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No. 10021 Kırk Dördtiiictf Yıl 

Ar jantitide yangın 
BOENOS - A YRES, 5 ( ö.R ) - Burada. 

Calle del Mayo' da çıkan bir yaqm neticesi 
bir ıinema, bir otel ve üç kuyumcu Cl&kkini 
tamamen yanm.Jfbr. 

-------' F:1A Ti ( 5 ) KURUŞTUR Cümh.uriuetin ve Cii.mh.uriyd eserinin be~. aabahlan çıkaT ıiyasi gazet~dif' YENi ASIR Matbaasında buıbniıtır 

Bir • 
mesaıın dünyadaki akisleri •.• 

Amerika ile Almanya arasında 

Derin bir uçurum açıldı 
münasebetlere münkati gözü le bakılabilir 

Çukurovanın kurtuluşu .. 
Dün binlerce atlının 
iştirakile kutlandı .• 

HAVA 
Alınan gazeteleri Ruz~ . 
veltin mesajını harpcu-

Milli Şefe halkın 
bağlılığı bildirildi 

hey~cı;ınlı sevgi.si ve 

Tehlikesine karşı 
Millette laazırldılı 

fJulunacağız-
Büyük Millet Meclisinde kabul olu
nan hava tehlikesine karşı korunma 
kanunu pazartesi günü yürürlüie -
girecektir. Bu kanunla bütün vatan
daşlar, yurdu havaya karşr koruma 
vazifesine davet edilmektedir.. Ka
nun tatbik edilince her vilayette, 
merkeze bağlı olarak havaya karşı 

korunma cemiyetleri teşekkül ede
rek faaliyete geçecektir. Bu cemi
yetlere yazılmak mecburiyeti var- · 
dır. Ve her vatandaş bu vazife önün
de cemiyete aidat verecektir. 

yane bulmaktadır •• 
Fransız basını ise : uBu
pn demokrasiler için 
Alqıün, totaliter deYlet· 
ler için kara ·göndür • .>> 

.: diyorlar 
~ 

· Nevyork, 5 (Ö.R) - Gazeteler Roo
seveltin mesajını tamamen tasvip edi-

. yorlar. Nevyork Taymis •Reisictimhu
run sesi Amerikanın fütuhat siyaseti 
karşısında duyduğu nefreti göstenn.iştir. 
Roosevelt, büyük bir devlete düşen me
suliyetleri deruhdeye Birleşik Amerika
nın hazır olduğunu ifade etmiştir• di
yor. 

- SONU 10 UNCU SAHİFEDE -

incir ve üzüm 
ortaklarına 

kooperatif 
müjde .• 

Amerika- l 
• 

nın sesı 

Ruzveltin mesajı 
bütün dünya için bEr 
uyanma davetidir 

--0---
ŞEVKET BILGtN 

Son yıllarda, beynelmilel vaziyet
te şaşırtıcı, derin değişiklikler olmuş
tur. 

Bir çok paktlar, kıymetlerini kay
betmişlerdir. 

Cenevreden ümitlerini kesen mil
letler, bu beynelmilel teşekkülün eski 
nüfuzunu ve dünyaya şamil zanne-

Yeni tevziata 
karar verildi 

dilen otoritesini kaybettiğini görmüş~ Tarım salı§ kooperatifl~ ri genel 

lerdir. direktörü I. H. Veral 
İnsanlık öyle bir platform üzerin- l tihb t ı · · c"r ve .. s ara ımıza nazaran zmır ın ı 

de bulunuyor ki, büyük felaketlerle u'"z" t t k t"f1 r" bı"rlı"gwi 
k . um anm sa ış oopera ı e ı 

arsılaşmamak içın, uzun yıllar kul- k "f ki · · ·· ·· t J ~ ooperatı orta arına ıncır ve uzum es-
andığı metodlan şimdi değiştirmek limatı mukabilinde yeni tevziatta bulun~ 
:rn~cburiyetinde kalıyor. mağa karar vermiştir. 

Ruzvelt bu mecburiyeti kuvvet ve 
be1ağatiyle bütün dünya milletlerine - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Çandarlı 

Felaketzedelerine 
yardım tedbirleri 
alındı.. 

---&-

Vilayet Daimi encümeni dün öğle
den evvel vali B. Faıh Güleçin baş
kanlığında yaptığı bir toplantıda 

Çandarlı zelzelesinde yıkılan evlerin 
inşa ve tamir meselesini müzakere 
etmiştir. 

Zelzele felaketi önünde cidden ye
rinde bir hassasiyet gösteren valimiz 
zelzeleden yıkılan ve harap olan 85 
evin inşa ve tamiri için vilayet büt
çesinden 5000 lira yardım yapılma
sına lüzum göstenn.iş ve izahat ver-
miştir. . 

Vilayet encümeni bu yardımın ya
pılmasını muvafık görerek 5000 lira
nın bütçeye munzam tahsisat sure
tiyle ilavesini tel mazbatasiyle Da
hiliye vekaletine arzetmiştir. Tasdik 
edilince derhal bu para verilerek in
şa ve tamir faaliyetine geçilecektir. 

-=-
Adana 5 (Hususi) - Bugün Çukuro

va kurtuluşunun 17 inci yıl bayramını 
büyük tezahüratla ve coşgunluk içinde 
kutlamı§tır. 

Bayrama sabah erkenden başlıca ka
saba ve köylerden Adanaya gelen bin
lerce atlının iştiraki ile başlarunıştır. 

Adana yolları hıncahınç halkla dol
muştur. Program mucibince sabah saat 
kulesine bayrak çekme töreni yapı~
tır. Bunu müteakip nutuklar söylenmiş, 

günün büyük ehemmiyetini tebarüz et
tiren şiirler okunmuştur. 

Törc-ni müteakip on binlerce vatan -
daş asfalt yolu takiben Atatürk parkına 

- SONU 4. ÜNCÜ SAHİFEDE -

Kültür Bakanlığına 
açık bir mektup 

Her çocuk babasının yeni Vekilden 
bir cok dilekleri vardır 

J 

Fakat ... En mühimmi çifte tedrisat derdine 
care bulunmasıdır ... 
~ YAZAN : Sermed Ertunç 

Sayın Vekil; 

Gazetelerdeki sözlerinizden cesaTel 

alarak size kadar sesimi yükseltmek 
cesaetinde bulundu~. Ben maarifçi de
ğilim. Siz ki bu kadar seneler memleket 
maarifinin içinde yuğurulmuş, onun için 
hazıTlanmış, kafasını, düşüncesini velha
sıl benliğini onun için kullanmış eski bir 
öğretmensiniz. Size kadar yükselen bu 
aesi ihtimal ki başka yerlerden de dinle
diniz. Fakat berum de söylemek, içimi 
dökmek arzumu nazarı af i1e görünüz. 

Kanunun tatbikatında büyük has
sasiyet gösterilecek ve icap eden 
tedbirler alınacak, umumi sığınaklar 
yapılacaktır. 

Karadeniz 
sakinleşti 

· Ereğlideki deniz 
kurbanlarının sayısı 
yirmiye çıktı ... 
İstanbul, 5 (Hususi) - Karad 

fırtına hafifledi Vapurlar llınanıımıııı 

avdete başladılar. Ereğliden, fAcia y 
rinden gelenlerin anlattıklarına g· 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Benim ilmi, içtimr.i bir fikir ve müta
laa yürütecek kabiJiyetim yoktUT. Sade<;e 
}>ağn yanmış biT baba, iztıTaplar çekmiş 

- SONU 7 İNCİ SAHİFEDE - Yeni Maarif vekili Hasan Ali Yücel 

Polonya Hariciye nazırı 
dün Bitlerle görüştü 

habrlatan mesajında: 
Evvela Amerikan milletinin, karşı

laşmakta olduğu büyük tehlikelere 
nazan dikkatini celbetmiş, 

lngiliz Başvekili önümüzdeki Salı 
Romaya gidecektir 

iki devlet adamı 
--o--~ 

Şarki Avrapanın en 
mühim davalarını 
gözden geçirdiler 

Bir Fransız 
• • 

gazetecısı 
Sonra: 
Ayni ihtarı, kuvvetinden hiç bir 

§eY kaybetmeksizin dünya demokra
silerine yapmıştır. 

Amerikanın karşılaşhğı tehlike
ler nelerdir? 

Bunlar, bu kadar yakın, bu kadar 
muazzam tehlikeler midir ki Ruzvel
te bir ( tehlike işareti ) ni vermek 
zaruretini duyurmuştur? 

Bu sualimizin cevabını Ruzveltin 
mesajında buluyoruz. 

Beyaz sarayın kudretli siması di
yor ki: 

« Dünyayı ısaran fırtmalar, Ameri
kan milletinin en çok bağh olduğu 
üç müesseseyi yer yer tehdit etmek
tedir. Bu müesseseler vicdan hürri
yeti, demokrasi ve beynelmilel mü
nasebetlerde hüsnü niyettir.» 

Tehlikeyi ihdas edenler kimlerdir 
acaba) 

Ruzvelt bu sualin de cevabını şöy
- SONU Z İNCİ SABIF'EDE -

•• •• gunu 
Muhafazakarlar cemiyeti Federasyonunda 

Baldvin ve Çemberlaynın mesajları okundu .... 

·~ I' 
,. 

Hakimiyetimilliye 

Mektebindeki piyango 
·nte$elesi dün 
halledildi.. 
Hakimiyeti Milliye mektebi üçün

cü sınıf talebeleri adına satın alınan 
piyango biletine isabet eden 70000 
liralık ikramiye meselesi hallolun
muştur. Kültür direktörlüğü hadise
ye el koyarak ilk tedrisat müfettişi 
B. Refet Kudsalı tahkikata memur 
etmiştir. 

Neticede sınıf öğretmeninin 3500 
· anın onda üçü olan 1050 lirayı al
ması, 2450 liranın ds talebeler ara
sında taksimi muvafık görülmüşllir .. 
Bilet, sınıf baliği kasasında toplanan 
paralarla satın alınmıştı. HAdisede 

öğretmeninin başkaca bir iddi
buhmmadığı anlaşılmaktadır. 

!talyanlar taralından 
hudut harici 
edilmiştir-

Paris, 5 (Ö.R) - Paris - Soir gaze
tesinde Türkiye hakkındaki küstah
ça neşriyatı malilm ol:m Fransız 

akademisyeni Jerom Toro Cenova
dan geçerken İtalyan polisleri tara
fından tevkif edilmiş ve Fransız hu
duduna geri çevrilmiştir. Toro Cibu
tiye gidiyordu ve Faris İtalya elçi
liğinin vizesini hfunil muntazam ev
rakı vardı. Fransız Muharriri deniz 
yoliyle seyahatine devam edecektir. 

ı gelmiştir. Führer misafirini Fon Ri 
bent.ropla birlikte kabul etmiş ve ke 
disini merdivende karşıladıktan so 
içeriy e almışlır. Lehistanın Berlin se · 
ve Leh hariciye nazırını daha budu 
karşılıyan protokol şefi de mül!ka 
hazır bulunmuşlardır. Almanlar 
fmdan Varşova sefiri kont Moltke ve 
ğer bir çok klınseler bu müzakerel 
iştirak. etmişlerdir. 

NU 8 iNci SAHİFEDE -



11:anan cwa 9J9 

Emekli General 
Kizım Karabekir'in 

HA TIRft Ti Son günlerde hara
retlenmiştir 

incir 
tif 

ve üzüm koopera
ortaklarına müjde .• 

Ruzveltin mesajı 
bütün dünya için bir 
uyanma davetidir 

--&--

- 8-- Bugünlerde üzüm mahsulü üzerine 
Almanya ve diğer memleketlerden bü
yükçe si~ler alınmaktadır. Sab§lar 
hararetli, ihracat canlıdır. Bu yüzden 
7 ve 8 nwnara üzümlerin satışında 50 

santim, 9, 10 ve 11 numaralarda 25 .san
tim yükseliş kaydedilmi§tir. 

ŞEVKET BlLG1N 

Ayni günde 18tanbulda bulunan Mısır 
hidivi Abbaı Hilmi .,..a Babiiliden çr 

karken bir aüikuda maruz kalchiım öğ
rendik ( 1) Fail de M-lı bir tale!.ıe. 

ALMANLARLA tTl1F AK 
MESELESi 

Enver paşanın, Almanlarla ittifakı ne· 
reden çıkardın} Sözünü on gündür t.ali 
kafam bir türlü kabul etmiyordu. Kayıt
eız, prtaız Erkiuuharbiyei umumiyemize 
kadar her ICYimizi Almanlara nasıl olu· 
yor da teslim ediyoruz} Balkan harbi 
mağlubiyeti p.~kınlığıyle Mahmut Şev
ket Pata böyle bir kontrato imzalasın, ya 
sonra izzet paşa ve f ttihad ve T eralli 
hükümeti bunu nasıl oluyor da tashihe 
koımuyordu i\ Bütün seferberlik ve te· 
cemmü planlarımızı Almanlar yaptı. 
Bizler yalnız onlara malzeme h11.Z1rladık. 
Şu halde bir harp zuhurunda vaziyeti· 
miz ne olacak~ 

Acaba Enver paşa bana doğrusunu mu 
söylemedi) Eğer söylediği doğru ise Er
knnıharbiyemizi onlara teslim etmek gaf
let ve mes'uliyetine iştirak etmektir. Fa· 
kat en mühimmi ya Avusturyalılar Rus· 
larla anlaşır ve Almanlar da bizi silkip 
atarlarsa vaziyetimiz ne olacak) Onlar· 
dan gizli bir teYimiz yok. 

Şimdiye kadar Almanlarla bukadar 
içli dıılı olmuşuz. Göbenin f stanbulu zi. 
yareti ve her iki boğazı yalc:ından tanı· 
ması, karada ve denizde seyyar ve sabit 
her nemiz varsa Almanlarca malum ol
ması ve bir harpde bunları nasıl kullana
cağını onların tertip ve tanzim etmeleri 
gibi devletimizin ölüm dirim işlerini nasıl 
oluyor da Mahmut Şevket paşa merhum 
tarafından yapılmış olan bir kontrato 
ahlc:amıdır diye lttihad ve Terakki hükü
meti ve bilhassa Enver pa~a kabul edi· 
yor} Cevabı giiç bir mesele. Ben bu va
ziyeti daha bu vazifeme tayin olundu· 
ğumdanberi halle uğra§ıyordum. Alman· 
lann hal ve tavrı ve hele Enver paşanın 
gizlemesini Laı;ka tarzda tefsir edemi· 
yordum. Açık suale de bir tebessümle 
cevap alıyor<!1ftn. 

Bu vaziyeti açıktan Enver paşanın 

reddetmmyle beraber şüphelerim tama
miyle zail olmuı değildi. Kağıt üzerinde 
olmasa dahi Enver paşanın olsun bu hu
ıu ta Almanlar tarafından ikna edilmiş 
oldu,unu kabul ediyorum. 

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

YAZAN: 
GENERAL 
Kazım Karabekir 

• , .........••................•..•...•••• 
Iran Az:erbaycanını bir çıkmaz sokak 
gibi tutmak için olmadığı meydanda idi. 
Rus nüfuz mıntakasmın cenubunu tahdit 
eden hat garbe doğru tskenderun körfe
zini gösteriyordu. Bundan başka Ruslar 
19 1 1 de kendi nüfuz mıntakasını askerle 
de i~gal ederek ve Rumya gölü civarına 
yerleşerek bizim Van vilayetine karşı 
da - Kafkas cephesine bir ihata koltuğu 
ekliyerek - Anadoluyu kolaylıkla İşgale 
matuf bu hareketleri ve lstanbula karşı 
mütemadi hazırlıkları Rusların; Iraktaki 
siyasi ve ekonomi artan faaliyetleri ve 
Filistinde bir yahudi yurdu tesisi diye 
ortaya atılan teşebbüsler dahi lngilizle
rin hanın bqına getirdikleri felaketin 
bir benzerini de Osmanlı devleti için ha-
zırlamakta olduklarını gösteriyordu. 

Siyasetin yıllar geçtikçe ne garip cil
veleri tecelli ettiğini hayran hayran dü

§ilnüyordum. Şöyle ki: 
1854 de ortada Alman tehlike.i bu-

lunmadığından o zaman Akdenize iame· 
sinden korkulan Ruslara karşı Akdeniz 
devletleri Kırnn seferini açarak bizi si
yanete kofltlutlar ve tehlikeyi o zaman 
için önlemİf)erdi. 18 71 de ortaya muzaf
fer bir Alman birliği çıkarak ve Avustur· 
ya - Macaristanla da ittifak ederek siyasi 
muvazene değiııince Ruslara kaTJI 1 8 7 7 
de bizi yalnız bıraktılar ve Balkan hükü
metlerini teşkil ederek, kısmen de büyül
terek hem Rusyanın hem de Almanların 
yollarına bnrikatlar koydular. 

Simdi ise Alman tt"hlikesinden enclise 
edt"n aynı devletler Rusya ile birlik olu
yorlar ve bizi müdafaa•ız bırakıyorlar. 
Yani lstnnbulu Ruslara ikram ediyorlar. 
Şu halele bunt!an 25 yıl önce Sultan 

Hamide Almanya ile ittifakını teklif et-
tiren tehlike lngilterenin Rusya ile ittifak 

etmesi iizerine daha ziyade büyümü!! olu
yordu. 

Ve İşte bu tehlikeye karşı siyasi itti
faklar yapılmamış veya yapılamamı~ ol
makla beraber hiç o1mazsa Almnnyadan 

Acentalar -birliğinden aldığımız ma
lUınata göre 31 Klnunuevvel akşamına 
.kadar Izmir limanından muhtelif ecne
bi ülkelere 66TI O ton üzüm, 38981 ton 
incir ihraç edilmiştir. Yalnız Almanyaya 
47678 ton iizüm, 15622 ron incir sevke
dilmiştir. incir piyasası da gayet sağ
lamdır. 

Son hafta içinde lzmirden muhtelif 
ecnebi ülkelere 1817 balya pamuk ih
raç edilmiştir. Zeytinyağı fiatleri dün 
40-41-42 ·kuruştu. ihracat henüz başla
mamıştır. Rekolte 20 bin tondur. 

Tütün satışları 26 milyon kiloyu bul
mustur. Mübayaat gayet ciiz'i ve hara
retsiz<lir. 

-*-
Bir n~ahkiim 
Ödemiş hapishanesin· 
den kaçtı ve yakalandı 
ödemiş hapishanesinde bir firar ha-

disesi olmuştur: 
ödemişin Adagide. köyünden kara Ab

dullah oğlu Kel Mehmet hırsızlık ve 
gaspte.n 15 sene, 11 ay ve 20 gün hapse 
mahkum olup ödemiş hapiShanesinde 
mevkuf bulunuyordu. Evvelki gün ha
va almak üzere diğer mahkum arkadaş
lariyle birlikte hapishane bahçesine çı
kan Kara Abdullah oğlu Kel Mehmet 
hapishane duvarından bir fırsatını bu
lup atlamış ve kaçnıJ.'itır. Mahkum, ta
kibine çıkan jandarma tarafından yaka
lanmıştır. 

-*-
Halkevinde 

- BAfl'ARAFI 1 &NCI SAYFADA - 90 anruı yüzde yii&e iblii edilecek ve 
Ozüm k.oopentifleri ortakları.M 9 nu- b.ndall ı,..ka daha yÜ&de bet nilbetin

mara için ilk defa verilen 9 ve ikinci el&- de tediyat yapdacaktır. 
faki 1 karut avautan aonra daha 2 b- Kooperatifler birliğinin baremi lzmir 
ruıluk son bit- avans tevzi edilecek, ve boraanndak.i vasati aatıt fiyatlarına he· 
böylece 9 numara için kilo başında 1 Z men hemen mü.avi olduğundan incir ko· 
kuruş ödenmiı olacaktır. operatifleri ortaklan da diğer müıtah-

tznıir borM.mm satq vuatiai ise bu sillerden yüzde beı fazla fiyatla maHarı
tip için 1 1, 39 kuruştur. Kooperatif or· nı elden çıkannlf olacaklardır. 
takları diğer müstahsillerden vasati 60 
santim fazla fiyatla mallarını elden Çl· 
karmlf olacaklardır. Diğer tipler için de 
kilo ba!ında 2 kurufluk son bir tediye 
yapılacağından vaziyet bunlar için de 
böyledir. 

incir kooperatifleri ortaklarına barem 
üzerinden §İmdiye kadar verilmi~ olan 
yüzde 80 ve yüzde 1 O ki ceman yüzde 

Ortaklarını memnun edecek olan bu 
hayırlı kararından dolayı birliği tebrik 
etmeii bil' vazife biliriz. Hiç şüphe yok
tur ki müstahsiller de kooperatifler çev
resinde daima daha ziyade birlik ve sa
dakatle toplanarak kendilerini koruyan 
bu milli müeueseleri • kendi menfaatleri 
olarak - daima daha yüksek bir inkişafa 
mazhar kılacaklardır. 

-BAŞTARAFI 1 INCISAYFADA

le veriyor: 

« Çok dikbte taYan bir miifabe
dedir ki vicdan hürriyeti daima bi
zim rejimimize mikUı rejimli dev
letlerde taarruza uiramıtbr. Diğer 
taraftan nalan hürriyeti nerede zail 
olmupa demokrui de oradan kalk
llllf, beynelmilel münasebetlerde 
hüsnü niyet ortadan kalbrak hudut· 
auz ihtiras ve cehrü lnıTVet yolu açıl
mıttar. » 

Yukarıda işaret ettiğimiz para
graflardan Ruzveltin İnsanlığa dün
ya sulhunun en büyük kabusu olarak 
gösterdiği zümrenin totaliter devlet
ler olduğunu anlıyoruz. 

İKİNCİ SORGU SAGLIK SiMSARLIGI Amerika bu hissini diplomasinin 
kurnaz maskesi altında saklamağa 

Htilılmliğlnin 938 Yapan altı kişi lüzum görmeden elyevm takip et· 

f aaHyetl- . yakalandı- mekte olduğu politikanın tezahüratı 
İkinci sorgu hakimliğine 938 yılı için- Izmirde bazl doktorlara simsarlık et- ile bir taraftan Almanyaya diğer ta

de gelen 319 muameleli dosyadan 319 tikleri anlaşılan altı kişi hakkında zabı- raftan Japonyaya ifade etmiştir. 
zunun tahkikaf.1 ikmal olunarak karara taca tahkikat yapılmaktadu-. Bu şahısla- Mesela Almanyada ırk aleyhtarlığı 
bağlanınışbr. Bunlardan 185 davanın nn bir kısmı otel hademeliği yapmakta- şeklinde tecelli eden siyasetin yalnız 
suçluları muhtelif mahkemelere sevko- dır. bu memleketi ilgilendiren bir dahili 
!unmuş, 66 sı hak.kında men'i muhake- Suçlular, İzmirde bazı doktorların ile- mesele şeklinde telakkisine (Beyaz 
me karan verilmiş, 37 dava hakkında da tidarsızlığından bahisle tedavi için İzmi- saray) mahafili iştirak etmemiştir. 
sukut ve vazifesizlik karan verilmiştir .. re gelen hastalara tesir icra ederek ko- Diğer taraftan Tokyoya verdiği 
Yeni seneye 31 dosya devrolunmuştur. misyon almak ve başka doktorlann mu- son nota ile de Japonyanın Uzak . -*- ayenehanelerine sevketmekle mamun- Şarktaki istila siyasetini ve neticele· 
SİLAHLA OLDURMEK durlar. Ancak bu şahısların bu suretle rini Amerikanın hiç bir zaman tanı-
rEŞEBBfJSiJ.. hareketleri, haklarında menfi propa- mıyacağını bildirmiştir. 
Karşıyaka belediye müdürü B. Karni- gamla yapılanlar tarafından müracaat Vicdan hürriyetine, beşer hakları-

yi silahla öldürmeğe teşebbüsten suçlu vaki olmadıkça takip edilemiyecektir.. na saygı gösterilmesini, beynelmilel 
Karşıyaka Yamanlar su işleri müstah- Bu altı suçlu, dolandırıcılık suçundan münasebet erde alınmış taahhütlere 
demlerinden B. Cevadın mevkufen nğır adliyeye verilmişlerdir. sadakati istiyen Amerika, totaliter 

cezaya sevkine ikinci sorgu hakimliğin- -•- devletler bütün bu temennilere istih-
ce karar verilmiştir. Suçlunun muhake- Okuma odasından za ıslıklariyle mukabele ediyorlar di-
mcsine yakında başlanacaktır. ye harbe mi girecektir? -Jtl.- istifade ediliyor.. 1 )ayır böyle bir ihtimal ffT1'.:'8a".'• 

ÖLÜM TEHDİDİYLE Hnlkevi kütüphane ve neşriyat kolu- ver değildir. 
Para k p caktı nun Mumcu caddesindeki okuma odası- Amerikada umumi efkarın müdn-

Konser ve konferans o . ~a .. na birinci kanun ayında 940 çocuk de- haleci bir siyasete taraftar olmadı-
H 1k • 1 d 6111.939 .. Geçenlerde ıplik tuccarı Salamon d k h 1.f 1 d . ·c d a C\'ı sn onwı a cuma gu- . vaın e ere mu tc ı eser er en istı a e ğını herkes bilir. Bununla beraber 

nü -saat 21 de Halkevi m\i2ik kolu tara- Gabaya tchdıt mektubu göndererek etmicılcrdir. · · ~ il Ah ,. yine ayni umumi efkarın Almanya 
tından Halit şarkı1an konseri ile İzmir para ~tıye~. ve ~gır ce~ya. ver en • -·- ve Japonyanın takip etmekte olduk-
erkck LLc;esi yar direktörü M. Özbek ta- met oğlu I~useyın, aynı şekilde Karataş- • 

baki 1 sak da ek d BiR MEMUR lan siyasetten derin teeasürler ve en-
ıafından 8/1/939 pazar günü saat 14 te ta ta 

1 a m tup gön ererek dişeler duyduğu da muhakkaktır. 
ıJ3eden terbiyesi) mevzulu ve yın· e aynı· ~ra istemişti. Suçlunun ~ahit görülen Mahkemeye verildL. 
' ik d d 1 d d Ruzvelt, mesajında yeknazarda 
gün saat 15 te Kız Lisesi felsefe öğret- . inci suçu~ an ° ayı ~ ~ğı~ ceza a Bumavada tütün bayii B. Fevziyi do- paradoksal gibi görünen bu vaziye· 
meni Kazını Gürpınar :tarafından da muhakemcsıne karar verilmıştir. landırmak sucundan maznun eski Bur- be 1 1 1 askeri heyetler getirilerek ordunun ısla· tin izahmı yapmış, yne mi e mü-

Çünkü Çarlık. Rusyanın lstanbul üze• hına daha Sultan Hamit zamanında baş· (Altıok) mevzulu iki konferans h<ipar- -*~ · nava inhisar memuru Hüseyin Avninin nasebetlerde adalet mefhumunu or-
rindcki emelleri elbette Almanları da lanmıstı. lörlcrlc nc~redileceği öğrenilmiştir. FUAR K01'fl7ESJ asliye cezaya sevkine karar verilmiştir. tadan kaldıran, yalntz cebre ve kuv-

ciüşündürüyordu. Balkan harbine muva- Meşrutiyet ilanından sonra Berline -*- 'l'OPLAHDJ- -*- vete dayanan hareketlere karşı Arne-
fakat etmekle ne büyük gaflet ettiklerini Ataşcmiliter olarak giden Envere karşı Borçlu vilayetler Fuar komitesi dün aiq~am reis doktor Menlaat mukabilinde rikanın hareketsiz kalmıyacağını. 
itiraf ediyorlardı. Onlar. bizim galip ge- öncderi Almanya imparatoru pek yüz 2871 sayılı kanunla arazi, buhran ve Behçet Uzun başkanlığında toplanarak k insanlık prensiplerine riayete herkesi 
leceğimizi tahmin etmiıler. işler tersine vermedise de sonraları el üstünde tutul- bina vergilerinin hususi idarelere devri reisin Ankara temasları hakkında ver- umar oynatıyOrntUŞ mecbur etmek için harpten başka 
çıkınca z.ayif düşen Türk ordusunu bil· muştu ve işte en son onun Harbiye nn- dolayısiyle borçlu olan vilayetlerin borç diği iuılıatı dinlemi§tir. Komite, fuar sa- Ödemişte Mezarlıkbaşında l06 sayılı tevessül edilecek usuller de bulundu-
hassa Boğazlar etrafında kuvvetlendir· zırlıit zamanında dahi Almanlar bütün taksitJerini muntazamen ödemedikleri hasındaki 26 ağustos, 9 eyJCıl ve Montrö , kahvehane müsteciri B. Mehmedin men- ğunu anlatmak istemiştir. 
mek için can atmlflardı. Türkiye Erlcanıharhiyesinin başına geçir- Dahiliye Vekaletinin nazarı dikkatini nntrelerinin yeniden inşasını kararlaş- faat mukabilinde kahvehanesinde ku- Böylece anlıyoruz ki, önümüzde-

Her ne ise eğer Almaıllarla aramızda mitlerdi. Bir ittifak akdolunmamış olsa cclbetmiş ve bu taksitlerin zamanında tınnışlır. mar oynattığı tesbit edilmiş ve kahve- ki aylarda, Birleşik Amerika Cüın· 
ittifak varsa, bir cihan harhi halinde Bo- dahi bu şekil bir itilaf demektir. ödenmesi tamimcn bildirilmiştir. -·- hanesi kapablmıştır. huriyetleri totaliter devletlere karşı, 
ğazlann itilaf eline düf1Demesinin tehli- lstanbul ve Çanakkale Boğazlarının GtJ'MRtJ'K PA YLARJ BİR 4.DAJI -*- şimdiye kadar takip ettiği «seyirci:ot 
kesini takdir eden Almanlar bir kaç ay oynıyacait rolleri takdir edecek olan Al· Eşinin suçlu olduğunu .BİR YUVAYI siyasetten bambaşka ve daha enerjik 
evvel ziyaret için diye gönderdikleri Gö- mantarın, önceden yapılmış bir ittifak Her ay dağıtılacaıı.. ihbar etti.- Y·•--ııı11ır- bir siyaset takip edeceklerdir. Ame-
heni mürettebatının Bogw azları görsün di- muahedesi yoksa, harp tehlikesi göriilür 2256 sayılı kanun mucibince tahsil -•-.- çalıpnlŞ.. rika, bu siyasetin tehlikesiz olacagw ınt Bedri adında bir zat zabıtaya müra- B M h d d b" k d k 

·· d · ı d _ı.. l k B lk" go."riilmez. bunu akdetnıegwe kalka~akları· edilerek üç ayda bir defa belediyelere n. u arrem a ın 8 ır a mı o- ı"ddı"a etmı"yor. Alınacak teclbı
0

rlera·n ye gon ermış er em...- o aca tı. e ı " d cnatle, refikası Bn. Kadriyenin çantasın- d bo k · B M haı 
d A d d b . k _, ııa hiç ıüphe etmı·yordlım. ağıtılan yi.izde on gümrük paylarının casın an şatma üzere n. u ·re- gayrı' muntazar ha·dı"selerle karşıla•-

e vusturya onanmasın an ır aç ue· b d d da biiyücüli.ik ve üfürükçülüğe ait bazı · 42 r d 1 d kt 1 ır 
· l · · · · b" fil 1 k d Bogwazların müdafaasında esas mesele un an sonra her ay ağıtılacağı Dahi- mın ırasmı 0 an ırma an suçu Ri- ması ı"htı"mal1°nı· du···u··nerek mu··dafaa 

nıza tı gemısı vesaıreyı ır o o ara a 1• l •1 • .ı_ il" b ld il . maddeler bulduğunu b_i1dirmiş ve bun- wl E · 1" ki ır 
gönderebilirler. Böyle bir vaziyet Boğaz. Karadenizdeki Rus hakimiyetini kaldır- ıye ve rn etınll\,!n v· ayete i ir" mıştir. za og u nvenn as ıye cezaya sev ne silahlannı büyük harpden beri misli 

~ ları zabıtaya teslim etmiştir. karar verilmiştir. 
lnra debarkmnn ihtimallerini tabiatiyle makt~. Çnnakka.le müdaf~a~ının kudretini KÖMVR ÇARPMA.Si Adliyece yapılan tahkikatta, bu ?.atın görülmemiş derecede artırma yolu-
bertaraf edebilir. de, hır kaç denızaltı gemısıyle, arttırmak Dr. Mustafa B. ·caddesinde müteahhit bayaniyle arası açık bulunduğu, ortada -*- na girmiş bulunuyor. 

Düşiincclerimi bu noktada teksif ede- maksada ki.fi gdirdi. Bunu da Almanlar B. Yahyanın apartman bekcisi Üsküplü hir knrnana _Gelin mün~"<!sı geçtiğı, DUMLUPINAR VAPURU Salahiyettarlara göre bugün Ame
rek müdürumü çok iskandil ettim. Müa- kendi Akdeniz filoları ve Avusturyadan Muharrem, apartmanın bod;um katında bulunan maddelerin büyücülük veya Antalyaya sıpnclı.. rikada haklın olan teslihat hazırlık-
bet bir netice alamıyordum. ~ir ~aç denizaltı gemisiyle temin edebi- kaloriferi yakmağa çalışırken kömür üfürükçülüğe delalet etmediği anlaşıla- Ayın otuz birinde limanımıza gelmesi lan bu memleketin ancak harp gün-

Şu Alman münasebetinin tarihini kı· lırdı. . 1 b l h t k 1 r .... k Bn. Kadr·ıyenı"ıı men'ı' muhakemesı· - lerinde yaptığı muazzam hazırlıklar-8 .. 
1 

b" . • .. çarpmasıy e ayı mış ve as aneye a - " icap eden Dumlupınar vapurundan bir 
aaca gözden geçirirken görüyorum ki: oy e ır asken plan gostererek tek- dırılm ..... ne karar verilmi~tir. alınamı la mukayese edilebilir. 
Daha 1887 (1303) de Rumeliişarkinin 1'f decekleri 'tt"f k h"·k·· t" · • ış~OA --~ haftadan beri haber yordu. Dün y· R If · d ba 1 ı e ı ı a ı u ume ımızın , - 2 1' Denizbanka gelen bir telgrafta Dumlu- ınc uzve ın mesajın a ş ıcn 
Bulgarlar tarafından İşgalini müteakip memnuniyetle kabul edeceğine hiç ~üp- ;1 yer alan bir ikinci nokta da, dünya , Geçen haftanın m•-•aff-s.ı"eflnden so-a pınar vapurunun fırtınaya tutularak 1 ittifakı misellesc girmekliğimizi Sadra- he etmiyordum. Geç kalırlarsa beliti de _.,.. UH ı ... - demokrasileri arasında iş bir iğini 
zam Ki.mil pap gibi tadbirli bir vezir de bizimkiler bunu Almanlara teklif zaru· K it t s· Antalya limanına sığındığı ve orada bek- kuvvetlendirmek istemesidir. Ame-

Abdiilhamit gibi vahim ve tereddüdün retinde kalabilecekleri kanaatinde idim. u• u• rpar ın I ması lemekte olduğu bildirilmiştir. Vapurun rika, demokrasilerin hiç biri ile pakt-bu akşam İzmire gelmesine intizar olu-
timsali bir padi11aha teklif etmişti. s~bep işte bu mühim meseleyi merakla an· lar yapmak fikrini beslemiyor. Fa-
olarak dn Rus)•a ile Avusturya. Macaris- lamak istiyordum, fakat ne bizimkilerden nuyor. kat müşterek tehlikeler önünde ayni 

tan nrasındn bir harbin çıkacağından hi- ve ne de Almanlardan bir şey sızmıyor· -·- suretle düşünen ve ayni idealin za-
zam Kamil paşa gibi tedbirli bir vezir de du. Yine büyük iki filiınle huzurunuza çıkıyor ÇOCUK DÜŞÜRMEK ferine çalı~~m insanların zaten yan-
Rusyanm mağlubiyetine yardım etmckli- Sonraları öğrendim ki hakikaten ön- 1 A k fddlas IJit olınad yana bulunacaklarını ihsas ediyor 

gımızı <YÖSterieordu. Çünkü rralip bir ceden Almanlarla hiç bir ittifak1mız yok- ~ - ş J. çı· n yaşıyor . ~a • . 
., J .. "" Çocuğunu kasden düşürdüğü ihbar 

Rusyanın lstanbulda bizi rahat bırakmı- muş. Mahmut Şevket PBJB Balkan harbi işte, son yıllarda dünya siyasetin-
( E k h 

olunan Bn. Sacide ile bu suça iniraki d k b ld 
yaca ~ını tabii görÜyordu. Gerçe o za- icıasını müteakip orduyu ve r anı ar- su--·K 'E'D ANSIZ s .& ~ A ........ -· ~- e vu u u uğunu işaıet ettiğimiz 

& u a• ~ ...,... · .-. & aan& iddia olunan Bn. Hasibenin men'i ınu-
man fngiltere dahi ittifakı müselles tara· biyeyi Almanlara bırakarak ıslah etmek- v 

1 
c T o R F R A N s E N J N derin değişikliklerden biri ,.e en mü-hakemclerine karar verilmistir. h d A k b fında idi. Rusya ile yalnız Fransa vardı. ten bqka bir çare görememiş, Almanlara ~ im mi de bu ur. meri anın ita-

Sonradan Almanların donanması faali- mukavele imzalamış. Kendisinden sonra -*- raflığında bile beynelmilel münase-Yarattı.ğı bu muhteşem iilimde aşk için ~ektiii ıstırap ile en son sistem · 
yetlerinden ve Ba~dad demirvolu in~a· gelenler arasında Enver J>&f& da o mu- BiR HIHIZ betlerde hüsnü niyeti hakim kılmak 

.. ·J bir çocuk hutanesinin bütün teşkilata görülttek ve istifade edilecektir •• 
sından endişe eden lngilizler de Alman kavele mucibince Almanlarla iş baıına Nahkenıeye verlldL istiyen muazzam bir kuvvet mün-

tchlikesini Ruslarınkinden daha yakın ve geçmiş. Onun z~manında dahi şimdiy,e 2 LUh KS HAYAT demiçtir •.. 
le d 

. .f 1_ Bumavada bir çok hırsızlıkJarın faili B · · 
r'ıha korkunç bularak Rus-Fransız gu- a ar ıttı u meseleai ortaya atılmamı§, - CIEVKET JLGIH 

......._ • olarak zabıtaca yakalanan Haşimin su- -----•-------------
.. l,una temayül etti. işte bu suretle de ·- Baa.....:.Da - Aınerikanın iki kudretli san'atün çu sabit görülerek asliye cezaya sevki- .......................................... .. 

F lnrla lranı 1907 de nüfuz mıntakala- ----- AJ---'--.-:1~ "ittif-•- w•· .... .& .. POVEL ,..ROL ı.o .... .& .. ~ ne karar verilmiştir. : G ' l . J l : 
• a ayırdılar. Ortada bitaraf diye hıra- (1) Daha evvel ..-.u.na - ~ • ~ ~- __ ,,..=-- E e en er gıaen er : 
J. 1an mıntaka da ilerde elbet birine na· ıöriifüldüğüne göre ıu aralık Babwiye • Tarafından pek müstesna, son deretcde zenıin, llDlllİ lüks ve zarafet içinde CAllJDEJl : .......................................... : 
ıp olacaktı. gelen Mısır Hidivinin çıkarken ıüikuda temsil edilmiş asri bayatın iç yüzünü musavver m 11•na• filim Çanakkale mebusu doktor Mustafa 

Bu nüfuz mıntakaları gösteriyordu ki manız kalması tngilizlerin ne kadar duy- AYRICA: FOKS JURNAL Kilim Çalmış.. Tiğisu Ankaradan gt>lmiştir. 
artık Ruslar, ötedenberi peyledikleri üç gulu ve luwrlakta olduğunu gösterir. SEAı.~SLAR : Lüks hayal- 3.30 - 7.20 Aşk için YU§ıyor 5.10 \'<" 9 DA- Cumnovasının Akçeköyü camiinden Şark halı kumpanyası direktörü Bil 
hedeflerinden (lstanbul, Jskenderun, Hidiv ve damadı Celal paıa hafif yaralar- Cumartesi, pazar .. nleri 1.20 de .Aık için yaşayorla başlar.- kilim ve seccade çalmaktan suçlu Faik Jiro şark halı müşaviri B. Feyzi Beler, 
Basra) biri olan Basra körfezinden vaz- la kurtulmuşlar fail vakada öldürül- lo'İATLER: 29.- - 39 ... KURUŞTUR ve Ahmcdin mevkufen ağır ceza malı- Halkapınar yün mensucat müdürü B. 

'------------------... n-: .. ıs.,..n" .. l--'11 ... lifi~fZ7..z7azi''67-7Jl!J, kcmesinc sevklerine karqr verilmiştir. Herald Jin> İstanbula gitmişlerdir geçmişlerdir. Bu mühim feragatin yalnız müıı. 
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B. StoyadinoYiç --

ispanya harbi ne halde? 
Cümhuriyetçiler mukabil bir taarruz 

yaparak bir tepeyi ele geçirdiler 
Londra 5 ( ö.R) - lngilterenin Bur- ~ ' · ' ' ' · · '' 

ao• ajanı tevkif edilen San Sehastiyan ' ~ W'.:\• 
'.fahri Ingiliz konsolosu B. Golvin ile karısı . " 

• fMJtkında ileri sürülen suçun ne olduğunu 
fısasyoruı.list hiikümetten sormtl§ ve kcn-
1~Jerile temasa girmesine müsaade edil
mesini istemi§tİr. 

spor yapıyor 

Milli Şefimiz 
icra Vekilleri Hef etine 

riyaset buyurdular 
çtimada Mareşal da hazır bulundu 

Ankara 5 (telefonla) J k')] . h 
Paris 5 ( ö.R) _ lspanyada nasyo· 

Jıalistler Pozo Blankoyu zapt ettiklerin~ 
bildiriyorlar. F nkat nasyonalist tebliğlerı 
8 gün evvel de bu ıehrin zaptını bildir· 
mişlerdi. 

Hükümet cephesinden gelen haberler 
ile Katalonya cephesine değil, Estr~ına· 
•.ı • • • B d cüınhurıyet• 

Yugoslavya başvekili B. Stoyadinoviç 
kızı mndmazel ~toyadinoviçle Leraber 
kayak f\POru yapmağa çıkarken ... 

vekalette Reisicümhur ı:e;r;n:~üı -~rı e.y~~j. bugün saat 16 da ba, 
Fevzi Çakmağın İştirakile t l nun reıs ıgı. albnda ve Mareşal 
görüşülerek kararlar verilmi~~r~nmış ve muhtelıf meseleler üzerinde 

Bu meyanda müzakere edilmekte 1 ha . A 

askeri ve mülki devlet dairele ·ı b'lo an barem tadılat kanununun 
rı e ı umum nka .. l . 

maaş ve Ücretlerinin tedav"I'" l .. . ve muessese erın 

uor cepheame aıttır. ura a 
:..:, · ı d' Bunu bir di-Tıf&&er taarruza geçllllf er ır. .. . 

. ..._ _ k . · yok.a mevzu hır 
'.9eraıyon DBrc eb mı, 

hareket mi telakki ebnek icap ettiği he- , 
JlÜZ belli değildir. Hükümetin tebliğine ~ 

Ulu dağda kayak 
sporları 

göre 8,30 da baılayıp 3 saat süren şid-ı 
Cletli bir mücadeleden sonra Patuda te
pesi iıgal edilmiı. nasyonalistler ağır za- bırakmıılardır. 
yiata uğrayarak bir çok malzeme ve esir Bütün sillıhların karıştı- b .. ı <lelede, teşebbüs daima hükümetçiler ta-

gı u muca- rafından olarak devam etmektedir. 
---~-------------------------------------

lngiliz Başvekili önümüzdeki Salı 
günü Romaya g·d kt· -BAŞTARAFI 11NC1SAYFAD 1 ece ır 

. A - ransında bir' b k"I N il ç . 10nra baıvekıl hafta sonunu ger· ı_ ı aşve ı ev embcrlay- tedır.> 

lzere Çekerse hareket etmiştir p . . ' gen es 1 aşvekil Lord Baldvinin Lord Bnldvin de mesajında fedt:ras-
,.ırme~ nın di- • k' b I 

payıtahta dönerek salı gu'" ·· R. azartesı ıki mesajı okunmuştur. Başvekilin mesa- yonu en genç erkek ve kadın nesli arasın-
nu omaya ha . d I 

Jeket edecektir. Harici e n L - JI şu ur: da muhafazakar prensipleri yaymak için 
l<L Y azırı ord Ha- c S Ih k.b. h '"k.. · b 1 - · d d 1 brik lllllks bu seyahatte k d' . u un tn ı ı u umetin aş ıca ga- yaptıgı ış en o ayı te etrni~ ve fun-

en ısıne refakat ede · · k"l ·-· b d b 1 il 1 1 ·ı· · · cektir. Lord H l ' f k • yesını teş ı ettıgı u sıra a eyne m e arı ı ave etmıştır. . 
a 1 a 5 seyahat hazır] v • h"d' 1 • ı· · J I ·ı · · 'kb bkkıhd k d b . ıgı sıyaset a ıse en en genç nes ı zarurı o a- c ngı terenın ıstı ali namına ka I _ 

n a am a a~vekıU .. .. .. k d b rşı a ..::_ o·v e goruşmuş- ra oğrudan doğruya ve hayati bir şe- mağa mec ur olduğumuz vahı· .. 
•uı. ıger tarafta L d H l"f k m ve guç 

_f.! • n or a ı a s Al- kilde alakadar eder. Bu sebeple hükü- meseleler vardır. Bunların hail" · · h. 
manya •c:Hrıle de b' "l"k b 1 ı ıçın il· 

ır mu a atta u un- met, yeni sene zarfında kuvvet ve dinç- diseleri iyi tartmak v • fk• ·· 
bıuştur. , e umumı e an gu-

Lo d 
5 

( Ö R) B .. !iğini bir kat daha artıracağını ümit ettiği zelce tanımak lazımdır. Bu bakımdan fe-
u n ~a · - ugun muhafaza- federasyonunuz tarafından başarılan par- derasyon son derece kıymetli bir iş gör-
ı-r cenuyetler federasyonunun konfe- lar esere biiyük bir ehemmiyet vermek- mektedir.> 

iki 
sinden boğuldular 

lstanhul 5 (Telefonla) - Aracın Andıras köyünden Cemile ve 
Feride adlı iki kadın değirmene giderlerken köye on dakika mesafede 
kar tipisinden boğulmuşlardır. Bundan başka Yenice köyünden 14 
yaşlannda Mehmet Karabaş ile halası 50 yaşlarında Şerife de Undarlı 
köyünden gelmekte iken yine kar fırtınası yüzünden kaybolmuşlar
dır. Hadiseyi haber alan jandarma, Mehmedi bulmuş, Şerife hala bu-
lunamamıştır. · 

Kültür Bakanhğının adı 
Maarif vekaleti olacak 

A kara 5 (Hususi) - Maarif vekaleti, teşkilatına gönderdiği bir 
.n d badema Kültür bakanlığı yerine eskisi gibi Maarif vekaleti 

ta~1?1. e k llanılmasını bildirmiştir. Vekalet dairelerinin isimleri de 
tabırının u . e kanununda yazılı olduğu şekilde kullanılacaktır. 
teşkilatı esasıy · 

s· adam boşadığı karısını kayna-
ır 

1 
ve baldızını birden vurdu 

nasın __ ----:-:---~:-:-: 
- ~ _ Bugün Kasımpaşada bir aile faciası oldu. 

lstanbul 5 (Hususı) b' üddettenberi evli olduğu karısı Naciye-
Ahmet adında bir amele ır m hkemede ayrılmıştır. Mahkeme, boşan~ 
den, geçimsizlik yüzünden ın;. k rısına nafaka vermeğe de mahkum 
ma kararı ile beraber Ahme ıl a hem de üstelik nafaka vermeğe 

k d a'-•rı manın Ah b .. N . . 
etmiştir. Hem arısın ~~ J akalan amele ~et .ugu~ ~cıyenın 

• 
Kazım Karabeki

rin beyanatı 
-=-

latanbul 5 (Hususi) - Yeni latanbul 
mebusu general Kazım Karabekir bugün 
gazetecil ere olan beyanatında c Benim 
ötedenberi güttüğüm gaye milletin ye il

min hakimiyetidir. > demİ§tİr. 

-*-
Karadeniz 
sakinleşti 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Millet vapurunda bo[.1t1lan 18 vatandaş
tan maada ayni limanda batan bir yel
kenliden de iki kişi boğulmuştur. 

Ercğlidc karaya oturan Yapurların 
kurtarılma ameliyesine de devam olun
maktadır. 

Akibetlerindcn endişe edilen Sebat ve 
Şule vapurları da bulunmuşlardır. 

-*-
Adliye tayinleri 

Ankara 5 (Telefonla) - Adliyede ya
pılan yeni tayin ve nakil listesi çıkmış
tır. 

Kar, yurdun her tarafml\r:aplaiken 
Uludağ' ı da kayak sporu yapan sporcu

lar kaplamakta . .• 

lngiltere mason loca
sında bir terfi 

llk defa olarak bir kadın Mason locası

nın cGrnn Metu i payesine yükselmiştir. 
Bu hadise lngiltercde olmuştur. Kadının 
ismi Misters Seton Şallcndir. Yanındaki 

de merasim Gran Mctr'i Misters Arlot
tur ... 

mahkum edilmenin tesırı altınd _ K mpaşadakı evıne gıtmış, karı
annesi ve kız kardeşi ile oturdugu l as~ surette yaralıyarak kaçmış-

ld bır:ık a <!gır k ld l 1 d sını kaynanasını ve ha ızını "r" l d hastaneye a ırı mış ar ır. 
" ,. ANJM!$'1 ay' 
1 TELEFON : 4065 TELEFON : 4065 • 

' . k l yaralı ar a . b 1 t tır. Zabıta Ahmedı ya a amış, ve tahkıkata aş amış ır. 1500 kişilik Tiirkiycnin <.n büyiik salonu olan 

SiNEMADA 
Müddeiumumilik cinayete el koymuş t 

YENi 
,lj. .. .. roünevverler ... Bü-

l Bu tun b' 
Bütün genç kızlar .•. Bütün kcdın ar... beri telefonla veya ız-

tün sinema scYerler ve nihayet, haftalardan 7 Ne zaman göstere
zat müracaat ederek, - Ne zaman gelecek·" tutan muhterem 

el. 1 b' · ı .. <Tr:turuna cekıiniz ıyere t ızı mütemadi sun Y0>6·'- • 
mü~terileriıniz .. Hepinizin gözleriniz aydın olsun · · 

İşte merakla beklediğiniz • • · da birinciliği 
Bu sene VENEDIK beynelmilel filim müsabakasın . 

ve VENEDIK altın kupa mükafatını kazanan şaheser · 

Günahkar Kızlar . 

HER İKİSİ iZMİRDE İLK DEFA .. 

1 - MOTO Haydutlar peşinde 
ıs KISIM HE Si BİRDEN .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2- SON GANGSTER 
3- Türkce FOKS jurnal 

] u u esas arı uzerınd ·· b b' . 
varı ması takarrür etmiş, bundan ba ka d 1 e ~us et ır netıceye 
yonculuk usulünün ilgası ve vekaletI!r· b~~ :.~ rn~~yaasında komis
fabrikafarla temas tesis ederek .. ba ın uyu .mu ay~alarda ecnebi 
için bu kararı derhal tatbik etm im~ yMaaylı' temınk edebılecekleri işler 

.. e erı ve a ıye ve al t. . d b k 
ra gore alınacak kanuni t db. l . .k. e ının e u ara-
1aştın1mıştır. e ır en J ı ay zarfında hazırlaması karar-

y oklama usulü 
Martta kaldırılıyor 

--------
Mütekait/erle dullar maaşlarını nüfus 

tezkerelerine yapılacak meşruhatla 
alacaklar. Yalnız yetim maasları 

yoklamaya tabi olacak ~ 

Ankara 5 (~~sus!) - Mütekait, dul, ve yetim maaş yoklamaJa. 
rı.ndn kolaylık gosterılmek üzere hazırlanan kanun lavıhası son kl'
~ı aJmıfbr .. ~~. J~:ıha?"a göre Mütekaitlerle dulJann ~üfus tezk!;e1~
rme mal mudurluk1erı tarafından meşruhat verilerek maaş) t • 
edilebilecc!:tir. yeni şeklin Martta tatbik sahasına . ahr evzl ı 
d' y l · l . . geçmesı mu teme -

ır. a nız yctım er ıçın yoklama usulü cari olacakt 
ır. 

Atatürkün Anıt kahiri 

rapof ları tetklk ettf 
Ankara 5 (T clefonla) - Atatürk ün Anıd-Kabri hakkındaki mü· 

tahassıs raporlarını tetkik etmek üzere parti grubu idare heyetince 
seçilmiş olan on beş mebustan mürekkep encümen bugün saat 1 5 de 
ilk toplantısını yaptı. Encümende tali komisyonun hazırladığı raporun 
tetkikine başlandı. Encümen bu raporun bir suretini parti grubuna 
arzetmek için hazırlayacaktır. 

Raporda i1eri sürülen mütalaalar grupta aynca mevzuu bahsolacak, 
kat'i kararı grup verecektir. 

Ilgaz - Çankırı yolunda 

On altı yolcu kar
lara saplanmıştır 

Ankara 5 (Hususi) - Kar her tarafta şiddetini arllrmıştır. Ilgaz 
yolunda iki metreyi bulan kar Çankırı yolunu knpatmı~tır. 

16 yolcusu ile Çankmya gitmekte olan posta kamyonu, Ilgaz yo
lunda karlara saplanmıştır. Yolun vaziyetini ve yolcuların gidişlerini 
takip eden llgaz jandarması karakolları vasıtasile yolcuların karlar 
ortasında kaldığını haber almış, yolcuların imdadına yetişerek yiyecek 
ve çay göndermiştir. On altı yolcu bu sayede kurtanlmıştır. Yolcular 
Ilgaz jandarmasının bu alakasına teşekkür etmişlerdir. 

~~SID~' .. IRıfJl'PJıfl*llZl .. IDIM&Hl!lll ~ ................................. 'l' 
BUGÜN TELEFON 

3646 

Tayyare Sinemasında 
6 kanunusani Cuma gününden itibaren 
Büyük İtalyan tenörü HKaruzodan sonra sine
ma ve musiki aleminde doğan yeni bir yıldız •• 

BUGüNüN uKARUZOn SU 

TJTO 
YA 

S C H 1 P P A, Y I 
ŞAYALIM 

İtalyanca musikili • İtalyanca şarkılı büyük 
. zevk, ihtişam, zenginlik ve güzellikler !ilmin

de tanıtacaktır-

SEANSLAR : Cumartesi ve pazar günleri : 10 .... 2 .... 5 .... 8 .... de başlar AYRICA ZENGİN İLAVELER EMSALSiZ BİR SAN' AT VE DEHA ABiPESI 
l d . 'b f haf tası 

Bugün matine er en ıtı aren ELHAMRA sinemasının şere 

, 

SEANSLAR : 2,15 - 4,30 - 6,45 
CUMARTEst ve PAZAR 12 de hatlar. 

Pazartesi 11 - 2 - 5 - 8 de başlar SEANSLAR : 2,30 - 4.30 - 6.50 - 9 da 
Diğer günler 2 _ 5 _ 8 de başlar. CumariP.si, pazar : 12 - 2 30 - 4,30 - 6.50 - 9 da TELEFON 3646 

~ .......................................... .,, .................................. __ . !MI. 



SAHIFEf YENi ASIR 
1 

t-::: 

ŞEYTAN ~J.r/LTA 
.......................... 

VE KUMPANYASI . ........................................ 
Büyük aşk ve macera romanı *10W 

Ankara Radyosu 

DALGA UZUHLUOU 
BUGÜN 

1639 IIL • 183 Kcs./120 Ww 

T. A. ·p. 31.70 m. 9465 Kes./ %0 Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12,30 Türk müziği (Pl) 

,,,__ - - 25 su 

Stalin, Hitler, Mussolini 
yeni yıla nasıl S?irdiler ? 

- 99- 13,00 Saat, ajanı haberleri ve meteor 

Bu üç devlet reisinin hususi hayat çerçeve
leri içinde yeni yıll nasıl kutladıklarını 

hayalen tasavvur eden bir Fransız 
muharririnin bir fantezi yazısı. 

12.30 Türk müziği (Türkçe şarkılar 

Pl.) Böyle bir zannın bana en büyük birı · Gürültülü kahkahaları lokantayı sar-
hakaret olacağını düşünmediniz mi? sıyordu. 

- Loram .. Lorana.. Beni affet... Lorans ve Jan lokantadan çıktılar. 

13.20 Saat, ajans ve meteor - Ankara 
13.30.14 Müzik operet parçalan ( Pöti Parizyen) 

Genç kız, pamıaklanrun uçlannı öpen Hava kararmıştı. 

delikanlıya miiftak nazarlarla baktıktan !kisi de tenha yolları tercihan ve bir-
18.30 Türk müziği (Fasıl musikisi-su

zinak mnkamı) SVl!."TLANA BABASINA PİYANO 
ÇALIYOR.. sonra: birlerine sokularak yürüyorlardı. 

- Bilikia. dedi. Karjak seni hakanı- Ayrılırken ertesi günü ve her gün 
19.30 Konuşma (Haftalık spor saati) 
19.45 Saat, ajans, meteoroloji ve ziraat Moskova gecesinin buzlu havası için

de bir Bethoven sonatının tatlı nağme
leri duyulmakta .. 

yordu. buluşmağa ve bu buluşmaların ebediyen bor..:csı haberleri. 
Ve. gözlerini indirerek ilave etti: birbirlerinin olacakları güne kadar de- 19.55 Türk müziği 
- Haldu da vardL vam eb:nesine söz verdiler. Ve .. Mediçi Nişaburek peşrevi (Tanburi kü

çük Osman bey) _ Lonll\8.. çeşmesi dibinde uzun .. tatlı bir veda bu-

- Çünkü her fırsatta ben sizi dü~ü· sesiyle ayrıldılar .. 2 - Murabba - bir kerre yüzün 
görıueği (İsmail Hakkı bey) nüyor, aizin hatıranızı. anıyordum. O bun

ları duydukça uabileıiyor, hakkınızda 

binbir türlü yalanlan, iftiraları uyduru
yordu ... 

- Demek ki beni nazarınızda kötü 
ve şüpheli göstermek için herkes uğraş
tı. Böyle olduğu halde siz, dün akşam 

,tiyatroda size verdiğim klğıdı aldınız.. 
Bu k&ğıdı almakla fena bir harekete or
tak olup olmadığınızı düşünmediniz. 

- Hayır .. Düşünmedim.. Siz benden 
bir yardlm istiyordunuz. Ufak bir yar
dım .. Bunu reddetmek .. b.bul etmemek 
elimde değildi. Ve böyle yapmaklığım 
pek tabii idi. 

- Pek tabii mi? 
- Evet, çünkü sizi seviyordum. 
Tekrar ve bir daha sarıldılar. Uzun 

müddet tereddüt içinde kahnış ve bes
lenmi§ olan büyük sevgileri ş.i:mdi bütün 
hızı ve şiddeti ile kendini göstermişti. 

- Ah sevgili Lorans.. Aleyhte söy
lenen bütün o sözlerin birer iftiradan 
fı>aret olduğunu derhal inanmakla bana 
karşı olan sevginizi gösterm.İ§ oldunuz. 

- Derhal inandım J an-. Hele konte
sin sözleri o kadar ikna edici bir mahi
yette idi ki .. beni bir mücklet tereddüt 
içine bile düşürdü. 

- Kontes mi? 

- Evet.. Karjakın ahbaplarından bir 
kadın .. 

- Çok şey .. Ben böyle bir kadın tanı
mıyorum. ismini biliyor musunuz? 

- Tabil.. Kontes Tatiano Pozeska .. 
Genç kız, bu Wni telAffuz eder etmez 

delikanlının titredi~ni görünce merak 
ve endişe içinde sordu: 

- Ne oldun .Jan? 

- Çok tuhaf bir tesadüf hay.re.timi 
çekti. Bu konıc., Pozcska dediğiniz ka-

ôın bugün doktor Hanri Sübeyran ile 
çok sıkı bir dostluk halindedir. Ve siz 
bana onun Farjakla birlik olduğunu ha
b er veriyorsunuz. Düşün Lorans bu te
sadüfler insanın hatırına neler getirmez! 

- Hakkınız var.. Çok korkunç bir 
ihtimal .. Ne yapacaksınız şimdi? 

- Derhal Hanriyi haberdar edece
ğim. Allah vere de geç kalmış olmasam. 

Sonra da polis müfettişi Başeyi bu ka
dının izine saldıracağım. Muhakkak Ba
şenin bana sakırunnklığımı söylediği ka
dın o olacaktır. 

- Ah Jan .. Sana fenalık yapacakla
rından korkuyorum. Ihtiyatsızhk etme. 
Tehlikenin önüne atıhna!. 

- Lorans.. Bugün bana verdiğin bu 
haber bu felaketli maceranın neticesini 
muhakkak çabuk almamıza yardım ede
cektir. Ondan sonra da .. Arttk korku
suz .• Üzüntüsüz kendimizi saadetimize 
verebileceğiz. 

XII 
SON OYUN 

J an, Loranstan ayrılır ayrılmaz arka
daşı doktor Hanri Sübeyrarun taharri
sine koyuldu. Doktor, kendisinin bulun
duğu yerin adresini bırakmam~tı. Fakat 
Jan Cumartesi 01.duğunu hatırladı. Han
ri her Cumartesi akşamı muhakkak su
rette Pa.stür enstitüsüne gider, orada 
doktor ve profesör arkadaşlaruun hafta
lık içtimalarında bulunurdu. 

Bir tabiye atladı. Pastür enstitüsü -
nün kapıcısı, Dr. Hanriyi görüp görme
diğini söyliyemiyordu. Belki de farket
memi~ti. 

Jan arkadaşı ile uzun müddet' beraber 
çalıştığı IAboratuvnra koştu. LAboratu
var karanlıktı. Kimse yoktu. 

- Hanri.. Hanri.. 

Diye seslendi Cevap abnayınca elek
trik düğmesini çevirdi. 
Liboratuvarın yazıhane kısmına geç

ti. 

Burada arkasını kapıya dönük bir kol
tukta bir adam .. Sızmış gibi uzanmıştı . 

Jan: 
- Hanri .. 

Diye tekrar haykırdı. Adam ayağa kalk
tı. 

3 - Şarkı - bin zaman söylersin 
(Ziya paşa) 

•1 -- Yürük semai - ey gül ne 
acep (Ziya paşa) 
5 - Saz semaisi (Osman bey) 
6 - Taksim (Kemal Niyazi Sey
hun) (Muzaffer İlkar - şarkıları 
okuyan) 
7 - Hicaz .şarkı - demem cana 
(Şevki bey) 
8 - Türkü - indim yarin bahçe
sine. 
9 - Hüzam şarkı - harabı inti
zar (Leylll hanım) 
10 - Hüzam şarkı - Aman sakı 
(Lemi) (Semahat Özden - ses -
şarkıları okuyan) 
11 - Segah saz Semaisi - (Os
man bey) 
12 - Refik Fersan) taksim 
13 - BayaU Araban şarla - de
ğişti şimdi halim (Rahmi bey) 
14 - Bayati araban şarkı - gön
lümü hicrana (Rahmi bey) 
15 - Senin yazın kışa benzer 
(Sadettin Kaynak) Okuyan : 
Muzaffer İlkar) 
Çalanlar : Vecihe, Fahire ve Re-

J an, bu adamın perişan hali, şaşkın fik Fersan, Kemal Niyazi Seyhun 
ve aptallaşmış bakışları karşısında onun 21.00 Müzik (Radyo orkestrası - şef : 
hakikaten Harui olup olmadığında şüp- Pratorius) 
heye d~ü. 1 - Senfoni - Re major (Şerubi-

Ellerini endişe ile uzatarak sordu: ni) 
- Hanri .. Ne oldu sana? 2 - Hiller variyasyonlan-(Maks 
Ve sonra elini kardeşçe arkadaşının Rojer) 

omuzuna koy=d=u~ .. ·-~~------ 22.00 Saat, esham, tahvilat, kambiyo-
- S5yle.. dedi. Allah aşkına söyle.. nukut borsası (Fiat) 

Bedbahtsın. görilyoruID- 22.10 Konuşma'.:::::__ ____ ~--- ---
n G?.üncl d 2.2:2a üı.ik (Küçük orkestra) 

- BITMEDI-

Çukurovanın 
Kurtu luşu 

- BAŞTARAFI 1 tNCl SAYFADA -

gitmiştir. Burada, Atatürk anıdma çe
lenkler ikonmuş ve Ebedi Şefin yüksek 
hatırasını tebcil için bir dakika sük.Ut 
edilmiştir. 

Geçit resmi, kolordu önünde yapılmış
tır. Halk, kurtuluş savaşında çalışanlar, 
fabrikaların ameleleri geçit resmine işti
rak etmişlerdir. Akşam halkevinde bir 
kurtuluş gecesi tertip ediliniştir. Şehir, 
baştan başa tenvir edilmiş, fener alay
ları yapılmış, halk, geç vakte kadar bü
yük bayramını heyecanla yaşamıştır. 

Çukurova köylerinde Çukurovanın 
bayraı:ru aynı hararetle kutlanmıştır. 

1 - Ar ajuezde bir eğlenti) 
2 - İspanyol fantazi-Demersrnan 
2 - Volga kayıkçılarının şarkısı 
(Veninger) 
3 - Ariyetta al'antika (Broji) 
4 - Küçük askerler (Bruno 
Marke;) 

5 - ~lfi serenadı (Becce) 
6 - Lesginka (Rubenşteyn) 
7 - Knrmensita (Lui Anjel) 

23.25 Müzik (Dans plikları) 
23.45.24 Son ajans haberleri ve yarınki 

program. 

-=-
Yeni Sariye yüksek 
komiserinin hava 
seyahati.. 

Mussolini gezintide 

Birinci katın pcnçerelerinden ışık ge
liyor. 

Bu müzik sesinin rehberliği bizi 
Kremlin sarayının bahçeleri içinden ge
çiriyor ve sakin manzaralı bir villfuıın 
önüne götürüyor. 
Kapıda bir nöbetçi var .. 
Yılbaşı gecesi Moskova sarayının sa

lonunda genç bir kızın 165 milyon R u
sun Şefine Bethovenden parça çalması 
her halde çok heyecanlı bir saluıe .. 

BERGllOFTA AİLE ANÇLOSU
Obersalzburgda başka bir sahne .. 
Führer, arkadaşlan ile beraber villl

sının zemin katındaki mutfağında Al
ınan Adeti ve ananesine göre (Kurşun 
dökme) oyunu oynıyor. 

Bu oyun, erimiş kurşunu bir kepçe 
ile soğuk suya dökmek ve kurşunun su
da alacağı şekil karşısında yeni senenin 
falına bakmak suretiyle eğlenmekten 
ibarettir. Geçen sene yılbaşında B. Hit
lerin kurşunu b ir top şeklini alınıştı. 

Ümit edelim ki bu sene bir defne dalını 
aldırsın .. 

Ellerindeki kadehlerde Atanas likörü 
taşıyan iki kadın yanlanna yaklaşıyor. 

Bunlar, Führerin hemşireleri İda ile 
Poladır. 

Burada, zengin mobilyelerle süslü bir Hitler, çocukluğundan beri illc defa 
~o~da ve bir ~iyano başın~ 12 yaşın- olarak yılbaşını iki kız kardeşi ile bir 
da hır kız çocugu, oturmuş pıyano ça- arada geçirmektedir. 

lıyor. Madam İda ile kendisinden on yaş kü-
ZaH fakat güzel bir kız.. çille olan Pola tam yirmi sene, mahrumi-
Uzun, siyah saçları omuzlarını ör tü- yetler içinde Viyanarun küçü1c bir evin-

yor · de sıkıntılı b' .. .. .. .. 1 di Ma . . ır omur surmuş er .. -
Alnı endı.şcli kıvrımlarla kaplı, pos dam İdarun kocası büyük harpte ve cep-

bıytl<lı bir adaın maroken bir koltuğa hede ölmii§tü. İki erkek kardeşleri var
gönıülmüş, onun piyanosunu dinliyor. dı : Biri Güstav ve biri Adolf .. 

Bu adam Jozef Stalindir. Piyano çalan Fakat bunlar da her biri bir tarafa da-
kız da onun en çok sevdiği kızı Svetla- ğılmışlardı. Kendilerinden haber alamı-
na... yorlardı. 

;:,vcLırum, ;:,ı.aıuıın~~ en - ... --..-a-n"--sen-e~er--geçti. 1923 yılında1>lr 
ikind karısı Nadeshanın oocuiudur . ... hah~ kadın .l'l.tfö tier mıni:ie bi

Stalin onu hiç unutmamıştır. Kızı da rinin Münihte bir hükümet darbesi te
tıpkı annesine benzediği için onu çok şebbüsünü yaptığını ve bu teşebbüsün 
sevmekte ve Adeta şımartmaktadır. akim kaldığını gazetelerde okudular. Bu 

Svetlana çok zekidir. Daimi surette Adolf Hitler acaba kendi kardeşleri mi 
bir mürebbiye ve iki, üç sivil polisin ne- idi, yoksa bir isim müşabeheti mi? 
zareti altında bulunmaktadır.. Bütün Seneler geçiyor, bu •İsim müşabehe
Sovyet çocukları gibi devlet mektebine ti• gazetelerin birinci sahifelerinde yer 
gidiyor. Yalnız İngilizce ders için husu- almakta devam ediyordu . Nihayet Adolf 
si bir muallimi var. En çok sevdiği spor- Hitler Şansölye oldu. Viyanada bulunan 
lar tenis ve patinajdır. Maamafih boş iki kız kardeş, Berlinde bulunan kardeş
~:ınlarda ~o~ masal okuduğu da leri Güstavdan aldıkları bir mektupta 
gorülmektedır. Dunyada en çok sevdiği Almanyanın hakimi olan Adolf Hitlerin 
kimse babasıdır ve bütün istekleri ba- kendi kardeşleri olduğunu öğrendiler. 
bası için birer emirdir· Bir kaç hafta sonra hususi bir memur 

Stalin, ne kadar zamanlık ömrü kaldı- Berlinden kalkarak Viyanaya geldi. 
ğıru ~~iy~r, fakat kalan zamanlarını Führerin mektubunu kız kardeşlerine 
kendısıne hır parça huzur ve sükfuı ve- verdi. Hitler bu mektubunda hemşirele
ren yavrusunun yanında geçirmek için rini kendi yam.na çağınyordu. 
Svetlanadan aynlınıyor. Bu daveti İda kabul etti. Fakat P ola : 

31 ilk kAnun akşamı, içinde dünyanın - Bu kadar senedir ve zamandır bizi 
mukadderatı oynanan ve karlara gömü- aramıyan bir kardeşin yanına ben git-
lü üç şatoya girelim. " mem .. 

Bu şatolardan birinin adı •Kremlin•, Dedi, Viyanadaki fakir evinde ika-
diğerinin adı •Hans Nachenield•, üçün- mette devam etti. 
cüsünün adı (Rocca delle Camminate) Gazetecilerin hemen her gün mülaki.l.t 

• _. .. _.._ __ -.. ... !il G 
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DOKrORUN KOŞESi: 

······· · · ··· ·- -·· 
Tıf odan nasıl 
korunmalı ? 

YAZAN: Dr. G. A. 

Tifo, bir kerre, hastalardan bulaşır. 

Tifodan yatanların ziyaretine gitmezse. 
niz, hem kendinize, hem de hastaya iyi .. 

lik etmiş olursunuz. Hastaya bakanlar .. 
dan da bulaşabilir. Tifo hastalarının da, 
onlara bakanların da tırnaklarının ara
sında bile tifo mikroplan bulunmuştur. 
Hastaya bakanları da tanırsanız, o da 
işinize yarar. 

Fakat tifo, kendileri hasta olmadan, 
sapa sağlam gezerken, barsaklarında tifo 
mikropları taşıyanlardan da bulaşır. 

Çünkü Uf o mikrobu alan her kes mut
laka hasta olmaz. Bunlan tanıyamazsınız 
onun için tifo hastalığı bir yere girince 

ondan korunmak güçleşir. 
Tifo, mikroplarunış sularla geçer. Bu

nu pek iyi bilirsiniz. tstanbulun Kıtiı.:
çeşme sulannı bilmiyen İstanbullu yok
tur. Fakat mikrop başka sulara da kan-
şabilir. Su cihetinden büsbütün emin 
olmak için suyu kaynatıp soğuttuktan 
sonra i~kten başka çare yoktur. 
Onun da içimi pek kolay olmaz. 

Mikrop sütten gelebilir .. Bereket Ve%' 

sin ki ~ütü kaynattıktan sonra içmek 
adettir. Yemeklerden de gelebilir, pişi· 

renin elleri mikropla bulaşık ise •• Fakat 
aşçı tem.iz de olsa istiridyelerin tifo ge
tirdiği meşhurdur. Kirli sularla sulanan 
bostanJarın çıkardığı sebzelerden, sala
talardan geldiğini de kafi derecede din
lediniz. Sebze pişirilerek yenilirse de 
salatayı pişirmeden yemek adettir. Ek
m~k bile tutanların elleri mikroplu olur
sa, tifoyu getirebilir. 

Sineklerin, karasineklerin tifo mikrop. 
larıru getirdiklerini de elbette pek iyi 
bilirsiniz. Bir hastanın mikroplu tara
fına -yahut mikroplu maddesine- konar 
Oradan kalkar, sizin evinize, apartıma
nınıza gelir, yahut yakındaki mahallebici 
dükkaruna, pastacıya, manav dükkanına 
gider, ve sizin lezzetle yemeğe hazırlan
dığınız tatlının, yemişin üzerine gelerek 
onu milaoplar.Murdar hayvan bizim tat
lılarunızı bizden daha ziyade sever: Bel
ki de bedava yediği için ... 

P ek çaresiz kalınca, insan suyunu kay· 
natır içer, çiğ salata yemekten vazgeçer, 
ekmeğini bile kızartır, sineklerden de 
sakınır. 

Fakat tifo mikrobu hayvandan da gelir. 
d rle..r~ Vakıa insan. ~ açık yijrümc-z 
ama, l>urmmu l..apıııyırnmz:; Hem de, tifo 

hastalığı mikroplarının, ilkin bademcik
lerde yerleşerek oradan kanunıza geçip 
hastalık verdiğine dair kuvvetli bir riva
yet vardır. Demek ki ağzınızı kapasanız, 
burnwıuzdan ne-fes alırken de gelmek 
ihtimali var. Tifoya karşı maskelerle mi 
sokağa çıkmak lbım olacak? 

Görilyorsunuz ki işimiz mikrobu vü
cudumuza sokmamağa kalsaydı halimiz 
yaman olurdu. Mikropdan korunmağa 
ne kadar çalışsak, onun gireceği kadar 
açık bir kapı bırakmamak mümkün ola
maz. 

Bereket vesin ki, elimizde, hastalığa 
tutulmamak için, emniyetli çare var: 
Tifo aşısı yaptırmak .. Mikrop isterse gel
sin, bize zararı olamaz, hastalık veremez. 

Bu aşıyı yaptırmak, mikrop geldi mi, 
gelecek mi diye üziilmekten elbette pek 
çok iyi. İki, üç lüzumunda dört defa bile 
bir şırınga iğnesinin acısına insan taham
mül edebilir. So~adan raksiyon yapıp 
ateş verse bile pek ehemmiyetli değil. 
Yalnız, aşı şırıngalanna mini olabilecek 
bazı haller var, onları da Mkiminiz söy
ler. 

Lokantaya bir kaç müşteri girmiş, 
oturdukları masanın yakınlarındaki ma
saları işgal etmişlerdi. Bunların ekserL<;i 
fakülte talebesi idi. 

Karanlık 

Milli Şefimiz ve değişmez başkanunız 
Ismet Inönüne Adananın heyecanlı sev
gi ve bağlılığını bildiren telgraflar çekil
miştir. 

Ve kuruntuların 

P aris, 5 (Ö.R) - Fransanın S uriye 
fevkalade komiseri B. Gabriel Püo bu 
sabah 10.34 te Emerod tayyaresiyle Tu
nusa varmış ve 11 de Kahireye hareket 
etmiştir. Emerod tayyaresinin bu seya
hati kara yoliyle açılacak Hindi Çini ha
va yolunun bir mukaddernesidir. Bu ha
va yolu büyük bir vakit kazancını te
min edecektir. 

yük bir saha daha açmış, hem de kor
sanlığı fevkalade kolaylaştırmL5tır. 

dir. talep etmek üzere Viyanadaki fakir eve 
Yeni yıla giren gecede, 1939 un eşi- dadanmaları üzerine Pola, Hitlerin de-

ğinde bu üç şatoda neler oluyor? - SONU 8 İNCİ SAHİFEDE -

beşinci Corcun şiddetli hareketi bu kar
lı işi başka şekle ve safhaya sokmuştur. 

sında bu Kid üzerine kurulmuş masal 
ve itikatlar hüküm sürmüştür. Mesela, 
Kidin hayaletini gören bir bahriyelinin 
yıldızı parlamış sayılırdı! Çünkü Kidin 
gizlediği defineleri bir daha gören ve 
bulan olmamıştı. Ve Kid bunların yeri
ni gösterecek tek kimse idi. Musevilerin 
Musa peygamberin gelmesini bekledik
leri o zamanın bahriyelileri de hazinele
rin yerini göstermek üzere maslup Kidin 
görüneceğini bekleyip dururlardı! 

Bu haller bulımunca, yahut iğnenin 
acısından pek çok korkan sinirliler için 
de ağızdan alıımı.a aşı şekilleri vardır. 
Bunlarda hiç reaksiyon olmuyor, tesir-
siz olduklarına dair bir haber de yoktur. 

Doğurdukları Korkular 
-- 21 -

Deniz kızları çok mahcup mahlCıklar
mış. insanlardan utanır, ele benziyen 
lkanatlariyle yüzünü kapatırmış!.. Bu te
minatı veren balıkçılara cyalancıc de
mek hakkını kendimizde bulamayız! Ve, 
Kızıl denizle Hind denizinin bu deniz 
kızları bir masal değildir. Fakat bunlar, 
deniz inekleri denilen mahluklardır! in
sanları bir çok ha talara d üşüren bu 
mahluklar Balina balıkları gibi deniz 
mahlfıkatındandırlar. Uzaktan insan yü
züne benzer yüzler i vardır. Eskiden cok 
olan bu garip mahlüklara şimdi ender 
olarak tesaı.lü f olunmaktadır. Bu mah
lukun dişisinin südii, h er hastalığa ilaç 
sanılırdı! 

B üyük IskendC"rin askerleri de, Bas
ra körfezi sahillerinde böyle m ahluklar 
avlamt§lardır. 

-10-

Deniz masalları arnsında, en ziyade 
nazarı dikkati calip ve korkunç olanla
rı hiç şüphesiz korsa n ve havdutlara ait 

ol::ınlarıdır. 

Malüın olduğu üzere, denizler, çok za
manlar h ür yaşamak, islediği gibi hare
ket etmek istiyenlerin faaliyet sahası 

olmuştur. Haralardaki kanulardan yı
lanlar ve kaçanlar, hüriyet ve faaliyet 
salısını denizlerde bulmuşlardır. Her 
türlü kanun ve endişeden uzak olarak 

bulduftunu vurnn, gördüğünü çarpan 
deniz haydutları, topladıkları servetleri 
k:ınunlarm hüküm sürdüğü yerlerde 
saklıyamazlardı . Bunlar, para ve kıy
m etli c~yalarını yalnız kendi bildikleri 
ıssız adalara saklamışlardır. 

Korsan ve hayduUar, hazine ve defi
nelerinin yerini kendilerinden başkala
rının bilmesine meydan bırakmamışlar
dır. Bu sebeple bir çok facıalar vukua 
gelmiştir .. Bütün devirlerde böyle kor
sanlık hadise ve !iicıaları olmak.la be
raber 17 inci ve 18 inci asırlarda bunla
rın en fevkaladeleri vukua gelmiştir. 
Amerikanın keşfi, korsanlığa hem bü-

Piza.ro ve cKortes> in, Amerikanın 
yerli halkı olan kırmızı derili Aztek ve 
Inkaları binlercesi bir arada olmak üze
re vahşiyane surette imhaya başladığı 
sıralardan itibaren cenebi Amerika
dan fspanyaya çok kıymetli eşya ve mü
cevherat dolu büyük gemiler harekete 
başlamıştı. Bu gemilerin her şeyi ipti
dni ve noksan idi. Bu sebeple yolda ce
sur bir korsan gemisi tarafından zapte
dilmeleri <le pek kolaydı. 

Böyle bir vaziyetin korsanlığı ne ka
dar teşvik ve teşcl edeceği pek tabiidir. 
Hatta, Eliuıbet zamanında Ingiliz liman
larından para ve altın yüklü Ispanyol 
gemileri vurmak ve zaptetmek üzere 
gemiler hazırlanır ve okyanoslara çıka
rılırdı. 

Ve, elli sene kadar az bir zaman için
de, yarı resmi yarı korsan Ingiliz gemi
leri Ispanyol donanmasınımefluç bir ha
le getirmişler ve ticareti kendi kontrol
leri altına almışlardı. 

Biraz sonra, Ingiliz korsanlar b~ka 
bir şekilde yeniden türemişlerdir. Hayti 
ve Antil adaları müstakil korsanlar bir
likleri teşekkül etmesine sebep olmuş
lardır. 

Korsanlık, hem kolay, hem de çabuk 
zengin eden bir meslek iken lngiliz kralı 

Işte define adaları bu suretle vücut 
bulmuştur. 

Korsanlığın en civcivli zamanının en 
maruf şahsiyeti Con .Kiddir. Ve son za
manlarda korsanlık, zenci ticareti ile bir
likte yapılan bir iş haline girmiştir. 

Con Kid, korsanlıkla elde ettiği bü
yük servetleri, hali adalardan birisine 
gömmüş ve tekrar gelip almak fikrini 
beslemiş idi. Fakat daha ilk hamlede 
bir Ingiliz harp sefinesi taraiı.ndan mağ
lup ve esir edilmiş, Ingiliz zırhlısının di
reklerinden biri.c;ine asılmıştır. 

Işte asıl bu nokta, bir çok hayalet ve 
masalların doğmasına sebep olmuştur. 

CADI KORSAN 
Con Kid hakikaten bulunmuş, yaşa

mış bir kimse midir? 
Korsanlık masallarında Kid adlı kor

san hakkında cidden hayrete layık ri
vayetler vardır. Bu korsanın çok güzel 
yüzlü olması, kadın olduğu rivayetini de 
doğurmuştur. 

Bu rivayetler, tutulup asılmasına rağ
men nihayet bulmaml§tır. Onu bir çok 
defalar daha gördüğünü söyliyen kor
sanlar vardır! 
Buharın gemilere tatbik edilmediği, 

denizlerde rüzgarın her şeye hak.im ol
duğu sıralarda, bütün bahriyeliler ara-

Zaten, Karandan itibaren bir çok ma
ruf kimselerin gömdükleri hazineleri 
bulmak üzere ümit ve hayal kurmuş 

insanlar, tarihin her devrinde ve arzın 
her yerinde vardır. 

On yedinci asrın içinde, büyük bir 
lspanyol filosu, altın ve gümüş yüklü 
olarak ispanyaya gelirken Bingo körfe
zi civarın<la ani bir fırtına ile mahvola
rak batmış idi. Bu bir masal değil, tari
hi bir hakikat idi ve eğer bu altın ve 
gümüşler Ispanyaya vasıl olsaydı, tari
hin ve Avrupanın mukadderatı dahi de
ğişıniyecek icli. Çünkü o kadar muaz
zam idi. 

Bu hakikat şu masalı doğumıuştur: 
Mahut hazinelerin battığı Bingo kör
fezine her gece esrarengiz bir Galyon 
yakla§ır ve kazanın olduğu yere demir
lemek için manevralar yaparmış! Ve .. 

-Bl2'11EDt-

Tifoya karşı aşılı bulunmak, aşısız ka
larak yalnız mikrobun gelmemesine dik
kat etmekten hem daha kolay, hem de 
daha emniyetlidir. 

---- ---
Pitmanın beyanatı 
Amerikanın diktatör· 
lere karşı politikasının 
programı mahiyetinde 
görüldü... 
Vaşington, 4 (A.A) - Ayan meclisi 

hariciye encümeni reisi Pitmarun Ja
ponya aleyhindeki beyanatı Amerika 
birleşik devletlerinin diktatörlükler ile 
münasebetlerinde gütmek istediği poli
tikanın esas hatlarını ihtiva eden bir 
program olarak telakki edilmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a Kiralık apartman i 
E Şehir gazinosu arkasında 1382 S 
:sayıh (Giil soknk) ağzında denize : 
: DUJr konforu havi yedi odalı YenC 
:inşa edilmiş bir ev kiralıktır. S 
• • i Görmek ve görüşmek istiyenlcrin : 
: ıazctcmiz idarehanesine müracaat-S • • 
:ıeri. : 
: ••............•.•.•.•.............•• ~···: 
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Uyu !. Ey güzel kız, uyu ! '( 

• • 

Saltanat yolun 
şeytanlar seninle 

açıldı artık 
beraber .. 

••• 

taç giyecek, Bizans 

Yıldızlar ve 
Korkma . . Başına 

lmp~ratoriçesi olacaksın. 

Sihirbaz kadın, kulübesine döndüğü 
r:aınan Karbonopsinnyı yatakta ve uyur 
gördli 
Yanına yavaşça yaklaştı. 
- Uyu .. Ey güzel kız .. diye rnırıldan

clı .. Saltanat yolun açıldı. Yıldızlar ve 
şeytanlar seninle beraber. Fakat tali 
hattının üzerinde bulunan bir akrep hala 
kaybolmadı. Sofi Anna onu da ortadan 
kaldıracak •. 

Sonra yavaş yavaş genç kızın saçları
nı okşamağa başladı. 

Karbonopsina, sanki bu okşamalar
dan uyanmış gibi gözlerini açtı. Z oraki 
surette gülümsedi. 

Sofi Anna: 
...,... Uyandın mı yavrum, dedi. Bu ak

pm duyduklarından korktun mu? 
Karbooopsina: 
- Ben bir şey duy.madun Sofi All-

na .. 
Dedi. Sihirbaz kadın: 
- Evet .. dedi. Sen bir şey duymadın, 

w duymamış olacaksın. Çünkü onlar 

<Sylc mil~ sırlardır ki .. onlan hatırla
mak bile se.nin için felaket doğurabilir. 
Kalk .. Orada ekmekle bal var .. Karnını 
doyuruncaya kadar ben de ocakta kay-
0nıyan kurşunu hazırlarım, senin istik
balin hnkkında ve yeni hadiselerden son
ra bir daha falına bakayım .. 

Karbonopsina, bütün gece aç kalmış
tı. Hcyecnn istıhnsını kapamıştı. Belki 
b~tür:ı gün ve bütün gece yine yenıiyc
oekti. BüSbiltün kuvvetsiz kahnamak 
tpı.Sofi Aruuının bal ve ekmeği ile kah
valtı etti.. 

- Büyük adamlar dediğin kimlerdir? 
- Kimler olduğunu, hepsini görmedi-

ğim için bilmiyorwn. Yalnız yanımızda
ki manastırın baş papazı ile şehir muha
fızı da aralarında ... ve bunlar diğerle-

rinden bahsederken cbiiyük adamlan 
diyorlar. 

- Bu cbüyük adamlar> bu evde ne 

arıyorlar? 
Sofi Anna, Karbonopsinanm kulağı~ 

na eğildi. Sanki kendilerini işiten biri 
varmış ta ona duyurmak istemiyormuş 
gibi yavaş sesle: 

_ Ne yaptıklarını, dedi. doğru dü -
rilst ben de bilmiyorum. Seni onlara ta
nıtmak istemckliğim de bunun için. Sen 

onlann içine girince bana ne yaptıkları

nı haber vereceksin.. Sade bildiğim bir 

şey varsa saraya karşı komplo kurduk
larıdır. Onlar imparatoru devirmek isti-

yorlar. Bunu ilk önce benden sakladılar. 

Fakat fal yalan söylemez... Kurşun falı 

ve yıldızlar bana maksatlarını açıkça an
lattı. Ben bunu b~ J>.1paza söyledim. 
O znmandanberi onlarla dostum. Çünkü 
ben de .. ben de Bizans sarayına dis bi-

liyorum .. 
- Neden Sofi Anna? 
- Neden olduğunu kimse bilemez .. 

Bu Sll'Tl ancak, ancak bugün imparator 
olan LeonJa senin dUğünün yapıldığı 
gün. Sen imparatoriç" olduğun gün ~öy
liyeceğim ... 

Karbonopsina sesini çıkarmadı. 
Akşam olmnsmı iple çekiyordu. 

Çünki.i nkşam, hava karannca Sebas-
tiyano ile birleşecekti ve ondan sonra da 
artık bütün mukadderatını onun eline 
teslim edecekti. 

Eyi mi yapacaktı? 
Burada kalması, komplucularla tanış-

ması, onların vasıtasiyle saltanata 
sclınesi daha mı kolay olacaktı? 

Bunu dti§iinıniyordu .. 

yük-

Komplocular ne kadar cbüyük adam

lar> olurlarsa olsunlar Sebastiyanonwı 

kuvvet ve nüfuzunu göziyle görmUştü. 
Daha sonra Sebastiyano sarayda idi. 

Saray .. Saltanatın eşiği .. 

Esasen falı da öyle söyliyordu. 
Kendini mukadderatına bıraktı. 

•• BİTMEDİ •• 
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ENVER 
Sigaraiçen bayan

lara bir tavsiye 
25 -

Batı küçüle ve etiemmiyet verilmiyen 
şeyler kadın güzell iğine, tuvaletlere gÜ· 
zellik ilave t-der. Fakat, bazı ehemmiyet· 
siz hareketler vard ır iti, b unlar kadın gÜ· 
zelliğini kökünden ihla l ed erler. 

Türkçülük Cereyanının 
Kuvvetlenmesi 

Bunlardan biriai sigara tutmutar ..• 
(Şüphesiz ki. burad a, sigara İçen bir lı:a
dın için muhtemel olan tehlikeden bah
sediyoruz: 

Şair ve 
Uzak 

Ediplerin 
ve Mevhum 

''Turan,, ideali 
Bir Y e1~ Değildi 

1 - Makine ile veya kalemle yazı ya· 
zarken sigarayı masanın Üzerine bırak
mak baıkalan için olduğu kadar sizin 
de bir rahatsızlık amilidir: Başkalan için 
dumanından zarar görür. cac;aba masa~ 
yı mı yakıyor· Acaba söndii mü? Ateıi 
yere mi düıtüh diye rahat edemezsi· 

niz. 

2 - Sigaradan bir ncfeıı alıp ağızdan 
bu şekilde çıkarmakta yapmacık bir hal 
vardır. Sigara içen bir kimsenin en fazla 
bundan sakınması lazımdır. 

3 - Derin nefes çekip dumanını, göz
leri yarı kapı} arak bırakmak ta yapma 
bir harekettir. Bu harekette sanki: cBa
kın ben sigara içiyorum!> der gibi bir 
mana vardır. 

4 - Sigarayı sonuna kadar ateş par
" klannıza gelinceye kadar içmek de 
güzel bir hareket değildir. Bundrın baş
ka, bu, sigarayı içenin unutgan Veya dal· 
gın olduğuna hir alamettir. 

5 - Sigarayı parmakların ta ucundan 
tutmak da o kimsenin sinirli birisi oldu-

- Nasd ••. Dedi. Maiyetimiz bize kar· 
ıı sadıkane çalışabilecek gibi mi? 

-Hayhay ... 

- Hay hay kafi değil 1 Acaba Leni 
tanıyorlar mı? 

- Bu 600 kişinin hepsi de gönüllü
dür. Özbekler öyle kolay kolay sözlere 
kanmazlar ve itimat etmezler. Kendileri 
cesur, mert ve ayni zamanda yüksek ruh
lu adamlar oldukları için başlarında dai
ma böyle bir adam görmek isterler. O 
takdirde kendilerini düşünmeden ateşe 
atarlar. 

- Mükemmel. •• 
Ali Rıza bey bu esnnda birdenbire bir 

şey hatırladı. Ve: 

- Aman pa~ Hazretleri... Decli. 
Zatıalinize söylemiye unuttum. Daulet
mcn, Acı) ve Hnmdnn beyler ve Şan 
Sultan ile diğer rüesa tamamen bizim ta
rafımız.a geçmek üzere imi ler. 

Malumu aliniz bunlar hepsi Basmacı· 
ların reisleridir. Zatı alinizin harekete 

v .. t • geçmek üzere olduğunuzdan haberdRr gunu gos eıır. 

6 S. b d le olunca kendi aralarında anla§mışlar. - ıgaranın u tarz a, yumru . 
. . . . . . . Zannedenm siz Döıe-mbeye ve oradan 
ıçınde tutulması sııhıbının kuvvetlı ırade-ı F b d 

1
. b l 

h. b" d ld v •• • • eyza a a ge ıncc un arın murahhasları ye sa ıp ır n am o ugunu gostenr. . . •. . . . . _ . 
F k h h ld "f b" h k d v·ı şızı .gorerek emırlerınızı telaldcı edecek-a ·at er a e zan ır are et egı • I 

er. 
dir. - Mükemmel. .. 

anlattıktan sonra. 

- Hakikaten •.. dedi. Mustafa Kemal 
paıa vaziyeti İyi idare ediyor. Muvaffa
kıyet yüzde yüz olacalcbr. 

Bu aözleri dinliyen Ali Rıza bey eğil
di ve yavaıça: 

- Paşam ..• d edi. Bendeniz de aynı 
fikirdeyim. Allah hayırlı etsin. ln~llah 
Türkiye semasındaki hürriyet hava91 bi
zim memleketimize de gelir biz de tam 
bir hürriyete kavu~ınıuş oluruz. 

E.nver pa bu sözlerden sonra sust.u. 
Gözlerini pencereden dışanya çevirdi. 
Baktı. baktı. Sonra ani bir h reketle ar
kaya dönerek gözlerini Ali Rıza beyin 
gözleri içine dikti "'<': 

- Ali Rıza bC"y ... dedi. Mustafa Ke
mal pap Türkiyeyi istiklale kavuııtura
caktır. Biz de Türkistanı hüniycte lca
vu turmak istiyoruz. Belki de bu güzel 
yurd (Turan) bir gün kendi hakimiyetine 
kavuşacak ve bu surede pani lamizm fik
ri tahaltkuk edecektir. 

Enver paşa bu sözleriyle (Pan Tura
nizm) i de tekrar canlandarmıı oluyor
du. 

Esasen o günlere kadar Enver J> sn. 
için en mukaddes ideal bu iki kelime idi. 
Hatta Türkiyede iktidar mevkiinde bu-

-BiTMEDt-
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Bayan Necdet 
Tezgülerin Macerası 

YAZAN: ÜÇ YILDIZ 

Alman yada Yahudilere karşı 
yapılan tazyikten münfeil olarak 

Görülmemiş bir teslihat 
gayreti yapıyor 

Kızları 
~(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 

Hayvanlar cenneti 
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Paris, 1 (P.P.) -

Pöti Pariziyende 
•Piyer Dcnuva
ye• yazıyor : 

Amerikalı bir kadın, kendi 
yavrusu kadar köpeğine 
de şefkatli ve düşkündür. 

atlattım. Hem Şadancl.ğım biken Amerikalılar to
ne kadar ucuza çıhtı .. Adeta kele- talitcr devletlere 
pır.. karşı hiç hi r 1.a

- Kelepir dediğin ne kadar? man bir sevgi duy-
diye sordu. mamışlardır. Bir 

- Elli lira.. kaç haftadan be-
Şadan yatağın üzerine çöker gi- ri Almanyaya kar-

bi oturdu. Acı acı güldü.. şı husumetleri mu-
- Elli lira.. Elli lira.. ve ben azzam ölçüde ge

atelyemi hacizden kurtarmak için Dişlemiştir. 
ihtiyacım ol.an elli lirayı arkadaş- ırYahudi terörü• 
larımdan dilenm.eğe mecbur kalı- nefret ve infialle
yorum .. Bravo Necdet .. Sen haki- rini :;on hadde çı
katen ideal bir hayat arkada1ı, karmıştır. 
bir yuva kadını ·imif•in!... Bu meselede bii-

Bu sözler benim gururumu fena tün Amerikalıla-
halde zedelemifti. nn ayni tarzda 
Şadan beni lıendine layık bir dü~ündüklerini der 

hayat arkadQ.fı görmiyOl'du. Pek hal müşahede et- Bn. Ruzvelt kı.anın ve dama dmın bir dansmı seyredi.yor 
iıla.. V ar•ın görmeain.. Beni on - mi .. lerdir. Gazeteler, umumi cfktırın li- Bu nokta da Rusyadan kovulan yahudi-
dan Fazla takdir edenler olurdu '" 

derleri arasında yer alan siyaset anam- !erin fakir \'e perişan bir halde Amcri-
elbet.. lannın, profesörlerin, rühbanın, iş adam- kaya sığınarak içtimai yardım teşkilatı-
Şadan çıkıp gittikten sonra ak

larının ve memurların hararetli protcs- na bir yük olımılar1d1r. fama kadar kendi kendime dü-
ıtiinJüm. toları hakkında sütunlar doldurmuşlar- 1911 DE 

Kepek bakım evleri Amerikada kadınların hay• 
vanlara karşı olan muhabbetlerine en güzel bir 

örnek teşkil ederler 
r--.-~-~---:-~o;--.,,;-· ~ --r~ 

ff1 

,- dır Mitin' 1 bo k ta• h k tl · l!Hl sen<:'sinde Taftın cümhurrcisi za-
A .__,am g•lJr'm _,,,,_an -·rah yı·- · ger ve Y 0 J are e erı A k C 1 k b R l A ·k l ld l apası ... ..ı-R .... 0 • _.,.. ... meri a üm uırreisinin ·arısı ayan ıızı·e t men a ı Y! ız ar . ..mı 

ne a.-'--tı. · organize edilmiştir. manında, Amerika yine yahudilere kar-
uc Amerikanın cVestiyer Kraliçesi~ Rene Asansörden indi. 

Yahudilere Yardım ı·çm· ı·ancl"r Am" şı yapılan zülmu protesto irin Rusya ile - Bugün, d-dı", "'O'-- u"•u"ldrım'" . '" -..- " K l B d d h S d. l k Çok mu··tees·ı·r ve endi!\eli bir halde 
... :r R ... rik h taraf dan v aktadı dostluk ve ticaret muahedesini feshet- aro roo vay a mcş ur ar 1 0 ·an~ " • 

Çolt yoruldum. Davetli olduğu- anın er ın yagm r. tasında çalışmaktadır. bana doğru geldi. 
muz Y-e gı'demı'yeceg"'ı'm.. Sen DİPLOMASİ ALANINA İNTİKAL mişti. El k k d ,..., fR AL..'dANYA İLE MÜNASEBETLER Onunla şöyle ayak üstü bir kaç dakika ini sı ar en sor um: 
yalnız git. Benim için de bir. ma- EDEN B NEFRET DUYGUSU konuşabildim. - Ne var! yoksa rahatsız mısınız? 

d Amerikan infiali şimdi sarahatle dip- KESİLECEK MİDİR? zeret uy ar. 1 - Şimdi, dedi, işin civcivli zamanı - Hayır, dedi. Ben rahatsız değilim 
_ Benı' tahkı'r etti'gı"' 'n yelmı'- lomnsi alanına intikal etmek üzeredir. Şimdi Amerika ayni sebep er yüzün- f k d h H • . oldugv u için sizinle fazla meşgul olamıya- a at ev e asta var.. emen eve gıt-

Am.,.r'ka } ··k·· t• · ah d'le alc den Almanya ile diplomasi müna<ıebet-
d b · ·· ··1a .. v.. ·· ·· yormu, gı·bı' 1"mdı' de e•mek ,· •tı'- ~ 1 ıu -ume ının Y u 1 r y- k b · · d • B k k' ..,,a aıı, enım uzu agumu go- y- ... .. 1 h cağım. Fakat bir iki saat sonra, müşteri- me mec urıyetın eyım. u a ~m ı 

.. d ki l . yor•un .• dı·ye bag"'ırdım. PekaAlaA hindeki zülum ve tazyik bahsinde liissi- ]erini ke PCek midir? Yahudi a ey tarı wı . d. .. runce e yana arımı avuç arı içı- 0 lerin arkası kesilince daha serbest lcalırız. eg encemız ııuya iı~t11. 
b l k t mill t. hi · t d f kl lın terörün infilakından sonra hiikümete ne aldı. i iyor•un i on bes. gündür bu •u- ya 1 e ın ssıya ın mı ar 1 0 a- r.__ b k 1 h ·) · - Hasta o kadar agvır mı) dıv d b.. .. ·ıı . b h 1 h. izahat vermek için c;ağırı1aa Berlindeki ı:..sasen ir ço gazete erin mu arrn en, 

- Yavrucağım .. merak etme.. vareye gitmek ıçın can alıyor- gın an utun mı etın u a ep ru ı- hatta romancılar bana ekseriya bu ıer- Dedim. 
'Allah kerı'm.. Bu •ıkıntıdan da dum. y,·ne bı'lı'yor-·n kı' oraya yesini müe5.5ir şekilde aksettirecek olan Amerika • büyük elçisi tekrar vazifesi D d D k k k ... l bcst zamanlarımda müracaat ederler. - Maalesef evet.. e i. i i ço uv· 
kurluluTU"'. Go"recek•ı'n •• Ben me- yalnız gı'demem. Mah--· yapıyor- vasıtalara tevessül etmiş bulunmaktadır. başır,m dönmiyecek midir? 1 b b k 1 d 0 b. 

... 0 " 0 - Onlar size niçin müracaat ederler~ 'Vet i ir ronşite ya a an ı. na ızzat 
--n. Geren perşembe günü Berlin hükümeti- Bu meseleler umumi efldirda olduğu murlara vereceğim parayı •ana ... " Güldü. 

b ak "' 'd · d Benı"mle kavga edecek halde ne tevdi edilen protesto notasında Al- kadar siyasi mahfellerde duhi münaka-
ır tıgım ev ı are•ı para.aın an - Mev:ı:u almak için, dedi. Çünkü 

ben bakacağım. Baytara da telefon ettim. 

'da alabilirim. Fakat bunu iateme- değildi. Çok yorgundu. latemiye man yahudilcri gibi yabancı ya}ıudilcr şa edilirken Almanya aleyhindeki ~le- bur-atla !lor s"".9i ... crru ""1r. Maaımıfth 
'Jim. Senin ekonomiye alı.tığını iatemiye kalktı, giyinmeye bCiila- aleyhinde de tatbıkine 1e~ebbüs .,~ilen ~·nn ve :inDal birl :-<ik :A'hterlka liülfüme insanın ne mal o duğu giydi~I lbı eden _.;_--=-----.,."_,;,;;,.:.;;_-
f ' dı. • yahudi aleyhtarı tedbirlerden bansedil- ~tin~ı~· ~b~üıı1i~ik~-µ.i!.UL..~u.M.;.~~-· görünce ne kadar .eviniyorum bil- · d. k 1 ·· ··ı · d d l:ielli olur sözünü §8pkaya tatbik etmek Betti hasta olan köpegvinden tabii yav-

E d _,__ L ı • IR • b' ımeııi bır ooşıansıçtır. şım ıye acar goru memış erece e mu-
•en. Seni bii•bütün •ıkmamak için V en çuıtuı, o•r 10 ftye • n - hiç te doğru değil. Buraya gelen müşte- rusu hasta1anmı• bir anne •efkati ile bah-

k d 'L H~'A "' b k hl' V:ıc:ington hariciye nezaretinde, bari- a.z:r.am bir teslihat gayretine teşci etmış -. .. ·bu parayı ded iiim gibi ar ada. '"'· uıa agzını ıça -~mıyor - -s-

d al ... H J ciye müsteşarı Sumner Velles, J:;an bulunuyor. Salı günü toplanacak olan rilerin içinde çok bahalı ve çolc lüks şap- setti ... 
ka taşıyanlar hazan bahşiş vermeden sı
vışırlar. Bütün ümitleriniz suya düşer .. 

, undan ö iinç acagun. emen u. 
M d b • ' ' d t bu··yu··k eJrisın· e karşı mus·· te."""'a rtlikte yeni kongre Rooseveltin elinden Ame-gidip elbi•emi deği,tireyim. Ak- cua a enım yerımı ave •a- " ,, .. 

l h'b" N be · "' k d k bı·r lisan kullaruruştır. Amer'1-a zulme rik.a domınmasmın ve tayyareciliğinin f411I inJDallah •ana eyi habeT e ge- ı ı aman yın •agına oy u - JA 

lirim. larmı göriince 0 kadar •evindim uğradıkları her yerde yahudilerin dava- müthiş surette takviyesine ait bir tesli-

* 

k . Şad dal • b d ··daf tm . .,.. hat programı alınış bulunacaktır. 
Böyle •Öyledilrten aonra yatak ı.. anın •an yea e n en sını mu aa e ı:ıi.ır. b. . b.l k v h --- - '-- •d A ba k-·' ESKİ YILLARA BİR BAKIŞ ı Bu teslihat kime karşıdır? ır santım ı e oparamıyacagınıza ye- hayvanlar tam bir cennet ayatı ya~r· 

odcuına girdi. ~ta ı i. raSU'a na wrarı- min edersiniz. Halbuki çıkarken onlar )aT ve bu da ancak Amerika kadınlan· 

Yine hazan öyle kirli ve yağli şapkalar Amerikaya hayvanlar cenneti adını 
elinize gelir ki, bunlann !'ahiplerinden bilatereddüt verebiliriz. Çünkü orada 

Karyolanın U•• ... -ı'nd• benim y•- nı ,,.atarak bakıyordu. Ben İ•e ona Vaktiyle programları Rus çarlığının Japonyaya karşı mı? 
~· '"' '"" :r Anı 'k A Ik"- U k ş kta size en dolgun bahşişi verirler nın .. efkat ve ihtimamlan aaycaindedir 

al • · it "itil tl t be Ü l v d::ıhili bir işi teltıkki etmeği reddeden erı a umumı e <trı za ar - " ni ve Lama tav etimı görünce ev- arıı 1 a ı e •• m er •a uru- ki 1 .li nf 1 . 1 A d Bu esnada kapıdan bir müşteri girmiş, 
·•ela" .attt:rdı- Sonra •araldı. yordum. Fakat daha fazla Numan Amerika hariciye müsteşarı Hay, 1902 ngı z rne aat eny e vrupa a zan-
., T-T- - d'ldi.. d k dah gula·· batındaki şapka!'iJe aalonun yolunu tut-Bana döndüğü .zaman yüzü hid- beyle me,gul oluyordum. senesinde vukubulan beyanatında teca- ne ı gın en ço a az meş ur ... 
tlet ve cuabiyetten mo•mor ke•il- Numan bey bana yüluek •e•le: vüze uğrıyan insanlık h11kları namına Zaten Çindeki Amerikan sermayeleri 
mİftİ. - Necdet hanımefendi •• dedi. Amerikanın ihtar ve tevbih hakkına Ampir Stadda yapılan bir gökyaranm 

H · d' d hal B Tuvaletiniz size ne kadar "'Ok ya- malik olduguv nu bildirmekte ve doğru- maliyetinden daha çok bir Ş<:'Y temsil - emen .• flm ı.. er .. u- 3' 

na nereden aatın aldı isen oraya rCtfmlf·· Vücudunuzun bütün gii- dan doğruya Amerikanın menfaatini ih- ediyor mu? Şu halde Amerikahlar an-
iade et .. diye bağırdı... Ve bundan zelliği.ni kavramı,, hele bu renk.. lal eden bir noktaya da dokunm~ idi. cak Almanya ile bir harp ihtimalini dü-
•onra da yapacağın bütün al,,ve- •açlarınızın rengi ile ne kadar da şünüyorlar. Bunun zamanını tesbite ça-
rİJlerde bana dantfacak•ın .• Anla- imtizaç etmif·· hayranlığını büyük bir •amimi- lışmak yersizdir. Fakat her ihtimale kar-
dın mı? Bu iltifat hof11ma gitti. Göz ucu yetle ve hiç bir fenalık dü,ünme- şı hazırlıklı olmak istiyorlar. 

_ Telai etme cicikom, dedim. ile Şadana (ncuılm'f? •• ) Cler gibi den söyliyorda. Ben i•e ondaki bu Amerika umumi efkarı hazırlıksız 

B . L b k '-- • b '--t hav:ranlık kıvılcımını bir ;htiras bulurunalart yüzünden İngiltere ve ır Rerre u a fant"'ı •avareye ar- aR ım.. .r • • 
kamda artıh kaç kerre görülmüf Yemekten •onra dan•ettik. yangınına çevirmek i•tiyor ve Öy- Fransanın Münihte Hitler karşısında 
tuvaletle gidemezdim. Bu benden Numan bey beni üç defa danaa le hareket ediyordum. Çünkü o eğilmelerinden çok heyecanlarunışlardır. 

muıştu. 

Rene Karo] yerinden fuladı: 
- Lütfen şapkanızı ... 

AMERIKALILARDA 
hayvan muhabbeti 

Amerikanın büyük binalarından biri
nin 36 ıncı katında ve bir sigorta kum
panyasında çalışan daktilo Bettiyi de bir 
ltalyan lokantasında arkadaşça ak"'am 
yemeğine davet etmiştim. Sonra da ge
ceyi halk eğlenceleri parkı sayılan Goney 
lsland' da geçirecektik. 

ziyade senin ıerelin .• Daha •onra kaldırdı. Kibar, nazik ve a.ri bir benim genç kızlıh hülyalarımda Ve anlamışlardır ki saygı görmek için 
artıh onu geri gönderemem. Çün- ad';1"dı. Y ,ının genç olm°'!1cuına yer verdiğim ideal zengin koca hazır olmak lazımdır. Ani tehlike1cre 
kü hazır almadım. Kamatµnı tak- ragmen mukemmel da!"e,..dıyordu. idi. karşı pek uzakta bulunmalarına rağmen Akşam paydos saatinde onu kapının 
•itle .• terzi para•ını da ay bafına Bana karfı olan takdırkarlık ve -BiTMEDi- hazır olmak istiyorlar. önünde bekleyordum. 

i 'IW:ih 

'DEMiR MASgE 
Lui iyi muhafaza altındadır ya!.. Nereden biliyorsunuz Sir? Val Dö Gras manastırına götürüyorlar-

- Sir .. O, yüzünde bir maske, sarayın On dördüncü Lui, bir arkadaş gibi dı. 
bodrum katında ve bir odada zincirli- nazınnın omuzuna vurdu : Manastırın •Parlovar• ına muhafızla
dir. Kapısında da müteaddit silfilışörler - Mösyö Luvuva.. Dedi.. Siz, Ro- n ile beraber girdiği zaman bu geniş 

Geçenlerde iki Danimarka köpeği bir 
küçük çocuğa hücum etmişler ve zavallı• 
nın baldınndan, kabasından el kadar e\ 
parçası koparmışlar. 

Köpekleri zabıta yakalamış ve 11ald1-
ran cinsten bu iki köpeği ir.:ıha için biı 
karar almak üzere mahkemeye müracaal 
edilmiş. 

Hakimin karar vereceği ıırada yara
lanan çocuğun annesi mahkemeye ko
şuyor ve hakime yalvarıyor: 

- Köpeklerin hayatlarına dokunma
yın.. Onlan öldürtmeyin.. Çünkü onlaı 
benim yavrumu ııırırlarken bir fenalık 
yaptıklarının farkında değillerdi. 

* 
Kampa çıkarken Amerikalı madam gö• 

züne güneş zarar verecek diye gözlüli 
takmaz. Fakat beraberinde götürdüğü 

köpeğinin gözleri ağrıdığı için burnunun 
üzerine vapur dumanı bir gözlük konul-

nöbet beklemektedirler. zarjla beraber bu izdivaçta matmazelin salonun hafıf ziyası altında ilkönce ken-
- Sen Mars nerede? §ahi.eli olacaksınız .. Bu sıfatla ona ]Szım dine doğru ilerliyen bir rahibenin geniş mll§tur. 
- Muavini Roz.arj ile beraber llon- gelen vesayada bulunacağınıza eminim.. kenarlı beyaz başlığını gördü. Bir kadın memur, bir kadın amele yaz 

Büyük tarihi ve macera 
- 62 -

romanı ı senyör Luinin bulunduğu odanın yanın- Kral böyle söyliyerek Luvuvanın ku- Rahibe : tatilinden iatifade ederek her hangi bir 
daJri odada.. lağma eğildi ve bir şeyler fı.sıldadı. _Matmazel.. Dedi .. Eğer buraya ha- 1eyahate çıkmak isterse evvela köpeğini 

- Sen Mars evli midir? Bu fısıldanan sözler nazın deh§et yatın mağduru olarak sükQn ve ruh is- bırakacağı bakım müessesesinin paraııni 

Luvuva hi.innet ve takdirle kralın 
önünde eğildi. Maamafih içinden ve diş
leri arasından şöyle mırıldandı .. 

- Eğer ortada hiç bir delil olmasay
dı yalnız bu şeytanca düşüncesi kralın 
on üçüncü Luinin oğlu değil, Kardinal 
Mazarenin piçi olduğunu ispata ka.fiydi. 

On dördüncü Lui iliıve etti : 

- Hayır Sir.. içinde bırakarak titretti. tirahati aramağa gelmiş iseniz.. Hoşgel- biriktirir ve bu müesseselerde hayvan1ar 
nüyorJar. _ Ali mösyö Luvuva .• Derhal ve va- ** diniz sadece hayvanlar boğazlanna bakılmak· 

- Kimlerden bahsediyorsun? kit kaybetmeden Val Dö Gras manastı- Matmazel Dö Brevan, yan baygın bir Matmazel Dö Brevanı buraya getir- la kalmaz1ar, temiz hava alırlar, oyun oy-
- Kont Dö Brevanla kızından.. nna giderek matmazel Dö Brevanı ala- halde ve hiç bir muk8vemet gösterme- meğe memur muhafızların zabiti : narlar .. Hatta .. ıpor yaparlar ... 
- Kont Bastilde .• Kw. da Ursülinle- caksınız. den siJAhşörlerin kollan arasında götü- - Hayır, muhterem hemşire, dedi, 

rin manastırında.. - Onu nereye götüreceğim Sir?.. rülmüştü. Ancak arabanın içinde bir matmazelin buraya istirahate gelmesi - BİTMEDİ •• 
- Evet sir .. Ürsülinlerin ınanastınn- - Bastile .. Ba~ı Örada delil mi? parça kendine gelebildi. Luvrda geçen kendi arzulan ile değil .. Majeste kralı- =-=----

da, fakat m~tmazel Dö La Valyerle be- - Evet Sir.. hadiseleri hatırladı.. İlkönce saraydaki mızın emirleri ile olmuştur. Bu hususta- Alman mar$I 
raber. · - Manastıra km almağa giderken Sen asilzade kadınların kendisi ile yakından ki emir de işte .. 

Kral yerinden sıçradı. Marsla Rozarja da haber vereceksiniz, alakolannın manasını düşündü .. Sonra Rahibe, ışığa yaklaşarak kağıdı oku- yavaı çalınacak 
Elini alnına götürdü. sizi Bastilde bekliyecekJer. karşısında birbirine benzer iki adam du. Hitlerin geçen gün imzaladığı bir ka-
- Sahi .. Dedi, bu zavallı La Valyer, (Kral bunları söylerken yazdığı, im- görmüştü. Bunlardan biri kral on dör- Okumasını bitirince dudaklan arasın- rarnameye göre, Almanların milli mar-

benim kendisine olan muhabbetimden zahyarak milhürlediği bir klğıdı harbi- düncü Lui idi. Ondan nefret ediyordu. dan şu kelimeler döküldü : şı olan •Doyçland übcr alles• (Her şe-
şüpheye düştü ve.. ye nazırına lWltarak) ~e emir dedi. Diğeri de sevdiği adamdı. Bu iki ada- - Zavallı ve bahtsız çocuk.. yin üstünde Almanya) bundan sonra 

- Ve, majeste ona matmazel dö &e- Bu gece Bastil zmdamnm papazı mös- mm birbirine benzemesi onu çocukluk Sonra zabite dönerek soğuk bir tavır- gayet yavaş çalınacaktır. 
van her kesten saklamak istedili.miz fe- yö Dö Sen Marsla matmazel dö Bre\Ja- ve gençlik hatıralarına kadar götürdü ... la : Milli marşlar ekseriya ağır ve yavaş 

- Şövalye Dö Lorcnle kontes dö Su
vasona gelince, onlar için de alttan alta 
en büyük düşmanları olan yengem Han
riyctin kinini tahrik kafi ve bir iki aya 
kalmaz, göreceksin Luvuva, Hanriyet 
hem Şövalye Dö Lorcni hem kontes Dö 
Suvasonu dar ağacına veya Bastile de
ğilse bile sürgüne göndermeğe kifayet 

sini edecek kuvvetli sebepler bulacaktır. 
Mor. Luvuva saygı ile başını knldırdı : 

yi de belki söyledi.. nın nik:Ahlamıı kıyacaktır.. Monsenyör Luinin etrafındaki esran - Peki .. Dedi .. Gidebilirsiniz .. Majes- makamlı olduğu halde Alınan In8l'§I 

On dördüncü Lui sarardı. - Ah Sir .. Siz Monsıenı:vör LWnbı JDU- anlar gibi <>Mu .. Anladı ki hakild kral .. tenin emirleri ifa edilecektir. bunlara ni<ıbetle çok luzlı ve adeta biı> 

Bu ihtimal .. Doğru olabilirdi.. hafızını onun ıııi§anlı ve ~ ko- Kalbine hlıldm olan sevgilisi Monsenyör Zabit sel~mladı ve muhafızlarla bera- askeri yürüyüş :mar§tdır. Buna dikkat 
Bir müddet sustuktan .sonra titrek bU cası yapıyoıwunuz.. Fakat 31ll metmMel Luidir .. V.., keodini aflonın derinliğine ber gitti. eden Hitler, Alman milli marşının, bes· 

" sesle : ·Brevan itiraz edene.. 4ıMlim etti ve ıp Allaha bıraktı. fesi aynen kalmak §8rtiyle, daha yava§ 

mon - Majesteleri, dedi, her şeyi güzel 
_ı_o_·n: _ _ -'hesaplnnu~lar. Fakat iki noktayı .. Daha 

-· ~- -- _.. --L!1..J_ --1 • • ,_.._ 
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_ HER GÜN BİR REÇETE -

Asit Sülfürik 
ASiT soLFVRtK: 

_ Ticarette eııblan sülfürilk asit ck
aeriya yabancı maddelere ka111ıktır. Bu 
maddelerden asidi kurtarmak için beher 
litreye 1 .. S santimetre mikibı ili.ve 

edilir. 
Araenik, kurıun gibi yabancı madde-

lere ayrılır. 
BENZlN: 

- Benzinde banzolü ayırt cbnek için 

potasyum iyodür kullanılır. 
Benzin içine potasyum iyodür ata1ırsa 

maviye, banzol ise karmen kırmızı.sına 

boyanır. 

Model almak için hamur: 
540 Gr. Balmumu 
70 • Burgonya zifti 
1 00 • Terebentin 
50 • Zeytin yağ 
150 > iç yai 
Bunlar çolr. hafif alcı üzerinde ısıtılır. 

t'.ridiktcn oonra 
1050 Gr. Patates fckülü 
30 • Kırmızı okr 

ilivc ~dilir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • : 
ı • • • • 
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LiSE 
Ortaokul 
Sanat okulu 

i Talebelerine 
·ı Her gün .Pratik Bilgiler• sütunun·: 

da sizi çok yakından alillr.adar ede- : 
celı: ve bilgilerinizi arttıracak olan 5 

1 (Reçeteleri) takip ediyor musunuz? 5 
i Bu küçük sütunun sizlere çok bü- 5 
: ytık faydalan olacağını unutmayınız. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sovyetler 

-~-:-...,,...,.7--::--"""-"'"'-----:-- -:--:""'~==~~-=--~========~--~~'"""""'""""""~"'""""' ......... ==""""""-===S~AHIFE~~,l,.7] 
Futbolda açık bir Yurdda Bizerta limanı bir 

profesyonellik başladı nı;;::c,ven!:!!:kü Fransız Cebelüttarıkıdı 
Beden terbiyesi teşkilatı11ın rnekteplerimiz

de hazırladığı spor hareketi 

Orta ve yüksek tnhsil genç1iğinin , ye
ni beden terbiyesi teşkilatı için de yer 
alan spor kulüplerine intisaplarının 939 
yılının ilk gününden itibaren n1enedil
miş bulunması spor kulüplerini istinat
sız bırakmıştır. Okul çağındaki gençler
den teşekkül eden genç takımlarını kay
beden kulüpler ya dağılmağa, yahut ta 
ismi var, cismi yok bir hale gelmeğe 

mahkilmdurlar. lzmirde bir spor kulü
bünün mevcut 64 futbolcu lisansından 
48 zi, mektep talebelerine ait olduğu 

için teşkirnta iade olunınuştur. Kalan 
16 lisansın dokuzu futbola veda etmiş 
olanlara aittir. 
Şu halde bu kulüp, önümüzdeki haf

ta içinde yedi kişilik bir kadro ile spor 
sahasına çıkmak mevkiindedir. 

Diln Istanbulda bir kulüp tarafından 
Izınirdeki iki oyuncudan biri doksan, 
diğerine yüz yirmi lira maaş tekli! olun
muştur. Evvelce, böyle bir teklif karşı
sında üzülmek ve mücadele etmek icap 
ederdi. Bugün arlık buna mahal yok
tur. Açık bir profesyonellik yoluna dö
külmek zaruretiyle karşılaşan spor ku
IUplerinin bu şekilde hareketlerini tabii 
görmek icap edecektir . 

Spor ku!Uplerinin ötedenberi dayan
dıkları ka ak mekteplerdi. Genç ta
kımlar, m tepli gençler tarafından teş
kil edilerek birinci takunların kadroları 
hazırlanırdı. Bugün, esas kaynağından 
mahrum kalan spor kulilpleri, kadrola
rındaki futbolcuların mühlın bir kısmını 

kaybetmişlerdir. 

* Yeni beden terbiyesi teşkilatının mem
lekete yeni bir spor bünyesi ve spor ah
lakı getireceğine bütün ümitlerimizle 
inanmış bulunuyoruz. Başlangıç cidden 
güzeldir. Mektepler içinde spor teşkilat
ları kurulacaktır. Hazirandan itibaren 
mektepl ... , kendi kültür müesseseleri 

adına lik maçlarına da gireceklerdir. 
Mekteplerde kızlar için spor kursları, 

beden terbiyesi hareketleri, hafif spor
lar, basketbol, voleybol hatta basibol bi
le oynatılacaktır. Kız çocuklar arasın

dan atletler ye~eceği de tahmin olunu-
yor. 

Bu bahis üzerinde hatıra gelen bazı 
noktaları açmak faydalıdır, sanıyoruz. 

1 - Türkiyede, mevzuata uygun ola
rak teşekkül edecek yeni spor kulilpleri
nin Istanbul, Ankara ve Izmirden baş
ka yerlerde faaliyet göstermeleri meş
kuktur. Spor ku!Upleri, eğer maddi im
kAnlar temin ederlerse zaruri bir pro
fesyonellik yoluna gireceklerdir. Mev
cut beş, on oyuncu bilyük ücretlerle bir 
kulüpten diğerine geçeceklerdir. 

2 ~ Profesyonelliğe taraftar olmadığı
nı resmi ağızlarla tevsik eden teşkilat, 

bu cereyan karş>Sında şilphesiz ki has
sasiyet gösterecek, icap eden tedbirleri 
de alacaktır. 
Şimdi kulüp kadrolarının haricinde, 

amatör ruhunu benimsemiş kulilplerin 
tesisi istihdaf edilmiş olması muhtemel
dir. 

* Mektepler içinde spor organizasyonla-
rı yapmak mümkün müdür? Mektep 
idarecilerinin, hazırlanacak talimatlara 
uyarak, mektepler içinde işliyen bir spor 
havası yaratmaları bize müşkül görünil
yor, hattı!, dersine layıkiyle çalışmıyan 
talebenin, dersinden fena not aldığı gün 
bir futbol maçına sokulması bile müna
kaşa mevzuu olabilecektir. 

Bugün Ijmirde spor muvazenesi bo -
zulmuştur. Yeni teşkilatın, bu mahzurun 
yanında sperumuz için gilzel neticeler 
hazırlamakta olduğuna kanüz. Bu güzel 
neticelere, organizasyonun bir an evvel 
belirmesine intizar ediyoruz. 

Bffi SPORCU 

'----- -
Ankara, 5 (Ö.R) - Akşam hava ra

poru : 5/ 1/ 939 gündüz silhunetleri ce
nup bölgeleriyle doğu Anadoluda yedi 
derece düşmüş, memleketin diğer böl
gelerinde 1 - 5 derece kadar yükselmiş
tir. En yUksek sübunetler Balıkesirde 

11, Bodrum ve Antalyada 12, Adana ve 
Sinopta 14 derecedir. 
Semanın hali ve yağış vaziyeti : Trak

ya, Kocaeli ve Egede hava kapalı ve yer 
yer yağışlı, diğer bölgelerde bulutlu 
geçmiştir. 

RUzgArlar Trakya, Kocaeli ve Egede 
cenuptan, diğer bölgelerde şimal istika
metinden saniyede en çok beş metre 
sür'atle esmiştir. 

Muhtemel hava : Memleketimizin şark 
kısımlan yüksek ve diğer bölgeleri ise 
nisbi düşük tazyikin tesiri altında oldu
ğwıa göre yarın hava Karadeniz kıyıla
nnda yağmurlu, Trakya, Kocaeli ve or
ta Anadolunun garp kısımlarında çok 
bulutlu ve az ihtimalle mevzii yağışlı, 

diğer bölgelerde bulutlu geçecektir. 
Rüzgarlar orta Anadolu ile doğu ve ce
nubi şarkl Anadoluda sakin, cenubi 
Anadoluda şimalden, Trakya, Ege, Ka
radeniz bölgelerinde şimali şarkiden or
ta kuvvetle esecektir. 

Bugün Ankarada hava az bulutlu rüz
gArsız geçmiştir. En yüksek sühunet 5 
derece hava tazyiki 1024 milibardır. İs
tanbulda hava kapalı ve hafif yağmurlu 
geçmiş, rüzgh şimall şarkiden saniyede 
en çok üç metre !uzla esmiştir. En yük
sek sühunet 11 derece, hava tazyiki bin 
on altı milibardır. 

~ r~~sızlar ~i~ertada yer altında ve yer 
ustunde buyuk tahkimat yapıyorlar 

Tunustak.i Bizerta limanına cFransız 

Cebelüttarıkı> ismi verilmektedir. Bu
rası hakikaten Sardonya ve Sicilya ada
ları arasında ge~ bir boğaz teşkil et
mektedir ve Italyanın bu boğazdaki 
Pantellaria adasına mııkabil büyük bir 
müstalıkem mevkidir. 

•Fransız Cebelüttarıkı• Tunusun şi
malinde kuvvetli bir deniz üssüdür. Ve 
Tunusa gerek denizden, gerek havadan 
gelecek bir taarruza karşı büyük müda
faa tertibatı ile tahkim edilmiş bulun -
maktadır. 

Fransa Bizertanın talıkim.i.ne bilhassa 
son zamanlarda bilyük bir hız v ... miştir 
ki bu da ltalyanın Sardonyada, Sicilya
da ve Pantellaria adalarındaki tahkima
tına mukabele sayılmaktadır. 

Italyanın bilhassa Pantellariayı tahki
mi ile, bu geçidi kapamak ve bu suretle 
Ingilterenin şark yolunu kesmek niye
tinde olduğu son zamanlarda endişe do
ğuran düşüncelerden r ' . . · Buna mu-
kabil Ingiltere Maltay · -n etmekte-
dir ki, oda BUyük Brit• nın Akdeniz-
deki en kuvvetli nöbetçisi sayılmakta
dır. 

Bir taraftan Italyanın Sardonya, Si
cilya ve çok küçük, fakat mevkil kuv
vetli olan Pantellaria adasındaki tahki
matı, diğer taraftan, buna mukabil, 
Fransanın Bizertada, Ingilterenin Mal-

az sonra başımın üzerinden i1ç büyü]ı 
bombardıman tayyaresinin geçtiğini . 
dilm. Bunlar, limandaki filoya gö.,. 
tayyarelerd.i. menııup 

cGördi.ilderim, şiiphesiz ı..: B " 
, -ki tahkim -. ızerta-
WI a\ın pelr. Jr.üçüJr. bir kıs 
Askeri sırlan ifşa etmi§ olmaks mıdır. 
nız şunu söyliyebiliri.ın ki, B~:: 
tahkimatın büyük bir kısmı yer altın
dadır. 

c Yer altında sililı ve top de lan 
cephanelikler, tahtelbahirlerin .J:izi~ 
altından girerek saklanacakları yerler 
vardır. Aynı zamanda gene yer altında 
bir takım i§çilerin çalıştıkları yeri b 
1 

er u-
unmaktaclır ki bunlara yeraltı silah lab

rikalan diyebiliriz. 

cB~ suretle, Fransanın, şimall Afri
ka mUstemlekelerini bUyük bir müdaf 
tertibatı altına aldığı görülUyor B· taaa . ır _ 
raftan Libya hududundaki <Afrika M a-
j ino haltı> diğer taraftan Cezairle Tunwı 
arasında yapılmakta olan askeri yollarla 
Fransanın bu toprakları bir çelik ç _ 
ber içine alınm~ oluyor. em 

cltalya her halde burada ne denizden 
girebilecektir, ne de karadan.. Böyle 
bir teşebbilste bulunursa bUyük bir ric
ale uğrıyacağı beklenebilir• 

(Deyli Her11ld) • 

tada aldığı tedbirler bugünkü Akdeniz 

1 1 
meselesinin en endişeli ve mühim nok- 1 Satı 1) k 

ta Yan tasını teşkil etmektedir. Bunun için, ge-
rek Bizertanın, gerek MaJtanın tahkimi Nazillide tapucu Rağıp kah-
Fransa ·ç· ld - kad Ingilt · · vesinde tam teaiaath ve gayet az 

Bilardo 

Gazeteler]• tehdı•t ı ın o ugu ar ere ıçın de mühim bir meseledir. kullanılmı§ iki bilirdo satılıktır. 

l 
Fransanın Bizertadaki tahkimatını, lstiyenlerin ayni mahaUe müra-

S a VU r Uy O r ar müsaade edildiği nisbette gezmiş olan caatlan. t-4 
b lngi!iz -CZZZZ71TLTLr,czzzz,=122:zıoll 

Roma 5 ( ö.R) _ ltalyan gazeteleri ir · · gazetecisi gördüklerini şöyle 
anlatıyor: 

Fransız baJVekili B. Daladiyenin ıeyaha-
cTunustan şimale doğru giden yol Ak- , 

tini, gittiği yerlerde Italya aleyhine ya- r l 
deniz sahilin. e yaklaşırken,.daha Bizer- B o R s A pılan nümayişleri adım adım takip et-

K H lt H B k l k d. I taya on mil kala, etraftaki tepelerde, U UT Q an ıg\J ına meB:e :~:~elezdcn biri: :~:';"r:;' gU=~i ile hi~ t~ filı:-1' ----~0-Z_ÜM ____ __. 
J J • q - Fransa ile aramızda görülecek he- ıı.::::Ouz~en ı ınşaat gonnıye aş-

n r J Q nJ.,. mo t••n sarlar kabarmıştır. Bunlann son ıanti- <Bunlar fasılalarla denize kadar de- 316 Ş. Riza ha. 16 16 2S 
Dırııgıııuc; ....,._ •• - cocuk babasının yenl - Afıfc'-•• m_ınc l<~!!r görülccciijndc üpheleri ol- .................... ~. .. nh:l "-""""ft .... lıet'- 226 j. Taranto Ma. 16 50 17 25 

Y 
Her K A e ğildir. Sahildeki müstahkem meVi - 842 Yektın .=;;._.........: 

ağmur bir cok dilekleri vardır ocatepe m - birbirlerine yeraltı mecralariyle baglı- 644742 Eski yekıln 
ı ' • k gidecek ,ıır. . ken 645584 Umumi yekiın 

Sovyetler birliğinde kara topraklar Fakat- En mühinllni çilte tedrisat derdin~ fi aya cBizertaya girdiğiniz =: ıse - No. 7 
ıntakasında yapılan sun't yağmur1·· t~c- care bu1Uftltt8Sldır Beynelmilel Nevyork sergisi, mal\ı.m dinizi güzel bir şehirde bl uy:u:~· No. 8 

14 50 
15 

pı . bu tarzda.ltl sulaıha usu unun. ~ ... - . b' yısta açılacak ve Binalar güneşin altında par ama . ' - N 9 
,u1>elerı~ ve sebze randımanını mUhim YAZAN : Sermed Ertunç ~=e=· deıriş~;ak edecektir. deler göz kamaştırıcı bir güneş ıle çal- N:: 10 
bububa _.,~dı'-ını ispat etmiştir. ç •umu son verem ılan hazır k ktadır 11 

~ .... a.,... " " _ BAŞTARAFI ı tNCI SAYFADA - tun, bakhrdım. oeug Fa- İ·"·ak münasebetiyle yap - anma · dimi" t ne No. ,_ tl•drote'-"- e-...,ıus·· il sun ı k •••dını ,~ ekt cŞehirde do'··ırken ken . ersa - l.N,.... 
,,.. """" wow ' (cla"kebn" c tutturmadan ur- . lıkl> h•mm:yetle devam edilrn e- ~ ..., ..... ••,..qkO'l8 kin .. da getir ve çekenleri görerek inlemiş bir baba amı ara e ~ b ld T rsanerun kapısı-,,..,.. • . u··ç ma · e vucu - k d.. .. .. .. kı" Vekil'- bunu yap • · ··nünde u um. e 

Çın t ~•nunuz -- nın ° il · ı· 157 Ş. Remzi 
ğtnur l gibi derd yanacağım. a u~ • dir. Hami b .... k bir demir zencir ger mış 1· 

ya telik '-- s· k" b" k k b b ld nuz Bü yan nice binlerce baba vardır. l d' Hu··kum·· e"-'• sergı· merasimine .- na uyu rd gos·· terdi ınişlir· . -yanŞinin ince me .,.,. ız ı ır aç ere a a o u . • 1 f laket er ır. ~·- to Nöbetçi hüviyetimi so u ve . -
f,{übeJl~ . Çellahinsk traktör fab- tün babalar gibi bcnU:n bu acı sözlerimi Bu sabahçı olunca ~ c~..;'ı..a derdlcri diye mektep gemisiyle Koca= l r: ğim evrakı dikkatle tetkik etti: So~ 

172837 Eski yekôn 
172994 Umumi yekiln 

ruJu ~tından tırtıl tekerlekli ve berkesdcn daha iyi duyareınız. Biz zaval- öğlenci olursa onun a dosunu gönderecektir. Bu ge ~ e anıma sUngülü bir nöbetçi verdi ve ıçe-
aID"'°" k lıların, bedbaht eden, günlerce, hafta- vardır. . uk niz talebesi AmeriJ<aya gidece . yn"de daima onunla beraber dolaştun. 

riJ<a5l ııı .. .. bir traktör üzerine O- Sabah eaat sekizde kalkan hır ç"'.' Gemil '-'·in sergiden dönerlerken .. k uh- 2014 çuval Buğday 
1 ıııatörlu iminde 200 ilA 250 larea hatta aylarca ncıc yüzü göetermi- . z Sına- er~- - cTersanenin rıhtımında büyu m. 

ıDni~-ı.:ta_ve_:~~u makine, her ne- yen ve belki de ömrünün eonuna kadar on birde öğle ı,"emcğ'.~ yı~e p.aydosu Frarısız ve Alman tedirUınanlarına ugrıya- ripler ve torpitolar sıralan~ış.~ır:. Bıraz ~ çç~:~ ~=a 
lı..~~- ,.; bütün tarlalarda \ztırap içinde yaşatan bir derdimiz var. cnalcyh mcktc c aç gı c'j, mek gö- cağ:ı haber verilınek . <laha uzakta siyah boyalı iki buyuk tah-
r-.-;;r .. ihtiva eden (Çifte tcdrieat derdi). yoktur ki evine gclein ya ut yed k • t ~ ""•-anları lbahir durmaktadır. Tahtelbahirlerin 222 çuval Haşhaş 

. ]<ültiirU u-Air d türsün. Ya üç buçuğa kadar aç uracBa Macarıs an ........ - te 'imişti 58 balya Pamuk 

13 

5 

45 
150 

15 75 
17 
19 25 

14 50 

5 562!i 
18 50 
12 50 
18 
47 

470 '~ ... _.ı.bi}sxıel"~'hd<tarlık küçük zi- Aile felaketi ile ne münaoebcti var i- . . . 1 '-- doyuracak. u il M ar hükümeti uzun toplan havaya doğru çevrı . . 12848 kental Palamut 
~- _,ı.<ne 20 ki bü. k . . d "il " anl t . yahut hır sımıt c ,...rnını . .k e aC B d tayyare sesi işittim ve bır 

"-'~cı· ııı- ' tıpkı öte - yecc sınız cg m1' a ayım. k o mıncı sındaki -uz·· akere c u sıra a . ----------------
birUkleri içindir v;,ze mevya, her Çocuğunuz yedi yaıında. Mektebe baı- da günah... Bu da yazı . . . 1 kalır ara ••• kil B I -

raat . . bttbubat, s .' idedir lıyacak. Bu zevkin eıırhoıluğu içinde ne- gıdasını almazsa büy~roı··czh. tzalıyıklara d~ Budapeşte 5 (ö.R) - Başve . m-
ariiğü gıbı'.. kııJ1aııılabilme . h 1 d 1 k 1 ve her tur u as a redi ile Macaristan Almanlarının Füh-
't·u -.r!U k''"urde lelere '··dar f•~ lcr yapmadınız, neler azır ama mız ... cı ız a ır ki "--'· l "" ""' .., ki d kal ren· doktor Paso arasında · m.,,..,.ere e-

k uz.ak ınesa ti.f boruları Oıümesin diye eldivenler içinde sa an~ namze ır. s· de bü~ 
Suyu Ço bayı, p0rta .. . mıt mincik cllcrilc güç kavradığı çantaaı Bu küçükler i~in. Bakandun. tr ri kat'! bir safhaya girmiştir. Alman nas-

k 
rtan bu tulUJXI . eden üçüncu tıp ek .. ki . ·n derdımız var ır. yonalist lideri Macaristan Almanlar.' için 

ı . . ... ihtiva bab- elinde, komıu arkadaıile yanyana m tc- yu er ıçı . b . Sekizde ak t 
bir irrıgatörll b .. yük sebze be giden çocuğunu muhabbetle teşyi Çocuğunuz Lise tale el••· ·.·d cek uzak nasyonal sosyalizmi serbestçe t ıp e -

ve . . e bil:bSSS" u bahçeler için- . . . .. derse girecek. Eğer vesait e gı c . Bak ınek, yani Alınan ailesinin bir cüz,ü ol-
ınakine ıs ' e bilhassa . ekt _ eden bir ana ve babantn zevkını slZ uç !"· t a- Hitl •-tar v -'-ilm e d ız le .,.et" dukl••ını ve reislerinin de Adoll . er 
çeleri, tar.wo araziyi sulaya.u kere baba olan sayın bakan her halde bir yer e oturuyorsan d H -

60 
hektar nım. Akşamlan da ayn bir der.: cır olduğunu ilan eylemek hakkını istcmek-

dir. oletz çok iyi bilirsiniz. Ve sevinçle giden çocu- Ik .. d Kızınız henu:z ge - tedir. 
<lir. takastnda l{oms<>D1aııılmı 

8 
g·unuzun arkasından kalbinizin sızladığı- taraf karan ı ıçın e. b d 

-·n •-·'I y . B .... tü ve ıztlra ı a 111' ---
SaratoV "~ "'"' b'l" . . ç·· k'' - ( mcmış... unun uzun ,_ ~ yağutUr h nı da 1 ırsınız. un u çocugunuz &a.. dece ana.. GanJ· nehrı· AUahın 

olkh znda sun ı ~.ı.yı ına su- S b h eh" . d 7 5 ba•,kadır. Görüyorsunuz ya sa . 1< o b r· ya% bus-- .. . bahçı) dır. a a ,ın z ırın e saat , bahsethm ...,,.... d 
1 lıdan e ı, an uç ınıs- ' nın babanın derdlerinden . . av..-.arm an 

başlan• a tarlalara naz8T da Ü da daha bir gün evvel siz henüz yatağı- • . ki . de sız so- ,,_ 
lü, suJanınlY80 $talin koJkbozu ç ızda yattığınız bir saatte o mincik yav- Çocuklarla öğrctmcnlerın nı çikıyorntUŞ... . 
li fazlalaşınıştır· -'-•ulu·· aJroıştır. n - k ...... k run ... Alacağıruz cevaplar çok acıdır. Hindistanın en mistik yerlerindcn bı-

. . car tn""" rucak ya "gmura çamura ragmen uçucu fi c 
li ~<>n k dar Sazan 70 _ 7 5 mevcutlu sını arın Y - risi addedilen mukaddes Benares şehri 

buçuk ınıs .-- b" u;;.;nde 100 a ·- rlcrinin tahammül cdcmiyeceği kadar . . ·z benden 
Sovyetler ır .,-- . · çalış- cıgc b .d k .. b tiştireccği talebenin kıymetını sı dindar Hinduların mekkesidir. 

Halen ~ - ur ınaJ<ines• sert bir havada mcktc c gı ece uç eı . . . . BT rum bana vere- ' edenl fündistanın 
rnua71Zam sun ı ya~ın n _ .. ...,an}arda, bu . .. onra da soğuğa tahammül edemiyen daha iyi bılırsınız. ı ıyo . d" Bu şehri ziyaret er 

~-.ıu··-. so ,,,.,.. - gun s b . d'dcn tahmın c ıyo- her tarafından gelmiş yüzlerce ınsanla 
maktadır . .r..Ift.l ;:, ..... , ünde vücuda ge ff"s cihazı bozulacak. Ve haftasına ceğini;r; ceva ı şım 1 

ak
. !erin seri ha tene u 1 k 1 t '(t t d rum. h karşılaşır. Bu insanlar din namına vü-

ın ıne t g-unuz anjin e yataca . ş e çı e e - ( N 1 bı"namız yok. ocamız il k bu sıı 'hn · e başlamış ır. çocu d 1 · · · ·· ım cutlarını bin türlü ç· eye oyar, -tirı esın . 'lk me§Um müj e eyıcısı o anıın e yapa ' k) I Hin -==-- rısatın ı . . ak yok, en açık lisanla paramız yo . retle sevap kazanmıya çalışır ar. . -
. b n~it yapacak, hır ıhter yapac • dind 

Pe
...,e-; rıkaraft bır ro k y • •-ıc bu··tu·· n bu yaz..lıklarım ya. n.a yana &uların itikadına göre, her . ar ın-
• y ••- Y b" t frit takip edece . . . avrucagın ~ T da h. ç 

Öıd.ı.a. onu ır e d 1 k derd d'o'ktüklerim bunun çaresını anlat- san mukaddes Ganj nehri suyun ı 
(<adılt - . -'·••an ita- .. - asını birer birer ze c eyccc ... d ık g .. nahla-

al 
tind perçcmı ÇUU» bütun az d b. k .. d' B nun bir tek çaresi. var ır. olmazsa bir kerre yarı Y anıp u .. 

Saç tuv ~- cndrada ölmüştür. Ve- s· .. bir zatürree ve arkasın an lT ma ıçın ır. u t "- - -=-1 lidir Onların dinine go-
gtın Lo ır gun ih t Bin ihtimamla Paralı resmi mektep açmak... şte iki rını rem.u..ıeme . b 

dtn geçen .. çil ·ısmindeki bu ka- f'lccnb ve n aye . . .. . . . 1 d·• . G . _,__. Hinduların Allah• Bra -
k 

tes Çor za u d""" . resmi mektep, biri para ı, ıgerı parasız.. re, an] ncıırı ak '·· Bu 
rena Vis on . d bir ailesine 1 d"•. ·ız ve üzerine titre ıgınız çocu- d d f kırm tauu . · asilza e bes e ıgın h h isteyen çocuğunu paralıya gön ersin... manın ayakların an ış · .. 
dm ingılterenın 1 . de attan düş- .. .. .. sonuna kadar asta, er d ı"ti' barla ıns· an gu··nahını temizler ve.ole- ' 

1900 sene erın ğunuz omrunun d .. isteyen parasıza ... Veyahut vari atı mu- ' . b" mevki ha-
ınerısuptur. atanmış\ı·· Sonradan şeyden her zevkten mahrum, "'."~ et go· ayyen bir miktardan !azla olan herkes ki dünyada kendisine eyı ır 
rnüs ve alnından yar kapatınak için sa- •. b" • nda hayata gözlennı yuma· - 1 • b ayı recegı ır a . . k rocuğunu parah mektebe vermege mec· zır ar. . dan 
yeri kalan u yar em şekline koy- 1 Sa ın Vekil bunun ıçın ar asın- ' d b 1 ölmezden evvel Gani nehrı suyun 

.. lasmlDl perç aklit cak. ştc y 1 k' b . bur olsun .. Dereeniz para a u ureunuz, . . . inSall öldükten sonra 
çının on b .. tün kadınlar onu t dan kalbiniz eızlayacak ... Nası ı enım mektep de bulursunuz ..• Her şey bulur- bır kerre ıçen bır . Hindulardan 
ınuştu. Fakat, u oda olmuştur. sızlamıştır. h k'k Hatta daha bir çok şeyler bu- yeniden doğmıyacaktır· . la da bo-
etmişler ve perçern m 1 • masal değil bir a ı at· sunuz .. • ı.n.san Gani nehri su rtn 

Bu an attıgım d 1 uz Bakanım. O biçare parasız, ye- yüzlerce ··Jd"'-ten ·~•a ce-
'ZZZ1 k 1·d batın an ursun "··'-·ak ölrnekte ve o ...,. .~~ 

e 
kaynağıdır.. tir. Aynen bir tc ev a ımın . . ocuklara birer elbise birer de sıcak """"' G sularına 

Çocıık zevk ve neş 1 · · içi hır matem hm ç Bak setleri yakılarak külleri allJ 
- y Jda bir lira ver .. Ço- geçmiş, ay arca cvımın . ..k.. b 1 kma. •• Saygılarım muhterem anım. 

Çocugu sev.. ı.. ol' haneye dönmiiJtü. Allaha bın şu urBakcn o KiasY8ker : S. Eıtunc; atıJmaktadır· 
k kurumuna uye ... - bakabilecek bir insandım. -

.çu ~LZYJiZJ çocuguna 
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dün Hitlerle görüştü 
Der Gü.:n·Bir .Ui~e. 

- . l . -. • • :, . • - - • 

Arzusuz geçen ~ünler ... - EAŞT ARAFI 1 INCt SAYFADA - den çekilmesi, Fransaya ve Sovyet Rus
yaya karşı vaz.iyeti, ekalliyetler mese
lesi ve diğer mescle1erclir. Bunların hepsi 
ınlizakere ve derhal halledilecektir. 

Az evvel boşalan sigara paketini yere 
atarken nasılsn nnzarlanm kutunun ar· 
kasına ili,ti. Burada fersiz bir kurşun ka
lemiyle yazılmış olan şu kelimeleri ve 
tarihi gördüm. cArzu5uz geçen giinler •.. 
23, 1 t,938> 

Ve hatırladım. Ben dün gece yeni bir 
insan tnnımıştım. Ve bu yeni tanıdığım 
do!t dertleşmek ihtiyacını duyan her in
wn gibi bir içki masasının başında ve 
ancak bir saat devam edebilen bir ko
nuşmamız e.snn!ında banıı bütün içini 
ve dertlerini döküvermişti. ince pa.rmak
ları kıvırcık saçları arasındn ve dudakl:ı
nnda bitmek üzere olan bir sİRara old.ı
ğu halde bana yavaşça şunları anlatmış
tı: 

c - Bu sabah bayınm s;;ıbahı olmnsınıı 
rağmen gene erkenden u_,nnclım. Ciineş 
odamın sarı pati ka pcrdcl<'rind.:n l'ÜLÜ

)üp boş yatak odamın eski taht:ıları üze
rinde henüz ince şekiller çiz.yor ve dı
şardan İçeriye, çok U7.ddardnn ve arı:ıd:ı 
sırada geçtikleri anlaşılan tramvay ve 
otomobillerin gürültüleri duyuluyurdu. 
Her günkünün aksine olarak bu sabah 
tenbel tenbcl yntağımda yatmak için, 
içimde önüme geçilmez bir takım hisle· 
rin gelip geçtiğini duyuyordum. 

olmak istediKimi sordum. /\yağımla he
men oracıktaki yaprak yığınlarına bir 
tekme savurarak hiı; dedim hiç bir şey 
iı:temiyorum ... 

Varşova 5 (Ö.R) - Hariciye nazırı 
B.Bck'in Şansölye Hit1erle miilfıkatı 

Varsova siyasi ve diplomatik mahlilie
rinclc en büyük bir aluka uyandırmakta
dır. Umumi intiba ~uclur: Bu mülnka-

Halbuki istesem şimdi buradan kc:lkar tın yalnız Lehistan ve Almanya arasın
bir tramvaya binerek eve gider; ve der- dnki müstakbel münasebetler bak1mm
hal giyinip bir dakika da traş olduktan dan değil, aynı umanda merkezi Av
sonra daha bir hafta evvelinden bu tntil rupadn Alman siyasetinin inkişafı bakı
günlerinde buluşmamız için sözleştiğimiz mından da belli başlı bir <'h"mmiyeti o1n
sevgilimin evine gidebilirdim. Ve onunla caktır. Bütün tnhminler B. Hitlerle B. 
günesli bir odada, pirinç bir m~mgalın Bek arasında görüşmenin, hiç olmazsa 
baş ucunda yan yona diz dize oturup sa- bidayette, şu veya bu hususi noktaya 
atlerce konusabilirdik. 1 Ier zaman İ'? dö- değil, fakat Almanyanın umulJ1İ siyasc
nüşilnde vapura giderken onun. kcr.di tine şamil olacağı merkezindedir. Yani 
kapıları öniinc!e beni beklemesi ve ,jki Almanya vaziyetini açıkça tarif etmek 
dakikacık olsun konuşma.mı?. b~·m ne mevkiinde olacaktır. Iki hüki.imet adamı 
kadnr saadet verirdi. müşterek bir münakaşa esası bulunca 

Kendi kendime; şimdi beni s:ıbıı.lıtan hususi noktaların müzakercsin~ geçzbi
beri hazırlnnmış beklerler niye .,öylen- leccklcrdir. Bunlar da Danzig, Bomran
dil·ten sonra tuh11f tt•hnf tehe., .. ü.,., C'dc- yadan gececek Otostrod. Karpat altı Uk
rck yerimden bılhım. Ve r:e"le muayyen rany&sı, Lchistamn milletler cemiyt-tin
bir hedefim olmaksızın önümdeki yol-

Diğer haberler daha mühim bir Mdi
seye işaret ediyorlar: Bu da Alman ha
riciye nazırı Fon Ribbcntropun yakında 
Varşovayı ziyaretidir. Çoktanberi tah
min edilmekte olan bu seyahatin tarihi 
henüz kat'i olarak tesbit <.'dilmemic:$e 
d.. Berştesgaden mülakatından ve Al
man hariciye nazırının Varşova:vı ziya
rclinden Eonra Alman - Leh itilaf siya
.!"elinin devam <>ftiqi tezahür edecektir. 

B 0 rlin 5 (ö.m - Akşam sa"t lG,30-
da Bcrştesradendc B. Hitlerle Lehistan 
haririye nazırı B. Pt>kin mtilt.bıfüı.rı hn
)a devam ediyordu. Bu mülakatın Al -
ma•ıyanm f<'c;cbhü~ivlC' yapıldıP.ı kaycle 
";>y:ındır. M 0 m<.'1 ve Danzirı mec:elelerin
<len Karpat Ukranyası ve Leh - Sovyet 
mün2seb"11erine kadar hiitün m"seleler 
:_-özden gc,.irilecek tir. 

lardan birinde yürümeğc başladım. iş

te az;zim. .• Bijtün bugünkü r•ht,ımda, 

boş pnrklardaki ıslak banklar iizerinde, 
knoılarını kimı:elerin açmadıl:,'1 yaz kah
vt:lerinde ve cüneşli kaldınmlarda :;eçir
dikten sonra buraya, geldim. işte ~imdi 

Stalin~ Hitler, Musoli ni 
yeni yıla nasıl girdiler? 

de gördüğün gibi miitemadiyen İçiyor· 
Her snbah mutndım veçhile i~imı: git- dum. 

- BA~TA!:.AFl 4 NCÜ SAHİFEDE - riçte ve istediği kadar arslanlar gibi 
ğil fakat hemşiresi İdanın yardımını ka-1 gükremehte serbesttir. Yeter ki akşam 
bul ederek güzel bir villaya geçti. ~ekiz buçuk oldu mu yemeğe eve! gel-

• 

1t.. t:A .. •&•11n Cuma 019 
6 Son Kanan cama '39 

::s:::zs 

rr;;lfl<" "' 
diyip geçmeyin 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir. 

iste • 
9rıp 

1 

böyle başlar! 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P 1 R 1 N alınızl 

ısrarla 

isteyiniz! 
Aspirin'in tesirli ve hakik~ oldu~unu Eİ) markası garanti eder. 

Satınahrken dı~ında ve tabletlerin üstünd~ 
ffi markasının bulunmasına dikkat ediniz. 

.. 

mck Üzere c6,30~ da Bc~iktaştan kalkan Fakat emin ol lıu halimden hen kork
Osküdar vnpurunn yetişmek için erkı-n- mağa haşladım. zira; böyle diiııiindüğüm 
den sokağa fırlardığım zaman rastladı- ve hayatı böyle yasadığım günlf'rimcle 
ğım beyaz, kalaylı kaplarını sırtına vur- benim için varlığımla yokluğumun hi-: 
muş uykulu gözleriyle mahmur bakan bir forkı knlmıyor. Ve ben bu ıırzusuz 
ısütcüye, arabasının yanından bir şövalye 
nznmetile yürüyen mnhallc:nin çöpçüsü
nün ve nihayet pazar yerinden mahalle
lere birer ikişer dağılan seyyar satıcıların 
sf"slerini bu sabah yattığım yerden işit

mek, duymak istiyordum ... 

geçen günlerimde kendime bir -.:arça hırs. 
ihtiras verebilmek için o k ... dıır çalı tı

i:rım halde herkese ve her şeye karşı olan 
bu allkasızlığımın maatte .. •üf 1,ir türlü 
kaybolmadığını görüyordum. Ve ttanki 
o znman bana ben şimdiye kadar hiç bir 

Ha<liseler birbirini kovaladı ve niha- sin \'C evde nutuk söylcmeğe başlama
yct Anşlus oldu. Almnny::ı Avusturyayı 1 sın .. • 
ilhak etli. Hitler, zafer alayı ile Viyana- Bu nokta hakkında ne düşündüf.ıü B. 

2 
Hı• LKAT •. 

ya girdi. Halkın he:,·ecanlı tezahüratı Mussoliniye sorulmuş olsaydı o da şüp- Alll•M•••••••• 
arasına kendini kaptırruı Pola da karde- hesiz .şöyle ce\•ap Yerirdi: 

4 -· 
Çünkü her sabah ılık yatak odaların- gün hayatı, ttı.biati ve sevgililerimi sev

daki karyolalımna uykunun verdiği reha- meınişim gibi geliyor ve 0 nna kadnr hep 
vet içersinde sırt üstü uzanarak kapıları- kendi kendimi nldatmı!i cılduğumu zanne· 
nın önlerinden böyle erkenden ::;eçen diyordum ... J lavdi hir tan"' d··ha i.-mn 
bizim gibi bir takım isçilere, yolcula.ra, ve misin?> 
satıcılara bakanlara ve bizİ•n avak Sf'S· * 
lerimizle beraber dı~ardaki büyük bir Dün gece, bana bütün bunları söyli-
§ehrin perde perde uyanışını seyredenle- yen dostum; muhakkak ki öteden beri 
Te ötedenberi gıbta ederim. benim ta içimde ynşamaktadır. Şim~i 

Yatakta solumdan sağımR döndüm. nnlıyorum ki; içimizde bir saat gibi çar
Şimdi denizi, ve pencerelerden yalnız pan arzularımızda, hazan ne kndar iyi 
tişt katları görünen uza'clnrdııki apart- marka olursa olsun kurulmnsı unutuhır:ca 
manian ve camıleri görnbıliyordı:m. birdenbire duruveren bir tmat gibi hir 

lşt~ iki direğinden arkasındaki bayrak müdd t • in c:lu-ruvenyo-rlaT •.. ı,ıe o za

direğine kadar rengarenk bayraklarla man bizim için r.rtık ne hayatın ... Ne de 
aüs!c.,:niş bir gemi ağır ai:ır d·jd;_jk çala- seveilinin kıymeti kalmamıştı. F:ıkat Lu 
1ak limana giriyordu. Az ilerisind~ de arzuların muvakkat duruşunda ve bu !-1-

aanki beyaz perde üzerindeki bir resim rada içimizden konuşan adamın sözle· 
gibi hafif sis tabakaları titnyetek ilerli- rinde asla aldanmamnlıdır. 
yen hir motör ve arkasında siyah üç 
mavna ... Ve daha beride apartmanlar .. 
Üzerindeki çamaşır direklerinde bayrak
ların dalgalandığı apartmanlar ... 

Artık daha fazla bu ıcak yatağııı içe· 
risinde kalamn7.dıın. Bir anda keııJimi 
soğuk odanın çıplak vücudumu earan 
soğuE;T\l altında giyinir buldum. Ve bu 
arada masamın üstund~ duran: akşam
dan kalmış olan hir parça beyaz peynirle 
ufak bir bira fıranco)a .. ını yedikten sonra 
kendimi sokağa attım. 

llk inkisarını İşte burad.'\ başladı. Dar 
ve kenarlarındaki dıvaılardan !arm'!§lk
ların sallandığı ufnk b;r yoldan geçerken 
kendi kendime nere•~ gitmek İstediğimi 
sordum. Bu~ün nedense bu sualin ceva
bını bir türlü veremiyordum. işte önüm
de uzanan bu yollardaıı yürüyecektim. 
Bu yollar belki beni nz sonrn daha bi!yük 
bir yola ... Ana bir caddeye kadar götü
receklerdi. Ben bur ı~rd-ın da geçir> gi-
decektim. • 

işsiz kalmış ve tanıdık bir kimsesi bu
lunmıyan bir taşralı gibi etrafıma Lakına
raktan yürüdiim. Şimdi tramvay cadde
ııinde idim. Günün bu sa:ıtiııde, elimi ko
l:ımu s:ıllıy::ı.rnk ceçtiğim trnmvny cadde
sini ... raylnrı ..• buralarda ki bir takım 
pi liklerde gıdalnnrın kumruları ve bu 

Çiinkü, ben bugün tabiatı ve bütün 
sevgilerimi her zamankinden fazla sevip 
düşündüğümü gördükçe, bana bütün bir 
tatil haftasını sevgilimden uzak olarnk. 
kırlarda bayırlnrda arzusuzluk, avare 
dolaştıran bu içimdeki müfsit adama mü
temncliyen söylenip li\net ediyorum ... 

I'***' •••••••••••••••••• 1 
PARIS 
HAPI 

................... 
Paria hapları, nebati madde

hil ilacıdır. 1 tanesi linet, 3 - 4 
lerden yapılmıı emniyetli müs
taneai amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık 
vermez. 

lnkıbaza, hazımsızlığa, l!yku
auzluğa, bunlardan mütevellit 
ainir rahatsızlığına iyi ge!ir. Evi
nizde bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 ku:-u~-
t':.u· ••• 

••~ı•m•••••••:a• •lW* ı '' 
sessizliği yadırgnladım. H • h 

Ve rıhtıma c'oğru srptım. Sahilde de emşıre Ve asta 
yeni yanaşın•, bir kaç kömür kayığından b k 

şini istikbale çıktı. İki kardeş imparatoı·- - Karımın arzusu eğer böyle ise o 
luk sarayında yanın saat kadar konuş- m-zuya inkiynt etmekten ba:?ka elimden 
tul:ır. Netict!d~ Pola Almanyayn geldi bir ~ey gelmez. 
ve Bcrştesgadene yerleşti. Donna Rachele kocasının bu seri yük-

Avusturya anşlusunu işle böylece bir selmcsinden hi!; gururlanınamıştır.. O 
aile anşlusu tnkip·etti. İlk defa ve hep yine eskisi gibi sade bir ev kadını ola
birlikte yılbasmı kutladıkları bu gece rnk kalmaktı> devam etmiştir. Düçe onu 
twaha B. Hitler bu iki mış:ustan hangi- ilkünce Villft Torlonianın geniş d::ürele
sinin daha güç olduğunu ifsa edecek mi? rine götUrdtiğü 7.aman o burasını çok 

BUltADA YALNIZ DONNA 
RACHELE HAKİMDİR .. 

büyük ve çok saltanatlı bulmuş, bir kaç 
hafta ikametten sonra villanın yanmda 
ve onun müştemiliıtından olan küçük 
bir pavyona geçmiştir. Her sabah kal-

Diktatörlerin evleri arasında tam ma- kar kalkmaz evveltı kümesteki tavukla
nasjyle bir aile ocağı, bir aile yuvası rının yemlerini verir. Sonra eline tor
manzarası arzedcn ser uRocca delle basını alarak ~ra ı,!ider ve ev nevale
Camminate • d" un 

Yemek odasındaki uzun masanın etra-
fında Dü~e, karısı ... Damadı Kont Cia
no, kızı, oğulları Bruno ve Vittoriyo 
Mussolini, arkadaşları, Faşist şefin en 
genç çocukları yer almışlardır. 

Yemek nefis... Şarap bol.. Civaı·daki 
kilisenin kampanası gece yarısını çalın
ea hepsi de ayağa kalktılar, kadehlerini 
kaldırdılar. Kralın şerefine, imparator
luğun zaferine içtiler. 

Sonra Modam Mussolini kocasını ku
cakladı.. Onu çocukları t:ı.1<ip etti. 

Bu aile tablosu içinde en hakim sima 
bu defo Düçc değil, Düçenin karısı 

Donna Rachele idi. 
Herkesin bildiği üzere, kendini he

men hemen hiç halka göstermez. Fakat 
evde hfıkim olan odur. 

Şimdiye kadar hiç hir gazeteci ile ko
nuşmamıştır. Ve yine hiç vermediği be
yanatında •Benim kocam, demiştir ha-

kim olduğunu bilmez. Ara sıra üzerine 
dikkati ç~ktiği zamanlar, satıcılarla sıkı 
pazarlığa giriştiği zamanlardır ve o 7.a

ınnnlar da onu her kes •Hesabını bilen 
kadın• diye takdir eder. Öğleden sonra 
<.'ski ahbaplarını kabul eder. Ak~mları 
daima kocasının yanında ve kocac;ı da 
onun yanındadır. 

Madam Mussolininin şimdiye kadar 
kocası nezdinde eski ahbap ve dostları 
için bir iltimas ve bir tavassutta bulun
duğu görülmemiştir. O, ahbaplarına 

kendi parası ile ve kendi kesesinden 
yardımlarda bulunur ve bu yardımları 
da he.men her gün görülür. 

Halbuki bu sene yılbaşında ve istisnai 
olarak mndam Mussolininin kocasının 

kulağına eğilerek : 
- Ne olur .. Sulhu bana bağışln .. 
Demesini ne kadar çok İtalyan kadını 

c·an vu gönülden temenni etmektedirler. 

9 uncu iş-Devlet demiryolları 
letme müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 11001 O lira olan 28950 adet me8e cari hat tra

versi kapalı zarf usulile 21. 1. 939 cumartesi günü ısaat 11 de Sirkeci
de 9, cu işletme bina&ında eksiltme ~omisyonu tarafından sabn alına
caht11. Bu işe girmek iatiyenlerin 6750,5 lira muvakkat teminat ve 
Nafıa ehliyet vcsikasile diğer vesikılcnm ihtiva edecek olan kapalı 
7.arflannı ayni gün saat 1 O a kadar ltomisyona ve•me!eri lazımdır. 
Şartnameler Ankara, lzmir ve Sirk~:i veznelerinden 550 kurus mu-
kabilinde verilmektedir. . 

6, 8, 10, 12, 31-33 (35) .. 
b:ı"'!·a h"ç b:r şey ı:;örünrnüyordu ... içim- a ıcı ar i! n l yor 
de hi~ bir Ş Y rpm k ve hiç bir "'0 Ye Birinci kordonda Alsancak vapur is- 1 

ı 

• 

s hip oJm ... k a zu u olm ık ızın tekrar keksi yanında yeni nçılnn ve otuz ya
yürüme w e br•l:ıclım. Döy!e : vnc, 1--ı ı t&klı hususi bir hastane olan c:Sıhhat 
bos ol:ırnk ne l~ d r ~itt"<imi "mdi h t r. Evi> için hnstan-lcrdr: çok eyi çnlısmıs 
1 ynm·yor m. Y 1 ız ü ·ıc ı. d ti idi ki d"plomalı hem ir"', pratik hastabıkıcı ,.e 
kend". i "d 1 e'~ri alının , büfe i İı:.l· haJ me byanlar a~anma1ttadır. r-.nes
p:ın n'" bo b "r l.ır l .. hvc i de b ~d ·m. r ... müdürü D~yan Fcrhunda Ç '··lnra 
c5on1 h rın eni j b"r !I !."ide t cass··ın ı 1 •r ı,""n m:ir t edil • ilir. 
eıti~i 1--u tnrhn .} '"rde ve y:ıb ncı bir g .i 1-15 (321C) 
n le ılı mı otlnr üzerine y ıılundım. \' ~ 
<'n k y ı ız. c-ı C!ü üne iz bir .:.cbm clıi ızr.~·;! HALKE.Vi DAŞ~·~ANL ·.' 
baııım avuç) r:Mın Hnde gözlnrim 1 r- ö!NDAN: 
r k cök yiizündc c:-ld •i:ıı h ide bö;le Evinıiz~n sinema makine'.;ini c!ek-
d kik l.ucn kaldım. t. ik ve ~ r.ı"llifikatör tc: ·:;atını idare 

Fakat her nedense, ic:mde lrnt::> , .. , edebi' c::clt -bir teknisyene ihtiyacı 
tahakkı:.kunu i tediğim h:ç bir arzu ol- vardır. Şe:niti öğrenmek ve bu hu

adığı, tamamen bom bo~ bulunduğum eusla konuşma!: üze;e çarşamba ve 
alde bir aralık yerimden fırlndım. Ve cuma günleri a~ct 16 da Halkevme 

\it sıkıldıb'1mı hi!l!lettim. Gene ken-1.mcrr.ıcctıGru-ı • ı 10-ne fte vcpma!~ ve nelere sahiD 5& fh..._7.._ 25_{27) 

Tiöbrcklcrden idrar torba~ına lmdar yollardaki hns1nlıklarm mikroplannı 
kökiinden temizlemek için ( H I~ L !\1 O B I., O ) kullanınız .. 

Böbreklerin Ç!llt~mak Jrudrctini arttınr, kadın, erkek idrar zorluklannı, es
ki \C yeni bc~soi;ı.ı!iluğumı. mesane iltilıabını, bd ağrısını, sık sık idrar boz
J ak ve bozar :en ;ı;anınak hılkd.ni giderir. Bol idrnr temin eder. Idrarda ku
mun me anede tasların tesrkkiiliine miıni olur. Sıhhat vekaletinin nıhsntını 
hfüzdir. Her eczanede buIU"nnr. 

D I K K A T : H E L M O B L O, idrarınızı temizliyerck mavileştirir 

Daima Kaııunlarına Sadıktır 
Yaratan kuv\'ct, bir insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hakkını ver

ıniştir. Her türli.i suiistimal ,.c tabiat kaııunlanna aykırı hnreketin cezası 
()Jiimdiir. 
Yl1RDDAŞ! .. Her zaman kendi kt'ndinin doktoru ol!... Biitiin uzviyetini 

gozden ~erir ve ~iirdiitriin en ufak fırızn üzerine derhal faaliyete geç.. Ken
dinde chişkünluk, halsizlik, i~tahsızlık, lmnsızlık. kuvvetsi7Jik, tembellik, kor
kaklık mı hissedi~·orsun?. Dunlar uzviyetin imdat işaretidir. Çabuk yetiş \'C 

lıayat cksiri olan ..•••••••• 

OL 
Kan, Kuvvet, lştiha Şurubu 

içmeğe başl:ı, F O S F A R S O L tababetin esasını teşkil eden bütün dok
torlar tarafından takdir edilen en mühim ilaçların gayet fenni bir surette teş
rikindcn yapılnu~ emsalsiz hir kudret şurubudur. 

1 
Kanı ta1cler \'C ~oğaltır, iştihayı açar, hafıza ve zekayı yükseltir. Sinirleri, 

adaleleri sağlamlıı~hrll'. Azim ve faaliyeti yükselti~. _ve bütiin kudretleri uz
viyette toplıyarak ömrü tabii~·i bütiin neşelerle geçırır. F O S F A R S OL 
güneş gibidir. G\rdiği yere sağlık, dinçlik ve gençlik saçar, her eczanede bu
lunur. 

tZMIR BELEDIYEStNDEN: 

' - itfaiye için aatın alınacak 
bir adet komple itfaiye tipi klavuz 
otopompu itfaiye müdürlüğünden 
ücretsiz olarak tedarik edilecek 
mali ve fenni aartnameai veçhile 
kapalı zarfla ek~iltmeye konulmuf
tur. Muhemmen bedeli 5500 lira
dır. Muvakkat teminat mikdarıda 
412 lira 50 kuruftur. 

Kapalı zarfla ihalesi 10/1/939 
aalı günü aaat 16 da Belediye ea
cümeninde yapılacaktır. İftirak 
edecekler 2490 aayılı kanunun ta
rifi dairesinde hazırlanmıf teklif 
mektublarını ihale tarihi olan 
10/1/939 salı günü azami saat 
15 e kadar Encümen reisliğine 
vermelidirler. 

25-30-3-6 (4501) 

Beher metre murabbaı 600 ku
ruttan 1903 lira 50 kurut bedeli 
muhammenli 7 nci adanın 317.25 
metre murabbaındaki 6.6-1 ve 
7-1 aayıh arsalarının aatı,ı ba!ka
tiplikteki tartnameai veçhile 10-

1-39 salı günü saat 16 da açık ar
tırma ile ihale edilecektir. lftİrak 
edecekler 142 lira 76 kurutluk 
muvakkat teminat makbuzu ile 
encümene gelirler. 

25-30-3-6 ( 4500) 3186 

Bir senelik icannın muhammen 
bedeli 36 liradır. ihalesi 17. 1. 939 
salı günü saat 16 dadır. lıtirak ede
cekler 3 liralık teminat makbuzu ile 
encümene gelirler. 

4, 6, 10, 13, 13 (22) 
Zabıtamız kadrosunda münhal bu

lunan iki zabıta memurluğu için 9. 
1. 939 tarihinde açılacak müsabaka 
imtihanına i§tirak edebileceklerin 
&§ağıda yazılı f&rllan haiz olmak 
kaydile ve yedlerindeki vesaik ile 
birlikte zabıta bat i.mirliğine müra
caatları ilin olunur. 

Evaaf ve Şerait : 
1 - Uakal orta okul mezunu ol

mak, 
2 - Askerliğini bitirmi§ bulun· 

mak ve 30 yqından yukarı olma· 
mak, 

3 - Memuriyete tayinine bir ıul 
• hali bulunmamak. 

6-7 35 (36) 
öLÇO SAHIPLERtNE 

ölçüler kanun ve nizamnamesinin 
tatbikine b&§lamld·aı 1934 senesinde 
nizamnamenin 168 inci maddesine 
göre metre sistemine uygun ve doğru 
olmak §artile, tertı aletlerinin, şekli. 

~ imal maddesi ve tertibatı hakkındaki -·=.,..,__, hükümlerine UYl?lJO olmadıkları hal
de 938 senesi birinci kanun aymın 
son gününe kadar kullanılmalarına 
müsaade edilerek damgalanan tartı 
aletlerinin lrullanılmft müddeti bit
miıtir. 

ikinci kanun 939 tarihinden itiba
ren kull~nılcM?ı görülen bu ~ibi öl
çüler müsadere edilerek sahipleri 
hakkında kanuni takibatta bulunula
cağı ilin olunur. 

6-7 36 (34) 



6 Son könun aıma 93 
es==: 

Bahk yağın n t • 
zesı 

hllA e~z ·nde 

Eczacı Kemal Aktq diyor ki: Kemal Kamil Balık Yağı yalniz Hi
l Eczanesinde satılacaktır. 

938 senesi bat mahsulü, gıda kuvveti yüksek, içimi çok hafif bir 
.-bettir. 

Midesi zaiflere tavsiye dederim ..• 

Herkesin 
ettiği 

üzerinde ittifak 
bir hak;kat : 

Snbah, öğle l'C ~"'111 her ;\·emckt<'n 
sonra giindc 3 defo 

Kullanmak 

Şartiyle 

Dişlerinizi tertcmi7., bembe

caz ve sapsağlam yapar. Ona 
y,i.rminci asır kimynsının huri
kalarından biridir. denilebilir. 

JKökusu güzel !c~ti .~oş, mik
roplara karşı tesın yuzde yUz- IU~t1UJ' 

tlür ... 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle· 
sigorta ettirmiş sayılırlar sa hah öğlt~ ve 
akşam her yemekten sonra günda 3 defa 

dislerioizi fırçalayınız. 
F'? 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür ! 

Nezle 
Başag 

ırıklı 

Dikkat 
Ediinz 

ı 

Un1dal 
UMUMID NİZ 

ACENTALICI LTD. 

Oii1~· er ve Fratelli Sperco eut ehe Le· 
Şürekası V C(pur A entası vante Linie 

BiRİNCİ KORDON REES ADRiAricA s. A. Dİ G. M. B. H. HAMBURG HELLENİC LİNE LrD. 
-- BINASI rEL. 2443 NAVİGAriO.NE MACEDONİA vapuru 4 ikinci ıca. 

ATHİNAİ vapuru 2 kanunusani 1939 POLO vapuru 3 birinci kAnunda Lon- nunda bekleniyor. 8 ikinci kanuna ka-
da beklenilmekte olup, Rotterdam Hum- drndan gelip yük çıkaracak ve aynim- BRİQNİ motörü 5/1/939 da gelerek dar Anvers, Rottcrdaın, Bremen ve 
burg ve Anvers limanlarına yük alacak- manda Londra ve Hull için yük alacak- ayni gün Patmos, Kalimnos, İstanköy ve Hamburg için yük alacaktır. 
tır. Rodosa hareket eder. ADA ""TA 16 d 21 ikin" • '-" 

tır. BlÜONİ .. . ru" vapuru an cı IUl-

~LLAS vlapuru 3 k&dnunusanıH "bde bek- Deutsclle Leuante-IJnle 1 de Pir KınorfutörUS 9/1/93d 9Bd~ dg~~ vlO/ nuna kadar Anvers, Rotterdaın, Bremen 
IenUınekte o up, Rotter am am urg ve e o aran a rın ısı a- ve Hamb g · . ük" 1 k 

· · · · DELOS vapuru birinci kAnunun orta- 1 . ur ıçın Y a aca tır. Anvers lımanları ıçın ylık alacaktır. onya Draç Burgu Spalato Zara Fıume TAHLİYE. 
GRİGORİOS C. 11 vapuru 10 kanu- sında Hamburg, Bremen ve Anversten Trieste ve Veoedik limanlarına hareket · 

nusanide beklenilmekte olup, Rotter- gelip yük çıkaracaktır. edecektir. KRETEA vapuru 8 ikinci ki.Duna doğru 
A

,..,.. Hamburg, Bremen ve Anvcrsten mal 
dam, Hamburg ve Anvers limanlan için LiV.ERPOOL B • .a I çıkaracaktır. 
yük alacaktır. ALGERİAN ve L.ESBİAN vapurları -- __ 

ANGHYRA vapuru 20 kanunusanide yüklerini 1stanbulda aktarma ederek KOY ALE NEERLAll AMERJCA.N EXPORr 
beklenilmekte olup, Rotterdam, Ham- DENİZBANK vapurlariyle İzmire gel- DAİSE KVHPANY ASI 
burg, ve Anvers limanları için yük ala- mi§t.ir. LİNİES 
caktır. TİTUS vapuru 6/1,1939 da gelerek EXPRESS vapuru 13 ikinci kanunda 
BELGİON vapuru 25 kanunusanide Bu.rgas Varnn ve Köstence limanlarına bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

beklenilmekte olup, Rotterdam Ham- hareket edecektir. EXERMONT vapuru 20 ikinci kfuıun-
burg ve Anvers limanları için yük ala- 16 da Constanza ve Varna limanları için 'l'RAJANUS vapuru 14/ 1/939 tari- da bekleniyor. Nevyork için yük alacak-
caktır. harckı:t edecektir. hinde Rotterdam, Anısterdam ve Hanı- tır. 

-•- Lüks vapuru pazar günü 8 kanunusa- burg liınanlan için yük alarak hareket __ 

nide saat 16 da beklenilmekte olup edecektir. DEN NORS E MİDDEL-
BALKAMf...,AR ARASI 9 kanunusani 1939 snnt 8 de İzmirden 

H TTI hareket edecek, Pire, Korfu, Adriyatik -*- HA VSLİ.NİJE, OSLO 
ZETSKA P OVİDBA. A. limnnlan için yolcu ve yük nlacaktır. BAALBEK motörü 11 son kanuna 

D. T R Gerek vapurlnrın muvasalat tatj,hleri, SVEHSKA. ORİEN'TE İ• doğru İskendcriye, Dieppc ve Norveç 
-- gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- NİE KUM ANY Si umum limanları için hareket edecektir 

(( L O C E )) kındn nccnta bir tcnhhüt :ıltına giremez. LİGURİA vapuru 4/ 1/939 tarihinde --
Balkan ittifakı iktısnt konferansının Daha fa1.1a tafsilat almak için Birinci gelerek Rotterdam, Hamburg, Gdynia ERV · CE E 

seyyah, yolcu ve yük için tesıs ettiği Kordonda 152 numarada aUMDAL• İskandinavya ve Baltık limanlan için .R U 
hatta mensup Yugoslav bandıralı umumi d..-niz Acentalığı Ltd. müracaat yük alarak hareket edecektir. DUROS a~••n:ı.•. . . 

, . . . . TOR vapuru 18 ikincıkanun 
L O V C E N cdilmcsı nen olunur. NYCA vapuru 19/ 1/1939 tarihınde 

Lüks vapuru 1 kanunusani 1939 Telefon : 4072 Müdüriyet Rotterdam, Hamburg İskandinavya ve bekleniyor. K östcnce için ~rük alacak· 

da saat 8 de beklenilmekle olup, saat Telefon : 3171 Acenta Baltık limanlannn hareket edecektir. tlr. 

\ 

J 

,.., 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK t.'cumcsi laboratuvarlannda hazırlanan Juvan!in saç 
bo)·alan mUZlr ve zehirli maddelerden tam nıen fıri olup sa~bra tablı renk
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyalan kunmıl ve siyah olnrak iki tahü renk üzerine ter· 
tip edilmiştir Gayet tabü ve sabit olarak temin edilen renk yskaıımak, ter
lemek hattiı denize girmek suretiyle de çıkmaz. Ec7nnelerde ve ıtriyat mağa
zalarında arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

TOPANE 

·r e r a z i l e r i 
Ttirkiyenin eııı irinci ter~zi ~ab ikasının ma

mulatı ır. Taklitte •inden sakınınız-. 

---- JOH.NSrO.N W ARKEN 
LINİES LrD. 

SERVİCE MARİTİ.ME AVİEMORE vapuru 8 son IW.nun 939 da 
Roarncdn Kumpa1111ası bekleniyor. Burgaz, Vama ve Köstence 

P E L E Ş vapuru 9 - ı _ 1939 tarihin- limanlarına yiik alncnktır . 
de gelerek Malta Marsilya liınanlanna --
~·ük ve yolcu alarak hareket edecektir. Vapurların hareket tarihleriyle nav-

İlfuıdaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki değişikliklerden acenta me
lnrdaki dcWı.c;ikliklerdcn dolayı acenta suliyet knbul etmez. 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fazln tafsilat için Birinci Kor
silrit için ikinci Kordonda 104 numa- donda 148 No. dn V. F . Henry Van Der 
rada FRA.TELLİ SPERCO vapur acen- Zcc vapur nccntalığına müracaat cdil-
tnsına müracaat edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 

TELF..FON : 2004 - 2005 TELEFOS: 2007/2008 
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Sı 
~ 

agı a 
NORVEÇ\' A Balıkyağlarının en halisidir .. 

İfd defa süziilm·· tür Şerbet gibi içilebilir 

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

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Ec.zanesi 
BAŞTURAK Büyük Sıılcpçioğlu hanı knrşısmda.. 
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Bu ilk tehlike alametler· i görür gör ez c!erhal 
Denizbank şubesinden: TÜRKİYE 

CUMHU RİYETI NEVR 
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NEVROZIN soğuk alğmlığının fena nkıbctlcr dc~ır:n.:ısma m:ıui olmakla 
beraher bütün ı.stırnplnrı da dındırır 

icabında !!\inde 3 kaşe alınabilir 

Karşıyakedn Alaybey mevlriindeki atelyede mevcut olup alıcısı ta
rafından bozulacak ve parçalnnacak olan dört mavna ve üç salnpurya
nm enkazı açık utınnn ile ikinci knnun 12 inci pei"şembe günü saat 
15 de atelyede satılacddır. isteklilerin materiel ervi i 42fliğine mü-
racaatları. 6-10 37 (33) 
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