8hrlne b- Fnuwada zengin bir Uğıt tüccannm 
neye gülebileeeiini anlamak merakiyle Küçijk güvercin bir ağacın tepesinde •Kah kah kah, kih kih kih!a ..J__ l :.__ ___ .ıeyi ;,:1__:.... .&A.1 daire- oğullan olan Mongolfie kardeıler büyük 

dal rd k .. ilk' • • • • k ... ..ı.; UIU' o an ıne:RU ~~ arz -
arkasından ~·l.ar. en yük.sek a tüneıni§ ötüyo u. Sonra uç evının ıçm~ "9~ .. ve sinin uzunlutunu mümkün mertıabe A- ~meydanlıkta Uğıt ve saman yakarak 

Bunlann, ininin önünden, geçtiğini Ayaklarının dibinden bir fırtına gibi kapısını kapıyarak kayboldu.. bih olarak tesbit etmeyi istedi. egleniyorlardL Kenarda bezden yapılm11 

Bu miln ..... betledir Ll' •-·l ilk .. _L_ bir torba Yardı. Samanlardan çıkan ha-:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••& ~ Jll .r~A&alllii '8&, 

......................... :.· POLl·s HAF1. YESI. OYUNU :..· ........................ simetreyi tanzim etti. ArabıUnnın teker- raret ve duman ile bez torba yava, yava, 
}eklerinden birinin kutninu Çok dik- titerek havalanmağa batladı. Bir çeyrek 

: : katli bır" surette 0··ı~. Ve p-...:-1_ Am- aat uçtuktan eonra iki kilometre kadu ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~·.. arıau: %.-. dü 
yens arasında tekerleli:iı kaç brre dl):. 15• • ftü. 

Bankanın kasasını kı•m soydu?. neceğini öğrenmeyi istedi. Bunun içiıi Mongolfie kardetler balonu ilk evvel 
de Parlsli bir saatçiye yaptırdığı ve böyle ke,fetmişlerdi. 
kendisinin tasavvur ettiği bir makineyi Ayni ıenenin ağustos ayında Şarl is-

--...~..ı gü
DÜ öğle vakti kendisine telefon eden bir 
acentaya telefonda cevap veriyor : 

- Evet... Kasayı kapamak üzereyiz.. 
l l'akat sizin için bir feY yaparız.. Gön
dereceğiniz parayı bir zarfa koyunuz._ 

Ne kadar dediniz 800 bin frank mı? ... -
Ewt.. Onu zarfa koyunuz ve getiriniz. .• 
Ben pazartesiye kadar kasada muhafa-

minde l>iT Fransız da ipek bir torbayı 
tekerleğe vazetti. Tekerleğin yaptılı her 
.J_ • d b" ..1i~ı: _ _._..J_ Hidrojen gaziyle doldurarak havaya 
uevır e, ır ~ y~~n oynuyor ve .. 
lbunu makine de yazıymdu. Taksimetre. U.ÇunnUf ve bu balon da 300 metre yuk· 

nsibi bu andan itibaren buh.mmuş- selerek yjymi kilometre \!-Çffi\lf, yere düı-
.ıu. :tilğü zaman, köylüler içinde ,eylan bu-

Eldc ediJıea aetioe çqık mi:iı9het w ....,. lbmduğunu zannederek ipek torbayı par-

. . 'oıau. BUld. ~ o Mm•nJıd. Çalaını,larchr. . 
;c1Çti ~ 59GVO ıu- idi. Bwsk ._ Ba -~ lıuu:lar IMJonla ~- ha: 
llbman ralEk:am 50890 t\llıııidıir ki, bu ld· ~ oeeat'et edememt§ti. Aynı 
tecrübe ansmda aneak on tlfaz fadi e f~de Pozi isminde bir F ranınz uç

.. naawıffak olmuttu. Fakat balonu 
fple ~ewe bailı idi. M-malih bet baf-

Jmmlıfti? eo.ra Rozie ile Marki d• Arland serbest 

iki oyun 
Telefoa ....-

-*-
Bastonu icap! 

.tam.ilk balonlui,.le havaya yükıeldiler .. 
e l'&l&Ar• ayal'llk yirmi beş dakika ha

açtalar. 
Anık balonla uçmak her kes tarafın

taklid edilmeie batlandL Zamanla 
f!'.ı~a· edenk, Mpetlİ balonlar ve kabili 

-..k balmdar icat edildi. -·-

BRONZ 
Dit Fwçalandar. 

H• Ecnee " Tuhafiyecide ........... 

Ankara Radyosu 
-------

DALGA VZUNl.UGU 
BUGVH 

1639 m. 183 Kes./120 Ww 

r. A. P. 31.70 m. 94495 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kaı./ 28 Ww. 
12.80 Müzik (solo -Pi) 
13.00 Saat ajans haberleri, meteor. 

Ankara 
HA.O.M Müzik (riyaseti Cumh. Başkan 

bandosu şel. Ihsan Künçer) 
1 - Askeri marş No. 1 (F. Şu. 
bert) 
2 - Güzel Karmensita - vals 
(R.Volstct) 
3 - Marina.rella - uvertür -
(J. Fücik) 
4 - Boheme dair - Fantezi -
(Puccini) 
5 - Kukuama - Estapo enter~ 
m<!ZO (P. Linke) 

18.SO Türk müziği (ince saz - segah 
ve hiizam mslı) 

19.H Saat, ajans, meteoroloji 'Ye ma. 
at haberleri. 

19.30 TUrk müziği (Saz eeerleri) 
1 - Şehnaz pefl'M'i (Ali aiaı) 
2 - Suzi dilara saz 11NN1iıll 
(Tanburi Cemil) 
3 - Tanbur taksimi(.Mesut C.. 
mil) 
4 - Küıdilipeşrevi (TanbuııC 

Cemil) 
Hüzam saz semaİIİ EŞenf M• 
hiddin) 
6 - Penbe kuxlm (Hayd.ıı 

bey) 
Çalan\ar: Vecibe, Mecnıt Cemil, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 

20.00 Konuşma (Hukuk ilmi yayma 
kurumu) 

20.H Müzik (radyo oıbstrası - §& 
Praetorius) 

21.11 Saat, esham tahvilat, kambiya 
nukut borsası (fiyat) 

21.!5 Türk müzij:i (şarkı ve taksim) 
1 - Şarkılar (Müzeyyen se. 
nar) 
2 - (Kemal Niyazi Seyhun) 
kemence taksim) 
3 - Şarkılar (Mustafa Çağlar) 

21.55 Konuşma (Türkiye postası) 
22.10 Müzik (küçük orkestnl) 

1 - Tatlı melteml~ - vab 
(Gung'l) 
2 - Asker marşı (Şubert) 
3 - Mehtap lııimli sonatın adac· 
y05u (Bethoven) 
4- Şen parça (Levin) 
5 - Kantabile (Sezar Kili) 
6 - Ikişer ikişer - vals (Valt· 
töyiöl) 
7 - Dülsine i9İJ1 (Karlis) 
8 - Banpna - polka (Drigo) 
9 - Rus motifleri üzerine pot
puri (Leopold) 

23.10 Müzik (cazband) 
23.45.24 Son ajans haberleri ve yarınki 

program. 

IZMIR ASUYE OONQ HUKUK 
DAiRESiNDEN: 

38/2806 

Muhasebeyi 
lüğünden: 

hususiye müdür-

Karp,abda donanmea malw .. inin Fedaiye sobimcla kiin 'ft 
144 lehim itiJuile 12 Mhimi Tarea 99 -himi Oien:ra 22 MhDni 
Fondra fiyercmç Te 11 aehimi Muatafa Kim .mna byıth 8 lrapa 
D ....... itina lllfltsakim ............ dolayı Mm ecllmif olduima
dm ..mi Mmnden id.nm 21 sin m6dcletle ..... Çlbnlaufbr. 
P~ einDek Te mufaual ınate..• elm.lr iltiyenlerin bmir mnhrebei 
........ m6ıllrliiiine ............. ilin---. 

•. s. .. ıo. (DO&' 
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Kim Kabahatli? 

YEN'IAlllR 

IZMIR SiCtLI TiCARET ME - evvel mumaileyh sekreter tarafın-
MURLU öUNDAN: dan postaya verilecektir. 

Tescil edilmif} olan (Di Ameri- Oç: Adı geçen Di Amerikan 
kan T obako kompani of Di Or- T obako Kompani of di Oryent, 
yent lnkorporeytet ) ı;irketinin lnk., idare meclisinin anifüzzikir 
esas mukavelenameninde serma- kararları mucibince ve kumpan· 
yeden bahis maddelerin tadiline yanın dahili nizamnamesine tev
mütedair kararname Ticaret ka- fikan sermayesinin ihraç edilmiı; 
nunu hükümlerine göre sicilin ve tedahülde kalan hisse seneda-
2408 numarasına kayıt ve tescil tı hamillerinin her birine toplantı 

Nihal, ailesiyle yaphğı uzun mücade- mantıktan eser kalmamış. Eğer, 0 adam edildiği ilan olunur. saatı, mahalli ve maksadı ihbar 
ıeler _ıen sonra Şak·ırle evlenmeğe muvaf- benimle tanışmak isteseydi, parayı ver

a İzmir sicili ticaret memurluğu edilmesi üzerine mezkUr lrumpan-
fak oldu. Annesi ve babası kızlarını, tah· dikten sonra istasyonda otobüsten in- resmi mührü ve F. T enik imzası. ya hissedarları, idare meclisinin 
silini henüz bitirmiş ve hayata yeni atıl·ı mezdi... 1 Kararname anifüzzikir kararlarını müzakere 

b . vermek istemiyorlardı. Şa· Şakir sinirli, sinirli güldü: M l h k ·· 9 A~ t 1938 ·· ·· mıı ır gence 2 üzeyye eyanname etme uzere gus os gunu 
kirin bugünkü kazancını da bir kadını - Çok toysun ... Herif on kuruş bilet D! AMERiKAN TOBAKO öğleden evvel saat on birde New 
tam roanasiyle mes'ut etmeğe kafi gör- parasını verir verm~z yakana yapışacak KOMPANi OF ORYENT INK Jerseyin Jersey City fehrinde 
mu··yorlardı. Nı·hal, bütün bu sebeplerin değil ya. Kendi.;İne kibar bir adam süsü • • 'b k · d k" M k ~ d 1 · 75 ın ıtı ari ıymetın e ı sermaye- ontgomery so agın a u nu-
ehemmiyetsiz bahanelerden ibaret oldu- vermek için elbette böyle hareket ede- sinin gayri itibari sermayeye tah- maralı merkez idarehanesinde bu-
ğunu söylüyor ve fikrinde israr ediyor- cek. Ama, ilk fırsatta yapmış olduğu bu viline susi bir toplantı yapmıtlardtr. 
du. centilmenlikten istifade yolunu bulacak.. ve DöRT: Hissedarların sözü ge-

Evlendiler. Aradan altı ay geçtiği hal· Nihal kocasiyle daha fazla münakaşa Sermayesinin artırılmasına cen toplantısında her sınıftan rey 
'de biribirlerini ilk günlerin hararetli etmenin beyhude olduğunu anladı. Şüp- mütedair hakkını haiz olan hissedarların 
~şkiyle seviyorlardı. Çok mesuttular. he ve kıskançlık bu adamın mantıkını, TASDIKNAMEDIR ücte ikisinden fazlası, itibari kıy-
Yalnız, gençliklerinin bu en güzel günle- -muhakemesini işlemez bir hale koymuş· New Jersey dahilinde bir kum- ~etteki sermayenin gayri itibari 
rini, kıskançlığın kara bulutlannm tehdit tu. panya olan Di Amerikan Tobako kıymette sermayeye tahvili, bu 
ettiğinden ikisi de haberdar değildi. Hızlı adımlarla yemek odasından çık- Kompani of di Oryent, fok, ~ei~i .: .. uı·etle tahvil edilen mfüıaade edil. 

Şakir, karısını dünyada her şeyden tı. Kendi odasına g1tti. Kadınlık gururu ve Y ar&ekreteri marifetiyle husu- miş sermayenin tezyidi ve adı ge-
d.aha fazla seviyordu. Fakat müthiş bir ayaklar altına alınmıştı. Kocasının bu ak- satı atiyeyi tasdik eder: çen Di Amerikan Tobako Kom. 
rkıskançlık. onun beynini durmadan ke- şamki vaziyetini hayatının sonuna kadar BiR: Kumpanya merkez idare- .,ani of di Oryent, inle. tesekkül 
miriyordu. Ya, Nihal ona ihanet ederse?. unutamıyacaktı. Sabaha kadar gözüne s'nin bulunduğu mahal, New Jer ~ahadetnamesinin 4 üncü ~adde-

işte, bu hain şüphe erkeğin, yavaş, ya. uyku girmedi. sey Devletinde, Hudson Kontlu- ;inin mezkur kumpanya idare 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
mütevelli sancılarınız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık şi.lrayetlerinizi URİNAL ile 

geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez-

zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerisinde alınır. 

İNGiLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYoGLU - İSTANBUL 

5AHIFE9 

vaş rahat ve huzurunu kaçırmağa başla- Günler geçti. Aralarındaki soğukluk ğunun Jersey City ,ehrinde, Mont· '":leclisinin anifüzzi!dr kararında 
•(it. Güzel kansının her sözünü ve her devam ediyordu. Şakirin neşesi tamamiy- .P.'omery caddesinde, 75 numara- ~österilen tarz ve vech Üzere tas. 
hareketini büyük bir dikkatle takip edi- le kırılmıştı. Yemiyor, içmiyordu. Gün- dadır. ve orada bulunup orasm~ h!hi lehine usulü dairesinde ve 
yordu. Onun samimiyetle söylediği den güne sararıyor ve zayıflıyordu. Ha- idareye memur olan ve kendiaine muntazam bir surette rey verdi -
ehemmiyetsiz bir lakırdıdan türlü mana- yatlarındaki eski tad kalmamıştı. i"bu l..""Umpanya aleyhine açılaci'-lr ler. 

Devlet demiryolları 
dürlügünden: 

•• umum mu-

lar çıkarıyordu. Nihalin, zihnini otobüsteki adam fe· davalar ha.~kındaki tebliğatın ya- Tasdik;m Lilmekal, Di Ameri-
Böyle, kıskanç tabiatlı bir erkeğin ya- na halde kurcalamağa başlamıştı. Yüzü- pılması lazımgelen mümessilinin kan T obako Kompani of di Or

nında yaşıyacak olan kadının kurnaz ve nü şöyle, yarım yamalak görmüştü. Oto- adı J. D. Carpenter, Jr. dir. yent, lnk. işbu 10 Ağustos 1938 
teerübeli olması lazımdı. Halbuki: Nihal büsten sonra arkasından dikkatle bakmış- iki: Yukarıda adı geçen o· ~ünü iı;bu tasdiknameyi reisi ve 
saf denecek ka'dar tecrübesiz bir kızdı. b. Uzun boylu şık bir erkekti. Acaba, Amerikan Tobako Kompani of di yarsekreteri marifetiyle imza ve 
Kocasından saklanacak hiç bir sırrı yok- onu bir daha görse tanıyabilecek miydi~ Oryent, lnk'in usulen davet edile· kumpanya mühürü ile tahtim et-
Jtu. Her günkü hadiseleri, akşamları ye- Karar verdi. Akşam üzerleri Ulus rek inikat eden idare meclisinin tirmittir. 
mele arasında kocasına şen kahkahalarla meydanına gidecek, bakanlıklara doğru 29 Temmuz 1938 de yapılan bi.- Kumpanya mühürü 

İran transit yolunda cer servisine nezaret ve cer müf e~liği vazife
sini ifa etmek üzere motör işlerinde çalışmış tamir ve bakını hususun
da tecrübeli ya memleketimizde yahut yabancı bir meiı:ılekette mü· 
hendislik diploması ahnış veyahut motör işlerile alakalı bir sahada tah
sil görmü4 kimselerin diploma ve bonservislerinin şimdilik birer tu
diksiz sureti tercümei hal ve kartpostal büyüklüğünde bir boy fotoğ
raflan ile 20/1/939 tarihine kadar devlet demir yollan umum müdür

;olduğu gibi anlatırdL Bazan kendisinin kalkan otobüslerin önünde onu bekliye- içtimaında mezkUr idare mecli- Di Amerikan T obako kompani 
lüğü cer reisliğine müracaatları ilin olunur. 

ehemmiyet vermediği bir kelime üzerin- cekti. since usulü dairesinde aşağıdaki · Of Di Oryent lnk 
3, 5, 7, 9, 11 2 (2) 

~de Şakir ciddiyetle durur, gözlerini aça- Oç akşam bekledi. Dördüncü akşam karar ittihaz edilmittir, şöyle ki: imza: P.H. GORMAN New York kontluğu) SS. 
rak şüpheyle karısının yüzüne bakardı. karşılaştılar. Erkek kendisini tanımadı. New Jersey Devleti dahilinde Reis Sayı 57492 
p zaman, Nihalin birdenbire neşesi kı- Otuz beş yaşlarında kadar, güzel ve şık bir kumpanya olan Di Amerikan imza: J. R. CUMMINGS Newyork kontluğu katibi ve ay· 
nlır ve lakırdıya devam arzusu tamamiy- bir erkekti. Nihal çekinerek yanına yak- T obako Kompani of di Oryent, Y arsekreter nı zamanda mezkur kontluk dahi-
le sönerdi. Bu hadiseler, aralanna hisse- laştı. lnk'in idare meclisi mevaddı ati- Tasdik olunur. linde ve kontluk için Ali mahke-
'dilmeden bir soğukluk bırakarak ge- - Affedersiniz, dedi. Bundan onbeı yeyi muvafık görmekte ve bunla- imza: J. R. CUMMINGS menin katibi olan ben, ARCHl-
çerdi. gün kadar evvel otobüste birisi benim rın muvafık olduğunu burada be- Y arsekreter BALO R. W A TSON, burada 

Bir akşam gene neşe içinde yemekleri· bilet paramı vermişti. Size çok benziyor· yan etmektedir: New Y ork Devleti) mezkur mahkemenin kanunen 
ni yiyorlardı. Nihal, gülerek 0 gün başın- du. Her halde yanılmadığımı zannedi· Mezkur kumpanyanın beheri New Y ork Kontluğu) SS. mührü haiz bulunan bir sicil mah-
<lan geçen tuhaf bir vakayı kocasına an· yorum... ( &lOO.OO)yüz dolar itibari kıyme- Şurası malum ola ki, itbu 10 kemesi olduğunu, merbut vesika-
latmağa başladı: Yabancı erkek, dikkatle Nihalin yü- tinde (G.OOO) altı bin h~sse sene- Ağustos 1938 günü New York da veya tasdik ve tevsike müteda-

- Şakir, bugün öyle tuhaf bir vakayla züne baktı. Sonra kaşlarını çatarak bir datından mürekken olan resmen şehri Kontluğu ve Devleti dahi - ir merbut varakada yazılı bulu
karşılaştım ki; sorma. Anlatınca gülmek- müddet düşündü. Gülümsedi. müsaade edilmi~ serrnaye~inin iti- linde ve mezkur ,ehir, Kontluk nan J. M. HANLON'un hu ifleri 
ten kablacaksın. öğleden sonra bizim - Şimdi hatırladım, dedi. Çantanı· bari kıymette olroıyan (60) a!tnn~ ve Devlet için Noter bulunan ben, yaparken, mezkur kontluk dahi-

k t b. t" ı·· b 1 hisse senedatından mürekkep ser- a·,aiıdak·ı ı"m.,,~ sahı'bı', yanıma. . lı.nde ve kontluk ı'çı'n hareket et-Behiceye gittim. Hava çok güzeldi. Ora· zı arış ırıyor ve ır ur u para u amı- .. _ ... _ ..., 
_ı ç k .. ı "l b. k'd ı mayeye tahviline; balaA clakı' tasdiknamede isimler·ı megwe salaA hı'yetlı' hı'r NOTER ola-~ya kadar yürüdüm. Akşam üzeri geç yoruunuz. o muş.<u ır mev ı e o • 

•- l d ~ ·· "l" d B d Od · itibari kıymetteki sermayesinin ge,.en ve me"'kuAr tasdı'knameyı· rak hareket ettı'g~ı'nı·, Newyork aca mamak için otobüsle dönmeğe karar ugunuz goru uyor u. en e r uevın- T ... 

verdim. Hem giderken epeyce yorulmuş- de inecektim. Sizi fena bir vaziyetten gayri itibari kıymette sermayeye tanzim eden kimseler olduğuna kontluğunun katiplik dairesinde 
tum da. Ulus meydanından otobüse bin· kurtarmak dü~üncesiyle biletinizin bede- tahvilinin, itibari kıymetteki ser- kani olduğum P. H. GORMAN ve el yazısı imzası ile birlikte Bronx 
Ö O b 1. · d. Affı d·ı · mayenin her bir hisse senedinin J. R. CUMMINGS bizzat geldi - kontlug"'unun Noterı' olarak tavzı'f , im. to Üs dehşetli kalabalıktı. Sıhhiye ını ver ım . nızı ı erım . 
• , , kAI • • N'h 1 gayri itibari sermayenin bir hisse ler, mumaileyh P.H. GORMAN'ı ve tayı'nı'ne mu··tedaı"r vesı'kanın .ve a ellnın önüne kadar biletçi gelmedi. ı ıı : 
.,... hhi R d · d d' B senedinin (1/100) yüzde birine tanıyorum ve bala"dakı· tasdı'kna- ta•dı'klı" bı'r suretm' ı'n mahfuz ol-ı • am sı ·yenin önünden hareket eder- - ica e erım, e ı. orcumu ver· .. 

k k d b . · · tahvili suretile yapılmasına; mede ismı' geçen ve me-1-A..r tas- dug"'unu, Ne-u•york Devletı' kanun-ken geldi: me içjn aç gün en erı sızı arıyorum. ~u .. 
Erkek güldü: Kumpanyanın, böylece tahvil · diknameyi tanzim eden kumpan- larına göre Noter sıfatı ile sena-Ulustan bindim. Kızılayda ineceğim, 

(!edim. 
Bileti kesti. Para çıkarmak için çan

tamı açtım. Aman yarabbi çıldıracağım. 
Bozuk para çantamı evde unutmuşum. 

Aksi gibi, çantamın içinde başka para 
'da yok. Telaşla çantayı karıştırmağa ba.ş
'tadım. Biletçi başıma dikilmiş sabırsız
lanıyordu. Ne yapacağımı şaşırdım. Bel
ki: bir tanıdığa rast gelirim ümidiyle et
rafıma baktım. Zaten aksilik üst üste ge
lir. Şöyle uzaktan olsun tanıştığım bir 
kimseyi göremedim. Az kalam bayıla
eaktım. Bu sırada Orduevine geldik, Yol
cular arasından tanunadığım bir adam 

biletçiye on kuruş verdi: 

- Bayan için, dedi. 
Benim bir şey söylememe meydan 

kalmadan Orduevinde otobüsten indi. 
yaya kaldırımındaki kalabalığın arasına 
karıştı. NasıH ... Hoş bir macera değil 
miL .. 

Nihal, kahkahayla gülüyordu. Bir-
'den sustu. Boğazına bir şey tıkanıyor 

gibi oldu. 
Ş8kir sapsarı kesilmiş, gözlerini açmış, 

çenesi titriyerek yüzüne bakıyordu. 
Genç kadın sesi kısılarak sordu: 
- Ne oluyorsun kuzum} .. Fenalık mı 

geldi? ..• 

Erkek peçetesini masanın Üstüne fır· 
latb. Şiddetle ayağa kalktı. Boğuk bir 
sesle haykırdı: 

- Daha soruyorsun ha? . . • Bu ne re· 
zaletl. .• Tanımadığın, kim olduğunu bil
mediğin adamlara otobüs parasını ver
diriyorsun. Sonra da, gelip tuhaf bir vaka 
diye utanmadan anlatıyorsun. 

Nihalin gözleri yaşla doldu. fsyan eden 

bir tavırla söyledi: 

- Şakir, ileri gidiyorsun. Ağzından 
çıkan lakırdılara dikkat et. Ben bunu is-
tiyerek yapmadım. 

Erkek hiddetle sözünü kesti: 
- Istiyerek yapmadım, ne demek} 

Evden çıkarken çantana baksaydın. Dik
katsizliğin ve düşüncesizliğin yüzünden 
iilemin serserilerine yanına sokulmak, 
tanı,mak fırsatını veriyorsun. Bu hare· 
ketler bir aile kadınına yakışır mı? 

Artık bu kadarı fazla idi. Nihal de ma
udan fırladı. Hırçın bir seslf'O haykırdı : 

- Böyle mühim bir alacağım oldu- edilmiş, müsaade edilmif serma- ya olan Di Amerikan T obako datı protesto etmeğe, ifadatı zabt 
ğunu tamamiyle unutmuştum. yesinin, itibari kıymette olmıyan kompani of di Oryent, lnk'in reisi ve tasdike, yemin ettirmeğe ve 

Birlikte otobüse bindiler. Bir iki dak.i· (75) yetmit beş hisse senedatına olduğunu biliyorum; mumaileyh yeminsiz dinlemeğe, yemin ile 
çıkarılmasına; J. R. CUMMINGS'i de tanıyorum mütalea almağa vesika olarak ka içinde ahbap oluvermişlerdi. 

Otobüs Orduevinde durdu. Ertesi gü
nü buluşmak üzere biribirinden ayrıl· 
dılar. 

Resmen müsaade edilmi11 bulu- ve yine mezkur kumpanyanın yar• okunacak veya bu devlet içerisin
nan sermayesinin böylece tahvili sekreteri olduğunu biliyorum, ev- de tescil edilecek olan senedat ve 
ve tezyidi üzerine henüz ihraç veli mezkiır tasdikname muhtevi.. arazi, çiftlik ve veraset suretiyle 
d·ı · h 1 ak 1 mezkuAr yatım kendilerine ve her birine ı·ntikalı· kahı"I emvale mu··teallı·k Akşam sofrada Nihal kocasına hika- e ı memıs u unac o an 

gayri itib~i kıymetteki sermaye- anlatmaklığım üzerine, itbu tas- evrakı tasdik etmeğe salahiyetli 
yeyi şu şekilde anlattı: d b J 

nin (19) on dokuz hisse senedatı- diknameyi, derunun a eyan o u- bulunduğunu; ve bundan ba.,ka, 
- Bugün Refikalara gitmiştim. Ora- k l • • k d' f''l 

nın kumpanyaca, idare meclisinin nan ma sat ar ıçın, en ı ıı ve bu Noterin el yazısını eyice tanı-
da kiminle karşılaştım, bil bakayım~... 1 1 • ( ak • h' 

arada sırada tesbit edeceg"' i tarz muame e erı o ar ımza; tem ır dığımı ve imzasının böyle bir tas-Şakir dalgın gözlerle karısının yüzüne kl 
b ve itibarda zaman, zaman ihraç ve ita eyledi erini ayrı, ayrı tas· dik ve tevsik için muteber bulun-
aktı. Sonra dudaklannı bükerek: d'I 'l V f d k k ld b edilerek satılabilccegy ine; ı c ettı er. e tara ım an anun duğuna ani o uğumu eyan ve 

- Ne biJeyim ben, dedi. d ahi f 
Mevaddı anı'feye tevfikan ve airesinde usulen t i edilen tasdik ederim. 

- Otobüste benim bilet paramı ve- I h J R CUMMINGS 
d ml bunların ı'craaı irin kumpanyanın mumai ey · · , Yukarıdaki hususatı teyiden, 

ren a a a. Refikanın amcası imiş. T e- T k d' • • ezk d'k d 
k te•ekkül sahadetnamesinin 4üncü en ııınm m ur tas ı name e 1938 Ağustosunun 23 üncü günü 

aüt olmuş. Ücretli bir iş bulabilirim ümi- • • d • b d'lm • b N k k 
d . ı maddesinin as,a<Tıda gösterildiği a 1 geçen ve ı11 u tas 1 ameyı uraya imzamı ve ewyor ont-ıy e Ankaraya gelmiş. Yaşlı bir adam- .:. t · d k 1 o· 1 d N k b k ... L üzere tashih, tebdil ve tadiline; anzım e en umpanya o an 1 uğun a ewyor te rinde i sa-cagız. af arasında otobüste geçen hadi- A 'k T bak k · f d' 1 f "k ahk üh · 1 karar verilmis,tir. merı an o o ompanı o ı i üzzı ir m emenin m·· rünü seyı an attı. Beni tanımadı bile. Anlattıg"' ı 0r lnk'' Y kr · ld 
k d Do'·rdu··ncu·· madde·. i•bu kum - yent, ın arse eterı o u- vaz ettim. a ının ben olduğumu .. 1 d .... T d d 

h soy e ıgım za- panyanın resmen mu .. saade edil- ğunu ve baladaki tas ikname e ARCHIBALD R. W ATSON 
man ayret etti Ne tuhaf b' t d"f d üh k k 
ğil mi~ . ır esa u e- mis bulunan sermayesinin mec- mevzu m.. ürün mez ur umpan- Katip 

Şakir, geniş bir nefes aldı N . . eşesı ye-
rine geldi. 

Nihal, o günden itibaren her hadiseyi 
kocasına olduğu gibi anlatmaktan va:z 
geçti. Bilhassa yeni tanı!}tığı erkeklerden 
bahsederken, onların yaşlı ve çirkin ol
duklarını söylemeği ihmal etmiyordu. 

Artık aralarında münakaşa ve kav-
gadan eser kalmadığı gibi, Şakirin de kal
binde karısına karşı sarsılmaz bir emni
yet hissi uyanmıştı. 

m~u kamilen aynı sınıftan, gayri yanın eyice tanıdığı mütterek mü- Newyork mühürü 
itibari kıymette (75) yetmif be~ hürü olduğunu, P.H.GORMAN'ın Umumi No. 5443 
hisse senedatına baliğ olmakta- mezkur kumpanyanın reisi oldu- Hususi No. 276 
d ğunu ve mezkur tasdiknameyi adı Mühür ve imzanm Newyork 

•Gayri itibari kıymetteki serma- geçen kumpanya idare meclisinin (N.Y.) kontluğunun olduğu tas -
yenin ihraç edilmemİf olan 'her sali.hiyetine müsteniden ve mez- dik olunur. 
hangi bir hisse senedi kumpanya· kur kUmpanyanın rey hakkını ha- Newyork, 25-S.;1938 
ca, idare meclisinin arada sırada iz sınıf°hisıedularının üçte ikisin- Bat Konsolos, y 
teabit edeceği tarzda ve itibarda den fazlasının muvafakatı üzeri- (imza okunamadı) 
zamant zaman ihraç edilerek sa- ne~ y'\İkarıdaki ifadatta bulunan TORKIYE COMHURtYETt NEw-
tılabilecektir. vo bunun üzerine tahit ııfatiyle YORK BAŞ KONSOLOSLUO.U 

Fazla olarak suna da karar ve- imzasını koyanın huzurunda, ken- (Mühür) 
rilmittir ki: Ku~panyanın te,ek· di Ye mezkUr kumpanyanın ·ibti- 500 kurut reımi alınmıttır. 
kül şahadetnamesinde yapılması yati fiil ·ve muamelesi olarak im- S Lirah.k pul 

SALtHLI iCRA MEMURLU- teklif edilen tashihat, tebed- za, mezkUr mühürle temhir ve ita 25 Ağustos 1938 
xUNDAN·. dülat ve tadilat da dahil olmak eylediğini ifade ve ikrar etti. T. C. 
u zak Mu"·hu··r •. tZMiR VILA. YETi üzere, mevaddı anifeyi mü e-

Dosva No. 938/35 re etmek için hissedarlar, 9 Ağus- imza: P.H. GORMAN HUKUK iŞLERi MODORLOGO 
SaJihlide mukim Kamil oğlu Ah- tos 1938 günü öğleden' evvel saat imza: J. R. CUMMINGS (Mührü) 

mede on birde kiımpanyanın New Jer- Yukarıda mezkur gün ve yılda No. 734 
Ali Şükrüye olan borcunuzdan do- seyin ~eney City r:ehrinde, Mont- huzurumda imza ve yemin edildi. Münderecatına tamil olmamak 

lavı bes kıta gayri menkullerinizin gomery sokag~ında, 75 numarada- imza: J. M. HANLON üzere yukarıdaki mühürün T. C. 
takd. · kı t' · h · b t k k Mu"'hu··r·. Newyork Ba"- konsolosluguw na ai-m vme ını avı za 1 vara a- i idarehaneainde bir toplantı ya· T 

larını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa pacaklar ve i•bu toplantıya ,im- 21 sayılı Bronx kontluğu Noteri diyeti tasdik olunur. 
üç gün i~inde dairemize müracaat diden davet edilmi,lerdir. Kum- 13 H 39 sayılı Bronx Sicil Vesika- 22 Tef. Ev. 1938 
etmeniz lazımdır. panyanın sekreteri, bu bapta rey ıı Vesika, tasnif edilmittir. New- V. Hukuk i•leri müdürü 

Gehnediğiniz takdirde kesbi kati- hakkını haiz her hissedara itbu york kontluğu No. 133 N 
yet ederek satışa çıkanlacağı lüzu- toplantıda malumat verecek v~ 9 H 132 Newyork Sicil Vesikası N. KORKUT (imza) 
mu tebliğ makamına kalın olmak bu baptaki ihbarnameler, posta Memuriyetim 30Mart1939 dahi- H.Okmay (imza) 
üzere ilan olunur. ücreti pefİnen ödenmit olarak it- tam bulmaktadır. Cevdet Söyler (imza) 

be "n New York Devleti) T. C. lzmİT vilayeti hukuk itleri 

müdürlüğü (mühür) 
NEW JERSEY DEVLETi 

DEVLET DAiRESi 
Ben, New Jersey devleti daire

si sekreteri THOMAS A. MAT
HIS baladaki vesikamn Di Ame
rikan T obako Kompani Of Di Or· 
yent, tnk'in itibari kıymetteki ser· 
mayesinin gayri itibari kıymette 
sermayeye tahviline ve sermaye
sinin artırılmasına müteallik ta,s.. 

diknamenin ve oradaki terhlerin 
aslına uygun bir sureti olduğunu, 
dairemde 1938 senesi Ağustosu
nun 15 inci günü tasnif edilerek 
balen dosyada mahfuz ve mukay· 
yet bulunan aslından alınarak u
lı ile mukabele edildiğini tasdik 
eylerim. 

T asdika.n Lilmekal, 1938 sene
si Ağustosununun on hefinci gü • 
nü, Trentonda zirde imza ve re ... 
mi mührümü koydum. 

(Mühür) 
THOMAS A. MA THIS (imza) 
Devlet sekreteri 
Genel sayı: 11555 
tsbu terceme suretinin dairede 

sakİı 31-10-938 tarih ve 11553 ge
nel sayılı aslına uygun olduğu tu
dik olunur. Bin dokuz yüz otuz 
sekiz senesi teşrinievvel ayınm 
otuz birinci Pazartesi günü. 

lzmir birinci noterliği resmi 
mühürü ve Mehmet Rif at Bayrak
taroğlu imzası 

T.C. 
iKTiSAT VEKALETi 

İç Ticaret umum müdürlüğü 

Sayı genel 
Şirk 
Özel Eski 

6 
ANKARA 

B. Kanun 1938 
özü: 

MOZEYYEL BEYANNAME : 
30 lkincitetrin 1330 tarihli ka· 

nun hükümlerine tevfikan Türki
yede çalışmasına izin verilen ec
nebi sirketlerinden Di Amerikan 
Tohako Kompani Of Di Oryent 
lnk tirketi bu defa müracaatla 
esas mukavelenamesinde tadilat 
yaptığını bildirmit ve lazım gelen 
vesaiki vermİftİI'. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanu
ni hükümlere uygun görülmüt ol
malda bu müzeyyel lieyanname 
verildi. 

Pul: 2 lira 

lktısat vekili N. 
imza okunamadı 

Tarih: 16 K. Evvel 1938 
Mühilr. T.C. lktısat vekaleti 
iç Ticaret umum müdiiJ'lüğü 
imza okunamadı. 
Genel sayı: 14234 
itbu beyanname suretinin dai

reye ibraz olunan aslına ve dos
yamızda mahfuz mübrizi tarafın
dan imzalı nüshasına uygun oldu
ğu tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz sekiz senesi birinci kanun 
ayının yirmi sekizinci çarşamba 
günü. 

lzmir birinci noterliği resmi 
mühürü ve imza okunamadı. 
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iZM!R BELEDiYESS n-·.: r 
- Basmane civarında 9 Ey:t:: 1 

m:ıydanında cephe alan 33,35 ~-.. . .,, h • d s 
yılı adalar Üz~rin<le in~a ediJm .. !;- 1 ara ısar ma en uyu 
te olan belecl ye garaJsantral bı-
nasının mütemmimatından ola -
rak mevcut projesine ve icar sart
namesine r.ıerb t J;stedeki ta;ifa
tı veçhile y;m;den ynptırıi cak bi
nalar (10) &ene müdd:::th icara 
verilecektir ve 20-12-1938 tarihin· 
den itibaren 15 giin müddetle ve 
l<apalı zarfla artırmaya çıkarıl -
mı,tır. Takım halinde icar edile
cek bu binaların 10 ~eneli< İc rı
n:n mu. r.ımen bedeli elli bin li
ra olu., bu para pe inen alına-:al:
tır. Müzayedeye İ•tirak ir:n rr.u • 
vakl<ıtt teminat miktn!'ı 3750 Ji!'a
dır. Ya!>hrı'nc k b:nalarm proic
lerini görmek istiyen!er belediye b!l• 
mühendisliğine, icar ~artnamesini 
görmek istivenler c!e belediye ba~ka
tipliğine müracaat ederler. Tll§radan 
istiyenler proie ve icar şartname
sinin ( 250 ) kuru§ bedelini ve 
posta ücretini ~öndermelidirler. Ka
palı zrufla ihalesi 6 / 1 / 1939 
Cuma v.ünü saat 16 d1'1 beled'y.
encÜI"•ninde vanılacektır. fotir"k 
ed~ei<ler 240() ;ayılı k~n m~n tA
rifi daire•inde h;ızırlarmııs te!-:Jöf 
n .... • ... ~~-'c.:-:nı ih e tari i ol~n r-
1-939 C ı <ı (:'Ünü azami ıaat 15e 
kndl'r en:::'"men reir.lii.7irıe verme
J;d;~ler. 

2!l.?7.3n.3 4437 (3' '17) 

öLÇO SAHiPLERiNE 
Elinde 34, 35, 36, 37 damgalı öl

~üleri bu!unan her kes ölçüler nizam
namesinin 17 inci maddesine göre 
ölçülerinin cinsini miktannı boy ve 
çekerini gösterir bir beyanname ile 
939 senesi kanunusani ayı içinde 
lzmir grup merkezi belediye ayar 
memurluğuna müracaat etmesi la
zımdır. 

Müracaatlarını :zamanında yapmı
yanle.r hakkında kanuni takibatta 
bulunulacağı ilan olunur. 

21, 27, 2, 9 4451 (3150) 
1 - 1ki-;e·melik tuzcu mahal

lesinin 770 inci aokaihnda yeni • 
den yapıtırılacak 175 me re boy
da kanelizasyon haf mühendi•
l•kten ücretsi?: olarak te arik e i
lecek ke if ve ı;artnamcL :-i veçhi
le açık eksiltmeye konulmuftur. 
Ke4iE bedeli 907 fü·a 72 kuru,tur. 
ihalesi de 13-1-939 Cum gunu 
a;ıat 1 G dadır. l4t;rak edecekler 
68 lira 25 kurufluk teminat mak
buzu ile encümene gelirler. 

2 - Pazaı·ye:-inde be~ediye su 
anbarında mevcut takriben beş 
to• -•:ktarım!n hurda font su bo
rula ı ile parçaları açık artırma 
ile :·~ı!acaktır. Ke,if bedeli be· 
her tonu 48 liradan Z40 liradır. 
lhale5İ de 13.1.1939 cu'"!la günü 
saat 16 dad•r. Ke•if ve p-tnamc
leri ha, miihendidil:ten ücretsiz 
olarak tedarik edilir. ltt"~ak ede. 
cekler 18 liralık teminat makbu
zu ile encümene gelirler. 

3 - Gü:zelyalı pazar yeri orta
sındaki dö,emesiz yerlerin beton
la dö,ettirilmeıi ifi bıı.~ mühendis
likten ücretsiz olarak tedarik edi
lecek ke,iE ve 'artnameleri veç • 
hile açık eksiltmeye konulmu~tur. 
Ke,if bedeli 739 liradır. lhaleıi 
de 13-1-939 cuma günü saat 16 -
dadır. lttirak edecekler 55 lira 
50 kuruşluk teminat makbuzu ile 
encümene ııelirler. 

27-30-3-10 4521 (3196) 

Türkiye 
Kızılay Knrnrnn 

Böbrek, karaciğer rahatsızlık
larına, hazımsızlığa karşı en 
ıyi ve şifalı maden suyudur 

Her yeme te bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczane:ıi TJ:::LEFON 

TÜRKiYE 
Pamuklu Dol<uma ve Pamuk ipliği.: 
FABRİKALARI ANONRr:l ;iRKETİNDEN : 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez fabrikası malı 12 ~o. Psltet 415 k ruş 

16 c. I?a"ıet ıtı33 kur ş 
2-IS Ng. P'"'t<et r.e kl!Tı'E'1 
24 I o. Paket $f; ın;o- ,.,. 

!{ay.seri Bez fabrikası malı 

Jl:azilli B:ı&mR fal>rika:u malı 

Ereğli Bez fabrikası malı 

10 llalynhk sipari;ler i>in n » S7 S lltur "., 
15 • • • >J n 570 kUt""..Z~ 

• • • n » S6S luaruş 
50 • • • )) )) 561» kurw;ı 
Fiatlerle fabrikada teslim şnrtiylc satılmaktadır. İplik müstehlilderinin 
)· n!mnda yazılı fabrikalara gönderecelderi bedelleri mukabilinde ilıtiyııç· 
!arı nisbctinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muh· 
telif maksatlara yarayabilecek pamuk ip!iği müstehliklerinin de ihtiyaç
larını ayni şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilfuı 

<>lunur. 9549/G 

Doyçe Oryentbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

i Z Mi R 
Merkezi : BEKLiN 

Almanyacia 175 şubesi mevcuttur-
Sermaye \'C ihtiyat akçesi 

ı7ı,500,ooo Raymmarıı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

Mısırda şubeleri : KAHffiE VE ISKENDERIYE 

Her türlü banka muamelatını ifa ve kabul eder. 

- itfaiye için satın alınacak -----mı-•ıımıa-------------==--m=:::ıııU 
bir adet komple itfaiye tipi klavuz 
otopompu itfaiye müdürlüğünden 
ücretsiz olarak kclarik edilecek 
mali ve fenni çartnamesi veçhile 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmu•· 
tur. Muhemmen bedeli 5500 lira
dır. Muvakkat teminat mikdarıda 
412 lira 50 kurustur. 

Kapalı zarfla ihalesi 10/1/939 
8alı günü saat 16 da Belediye en· 
cümeninde yapılacaktır. lttirak 
edecekler 2490 sayılı kanunun te
rifi dairesinde hazırlanmıt teklif 
mektublarını ihale tarihi olan 
10/l/S39 s:.lı günü azami saat 
15 e kadar Er.ci.:men reicliğine 
•ermelidirler. 

2'i-30-3-G (45!)1) 

Be. eı· metre rr.• •abbaı 000 k ,. 
rll'ta.-:ı lri)J !"t:ı. 50 lru..."US bedeli 
mt:h:unı:ncn i 7 nci adan ~ 317.25 

~rre mura' <.:ur.ılaki G.6-1 ve 
7-1 rr:jtı1 ı nrsa:a.-ın n ! t:şı bat -a
t: ı:!..t '·i ~"rl me:ıi ~ cçhi!e 10-
1-39 r ı r."'r.ü &:ı .t 16 da açık ar· 
tırın~ i - ·ı.:.•. c:lib:::~'-fr. latirnk 
edec ı, ~r 14.2 1'.-a 76 lc~r'..ı,'uk 
rnuv ~at t<> ·n~t makcuzu ile 
en::i.ir.:ıene gelirle.·. 

25.30.:;.s ( 4:>00) 3183 

1 - B.a~kutipliktd<i tartnamesi 
veçhile havagazı fene•l"'r;ne 35 
n•. ~ dan ( ~o), ::'5 ll!!~s:ıı.-

dan da (5000) adet ki ceman 
(13000) adet Amyant satın alına
caktır. Beher 35 numara Amyant 
20 kuru,tan, 36 numara 17 kurut
tan ve 37 numara da 12,5 kurut
tan heyeti umumiyesinin muham
men bedeli 2105 liradır. Açık ek
siltme ile ihalesi 6-1-1939 Cuma 
günü Gaat 1 G da dır. lttirak ede
cekler 158 liralık teminat mak
buzile encümene gelirler. 

2 - Beı..er metre murabbaı 600 
kuru~tan 1848 lira bedeli muham
menli 13 ün:::ü adanın 308 metre 
murabbaındaki 26, 27 sayılı arsa
' ırtnın satıı;ı ba,katiplikteki fart
namesi veçhilc 6-1-1939 Cuma gü
nü uat 16 da açık artırmak ile 
ihale ediko·ktir. l?tirak edecek
ler 138 lira 75 kurt ııluk teminat 
makbuzu ile encü::ıene gelirler. 

3 - Beher metre rnu:-abbaı 250 
kuru~.ıın 7369 lira 75 kurus be
deli ;,mhnmmenli 2;; ıncı atlanın 

rak edecekler 2490 sayılı kanu
nun tarifi daireeinde hazırlanmıf 
teklif mektuplarını ihale tarihi 
olan S-1-1939 cuma günü azami 
saat on bete kadar ~ncümen reis
liğine vermelidirler. 

4 - Ali Çetinkaya caddesinin 
Frnn:ız hastanesi önünden Şük • 
rü Kaya bulvarına kadar uzanan 
kıımı ile Tevfik Rü,tü Araa cad
desiaden ayrılan 10 metrelik so
kağın bir kıamı üzerinde bulunan 
molozların kaldırılarak yolların 
aı;tırılması i'i ba,mühendiılikten 
ücretsiz olarak tedarik edilecek 
ketif ve f&rtnameai veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Ke,if be
deli 436 ı:rıı 2 kurustur ihalesi de 
10-1-1939 salı günÜ saat 16 da 
dır. lft;rak edecekler 32 lira 75 
kuru,Iuk t .. minat makbuzile encü
mene gelirler. 

~0-27-30-3 4433 (3136) 

3147,5 me!rc mın-a ::ıaındaki (1) Beher metre murabbaı 350 l:uru§· 
sayılı ::.rH~ı:ıın ıatı~ı pe~in para tan 1519 lira bedeli muhammenli 61 
ile ve ücreu'z olarak b~kiltiplik- inci adanın 434 metre murabbaında
teki görülecek fartn me~i veçhile ki 20 sayılı arsasının satıtı batkatip
kapalı zarfla artırmaya çıkarıl • likteki fartnameai veçhile 1O,1 ,939 
mıttır. lhı:ıleti 6-1-1939 Cuma gü- salı günü saat 16 da açık artırma ile 
nü saat 16 da belediye encüme- ihale edilecektir. fttirak edecekler114 
nhıde yapılacaktır. MiUayotleye liralık muvakkat teminat makbu&u 
i;ti:rak için muvakkat teminat ile encümene gelirler. 

. 1 7 30 3 44S2 ~15.J.) 

isterseniz ziya kabili~ 
yetine erişileınenıiş olan 
Osraın- ~-aınpullarını 

kullanınız. 

'/Jıınunlçill dai11ıaleccilı 
..cdcccği11iz içi ,l•ıızlı1-

. 

• 

• 

AMPULLARI 
AEG Türkiye Ve~illeri: 

Elektron 
Turk Anonim Lld,ırik Şirketi Umumiy<St 

"iSTANllUL P.K. 1449· 
Türk Anonim Şirketi 

İSTANBUL P. K. 1144'. 

• 

Böbreklerden icro.r torba<ma kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını 
kökünden tcmiz!cmo!· i)in ( il E L !it O B L O ) kullanınız.. 

Böbreklerin ç-alı.şmak kudretini arttırır, kndın, erkek idrar zorluklannı, es· 
ki ve yeni belsoii;uklu){umı. mesane iltihabını, bel ağnsmı, sık sık idrar boz· 
mak ve bozarken )':ınmalc 1'ollerini giderir. Bol idrar temin eder. idrarda ku
mun mesanede tasların te<ddiilüne m5ni olur. Sıhhat vekaletinin ruhsatını 
haizdir. Her eczanede bulunur. 

D I K K A T : ll E L M O B L O, iclrannızı teınizliyerek mavileştirir 

• iLKAT: • 
Sadıktır 1 Daima Kanunlarına 

Yaratan kuvvet, bir insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hakkım ver· 
miştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kuııunlarına aykırı hareketin cezası 
ölümdür. 
YURDDAŞ! .. Her zaman kendi kendinin doktoru ol!... Bütün uzviyetini 

gözden ı:e<:ir ve gördüi;-iin en ufak arıza üzerine derhal fa~liyete geç.. Ken
dinde düşkünlıik, halsizlik, iştahsızlık, kansızlık, kuvvetsizlik, tembellik, kor
kaklık mı hissediyorsun?. Bunlar uzviyetin imdat işaretidir. Çabuk yetiş ve 
bayat eksiri olan. . • • . • . . • . 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubu 
içmeğe başla, F O S F A R S O L tababetin esasını teşkil eden bütün dok
torlar tarafından takdir edilen en mühim illiçların gayet fenni bir surette teş
rikinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

1 
Kanı tazeler ve çoğaltır, iştihayı açar, hafıza ve zekiyı yi.ikseltir. Sinirleri, 

ndaleleri sağlanılaştırır. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve bütün kudretleri uz. 
viyette toplıyarak ömrü tabii~; büttin neşelerle geçirir. F O S F A R S O L 
güneş gibidir. Girdiği yere sağlık, dinçlik "' gençlik saçar, her eczanede bu
lunur. , ...... _. ________________________ ~ 

lzmir Pamuk nıensucatı 
Anonim şirketi Kaput bezi satış 
fi ati. 

Tip No. Markası Fni Santim 

4, At 85 
14. At 75 
5 Deiirmen 90 
5 Değirmen 85 
8 Geyik 85 
il Geyik 75 
9 Tayyare 85 
9 Tayyare '75 

ÇORBALIK 
unu Bezelya 

Nohut unu 
Mercimek unu 
Bakla unu 

AŞÇIBAŞI 
Nark 

1-5 (3227)-

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

Sırrı Ürgen 
• • . : 
• • • 

Hesap mütahassısı ~ 
• • En esaslı osııllerle günün muayyen: • saatlerinde defter tutulur, Blılnço 1 

tanzim edilir ve tasfiye işleri dcruh- ~ 
te olunur. : 

Adres : Kemeraltı Hacı Hasan 
Oteli No. 60. 

TELEFON : 3903 
Sa.10 Ha.3 

l 
: • • • • • • • • • ·······································•·• 

Doktor Operatör 

Cemil Oral 
ME!\ll.EKET HASTANESİ 
FSKİ OPERATÖRÜ 

Hastalarını Fransız hastanesinde lıa-

bule başlamıştır. , 
Öğleden sonra Birinci Beyler Sokak 

Numara 42 TELEF'ON : 2310 

• 


