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edeceıı .. 
İnhisarlar vekAleli, Ege mıntakası
nın bazı yerlerinde tütünün ehli ol
mıyan bir çok kimselerin tütün ye
lişlirmcğe bllfladıklarmı nazarı dik
kate alarak tütün mllsfahs!l!nj teo
vlre kanır vermiştir. 
Veklletten Ticaret Maşına gelen 

bir tamimde rastgele mahallerde ya
pılan tütün zeriyatuun memleket 
için zararlı olduğunu, mahsulün ne
fasetine tesir yaptıktan bllfka, çok 
taşkın rekoltelerin bu ııeoe olduğu 
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Hakimiyeti mil 
-------

Mektebi piyango 
hidisesi adliyece ' 
tetkik edilecek 
Dünkü sayımızda, resmi bir ı

dan aldığımız malfunata istinada
miyeti Milliye mektebindeki pij
leti hadisesinin kapandığını, par,_ 
cuklara mütesaviyen taksim edhl 
yazmıştık. 

iz mirin Hinterlandı 

Otomatik telefonla 
Izmire bağlanacak!ır 

Bağcıta11 · 
HAKKI OCAKOt.LU 

STARA.Fi 1 iNCİ S~~EDE -
- BAJ . kolte tahmını vardı. 
\uazzam hır re k bile satılaı:nı-

0 .. ·· beş uruşa 
zumun l . h"'k·mdi ihracat-

-ağı kanaat elrı a k • buçuk ku-
d Piyasa ara se ız 1 el 

' ış .. koyulmuş ar ı. 
pfertu yaproagak hiç te haksız 
bunları yapar en 

dl d" Ceçmis yılların rek~lte le 
sa~ ı. l a ~azaran bu fıyat a-

vat arın "d' k za-
rın :ne ıkabilmek ümı ı ço . 

ş hir dahilindeki telel on tesisata da ihtiyaca 
e cevap verecek kadar genişletilecek 

yıftı, ç kooperatif birliklen ve 
.. .. nız ·ı ılacak uzun. u vasıtası e yap 
bir hi.um müdahale korkusudur 

20 Temmuz 19 1 4 Petresburg mülakatı 
günü, Cemal pata da Fransadan eliboş 
döndüğünden ve ültimatom meselesi de 
kat'ileşt:iğinden tehlikenin artık yakın ol
duğuna ve bu vaziyette lngiltereniıı de 
Sultan Osman dritnavtunu vermekte ba
haneler icat ettiklerinden bu halin Bo
ğazları ve dolayısiyle devletin istikbalini 
tehlikeye koyacağına Enver pata kani 
oluyor. Babıalide Sadrazam Sait Halim 
paşa ve Dahiliye Nazırı Talat beyi de 
ikna ederek (ittifakı müsellese) girmiye 
karar veriyor! . ,.. ve bu gece Enver paşa 
Talat beyle birlikte Almanya sefaretha
ne!Iİne giderek ittifakı müsellese girmek 
hakkındaki hükümetin arzusunu Sefir 
Vangenheime söylüyorlar. Yahut ki daha 
önce Almanlar tarafından böyle bir tek
lif yapılması bizimkilere telkin olunu
yor. Her ne hal ise, Sefir de meseyi hü
kümetine yazarak alacağı cevabı derhal 
bildireceğini söylüyor. 

Dün ögwleden sonra Hakimiyeti.-
~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ , 

ten altı ay evvel tarafeyn aliyeyi iki- ye mektebi üçüncü sınıf talebe~ 
dey t af d b . .hb ._. l d v rinden dört kişi adliyeye müracaan ar ın an ır ı ar vaK.ı o ma ıgı 

ki ihra\e~trı daha ihtiyatlı hareK.e-
. k idare edecektir 

Nafıa vekaleti i.ktısadi ve ticarl ehem-ı ca ve * · te n_ıec ılıyordu. . . .. 
miyeti nazarı itibara alarak Izrnir hin- . telefon müdürlüğü, şehrin ihti- F ılh~'kbu teşekkül sesını yuk-
terlandındaki villyet ve kazaları otoma- Izmir . şehrin muhtelif seltti. Üzln on kuruştan aşagı .. ~a: 

takd. d h d · h .. k .. .d <lisenin adliyece de tahkikini ista--ır e mua e enın u mu yem en . . 
b ·• 1 kt dır. Bu ıstek kabul olunmuştur.d-eş sene mer ı o aca ır. 

deiumumilik makamı, mektebin e
Bu muahede de haşmetlu Almanya im- t"f d ft l · · t kik d k · 

tik telefonla Izmir merkezine ba~lama- yac~ ~e;:~ :~:e~tlarını tevsia tılmasına üsaade etmiyecegını 
ğa karar venniştir. Halen ödemış oto- sek m erın ...,.,;.,tir Bunun için lüzumlu açıkça orta·ttı. 

f t fakat Izmire arar ve ••• --:t • 1 Bunu .Y\ teşekkülün .dahi 
matlk tele on yap ırmış, ~ .. ül malz.erne münakasaya çıkarı - l k f l a 
bağlanmamıştır. Işe Akhisar, Kırkagaç, gort enHalen ,...,..e+...Ma Alsancak, Kar- meme etın ·sek men aat en n -

Al hi Salihli Tur- mış ır. ~4 ~pa.ı ' mına bu adır\tarken içinde .b~ 
Soma, Bergama, aşe r, . , dın ka Karataş Salhane, Karantina ve endiselerin hfü .. sürdüğünü ıddı~ 

ra ı e er crını et e ece tır paratoru ve Prusya kralı hazretleriyle -*-Osmanlı İmparatoru tarafından tasdik 
edilecek ve musad tarihi imzadan itiba
ren bir ay zarfında teati olunacaktır. 

HAVA GAZI 
Fabrikası 

gutlu, Bayındır, Tire, ~~mış ve ~Yli de- şGıyu··azely,lı hatla~ tamamen dolmuştur. ~ k"d'' 
ktır N lli ve Denız edecek mev ı l 1lunuyoruz. 

dan b~lanaca . az: nl Izmi- Şebeke tevsi edilince, telefon tesisatını Çünkü Almaı l 93 S senesind_e 
'\ - Bu muahede gizli tutularak ve Hava gazı fabrikası inşaatı deia- yakın zamanda otoma.tık telefo a klara bazı kolaylıklar gösteri- b 

B · · ühim bir kıs- yaptıraca Türkiyeden en Çl üzüm alan ıt 
re bağla~· u ışınılam ak (940) lecek, tesisat ucuz fiatle ve taksitle ya- memlekettir. Bu., yekunu o.t_uz ancak tarafeyni aliyeyi akideyn arasın- dır. 55 metre yüksekliğindeki ha'aZl 

da bilitilaf neşredilecektir. bacası için yapılan inşaatta zemintğ mı 939 yılı ıçınde başar c ve . 

Yılında bütün mıntaka Izmire otomatık pılacaktır. lef bes bin tonu geÇ mistir. Dıgcr 
Alman yanın Istanbul sefiri: 
Baron Fon Vankenbaym 

lam olmadığı ruılaşıl.ınış ve betonlk
larla tahkimine mecburiyet hasıl ış
tur. 

Bu sene için.de şehirler. ar~sı. t_ek. donu me~mleketlere de satı• mJ iktarlar on. 
telefonla bağlanacaktır. . kt ş dıki ı ı ev- L--

Iktısad.i bakımdan büyük ehemmıye- da takviye olunaca ır. ırrı . ku on bes bin tondan iUQ. bulunduğu-
23 ( l O) Temmuzda Levend çiftliğin

deki geçit resminde sefir Sadrazama al
dığı cevabı tebşir ediyor. 

0Bmanlı hükümeti Sadrazam ve Ha-
riciye nazırı: -*- t" haiz olan bu kararın bir an önce ha- reyi beş devreye çıkaracak. hır r~~ na gÖre rekoltenin Y·cıının satıla-

sarı ılması için Vekalet, başlıca vilayet portör satın ahnacakhr .. Bu aı:t 150,0 mamak tehlikesi karşı:,da bulunu 
-:ı liraya Holandadan getirı1ecektir. d k 
ve kazaların telefon işini bizzat yaptıra- yor u . ~ , 

ilk piyasanın ~çıldıg gün1e~eı Ruslara karşı harbe girdiğimiz takdir- Halkevi bandosunun bay NiY\in 
Sait Halim HALKEVi BANDO! 

( Alman hükümeti namına size ittifak 
teklif ediyorum ) diyor. 

Bugün Avusturya - Macaristan hükü
meti de Sırbiyeye ültimatomunu vermişti. 
Bu hükümetin sefiri de ertesi günü (aynı 
şartlarla ittifakımızı kabut ettiğini) söy
lüyor. 

de Almanyamn bize neler vadettiği de öğretmenliği altında yeniden taleh:a
ayrıca Alman sefiri vasıtasiyle sorulu- yıt ve kabulilne başladığı ve bu l:to-
yor. da çalışmak istiyenlerin Halkevinll.ü-

ı k t Çandarlı böyle ihmal edilemıyecek r endı~ Pazar ı sız sa ışa nin mevcudiyeti elbette ~vre sa 
• • • tıslar üzerinde çok müessıı;.. Eğ 

Sadrazam ve Hariciye Nazın Sait Ha
lim paşa, Harbiye Nazırı Enver paşa Da
hiliye Nazırı Talat bey ve Meclisi Meb"
usan Reisi Halit bey toplanıp ittifak mu
ahedesi projesini yapıyorlar. 

6 A w t 1 9 1 4 AJ fi . V racaatle isimlerini kaydettirmektt>l-
gwı os te man se 11 an~ dukların ··~ dik Halk . . b l 

h b . ı ogrcn . evının u r.e 
gen ayn una cevap olarak Sait Halim t bb'. .. .. }"L il karşılan 

eşe usunun a aKa e aanı 
paşaya şu mektubu yazıyor: .. ·ı d . 

D 1 • 1• --L...: • unu e enz. ev eh a ıyeye, ~; halin 2 ıi tarihli 
mukavelename ile Almanyaya kartı vaki 
olan teahbüdüne sadık olarak ittilih mü -·-Adliyede tayinler 
selles devletleriyle bir harbe düçar ola- Izmir birinci icra memurluğuna >r
cak oluna Almanya kendi tarafından, twn müddeiumumisi B. Ziya, A..ye 
devleti müıarünileyhaya atide beyan edi- mahkemesi 5.zalığına Salihli hukuk i
len faydaları vadeder. kimi B. Rifat Gözü Büyükoğlu, Foça a

1 - Almanya, devleti aliyeye uhudü 
atika usuiüniin ilgası maksadiyle müza
heretini bahsedecektir. 

kinıliğine Karaburun hakimi Hıni 
Üner tayin olunmuştur. 

-*-

1 Ağustos 9 1 4 de Almanlar Rusyaya 
ilanıharp ediyorlar. lngilizler de bugün 
son taksitini de almalarına rağmen drit
navutlarımıza ambargo koyuyorlar. Hem 
milyonla Türk altınını vermiyorlar hem 
de gemileri kendi1erine mal ediyorlar. 2 - Devleti aliyenin Romanya ve 

2 Ağustosta dahi evvelce kararlaştırı- Bulgaristan ile icra edeceği müzakereler 

Tirede yaban 
domuzlarında Şap 

lan ittifalc muahedesi Sait Halim pasa esnasında devleti aliyeye müzaheret et- Tirenin Boğazıçı nahiyesi yaban lo
ile Almanya ı:efiri Baron Vange h . miye amade bulunduğunu Almanya be- muzlarında şap hastalığı görülmüş ve 
tarafından ı'mzalanıyo S f b ı~~·a'Y_n yan eder; fetholunacak arazinin taksimi bunların imhası için tertibat alınmıştır. r. e er er ıgımız - - . 

Jngılızler şımdıye aôar öahaneler icat 14anerıne muvatık bır itilaf husulü için gıtr Koya~n leoye su·ayelme sebebıyet 

ederek vermedikleri dritnavutl.,rımızı Alı'nanya m...ai.i cemilesini sarfedecek- verme~~ei!J;\ ~l • .Ye'l5tl:'1>~1lôi:r. 
:ı:aptemıeleri ve üstelik bir de h.,1.ı· · tir. .. . . -*-

. _ .. . ctı müzayakad 3 - Du~man asker len tarafından ış- • • k b• 
-sen verınıyerd.: n•·' ...... a . . Turkkusu me te ı 
b k J Al nlarla ittifak mu h d gal olunması muhtemd Osmanlı arazm .. 
ıra n1a ıırr. ı:na a e e- hl. d·J .k AJ ulh k Şehrimizde Türk hava kurumu tara-
. . ımzasını hükümetimiz' t halükle ta ıye e ı medı çe manya s a ~ . . . .. 

sının ın e det . kt. fından ınsa et.tırılecek Turkkusu mekte-
k b 1 • b ı mıyece ır . .,, _ 

a u etrnesıne se ep o uyor. • b. · · R·· t•• A B 1 d 26 nu . . . . • ı ıçm, us. u ras u varın a -
Re11t paşa vapuriyle Londrada bek 4 - Yunanıstan harbı hazıra ışlır5.k 1 d d 31no tr bb ] bi 

v - • w • mara ı a a a 11 me e mura a ı r 
Ieyip duran dritnavutlarımızın süvarileri eylıyecek ve maglup olacak olursa Al- h . . l"k dilm' t· 1· ta . . . sa a ıstım a e ış ır. nşaa en ya-
Rauf ve Vasıf bey1erle J200 mürettebat manya, devletı alıyeye son harp netıce- k d b l kt 

· d ı d k 1 d 1 . ın zaman a aş anaca ır. 
pek büyük bir yeis içinde aynı günde 11n e e in en çı mış o an a a an gen ----------------
lstanbula gelmek emrini aldılar ve Kale verdirmek için çalışacaktır. : ......................................... ": 

Boğaz torpillerle kapatıldığı ilan olun- 5 - Almanya, devleti aliyenin şark : Gelenler gidenler : 
duğundan Britanya adası şimalinde do- hudutlarının devleti müşarünileyhayı : : 

R d ,_. . ı · 1 . ] d ...,. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
!aşarak bir çok tehlikeler içinde yolcu- usya a saıır;ın ıs am uruıur any e og· . . . Mndr 

d v • •• • Aydın Beledıye reısı Ethem es luk yapmak zaruretinde kaldılar. ru an dogruya temas etmesme musaıt .. . .. . . 
1 ı_ •• • __ L "h . v. ahh.. Ankaradan, mulkiye mufettışı Reşat 

Göbenle Bres1av kruvazörleri Çanak- o ma&. uzere uunı ettırmcgı ta ut D . Ank .. .. üI tt' . 
k 1 d . d•W• .. b . h .. L. eder emirtaş aradan, güınriik m e ışı 

a e en gır ıgı gun u gemı enuz ız- · HulOsi Sidel Ankaradan elmişlerdir. 
bonda idi. Çanakkaleye girdiklei zaman 6 - Almanya, devleti aliyenin müna- Al t .. K l Martg ıs· tan 

man gaze ecısı ar en -
Boğaz torpillerle tamamiyle k.apatılmış sip bir tazminab hubiye istihsal etmeıi buld l . tir" 
olduğundan zaten meyus ve yorgun olan emrinde imali nüfus eyliyecektir. 
mürettebat ümitsizliğe düştü. Bu zavallı- Şunuı mukarrerdir ki, Almanya yu
lan tatıyan Reşit paşa vapuru büyük zor- kandaki taahhütlerin 2 numaralı fıkra· 
luklarla o tehlikeli torpil hatlanndan sında münderiç olandan maadasmı ifa
İçeri alınabildi. Az kaldı dritnavutlan- ya ancak kendisinin ve müttefiklerinin 
rmzdan ve paramızdan olduğumuz gibi harbi hazırdan muzaffer çıktıkTan ve 
üııtelik bir de bu kadar can kurban gİ- muhariplere meramını icra ettirmeğe ka
decek ve tarihimize Ertuğrul ( 1 ) facıast dir olduğu takdirde mecbur tutulabile
gibi bir de Reşit paşa facıası yazılacalı:b. cektir. 

İttifak muahedesinin metni Vankenhaym 

an ge mış . 

-*-
Fuarda 

Antrelerin yeni 
planları hazırla-

nıyor 
1 - Tarafeyni akıdeyn, Avustur-

ya - Macaristan ile Sırbistan arasında 

tahaddüs eden harbi hazıra ka.rşı kafi 
bir bitaraflık muhafazasını taahhüt eder
ler. 

Bu mektup; daha evvel her iki tarafın - BAŞT ARAFI 1 iNCi SAYFADA -
huıusi anla!!masının resmi bir taahhüdü 
olduğu anlaşılıyor. 

Bu ittifaka lüzum var mıydı? 
Almanlara yapılmış olan ve Avustur-

2 - Rusya, Avusturya ~ Macaristan 
ya - Macaristanın da aynen kabulünü 

al,.yhine fiili tedabiri askeriye ile müda-
deruhte ettiği bu muahede mucibince gü

halc ederek böylece Almanyanın da har
be duhuliinü mecbur kılarBa bu husus 
Türkiyenin harbe iştiraki için sebep teş
kil edecektir. 

3- Hali harp Almanya heyeti ıslahi
yesini Türkiye emrinde ipka edecektir. 
Buna mukabil Türkiye dahi heyeti ısla
hiyeye. Harbiye Nazın hazretleriyle he
yeti ıslahiye reisi hazretleri arasında doğ
ruca tekarrür eden esasata tevfikan ordu
nun sevk ve idaresi hususunda fiili bir 
nüfuz itasını temin eder. 

nün birinde Osmanlı devletinin de harbe 
girmesi zaruri oluyordu. Hatta itilaf dev-

letleri Boğazlara taarruz etmeseler dahi! 
Bu, şüphesiz ki cihana karşı bizi haksız 
gösterebilirdi. Bu siyasi mahzura bir de 
zamanın intihabında müttefiklerimizin 
arzusu müessir olacağından askerlik ba
kımından da bizim için belki de tehlike
li bir neticenin husulüne sebeb olabilirdi. 

Montrö ve 26 ağustos kapıları, bu 
kapıya nazaran daha sade ve kulla
nışlı olacak ve otobüsler kolaylıkla 
her üç kapıdan Kültürparka girebi
lecektir. 

Sümcrbank, bu sene fuara büyük 
yeniliklerle iştirak edecektir.... Sü
mcrbank tarafından yaptırılacak ye-
ni ve muazzam bir paVYonun ağır 

sanayiimiz ve ağır sanayi hareketle
rine Sünıerbankın iştiraki gayet va

zih bir şekilde reklam edilecektir. 
Bu pavyonun ortasında daimi suret
te büyük bir ıneşale geceli gündü.zlü 
yanacaktır. Bu meşale, Türk iş ve 
işçiliğinin faaliyet sembolü olacak
tır. 

riayeti temin IÇID Felaketzedelerine d~vlet müdahalesi korkusu hunm 
_ Kızılayın yardımı mış olsaydı ihracatçıları~ız ~ca 

------ k Bir kaç gün evvel şehrimizde bissedi- ça satmakta asla teredd.u~ goe 
Belediye bii.tün on- l sarsıntısının Çandarlı nahiye yebilirdi. Bu korkuya ragmenva 

trol teşkilatını sefer- :~r::inde mühim tahribata sebebiyet lan satışlarıı: tamar;;.:~ .~racc.ç.ı 
verdiğini yazmıştık.Felaketzedelere yar- aleyhine nebce ver ıgı gız ener.. 

ber hale koymuş dım için vilayetçe ayrılan beş bin liralık cek vakıalardandıber. . . f 
1 ard tahsisatından başka Kızılayın Bununla bera r ıtır.a ey e 

bulunuyor•• t nıir~~besi de ilk yardım olarak Çan- mecburuz ki piyasa ~mıt ;re tah. 
-=- d:ı.lıya 600 lira yardıma karar vermiş ve lerin hilafına bir se~r takıp e~mı 

BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA - b .. dermış· tir Bu kış mevsi- ihracatçılar rekoltenın azametıne - . u parayı gon · 1 
1 Reıs. Dr Behcet Uz, tatbikatında ih- . d uvaJarı harap olan yurddaşların venerek büyük satış ar yapm 

· nun e Y · •• ·d.· hT'f ınal gösterilen pazarlıksız satış ~unu- istıraplarını bir an evvel temin için her Almanlar yın~ umı ~n ı ~ ına 
nun şehrin en ücra köşlerinde bile, ka- tedbire başvurulacaktır. güne kadar ellı beş bın .ton an 
nun metnine ve ruhuna uygun olarak -*- üzüm almışlardır. Bu miktarın g 
t ıb·ki . çin belediye teşkilatını seferber h yılların normal satış lan na n 
~~ Bu işe kadın ve erkek sivil Tütün bu ranını iki misle baliğ olacağı muhakka 
~le~ memur edilmiştir. Kontrol~ T eahhüdlerini ~~rnanında Y. 
bunlar yapacak, ~~ık yapanlar~, ~tı- nnlemek için e:etirl'l}elr. i~~i~~ ~~~~1'11!a~ 
,.u:hvanM>-.,-. ..t~ ıafurul& ı>ıi'tşte mu- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - tevfikan tesirlerini göstermiş I 

vaffak olmaktadır. Dün 27 mağaza ve gibi müstahsili zarara sevkettiği ve tenin yarısı satıldıktan sonra fiy 
dükkan sahibi 20 şer lira ceza ödemiş- satışların normal cereyan etmediği yükselmeR'e başlamıştır. 
tir. Bunlardan yedisi etiketlerini kanuna bildirilmiştir. Vekalet, ticaret odala- Bu yükseli~ karş•sında koo 
uygunsuz olarak hazırladıkları için, yir- rı, ziraat odaları, belediyeler ve in- ortakları da kısmen taahhüdlerin 
misi de açıkça satış yaptıkları içindir. hisarlar idarelerinin köylüyü tenvir rine getirmemiş birliğe yüz otu 

Satışta pazarlık yaptığı sabit görülen- ederek fazla istihsalat yapmamaları çuval teahhüd eyledikleri halde 
!erin bu harckertleri üç defa tekerri.lı.- et- hususunda propaganda yapılmasını cak elli bin çuval teslim eylemi 
tiği takdirde dükkanları kapatılacak ve istemektedir. dir. Birlik teahhüdlerini yerine 
hapsen tazyik edilmeleri adliyeden iste- -*- mek için borsada harekete gelm · 
necektir. Kanun, suçun tekerrürü ha- yatlar da ı:tayet tabii olarak bira 
!inde hapsen tazyik cezasını fu:nirdir. Ziraat kongresi ha yükselmiştir. -*- kararları Beklenmiyen bu neticeler k 
Beledi um.. enın· de Meclise arzeclildi sında gayri tabii yükselişleri no 

ye ene B .. yük. b la k k b ı ı alınan kararlar Ankara, 6 (Hususi) - _ u ziraat ir vaziyet o ra a u ey e 
Beledi d . • .. . d.. akşam kongresinin vermiş oldugu kararların doğru olamaz. 

ki to 1 Y:_ aurud bazıencumk em larunalmış~ kanuni şekilde Meclisin tasdikine arze- Bununla beraber kooperatif or 
p anı=ın a arar · dilrn . . . kan ,,.yihaları L----Ia 1 b" · b·· ·· 

G · t al b. ··ıe . tı dan esı ıçın un JA1 'lilLlI' n- arının ce ıne gıren para utun s 
araı san r ınası mu mmıma n ak dır f 1 d 

m ta nin vasati iyat arından aşağı 
olarak yeniden yaptırılacak binaların on ,,.yih· lı acak ko dı"r. Bı"la",- ı.s u"'stu··ndedı·r. 

"'dd t1 · "lm • kar 1 ~"- Bu ili • alan hazar Y misyon K: 
sene mu e e ıcara ven esı ar~ ziraat müsteşarının reisliği altında Or- Jhtimaller haricinde yüksek s 
mıştır. Bazı arsaların satış .muame~ı man umum müdürü Hüsnü Yamanla lar da dahil olduğu halde bugüne 
yapılıruş, hava gazı Ienerlenne 13 hın veicalet ziraat iktisadiyatı baş müşaviri dar borsada satılan üzümlerin v 
amyant satın alınması kararlasmıştır. F--t 1-"1 b--'-·t.. ·· virind. r· t (9 · · ) b" k 

· cu.u ve ve~et .U&U& :rnuşa en ıya ı numara ıçın on ır ı j -*- mürekkeptir. otuz dokuz santimdir. Bir)jk koo 
Mardin Nafıa Komisyona .Meclis ziraat encümenin- ratif ortaklarına on iki kuruş üz..! 
müdürlüğü den seçilecek bir ziraatçi, bir veteriner den tediyat yapmaktadır. yani a1 
Nafıa müdürlüğü yapı işleri mühen- ve bir de ormancı mebus iştirak ede- nin vasati satışının altm1ş santim 

dislerinden Nüzhet Aydıner terfian Mar- cektir. Bu tatbikat kotnisyonunun yeni tündedir. 
dın Nafıa müdürlüğüne tayin edilmiş ve müsteşarın vazifeye haşlaması ile faali- Kooperatife dahil olmıyanlan 
vazifesi başına gitmiştir. yete geçeceği haber verilmektedir. bine giren para bizce on bir k 

Geçen haftanın rnuuaffalııyetinden sonra 

Kültürpart Sineması 
Yine büyük iki IUimle huzuruttuza çıkıyor 

1 - Aşk için yaşıyor 
BüYüK FRANSIZ SAN'ATKARI 

VICTOR FRANSENIN 

otuz dokuz santim de değildir.Çil 
bu satı.slar üzerinden mutavassıtı~ 
dığı komisyonları, simsariyeleri, I 
turalardan tenzil edilen bir çok nı 
rafları da göz önünde bulundur~ 
lazımdır. · ı 

Nihayet biraz daha insafü ola 
kooperatif birlikleri ve üzüm ku 
mu faaliyete geçmeden evvelki 
lan da hatırlamak Uzımdtr. 

Hiç olmazsa fiyatların num 
miktarını tutmasını yanı yedi nuı 
ranın yedi, dokuz numaranın dol 
kuruşa satılmasını istiven yine 1 
leriz. 

Yarattığı bu muhteşem filimde aşk için çektiği ıstırap ile en son sistem izmirde iktısat Vekillerimizin 
bir çocuk hastanesinin bütün teşlillatı görülecek ve istifade edilecektir.. zurile yapılan toplantılarda yapt 

4 - Tehdide maruz olacak Osmanlı 
topraklarını Almanya lüzumunda silahla 
müdafaa eylemeği taahhüt eyler. 

işte siyasi ve askeri bakımlardan bu 
ittifaka lüzum var mıydi ~ Meselesini tet· 
kile ve münakaşa edersek harbe girmeli 
miydik girmemelimiydik meselesini doğ~ 
ru halletmiş oluruz. 

" mız talepleri hatırlamamız lazımd 

-*- 2 LUKS HAYAT Bugün birçok beklenmiyen ~eb Vehap Ankaraya • ler tesiri altında piyasanın en yiik 
Pidiyor.. sabsını ele alan çifciler arasında t 

5 - .Her iki imparatorluğu, hali ha
zırda tevellüt edecek ihtilafata karşı sı
Y et maksadiyle akdedilmiş olan itilaf 
zird e İ<ıimleri muharrer murahhaslar ta
rafından imzasını müteakip meri olacak 
ve mütekabil taahhüdah mürnasile ile 

1;9 Amerikanın iki kudretli san'atkirı k · k h h. Jd h · Istanbul, 6 (Hususi) - Güneş kulü- ri at yapma er a e üsni.inı 
bünün faaliyetini tatil etmesi üzerine Wtl,1,iAM POVEL • CAROL LOMBARD- delili sayılamaz. Bu tahrikata ku 

( 1) Harbin bu kadar müddet devam Fenerbahçeye girmeğe karar vermiş Tarafından pek nıüstesna, son derecede zengin, auıni lüks ve zarafet içind vermek çifçinin hakiki menfaati 
edeceğini tahmin edebilmek takdire de- olan Vehap, nizami müddetini daha lo- temsil edilmiş asri hayatın iç yijzijnü musavver muazzam filim ne asla uygun düşemez. Koopercı 
ğer. sa bir zamanda doldurmak maksad.iyle AYRICA: FOKS JURNAL çi1ik, kooperatif birliklerinin ne y 

( t) Dayını Şükrü Kadri de genç bir Ankaray~au·~id~e~c~ek~v~e~lik~· ~ma~~lar~ının~;,,.!hi~·::..- ı.a_S_:_EAN _ __:S..:.LAR...:.=_ :_L_üks_· __ ha_..:y;...a_t.._._3_.30 __ -_7_.20_Aş...-:..k......;~;...in_y_a ... şry ....... or_5_.ı_o_v_e_9_D_A..~__,.._._.t..,.ı"" ~ ..... n=ı_v-"-e.=......Li=st=i=k=bal=d~e=ki~· _ r_o_ll_e_ri_n_in 

••• BİTMEDİ ••• 
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renses Savuva 
... - G 

'!lAHIFE 3 
•• 

eğleniyor 

lstanbul tevkifhanesin 
yeni bir cinayet daha ol 

Çemberlayn, Halifaks 

Kürt Hüs~yin isminde 
bir aletle birden 

bir mevkuf, 
dört · kişiyi 

u 
eline geçirdiği 
yaraladı 

İstanbul, 6 (Hususi) - Bir kaç gün ı dan Lazlarla Kürtler arasına giren hu-ı· de bulunan ve sonra beraet ederek çı- r-:::"'~l!-ı.o.,;4'L.a: 
evvel tevkifhanede eroin yüzünden iki sumettir. Lazlar, Kürtlerin tevkifhane- kıp giden çamaşırcı Mustafadan aldığım 
mevkuf arasında çıkan kavgada, Rizeli ye eroin soktuklarını ihbar edip bunları bıçağı, uzun zamandan beri muhtelif 
Dursun Atmaca, Kuruçaylı Bekiri 13 yakalatınca, Kürt1er Lazlara düşman ke- yerlerde gizliyordum. O sırada yanımda ~ 
::yerinden ~ı~aklıyarak kanlar içerisinde silmiş, iki tarafın da araları açıldıkça idi. Bu bıçakla kaı:şı koydum. Be~irde ~, 
;vere sermıştı. y • açılmıştır. Bir kaç gün evvel vukua ge- de bıça vardı• clemış ve .ayrıca s_ahit .':e _,. •'" ~ .i'tı': 

. Daha _arası sogurnadan, Istaııbul tev- len cinayette öldürülen Bekir, Kürt mevkuflardan Hasan, lhsan, Rıfat, ol- ~to.i ... ... m 
Jrifhanesınde bu sefer de bir kaç kişinin Dursun Lazdır Es e b d _ dürülen Bckirde de bıçak bulunduğunu • ·- S 

1 1 . l h , . as n u avanın mu k l kızı prenses avuva yara anmasiy e netice enen yeni bir a- hakemesind ~ah·ıı . ~=-, ·ım . 1 ileri sürmüşlerdi. Gerek bu ifadeler, gc- .alya ra mın . 
1 

d 
c, ;ı ı erın Ulllienı esı ve . d Lui ile nışan ı ır. dise olmuştur. Evvelki gece saat 21.15 ı.iizJestiril e . afh d d daki rek yakın zamanlardaki ufak tefek te :>on prenslerın en 

kufl d .. y ufl R' li .r " m sı s asın a a, ara .. .. .. . , k k sporu yapan te mev ar an Kürt us a ıze bu husumete delalet edebilecek bazı olsa yaralamalar goz onunde tutulmuş, di Dalamıt te aya . 
Selih yl Rif t H'" · yl M taf kifh d b" ] ak · · d .. v.. .. akında olacaktır. og u a , useyın og u us a, sözler geçmiştir. tev · ane e ır arama yapı m ıste- ısesın ugunu Y 

:Abdullah oğlu Hasan ve Hırant oğlu nilmictir. Mevkuflardan bir kısmı, bu -------------Aslında sadece bir eroin meselesinin -s k 
Xirkor arasında kavga çılonış, bu sıra- ihb d h ~ ıl 1m 'b" .. .. h Mamaya mani o}mağa kalkışmışlardır... ~-.. ~ r v e a r top U '..ıı.... Kürt" y uf .~.1..~-d · ,_, . arın an as o us gı ı gorunen u-

0 ua us , .YUACUı a ısı.ııu.erı geçen- . " . . . .. Aramaya devam olunması ve hel'. köşe 
le:ri aralamıştır swnetin bu suretle teşmili, hır kaç gun y • • ' k 

y . iki . t' ··ı k' ta afl bucagın ıyıce aranması hususunda ted- sog" u Gardi anlar "andarmal y Evvc emaye ı mu ea ıp, r ar ara- . 
Y • l an çagırmış, dak' k 1 ki . vb. b" ··tm·· hır alınmıştır. 

-.1 "andarınal y sın ı arsı ı ı ıg ıran uyu uş, 
ve nese 

F'1en l ar usufu yakalamış, d.. anlı y ~ dd tI di . . t b MevkuIJardan bir kısmının aramaya 
i:liğerlerini de hapishane kısmına götür- uşm gı .. şı e en . ~ ve ı.ş e u mani olmı:ığa kalkıştıkları sırada da bazı 
m~"'lerdir sefer de Kurt Yusuf, ışı uç Lazla bunla-

1 
be 

1 1 
old y , 

~ • y • • • yara anıp re enme er ugu şayıası Keyfiyet no'"betçı' ''dd . umili'gınY• rın adamı saydıgı hır Ennenıyı yarala- d 
1 

k d b d 
mu eıum e y o aşma taysa a, unun ne erecey€ tiab ilin' •• dd . umilik' d maga vardırmıştır. Yaralama suçu Yu- k d k A 

er ver ce, mu eıum çe er- . . . ~. . A • ' • a ar va ıaya uvgu olduğu henüz belli 
bal Mdise yerin gı"dil k tahkik ta 1 sufun eline geçırdıgı hır a!etJe ışlenmış- d v.Jdir Ar · . . d h .. 

e ere a e . cgı . ama netıcesı e enuz meç-,konülmuştur. Bu işle meşgul muavin, tır. huldür. 

~kadarlann ifadesini almakla meşgul- Diğer 1.araft~, Bekiri ~ldüren Dur- Tahminlere na;arnn, son h?cliseler do-
jilr. sun muhakemesınde •Tevkifhanede her Jayısiyle tevkifhanenin dahili inzihab 

HADİSENİN SEBEBİ 
nasılsa eline geçirdiği mangal ayağını j bakımından idari bazı tahkikat ve tetki

bıçak şekline getirmiş olmak• hususun-/' ~at_ yapıl:ıcnk ve bunu da icap eden ıs-
Öğrenilenlere göre, bu kavga ve yara- da sorulan suale karşı : lfilıatın yerine getirilmesi takip edecck-

tlma hadiselerinin asıl saiki, mevkuflar- • - Ben, 8 - 10 ay evvel tevkifhane- 1ir. 

Ereğli Faciasında 
Deniz kurbanlarının cenazesi 

merasimle kaldırıldı 

usi) - . • \biye ~: ~faarif "~Jta . . . 
6 (11\lS k' ."-leıu. beden ter aec::-gı bırer tniiut 1:t1erınin ıntihap 

Ankara urı se ızırı . d e b. ~sıı bı.ıj 
. k unllfl eı :tnaddesin e \ J)edcn ter ıyesi ka unacaktır. 

biyesıkilan tarafından menı.leltette sp0l' ,....,
3
ddesi mucibinC:urı.h\.ln.Un dokuzun-

Başve -T'rllc; zevat at: ctl "' tkik h u h 
. taılııv·· '$ asın.dan se~ sini te , aftahk. eyet spor 

ihtisasıyle \atı beş zat 2-1-93g ·- bUt~e dik bütün bed ÇaJı§.tna -
çil y. yazılı o . ve ka tarı ıııı tas ' e:ı:ı. te b· prog 

ecegı b't edilflllş tat- kendileri., r:ıftl ait bütün talinıatl:\a t- 1Yesi teş-
hind~ ~~ ı . üt· isı· kil~tıJl3 cek c federasyonJ.a~:lel'i tan-
ne bıldırılmJŞ ...,er\ce'Z 1§at-e h ti ·m ede · hakkında mütaı te~k.nat 

Y · eçilen "' eye zı ·{elefl eası-ıı, eru s . vaıı ı bu_ 
azaları şunlardı!· !ilccdayı (SitıoD · v~ ektir· ~DEK! SPOR p 

Cevdet Keriıl'l (l_ı11. (eski 1\tı:1ıı1 s~!la- dırec ...,.u'ft.P .t\ı\t.1_ 
1 Mat\ . amiral ]' llıuda- l\•f!!,ı> ~t 

vı), Genera . eisı)• ah:ı-i E . esi umum mlidü.rıu~ .. 
f~a sıhha~ ~~le~:ı ~tııiı ~;:~t~~~}' etr\e~ BedC'Il terbı:teplerdeki spor faaHy!~ 
gın (sabı us:~ (t.{ılll era:yon~hall Fe- maariften ılle \ıl11at istemiştir. Malfun 
yarbay Maz a . fed ' - ba.,ı_ hakk da 11ıal ..:;ne kadar resmi ve hu-

( ski atlelizJll ~>\a - ın b~I>'· ' 
lek e , Dah·ı· olduguv üzere .len terbiyesi haftada ) ·dıı>aa, ı ı~·e be<-> 01 

· tt M'lli ~1v ' SUı_ susi liselerde 
Heye e, 

1 ! .. 
O A4Jl4' ılar ... Biit~ .. .. \}\'le\fVerler ... ~u: 

Bütün getıç 1" 'er ve nih,. l\ kadınlar... Bu tun ııl, c0pla veya hız 
et• ") • teıeı .. t 

tün sineına se< Jerek, - ~~ ~t, haftalardanben ı~an gos .ere-
:ıat tni.itacaat ev bizi mütern .. ~an gelecek?.. file \31' ınuhterem 
ce~İniz diyer'Jc flepinizin g~~i . s~al yağmuruna t\l, 
rrıu~lerilerinıİı·· işte mer~~ ~tınız aydın olsun • • . . •W. 

_,..fllE])lK beYne~. beklediğiniz • • • a birıncıliğı 
8

\l sene \Wıtm kupa mli~;ıt'!l filim müsabakası'Jl .a 

~· ~G~nahk~; kazani(;;l·ar . 
~M BİR SAN'.t\'t - . ı,S1 
P ~4.ı,5j~ rden itibaren ELıt \'E D~HA ABilJ ı~sı 
Bu~'itı tnatiıı'je ANSLAR : 2,l~~~RA sınemasının şeref h 

fırAARTESl ve P ~~ 4,30 -: L~,~S 
(i" "~ 12 de DCl'l ar. 

~ ---

b' kaç saatlık derse inhisar etrnekt.e idi. 
ırF ihol, atletizm, tenis, deniz gibi spor

ud lazım olduğu kadar geniş bir fa- ı 
}ara a 

. bası ayrılmamıştır. 
ahyet sa·b· sPorı--ı yapmak için ekseri sinemacılığının d'k 

ı JA:l-1. • 1 ·tatörü na-
Bu gı d ki saha ve malzeme imkan- mını t~ıyan Lenı Riferu.-tah lfoü 
kte ıer e "d 1 . .k vud me p1 . değildir. Bundan sonra ku- stiı yo uını zıyaret ettı ten sonra bir 

lan pek kafi acak olan mektepler- müddettir Ka1iforniyada bulunuyor. Ma
lüpler.de sPor ~a!i direktörlüğünün lü- ruf sanatkarı kadın kovboy kılığında gö

tle beden terbıY engin bir faaliyet rüyoruz. Amerikada Almanya aleyhdarı 
w. kadar ı . Rif tah1 zunı görecegı edbirlerin alınması cereyanın genişleme-si üzerıne ens 

tebti.ni icap eden t memleketine dönme kararım vermiştir. 
~<ln meselsidir. nı" w & iliil8' .... * - 065 liil 
~ .. .. TELEFON : 4. 11.1 l.ı::FoN : 4065 .. Jdyenin en buyuk salonu olıın 

1500 kişilik Tur 

l-' €Nİ SiNEMADA 
l ~l\ tKiSi iZJd1lDE iLK DEFA-

- l\lıoTo Haydutlar peşinde 
ıs :..._ 1. 9iRJ>EN •• 

-,slM HEPS ........ . 
2 - s o ·~ ............ G"A N G s T E R 

FOKS 
SEANSLAR : Cumartesi "e l> 2 .... 5 .... 8 .... de b9-§lar 

. 11 _ 2 - 5 ~ günleri : ıo .... 
Pazartesı - 8 de 

n·~ 2 - 5 - 8 de h,,... l>aşlar ıger günler -~ .. 

3- Türkce • jurnal 

Romaya giderken Parise uğrı
yarak Daladye ile görüşecekler 

M .1 6 (ÖR) _Geçen hafta Cibutiye gönderilen iki talbkur as 
arsı ya . b" d" ·ı d"V bi tabur da ha tara· 

k .b. bugün Atos vapuruna ın ırı en ıger r 1 O li c· 
er gı ı M ·ı k d nı gencra r ı· 

fından hararetle alkışlanmışbr. akrsı yka luman. ~ seyahat temenni 
. . h f temin edece as er ere ıyı . . ~ . butının mu a azasını . F 1 d hasıl olan manevi bırlıgı 

ederken bir kaç aydanberı ransız ar arasın ~ l ~ .. d _ 
.. 100 ·ı üfuslu Fransız ımparator ugunun mu a 

efelamlarnış vebahs o~~~;an b: birliğin derhal kendini gösterdiğini kay· 
aası mevzuu 

detmiştir. 
~~~..E._~~~~~~~~ 

Yeni Japon kabinesinde eski 
• 

nazırlardan çoğu yer erm e 

Hitler - Bek görüşnıesi hakkında 
Sovyet matbuatı ihtiyatkar 

Moskova 6 ( ö.R) - Sovyet gazeteleri Hitler - Bek mülakatı hak
kında büyük bir ihtiyat .. muh~_faza ederek B.:. ~ekin Varşovaya dön
d .. v .. vakit Sovyet maslahatguzarma verecegını tahmin ettikleri iza-
u~u bekliyorlar. Polonyanın Mosk~~~. sefiri1?i? de S~vy.et - Polonya 

hatı 'stikbali hakkında goruşmek ıçın B. Lıtvınofu ziyaret 
müna~ebatının 1

ektedir. Sovyet muhafilinde söylendiğine göre Lehis
etmesı beklenm t bbüs ederse Sovyetler faaliyetsiz durmıya
tan bazı manevral~~~ .. :ti su halde Şark işlerindeki vaziyeti hakkın
caklardır. Sovyet hu u k. BB Litvinof ve Bek arasında muta-
da münasip kararlar verece tı~. ··lmiş bir karar yoktur. 
savver seyahat hakkında henüz ven 

431f*ii ~..---~~~· TELEFON 
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Tayyare Sinemasında 
6 kanul'.'usanı Cunıa g .. .. d -tibaren 
B .. ..mır it 1 unun en ı 

u.., ._.. a ~~~ tenörü nKaruzodan sonra sine• 
ma ve ınusiki aleınittde doğan yeni bir yıldız .. 

BUGÜNÜN nKARUZOn SU 

TiTO 
YA 

SCHIPPA YI , 
ŞAYALIM 

İtalyanca musikili·- it~lyanc~ şarkılı büyük 
_ zevk, ihtişam, zenginlik ve guzellikler filmin· ene tanıtaca!thr .... 

AYRICA ZEN ?~İLAVELER 
4 30 - 6.50 - 9 da 

SEANSLAR : 2,30 - · O _ 4,30 6.50 - 9 da 
Cumartesi, pazar : 12 - 2.3 

•• 
cy 

r. 
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ŞJtfffFE f ? Son kanun cumartesi 1939 

Siil r_e • rR1 ASIR. - zs_ m ====-

ŞEYTAN~ --VE KUMPANYASI 
--~--................. ... 

A:A:::a v~~=:~ Sosyal y~rdım işi 
T. A. /6:.7~:::!t':::~ Kızılay ~ençlik teşkili-

DOKrORUH KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 

Palamutla 
uskumru 

YAZAN: Dr. G. >.. 

Bir rivayete göre, p.rap bir bektati 
tekkesinde icat edilmiştir: Tekkenin 
bahçesinde, yetişen üzümleri erenler ye

mişler, yem.itler bitrnemif. Etraftaki h
karaya da dağıtmışlar, gene tükenme• 
miı. Bunun üzerine tekkenin tcYhi derin 
mürabeye vardıktan sonra: 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./: tının bu·· yu·· k başarısı 13.30 Müzik (Müzikhol parçala 
14.00 Saat, ajans ve meteor - A 

aşk ve macera romanı 
-110-

Büyük 

Doktorun bütün vücudu, elektrik ecre· Anlıyorum. F k t b h ") d a a una ta ammu e e-
yanı çarpmış gibi sarsıldı. cck kuvveti göstereceksin. Dostlann var. 

14.10 Türk müziği (Halk tUrküı 
14.45 Müzik (Balkan havaları -
15.15.15.30 Müzik (Cazband) 
17.30 Müzik (Dans saati) 

Ayda (S) kuruşla memleketin her tarafında 
binlerce yoksul mektep talebesine yardım 

18.00 Türk müziği - ince saz he - Şu üzümleri küplere basınız da. ba-etmek kabil olmaktadır . . 
dan albüm gelmiş ve 7 4 mektebımız ta· 

Ne Onlar da seni teselli edecekler .. 
Hanri gözlerini Jana dikti. 

- Söyle... Söyle... Ne oldu .• , 
var) 

Hanri. J an Lö Helyenin ellerine sa
nldL 

- Nasıl .• . Dedi. Bana söyliyecek yal
nız bunları mı buluyorsun., Yanlış dü
şündüğümü, vehme kapıldığımı, Tatya-

(Hüzam faslı) 
19.05 Saat, ajans, meteoroloji v- mektep 

d Tu .. rk yavrularına 1 9 3 3 Senesin e, 
~malarında (sosyal yardım) 

kalım ne çıkar. 
Diye emir vermif .•• 

rafından bunlara mukabele edilmiştir. 

Hınçkınklı bir sesle: 

-Onu .. Tatyanayı ... Artık bir daha .. 
Bir daha gönnemdiyim. Görmemeldi
ğim lizını.. Böyle olduğu halde onu bü
yük bir aşkla.. Mel' un bir aşkla seviyo-

nanın formülleri elimden almak için mel
un bir plan kurmak istemediğini söyle· 
miyorsun da onu itham ediyorsun .. Jan .. 
Jan .. neden bana ümit olsun vermiyôr-

at borsası haberleri prensiplerini tabit bir his halin~e aşıl~-
l il · · ··t kamı! ve bıl-19.15 Konu,.mıa (Dış politika had mış ve on arı erınm mu ~ . . k 

19.30 Monolog (Dürnev Türkan- giü (Kızılay izası) olarak yetış~ırme 
fından) \mak,adiyle kurulan Kızılay Cençlık Ku-

]9.40 Sinema sesi. rumu çalışmalarına devam etme~t~dir. 

Afifler kütüphaneler 
Sınıflarda talebelerin dikkatini celbet

mek için gençlik kız1layanm gayretini göe• 
terir levhalar, afişler bastırarak mektep• 

tere gönderilmiştir. 
Neşriyat ve propaganda işlerine veri-

Bizim lstanbulun Boğaziçine her yıl 
akın akın gelen palamutlarla uskumrula
rın da • tekkenin bahçesinde yetiıen 
üzümler gibi - pek bereketli olduğu met

hurdur. Eski zamanda her1CYi bilen Ari.
to filozof bile bizim Boğaziçinin palamut 
balıklarını sena etmişti . Fakat Amasyalı 
meşhur coğrafyacı lstraban, palamut ba· 

rum. 

Boğazı tJkandL 

Biraz ne!ea aldı. Kendine geldikten 
sonra da ağtr ağır devam etti: 

-Jan ..• Jan ••. Kaçtım ... ondan kaç
bm ... Kendimi bulmak. kendime gelmek 
İçin kaçtun. Bir karar vermek istiyorum 
fakat veremiyorum. 

Ter içinde kalmıştı. 

Zorlukla nefes alıyordu. 
Devam etti: 

sun) 

Jan di§lerini sıku. 
Bakışlarında arkadaşına 

bir merhamet vardı. 
karşı derin 

- Cevap vermiyorsun Hanri.. Hem 
sen buraya niçin geldin .. yoksa beni mi 
anyordun? 

- Evet seni arıyordum. 
- Yoksa ..• Yoksa ... Yarabbi çıldı-

racağım .. Yoksa beni aramaklığın bu me· 
sele ile alakadar mı ;ı 

20.15 Türk müziği Kurum gayesini ·-~a,arma~ 1çın ~~T 
(Müzeyyen Scnar _ şarkıls şeyden evvel gençlıgın v_a~lıgına. Tur~ 
okuyan) kiye Cürmuriyeti hükümetım~ ve ~ıla~ 
1 - Müstear peşrevi cemiyetinin her sahada maddı ve manevı 
2 -- Müstear şarkı _ gel e}u müzaheretine dayanmıştır. Kurum bu
şarabı tcızelendir (Rahmi b gün g~nçliğin yetişfiri~me~i. no~tasından 
3 - Şarkı _ Açıldı bahçedd- milli bir teşekkül mah1yebm haıı: olmuş-
ler (Zeki Arif) tur. 
4 - Şarkı Aşk ve muhabbe:ıi Teıkilat 
(Suphi Ziya) Kızılay gençlik kurumunun Ankarada 

len ehemmiyet dolasısiyle mekteplerde 
gençlik neşriyatını toplamak ve okutmak 
için kiitüphaneler tesisine çalışılmaktadır. 
Kurum tarafından netredilen kitaplar 
mekteplerdeki kütüphanelere gönderil· 
miştir. Bunlardan başka gençlik mefku
relerini canlandıran ve sağlık bakımını 
yayan eserlerden mürekkep koleksiyon

laT da gönderilmektedir. 

lıklariyle birlikte denizin içinde yüzmüı 
gibi, onların nerede doğup, nerede büyü
düklerini ve Boğaziçine naaal geldiklerini 
• ne de güzel - anlatmıştır. Onun anlattı• 
ğına göre bizim palamut balı.klan ana .. 
lanndan t8 Azak denizinde doğarlar. 
Orada biraz büyüyünce Anadolu kıya. 
lan eıraaınca Trabzona gelirler. Sağlık sahasında : _ 

- Beni sevdiğini zannediyordum. Se
viyorum diye yemin etmişti. Kendisini 
bana teslim etmesini bunun en büyük 
teminatı sanıyordum. Fakat bunlar ..• Bü
tün bunlar belki de bir komedya •.• Feci 
bir komedyadan ibaret ... Dinle ... O ... 
Benim çalışmalarunla alakadar görünü
yor ve bundan bir zevk duyuyordu. Ona 
cebimdeki formülü... Yarım formülü 
gösterdim. Evet ... Bu büyük bir tedbir
eiı:likti 

Jan sadece: 

5 - Türkü - Alıverin bağlaııı bir merkez heyeti şehiT ve kasabalardaki 
(Cevdet Kozan _ Ut taksim mekteplerde ise cdernek şubeleri ve kol-

- Eveti •. Diye cevap verdi. 6 - Şarkı (Radife _ ~rh lan• vardır. 

Kızılay gençlik. kurumu saglık ve yar-

d . I · · bilen ve kıymetini takdir 
ım ış enm 

eden yurttaşları yetiştirmek ve böylelikle 

Demek ki Trabzonlulann o kadar ICV" 

dikleri hamsi balıklan bizim lstanbul 
palamutlannın küçük kardetidir. Trab
zonlulann elinden kurtulan küçük balık· 
lar gene Anadolu kıyısından GireMm& 
kadar gelirler, orada ve daha sonra Si
nopta onlardan salamura yapdar. lstan• 
bul boğazından geçerek Mannaraya çık
mak isterken, Kızkulesinin altındaki ka-

Doktor Subeyran dimdik kesildi. okuyan ) Halen mekteplerdeki kol adedi 2020 
- Söyle .. Dedi. Yarama ne§ter vur.. 7 - Hicaz şarkı - ne küstibi ve bu kollara mensup aylık aidat veren 

F- '-at b k 1 T h '-k d 1 sebep bö'yle (Ud'ı Cemil bey az' a adedi de l t 5 bindir. T eşkilabn ku-a.. ça u o . . atyana a.- ın a ne 
biliyorsun~ 1 8 _ Tül'kü _ esmer bugün a- rulduğu senelerde aza adedi 20 bindi. 

K P k 
1 mıs. Çalanlar _ Vecihe, Rın Bu müteakip senelerde: 32 bin, 50 bin, 

- ontes ogozeı a, Karjakla bera- • nk k .. 
L - h k d 1 Kam, Cevdet Kozan, Kemalı·- 70 bin olarak artmış ve bugü Ü ye unu ocr are et e iyor. Onunla beraber, ne 
maksat t- ı . . tt·-. . b" .. 1 1 j yazi Seyhun- Reşat Erer. bulmuştur. cu.ıp e ıgını ır tur ü an ıyam'\- d h 
dıiımız mel' un teşkilatın ruhunu teııkil 120.45 Müzik (Folklor _ Halil Bedi ·e Yedi yaşından 18 yaşına ka ar er 
ediyor. • Kudsi Tezel) mektep talebesi kız ve erkek Kızılay 

Hanri için bu büyük darbe oldu. 21.15 S:ıat, esham, tahvilat, kambil _ gençlik kurumuna aza olabilmektedir. 

Den·n bı"r · 1 ık nukut borsa (Fıa· t) Yani ilk mektep çağından lise son sınıfa 

sağlık bakımını yaymak için çalışmakta· 
dır. Bu umumi ve milli sağlık gayesini te
min için mekteplerde küçült eczaneler 
tesisine çalışılmaktadır. Merkez tarahn
dan yaptırılan ve mekteplere dağıtılan 
ve her nevi yardıma müsait bulunan l 00 
adet aza çantası ile beraber teşkilatın 
emrinde 300 ecza dolabı vardır. 

Ani kazalarda ve ha.stalanmalarda ya
ralıya ve hutaya yardıma talebeyi hazır· 
lamak için ilk yardım le.unları açılmış ve 
iyi neticeler alınmıştır. Tatil kamplan ve 
kır konakları işi üzerinde de eıash çalış
malar olmuştur. 

yadan korkarlar ve kendilerini Haliç 
içerisine atarlar, orada da o zamanın 1.. 
tanbulluları palamutları elleriyle tutar· 

Tatyana yavq yavaı muhavereyi mik
rop silahı mevzuuna getirdi. tarar etmi
yordu. F altat sualleri gittikçe aklaştı. Ve 
sarahat keabetti. 

mi ti ç ararak yere yuvl'lr-
landı. 21.25 Müzik (Küçük orkestra) kadar bütün talebeler kurumun tabit aza-

La Gazza larda - uvertür landır. Bunun için ayda 5 kuruş öderleT. 

* 
(Rossini) Mamafi para vermiyen talebeler de fahri 

2 - Şayanı tema~ sahneler aza sayılırlar. Kollara mensup azaların Bu suallere ben ille önee gülerek cevap 
veriyordum. Sonra bu menuun onu bü
yük bir ehemmiyetle meşgul etmekte ol
duğunu gördüm. Ona karıı kalbimde 
duyduğum derin ve kör aşka rağmen 
hissime hakim olmağa çalışarak bu ka
dını daha yakından tetkik ettim ve onun 

büyük bir kurnazlıkla formülün diğer 
kısmını benden öğrenmek istediğini an
ladım. V c bu -ı. . ,,ı.. .. '·-~ .,.., ··~-·· 

Karjakın evinde. (Massenet) topladıkları paraların yarısı merkez he--

T atyana, Niyang ve Karjak içtima 3 - Samson ve Dalila opera s- yetine gönderilir. Bununla umumi mas-
halindcler. 1 lC'ksiyonu (Puccini) raflar ve yardımlar temin edilir. Kalan 

Karjak çok sinirli. 122.25 Konuşma (Haftalık posta kutlm kısım mahallerinde kalır ve mektep ıos· 
. Asabiyetten kah Tatya naya ve kU.h 22.50 Mü?.ik (İspanyol, Meksika A-, yal yardım işlerine sarfedilir. 

Nıyanga çatıyor. j jantin oyun havalan. Yaoılan itler 
- Ma,allah .• • Muvaffakıyetten mu- 2:l .1~ Müzik (Dans plaktan) Kızılay gençlik kurumu çok verimli 

vaffakiyete uçuyoruz. Tatyana, senin de 23.45.24 Son ajans haberleri ve yarınki neticeler alarak çalışmaktadır. Her tcY-

o hulunrn•s. ...... ~~,. .... -• -11....ı- -'---· j - --- "ro-pıin&"n!ıa'7.r .. ~ıy~p28Wl>.f~1i~r. Doğrusu pek menaretıi imişsin.. -*- P ısa •7 " 
bir ihtiras kasırgası altında sarsarak mem- j . u ma sa la ir çok qesrivat..v11nılmıahr 
nun ettikten aonra : •• B 'l'MEDJ •• Bunlar arasm<la 193ô - 37 yıllığı, T ür-

- Fonnülleri.n tamamını bana bugün -*- kiye k12ılay d ernekleri üzerinde bir ko-
mü söyliyecekainiz.. Dedi. Görüyorum B ç b rlayn Ankara, 6 (HusU!~i) - Bir kaç gUn- nuşma, gençlik luzılhaçı nedir;ı Dişlerin 
ki takdir ve hayranlığımı kazanmakta • e ffi e den beri Ankar:ıda bulunmakta olan Ha- sağlığı, mektep çoculdanna sağlık öğüt 
hiç acele etmiyorsunuz. tay Dahiliye ve Milli müdafaa müst.eşa- ve bilgileri, kır gezintileri ve gençlik ko-

Bu talep acaba yalnız bir kadın hpri- Ruzoeltin mesajı11t rı B. İnayet Mürseloğlu Toros ekspresi- naiları, ilk sıhhi yardım, gençlik. im 
sinden mi ibaret ... Yoksa bunun altın· • / k le Hataya h areket etmiştir. B. İnayet kam plan gibi faydalı risale ve kitaplar 

sevınc, e arş ılı yor ,.,,.. 1 wl h k tin" d 1 1 da formülü elimden almak için şeytani 11v.~ursc ?g. u are e en cvve .şun arı vardır. 
bir plan mı var} --=- soylemıı;tır : Konferanslar : 

Bu ihtimal beni korkuttu. Bu kadına - BAŞT ARAFI 1 tNCl SAYFADA - • - Burada Dahiliye vekili ve Parti Bundan başka kızılay gençliğini fayda-
mllkavemet edemiyecektim. Mulcavemet faatlerinin korunması için Amerikanın genel sekreteri B. Refik Saydam ve ge- landıracak esaslı ve muayyen mevzular 
edebilmek için tek yol vardı .. O da onun- iştirakiyle Japonyaya karşı müşterek nel kurmay ikinci reisi orgeneral Asım 

iktısadi harekete geçilmesi imkanını gö- Gu"ndu .. z tarafından kabul edildim ve 
üzerine muallimler veya merkezce tayin 
edilen mütehassıs zatlar tarafından kon
feraruılar verilmektedir. Kızılay haftasın· 

la münasebeti kesmek .. 
rüşmüşlerdir. Bü,·ük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 

Kalbimde müthiş bir mücadele baıla- 1 k J Yakında Romada yapı aca görüşme- Renda ve İktısat vekili bay Hüsnü Ça-
dı. Bir aralık kendi kendime c varsın ngiliz 

.. lcr hakkın.da öğrenildiğine göre I . . ı kır ile de hususi surette görü.,c:tüm. Gö-
f onnüller onun olsun .. onlan ne yaparsa b~c:vekil ve h ariciye nazın Italya ile .. 1 . d k 1 ak d'. 

y k · b d 1 B -:ı- ru..~e erım en ço memnun o ar o-
y~psın .• d eter~ en en ayn ;a~~n .. Be- ·Fransa arasında tavassutta bulunmak nü;orum. Ankaradaki temaslarımız bi-
nı yanın an u aştırmasın• e ım. u- hususunda ittifak etmişler, fakat Ital - ze daima enerji ve ilham dolu bir kay-
nu yapamadım ve ..• Kaçtım. . yan gönüllülerinin ispanyadan geri alın-

Jan, arkadaı1ının kolunu tuttu: ması için Mussollniyi tahrike k a rar ver-
- Hanri .. Dedi, nihayet demek ~u- mişlerdir. Zanncdil~ iğne göre B. Çem 

run hakim oldu ve kendini kuvvetli bııl - berlayn ve Lord Halüaks, B~ Mussolini
dun.. ye Fransız - Italyan müzakerelerinin 

Cenç doktor acı bir kahkaha savurdu. devamı ve 16 Nisan 1938 tarihli Ingilız-
- Kuvvetli mi. •• kuvvetli mi . .• De· Italyan itilafn.•n, rlıh ve metnine uygun 

di. Ah.. Bir denaet. .. Bir alçaklık yap- bir şekilde tamamiyle tatbiki için en mü
mamak için kendimi nasıl zor tuttuğun~u him yolun Ispany~dan ecnebi müdahale
bilsen. .. sini 'kaldırmak olduğunu söyliyecekler-

- Hanri .•• Hanri. . • lztırabın büyük. dir. 
•ıw 

Karanlık Ve kuruntuların 

Doğurdukları Korkular 
- - 22-

bu masal bugün bile hükümden düşmüş 
değildir! Ve bu hazineleri çıkarmak için 
vinçleri, vapurları, tarak dubaları ve fen 
adamlariyle mükemmel şirketler kurul
muştur. 

Fakat Kidin hazinelerini bulmak pek 
çok facıalar doğurmuştur. 

Hayti adaları arasında yalçın kayalar
dan mürekkep küçük ve esrarlı bir ada
cık vardır. Bu adanın üzerinde akılJara 
hayret verecek yer altı mahzenleri bu
lunmaktadır. Rivayete göre haydut ha
zineleri bu mağaralarda bulunmaktadır. 

Bu adacığın ne için fen heyetleri tara
fından aranıp taranmadığını sormayınız, 

çünkü bu ha7ineleri bulmak için bir tıl
sun !Azım imiş. Bu tılsımı bulmıyanlar 
için hazineleri elde etmek katiyen müm
kün değilmiş .. 

meğe vakfetmiş, bir rivayete göre hiç 
muvafak olanıamlf, diğer bir rivayete 
göre de hazinelerin fevkaladeliği karşı
sında aklını bozmuş imiş! 
Amerika timarhanelerinde bir adada yer 
altı mağaralarında aklım kaybetmiş dü
L.Ünelerle ekli hala vardır! 

DOBBü EKBER 
Gemicilik, bugün bile yıldızlarla şid

detle aüıknsı olmaktan kurtulmamıştır. 
Bunun için deniz masallan arasında yıl
dızlara dayanan masallar pek çoktur. 
Bunların en mühimmi cDübbü ekber> 
bürcü üzerinedir. Mesela, bir gemide 

ahmak bir çocuk bulunursa, gemiciler 
bu çocuğu dübbü ekber bürcünün çarp
tığına hükmederlerdi! Sonra Dübhü ek
beri olduğu gibi görenler için ölüm ve 
felaket muhakkak sayılırdı! Halbuki 

--"-----"""cl..Jıa..:ı.aa.....:u.~ı.a..zaıına.na-K.1W1ı.r.JLWıu:iu:..J..!D~uyı .. bbü ekber, edi yıldızın bir araya 

nak vvifesini görür.• 

-*-
düzeltme 

Dünkü sayımızda ( Stalin, Hitler, 
Mussolini yılbaşını nasıl kutladılar) baş
lıklı fantezide başta gelen ilk 36 satır
dan sonraki 18 satırı ilk önce okumak 
lazımdır. Mizanpajda vukubulan bu yan
lışlığı özürle düzeltiriz. 

her·:-BüyükAyı> adını vermişlerdir. 
Gemicilik aleminde bu bürç çok maruf
tur. Bunun sayesinde şimal yıldızını bu
lurlar ve şimal yıldızı da gemicilik Şe
rinde hayati bir ehenuniyeti haizdir. 

Dübbü ekhere bazı çobanlar cBüyük 
dörtken• (Büyü.it murabba) da derler. 
Hakikat, bu bürcün bir kı.mu, büyük bir 
dörtken arzeder. Çobanlara göre bu 
dörtken bazı bazı baştan başa parlar, 
ve bunu gören ya delirir, yahut ta kör 
olurmuş .. 

Bir haçı arzeden cenup yıldızı da, 
eğer bir gemi tarafından - tabii cenup 
denizlerinde- her hangi bir sebepten se
kiz gün ibtüste görülmezse, o geminin 
bir daha limanına dönemiyeccğine lıü.k· 
m edilir! 

11 

En tuhaf bir cihe te geliyoruz: insan
lar arasında eskidenberi sınıf farkları 

vardır. Bir çok kimsele r , muhtelif sebep
ler altında sivrilerek avamdan ayrılmış
lar ve hususiyet kesbetmişlerdir. 

Bu halin, hayaletle r arasında olduğu

nu söylersek, şaşarsınız, değil mi? .. Fa
kat ne çare ki asil ve kibar hayaletler de 
vardır ve bunlar bilhassa tarihi şahsiyet
ler arasındadır! 

da ve senenin bazı muayyen günlerinde 
de muallimlerin nezareti altında genç 
azalar tarafından kendi aralarında kon• 
feran.slar ve müsamereler, temsiller veril
mektedir. 

Mektepler arası muhabent batfıbap· 

na bir mevzu teşkil etmektedir. Türkiye 
kızılay kurumu beynelmilel gençlik kızıl· 

haçlariyle temasa çok ehemmiyet ver
mektedir. Paristeki Kızılhaç likinin 
cgençlik şubeei-. ile daimi bir münaachet 
tesis edilmi!'tir. Bu münasebetler kitap, 
albüm, mektup, bebek ve saire teatisi 
şeklinde devam etmektedir. t 93'4 den 
bu seneye kadar 72 gençlik. lı:mlhaçm-

leb gelmelidir. Sureti mahsusada veya 
tesadüf eseri olarak, Danimarkarun or
ta çağlar şatolarından Elsinor şato..una 
girenler, gece yarısı çılgın Hamletin fe
laket ocağını ziyaret ettiğin.i görürler! 

Fakat bu hayalet, cidden kibardır ve 
çok işe yarıyan bir hayalettir! Çünkü, 
her kesi korkutacak bir şey olnwnna 
rağmen, Danimarkalılar Ham.letin ha
yaletini, turistik bir muvaffakıyet vası
tası yapmışlardır! 

Tarihi hayaletlerin başında «beyaz 
kadın• hayaletidir. Bu kadını, Hohen-
7ı0}em hanedanının bu hayaleti, bütün 
Almanlarca malfundur! Ve Alınanların 
milli hayaletlerinden birisidir! Bu kadı
nın hayaleti, muntazam şekil ve suret
te Potsdam sarayı dehlizlerinde sık sık 
görünmektedir. Fakat, cbeyaz kadın> 

hayaleti boşuna görünmez. Onun görün
me.5i, ya hanedan erkanının ölümüne, 
yahut ta fevkalade bir hadiseye delalet 
eder. 

Ve .. Son defa göründükten sonra, Kay 
ser Vilhe1m ertesi günü tahtını bırak -
mı.ş ve Holandaya iltica etmiştir! 

- 12-
EFSANEVI HAYVANLAR 

L 

larmıı . . • 
Palamutlann bu seyahatlerine ister· 

Kurumun ilk kamp tecrübeleri 1935 
19 36 ders ıeneai sonunda Herekede ya
pılmış ve muvaffakıyetli geçmiştir. l ~ 3~ 
19 3 7 ders senesi kampı da evvelce edını
len tecrübelerle daha mütekamil bir şe
kilde başarılmış ve bütün Kocaeli mınta
kasının bakımsız ve fakir 300 kadar yav
rusunun sağlığını temin etmiştir. 

Önümüzdeki seneden itibaTen Here
.ıcecıe aenız ıcenannau c:ıga\1ı ... .~u\u, ~ 

-=- ı... :- - - '-- :: __ _:_ .ı_ .l-·- · 1 ~ • 

olunacaktır. Memleketin müsait yerlerin· 

de aynı tecrübelere devam olunacakbr. 

Ecnebi kızılhaç teşekkülleriyle temas 
için imkanlar aranmış ve bu arada lstan
bulda RoLert Kollej gençlik kurumu Bu-

dapeşteye gitmiştir. 

Kurumun genç azaları hastalıklarla 
mücadele hususunda hükümet ve kızılay 
sıhi teşkilatına, sağlık öğütleri vermek ve 
bazı vMıtalardan istifade ettirmek gibi 
kıymetli yardımlarda bulunmaktadırlar. 

Sosyal yardımlar: 
Merkez heyeti tarafından. hasta, sa· 

kat. yoksul talebelere para yardımı ve 
hastane, prevantoryom ücretlerinin te
diyesi, yol paralan, mektep ders levazı
mı tedariki gibi umumi yardımlar yap
maktadır. Bugüne kadar yapılan yardım
lar ( 6300) liraya baliğ olmuştur. 

Merkez tarafından bir çok mekteplere 
aynca para verilmek suretiyle yemek ve 
e§Ya tedarikine yardımlarda bulunul
maktadır. Bu arada bqarılmasına çalı

şılan işlerden biri de mekteplerde fakir 
talebelere sıcak yemek verme işidir. 

yansı kendilerinde kalan aza aidatını 
kollar, kendi mekteplerindeki fakir n 
muavenete muhtaç talebelere elbise, q

- SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -
-- - -- - ' 1 vanların bir çoğuna da cehennem mah-
16.klan göziyle bakılır ve insan muhay
yelesinin ibda kudreti bu acaip hayvan
lar üzerinde bütün mevcl!diyetiyle işle-

miştir. • 
Yunan esatirinde tabiat hilafı bir çok 

hayvanlardan bahsedilir. Fakat bunla
rın tabiat üstünlüğü azdır. En müthiş 

hayvanları Sen Pol'ün mahut Apolclipsi 
göstermiftir· Yedi ha§h, on dört dilli, 
dilleri cehennem alevlerinden hayvan
lan Sen Pol tehayyül ve icat etrnişt.ir. 

&,iri Yunanlıların mevcudiyeti.ne 
inandıkları harikulide hayvanlar fUll
tardır: Nemeas arslanı, Erimru:ı.s domu
zu, karanlık göl tavuklan ve saire! 

Bunlar gibi hemen her m~tin de 
masallarında bir çok korkunç veya ef
sanevi hayvanlar vaMır. Ve bunların 

mevcudiyetleri masallar hudutlarından 
dı.şarıya çıkmazlar. Bununla beraber, 

scniı: inanır&ınız. Fakat bu balaklann fim
diki zamanda bolluklanna göre o ı:aman
da da bereketli olduklarına inanmak %&• 

ruridir. 
Amasyalı coğrafyacının anlattığı za-

manın lstanbullular ansmda da bekta• 
ıile çokca bulunmut olacak ki onlar da 
Haliçte elleriyle tutuverdikleri palamutla· 
n yedikleri halde tükenmemişler ve o 
balıklardan • bekta§İ •tekkelerinde zuhur 
eden şarap gibi • bir nevi salça çıkarmış· 
1.ar R.u. ..Jcavı ~ h~ o -manan en kibar 
---1-L..-!. _ı_ 1 • n ,.. göndel'' 
mişler. IstanbUI Boğazının palamutlan 
tuzlu salamuraya konularak çıkan1an bu 
salça Romalıların pek hotuna gitm.İf ve 
buna Muria adını vererek. her türlü ye
meklerine o salçadan katrnağa alıımlf" 
lar. 

Bizim Boğaziçinin uskumru balıklan· 

nın nerelerden ve nasıl geldikleri biline-
mczse de eski zaman lstanbullulan on• 
dan da Carum adında bir salça çıkanr
larmış. Uskumru salçası eski Romada pa
lamut salçasından daha meşhur olmuş. 

Yemek zevkinin en meşhur Üstadı olan 
Savaren - Biriyanın anlattığına bakılırsa 

bizim lstanhulun palamutlariyle uskum• 
rularından çıkarılan bu balık. .salçalan 
eııki Romada hemen her türlü yemeklere 
lezzet vermek için pek çok kullanılıT· 
mış. Sebebi de balıklann ve onlardan 
çıkarılan salçaların kadmlarda olsun er• 
keklerde olsuo, afk duyguaunu arttınT 

diye şöhret bulmuı olmaeıdar. 
Şimdiki lstanbullular aşk duygusunu 

arttırmak istedikleri vakit Göksu kena• 
nnda hatlanmıı veya kebap edilmif mı-

11r yemeği tercih ettiklerinden, Boğazın 
palamutuna da, uskumrueuna da. doğ

rusu pek çok rağbet göstermezler. Onun 
için bizim yemediğimiz balıklan Yunaoh, 
yahut 1talyanlar • bu balıkların eski za. 
manlardan kallOlf töhretlerindeıı dolayı
gemilerine yükleterek. götürürler - oılla• 

nn göremedikleri de burada çürür ve 
denize dökülür. 

Bu zamanda lstanbulda artık ne bek· 
tqİ, ne de tekkesi kalmadtiı için pala· 
mutlarla uskum.rularclaıı salça c;*armak 
timdi kimsenin aklındaıı geçmez. Fakat 
let.anbuJun o kadar mqbur balddannı 
yemeyip te çürütmek pek yazıktır. Balı· 

i•n mükemmel bir gtda olduğunu eöyle
meğe hacet yoktur, bunu herkes bilir. 

Bizim Boia.zic;inin sulan bqka deniz· 
lerin beı*nin eulanndan daha az tuzlu 
olduğu için burada çıkan balıklar, tatlı 

su ve tuzlu su balddannın aruuıda, dün
yanuı en lezzetli balıklarıdır. latanbullu
lardan başka herkesin o kadar çok rai
bet göeterdikleri Boğaı:içinin palamuda
riyle uekumrulanna biz de rağbet etme• 
liyiz. 

bazı milletlerde efsanevi hayvanların ....................... • ................. , 

mevcudiyetleri çok daha geniş sahalarda i Kiralık apartman i 
da mevkii olmuştur. Mesela, bizim cboz- S Şehir gazinosu arkasuıda 1382 S 

• • 
kurd• umuz gibi Romalılann da tek kar- :sayıb (Gül lllOkak) aizında deni.ııe: 
talı, Bizanslıların çift kartalı milli ve si- S DUJr konforu havi yedi odala Y-E 

• • 
yasii alAmetleri olmuştur. Tek boynuzlu iinşa edilnıİf bir ev kirahktır. S 
ifrit te Çinlilerin mukaddes bir al&meti- : Görmek ve cöriipnek ~mlerin: 

rinin de al&meti :cuetemiz Warehanesine müracaat- i 
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Kır koşuları 
Teşvik musabakalarının ikinci haf- / 
tası yarınki pazar günü yapılacaktır 

Ey~pte ...... EV ························: 

Bir haydutluk Kadın 
. 
: . 
• . . 
• . . . 
• vak'ası olmuştur MODA 
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Halilin kısrağını çalarlarken Halil 
oğulları uyanmışlardır. Ahu-da k· 
kunç bir boğuşma başlamıştır, 
Nihayet haydutlar kaçarlarken } 

Bacaklarınıza 
dikkat ediniz! 

lil yaralı olmasına rağmen huni 

takip etmiş ve çingenelerin att Geçen gün bir k,;:dın doktoru bir ko-

ları 3 el ateşle muhtelif yerlerindnuıma sırasında ckadının en haklı olarak 

ENVER 

Beden teroiyesi ııenel direktörlüğünün Koşuy.a tam saat on buçukta başlana-
•ınirleri mucibince yapılacak kır koşu- cağından iştirak edecek atletlerin daha 
!arı müsabakalarının ikincisi 8-1-39 Pa- Evvel Killtilrpa.rkın büyük kapısında 
zar giinil saat 10,30 da Kültilrpar.lcta ya- ispatı vücut etmeleri lazımdır. 
pılacaktır. Iki katagori üzerinden tertip lzmir bölgesi Asbaşkanlığı 

yaralanarak ölmii.c;tür "h _ .. tereceg"i uzvu bacaklarıdır.> 
J • ı bmam gos 

Hadiseden derhal haberdar ol d . . Doktorun bu sözleri çok yerin-
. d emışn. d 
ıan armalar faaliyete geçerek ı dedir. Zira, bacak arızalan yalnız ka •-
kaç saat içinde haydut çingenel• nın güzelliğini bozmakla kalmaz. sıhha
yakalamışlardır. Bunların üzerler tine de zarar verir. 

Eden Cereyan 
lbrahim Beyin 

Bütün muhaberat 
Elinden Geçiyordu 

edilen bu müsabakalal'da 18 yaşından M ı 
küçük olan atletler kilçilkler katagori- aç ar 
sinden ve bu yaştan büyük olan büyük- B. TAKIMLARI: 

ler katagorisinden koşacaklardır. Bil - Doğanspor - Yamanlar saat 11 de ha-
yilklerin mesafesi 6000 metre ve kü- kem Mustafa Necati 
çüklerinki 3000 metredir. A. TAKIMLARI: 

Bu müsabakalara bütün amatörler iş
tirak edebilirler. Kulüplere bağlı olmak 
mecburiyeti yoktur. 

Demirspor - Ateşspor saat 13 te hakem 
bay Esat Merter, Doğanspor - Yamanlar 
saat 15 te hakem bay Hasan Yanık. 

Avrupada kış sporu son 
hafta neticeleri 

Profesyonel F1 ansız takımlarında 
yabancı oyurcu oynatılmıyacak 

de bıçaklar ve bir tabanca bu!t Bacaklar çok ıiıkin, yahut çok ince 
ınuştur. 1 .. leri kepek.1enirse, deri sert 
Adliye b o ursa, uzer 

ve za ıtaca tahkikata olur veya kızarırsa güzelliği bozar. 
vam olunuyor. L :-ı.· 

* Ali Rıza beyin K..lttqdan ayrılmıt ol-

duiu günlerden aonra idi. Enver pqa 

lbrahim beyle tamamen anlaşmak üzere 
---- Yorgunluktan hasıl olan aya&: t~ın.-

- l bulunuyordu. 

S Osya 1 Ya rd J m • likleri, ağırlıklar, ya kanın fena ceve ~- Kendisine ilk günlerde biraz kaba 
J •f d yahut ödem (deri altına su hı- h b artık En-nın an muamele yapan ibra im ey 

- BAŞTARAFI 4 NCti SABİFEDi rikmesi) !erden ileri gelir. Yalnız güzel- ver pataya hürmet ediyor ve kendisine 
ya, kitap ve saire almak: suretiyle sa liği bozmakla kalmaz, vücudun umumi iltifatta kusur etmiyordu. 

mektedirlcr. sıhhi ahengini bozar. Enver paşa son günlerdeki vaziyetten 
Mali vaziyet Bu mahzurların, mühim ve köklü arı- kısmen memnundu. Ali Rıza beyle arka-
Kurum ilk teşekkülü senelerinde ı. zal:ırdan ileri gelmediği takdirde önü~e daşlanna göndermiş olduğu haberde bi-

• k · -ı · kolaydır Şüphesiz bazı agır ay umumı mer ezınden, halkevlerirı geçı mesı · raz daha sabır etmelerini bildiriyor ve: 
V A ik k ıh . \ de (b•cak damarlarının Şİ!;!kinli-e mer a ızı açından yardım _ varıs er ... - Esasen ... Diyordu. Önümüz kış.·· 
mÜ',itÜ, Halbuki şimdi varidat tamall:! ği), yahut kalp yorgunluğundan .~leri fazla harekete müsait olmadığı için Hk· 
talebe aidatına, teberrulara, müsaıe gelen arızalarda ancak doktorun muda .. baharı bt-klemek mecburiyetindeyiz. 

gelirlerine. rozet, kitap satışlanna n- halesi fenalığın önüne geçebilir··· Biz Kışın bütün açık gibi görünen kapıları 
hasır kalmıştır. burada yalnız, doktorun müdahalesine kapayayım ki. .. yazın harekete geçtiği

~ollar tarafından toplanıp me~e lüzum göstermiyen anzalardan bahse· miz zaman mahcup olmıyalım. Enver 
gclır, paranın yek Unu 38, 76 J Jirır. deceğiz. paşanın bu fikri doğru idi. Nitekim Kuk· 
~.una kollarda kalan para miktarınıa taşın onbeş günlük hayatı araaındaki fark 
ılave edersek genç mekteplilerin scal ClLDlN GUZELLll;I başka memleketlerde müthi• dinecek ka-

Paris (A.A) - Yabancı futbolcular oynatılmasına müsaade edilm•e çalı- yardımlar İçin bugüne kadar 78 bina- Bacakların derisi doğrudan doğruya dar fazla idi. 

meselesinin Fra!ıSLZ matbuatındaki akis- şılmaktadır. Ancak, iki yıl sonra takım- ya yakın para tahsil ettikleri anlaştlu havanın ve rüzı1irın tesirine çok maruz· Enver paıanın Kukta~a geldiği günler 

leri : lar yalnız F l -- - d G"zle aörünmiyccck kadar i.nce ve sonbaharın günlerine tesadüf ediyordu. ın ransız ardan terekküp ede- ur. o e 

Bir kaç haftadan beri ortada dolaşan ceği tahmin edilmektedir, 4 - Stokholm 1 puanla şeffaf çoraplar bu tesire tabii mani ola- Halbuki onbeı gündür ,iddetli yağmurlar 
bir rivayete göre 1939 dan itibaren, pro- BUZDA HOKEY KIŞ SPORLARI maz. yağını~. arkasından kar yağmış, hazan 

fesyonel FrallSlZ; takımlarında yabancı- Berlin (A.A) _ Sport palasta Smoke Garmiş parten Kirşen (A:A) - &ın Eğer bacaklarınız kepekleniyoraa (bu ıiddetli acı soğuk her taralı kaaıp kavur-

ların oynatılmaması dilşünillınektedir.. Eaters adındaki Kanada ekibinin yaptı- bol ve kayağa fovkalôde elverişli o1a- diz kapaklarında ekseri vaki olur). ba- muştu. Bu soğuklarda dıtarıya çıkmak 
Fransız profesyonel takımlarının yaban- - 'ki k •. 1.. d . sına rağmen havanın tipi bir :-;<'kil al- caklarıı'ızı lanolin ile sıksık oğunuz, aon· değil oda içinde ateş dolu mangalı ka· gı 1 ar,,....,._=a an sonra, Isveç şaın- • 
cı oyunculara ne derece bağlı bulunduk- piyonu Stokholmun A İ K ekib' B ması üzerine olimpiyat kayak pistıde ra sabunlu bir sünger ile siliniz. Haftada rıttırmaktan baıka insanın aklına hiç bir 
ları göz önüne getirilecek olursa, mese- ı· · p .. k · · ' 

1 
er- yapılan atlamalar a"u edildiği veoile b 

1 
·ı f 'k - ıey gelmek bilmiyordu. ının rusya e ibi ile karşılaşmış ve 4 /2 bir defa da cildi ir osyon ı e rı sıyon 

lenin ne büyük bir a13.ka ile mevzuuba- ı· ı · inki~af ede~nemiştir. Maamafih, ::ıazı Arada sırada yüzünü gösteren güne-ga ıp ge miştir. yapmak faydalıdır, B 
his olduğu tasavvur olunabilir. A k padak neticeler alınınıştır. şin bile kuvveti kalmamış gibiydi. u 

rtis.' ti Patinaj programında, Avrupa ha kl ·~·zda varise istidat varsa 1 
Fransada profesyonelliğin kabul edil- şaın C Birinci sınıf atlayıcılar arasında ;apı- Eğer ca ar~ · . d 

1 
günlerde lbrahim beyin de bazı yer er-

diği ilk günlerde şampiyona maçlarında .. :ıyonul ecilia College fevkalade lan müsabakaların nticeleri şunlartır : (bu, bacak cildi üzerinde mavı almalr a)- den mektub beklediği söyleniyordu. 
mu emme gösterilerde bulunmuştur. rın görünmeğe başlamasiyle an aşı ır, k .• 

getirmifti. O gece Enver paşa hep bunu 
dütündü. Hattiı bir aralık uykusu bile 
kaçtı. Yine pencereden baktağı zaman 
soğukta karargah önünde bazı adamlann 
içeriye girip çıktıklarını görmüş fakat biır 
fevkaladelik bulamamıştı. 

Sabahleyin ... Tan yeri ağarırken bir
denbire Kuktaş sokaklarında kaynaıma· 
\ar oldu. lbrahim beyin maiyetinden bir 
çok adamlar, beygirlerine binmişler bir 
atağı bir yukarı teliılı telaşlı gidiyorlar 
sonra ellerinde silahları, arkalarında go-
cukları yine görünüyorlardı. 

Bulutsuz bir gündü. Güneş yine do
nuk ı~ııklarını Kuktaf Üstüne gönderirken 
karargah önünde oldukça mühim milc
darda asker toplanmıştı. 

Gürültülü, patırdılı konup.olar evleı 

arasında koşu!'anların adedi her dakika 
geçtikçe artıyordu. Hep de harbe gidi· 
yormuı gibi sili.hlanmıı idi. 

Fakat bir asker gözü ile bakdacak 
olursa öyle garabete tesadüf edilirdiki ... 
silahlı, mavzerli, çakmaklı, kılınçlı ll5-

ker ... Hele üniformaları: Çapar, sarık. 

kalpak, örtülü baılı, arkalarında da be
yaz, siyah kürklü, gocuklu adamlar ... 

Enver paşa pencereden lbrahim be· 
yin maiyeti erki.nına bakıyor ve asker· 
leri tekrar tekrar gözden geçiriyordu. 
Bu esnada sokaklar cephane taııyan bey-

girlerle dolmuştu. 

Velhasıl Kukta~ta tam bir levkaliide
lik vardı. Bunun bir akşam evvel gelen 
yab~ncı ıııüvariden sonra olduğu aııik8.r· 

dı; her takım dört yabancı oyuncu oynata- D 1 - Brald 67 - 68 metre Güneşin donuk ziyasının a settıgi so-
biliyordu. Müteakip yıllarda bu mikdar avos (A.A) - Şpengler kupası için 2 - Aysbruber 63 - 68 metre Friksiyon yaptığınız kolonyaya Hame- ğuk bir gündü. Dışarıda acı soğuk bir 

yapılan karşılaşmaların birinci gu"nu" alı- ineli ve Hind kestanesini kaynatarak el- ti} 
evvelA ilçe ve bu futbol mevsiminden 3 - Arensen 65 - 66 metre , . • . . rüzgar esiyor. Kuktaşın sokaklarında do- Enver pa"".. du"nya ı'le alakasını kesmö• dir nan neticeler şunlardır - de edilen sudan bir mıktar ılave edılır. .. k . b ' d h b" "" --~ 

- Acaba bu süvari ne haber getirmit-

itibaren ikiye in · ilmiştir. Fransız fut- Davos buz hokey k 1:.b .. Z" 'h h Frayburg (A.A) - Feldberg dağının . , •. • \aşanlar büyük kur lerıne ıraz a a u- vaziyetteydL Filvaki lbrahiın beyin 
!::~;,,''C)y.tic~umıır·otıjuı< ""''" ,,.._ ~~ u u u, urı o- şinıal eteklerinde . yılbasında felaketi• Ayakları geceleyın zeytınyagıle yag- "l rek aaklanıyorlatdı. öğleye doğru 
do_k.unmw; olduğuna şüphe yoktur. Fa- L. T. C. Prag ekibi, Oksfordu 3010, rilkleyip ezmiştir. Bu araııa .n·ayııurgru "-· • " ~_°- -:::::==::;'.::: ·-::===· ~====== adaınlarmcl.an mektup ı:ct\trnc\c.te, ve ya• 

k !eşmesine. nasırların teşekkülüne mani ·- -----.··ra'll!lı!lM-MMri 8d«f..,..,,__ ...... -.. kat bu usulil Fransa da bir çok muarız- 8/0, 11 O, 11/0 mağlup etmiştir. kayakçı Leni Vagner ölmüştür. Bir a- rek çamurlan etrafa sıçratan bu süvari 
ı · · b k olur. du? Jarı vardır. talyanların da bu metodla Davos (A.A) - Şpengler kupası ıçın dm ağır yaralanmış ve ayrıca ir ÇO lbrahim beyin karargahına doğru ilerli-

hareket ettikleri ve ayni neticeye var- yapılan turnuanın finali İsviçre şampi- hafi{ vnralılar vardır. Ayaklara zeytinyağı sürdükten sonra yordu. Esa.sen lbrahim bey yokken cereyan 

dıkları bu sebeple ileri sürülmüştür. yonu E. H. C. Davos ekibi ile, L. T. C. • iki elinizle parmakların ucu~dan başlı- Bu yabancı süvarinin bu suretle geçişi eden bir iki vakanın da bu zatı kuşkulan-
Yeni yılın girmesi üzerine artık ya- Prag Çekoslovak ekibi arasında yapıl- BİNİCİLİK yarak topuğa kadar hafif bir masaj yap· Enver paşanın adamının nazarı dikkatini dırdığı aşiki.rdı. Enver paşa en kı.sa za· 

bancı oyunculara lisans verilmiyeceği mış ve tatsızlıkla neticeleıuniştir. Berlin (A.A) - Burada yapılacak mak ta lazımdır. Bu masaj topuktan diz celbetmiş ve hemen paşaya haber ver- manda Buharanın bütün dahili ve ha-
hususu henüz kat't bir netice almış de- Maç başladıktan bir kaç dakika sonra, olan binicilik turnuasına Danimarkada kapağına kadar da devam ettirmek fay- . . rici siyasetini anlamı' olmasına rağmen 

mışb. ğildir. Bu rivayet yabancı profesyonel İsviçreli hakem üç Davoslu ile iki Prag- kaydolunmuştur. Bu suretle, turnu:lya dasız değildir. Yalnız ayaklarında varis _ Paşa hazretleri ... Bu gelen süvari büyük bir gaf yapmıştı. Bu da Ali Rıza 
oyuncuların vil8.yet makamlarından iş lı oyuncuyu sahadan çıkarmıştır. on ın.Hlet iştirak edeceklir. olanlar, veya varise istidadı bulunanlar uzakların adamıdır. Bunlarda bir haber beyin Kulc:taşa. gelmesi idi. Yanına gelen 
mezuniyeti almaları icap etmekte olma- Maçın 13 üncü dakikasında, Bibi, To- bu masajı ancak doktorun fikrini aldık- var. Filhakika yabancı eüvari Jbrah..im be- diğer Buharahlardan Enver. papyı .e-
sından ileri ablmıştır. Bu iş mezuniyeti riani, Da.voslulara ilk sayılarını kaydet- HAVACILJK tan sonra yapmahdır. yin karargahının önünde atından atladı. venler Ali Rıza bey gider gitmez: 
yenileştirmek teşebbüsünde bulunan ba- ınİ§, bundan milnfeil olan Çek oyuncusu Berlin (A.A) - •Aı·ado ar 79• tipinde Bac:aldann teklini diiaeltmek için Atıru kapı önündeki çite bağladı. Sonra 

zı kulilplere umumi bir tamim ve emre Halecek, kaba hareketlere tevessül et- bir tayyare ile halen Avusturalyaya bir Tabü, bacakların kemik kıaımlarının kapuda bekliyen nöbetçiye ilerledi. Ona 
göre buna imkan olmadığı bildirilınqtir, mişlir. Bunun neticesinde Prag takımı uzun mesafe uçuşu yapmakta olan teg- teklini düzeltmeğe imkan yoktur, bir teYler oöyledi ve içeriye girdi. Enver 
Bunun üzerine profesyonel futbolcula- sahayı terketmiştir. Davos takımı galip men Pul.kovski ile Jannet, Bingazi ile Çok küçült çoc..ltlann hazan ı..c.k- Pata bu adamın hareketlerini adım adım 

bi · t ' te-ı.:ı etmelerı· husus ,,._ edi'-'·tır· _ Gaı'a •Britanya Hindistanı• arasında ı .L _, d o k d h rın r ıs ısna ~ un· u.aıı ........_~ lan çarpık olur. O vakit bun arı •rar-.;. takibeaiyor u. güne a ar er gün 
da evvell kulüpler ondan sonra federas- Sen. Moris (A.A) - Sen Moris altın 6400 kilometrelik mesafeyi inkıtasız ola- yahut alçıya koyarak tekillerini düzelt- her saat lbrahim beyin kararııahına böy-
yonlar tarafından teşebbüste bulunul- kupası için yapılan buz hokey turnua- rak uçmuşlardır. Hafif tayyareler için mek mümkürdür. Yat biraz daha ilerle- le yabancı adamlar gelip giderlerdi. Fa
mUŞ, 850 profesyonel oyuncudan yüz sında Milanonun siyah mavi şeytan eki- enternasyonal bir rekoru ifade eden bu ylnce jimnastikler, soiult ou tedavisi ve kat hiç birisi (bu adam) kadar Enver 
otuz futbolcunun yabancı olduğu, bun- bi, Stokholmun Goeta ekibini 1/0, 0/0, muvaffakıyet, enternasyonal tayyare fe- kemilcleri lı:uvvetlendiren ilaçlarla bir de- pa,ay1 alakadar etmemişti. 
)arın Uzaklaştırllmaları neticesinde Fran 0,10, 1/0 mağlup etmı.ş· tir. derasyonuna bildirilerek resmi rekor , d b 1 bil' F 

1 
ı. b • - · ı d • · -

rece ata ar unun önüne geçi e · ır. a- Fi va&:i paf& aş.::a ışı o ma ıgı ıçın 68 futbolünün çok müteessir olacağı te- S. H. C. Sen Moris ekibi C. S. H. olarak kaydolunmuştur. kat o vakit çok sabırlı olmak gerektir. arada sırada pencereden bakıyor. aağı 
barüz ettirilmiştir. Brüksel ekibini 514, 1/1, 4. 1, O il yen- FUTBOL it solu gözden g-irirken lbrahim beyin 

ban ul U • 'f Bal (A.A) _ Memleketı'mız' de ı'ki maç Y •ti ilerlemit kadınlar ancak jimnuti -~ So · te go"re ya cı oyunc a~ mlştir. mumı tasnı te : 1 b' b' kile 
n vazıye ı takı sayesinde baca_lı:larının ~klini mulu.faza kararg&h1na giren eri ırer ırer tet kadar kulilpler!nde 1 - Milano 5 puanla, yapmak üzere gelrnis olan Sparta -rın ınevsim sonuna ' · .. d b'J' ki' b ı · ediyordu. 

k d ed . h 2 - Brüksel 3 puanla mı ilk karşılaşmasını şehir muhteliti ile e e ı ır, te ın ozu mamasına ve çır-kalmalarına, gelece evr e ıse er 3 - Sen Moris 3 puanla yapmış ve 3,13 berabere kalmıştır. kinletmesine mini olabilirler. Bugünkü gelen kimdi l Nasd bir haber 

ekipte ya_lnız b~ ya~b:a:n:c:ı~o;y~un~c~u:n:un;;~~~~~==::::::::::;~~:;:::;:;::;::;"~~~~~;:;;iiı~~~:~~;;;~:;;;:;:;:~~~~~~~~~di:-ıi~~~~'.;tl.~~~~;::~~;;;;;::;;:-;~~ - ~ w . - - " - ~ alıp -evine götürmüş. Yarasuu sarmış, Demek, dedi, Benim memleketim- ıner .. Hemen alıp ~line bağladı';.;' yo-

• 
0 >W7'K'77//_ırk v • eyi etmiş .. Sonra bu köpek onun ayağı- de böyle zavallı ve miskin hayvanlara da luna devam etti. Birkaç adım atmışlı ki e Zır nı ısırmış .. o büyük adam, bre kelp de- eziyet edenler varmış .. Sonra eşeği bir bir adam gördü. Bu adam, iki elinde iki 

. ıniş, bertlm sana yaptığım ey iliğe böyle baytara teslim etti. Yaralarını sardırdı, taş, mütemadiyen göğsüne vuruyor ve 
mi mukabele edersin.. I§te padişahlara yaraşır hareketler §Öyle feryat ediyordu: 

Köpek, Allahın hikmeti ile dile gel- bunlardır. Yoksa kadınların, iftiracıların - Eyvahlar olsun .. Kilçilk yaşımdan-
. ın· ve yalancıların sözlerine uymak deg·ı·ı. beri kazandıg· un mal o kemerin içinde ıni~ ve demiş ki: Biln1ez misin, ınsan -

sanlığını ve köpek tc hayvanlığını gös- Siz Mısır şahının oğlu ile hilebaz bir ka- idi. Kim buldu ise Allah aşkına versin .. 
tuir. !§le bunun gibi oğlunun da her dmın hikayesini duydunuz mu? Paranın yarısını annemin ak südü gibi 
halde fena bir damarı vardır. Eğer eyi- Padişah - Hayır, duymadım. hemi edeceğim. 

Faklı-in bu sözil padişahı tatmin etme- - Babamızın maksadı ne idi? !iğe eyilik ile mukabele etmesini bilse Deyince vezir anlalmağa başladı. Şehzade bunu böyle görünce, biraz 

ıli. Papazı yarı yoldan geri çevirterek Akıllı adam : idi bana kötü nazarla bakmazdı. Bahu- ONUNCU VEZ1R1N HlKA YESt evvel bulduğu kemerin sahibinin o oldu-
., - Babanızın da her şehirde bir hane sus ki sebebı' hayalı olan size, babasının Mısır s_ehı-indc bir padı.ş' ahla iki oölu g· unu anladı. 6Ualinin ne olduğunu sot'UU. .... 

-vap dernekten maksadı her şehirde bir hayatına kastetmek istemezdi. vardı. - Babamın bunca malı mülkü bana Papaz: 

_ Een dedi, parmaklarımı açarak dost kazan demekti. Çünkü kazandığın Bu sözler padişahı bir hayli tela~a dü- Bir giln padişahın dünyanın haline fayda etmedi. Bu da etmez .. diyerek ho-
avucumu gösterirken kıldığınız beş va- her dostunun hanesi senin hanen sayı- şürdü . Kadına: bakıp onun ne mala ne SC'l'"Vete ve ne de caya yakla~tı: 
kit namaz hak mıdtr diye sordum. Fakir lır. İkincisi her giln bir kız oğlan kız al - Sen gam yeme .. Ben yarın muhak- kimseye kalmıyacağıru düşündü. Büyük - Kemerini ben buldum .. dedi. 

k k h k ld g- "y demesi sıhhal ve vücuduna öyle itina kak onu o"ldu··rıürw" n. oğlu kendi yerine tahta çıkınca küçük Hoca şehzadeye sıkı sıkı yapıştı. yumruğunu sı ara a o u unu so -

ledi. Parmaklarımı yere sarkıttım, Bu da eyle ki daima yeni evlenmiş gibi .genç, Dedi, Sabaha kadar gözüne uyku gfr- oğlunun belki sıkıntı çekeceğini de göz Şehzade: 
• ur gökten nicin yağar demektir. terütaze kalasın manasına gelir. Uçün- medi. Ve sabah olunca hemen selilmlığa önüne getirerek onu usta bir terzinin _ işte kemer belimde, dedi. Bana 

yagın .; h kaldırmak cu"su" dauna' yag· ''e bal v. e demesi acık- çıkarak celliida og"'lunun boynunu vur- yanına Çil'ak. verdi. Ve oğluna dedi ki: müjde ne vereceksin! Fakir parmaklarını avaya 
b . k · · cevabı ınadıkça yemek yinıe ınanasına gelir.. masını emretti. • - Sanat insana daima IA.zım olur. Hoca kemeri alıp bağrına bastı. He-surebyle yerden ot ıtme ıçın -

Zira insan acıktığı zaman kuru ekmek Onuncu vezir bunu duyunca hemen Bir zerre sanat yilz bin altından eyidir. men yere çöktü. Kemeri boşalttı. içi ha-nı verdi. b d ı 'd' H 
·ı bal · 1 ileri atıldı: Uzatınıyalım kilçilk og· lu az zamanda kikaten altın ve milcev er o u ı ı. o-padı"-··ah b'ıldı' ki fakir, papazın sualini bile yise yag a yemış o ur. 

' b · ı · · · · babala - Ey padişahım dedi. Hükümdarla- öyle usta bir terzı' oldu ki, koca Mısır ca bunları iki parçaya ayırdı. · afık Şehzadeler u soz erı ışıbnce -
anlamaınıstır. Amma cevap muv ı · rın şanı zulüm değil merhamet ve ada- şehrinde onun makasından ve ig· nesin- - Ey yiğit, dedi. Bu parçalardan bi-- b' çok rının vasiyet ve nasihat erinın manasını _ 
geldiği için hoş gördü ve ona ır ' letlir,Hükümd.Uar degı"I insanlara, hay- den kimse bulunmadı. rini riz.amla mı alırsın rizasız mı? d 1 · iz] anladılar ve alcıllı adamın kendi.erine 
ihsanlar .:verdi. İşle şehza e erım, s er ani b'l h t d l N t k' N'h t d'şah "idil B" ilk' ·ı Şehzade-• anlattığı şekilde harekete başladılar. v ara ı e mer ame e er er. e e ım ı aye pa ı 0 . uy og u ye- . 
de bu hikayede olduğu gibi babanızın hik• · · - adaleti ile meşhur Nuşirevan bir gün rine tahta çıktı. Küçük og"lu da bll§ının - Rizanla ver .. dedi, ı Ey padişahun, bu · aycyı onun ıçın 
rümuzla ne demek istediğini an ama- k dan! sokakta uyuz, yaralı ve zaif bir eşek gör- korkusundan Mısırdan kaçıp Kabeye Hoca bu sefer parçanın birini de ikiye 
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- Bu olmadı pqa... demitlerdi. 
rahim beyle aranız açılacak ... 

- Neden} 

lb-

- Biliyorsunuz ki Ali Rıza bey n 

Osman Hoca lbrahim beyin aleyhindedif', 
Bu zevat (Cedit) partisine menaup olan
lardır. 

Bu sebebten lbrahim bey Ali Rıza be
yi ve arkadatını btiyen sevmez. Onlann 
eıı ufak bir muvaffakıyeti karşısında 

günlerce uykusu kaçar.Hele son günler
de Ali Rıza beyin 600 özbeğe kumanda 
etmesi Ibrahim beyi çıldırttı. Şimdi bu 
kadar kuvvete sah.ip olan Ali Rıza beyin 
Kuktaşa gelerek sizinle konuşması onu 

çileden çıltarmağa Ufi geldi. 

Bereket venin kendisi Kultt~ta yolı:. 

tu, Bulunsaydı Ali Rıza beyle aralannda 
muhakkak bir mücadele hatlar ve All 
Rıza beyi tevkif etmeie çalı~ırdı. Ney .. 
sonu hayırh olsun ... > 

Enver paşa bir memleket içinde olan. 
her ne kadar muhtelif fikir de bile ol. 
salar nihayet memleketin kurtu1ufl1 y°" 

lunda çalıtan adamların bu kadar has;. 
menfaatler peşinde koşlularını taluni.n 
edememişti. 

Kendisi bir yabancıydı. Buraya l,g 

hizmet yapabilmek emeliyle gelm;.ti. 
Şimdi de bin türlü siyasi t-ntrikaların ar• 
sında bocalıyordu. 

lbrahim beyin maiyeti giderken En
ver pap. bu sözleri hatırladı ve içi.._ 
gayri ihtiyari bir sıkıntı girdi. Canı adta. 
lıyordu. Bilmedği bir kuvvet kendioi..ı 

üzüyordu. Böyle üzüntülü olarak bUn 1 S 
gün geçti. 15 gün zarfında Ibrahim be, 
Enver pa,ayı bir kere bile ziyaret etrn~ 
Bu vaziyet Enver paşanın canının llllt.I 
maıına biraz daha yardım etti. 

Her gün odaaında dolaşıyor, ...,.. 
saatlerce okuyor, yazıyor, fakat canı • 

kıldığı için bundan bir teY anlamıyorcl 
Günler hazan ne kadar uzun geçer ... fi 
le böyle üzüntülü günl~r ..• nı»<ınız. Malınızı beyhude yere telef söyledim ta bilesiniz i na ara mer- H d M d·ı· · .. ler· e gı'ttı· K·bede dolaş rken ayag·•ın• katı ayırdı ve bunlardan birini göstererek ________ _...;·-.·...,....,ınıa.. __________ ,__l~ba!:m~e~t~o~lm'..:a:z.~N~'.:e:;tekim büyüklerden biri dü. ayvana acı ı. en ı ını goz ın . a ı ·~ 

··- ~r.müs cım,,,.,w""'"•uıı .. •o"'·t;:;ilr"'e'"r;.;e'"ko..:a.;i.tl;,,;a;,,;d_ı.___ biı şey dokundu. Eğildi baktı bir ke- aynı suali sordu. - BirMEDi - . -
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l uvamı 1 Fransa ilealya arasın. . 
• • da bir hp olursa .. ~ Kendim 
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Bayan Necdet 
Tezgülerin Macerası 

YAZAN: ÖÇ YILDIZ 

. . 
- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYF AD..ıtONT CIANO NE TAVSIYE EDE-
görüşmelerinin ehemmiyetini gfü CEK? 
mekte ve ziyaretin hususi mahiyt Kont Ciano Budapeştcde iken Macar 
kaydetmekle beraber samimi bir hariciye ~zırı kont Cakiye Macarista-

• içinde cereyan eden bu görüşmelem mti§terek hudut metalibatından vaz
E Almanya - Polonya münasebetleriıçmesini bildirmiş olup Şubatta Var
~ gözden geçirildiğini bildirmektedinvaya yapacağı ziyarette Alman noktai 
=ı B. Bek Münihe hareket ederken istı.zarma müzahereti muhtemeldir. 
~ yonda Fon Ribbentrop, Polonya se BIB HARP HALiNDE 
: ve diğer bazı rical tarafından selaml LO<lra 6 {Ö.R) - Royter ajansının 
: mıştır. ıerlinde umumiyetle eyi malUnıat al
E YÜKSEK EHEMMlYETI OLAN B~akla U:aruf kaynaklardan öğrendiğine 

7- . MüLAKATöre, Berştesgadende Bitler ve Bek ara-
Fransız telgraf ajansının muhabirinda üç saat devam eden bir görüşme 

J

- Ben, artık çocukluktan çıkaca- nazaran Fransız siyasi mehafili bu m;nasında iki devlet adamı bir Fransız
gımı, akıllanacağımı vaadettim. him mülakata yüksek mana izafe etme.alyan müsellah ihtilafının tehaddüsü 
Hatta Şn~~na zengin arkadaşla- tedir. Bu mehafil bu mülakatın Poloalinde hattı hareketlerinin ne olacağını 
rundan bırıne tuvaletimi sataca. yanın mukadderatı için kat'i mahiyaüzakere etmişlerdir. 
ğımı bile söyledim.. te olabileceği mütaleasında olup bu gı B. Hitlerle müteveffa Mareşal Pilsu-

- Ifayu •. dedi. Bunu tala yap- rüşmeyi sabık Avusturya şansölyceski arasında aktedilen itilMla va:r.edi
manı ıstemem. O tuvaletinle sen Şuşningin geçen seneBerştesgadene yopn siyasi esasların şim<liki şerait dahi
bu gece suvarede her keBin gözü- tığı ailevt ziyarete te~bih edi:lmckt~<linde de tamaıniyle mer'i telakki edil
nü kamaştırdın. Hatta Numan bey Aynı mehofilin fikrince B. Hitler Iıesine rağmen gö~elerde verilen 
dediğin o adam da •ana pek lazla Bekten yalnız Lehistanın Macaristanlat'i kaTar meçhuldur. 
sokuldu. Hani az daha patlıya- müştereke hudut fikrinden kat'i olaral 
caktım.. feragatini değil, aynı zamanda Alman ALMANLARIN ŞIKA YETLERI 

J • J · • d. p yanın şarka doğru tevessütine müzahc· B. Hitlerin Alınan ekalliyetlerinin, 
çını en Hvın ım. lônımda 

mııvallak olmu,tum. lai bu kadar- ret etmesini talep etmiş olması muhte-Ohassa Teşen mıntakası Almanlarının 
la bıraksa idim ya! .. Bırakmadım. meldir. Bu mahfili~ Polonyadaki Uk-kayetlerini ileri sürdüğü tahmin edili
Sık sık arkadafımın evine gitmeğe ranya ekalliyetinin nüfusun altıda birhr. B. Bek te Ahnan gazeteleri tarafın
baıladım ve hemen her gidişimde derecesinde olduğunu hatırlamaktadır.uı Polon.yadaki Ukranya ekalliyetleri
Numan beyle karftlQftım.. Ve Polonyarun müstakbel millet mevki-.n. metalibatma ait maksadı mahsusa 

Onunla tehlike oyununa de- ini kaybederek Alman noktai naarmı .üstenit makalelerle bu mü-ddeiyete. 
. V kabul etmesinden iştibah etmektedir. üzaheret edilmesinin Polonyada husu-

vam ettim. akta Numan bey B 
söylediğim gibi, bana karat dai ~ · Bekin Montek.arloda iken Lehista- getirdiği memnuniyetsizliğe işaret et-

h 
·· k • nın Faris ve Roma sefirl~rini davet ede- ve bu ne§riyatın Almanya - Polon-

ma urmet ar ve takdirkar vazi- ek 
yetinden ileri gitmiyordu. Fakat r vaziyeti ihtimamla tetkik ettiğ öğ- ı maıbuat itilMına mugayir olduğunu 
onun için için haynadıiını seziyor- re~i:mekie~. Zannedildiğine gö.l'e bu ylemiştir. 

Havva 
• Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 

inek şerefine ziyafet 
Üniversite profesörlerinin de iştirak ettiği 

bu büyük ziyafette şeref mevkiini, şere
f ine ziyafet verilmekte olan on bir 

inek işgal ediyordu 

dam. Beni liik• otomobili içinde mulakat netıcesinde Italyanın müşterek MEMEL MFSELESI .. 
evime getirirken içim içimi ye . Le~ - Macar hu~udu hakkındaki em.el- Diğeır taraftan Memel meselesiyle Al- Eğer :ı,- köpek, bir kedi, hatta bir ta- raat memurlarına ve ~~ ~akamla-
yorda. Yumruklarımı nkıyor: len son zamanlarda teşci etmesine rağ- ınyadaki Leh yahudileriniD memle - vuk veya bir kafes kuşu hastalanacak [ rına haber veriyor ve ınefi.n~e lailmyık ~nil-

men Polonyaya kat'i müzaherette bu - Merine iadesi meselesi de mevzuubah- d ··km bn ere ver esı - Niçin .. Nirin benim de bo··y- ı olursa bunların tedavileri için mütead- uğu mu a ve ş . . . 

1 
:r unmıyacağı kanaati hasıl olmu"""•... ~-uştur. ı · · H tt~ bunu temın ıçın e otomobilim yok.. :t•- .uıı dit klinikler mevcuttur. Tabii bu kli- ısrara ıstiyor. a .. . 

n· J E~ nikler paralıdır. Ancak fakir iseniz, hay- kıyamet bile koparıyor ... Nih:ye~ ~-

manıyboeryleumbu. l•~şemraluarteun11eaidbimir ~cud- Almanya matL'.uatı ~omanyada yenı· dil B fli I gn - • (J '- vanmızı para ile tedavi ettiremiyecek kıl.. teslim e · iyor.. ~ şere ··· .U.e 
1 

çekerdim. Fakat böyle yapma • --<>--- • 
6 

bir halde iseniz 0 zaman da belediyele- şerefine büYük bir zıyafet verilıyor. 
d.ım. Hatta buluşacağımız günle- A k hır reıı m rin bedava hayvan dispanserleri, hay- Üniversite profesörlerin~, bü~ çi~-

ld h b Van 
klinikleri ve hastaneleri vardır. lik sahiplerinin de davetli old. ug.u bu ~-

B ~ ba l d B ~ "' ~ Ol B"T" ihtimamlara bakıma ya{ette. üzeri tür Ü yeme ' ıç ve çı-rı ona evlle en a er bile verme- çı ç a c~p "'ndra 6 - Romanyadan ge,.,..n ha- 1 k ki 
.. hir alTalık Numan bey beni bü- lged f ahımd: landa verdiği çiçek- • belere göre orada yeni rejim tesis olun- gmv urena.h. astau ounlan hayvanınız ,öldü ve- çeklerle süslü ziyafet masasının başında 

yu sa onun balkonuna çıkardı. er en.. e ıye er en derin bir h b · sı fı ra h Saksıdaki nadide çiçeklerini gÖ&· memnuniyet duyuyordum. Bu he- 1 ıınıktadır. Yeni rejim hi~ U: sıya r- ya eceli mevudu ile öte dünyayı boyla- bu ziyafetin sahibi.. Yani U:ekv~e ~~ 
1...lerJi. diyeler içinde hakikaten çok kıy- e a ıyor ee kaJa dayanmıy~cak ve sı~ası :fıiktir~alarl ın dı .. O zaman da Nevyork civarında Har- bulunuyor .. Tabii yanında ıneğiiı. sahıbı 

K d 
r l l teş~kkülüne müsaade ebniyece · cra d l t ha zarlıgvına gömülür. olan kadın da beraber! .. 

en i eliyle onlardan çiçek met ı o an arı da vardı. - BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA - d"" ı..;.,· d te kkül ede- e a yvan me h 1 k 
f 

l k d" T h Ş d b. he}eti yinni ort ~ı en şe . . B 1ık k g·· el bir park için- Amerikalı kadınların ayvan ara ar-
op ıyara Ver ı. e Tar •alona a an ır gün bana •ertçe .• d.. ·· dük .. 1 . . k v k, b lar kizı" ·-atçıl~- sekizi u mezar ço uz b il · eden? Yok _,, _ _J... ••· #•_• ar • _. 

11
• :ı_y~ crını n~1 s:n :vp:ı.'Jlt'cf"' """''1~- ce un m se 4'-

0 ••u• . '----· . · · den .. ldü- şı olan u saçma sevg erı n · · -fll>ftR."'lıShoKVQVT un.cÜntf-. I CICTf'lZ t1rr • • • :. :. ·• .. on • '711.1 fCTJrecteCegl yenı veçne liaKKJ.n a bJÇ "bıt- edec Jd,p;..f;' w ı •\ <l•<l•T R ...... <Dl.l<..Yanm -ısmı.nı, ne . O _ ~ __...._.._..__ ... _ ,__, _ 

fıiri alakadar olmadL o da Sa- l!ıtmıy~r .. H~le boyle yuhaek de- şüphe bırakmamaktadır. Gazetelerin bu~ mecus'.DteŞe'klail edecek ve bu bulunan mezar taşları bu mezarları süs- madık.larından veya hayvanhira karşı 
d,;_ndı. Halbuki ben cidden Sada- gerdeki hedıyeler.. başlıkları İtalyanın infialinden bahset- meclisin sal~yeti tamamiyle imşarl ler. gösterdikleri aşkın daha az nankörlük~ 
nı $eViyordum. O, aşkımın k;yme- Aynı aerllilıle ona cevap ver. mektedir. mahiyette olacaktır. Bütün :resmt me- Bazı lüks apartman sahipleri, kiracıla- lerle karşılaşmasından mı?. 
tini bilmeli idi.. Blimesi lazımdı. dün: Volkişer Beobaht.er gazetesi diyor ki : murlar birer üniforma geymeğe mecbur rmın köpekleri olmasını istemezler. Da- Long İsland civarında rastladığım 
Bildiğini de arzalarımı yerine ge- -Kendin hediye alamıyorsun, Tunusta İtalya aleyhinde yapılan nü- tutulacaklardır. irelerini köpekli ailelere vermezler. genç fakat fakir bir işçi kız bana dedi 
tirmekle ispat etmeli idi! iki. aene bari bafkalarının verdiklerine ma- mayişler Fransız - İtalyan ihtilafını hal- -:::cı .Böyle yerler ekseriya uzun müddet boş ki: 
yokluk oe aıhıntı içinde bucala- ni olmalı i.teme!. !etmek için laz.un olan sakin havayı ya- Zonguldak köylerinde kalır. Çünkü Amerikalı kadın, her ne - Akşam odama .. Evime döndüğüm 
mtflun. Ba l«ular •ahır kali değil Ve aonra fapkamı, mantomu ratacak mahiyette değildir. Romanın ta- soğuktan 20 kişi öldü olursa olsun asla köpeğinden, (Tutu) zaman, soğuk, sisli ve gamlı gece beni 
mi idi? Bu muhtefem apartıman- geyerek eoden çıktım. Ak.fama leplerine karşı yapılan delice tahrike Zonguldak, 6 (Hususi) - Bir kaç sundan ayrılmak istemez. Ve eğer mut- kim bekliyecek .. Bana sadık köpeğim
dan, bu liik• içinden biraz •onra kadar can aıluntumclan 0 sinema- İtalyan matbuatının verdiği cevaplar günden beri devam eden soğuklardan laka aynlmağa mecbur kalırsa o zaman den başka kim arkadaşlık edecek?. Onu 
kulübe gibi apartımanımıza, iki dan 0 a-inemaya girdim ve geç va- açık ve sarih lisanlariyle kanaat telkin Zonguldak köylerinde yirmi kişi ölmüş- köpeğe olan aşkını kedilere, kuşlara, her akşam sevinçli havlamalarla beni 
odanın içine kapanacağımı düfiin- kıt eve döndüm.. etmektedirler. Bu cevaplarda haksız tah- tür. Şimdiki halde soğuklar biraz km.1- balıklara verir. Evine kafesler taşır.... karşılar gördükçe hem sevirüyor, hem 
'diikçe halden hale giriyordum. Şadan benden önce gelmedi. kirlerle Fransız tezinin müdafaasında mış, fırtına kısmen durmuştur. 'Salonunna Ak?cyomlar yapar. müteselli oluyorum .. Eğer o da olmaz.sa 

Gece yarısı dönerken yine bir- iJğleyin yemek yediğimiz •olra gösterilen asabiyetten eser yoktur. Son bir halta içinde Amerikanın her .evinde ve hemen he- hayat be~ için man~sız kala~k!.. 
birimizle konupnadık.. olduğa gibi duruyordu. Mutlak- Borsen Zeitung şöyle yazıyor: yakalanan kaçakçılar men ker kadının bır hayvanı vardır. ve Bu AmerJkalı kızcagızın belki hakkı 

Gardrobun karfuında saçları- ta iki günlük bulaıık yığılı hal. Tunus~ İ~yan aleyhindeki taşkın- Ankara, 6 (Ö.R) _ Geçen bir hafta ~~rik~lı kadın hayvanına h~t~. di~.e- var. 
mı dağılmıı, tarıyorclum. mlftı. Ekmekçi ben yokken gel- lıklar Pans ile Roma arasındaki kavga- içinde gtimrü.k muhafaza teşkilAtı 930 biliriz ki yavrusundan fazla duşkundur. 
Şadan ağır ağu: m~, evi kapalı bularak gitmİftİ. yı vahim bir şekle sokmuştur. İtalyanın kaçakçı, 156S kilo kaçak e 97 gram Zira bugün Amerikada hemen her gün 
-Necdet, dedi. Sen kendini af-. Gaz ocağında gaz yokta. infialini iınlıyor ve ~unustaki İqllyan1ar uyuşturucu madde, 1972 ~~er sigara - evvel~e de söylediğimiz gibi - sokakla-

/ettirecek kadar güzelsin! Şadan, odanın ortaaında · di~- tarafından cesaretle kabul edile:a karar kağıdı, bir silah, 18 albn ve 120 Türk ll- ra, magazalara, garlara bırakılmış pek 
- Şadan.. dik duruyor ve bana bakıyordu. suretini selimlıyonız. rası, 11 kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. çok (Metrfik çocuk) lar bulunmaktadır. 
Gözlerimden yaflaT bo,andL Millı.no, 5 (A.A) - İtalyan matbuatı Buna mukabil sahibi tarafından terke-

Bu göz ya,ları Şadant tatmin etti. -BiTMEDi- Fransız başvekili Daladiyenin Tunus se- ki mevzuubahistir diyor. dilmiş tek bir köpek yoktur. 
Beni kucakladı.. yahati münasebetiyle yapılmakta olan Stampa gazetesi, bu nümayişlerin ca- ** 

- Sen, dedi, hakikaten daha Çocuk zevk ve neşe kaynağıdır.. İtalya aleyhindeki nümayişleri büyük niyane bir hareket olduğunu, Fransa ile Ohyoda bir köylü kadının bir ineği 
çocuksun!.. Çocuğu sev .. Yılda bir lira ver .. Ço- bir infialle kaydetmektedir. olan hesapların kabardığını ve fakat bu var .. Bu inek bir senede ağırlığının elli 

ikimiz de bir müddet ağl01tılı. , çuk k .. 
1
, Popolo Ditalia gazetesi, Tunusa ayak hesapların son santime varıncaya kadar misli süt ve yagv ve.,._,;.,n,.. Bu kadın bu 

S .. , .. t"'k urumuna uye o... u~~ onra gu Uf U • ~ "Jl7. takımının İtalyaya karşı yeni bir tahri- görüleceğini yazıyor. mühim hadiseyi bulunduğu mahallin zi-

Matmazel Dö Brevan bir çığlık ko- can içinde sordu : bir şeyden korkmadan, biç bir kimseden 
pardı : - İspatı.. .Bu sözünüzün ispatı .. De- çek.inmeden söyleyiniz. Fakat açık ve 

- Aman yarabbi.. Demek diri diri lili .. ? doğru söyleyiniz.. Çünkü benim saade-
gömüleceğim... Rahibe müdahale etti : tim ve istikbalim söyliyeceğiniz sözlerin 

- Majestenin emri bu. İsterseniz em- _ Rica ederim madam, bu kadar açık doğru veya yalan olmasına bağlıdır. 
DEMiR MASKE 

ri siz de okuyabilirsiniz.. ve ağır bir iftiraya ehemmiyet atfetme- Matmazel Dö Brevan, La Valyeri ta-
Süzan isyan etti. yiniz. nımıyordu. Onun ismi kendisine birşey 
- Majeste .. Majeste .. Fakat madam Ve sert bir sesle matmazel Dö Breva- ifade etmiyordu. Bu itibarla bu genç ka

böyle alçak: bir emre itaat etmek için na hitaben : dırun nüfuzuna hayret etti. Bununla be
majeste dediğiniz bu adamın.. On dör- _ Matmazel.. Dedi, majestenin hid- raber kendi ıstırabı gibi ayni ıstırapla 

R.-ıhibe, kralın keyfi arzusı:ina kurban _Muhterem valide .. Dedi, burada bi- düncü Luinin Fransanın hakiki ve meş- detini mucip olan ve kalbinizde bu ka- ezgin olan bu genç kadına, kendi elem-

.Büyük ta·rihi ve macera 
-63-

ron1anı 

** Amerikadaki kadın hayatına ait çizdi
ğim bu seri ve bir kaç krokiden çıkan 

netice şudur : 
Amerikalı kadın çalışkandır... Mağ. 

rurdur.. Kocasına ~üşkündür.. Zekidir. 
Cemiyet hayatına uymasını bilir .. Yalnız 
bir tek kusuru var .. Yavrusunu pek ko
lay sokağa bırakır .. 

Son on sene içinde büyük değişiklik 
gösteren Amerikan. kadını pek az zaman 
sonra da muhakkak bu huyundan vaz 
geçecektir. 

Yarın: 
••••••••••••••• 

Garbi Alrikada Orango 
adasmdakl kadınların 

hayata-
Doktor Hugo AdoH Bernatzikfu 
şümullü ve güzel bir tetkiki 

[eoRSAj' 
ÜZÖM c-dılen genç kıza yaklaştı. ri var!. ru kralı olduğuna emin misiniz? dar şiddetli bir karar verdiren sebebi lerini hafifletmek için bütün bildikleri-

Elini eline aldı. Çok tatlı ve müşfik Rahibe Ürsülin yavaşça : - Ne diyorsunuz betbaht çocuk? şimdi anlıyorum, Aldığım emirlere der- ni, gördüklerini anlattı. 279 İnhisar idaresi 
bir sesle: - Evet yavrum, dedi .. Sizin gibi ayni - Aşkımın, kalbimin ve kafamın ba- hal itaat etmediğime nadimim.. Hemen Sözünü bitirdiği zaman Döla Valyer, 

204 
Paterson 

7 75 15 50 
16 16 25. 

-- Kızım, dedi .. Suçunu~ ne olursa ol- ıstırabı çeken ve sözlerinizle ıstırap ve na emrettiğini söyliyorwn .. Ve size di- beni takip ediniz. yüzünü avuçlan içinde saklıyarak inle-
132 

P . Paci 
run, burada, bizim yanımızda cenabı felaketinde bir eş bulan biri.. Bir za- yorum ki bugün her kesin.. Hepinizin Genç kadın itiraz etti : di : 

119 
Esnaf bankası 

hakkın merhamet ve affına mazhar ola- valh.. Fr kr lı di h ·· Alla1um Allah.ım ban 68 j. Kohen ansa a ·ye ürmet ettiğiniz, say- - Hayır madam Ursülin .. Bu genç kı- - ·· a ve ona .... 
caksınız. Köşedeki gölge şimdi hınçkırmağa baş- <lığınız adam belki de bir piçtir!. zı götürmenize müsaade etmiyorum.. Bir zamanlar çok sevdiğim ona sen mer-

49 
M. j. Taranto 

Matmazel Dö Brevan : lamıştı B . "f karı h t et' 44 M. H. Nazlı · Salonun köşesinden bir feryat yük.sel- - enım vazı eme şmağa salahi- ame ··· 
. - Fakat '1:1~terem valide, dedi.. Bir Matmazel Dö Brevan ona doğru koş- di : yetiniz yok. 35 K. Taner 
ınsanın ı;evdıgı ndama kalbini, ruhunu mak istedi. Fakat sör Ürsülin marn ol- - Bir piç! .. Bir piç mi?. . • - Salah.iyetiın yok mu?. Benim adı- ••BİTMEDİ•• 930 YekOn 

ha tını k · b 645584 Eski yekfuı 
v~a· ;a verme ıstemesi ir cinayet du: Ve, baş rahibe sör Ürsülinin müdaha- mın hata matmazel döla Valyer olduğu- ~İİii~iliiiİİİİİİİİİİİİİİİİİmiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİilria- 646514 Umumi yekful 
mı ır · - Aziz evlat.. Dedi .. Sizi burada faz- lesine meydan kalmadan salonun köşe- nu ve yalnız bu sıfat ve hakla hattA bu- ! .,,... 

Bu sözleri salonun bir köşesinden ge- la bırakamam .. Kralın emirleri kat'idir. sindeki gölge, hafifçe topallıyarak genç rada, bu manastırda bile emirlerime ita- 1 Satılık Bilardo No. 
7 

len clerin bir iç çekmesi kesti - Nasıl. Kalamaz mıyım? .... · Fakat. kıza koştu .. Onu ellerinden tutarak ken- at edilmesi lazım geldiğini unutuyor 
Matmazel dö Brevan, yavaş yavaş ya- Kralın emri dediğiniz bu emirler nasıl dine çekti. musunuz? 

nm aydınlığa alışmış gözlerini bu iç çe- emirlerdir? · _ Ne .. Ne dedı"nız' '· 1 k " di Böyle söyliyerek matmazel Döla Va -
~~i sesinin gc~ "ği tarafa çevirdi. Ve - Sizin için müt.hi§ emirler .. Sizi taş Diye sordu ... Süzan kekeliyerek ce- yer, matmazel Dö Brevaru salonun kö-

k~şede karanlıga karışan bir gölge gör- bir odaya kapıyacağız... Kimse ile gö-ı vap verdi : «esine çekti. Orada bir sıraruh üzerın· e 
dti. .. . ks" . d -.ı· 

ruşmıyece ıruz ve ora a vicdanınızla - Hakikati.. Madam!. oturttu. 
Süzan şaşırdı.. baş başa ve Yalnız kalacaksınız. l Mer·lıııl 1-adm daha bü·..:~t. b; .. h-•e-Y u.n. .... ..... - Söyleyiniz matmazel.. Dedi .. Hiç 

No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

Nazillide tapucu Rağıp kah
vesinde tam tesisatlı ve gayet az 
kullarulmıt iki bilardo satılıktır. 
latiyenlerin ayni mahalle müra-

ZABiRE 
110 Ton Buğday 

caatlan."' 1--4 
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10 ton Bakla 

17 17 25 
16 375 17 50 
15 50 15 50 
16 625 16 75 
17 17 25 
16 75 16 75 

5 

14 50 
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Açık sütunla; 
Gençlik teşkilatı 

''Türk 

:z l"B!SIR 

Pr t 'k ··············· a ı ··············· ••••••••••••••• 
•••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• 

liııım 
Bilgiler 

--·- raııa - HER GÜN BİR REÇETE _ 

SAHli'E7 

Amerikada matbuatın 
son derebeyi Hirst ... 

) 

sporunu dünya sporunun Sun'ibitümya~mak . 

üstüne çıkarmak azmı·ndeyı"z de ~~~ın;e;.:, kükiık'rtdkarııığı ir kap için/ıha yet ,yıldızının söndüg"' üne şahid olmu~tur Ob" "ı.. 
. . eye a ar ısıtılıraa kükürt!'" l"' • uyu. 

T t hıdroıen gazı çıkarak e . . u J ok • , • • J b • 
Türk~ ··'--dd madde kalır. Bu madde ~u~~e ;'.yah bir aeffl rastnln Stnestnae lT saltanat kurmuştu 

rnua.a erab ve ha 1 oyu 1 B . as a enmez ş d b • ıatile alik•dar güzel ve ha . ... ~ n an... enı:ın ve kloruformda erir B . . 1'm 1' U it t • J l 
{"anın arefeainde bulunuyonı:ırlı ;.'.r ~a- • Bunların her birisinin ehemmiyeti di-ı yaparken çıkan gazı kat"iyen kok! u ışı Sa ana ln yerınae ye ler esiyor 
ICümlıuriyeti, vatand . urkıye/ gerınden a§"ğı değildir. Bugün alabildi- malıdır. Zira kükürtlü hidro. ama- l::' k ., ) • 
/çevik ku~etli ve k=:~7ıoı~:ha zin~e ğin~ giden ve icabında kafa tutan futbol bir zehirdir. ıen şiddetli r a at ogtu saadete kavuştu 
..___,.. L d" V ak yetı11- butun bunların bedeli olmamalıdır N· Kopya çoğaltmak için h (Ş . «Maç> adlı FranslZ mecmuasında uzun 

ı
-.a.ucge &.arar ver 1 e b · . d h · ı- . amur · 
1,9. 6. 938 tarihind 'bed unun_ ıçı~ c ı ayet futbol bu oyunlar zümresinde grup. rografı gibi işler iç.in) · apı""manJar Amerikanın matbuat kralı adı-

e en terbıyesı ka-ılandırılabilir. 100 Gr. Taht tule'- 1 taşıyanlar cHearsy - Hirsb h-Lı--da 
,ııununu çıkudL Ve bu .. m1· 1 1 . 50 a "'a ı ~ 
~ kal d one ı u usa ışi Şuurlu ve esaslı olan spor kalkı O • Gliserin k şayanı dikkat bir yazı çıkmıştır. Bu 

ilıd ve ~te ver i. Bir genel direktörlük mızda, bazı tetkiksiz yaz 1 nma- 25 > B lf •ı Hı"-•' ""'yle t- '-dı"m edı"yor·. 
ı as ettı. ı ara rast gel- ant sü at veya toz ...... • ...... r-- ax: 

(B d · mekteyiz. Bilhassa bu keyfiy ı t J b ı · kaofen. Amerikada Hirst demek on milyarl-'-
e en terbiyeıri ıı:enel d"r ı_t•• 1·····) k 1·· 1 d ._. e a e e erın 375 "" 

ı Cat or ugu •. u up er en Çeatılmes' ·· · b I > S 28 .. d l'k 
ihtiyar genç, çoluk çocuk. kadın erkek tir. ı uzerıne e irmiş- Tutkalın k bu. r sermaye8... ilgun ekı ~azete •.• 13 

Jıerkes her halde bir sporla. bele hele 3 a annası İçin 24 .. agazın... m yon an ... 8 radyo 
. . . ..ı. 9 39 tarilıli Cümhun"yet gazete- suda bırakıl al d B saat soguL-.. d iki . k 

,milli sporlanmızla behemehal me•gul hamam m ı ır. u müddet oonundau yoau... sınema umpanyaaı. ·• 
1 " sının uçüncü sahifesindeki yazıda d · mar k kt 41 J ,o acak. Buna mecbur tutıılacak... - I a aynı b ıye onularak glis., . evyor a mi yon gümüıj, bakır ma-

B mana ar seziliyor. Ezcümle dı"yor kı· ·. ant süHat sır . 1 mı ve,, 1 . p tr 1 k 1 "h . d 
ugilıı için bu mecburiyet. yann İçin asıy e ilave edilir n erı ve e o uyu arını ı tıva e en 

•- d"J"• d « Beden terbiyeSi umum mu"'du'" ,....... · e ı"• t pr- '-far demekırr· Jl.en ı ıgin en. İstenerek yapdan bir iti- .. k r ugu- n ~ o aK • 

iY d nun ararı: Türk futbolcularının !?İzlı' fa- G •• • k = A lar · · d b··.,,:;;ı.. a ve anane şekline girecek B k d - um r . v l vuç ı ıçın e en U3- otoriyeti 
ti • . . u ıu- at _a am akıllı profesyonel olmasına se- u e { a"' J e- tutan adam 

/re e birzden doğma. ve bizden çıkını, bebıyet verecektir. Son karann u··ç b . 
/olan apor yine dünyada en büyük k d . . arız t= n d . 
• , "b"' T ki u ret netıcesışudur: ~ e venı t k.I ... y .... d L' b" d 1 ,,.e 1 uşamuu Ür erde gösterecek. Çün- . . eş 1 at eryuzun e ruç ır a am. ya ruz ba-

T
kll .. :kçayırda doğup at "stu""nde o""lmu··ı 1 - Me,kteplerı esas teşkilat yapılın- AıL1<ar 6 (H • . ına bu derece muazzam ve kudretler 

~ caya kadar T" k l'"• k a ususı) - G" '"k I .. , ur fer esastan ld ' ur genç ıgı arada, deniz- hisarlar v k·ı . .. unıru ve fuJıecmuasını avuç an ıçınde tutmamı11. 
. . ve eze en sporcudurlar. de h t .. ı·· faal• e a eti uç d Y • 

Bızım ezeli ve ehed.. ' er uru spor ıyetlerinden mah- mek üzere ür"' .. M sene e tatbik edi}_nemlelc.etinin umumi efkin Üzerinde 
.. ı ana sporumuz: rum kalac:ıktır Y urlugc girm;. ı ·· 1 b" "f · d 

ıı:ureş. binicilik okculuk d . Tk z · cut teşkilat ka --. 0 an mev..>oy e ır nu uz tesıs e ememiıtir. O bir-
eairedir. Diğer :po b 

1
' . ednlZcı ı ve b - Spor kulüpleri Pılra getiren fut- Yaçları kar I nunun~n bugünkü ihti ..>irine en zıd mücadeleleriyle hala de-

l d
. k r fU e erı e bu esu- ol ile güreıten b..,.ı.a _ şı ıyaına<lıgını gör k 

ar an ol almlflardır A _,_ • l d ~0r yapmıyacak- bir teşkilat kanun . . ere Yeni ram eden kinleri alevlemiş, İspanyollar 
_,_ · zacıs: ugraşı- ar ır. b proıesı haz 1 

verıueale yılard d aşlam.ıştır. Yeni ro. ır amağaı]eyhine bir harbi talırik etmiş, Ruzvel-
çaL,an mdcteple:: meto ive bprogramla ' 3 - Türk futbolu tamamile gizli pro- teşkilatında gün geçp tiıke merkez ve !aşra.in intihabına geniş ölçüde yardımda bu-

• . •pott.u an emen ye- ıesyonel olacaktır. Çe artan işi ı . 
JUYermelenn yegiııe r· k.. b Oh 

1 
vap verebilecek ve .. .. ere ce~unmuş, sonra ona gazetelennde ve rad-

kabil" t1· 1 nrrı ur un u işde a de müdürlük gizli profesyon 11·· nın imkB.n nisbe"-~egllmrükte-"'-. mem.urları-yo istasyonlarında hiddet ve şiddetle 
1 

ıye ı o uşu ve o şekilde doğuşudur. mini olmnğa çalıtacaktır B d e ıge """' uuw t 
fle: dünyanın k" il ff . un a asla cek esasları ihtiva ed kti emın ed,..hücuınlar yapmıştır. 

k b" . . en seç ın m !etlerini muva ak olamıyacağına ben . d'd Haber aldığunı '."'e r. Bir derebeyi nıhu ile y•fl'm•k 
geçber~ ınncı gelen süvarilerimz; dün .. senet veririm. diye vehme d·· şunkı en . za gor~ proje k . . d ıl 
ya • o~aaı diye ortalığa dehşet saçan gÜ- zıyor. Utere ya- nıyet kesbettikten sonra ilk d fa anu, iatiyor u yap ıyor.. Oğlu ve karısı ... 
retçmın rb T· k kezden tatbikine ha 1 e mer - zevkle seyrediyor. Muz" esı"nde --~ 

'

• •ı tir iyede yere gelmesi Mektepli gencin. asıl k d k ş anacaktır M H d k u· me.-. 
P anörleri · · d"' k ' • me tep eki esas ez teşltilatında bazı .. d.. .. · er earst on o uzuncu asrın sonlarına ırst a.rtık satın ala.mıyaNt;;.. l . 

anaatim" . 1 esı urada hi d"" """' .. l.'. genişletilecek, şube ~-u··d·· . E?§' ogru . e.n. a a on ar u.·ncü unn de- m roo. yn·-·e doğmnatur. Önce bı"r ma-k mızın unya re orunu kırışı bu yeri. tctkilattaki vazif . b '-'" mu urlüklerin t d • Am 'k d d"" d 1 d B ki d • ..,,. şey en 

B
. . ızın can ı misalleridir. §Ünülmediği gibi. kurula k ç u- .4.U 1 - ~ 
ız ca ol mudur muavinler· 1 fi ur erı Vı rebeylen gıbı Y"f'llllak ıstiyordu Gal naııtıra gırdıgı halde sonrada . 1 ··1c Yine: sporumuzu Türke layik olan dÜzende de biç hesab k ıl an Yeni ., ıy e şe <>rin maaş] . . . • . . . n arbst o -r" •ek vasıflarla cihazlandırarak isteni- heleri kulüplerd k a at mıyor. Tale- ~g~r vekiiletlerin teşkilat kanunların;: '.."eml~ketın~~k~ ı~am~tgıihında orta ça- ;'t ıç;" manastırı terketrnjştir. Hirst ilk 

lie__~ ~aksada lcavuşturacağız. Türk genç- leri felce uğrayo::ç~ a~n~a, spor kulüp- 1 a~olara. mütenazır bir hale ~eti.ti gı an ıran . ır ~ or ~tişamı içinde su· e a .o ar~ tanıştıiı gün 104 bin dolar 
tn~~n~n muka~~eratı ile alakadar olan bu !erinin manası kalmazu K e ~ spor k~lüp- :;:ktır. Proıc bir ihtisas işi olan ogüre vare~er 1 tertıp edıyor. zıyafetler vennek· ;nelik tahsısatla Hirst Kozmopolitan yıl-

ühını ve guzel spor programlCl§lr lece.le olan .... . . uluplere gırebi- r memurlarının meslek} . - ten oş anıyordu. Davetliler ziyafet sof- ızı olmuştur. 

IPla.nla.ı. ırlı:en sathi görü,lerin menf·ı t-ı~re- okullar ı·le you.~krenkcılerh. _lise derecesindeki fazla bağlanmalarını t . erme d~ rasındaki altın takımlar kadar şatosunu Milisan Vilson adile sah . b 
~· se t 1 1 k"" 1 . . . "1llul edecek hi .. 1 . k il . H" . neye grren a-

en gorüfebilir. 1 . ... a sı ta ebesidir. um erı ihtıva etmesi nokt d . - sus eyen zengın o eksıyonlara hayran yan ırst ilk filmini çevirince Hiratı"n 29 
M mi statısbge bı" ·· h asın an bil 1 ak dil H d e eket ~oru I r goz atalım· T" k" d assa mu ·b· - om ta i ·er eanf ·ı· · h gün lik · .oız gençıcı~ -.!'-~ .... _!lU csa.st~n hal ederken ise talebesi mcv d 1 75 . ur ıye e cı ı memnuniyet olacaktır . . . ın sevgı ısı meş ur e gazetesı ve Magazinleri hep 

1 cu u 16. .. .. ı· • sın_ema yıldlZl Marıon Dav isin arkasında onun methiyctleriyle dolmu•tu. Seneler-iti W.~ verilecek vazifeyi u ogrenı..ı:u u.;_,'iJ, J - • ogre men - -=---- , 
eanla baıla yapmaktu. 8544 olmak üzere ceman yekun 35535 ~aıma bir uşak dudak boyasını ve pudra ce güzelliğiyle bütün Amerikanın nazan 

Ankara, 6 (Hususi) ...:. ıvıauy~ v~ı<a- dik.k. 
Genel direktörlük; talebelen"n spor talebedir. ----·7· .ı.:-A atini celbeden bu artistin zamanla !ati de bundan sonra yapacağı memur 

kulüplerine girmelerini menetti. Bu ye- Acaba, spor kulüplerine girebilecek tayLrılerine şamil olmak üzere bir karar 
rinde bir karardır. Milletçe •Por kalkın- çağda olan 35 bin talebeden kacta kaçı im , a ıştır. Buna göre, 20 • 25 lira maaşlı 
ına~nna karar v~ilirken bu işde yalnız ve ne kadarı klübe yazılıdır' ' veya 60 - 75 lira ü cretli münhal memilr-
talebeleri hahrlamak dogr" u olamaz. Her 18 ·ı d k 35 b ı mı yon eme in ta ebe mi luklara açıktan veya diğer dairelerden, 
teşekkül kendi muhitinde nemalanarak demektir? Türkiyede her nevi ve zorlu yahut mülhakattaki maliye teşkilatın
inkişaf edecektir. sporları yapabilecek olan en aşağı iki dan alınacaklar lise mezunu olacaklar ve 

Sonra yalnız f~t~I de.~I daha mühim 1 milyonu geçkin talebe vardır. Dışarıda müsabakaya tabi tutulacaklardır.. Biri 
milli sporlarla bırlikte yukselecelc.tir. mecburi spor mükellefiyetine girebilecek ~ubatın on beşinde, diğeri eylUlün on 

Bizde spor deyince bazı kınu.:ler yal- yüz. bi_nlerce genç kalıyor. Bu gençlik beşinde olmak üzere her yıl iki im~'l 
nız futbolu anlayorlar. Halbukı yalnız yenı nızam ve düzenlerle kurulan ve her açılacaktır. Bir imtihanda muvaff&.'< 
futbola bağlanıp sporu bundan ibaret nevi milli spor ~uhelerile meşgul olarak olanlar tayin edilınedikçe n1Üteakip im

aanmak doğru olamaz. Yıllardll' futbol gösterilen bu hoşluğu fazla•ile ve mü- tihanda kazananların tayinleri yapılllllc 
üzerinde duruluyor. uğr8.§thyor, nam.üte· kcmmel bir şekilde dolduramaz mı) yaca.ktır. Bu suretle daha önce kazan
nahi maaraflar yapılıyor, elde edilen ne- Bu suretle halen 1 ve nihayet 2 takım- nuş olanların müktesep haklan mahfuz 
tice nedir) Sıfır ... Bu kadar beynelmilel dan müteşekkil olan kulu""pler · , yerıne; tutulacaktır. 
temaslar oldu, hangisinde yüzümiizü 3 - 5 - 8 ve daha ziyade takımdan mü- Ücretli memurluklardan, ınaaşlı me
ağartacak bir netice aldık) Gerçi her rekkep k~etli kulüpler ve kulübe bağlı murluklara geçmek istiyenler de gene 
sporda mutlaka kazanmak icap etmez. muhtelif spor şubeleri olacaktır. Ovakit müsabaka imtihanına tabi tutulacaklar· 
iyi. fakat nadiren olsun futbolun üstün futbolumuz da organize edilerek kuvr dır. 
netice alarak birinci geldiğimiz memle- vetlenecelc. İstediğimiz mükemmel şekle Hirstin San Simeondaki malikanelerinden birinde 
ketler sayılabilir mi) Hayır... gelecektir. • 

Diğer taraf dan kulüpler arasında Türkiye: beden terbiyeıri kalkırırna.., 
oyuneu kandmnak. kaçırmak gı'bi spor· ll'kımızın kudretlenmeai. gençlik ordueu 
cunun centilmen ruhuna yakı§lllıyan teY· ve organizasyonu. memleket sporu mev
ler oluyor. otadyumlann hazan dövü9- zuu bahoolurlı:en talebeden (5-10) bet 
me sabasına döndüğü görülüyor. Kötek. on oyuncu ve Üyesi olan kıılüpler (lstan
kiifür, kavga, ölüm hadiaeleri... buldaki: Fener. Galatasaray. Be,iktaş. 

Hatta büyüklerimizi tikaindirip futbo- Cüne9 ve oaire. ·.) bu milli davanm ta
lu mennetıirecek kadar suçlu ıı:orunen hakkukuna engel olmamalıdır ... 
bu batalı gidif: artık düzene girecelttir. Türk sporunu, dünya sporunun en üa-

Doktor Operatör 
Cemil Oral 
MEMLEKET HASTANESİ 
FSKİ OPERATÖRÜ 

Hastalarını Fransız hastanesinde ka
bule başlamıştır. 

Öğleden sonra Birinci Bey !er Sokak 
Numara 42 TELEFON ; 2310 

Spor demek yalnız ve yalnız futbol tün seviyesine çdtaracağız. Buna milll 

demek değildir. Milli oyunlanmız da bünyemiz ve aııil karakterimiz çok mü- 11 ,. 
oporumuz aıuında Iiyık oldaiu mevkii. aaittir. Kahraman Türk nesli bunu da ya- na 
.,.....,.,alacaktır. kin bir zamanda başaracaktır. BORSADAN: 

Sporun bll§lna geçecek kadar futbolu Arefesinde bulunduğumuz bu zaferin Bonıuun fiat liatelerile defter ve 
pmartmalı: demek, diğer filizlenecek tohumlarım atan. genel direktörlüğümü- sair -evrakının tab'ı mün•keM" bu 
olan milli aporlanmw dumura uğt-atmak zü gÜzef kararınd~n dolayı da alk11la· aynı dokuzuncu pazartesi ııünü as~ 
demek olur. mak her halde yennde olur... leden evvel aaat andım 00 bire kedar 

18 inci asnn sonlanna doğru Avru- lzmir: Erkek Lisesi Spor öiıetıwwwü bonııda yapılaaılmr. 
pada inkifal eden sporda futbol yakm M. ÖZ 1ateldilerin o gün ye o lulte bor-
zamanlarda tertip edilınit ve Türlt.iyeye aedald encümenine ye ı,.r.Jrak it-
de geçmiştir. Halbuki bundan önce 15 Izmir avcılar cemiyetinden; leri Ye flU'llannı ımlamak iizaoe de 

Madam Hirst kimdi? 

Madam Hirste gelince Broad vay ko
medyenlerinden birinin kızı olan bu ka
dmın adı Miliaan Vilaondur. 1903 sene-
sinde Hirstle evlendiği zaman Amerik.a
mn güzellik miilı:ifatını kazannut bir 
danoözdü. O timdi koeımnm ııevgiai ve 
kaprisleri dışında kaldığından bayatını 

bayır i§lerine hasretmiıtir. Hirıtin bet 
oğlu vardu. 

l-İirst, sonradan görme değildir. Haya
ta 30 milyon dolarla ıı:irmittir. Babuı 

senatör olduğundan onun u.ye.ainde da
ha 2 4· Y8flnda iken Ekzaminer gazete
sine müdür olmuştur. Monterey yangı
nmda hususi bir tren tahrik ederek ye 

14 sahifelik resimlerle dolu bir hususi 
nüsha çdtararak rakiplerini ezmeğe mu
vaffak olmu,ıu. 

~ demulrasi içiRde bir haned
"-m..ia çahpn adam 

inci asırda spor, Türklerin en yüksek 4 Ikincik.ônun akşamı nizami ekseri- mezk\ir tarihe kedar bona umumi 
mertebesine varmıştı. Fatih zamanındaki yet hasıl olmadığından umumi heyet kitİı>liğine mürac:utlan. Wiliam - Roudolph - Hearst birleşik 
ok meydanlan .. at meydanlan.. gibi. toplantısı 11 Ikincikanun 939 Çarşam- 5, 7, 26 (24) Amerikanın ııosyal bir iatianası olmak ia-

Miliddan 4 asır evvel başlayıp 8 asır ba akşamı saat yedide Tilkilikte Osman- ---------------~! temittir. Ahlak prutanizminin bütün her 

•onra nihayet bulan olimpiyadların ı.a- zade yokuşunda 64 sayılı cemiyet mer- Hemşire ve hasta çeşid boşanmalara müsaade ettiği halde 
Iikı da Türkler olup (halk oyunları) de- kezinde yapılmak üzere talik edilmiştir. maruf adamlann alenen gayn meşru mü-

diiiimiz tekilde batlamışbr. Uluorta bir Cemiyetle alakadar üyelerimizin işbu bakJCJ nasebetler teoia etmesini meneden bir 
talı:Iit de ıılus için zararlıdır. Başarılacak toplantıya gelmeleri tekrar rica olunur. aranıyor memlekette. zevcesi olmıyan bir kadınla 
en Yükaek idealin milli bünyemize ve ka- Müzakerat ruznamesi: Birinci kordonda Alsancak vapur is- 20 yıldan beri beraber yaşamaktadır. Bu 
biüyetlerirnize uyması şarttır. Bundan 1 - Idare heyeti ve murakip raporla- kelesi yanında yeni açılan ve otuz ya- kadın Marion Davistir. Ve Amenb ha
oonra spor deyince aklımıza futl'ıoldan rının okunması ve hesapların tedkiki. taklı hususi bir hastane olan cSıhhat la Hinıten ve Marion Davisten aralannda 
Önce. fU oporlar hatırlanacakhr. Gürct. 2 - N"ızamanamenin tadili. Evi> için hastanelerde çok eyi çalışmış hiç bir münasebet yokmut gibi bayır it-

boks, eskirim, binicilik, ahcılık, denizci- 3 - Gelecek: yıl için hazırlanan iş diplomalı heııışire, pratik hastabıkıcı ve !eriyle uiiıııtan iki fab,. olarak bahset-
lik ( yelkencilik, kürekçilik ), dağcdak, programile bütçenin tasdiki. hademe . bay~ aranmaktadır. Mües- mektedir. 
avcdık, yürüyüş. kayakçılık. oyun (bu- 4 - Yeni idare heyetile murakiplerin sese müdürü Bayan Ferhunda Çağlara Madam Hint kocumın Marion Da-

e , scblaıı:- seçilmesi her gün müracaat edilebilir. visle münuebetlerine ilk gündenberi va-
\-15 (3218) kıftır. Aslen Yunan ırkından olan bu ka-43) 

lirmiş bulunuyordu. Amerikanın basın 

derebeyi Marion Davisten baıkası olmı· 
yan bu yıldızdan bir madam Mentenon 
yaratmak sevdasına diiş:müıtü. Hint bu 
gözdesine kartı daima kıskanç bir bağlı
lık muhafaza etrniftir. 

u...._;. bir ölüm 

Bu kukançlık etrafında çok şeyler 
anlatılır. Bir kaç ııene evvel Hint bir de· 

niz gezintiei tertip etmişti. Bu gezintiye 

iıtirak etmek Üzere yatına on kiti çağır
mııtı. Davetliler aruında bulunan genç 
bir sinema artisti yolda Marion Daviale 

kur yapmağa t-bbüs etmişti. Ertesi gün 
bu gencin bir kalp oektesinden öldüiü 
haber verildi. Cenazeıri ııeaizlik içinde 
kaldırıldı. Fakat bu esrarlı ölümün şahidi 

olan on kişi Hirst müesseselerinde en 
mühim mevkilere geçerek zencin oldu
lar. 

Şimdi Marion Davia Santa Monikada
ki villasmda Hiratle birlikte yaşamakta· 
dir. 

Pasifik O.eanı sahillerinde Sanfran-
sisko ile Loa Angelea arasında çiftlik var
dır. Hearst bu çiftlik için 600 milyon sar
fetmiştir. Burası yeryüzünde güzellik na-
mına ne vana hepsini ihtiva eden bir ya-
n cennettir. 

Hearat (Hirst) metresi Marion Da

visle birlikte hazan yüz elliyi bulan da
vetlilerini hep burada kabul etmektedir. 
Yine burada üç muazzam villa İni}& edil
mittir. Her villanın gardroplan mevsimin 

oon modasma göre değiıen her çefid ka
dın ve erkek elbiaeleriyle doludur. Hint 

burada hOfUlla giden hayatın teklini ya

ewabiliyor. Fakat o aevgiliai Marion Da· 

visle birlikte süvarelerde gözüktümü fi&. 
kos1ar. dedikodular kesilir. Zira bunun 
neticesi ölüm olacağını bilmiyen yoktu. 

Hintin :rıldızı artık 
sönınüı gibiydi 

Hintın ruYaları • . -
Hirst kağat falında çok meraklıdır. 

Son zamanlarda Nevyork belediye reisi 

ve Cümhurreisi olmak hevesine düımü~ 
tür. Hatti. son Nevyork intihabında mu· 
vaffak olmak için iki milyon dolar sar

fettiği halde teşebbüsleri suya düşmüştür. 
Artık okendisine ait olmıyan bir impara· 
torluğun ismen hakimidir sevgilisi Mari
on DavÜI geçen yıllann muhtetem bab· 

rasını pmpanya kadehleri içinde yqat
mağa çalışırken Hirst artık sahn almağa 

muktedir bulunmadığl san• at eserlerini 
seyretmekle iktifa ebnektedir. 

Herkesin bildiği bir hakikattır artık ... 
Hirstin ziyafet aofralannı süsleyen altnı 
ve gümüş takımlar mezada çıkanlmıştır. 
San Simeon malikineai hipotektir. Rok~ 
feller Hirst miizesinin en kıymettar parça
lann1 sahn almt§br. 

On milyon dolar gelir 
30 milyon masraf 

Hiratin yıllık geliri on milyon dolaı 

olduğu halde o senede 30 milyon dolar 
aarfetmekte idi. Bugün ona ait olan bü
tün i!feri bankalar idare etmekte olup, 
Saat bank kendi.ine muayyen bir meb
lağ vermektedir. O ıirndi metrea Marion 
Daviale birlikte Santa Monika civannda 

mutevazi bir villada oturmaktadır. Poli
tikada m~affalı: olmak ve 2 O yıldanberi 
aevdiği kadına malik olmak ihtiruuıı 

tiddetle takip eden bu adamın hayab it
te bugün böylece sönüyor. Büyük oğlu 
David bundan sonra orta derecede zen
tıin bir adamın bayatını sürebilecektir. 
Fakat Nevyork Pardiainden küçük biı 
dansözü seven bu genç onunla evlenmek 
eaadetini tatmıı bulunuyor. Milyarla 
aşan muazzam bir serveti tevarüs etme 
ümitlerini kaybetmiş ise de Hope Şand 

)er adını taşıyan aevgilisine kaVU§muıtur. 

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

Sırrı Ürgen 5 
Hesap mütahassısı 
En esaslı usullerle günün muayyen ~ 

• saatlerinde defter tutulur, Blinço • 
• ·---· edilir" ~_,,, ... ı....: cleruh ı : ..uzoun. ve U1Xaye ~· .. 
: te olunur. • • • • • 
= • • • • • 

Adres : Kemeraltı Hacı U
Oteli No. ... 

TELEFON ; 3903 
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Avukatın aşkı 
Bu hcldise. yeni yeşermeğe başlayan 

leylak ağaçlarında ilk tomurcuklar filiz 
verdiği, nc~eli güne ışıklarının canlı ba
har selleri içinde yıkandığı sıralard~ ce
reyan etmi5li. 

kaybolurdu. Beyaz martılar, tıpkı oklar 
gibi sulara sürünerek uçarlardı. 

Bu an, aşkın scvgili.;.·c anlatılışı anı
dır. 

Hdbuki genç avukat susuyor, bir ke
lime bile söylemiyordu. Tıpkı şu sahil
deki taş gibi. .. 

Bir kelime ile hu hadise, bütün tabia

tın uyandığı, damarlarda kanın dah:ı sür

atle cereyan etmeğe başladığı bahar mev
siminde cereyan elm.İ§tİ. 

Bahar mevsimi, gizli ahların, derin iç 
çekişlerin, heyecanlı rüyaların, bir keli
me ile: sevişmenin mevsimidir. Bu mev
gjmde kalplerin büyük bir kısmı, a~kın 
kudretli heyecanına kaı:ılarak daha sık 
atar. 

Mt-htaplı mayıs gecelerinde, gece bek

çilerini bile. uyku tutmaz olur. Böyle an

larda, bu gibi mevsimlerde şairlerin ne 

hale geldiklerini artık siz tasavvur ediniz r 
Aleksandr Mihayloviç bir şair değil

di. O, bir hukukçu. bir kanuncu, Volga 
kıyısındaki Ulyanovak şehrinde bir avu
kattı. 

Fakat huna rağmen onun da basında 
kavak yelleri esmeğe başlamış, bahar 
onu da askın l!lhraplarını çekmeğe mah
kUm etmişti. MahkUmiyet kat'i ve nihai 
idi, temyizi falan yoktu. 

Avukatın 8.şık olduğu kızın ismine ~e
lince ... Maamafih bu o kadar mühim bir 
keyfiyet değil... 

Kızın i~ini pekala Vera farzedcbili~ 
riz. 

Ni<;"in? Acaba o niçin susuyordu? 
Onu, a.şkını si.iylemekten meneden, her 
halde sıkılganlık duygusu değildi. Son
ra, o, söz söylemesini bilmiyen bir adam 
değildi. O, Ulyanovski barosunda ka
yıtlı, koskoca bir avukattı. 

Onun susuşu, a~kını söyJemiyişi. her 
halde ba•ka sebeplerden ileri gelse ge
rekti. 

Avukatın biricik: sevgili Verası. avu

katın onu se\.'Tlleğe başlamasından az 
önce Sarotov baytar mektebinde oku
yordu. Sonra mektebini bitirerek haya
tını kazanmak ic;in işe girmi~ti. 

Ya, Vera mektenteyken? Belki de 
o?! .. Acaba niçin?. Hayır, hayır; sim
dilik su~mak, hic;l~rini belli eteme~ek 
daha muvafık. daha <ihtiyatlı> bir ha
reket olacaktı. Varsın l•ylakların to
mur~ukları biraz daha acılsın!.. Varsın 
güneş istodi~i gibi. istedii<i yerden bat
~ın! .. Varsın martılar, key;fl~ri istrdiS;i 
İ!tikamette Uf'S11nlar! ... T2biatın. h 0 r 
duynulu in~anın l:a~l-i:U ti!_rcten bu te

zahür1eri bi1im f:t'nÇ ~vuı--_;ıtı yo~unda.n 
şa~ırta:nazdı ... 

O, yani Alel--swdr 1ı'ilıaylovi-;. kont
rol etnı('de-n, tC"cri:br et7'1od"'n hi,. hi r jr

yapmak iliyadındo d. "i'cli. 

IZMtR BELEDiYESiNDEN: 1 lZMlR SlCILI TiCARET ME-
Zabıtamız kadrosunda münh;. MURLUöUNDAN: 

lumın iki zabıta memurluğu ~ lzmirde birinci kordonda 88 
1 ı. e:;9 tari.lıind'! açı acak mÜ3a m:maralı yazıhanede ticaret ya
im~;!-~nınll iıt2--:ık edebi!eceh pan paterson ve türekası ~irketi
~ağıda yazılı şartbrı haiz oc nin 31-12-938 tarihinden itibaren 
kaydile ve yed!erindeki vesıı~ feshine mütedair mukavelename 
birlikte zab:b böl§ &.mirliğine n- ticaret kanunu hükümlerine göre 
c:ıRtlan ilin o unur. sicilin 2411 numarasında kayıt ve 

Evsaf ve Şerait : tescil edildiği ilan olunur. 
1 - Liakal orta okul mezun. 1: MUKAVELENAME 

rol\k 31 ilk kanun 1938 Bir taraftan 
' 2 - A•kerliğini bitirmiş bı> İzmirde Atatür~ caddesinde 62 

mak ve 31l yaıı~ndan yukarı 0 • "'.lumarada mukım Stanley Pater
mak, son diğer taraftan lzmirde Ata -

3 - Memuriyete tayinine biıi tü!:'k caddesind.e 62 .No. da ~uki'!1 
hnli bulul'memak. Fransuva Maınettı. A,agıdakı 

6--7 35 (3 şartlar dairesinde paterson ve fÜ-
öLCO SAHiPLERiNE rekasının feshine karar vermitler-

ölrü!er kanun ve nizamnamesi dir. . 
tatbikine b~lamld•ğı 1934 senesiı 1 - lz~~r ikinci ~oterınd~ 1~
nizamnamenin 168 İnci maddee 6-935 tarihınde. tnnzım. e~ıl~ı' 
gö;e metre sistemine uygun ve doı olan mukavele ıle te,kıl edılmı' 
olmak --... 1''- t-... ·ı ti · · bulunan PATERSON Ve ŞU.RE. -

!!""' ıe, anı a e ennın, fC K - Si • k • • 31 12 938 t ih 
İmal maddesi ve tertibah h kkı d A sır etinın - - ar ın-
b .. ._.. I · im dakl n h den itibaren feshi kararlastırıl -U><um erıne uygun o a ı arı 

de 938 senesi birind kanun ayu mı,tır. 
so ·· .. '--' kull imal 2 - Fesh olunan Paterson ve 

n gunune ıuwar anı an k" · k · · b'l .. ı akt'f m.. d ed'l k dam 1 süre ası fır etının ı cum e ı 
usaa e ı ere ga anan ta · 'f' . STANLEY PATER 

i.lPtlerinin kullanılma müddeti b ve nası ım . . -
mi•tir SON deruhte etmıttır. 

ıki · . k" 939 t ihin' d . ib ltbu mukavele lzmirde bir nüs-
ncı anun ar en ıt · ı· 

ren kullan ld • .. "l b 'b' . ha olarak tanzım o unmu,tur. 
..;q.r .. ' durı gedo~l enk u gbı .1

1
< Stanley Paterson ve Fransuva Ma-

.. - - musa ere ı ere sa ıp ( . . . l 
hrud~ d k • ._ '-ib b 1 1 metti ımza arı. 

• n a anunı""" atta u.unu G l l"A'"~ o"zel sayı· • ·ı• I ene sayı: °"' . 
cagı Lan o unur. 18-140 1 b 31 K l 1938 ta-6--7 36 ( . ş u .evve .. 

B ıcd . ,,,_ k 34) rihli mukavele altındakı ımzala -
e ıye emınx ve a annda 86 h" · ı · d • ·· :· -'- •~- H lirn • rın sahıs ve uvıyet en aırece 

unc sUK~~ a :ıga çara · dd · 
yol 6 sa ~ lı dükk" ba ,_, 'p115~1 Y maruf lzmirde Atatürk ca esın· 

~ . an fı<atı ılde de 62 numarada mukimler Stan • 
~":i•~:mıesı v~_clıile a~ık ıu1Ir?1a il ley Pnt,.raon He Fransuva Mainet
~e lıı. sc,-.c muddet e ıc:ıra venlece tinin olun bizzat vaz olunmakla 
tır. s· d ku .. B' I'k · ''"dik k• ındı. m o z yuz otuz 
b'."C! ~ s

3
e
6
ne

1
•1 dıca'::'ınle muhammer dokuz yılı kanunu sani ayının dör-

Aleksandr Mihay1oviç için Verndan 
güzel bir isim yoktu. Bu isim onun kulak
lanna bir sonat. bir nağme, temyiz mah
kemesinin lehde bir nakzı gibi gelirdi. 

Ya Ver anın gözlPrİ, sesi, aklı, zekilsı, 
sosyal menşei. .. 

tşte t""nç a~ıtc, bu 5detine uyara-. uy
kusuz bir ge:2~r..dz bi: r.ı~~..:tup (l:t:na 
mektup demek doğru d•ğil; çiinkü ovu
kot bunun başın~ •isti<l~> kaydını koy
mu1tu.) kalemi aldı. Mektup Saratovd•ki 
baytar mr.kt~bi direktörüne h;t~I') cd=
yordu. . . 

e ı ıra ·~. ""' si 17 1 93Q d" .. b .. .. 4-1 939 l .. .. t 16 el d I · · • uncu c;arşam a gunu. -
sa1ı ırunu .saa, .:. ı~. ttirak ede- T.C. lzmir ikinci Note,.i resmi 
e~ı<: ~- 3 lıra1ı•: temınd makbuzu ile "h .. · ası 

Aşık avukat bunlan tav•;f edecek kc· 
lime bulmaktan bile aciz kalıyordu. Bu 
kızın her şt;yj avukahn ho,una gidiyor~ 
du. < ••• O. a~kı terennüm ediyordu ... 
Bu a5k, saf bir bakirenin fikirleri gibi 

açık, bir s.ibinin uykusu kadar temiz 
' c;öilE"rin gö'klf"l'in-deki mehtap kadar ber-

raktı ... > 

Oldukça meraklı olan bu vesikayı ay
nen hik~yemize naklediyoruz. 

.istida> 

<Bay dirrktör; falan ve filan isimli 
t 1 _ı__ 

heplerini. 2~gğıdak.i adres11ne bildirme
nizi derin ~ay ılarımla rok rica ederim. 
Ayrılı~. tarihi 1933 yahut 1934 yılıdır. 

.. l'l muruveımz. 
enc~rıcne ge ır er. - Genel sayı 16470 özel sayı 18-

. 6, 10, 13, 13 (22) 40 i&bu mukavele suretinin dai-
Beher me:re murabbaı 125 ku- rede ~aklı 4-1-39 tarihli ve 16452 

m•t n 156 I:r" 25 kuru, bedeli genel savılı aslına uvgun olduğu 
ırt1..•mmenlı 84 ncü adanın 125 tasdik kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
metre murabbaınd ki 2 H sayılı :!okuz yılı ikinci kanun ayının 
arca~ının . satı,ı. bar.katiplikteki clördüncü çarşamba günü. 41 
v~.rt~amesı vechıle 24-1-939 salı T.C. lzmir 2 nı:i noteri resmi 
<>•mu saat 16 da a ık ar •rm• ·"- .. ı....:: • ·- . - ...,....,..~ -·ızım.ı"'~ıe!'?l'. t 

ler 12 liralık teminat ın .. ı.ı.o:ıu iundan: 
i1e encüm.ene gelirler. 

7-13-17-20 54 

Nezle· Grip
B aş - Diş 
Ve Bütün 
Ağrıları 
Derhal 
Keser 

T 

Eczanelerden 
1 - 12 lik 

ambalajların 

ısrarla 

arayınız. Ve 
taklitlerinden 

sakınınız 

O, bemen hemen her gün sevgjH."irı a 

hoşa gidecek bir takım yenilikler bulu
yordu. Burada Standalın < k hakkın
da> J<i u cifmlesini buraya nokletme -

ten kendimi alamıyaeağım: •Sevdifi!
miz kilrlını binbir güzelJil~lp süslemek, 
bizim için dünyanın en büyük bir zev
kit~ir 1' 

fİ!'m İnİ yazdığım kızcağız benimle ev

lenmek niyetinde (bu noktaya dikkati
nizi celbederim; avukatın kıı:la de~il de, 
kızın avukatla evlenmeğe niyeti var. Ya

n; burada avukahn hiç bir rolü ı•ok 1 
G. R.) olduğu için onun, mektebimizden 

ayrılış sebeplerini öğrenmek beni derin
den alakadar ediyor. 

{40) 

ÇORBALJK 
·Beze/ya 
Nohut 

Stanley pateraon ticaret unva
nile 1zmirde Atatlirk caddesinde 
62 numarada ithalat ihracat ve 
maden işleri ve her tii'rlii ticaretle 
İ•tigal eden Stanley Patersonun 
:•bu ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 2400 nu
marasına kayt ve tescil edildiği 

Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipliği 
FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

İşte bunun içindir ki, ate 'i ve genç 
avukat Verasını, dünyada e~i olmıyan 
nadir bir tip olarak te!f' ' · ederdi. 

Evet, bizim genç, ateşli avukatımız 

bütün bunları dü~iinüyor, bütün bun
hırı hisseLiyor, fakat Verasına bir tek 
kelime bile söylemiyordu. O sadece giz
li içini çekiyor ve susuyordu. Onun his
leri kalın bir gizlilik duvarı içine hap
sedilmişti. 

Bazan sessiz akşam saatlerinde ikisi
nin kolkola Volga kıyılarında dolaştık
ları olurdu. Bu anlarda güneş ekseriya 
bulutlarla örtülü yükseklikleri terkeder, 
uzak dağların, yeşil ormanları ardında 

cSür' atle cevap vermenizi bilhassa rica 

ederim. {Avukat ne l'ahırsız &şıkmış! 

C.R) 
«Cevabınız için siz.e bir de posta pu

lu lefediyorum.> 
cA. M. Katltyarov.> 
Şu avukat, ne fedakir, ne ateşli bir 

aşıkmış ı Adamcağız posta puluna bile 
acımamış!. Aşkın ölüm kadar kuvvetli 
olduğunu tevekkeli söylemcmişle-rf. 

Yaman adam şu nvukat vess~lfu:nl 

Devlet nemiryolları 
dürliigiinden: 

•• umuw mu-

lran transit yolunda cer servisine nez:.ret ve cer müfett~liği vazife
sini ifa etmek üzere motör i,lerinde ç:ılı~mış tamir ve bakını husunun
da tecrübeli ya re:n'eketimizde yahut yabancı bir memlekette mü
hendislik diploması e.lınış veyahut motör işlerile alakalı bir sah:ııb tah
sil görmü• kimselerin diploma ve bonservislerinin şimC:ilik birer tas
diksiz sureti tercümei hal ve kartpostal büyiiklüğünde b:r boy fotoğ
raflan ile 20/1/939 tarihine kadar devlet demir yolları umum mürliir
lüğü cer reisliğine müracaatlan ilan olunur. 

3, 5, 7, 9, 11 2 (2) 

Bergarı1a beledive riyasetinden: 
3/1 /939 salı günü 3 senelik icarı artırma ve ihalesi evvelce ilin edilen 
Bergamada ilim evi otelinin saati muayyeninde yapılan toplantıya 
rağmen talibi zuhur etmediğinden ihalenin on gün uzat!larak13/1 / 
939 cuma günü saat 14 de yaı;>ıhnagı encümence takarrür eylemekle 
talip olanlann mezkur 17an Vl! !Mtte hazır bulunmak üzere ilan olu-
nur. 49 (38) 

Bornova ziraat mekte ,j müdür
lü~ünden: 

Muh:ırnmen bedeli Muvakl<at teminatı 
Lira K. Lira K. 

unu 
unu 

Mercimek unu ilan olunur. 42 41 (37) 
PAMUK IPLIGI SATIŞI: 

Kayseri Bez fabrikası malı 12 No.Paket41S kuruş 
Bakla unu Kayseri Bez fabrikası malı 16 No.Paket4so kuruş 

SATIŞ 
NO. 

AŞÇIBAŞI 
Nark 

-

rT/ZTLZZ/7~/7LZ/.a/VZX:/T.iZ 

~ Muayenehane nakli 
, Dr. Ali Riza 

•• 
Un len 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalıkları Operatörü 

Kestelli caddesindeki muayene
hanesini Birinci kordonda Tayyare 
sineması civarında 222 numaralı 

haneye yakında nakledecektir. 
Hastalarını 1 Mart 9 39 dan iti

baren yeni muayenehanesinde ka

bul edecektir. 
TELEFON: 2987 (31) 

..... ~........,,.., fY,,...~1fd!11.'J 
--= 

Defterdarlığından: 
MUHAMMEN 

BEDEU 
URA K. 

Nazilli Basma fabrikası malı 24 No. Paket sso kuruş 
Ereğli Bez fabrikası malı 24 No. Paket sso kuruş 
10 Balyalık siparişler için }) }) S7Skuruş 
15 • • • }) }) 570 kuruş 
25 • • • }) )) S6Skuruş 
50 • • • )) }) 560 kuruş 
Fiatlcrle fabrikada teslim şartiylesatılmaktadır. İplik miislehliklerinin 
yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaç
ları nL•bctinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muh
telif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklcrinin de ihtiyaç
larını ayni şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilıln 
olunur. 954.9/6 

Fuar komitesi reisliğinden: 
1 - Kültürparkın baamane tarafındaki dokuz eyliil kapısı üzeri 

gazino olmak üzere in§a ettirilecektir. Ke,if bedeli 13866 liradır. Açık 
eksiltme ile ve vahidi fiyatlar üzerinden 18. 1. 939 Çar§l\nlba günü 
aaat 16,30 dadır. Şartname ve projeler için belediyede Fuar komite
sine müracaat edilir. 

1408 Hasan hoca mahallesi Kızlarağası hanı üst kahnda 

2 - Kültürparkın Mustafa bey caddesindeki 26 Ağustos kapısı 
inşa ettirilec~ktiı:. Keşil bedeli 1125 liradır. ihale açık eksiltme ile va
hidi fiyatlar uzerınden 18/1/939 çllr§amba günü saat 16,30 dadır. 

25/57 numaralı oda. 100 ()() Şartname ve projeler için belediyede fuar komitesi riyasetine müra-
1412 Güzelyalı Şekip çıkmazı Ferah sokağında 24 Taj caat edilir. 7 14 55 ( 41) 

No. lu ev. 200 00 
1422 Murabıt çar~ısı Kızlarağası hanı üst katında 25/58 TiRE ASLiYE HUKUK MAH-

No. oda. 100 00 KEMESINDEN: 
1423 H:!Sıın hoca mahallesi Murabıt çarşısı Kızlarağası Tirenin hasan çavuşlar köyün-

har.:r.da 25/24 yeni numaralı dükkan. 500 00 den Mustafa ali kızı Ayşe orman-
1434 Gii:?clyalı tramvay caddesi 1170 Taj No. lu 337 M.M. cı tarafından kocası tirenin ayak-

Araa. 505 50 lı kırından köyiinden mehmet oğ-
1435 Oc;üncü Karataf Asansör aok:ık 16 yeni No. lu 168;25 lu hamit aleyhine tire asliye hu-

M.M. Arsa 42 00 kuk mahkemesine ikame olunan 
1437 Güzelyalı tramvay caddesi 1174 Taj No. lu 527 M.M. bofanma davasının yapılan du-

Arsa. 790 ()() ruşmasında. 
1440 ikinci Karatat Birinci yeni dı.r sokak 3 eski kapı No.lu Müddeialeyhin gösterilen ika-

249 M. M. Arsa. 87 l5 metgahına mahkemece berayi 
1442 Oçüncü Karatat Halil Rifat p~a caddesi 329 - 335 tebliğ gönderilen davetiye ve di-

yeni No. !u 607,50 M.M. Arsa 151 88 lekçe suretleri suvari müba,iri ta-

IZMtR HALKEVI BAŞKANU
ö.INDAN: 

Evimizin sinema makinesini elek
trik ve amplifikatör tesisatını idare 
edebilecek bir teknisyene ihtiyacı 
vardır. Şeraiti öğrenmek ve bu hu
susta konuşmak üzere çar§lllllba ve 
cuma günleri saat 16 da Halkevine 
müracaat lan. 

5, 6, 7, 25 (27) 

1900 00 142 50 1443 Salhane Selamet sokak 16 Taj No. lu 61 M.M. Arsa 18 30 rafından bila tebliğ iade edildiği 

!eri mahkeme divanhanesine talik 
edilerek duru,manın 26-1-1~'39 
Perfeınbe günü saat 10 muallak 
olduğundan müddei aleyhin biz -
zat ve ya tarafından musaddak 
vekaletnamesi haiz vekil gönder
mesi aksi takdirde durufmanın 
gıyaben devam olunacağı keyfi • 
yet tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ili.n olunur. 

Mektebimiz talebesi için yaptırılacak 91-95 talnm harici yedi laci- 1444 ikinci Karantina iskele caddesi 50/l Taj No. lu 159 ikametgô.hını terk ederek semti 
vert elbise 24/12/938 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık M.M. Arsa 71 55 meçhule gittiği davetiye varakası 
eksiltmeye konulmuştur. thafosi 10/1 /939 salı günü saat 15 de mek- Yukanda yazılı emvalin mülkiyetine talip çıkmadığından 5, 1, 939 arkasına verilen mefl'uhattan an-
tepte satın alma komisyonunda yapılacağından taliplerin teminatlan- tarihinden itibaren 10 gün müddetle temdide bırakılmıttır. ihalesi lafılmıf olduğundan tebliğatın 
nı mal sandığına teslim ile makbuzunu komisyona vermeleri ve bu 16, 1, 939 tarihinde pazartesi günü saat 14 dedir. Taliplerin Milli lı:ınirde münt~ir yeni aıır gaze -

't i görmek istiyenlerin her gün mektep müdürlüğüne Emlak müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur. \esiyle ilinen icraaına karar ve-

...,. ~-"-'=-\~~~-•·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~532t_~~(39~)L..~~.....!~ril~'IC1'~e~k~da:v:e:ti~'y:e~v:e~d~il~ek::çe~ı~ur~e~t~· '.__~~~~...._~_:44:__:<:42~)~~.J 



1 Son ıtanun Cm:aanesi 1939 

Yeni Sene Hediyesi 
Erkek mi?.. Dişi nıi? .... 

Eczacı Kemal K. Aktaş ne tuhaftır .••• 

«Zümrüt damlası:ıt kolonyaaını,uMaskülen - Erkek» «Feminen • 
Difi• diye iki cins koku üzerine yapmıf. Hilil eczanesinden :ze•
kinize göre k .... :nı seçiniz. 

pas ş '' '' W • •liWili*Vff&•tz ıtg WQ 

Herkesin 
ettiği 

üzerinde ittifak 
bir hak,kat : 

Sabah, öğle ve akşrun her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Kullanmak 

Şartiyle 

RADYOLIN 
Dislerinizi tertemiz, bembe

~ sapsağlam yapar. Ona 
yaz ve kim hA . .. . ci asır yasının arı-

C::dan biridir. denilebilir. 

'Kokusu güzel 1e~~ti .~oş, n~-
1 karsı tesırı yuzde YUZ-

rop ara o:ı 

'tür ... 

RADYOLiN 
J dişlerini €n ucuz Şt'raıtle 

Kullanan ar, l · .... 
. ·~ sayı ırlar sabah ogl~ ve sigorta ettı rıtıı~ 

h ekten sonra ~ün da 3 defa 
akşal'.ll er yeın . fırçalayı 

d . l . ·zı nız 
ıs erı o ı ~- · ~· ._.ll:l!!llailii_. 

-~...,.---() p-A N E - .... -

YENIAS'I 

Un~dal 
UM~~IDENiZ 

ACENTALICI LTD. 
KELLENİ~ JLİNES LrD. --ATHİNAİ vapw·u 8 kanunusani 1939 

da beklenilmekte olup, Roiterdarn Ham
burg ve Anvers Jimanlarma yük alacak-

Oh·ier ve Fratelli Sperco 
Acentası Şürekası Vapur 

Deutsche Le-
vante Linie 

BJiHCİ r-!ORDON REES ADRiA!'İCA S. A. Dl G. M. B. H. HAMBVRQ 
iİNASI 'J'EL. 2443 NAVİGA!'İONE MACEDONİA vapuru 4 ikinci ka-

nunda bekleniyor. 8 ikinci kanuna ka. 
P<.O vapuru 3 birinci kin.unda Lon- BRİONİ motörü 5/1/939 da gelerek dar Anver.s, Rotterdam, Bremen ve 

draQ. gelip yük çıkaracak ve ayni :m- aun ·
1 

gun·· Patmos, Kalimnos, I'stank00 ve H b 
k al ak .r- ~J aın urg için yük alacaktır. ınan. Londra ve Hull için yü ac -

tır. Rodosa hareket eder. ADANA vapuru 16 dan 21 ikinci li-
HELLAS vapuru 12/15 kanunusani tır. L vante•Liltie BRİ<:>Nİ motÖFÜ. 9/11939 d~ g.e~ lO/ nuna kadar Anvers, Rotterdam, Breınen 

arasında beklenilmekte olup, Rotterdam Detscfae e 1 de Pi.re Korlu Saranda Brındisı Va- ve Hamburg için yük alacaktır. 
Hamburg ve .l\nvers limanları için yük n:..os vapuru birinci kanunun orta- lonya Draç Burgas Spalato Zara Fiınne TAHLİYE: 
alacaktır. sındHamburg, Bremen ve Anversten ~ieste ve Venedik 'llmanlarına hareket KRETEA vapw·u 8 ikinci kanuna doğru 
GRİGORİOS C. Il vapuru 18 20 ka- geliıyük çıkaracaktı!". edecektir. Hamburg, Bremen ve Anversten mal 

nunusani arasında beklenilmekte olup, 
Rotterdaın, Hamburg ve Anvers liman

.. iVERPOOL HA'J'l'I çıkaracaktır. 
AGERİAN ve LESBİAN vapurları --

ları için yük' alacaktır. 

ANGHYRA vapuru 27/29 kanunusa
ni 'arasında beklenilmekte olup, Rotter
daın Hambm·g ve Anvers limanları için 

yükrini İstanbulda aktarn:a ederek 
DElZBANK vapurlariyle Izmire gel-

mişı-. 

yük alacaktır. -----------·--

ROY ALE NFERLAN 
DAiSE KUMPANYABI 

--AMERJCAN EXPORT 
LiNiE& 

TİTUS vapuru 6/1/939 da gelerek EXPRESS vapuru 13 ikinci kiınunda 
Burgas Varna ve Köstence limanlarına bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

hareket edecektir. EXERMONT vapuru 20 ikinci kanun-BELGİON vapuru 6 18 şubat arasında 
beklenilmekte olup, Rotterdam, Ram- hancet edecektir. TRAJANUS vapuru 14/1/939 tari- da bcltleniyor. Nevyork için yük alacalt-
burg ve Anvcrs limanları için yük ala- 0 LOVCENn hinde Rotterdam, Amsterdam ve Ham- tır. 
caktır. nks vapuru 19 şubatta saat 1~ da burg limanları için yük alarak hareket 

helt?nilinekte olup, 20 şubatta saat 8 ed~ektir. ---*- de zmirden hareket edecektir, Pire, 
BALKA.NP:·A~ ARA$! Ko·u, Adriyatik limanları için yolcu 

HAA'T! ve Uk alaccıktır. 

DEN NORSKE MiDDEL· 

-*- HAVSLİNİ.JE, OSLO 
BAALBEK motörü 11 son k~nuna 

ZETSK. ... lLOVİ!DBA A. LİNEA SUD AMERİCAı"JA SVEHSKA ORİEN'J'E Lİ· 
D. EC'l'OR 'NRİFJORD vapuru kanunusani ni- NİEN KVMPANYA51 

doğru İskenderiye, Dieppe ve Norvec 
umum limanları için hareket edecektir 

-- lıa):ıli şubat iptidasında beklenilmekte LİGURİA. vapuru 4/ 1/939 tarihinde 
(( !ı @ 'I C /E H )) olu Nevyork kin yük alacaktır. gelerek Rotterdam, Hamburg, Gdynia --

Liiks vapuru p~aar günü 8 kfnunusa- lerek vapurların muvasalat tarihleri, İskandinavya ve Baltık limanları için 
nidc mat 16 da beklenilmekte olup ~e~k vapur isimleri ve navlunları hak- yük alarak hareket edecektir. 

SERVİCE MA. iTiME 
ROVMAiN 

9 kfuıunu~ani 1939 saat 8 de İzmirclen 1 kırla accnta bi~ .teahhüt al~a gir:ı:ıez.: NYCA vapuru 19/ 1/1939 tarihinde 
!·areket edecek, Pire, Korfu, Adriyatik D~a fazla tafı;ılat almak ıçın Bırıncı Rotterdam, Hamburg İskandinavya ve 
limanları için yolcu ve yük a1a~·aktır. K(tdonda 152 nuuıarada • UMDAL• Baltık limanlarına hareket edecektir. 

DUROSTOR vapuru 18 ikinci.kanun ' 

bekleniyor. Köstence için yük alacak 
tır. 

L O V C E N unumt deniz Acentalığı Ltd. müracaat 
LÜKS VAPURU 12 ŞUBATTA cdlmesi rica olunur. 

~aat (8) de beklenilmekte olup. saat Telefon : 4072 Müdüriyet 
16 da Constanza ve Varna limanları için Telefon : 3171 Acenta 

Karnciğer. böbrek, fa~ ve kumlardan 
mütcveUi saııcılarmız, daınar scrt.likleri 
ve şişmanlık şikayetlerinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı tem.i?Jer, lez

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

iNGJLiZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOGLU • İSTANBUL 

GR • 
ı p 

Niçin daima · tercih 

Evvelki gün ~ 
soguk almıştı. 

diin yatıyordu b 
' U S•hah 

dipdiri ayağa lt-"
~t.. 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sı

sancılım 
D ve 
dindirir. 

GRiPi~ 
Soğuk algın· 

• 
1 n 
ediliyor ? • 

-- --JOHNSTON WARREN 
LİNİES LTD. 

SERVİCE MARİTİME 
Roumaüt Kampanyası 

A VİEMORE vapuru 8 son kiınun 939 da 
bekleniyor. Burgaz, Varna ve Köstence 
limanlanna yük alacaktır. P E L E Ş vapuru 9 - 1 - 1939 tarihin-

de gelerek Malta Marsilya limanlarına --
yük ve yolcu alarak hareket edecektir. Vapurların hareket tarihleriyle nav-
İl~daki hareket tarihleriyle navlun- lunlardak.i değişikliklerden acenta me

lardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fazla tafsi1at için Birinci Kor
silat icin ikinci Kordonda 104 numa- donda 148 No. da V. F. Henry Van Der 
rada FRATELLİ SPERCO vapur acen- Zee vapur acentalığına müracaat edil-

tasma müracaat edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 
TELEFON : 2004 - 2005 TELEFON: %007/2008 

• • • 

. ' .. ~ - ... -
' ~ • • • -. ,.,· a 

: NORVEÇYA Balıkyağ\arının en halisiclir .. 
• • • 
·E Jfıl defa süzülmiqtür Şerbet gibi içilebilir~ . . . . ................................................................................ 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu ham k.arşısıu.da.. 

.ı 

T e r a z ı· l e r 1 lı(. na, nezleye, 
nipıe, diş, bel, 

birİDCi t 1JtAftaSdUR nıa .. Sinir, adale ağrı-
1'ü.rkiyeıtilt eıt 'l'akiitı:~~zi ta ~-- 1

"t-i:fle romatiz-

mulatı~-$1 -aez ~eıen sa • l ::s: ~~ b~-
r Dikka ti~!~.~u!ica e~?~!.;1~ ·~- -·•<mr-

liendinizde veya ~tı)J,a t pşınnl:lSI, isltat ~lak, k:ı. dôtıJ?tes ' ., 
şişmeleri. burun ,,e Jl\~niJ b:ılleri, gece io .. ~~~rluk, ba~is~ediYo~;::::~. 
akınası, sar'aya benzer vii~ıdunuz~ . ~ltt\~ arı mı J-uoa lll;ı 
8 · t· b.. haller, ~ BİSh."ÜVITI) . 1 buhmdug 

l.l gayrı .\ ıı cft.r'ı . .. ·l\~ ii re-
n rh 1 (İSMET soLtJ i)\1i'l'I barsnkfarda ltq · ·"11 "e 
İSeıuıETa SOL .. iCAN atSl< b'r!nci devasıdır. ~ .tt.cnıcrek ya.sı~ iti~tla 

,,.ı "-' ı tı:vn k .... )dere l 
Ye11 muzır hayvanlarln eJl -.ııllanış tarzı yazıbdt .. , ~'~ ve .uçu ~,.tl\\arın -

· de " · · l\l•Y:.muz ve ClT' l'el''lir Kutuların i~ın .!.d&ten verınız. . . . . 
' · ·tııır · MET ISMllll za senede bir kaç defa 1 oŞtur. IS ~ l)İl l"if.l 

(. ti "0 kıtt '-KAT.. ~or,:r: llı·r ~czancd~ ıa ... -~ 

GRiPiN 
1 

Tecr .. b 
U C Cdiniz 
• 



SAHiFE ıo Dil ASJR 7 Son kanun Cumartesi '!.'~ _., 

Vaşington Diplonasi Mahfellerind 
Amerika Reisicümhuru Ruzvetin harici siyasette ittihaz etmek 
niyetinde olduğu hattı hcreket cesaret • • 

verıcı bir tesir yaptı • 

• 
yenı teklifleı Daladyenin Cezayir nutku Kongreye 

-------------------------·------------------~-----

Is pa n yaya gönderilecek silahlar 
üzerindeki an~bargo kaldırılacaktı: 
Vaşington, 6. (Ö.R) - Bitaraflık. ka

ııunu tanzim eden Ayan hasından cüm
buriyct partisine mensup B. Vayman 
Havas ajansına beyanatta bulunarak 
kongreye, ~aya gönderilecek si
.l'hlatdan ambargonun kaldırılmas.ı le
hinde bir kanun tevdi edileceğini söy
lemiştir. Bu zat, kongr_enin tatil devre
sinde bu projeye bir çok parlimento er
kanının müzaheret.ini temin ettiğini söy
lemiştir. 

"Şimali Afrikayı tam olarak muha
faza etmek·azmimizi ilan ederim.,, 
Fransız Başvekili bir General toplantısında buluddu 

Umumiyetle reisicümhur B. Roosevel
ün harici siyasette ittihaz etmek niye
tinde olduğu yeni hattı hareket cesaret 
verici bir tesir yapmışb.r. Kongre azala
n müntehiplcrinden bu siyaseti tasvip 
eden mektuplar almışlardır. 

Ayan ve mümessiller meclisleri hari
ciye enc~enlerine de bu mahiyette 
mektup ve telpaflar gcl.miştir. Bu mek
tup ve telgrafların ekserisinde bitaraflık 
kanunu mucibince İspanyaya gönderi
lecek csliha üzerine konulmuş ambargo
nun kaldırılması ve Amerikanın cümhu
riyetçi lc;panyaya silah göndermesini ve 
Çine yardım sallihiyetini bahşedecek bir 
kanunun kabulü istenmektedir. 

Aralarında demokrnt İspanyaya yar
dım komitesi de dahil olan beş milli te
şekkülün mümessilleri B. Roosevelte 
yeniden müracaat ederek cümhuriyetçi 

Paris 6 (ö.R) - Başvekil Dalailiye 
saat 18 de Foş Juunzöriyle Cezayire 
gitmek üzere Bizertteın hareket ederken 
Foş kruvazörün<len Reisieümhur B. 

1 
Lebrüne bir telgraf çekerek Tunu.sta 
son dakikaya kadar yapılan tezahilnrtm 

j samimiliğini v~ bu suretle.Fr&nsaya gö&-

J 
terilen bağ1ıh~ kaydetmiş ;e ~ 
hissiyatını size teyii.le bah~as.ım> di
yerek telgrafına nihayet venniŞtir. 

Tunus genel valisine çektiği · telgraf-
ta da şunları yazmıştır: cTunus halkı, 

ı tezahürlerini dikkatle takip eden bütün 

1 

dünyaya, büyük bir F.ran.sız ~nın 
bir uzvu kalmak hususundaki kırılmaz 

! ozmini izhar etmiştir> 

Paris 6 (Ö.R) - Başvekili h3mil filo 
saat 8 de Cezayir limanına gehniş ve 

1 

şehri sclfun:Jamıştır. 45 tayyare filo üze
rinden uçuşlar yapmışlardır. B. Daladi-

1 

ye 8.45 te karaya çıkmış ve parlak teza
hüratla .karşılanmıştır. Bclcdlye reisinin 
choş geldiniZ> temennilerine cevabında 
B. Daladiye Cezayir halkının hissiyatı
a teşekkür etmiş ve demiştir ki: 

j İspanyaya silAh sevltiyatı üzerinden am- Eski lngiliz hariciye nazarı Eden Vaşitıgtonda kongreyi ziyaret esnasıricüı 
bargonun knldınlması lehindeki hareke-t 

cFransa şimali Afrika eyaletinin hu
dudundan gelirken her yerde karşılaş
tığım tezahürler ahalinin ana vatana de
rin bağlılığını ispat etmiştir. 

tin başına geçmesini istemişlerdir. Bu ridab canlnndırmak için çok şeyler ya- bir bütr.e teklif edecektir. Umumi vari
mllmessiilcr, geçenlerde Amerika efka- pılabileccğini göstenni.~ir • Milli varidat dat yekunu beş milyar 669 milyon 300 
ıW::nın~--.tiüisünün ter . ettiği heli ı._ . ..cın - . • ----'~-.. ·-- - , . •• ,,...... 

·--~ --~·- ı a- aşıngton, 6 (A.A) - B. Roosevelt sı cUmhuriye•..-4 t---yolların lehinde ıw-· · d' ~~ .&:ıpan zım ge gını zanne ıyoruz. Harvard üniversitesi hukuk profesörü 
olup ancak yüzde 24 il Frankistlere ta- Roosevelt federal kredi şirketi evle- B. Feliks Franksurteri 1938 temmuzun-
raftardır. ri ve çiftçileri elektrikleştirme federal da vefat etmiş olan B. Benjamen Cor

Vaşington, 6 (A.A) - Bütçe hakkın- cemiyeti, federal ithalat ve ihracat ban- dozonun yerine yüksek mahkeme ha
da kongreye gönderdiği mesajda B. Ro- knsı vesaire gibi faaliyet müddetleri tah- kimliğine tayin etmiştir. Yüksek mah
osevelt şöyle demiştir : dit edilmiş olan bazı teşekküilerin ipka- keme hali hazırda yedi liberal aza ile 

Milli varidatı sadece bir kanunla art- sını kongreden istediğini bildirmiştir. iki muhafazakar azadan mürekkep bu-
tırmakhğımıza iınkfuı yoktur. Fakat son Mumaileyh düyunu umumiye servisi lunmaktadır. Muhafazakar Aza olan B. 
7ıllar zarfında yapbğımız tecrübeler için lazım olan yüz milyon dolar hariç Macre YnoJdis ile B. Butler çok defalar 
müdebbirane bir mali siyaset ve hükü- olmak üzere 1940 senesi için üç milyon yeni sistemin kanunlarının kanunuesa
metçe alınan bazı tedbirlerle milli va- 326 bin 343 dolarlık bir açığı derpiş eden siye muhalif olduğunu söylemişlerdir. 

Mühim bir hidise oldu 

Alay alkı§lrır arasında meçhul asker 
abidesine gitmiş ve B. Daladiye bir çe
agızaan mü'seyezı erenniun etm~ler -
dir. Şimali Afrika eski muhariplerinin 
reisi kısa bir nutuk söyliyerek demiştir 
ki: Ana vatan içn canlarmı veren Ceza
yir, Tunus ve Faslı askerler namına 

Fransadan denizle ayrı~ bulunan, fa
kat aynı bir vatan teşkil eden şimalt Af
rikayı tam olarak muhafaza amıini ilAn 
ederim ve Fra:nsarun büyilklüğünü mü
dafaa için icabında bu fedakhlığı tek
rara hazır olduğumuzu bildiririm.> 

B. Daladiye bunu müteakip bir saat 
süren askeri bir geçit resminde hazır 
bulunmuş ve askerler çok aI.kışlanmış
tır. Başvekil geçit resminden sonra aske
ri kumandanların bir konferansına işti
rAk etıniştir. 

Şerefine verilen bir ziyafet sonunda 
beyanatta bulunan B. Daladiye demiş
tir ki: 

«Bütün tezahürata teşekkür ederim. 

Daladiye seyahat esnasında 
Bu alkışlar hiç bir şey olmıyan şahsıma demir almıştır. Başvekil yarın sabah si 
ve fam olan hüviyetime değil, fakat öl- at 8 de Tulonda bulunacaktır. 
mez olan vatanıma aittir. Din ve sınıf Paris 5 (A.A) - Daladiye Tunus ra 
farkı olmaksızın halkın Cümhuriyet hii- yosu için beyanat vermiş ve bu beyan' 
kümeti reisineo yaptığı tezahürat tam kal- bütün Fransız radyoları tarafından nEC 
bimc tesir etmiştir. Hudutları Asya kı- rcclilmiştir. 
tasına kadar uzanan Fransanın teşek - Daladiye bu beyanatında diyor ki: 
kürlerini bildiririm. Yabancılara göre Saat 20-25 te ve sabahın en erken j 
Fransa hazan nifak içinde görünür. Fa- atindenberi köy köy daha doğru ol? 
kat kendi selAmeti ve neisinde taşıdığı islihld\m istihkam hudutlarımızın mudi 

- - - .. • ~ .r ... __._ --'---' A-l.."_,._ ı-,.- -•-: .. ,.- J 
man Fransa ihtilMlarını teskin etmesini vafak olduğu müstahkem hattı ~ezi) 
bilir. Milşkül bir saatte, ırklanna mah- rum. Gördüğüm manzara fcvkalfıd"'<U 
BUS. bir asaletle, tekrar yanımıza gelen B.Daladiye gerek askerin ve ger 
ve ıvabında 20 sene evvelki gibi yine halkın şevk ve heyecanını anlattıkut 
yanımızda olacaklarını bildiren arap ka- sonra cenup aşiretleri rieslerinin şu söf 
hilelerine teşekkür ederim. !erini kaydediyor: 

«Fakat o mücadelede Fransanın mü- Bir gün Fransanın bize yine ihtiyao 
dafa ettiği yalnız kendi toprağı, tarihi, hasıl olursa bütün kuvvetimizle biitiif 
mazisi, istikbali değldi. Bunlarla beraber ruhumuzla ve bütün sevgimizle gelece
digy er müttefiklerinin, ve bunu bugu··n gY•z l • 

unutmuş gibi görünen "bir milletin de B. Daladiye ilave ediyor: 
mukadderatını müdafaa etmişti. Fransa Her tarafta ordumuz dünyada hiç biJ 
suUı için büyük fedakarlıklar yaptığına ordunun dununda kalmıyacak ve bil 
kanidir. Fakat kendi bütünlüğüne karşı kuvvet ve enerji intibaı veriyordu. Ya
bilvasıta veya bilavasıta, kuvvet veya rın Bizertc doğru yoluma devam edece-
hile istimali suretiyle yapılacak her te- ğim. Fakat daha bu akşamdan söyliye
şebbüse dünyada -hiç bir şeyi asla sar- bilirim ki Fransanın hakiki büyüklüğU 
samıyacağı azım ve kararımızla karşı şimal Afrikasında ölçülebilir. Fransa heı 
koyacağız.> tarafta nizam ve inzibata riayet ettirmjŞ 

B. Daladiye saat 15 te tekrar Foş knı- fakat aynı zamanda dehasını ve hüriyeti 
vazörüne binmiş ve harp gemisi derhal de sevdirmiştir. 

Çekoslovakya ve Ukranya askerleri 
ile Macar askerleri çarpıştı 

Paria 6 ( ö.R) - Büyük beynelmilel hadise olmuJtur. Macar maslahatgüzarı 
akisler uyandırabilecek vahim bir hadise saat 16, 30 da hariciye nazırını ziyaret 
haber veriliyor. Hadise gece, Macarista-

ederek hükümeti mesul tutan bir muhhra 

Berştesgaden mülikatı 
na terkedilen Karpataltı Okranya arazi-
linden bir kısmının hududunda Çekoslo
vak ve Okranyalı askerlerle Macar as· 
lterleri arasında olmuıtur. 

çalışmıştır 

:::::~··.~!:~';:.,:;:;~,::~;;:.,:~~ Hitler Polonyanın genı·şleyen end· 
raci olduğu anlaıılınca cevap vereceğini J • 
bil~~:~~~·ilada Budapeıteden bildirili- şelerı·01• teskı·ne 
yor: Hudut tahdidi komisyonundaki Ma-

ilk haberi Macar kaynağından bu sa
bah 3,40 da alınml.ftlr. Buna göre mun
tazam Çekoslovak kıtalan ve Okranya 
çeteleri zırhlı otomobillerle ve toplarla 
hududu geçmiıler ve bir köyü işgale te
şebbüs etmi;:ılerdir. Mukavemet eden 
Macar jandarmaları zırhl ı otomobili zapt 
etmeğe muvaffak olmu§lardır. Çekoslo
vaklar topla ate§ etmişlerdir. ·Macarlara 
ait hir kasabaya 8 mermi düşmüştür. Çe
koslovakların taarruz hareketi Macar ara
zisinde hala devam etmektedir. Macar 
kumandanlığı takviye kuvvetleri gön
dermeğe karar vermiştir. Şimdiye kadar 
Macarlar top kullanmamışlardır. Bir de
reyi geçmeğe teşebbüs eden Cekoslovak

car irtibat safları da muharebeye iıtirak Londra, 6 (Ö.R) _ P olonya hariciye 
etmiılerdir. Saat 14,20 d e Çekoelovak nazırının şansölye Hitlerle mülakatı mü

toplan yeniden ateş açmışlardır. naaebetiylc İngiliz gazeteleri bazı mü
~ . Pariste hasıl olan intibaa göre bu ha- hiın ihtimallerden bahsediyorlar. Dan-
1 

1 

dıse orta Avrupada kinlerin yatışmadığı- :z.igin yakın bir tarihte Almanyaya ilhakı 
ı nı göstermektedir. Hadisenin vehameti başhca mevzudur. 

1 

bilhassa şundan ileri geliyor ki Lehl"rle •'l'aymLc;• gazetesinin Varşova muha
Italyanlar Ma~arları, Almanl~r ise Çe- biri bildiriyor : Umumiyetle iyi haber 
koslovakları hımaye etmektedırler. nlan mahfcller Danzigin Almanyaya il

i Budapeşte 6 (ö.R) - Çekoslovak- hakından ve Polonya koridorundan ge

Çe1coslova1;; Ctimhurreisi Hacho 
lar pü :kürtülmüş1erdir. 

Budnpcştedcn diğer bir telgrafa güre 

hükümet ltnlya ve Almanya sefirlerinı: SiE.' ni:onfca""'O 
bu snbah hadiseyi bildirmi~tir. Diğe ta· o 

fd P • oırm~nm rn nn rağ eefiri de bu hfıdisenin neti· 
ederi hakkında M<lcari~tanın her mesuli- lmeri~EI ıtey2h~ti 
yeti üzerinden attığını bildirmiştir. Lonclra, 6 (Ö.R) - İnciltere bankası 

Çekoslovak toplarının bu sabah saat müdürü Montago Normanın Bcrlin zi
l O da yeniden ateşe b~şladıkları üçüncü ycıretinin neticeleri hakkındo. büyük 
bir telgrafla bildirilmi~tir. ümitler bedenmektedir. B. Montago 

Pragdan gelen bir telgrafa göre r.ıu tcb-,Nonnanın hülfümete haber vermeden 
liğ ne§J'edilmi,tir. Berline gittiği ve bu hareketin hükümet 

Bu sabah Lokaccdo civarında derin tnrafından tasvip edilmediği öğrenil
tahkikata mevzu teşkil eden vahim bir ' mektedir. 

ların Macar arazisine taarruzu neticesin- çecek ve Otostadın inşasından bahsedi
de 4 subay ve 5 er olmak üzere 9 Macar 1 diyorlar. 
öldürülmü~tiir. Beş Çek cesedi de arazi •Deyli Ekspres• gazetesinin muhabi-
üzerindc kalmıştır. rlne göre Führer - Ukranya hakkındaki 

Alman emellerinin Lchh;tanda uyandır· ~. 
Katolonya ve Estra
madur cephelerinde 
P.:ıris 6 (Ö.R) - Nasyonalistler Kata

lonya cephesinde şimalde Artesayı, ce
nupta Moros Blankası işgal ettiklerini 
bildiriyorlar. Cümhuriyetçiler de Ustra
mador cephesinde giriştikleri mukabil 
harekette muvaffakıyetler kau.nclıkla
rını haber veriyorlar. Kordunun 25 ki
kımet.re şimalinde ileri hare.keti devam 
etmektedir. 

dı&rı endişeleri teskine çalışmıştır. Lon- ~I" 
d d dl ~ 

.. ,.ıe, ra a zannc i diğine göre D. Hitler üç ·~ ~ 
~ rıl'v· senelik bir sefere bağlı olan bu çetin 6 J'\v: 

projenin tatbikine girişmeğe henüz ha- '~ ...., · ,&. U/1-~ • ,,. \ ....w:ı; 
zır değildir. Fakat Danzig, Memel \'e Vaşington diplomasi mahfillerinde 

Leh korid~runun Hh.~ı d~h: az ~arışıklbep mevcut olmadığı fikrinde olacaklar- nin istifa edeceğini tahmin ediyor. Dan· 
mesclelerdır. Muhabırın fıla·ınce uç aya dır. 12 ikinci kanunda Memel diyet :z.igi Ccnevrcye bağ]ıyan bağın bu su· 
varmaz, Almanya bu arzularını tahak- meclisinin içtimaı ihtimal ki B. Hitlerc retle inıhasından başka B. Hitler Lehis
k~~ .ett~recekt.U:. ~u teşe~büslerden hiçıenerjik bir hareket fırsatını verecektir. tanın da serbest şehirdeki komiserini 
bırı lngılt~~eyı ihtilafa mudahaleye sev- •Deyli Herald• gazetesi Cenevrede geri almasını ve Versay muahedesiyle 
kcdemez. Oylc sanılıyor ki şu takdirde gelecek konsey içtimaı münasebetiyle kendisine Danzigde verilmiş olan imti
İnıtiltere ve Fransa müdahalelerine se- Dan:z.igdekt milletler cemiyeti komiseri- vazdan vaz geçmesini istivecektir. 


