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Jmtiyaz sa.bibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve U!!lumJ neşriyat mUdlirU: 

HAKKI OCAKOaLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MUDDETl Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı aylık ••• ....... ••• .. 150 

Hariç için 

2900 
1650 

L TELEFON: 2697 , ______ . 
FlA TI ( 5 ) KURUŞTUR 

No. 1002J Kırk Dörclöncta Yd 

Başvekilimiz 
·Azdavaydaki kömür 

a 80la.IEAD181 Pazar 9J9 

il Hinclistancla öldürülen 
lngiliz zabiti 

LONDRA, 7 (ö.R) -1919 aenesindenberi 
Hindistan siyasi lenİa &zumdan olan bir Jncüiz 
zabiti Branbur Maharaceainin sarayı öoüncle öl
düriilmüttür ... 

1 

·-------' YENi ASIR Matbaasında baaılmıttır 

seyahate Çıkacak 
madenleri .. 

Yapılan sondajlara göre Zonguldak havzası kadar 
mühim ve zengin. bir kömür havzası olacaktır 

Köylü 
Müstahsil 

Karabük demir ve çelik fabrikaları 

An karada yapılan "' umu mı 

Ankara, 7 (Hususi) - ?..'laden arama 
enstitüsünce yapılan araştırmalar m&
!*t neticeler vermektedir. Son araştır
malarda memlekette motör sanı:eyiiı:rln 

kurulma."1Ilt kolaylaştıracak ve temin 
edecelt derecede zengin alürninyom ma
deni bulunmuştur. Bu cevher muauam 
yığınlar halindedir. Konya civarındaki 
araşbrmalarda dahi alüminyom cevhe
rine tesadüf edilmiştir. 

Diğer taraftan Daday havalisindc Az. 
dnvaydn bulunan kömür madeninin de 
çok zengin olduğu anlaşılmıştır. Yapı

lan ilk et.üdler bu sahanın kömür ma
denleri bakımından Zonguldak kadar 
mUhim ve zengin bir kömür havzası ol
duğunu meydana koymuştur. 

Am!-s.amanda Azdavnydaki kömür 
damarlnnnın yaş itibariyle Zonguldak
tan daha eski olduğu anlaşılmaktadır. 

Maden enstitüsünü tekrar ziyaret 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

top1antıda 

Şehir 
Meclisi 

Milli Müdafaa Vekaleti 

Mil1i Müdafaa Vekaleti 

Bir askeri Barem 
kanunu hazırlamaktadır 

Ordu mensuplarından bazılarının maaşlarına 
zam yapılacağı anlaşıhy9r_ 

Ankara, 7 (Hususi) - Milli müdafaa olunacaktır. Mevcut maaşlardan bazıla
vekalctince bir askeri barem kanununun nna zamlar yapılacağı anlaşılmaktadır. 
hazırlanmakta olduğu, maliye vekfile-
Unce tetkik edilecek olan bu layihanın Bütçe encümeni devlet memurlarının 
yakında Büyük Millet Meclisine verile- maaş ve ücretlerinin taadül esaslarını 

ceği bildiriliyor. Layihada ordu mensup- yeniden tesbit eden kanun lnyihası üze

lannın maaş dereceleri yeniden tetkik tinde tetkikler yapmıştır. 

-
- . olan halk yer sar• 

HenÜZ yataklarına ~~Je sokaklara ıırtacb. 
sıntısı üzerine korku çın 

Bir otomobil kazası· 
nın kurbanı olarak 

dün ve~at etti 
Ankara 7 (Hususi) - Bütçe eneli· , ... 

meni büro şefi B. Nuri tednvı ıçın 
bulunmakta olduğu nüınunc hasta
nesinde vefat etmiştir. Takriben 15 

g6n evvel Büyük Millet Meclisinden 
- SONU z tNct sAHtFEDE -

lrfacaT kabinesi CTlcanı biT aTada 
_YAZISI 3 t)NCO SAYFADA -



t 

'L,;7/LZ. 

Halkc;>vindc ,cçcn ~ ıl oldügu gibı bu 
1 O yıl da Almanca, İngilızce, Fransızca gibi 

~, ..... •••••••••••••
11••••••••••••••nn! dil kurslnriyl" LLc;c olgunluklarına ha-

öncedcn şunu soyleycyim ki, bu itti- E. y ~ z A T : ~- 7.ırlarunJk isfyenlerc Riyaziye, tabiiye, 
fak muahedesinin ne yapılacağı ve ne ~~ • • Fcl efe, ilk tah ili bitmne kurslarının 

d h . b" k"mse Ye ha • • 
metni hususun n ıç ır ı : G E N E R A L • ) akın zrun nda faali,> ete geçecegini ve 
bana en büyük itimadı olan Enver pasa : E bunlardan b c kn ayrıca hiç okuyup ~az-
d h. k .. bir •ey açmamısur. Ben, : b k • • d l . h a 1 at ıyen .,, K ,. ,,_, ra e ır : m"" bı·ım·ıy nı re halk rsanc rı. aya-
Al ı bu .. tu"n itil:ıf dt"vletlerine knrşı : OZI "' A' a • ... 

man arın : : t ı tic. h , , c l n a , c ir müessc-
harb girİ tikleri halde heyeti ıslahiyenin ; ••••• n••• ................... • ... ....... lcrdc zaruretinde ol nlara 

hala sükunet ve memnuniyetiyle vazif~- lardır. d ilo, \' cegi 
lerine devamlL nn~~n aramızd~ bir i_ttı- Bu askeri ve si.)a:ıİ v.:.ziyete bir de Rus: ve l.ıit· d<.' :n ··r 1 ur u ile musevi va
f k olduğuna kat ı olarak hukmet.tım. lann ötedenbeıi 1 tanbul için be lediklerı 
Jrla d.ı içimde üphe bil~ ~ardı ~ bu ll'm 11 ri kntnı·'~ ı· ım lir. Bir. ru:ırdan • 1 
ittif k Fnver p nın tekzıbıne ra. men beri bu yolda atı'mıs hamlclerı ort dn 

ı ·'1 harbiy mizi ele aldık- d il m"ydı~ K ç k reler ilanı harp :z 
d n ri mevcuttur. Şüphelc- m dıler mi? Bu emel 

z. man ittifaktan b his a d 
ban kaş} rını Ç ttı. 

t ·n 

vu yl\ - M cari tan ile Sırbiye ... m-

rm -
ri 1 t ııbul Bo w zınm 

t h\.im·ne kL r ı v ziyet alın k. 
3 - Ş rk hudutlarımıza dowru demir

yolu inıp. ettirmeklif.imize ~ani ol~nk .. 
4 _ Mütemadiyen Karadenızdckı 

e e e 
azla 

938 yılı içinde Izmir vilayeti defter
darlığının vergi tahsilatı, geçen scnele
ıin çok re .. l ... indc bir n tice il kapanmı§-
ır. Iımir vilayeti ma'ıye daire inin hn

liye ve f'ab~ tawLltı miilhakatiyl 
birlikte b milyon ı 00 lir yı bu1muş-

tur. . 
Kaz nç v rei i h, liye tahsilat ni~~<'ti 
,. 1'l ene yüzdC' 67 i - n ı-u sene Y 

7 ·, dav.r dev say!m vcr~i"i yüzde 98, 
d"d r h":ıy\'an1nr y ·zı, 91 dir. S"b '•~ 
v r ıl r t l:ı"irt ve t kib=ı .na eh '111111-

v le d v m edilin k+ dir. Talı. ılL • 
· en .~ki t.,h.:·-

' h. kın öd 
d n .. -

-*-E iRMCU 

sı 

a 
ul yor 

J.) 

--0--

.. 
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SEVKET BİLGİN 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -

Köy birlikleri, kredi kooperatifle-

! ri zirai satıs kooperatifleri bugün 
ü~crlerine titizlikle titrediğimiz mü

r esneselerdir. 
O kadar ki, bu müesseselerin ha: 

yatını sarsmak istiyen her . ha.rt-ketı 
milli yükseliş davasına bır ıhanet 
sayma'·ta tereddüt etmeyiz. fflhas
sa, devletin taazzuvu için büyü1ı:: fe-

1 dal tırlıklar ihtiyar ettiği zirai sat11 
kooper ifleri bu ha sasiyete )'lyık
tırlcır. 

Bu .., n üzüm t.ınm s::ıtı kc e-
mtifl ·n·n mü ta i ne knd r f y-
d lı o1dul ö diı1~. Günl rd n-
l a , 

nı 
eındn bir harp çıkacuğı "e bunun da bir 
cıh n harbi şekline dönmek istidadında 
olduğu arbk görülüyordu. 14 Temmuz 

191 4 de Avrup dan 1 tanbula geldiğim 
EÜn Enver p ya söylediwim mütnlua
lanmd;ı t f il ettıvim '\ ç.hile Osmanlı 

donanmasını tnkvivc etmek ve defaten 
bir kaç kolorduyu debaıkman yapabile

rek bir kı ~ete bir önüllü ticar t fil u 
bul ndurmak. 

B. Nureddin Topçu adında bir zat ta tir. 

1 ı ıkı ıt tr-hlikc k ında bulu-

D 1 1 n na ıivendiW"miz u. o 
I ılı !erden dt"< bize hayır 

1 \ 

- :ıov1 ca · t nı r-

R fara h "P açma ve n 
"f k m nzum inin bir umumi h'lrbc 

kl'dir ki burad:ı biz"m b't:ı
raflı w ımızı il:ı.n etmekli~imiz ate in bize 

m ma m I ·fi bir tedbir olamaz. 
Çünkü: 

Merkezi d vlctlerin kuvvetleri ort da 
toplu olduwundan hiçbir manile kar ·laş
m dan bir c phcdcn di~erinc nakluluna
bil c k merkezi siklet de ~i timıC3İ yapı
l bil~c ki rdir. Yani dahili hatlardan is-

un mühimmat 
ız bir hal alı

yor. Burun i in rf k ri bakımdan bi
l O m nlı devi tinin elinde bulunan Bo-

l bö'" le bir umum1 harpde itilnf ic;in 
pek 1 zumlu bir yoldur. Bu yolun elde 
C'dilm iy le itil ·ıf kendilerine en büyük 
f ydalar t mın edeceklerdir. Tabii bu 
h 1 Alnı nl nn d hıli h tlanndan i tifo-

5 - 1 tanbuld miıtemad"y n her ye-
ni yh'nd m·· 1 · par 1 r arf le 

1 hıbi ol-

r mı? 
H ·ıe b'z en y ın hır do t t lakki 

ett"w'miz Fı n d hi l"rnn d tlu•u
nun bir tim li tanıdaki n B.:hriye nazı~ 
nmız C mal p :-ı b le Bo w, z.lar hakkın-

da sulh yoliyl bir t 1 l"f ya"l3ralt İ ta ı
bulun ve Bo ~azl rın i'lti'~balinin emniyet 
altında olduklannı öylemc-meleri ha ka 
m:'ına ifade cd r mi~ 

hrimi.7de (Hareket) adlı bir 
ç ıl caktır. Mili d ı ve-

e 

d .. ire ;i öni.ınd", 
hi n ve :hım ıl 

subesitahakk~k~e ~B. 1r-
~k .. u.11 ... ~"'"1ç1--n01ayn.ıyıe yerme 

ı t yin olunan varidat kontrol 
uru B. Suphi Çatalo;,luna dörtte 

v A !et ın.ı ı VC'rilm ı 

' ind n bıldirilmi tir. 
llf---

Sabıkalı 

c, Knrşıyakanın S limiye 
Ömer oğlu Osman, Mustafa 

o ~ıu İ mail ve Bn. Fatmanm evlerinin 
knpı ve pcncer !erini kırmak suretiyle 

ircn bir hırsız 22 parça eşya ve 131 li
rn çalıp kn arken yakalanmıştır. Yapı

lan tahkikatta bu hırsızın sabıkalı Os-
kirg' rczcr ı 

man 0<1lu Mchmc>t oldugu anlaşı mıştır .. 
cak ulıra L U: yon unun yerini ta;-in cde-F ransa erkanıh rbiy i Bo w, zlardan Tahkikat derinleştirilince bu hırsızın 
c 1 tir. Z • t \'c' 1'.f ti ınütah ı a, z.igec;cn yolun, vukuu yaklaııan bir cihan 

harbi i in krndi 'n ve Rusy ya ne k el r 
lüzumlu oldı.:w\ınU c bn t lcdir mi et-
m i~ cliyt'lim 1. 

Bu p k mı} 

B nun yerine t 
ların iki t raflı bir <l rb 

mı) 

.... 

in re-

ır. 

n iki ay i,.inde ~ehı·imizd"ki muhtelif 
ı~ıdıkların faili oldu~, u anlaşılmıştır. 

Bu v mun sabıkalı 22 ilk teşrin tari
hincl fot h «nın c\ini, 7 ikinci tesrinde 
S ~kku~'Ud:t Cemilin evini, 19 ikinci 
t inde r I l niyet soka~ında Mustafa
nın evini i'u kAnunusanide Sadık bey 
ol~n nda Hayrinin evini soymuştu. 

Suçlu, diin bir memur refakatinde l\lfo
niHı;.·n önd rilıni ir. 

•••e•ı•••••••••••••••••••ıııııııııııııeıııre . . 
s Gelenler gidenler ~ . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

n rr.: ;rve. "... Bü-
ve n ri te efonln veya biz-

t cd k, - Ne zaman e ? .. Ne zaman göstere-
in· z d' yere!t bizi mütemadi su l ya - uruna tutan muht rell" 

·• · iz.. :-l{'pinizin gözleriniz ayd n o1.ıun ••• 

Bu e VE 
1 te merakla be1:tlecl'-iniz . • • . . ..,. 

DiK beynelmilel filim müsnbaknsında birincıl ı 
ve VE ffitK n lu. ... mükafatını 1 1 n şebe er : 

ütçe 
•• 

- BAŞTARAFI t INCl SA YF 

1 

--
a arlıda 11 ev 

aha yıkı dı 
.a.ARAn 1 L."lCI s u · ·EDE -

im· , l nüz va 1 ına · 
2 n hnlk ko,.ku ile okaklara fırla
ıı ı tır. F t lıamdolsun ki bu ikinci 
ıdzcle devam etmemi: tir. 

Bu ikinci sarsıntıda 11 ev yıkılını.tır. 
Bu arada Çnndarlı nahiyesi karakol bi
na-;ınm da duvarlarında çatlaklar h. ıl 
olmustur. H::ırckctzedeler gecelikle di
ğer sağlam evlere yerlcştirilıni tir. 
İnsan ve hayvan zayiatı yoktur. Umu

mi zaraı· henüz tc:-ıbit edilmcıni.o;tir. 
Kmlay umumi merkezi, İzmir ıner

l:ezindcn Dikili hareketi arZI hakkında 
mütemmim tafsilat istemiş ,,c ne ınik

ci:ırda yardı nn muhtaç olduklarını ~or
mu tur. Kızılay cemiyeti mahnllindc 
tetkı1dere baslnmış \'e ilk olarak gönde
rHen 600 lira muhtacinin bakımına sar
fc;>dilın 1e baslanmı tır. 

Sıhhnt vekaleti, ilk zelzele h<ıbcrini 
biiyük bir lıa-;sasiyetlc karşılıyarnk Çan
darlıya giden ve fclfıkctzcdcler.in barın
maları için tedbir alan valimiz B. Fazlı 
Güleci tnl..clir etıni~tir. 

ız z 'Z777z. 7 rzzzz/.:7;;r.:ZZZE. 

'} ,,,, 

or-

l 

no, bnr ve elan i • ıl:ıi ~erlere knt'irı en 
idemiyecekl rini b"ldirmiştir. 
Talebenin, ders "a'.ltlcri haricinde de 

bu gibi yerlere gitm i y::ısaktır. Bu hu
su ta polis te mektep muallim1eriylc 
mü"t n>kcn çalışacak ve sık sık kont
rolde bulunacnktır. 

Di er taraftan, ilk ve orta rnektepl r
Ie Liselerdeki C'rl.c:k ta!_.Jenin sadarını 
ccAlabroz• denilen tarzda ke tirm i ve 
f zla aç hırakmam::ısı lüzumu bıldıril
ıni tir. Kız tnlebe de sadannı bir · nek 
kestirecek ve fozln sil 1ü bir <; kild saç 
tuval ti l apmıy caktır. 

-*-··y ö-retıne o uı da 
Kızılçulladaki koy öğrcbnen okulu

nun ciftlik kısmından 11 Legorn cinsı 

tavuk \'C altı adet cins Hindisi çalınmış
tır. Çalan aranıyor. 

D'7. 77Z7.J 

fahıye4i den sonra 
8 

1 
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Haber gazetesinin verdiği 
1 

BaşvekiliaDii ,. 
seyahate çıkacak 

- BAŞTARAFI l INa SAYFADA·
~ bafvekil B. CeW Bayar yeni araş-

SC>N HABER 

Şayanı hayret bir haber 
tırmalarda bulunan madenler etrafın
da salihiyeUarlardan izahat alniıştır" 

BOLU HAVALfsiNDE 
Başvekilimizin yakında Bolu havali

Sinde bir tetkik seyahatine çıkacaklan 
bildiriliyor. 

Istasıbul 7 (Telefonla) - Bu akşam l f tl • --o--
ki Habe guetesi . d v •• - s ıa a resmı alış veriş teşebbüsünd J •ı • d •• • • • 
11.. • r : y; ıgma gore Ad- hükümetimiz Vaşington b"" ""k l "li:n ~·~ tevdi edilmiş ve başlıyan ilk tah- ngı iZ ovızını 
...,.elDIZ geçen ar anberi yabancı mizin b" b"Id" . . uyu e çı gi- kıkat neticesi hariciye vekAletinde 
memleketlerde işlenmiş büyük bir su- Vaşin~ ~ü~yl~ ~a?erdar olmuştur. çalışan bir iki kişi tevkif olunduğu .gibi müdafaa için 
fUll takibiyle meşgul bulunmaktadır e çımız B. Münir, bu bir müddettenberi F ansada 

Hari . Millt M"" • yazısında Türkiye b" r Y&§ıyan ve Lo dr 7 (Ö R) İngi] cıye ve udafaa vekfilet - namına ır çok tay- geçen yaza dogruv ail . . ..ı_ ald n a, . - tere bankası-
lerinin vdii il . yareler alış ve · · ı da b" esmı U1: oraya ı- ki ko 

Kanlı bir blinço 
Filistinde geçen yıl için

de kaç kişi öldü? 
te e tahrik olunan bu dava- t - rışı yo un ır teşebbüs- ran Ekrem Gönik adlı bir T'" k.. nın na t mpansasyonu emrine 200 Kudüa 7 ( ö.R) - 1938 8C • • • • • 

nm mahiyeti, bu iki Vekalet Vekil vel en malumat aldığını bildirmekte idi tırılmas d bahsoJ ur un aJ"a§- milyonluk altın vermesi Londra gazete- 1997 kiti ölınüı ve 1720 k" . ~ zarhnda Fılıatındeki hidiaelerde 
e*Anınm imzalarını taklid etmek veya A ~u haber hariciye vekAleti müstepn Gönik b~ :ad =tur. ~ leri tarafından sansasyonel bir haber evvel 97 ölü ve 149 yaralı ı~~=aka L--~ştır. Bu kanlı bilanço bir sene 
kendilerin~. ~-u -~ki ~ekaletin salahiyetli z!filun dah~ evvel :.ekAlette bir memu- bulda oturup ~: Hamd:v::ı ~- §e~~e ~~- ~~teler bu cPaleatina Poab ~uu .. ~llllfb-
adamları susunu verıp vesikalar uydur- d" hareke~ınden şuphe ederek buna l&kabiyle tanınmakta ba • ~nik tedbırı İngiliz dovızının mudafaası yo- Jabilir . ııazeteaıne gore ıayan kurbanla 1 
mak şeklinde sahtekarlık yapmak ol- ıkkat celbı suretiyle göstermiş olduğu şebbüslerde alikalanm: ~- :tican te- lunda lüzwn1u bir tedbir olarak tasvip s· iİ n şu surete ayn-
makla beraber, Türkiye Cümhuriyetinin teyakkuzla birleşmiş ve bu sayede hah- öp d•V• . .. ~ ıd~. . ediyorlar ve İngiliz lirasını her türlü ç~~eci Alap~n 486 ölü 676 yaralı 
harict siyasetini güçlüğe uğratacak bir settiğlıniz suçun ip ucu ele geçmiştir k"k b ~n .'gunız~dgor~iladlıyenın ılk tah- değişikliklerden koruyacağı ümidini iz- Yahudile~:~~n 1136 > 196 > 
ınemleket gailesi teşkil etmesi ihtimalle Hemen başlıyan tahkik kikl. il ı ~ . ançte;ı,_e e Ge en ma)öıg,.tJa da har ediyorlar. Bazı gazeteler bu muame- J -:ı:_L d 292 > 649 > 
ri d b sah t.ı• - - ve tet er er emıf. ve c.a;rem önik ayni zama d led t _ _,,,_ 1· b" nKIUZJCr en 69 23 

e u 8UÇun teAÖrlık mahiyetini guya hükümetimiz tarafından . . b--L- b"r d 1 t" k"bil F n • e .u~uu mansının ır kuvvet teza- Muhtelif » 3 > 
llğırlaştırmakta idi ed"lm · · Slp&rl§ ...-

1 eve ın ta 1 e ranaada tev- hUrün"" ·• ktedirl 12 6 
Adli e . . · v 

1 esı ısteniliyorm~ gibi Amerika kif edilmiıtir. .u g~e er. J > • > 
y mwn el koydugu suç ara • fabrikaJariyle bazı muamelelere girİfil- kili bir Fransız kadınil b" l"k . Maliyenın ~arşılıksız banknotlar mik- a pony ç • d ee 

Jumda devlet memuru da bulunan diğini göstermi§ ve . bu sahtekArlıkta kili br Fransız kadinil: ~ ~ te ıken ge- dannı 400 milyona çıkarmak için mec- a ın e yuz 
bir kaç ~~~ ~yanın muharip ·~aşlıca imili bulmak şüphesi kimler üze- çirdikJeri bir otomobil bulı~te ~en ge- ~n salihiy~t alacağı ha~~i hiç bir en-

::;v-ıenne, aoylendigıne göre Fran- hnde dönüp durduğu da meydana çık- larda Ek H d" kazası uzenne ora- dışeye sebebıyet vermemiştir .. Bazı ga- sene ha be ·ı A e ' 
a ~ maksadiyle Amerika veya rnıştır. Ekrem G~~"! ~ 1 

yazdan ve bur ... zeteler, bilhassa •Deyli Herald• bu ted- r 1 1 an etnıış 
L_nada gıbı yerlerden ispanya hAdiae- Söylendiğine göre saht.elirh - bize . . b ~nik dıye aranılan Ekrenün.1ul.. biri bilhassa tasvip etmekte ve iş Alemi • 

lıarinde tmıamiyle bitaraf olan Türldye taafülk eden tarafı ~ müdaf~ veki ~ti ıı: adını~ haber YermeaiJe miİııi- aleyhinde bir deflasyon politikası yapıl- T L -7-;:~~--;-----:--------......: 
CUmhuriyeti adına ta - un o uş ve şımdi Fransada N" ~· hi doğru lamı . o&yo 7 (ÖR) _ j Çi d 
te§ebbüsttne . • yyare satın alma linin in«IMl!D• taklit" etmek, Ameribclan rinde ha.tanede mevkuf un ~ ~ ç o yacalmı bıldir- bqLğı altında Tok c ~ny~. n e yüz eene barbı ilin etm. • 
Rk liıifnıi§ ve bunun icabı ola- b.:riclye veUletine ıelen "bir te)erafa makta bul olarak yabnJ. mektedir. etrahnda • le yoda Nııı NIJI ve UnkadaJü Mani N" • . lf~ 

ta ~ ve kıorkunç miıky ta sah- ._ı.n edeciek uaınuttur. -.-*~ zencır nen gazeteler grub kin h b" . ııı ııazeten:n 
teoklrlıia bllrışm lm.alarııdJr u Cl'Yllp ~ ibarellrle ve :Anka- Suçua mahiyeti mücrimin iad • m&- . .a -• ı!en bir Albayın imzaaile b" u er. • .1 ar ıyenın eski §Cflerin-
. Söylendiğin -~ o 1 • r:- fUbe telgraf,.,., \uinden bi- ni görüJmediif Jçin yakında bu-. . PwS '-Bu makalede muh . . ır makale senaırun ilkini neıretmi§lcrdir 
edilen tayyare~e~ = te§ebl>U. rin&m •Ekrem Hamdb ilmasiyle bir rilmesi ve iM. mümkün olmasa ~~:e! Sefaretladzcle dine Ve Cin hidiaeeinin -:;~ U:pa~torl~~ yo.I~ ~yeaini tqrih etmekt; 

Yabancı memleketlerde ~le sahte teı.::r.::.:·Uzerine derhal adli yab~da ve yakında bu meraklı _,.hake- ~aris 7 (A.A) - Havas ajansı bildiri- mukaddimeai olduğunuyı:;.any~~t!ı~ıtilen bir yüz aenelik harbin 
ye- memn Arıkan.da baılaması bekleniyor. yor... . .. .. . . Unutmamalıdu ki Şarki As . ır. 

1 
Türkiye buyuk elçisi B. Suat Davas.- ratorluk ..... ., .. _. . fik yanın ıhyaaı, Asyanın röneaansı impa 

d k
• d h ,. la fiku h ·-...c:uıyesıne tev an yen· b" d"" -Spanya a h 

re ı an.sanın Ankara büyük elçi- mtın eder Bunu t" • 1 ır unya yaratılmasını tazam 1 ar eş ar 1 si~: Masi~ ~refikası şerefme büyük Garp d~vletler~ ,:~c:·h~o:Je~ t~Y~n yenileımesi olacaktır. -
eolçılikte Türkiyeye hareketinden önce ci taarruzları . d kı ımıyet rını Uzak Sarktaki müatemlek 

- -------------- parlak bir dine vermişlerdir. rak d"" sa~~sın e urmuşlardır. Çin hidiaeainin halli .. lac-

ı 
- D" ed B Ba unyanın yuzünü d..a· t" k. B zarurı o -

k • t f 1 • m e . ve yan Saro, kordiplo - içindi k" . . . -elf ırece tır. u gayeyi tahakk k . 

1 ara ta yoru du ve bıkt F k matiki~ ~k ~~~essilleri, Temps mıştır~ 1 Japon mılletı bütün kuvvet ve kaynaklannı mü":a~~~r::= ) ra n o gazetesırun direk toru B. Chastenet, J 

fı • J ..Jurnal De Debats gazete~ direktörü .. apora, Almanya ve ltalya arasında komünizm kar k 

Za er d w • ı t Kont De Nallche, hariciye bakalnığı er- ~uşt~~ ce~he dünyanın bu inkılibana kudretli bir e şı uru~ 
egı opr azanıyor kanıvePariasosyetesinemensupbirçok ŞJamdiki ?es_ıller, japonyayı bütün dünyanın mih ~h~~ vekecektir. 

Londra 7 (Ö.R) _ •Tll)'IDis . :-ahsiyetler hazır bulunmuşlardır. 0 
.• n yenı ~ devrin ilk yapraklarını kendi öz) ~1 ~ ıne oyacak 

11 İspan ~ L-LL-.. Lu •~-,ve sevkUlccyş bakımından mühim olan lim goreceklerdırr> g e tarıhe yazılını§ 
ya &MUUUllU&IÜ bepııakalesinde 200 kilometre murabbalık . ~ an ınıntakasma teveccilh edil- f k 

ltDeral Frankonun lılJA tıepbbüs üstün- ve Eh ı..: ..:ı • arazı Segrc mışse de hava şartları sebebiyle -h . e n 
JliOntl uhafaza re ne111r en arasında nasy nalist kal S" l'lll - a ... ar v 
taraftaı:~ ttilr. f.,ettilf~t her Uti ler tarafından zaptedilmiştir. o - ; : kar aş~~~ bir kısmi ındaki sivil ahali- U u ruiJmaları 
J'Ol'JUD-oıaü1tJiriliP'll~ı~ -:r-~nauaua."-1-. ... ı--.1 __ ~- ,., , • 1 amet a mıştır. 23/ 11 bom- ~ 
memnunlarm sayısı artmaktadır. NMYo- münistler vasıtasiyle - müstacelen yar- mı sivil ahaliye karşı kasden yapıımış A •• -~.- - ___ :W _ 
..ıbtıer lirazlbzanıycirlar, fakat zaferi dım göndermişlerdir. Fransız mebusla- bir taarruz mahiyetinde telakki edil- V' 
ele geçireıııemiflerdir. Nihat zafer daha rından bir delegasyon bir istihbar seya- mek icap eder. Tarragone hakkında 
tok zaman onların elinden kaçabilir. hati yapmak üzere Katalonyaya Jiareket rapor bu nefis tarihi ~hrin. katedrali- bir kaç mitralyöz aldıklarını Macarlar Çeklerden 

bildiriyorlar - Çekler 
•Esasen silAh kuvvetiyle elde edilecek etmişlerdir. nin ve sivil aha1lsinin yeni 2ararlara uğ-

kısmi seferberlik yaptılar btr neticenin ne dereceye kadar devamlı Barselon, 7 (A.A) - Son hava akın- ratılmıyacağı ümidini iahar etmektedir. 
olacağı ve dahiH harbin sonunda bir uz- lan esnasında yaralanan kadın ~ ço- ~. 1 (Ö.R) - İspanyadaki harp 
laşma hAsıl olup olınıyacağı sorulınağa cuklar Barselonun umumt hastanesin- muhabirleri hUkürnetçi kuvvetlerin, bil- Paris, 7 (A.A) - Alman Leh müzak.e- gayri mesul bir taiwn unsurlar tarafın- meti davet .edecekt.ir. 
Cleğer. Zafer tabi! antipatiler yaratacak den madam Çemberlayna bir mesaj gön· hassa Estraınador cephesinde elde ettik- relerinin neticesi hakkında V8rf0va ve dan yapılan demagojinin bir neticesi ola- Dünkü hAdise siyasi mahfellerde elim 
w yeniden ihtilAflar doiuracaktır .. Bu dererek bilhassa böyle cinayetler iŞli- leri terakkilerin Katalonya taarnızunu Berlinde muhafaza edilen ketumiyete rak teWdd edilmektedir Bu hldi&e Kar- bir hayretle karplamnıştır. Bu mahfel-
1ebeple bir tavuınıt fikri reddedilme- yen ecneb! . tayyarecilerin. ~yada durdurup durdurmıyacağını soruşturu- rağmen siyasi Paris mahfillerinde Bekin patlar altı RUtenyasının fimdiki şekli ile ler bu meselenin Viy~. hakem kar~-
melidir. mevcudiyetini protesto etmi§lerdir. yorlar. Almanyanın noktai nazarına i§tirak et- hudutlan 1 . de durması imk8nı olma- le kat'i surette balledilmış olduiunu ~ 

Bununla beraber, İspanyol flcıası cenevı:e, 7 (Ö.R) - ~~ krallık Burgostan bildirildiğine göre Katalon- mediği söylenmektedir. Bu cihet Mun- dığmm m!: bu WJSUrlar tarafmdan da kerre daha tekrar e~ekte ~e bu sureti 
lzerine son perde çekilmezden evvel oy- hilkümeü İspanyada hava bombardı- ya cephesinin §imal bmunda nasyona- bs hldisesi hakkında Pat ajansı tarafın- elaşıbmf ldutun österm idedir tesviyenin beldenildigı veçhile A~pa· 
unacak daha bir çok korkunç partiler manian hakkında tahkikata memur ko- list1er Rokafoa ve Dilbe mevkilerini işv dan neşredilen tebliide sarahatle görUI- . 

0 
u g .e · nın bu kısmında sulhu temine kili gel· 

ftl'dır. misyonun bir çok raporluJm :Milletler gal etmişlerdir. Cenupta Aragon kolor- mektecür. FiUıakika tebliğde Polonyanın ..!:,.ast Polonya mahfellen K~tlar mediği keyfiyetini teessürle karfılamak· 
•Daily Telegraph• gazetesinin Roma cemiyeti genel sekreterJiline gönder- dU8U Durger kanalı boyunca be§ kilo- Macaristanın noktai nazarını müdafaa !arasının serıı:~dve pyn rnesul tadırlar. 

•uhabirl general Frankonun Bilbao ve miş ve onun vasıtasiyle ilin ettirmiftir. metre ilerlemiş ve mühim mevkileri ettiji ve Karpatlar altı "Ukranyası zara-~ m toplu e bulunduiu Ayni- nıabfeller bununla beraber hl· 
Sentarderden 45 bin ton ham demir ma- Bu raporlar 14 - 10 - 938 de Sigre, 21/10 zaptetmiştir. Diğer. taraftan Navar ko- nna olarak müşterek bir Polonya - Ma- ~ ~er~ ol~u.iunu ve bu memleke- disenin gayri ınesuI yerli elemanlar ta· 
denini İtalyaya gtindermek için tertibat da Banelon 7/11 de Taragona ve 23-11 lordusu da cephesini bütüa genifliiiyle caristan hududunun ihdasım yeniden tin şundiki hali ile ~rta A~pa~ kan- rafından çıkan)dıjını ve Prag ve Bu
aldıtım lı6ldiıiyaır. • de tekrar Barselon bomhardımen1an sekiz kilomeue ilerleterek Vilahusa ve talep eyleöi.ği müphede edilmektedir .. pk1ık1ar h~e getirme~ imkAıı dapeşte hükümetlerinin bu .i§te doğru. 

Roma, 7 (Ö.R) - On günden ben de- hakkmdam. Ayaldora anıapda mevzilel'ini tashih Almanyanın ise bunu istemediği malfun- bulunmadıgını beyan etmektedirler. dan dojruya mesuliyetleri olmadıimı 
nm eden Katalonya ıaarrum neticesin- Sigera bomberdımanı baldmıda tahki- ederek Siyelroyu geçmiştir. Siera Ya- dur. illve eylemektedirler. 
de Nasyonalistler esuh kuançlar elde kat bOroeunun, birinin -.rl hedef te- manın muhasara edilcfili de bildiriliyor. VARŞOV ADAKİ AKİSLER ALMAN M'ODAHALESt 
atmifJerdlr. '1000 e8ir ve bir .çok harp,~~~ açık bir f8bir oJduiunu tes- Bu muhtelif hareketlerde nasyonalistler Varşova, 7 (A.A) - Pragdan Pat Berlin, 7 (A.A) - :ea... ajn •• Budapepe, 7 (A.A) - Yan resmi M. 

1118Jzemesf nasyomllstlerin eline geçmlf bit etmiştir. 21/10 BaraeJon bombardı- yüzlerce esir almışlardır. ajansına bildiriliyor : muhabiri bildiriyor : T. ı. ajaml Çekoslovakyanın saat 23.15 • 

Lindbergin Alman hava kuvvetleri 
hakkında Vaşingtona verdiği rapor 

Vatingt 6 (A.A) _ Salahiyettar mahafilden alınan malUınata 
göre tayy.4;:Ci Lindberg Almanyanın çok ~ hava ku"':~ine ma
lik olduğuna dair Amerikan hükümetine bır ra~r _ve"1!iftir· 

Harbiye nezaretinin salahiyettar erkanı keyfiyet.• teyid etmekten 

imtina etmelerine rağmen Lindbergin müdafaa>:1edaz_ı1m de~U" e .. artbrclaf -
~ • • v • b l" ·ne tevdı ı en mı ı mu aa 

magı tavsıye ettıgı ve me usan mec ısı . ld v ka dol 
bütçesinin bu kadar yüksek oluşunda müessır 0 ugu Y unuyor. 

LALENİN ÇELİK PROGRAMI 
Sanat dünyasına az cloian bir zafer, sinem~.,~ ~~o_ru 

kıran e§İ görülmiyen bir hirib. Dünyanın en büF:rO~~gil) . 
ttığı SlL VIA SIDNEY - HANRI ı 

Languı yara .. 
b .. yük yıldızın ya§8tbğl• ••••••• 

YUA~AMAK HAKKIMDIR 
lzmirde ilk defa 

. . d hşetlisi ve en beyecanlıaı 

" ;·bovfilim.:T:Y s o L u K 
llk Defa 

Tim Maı Koy -
SEANSLAR: 

10,00 14,30 17,30 

F.remadorda be bilikis hüldbnetçi- Pragın iyi haber alan mahfellerinde İyi haber alan mahfellerde söylendiii- kadar Munkasa bombardıman ettiklerini 
ler Sekyo vadisinde, Kordo viliyetinde, dolaşan bir pyiaya göre Çekoslovakya ne göre Almanya hükümeti lılunkas hl-- bildirmektedir. Macarlar doğrudan doğ
Po&oblankonun 45 ~tre ~binde hilkümeti fen kıtalan m~tahau•slannı disesi dolayısiyle Prag ve Budapefte ruya taarruz vukubuldul:u takdirde mu
ilerleıniflerdir. Bu ilen hareketi bugün §&hsen davet etmek suretiyle kısmt bir nezdinde §iddetle teşebbüste bulunarak kabele etınek emrini almışlardır. 
de devam etmlftir. HilkUmet kuvvetleri seferberlik yapmaktadır. esasen Çekoslovak ve Macar hükümet- Macar kıtalan pmdiye kadar Çekler
dHpanın birbiri ardıw kunnaP çalış- Varşova, '1 (A.A) - Pat ajansı bil- lerı·n· .. ti .. . eril Vı"ya- den dört mitralyöz iki otomatik tülenk 
tıiı mukavemet hatlannı kırmışlar ve diriyor : ın muracaa ~nne v _en . k tüfenk . 
mühim" --'---- il bir k · ı al v~--t Rüte uL-- 1 . 1 na hakem karanna nayete bu ild bükü- ve bir ÇO almışlardır 

.uuau;cme e ço esır er • ucu l'<I n m~e erıy e munta-
mlflardır. Grana Huelayı geçen kuvvet- zam ÇekoslQvak kıtalannın hiç bir tah- • 
ler mUhim Kua Kalavua mevklini için- rik neticesi olmadan Munkas civannda BUGÜN 

TELEFON 
3646 

• 
d~ki harp malzemesiyle işgal etmifler- Macar arazisine tecavüzleri Varşovanın 
dır. siyasi mahfellerinde gayri mütecanis ve 

1 TELEFON : 4085 TELEFON • 4065 
1500 ldfDik TUrldyenin en büyük salonu olan • 

YENi SiNEMADA 
HER DdSi İDdRDE b.K DEFA.. 

1 - MOTO Haydutlar peşinde 
15 KiSiN REPSi lltRDEN .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2- SON 
Türkce 

GANGSTER 
3 • FOKS jurnal -

SEANSLAR : Cumartesi ve pazar günleri : 10 .• " 2 ...• 5.- 8 ..•. de ba§lar 

Puarteai 11 - 2 - 5 - 8 de ""'1ar 
Diler sinler 2 - 5 - 1 4le .,...._ 

Tay yare Sinemasında 
6 ••·-•ani c-• ...-u11d• ........ 
Btl7Mk ·~ .............................. . 
ana •• maslld Alemlade dola• yed bir yıldız .. 

BVG'lbrOll ıcKARVZOn SU 

T J T O S C H 1 P P A, Y 1 
\ AŞAYALIM 

itaıyaaca mas1•111 • İtalyanca '8l'lub biiytlk 
zeYk, lbtifam, zenatnJlk ve ltlzeHllder lllmin= 

de tamtacaktır-

ADUCA ZEMGiN :iLAYEJ&ll 
SEANSLAR : 2,30 - 4.30 - 6 50 - 9 da 
Cumartesi, pazar : 12 - 2.30 - .,_ - 6.50 - 9 da TELEFON 3641 

.............. -. ......... 1 ............ .. 



a; 
se 

ede 

üza 

--ıı.ll'E 4 • 8 Son kanun Pazar 939 

ŞEYTAN =·_,, 
llllllli .................... ... 

VE KUMPANYASI 
....................................... -

Ankara Radyosu 
DAL'!JA UZVNLVCV 

BVGVN 
1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww . 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

Sporun en mühim 
faydası .. 

DOKTORUN KOŞESİ: 
··-·············· 

YAZAN: Dr. G. A. 

Ispanağı sevmi
yenler var mıdır? 

murflZ' Büyük aşk ve macera romanı '?'* 

- 111 -
Ve sonra yumruklarını sıkarak Çinli

nin üzerine yürüdü. 

12.30 
BUGÜN 

Müzik (Küçük orkestra) 
1 - Cezayir süitinden Blidahda 
akşam hülyasına dalış 

güzelliğini 
temindir .•• 

Neslimizin 
sağlığını 

vücud ve 
Avrupada ıspanak yemeği sevmiyen 

adamlar varm.lfı diye rivayet ederler. 
Fakat bizde onu •evmiyecek kimae bu
lunmaz sanmm. Yalnız, bu kıt mevııimin
de yeıil sebze bulmak kolay olmadığı 
için değil. ıapanak bizim icadımızdır, de· 
nebilecek kadar öz malımız olduğu için.. 

Ta.tyana bu alaylı sözlere ciddiyetle 
cevap verdi : 

- Rica ederim, dedi, şakanın hiç te 
sırası değil .. Hem esasen Hann Subey-
18fil tekrar ele geçirmiyereğim ne ma
)fun .. 

- Öyle ya .. Şimdi de peşi sıra koşa
bm!! Böyle yarım yamalak tedbirlerle 
suya düşen p\l'ınlardan artık bıktım, 

usandım. 

- Cemalyan da bir zamanlar senin 
gibi söyliyordu. 

- Beni onunla mı ölçüyorsunuz? 
Niyang söze karıştı : 
- Sakin olunuz mösyö Farjak.. Mü-

nakaşalar ancak sükılnetle olursa fayda 
verir. Asabiy~tle yapılan müzakerelerin 
neticesi zararlı olur. 

- Bu ismi bir daha pis ağwıa alacak 
olursan <eni köpek gebertir gibi tepe-
!erim. 

- Fakat ... 
- Sana sus diyorum yengeç herif ..... 

Yoksa canına mı susadın .. Lorans Lel
yanııı ismini ağzına alacak kadar oldun 
mu sen? Piç oğlu Piç .. Şunu kafana koy 
ki Loransa ben sağ oldukça kimse ne el 
ve ne de dil uzatamaz. Lorans yalııız ve 
yalnız benimdir. O her şeye rağmen ma
dam Farjak olacaktır. 
Niyangın kru:ları çatıldı. 
Gözlerinde birden derin ve korkunç 

bir '"ilk çaktı. 
- Sizin arzularınız her ne olursa ol-

' Fatjak büsbütün "köpürüyordu : sun mösyö Farjak, dedi, •Şef• in emir-
- Haydi oradan misltin! .. Diye bağır- leri muhakkak ve mutlak yerini bula

dı .. Bacak kadar boyunla bana akıl öğ- caktır. 
retmege, ders vermeğe mi kalkıyorsun? Farjak kendini tutamadı. 

Tatyana : - Ayı pençest gibi eliyle Çinlinin gırt-

- Farjak ... Dedi, Niyangın söz söy-ılağından yakıüadı. 
lemesine mani olma!. - Tek kelime söyle .. Kendini ölmüş 

- Evet.. Herifi söyletelim de yine bil!. 
cevherler yumurtlasın.. ' •• BİTMEDİ •• 

Çinli itidalini kaybetmedi : 

13.00 

13.10 

13.45 

2 - Afrika süit - 1 nurmahalın 
şarkısı 2 - Moresk dansı 3 - Af
rika şarkısı (5. Coleridge-Taylor 
L. Artok tertibi 
3 - Mazurka - Fantazi (T. Ro
bert Leuschner) 
4 - Raksan süitten hazin vals 
(E. Künneke) F. Marsza ter. 
Saat, ajans haberleri, meteor·An
kara. 
Müzik (Küçük orkestra devam) 
5 - Kukkuk - Polka (Ha.ns Tha
ler op. 15 B. Hartman tertibi) 
6 - Çamlıkta güneş (Kari Blumc 
7 - Çalı kuşunun öttüğü diyar 
Operetten potpuri (F. Lehar) 
8 - Nahira entermezo (L. Siede 
V. Görgel tertibi) 
Türk müziği 
1 - Tanburi Cemil - Peşrev 

2 - Suphi Ziya - Şarkı - bahçe
nizde bir gül olsam 
3 - Osman Nilıat - Şarkı ~am 

•ğiine~l 

4 - Arif bey - Şarkı sırma saçlı 

yare kim haber 
5 - Mesut Cemil - Tanbıır takı;;. 

mi 

Hepimiz güzel olduğumuza inanırız!. 
Hepimiz noksan taraflarımızın utandı
rıcılığı altında eziliriz!. Hepimiz bll§ka 
gözlerin üzerimizde tenkidin kötü cin· 
sinden değil, fakat iyisi ile dolqmaaını 

arzularız. 

* Di.inyanın medeni kütleleri arasında 
ve en ba§mda gelen t-Oplulukların kıymet 
ve ehemmiyet verdikleri sponın fayda
sını, oradaki canlılıkta bulabiliriz.. Bu 
milletlerin her gün kaynll§tığını, geıWr 
.!emek için hamle yaptığını okuyup du
ruyoruz .. 

Resimlerde, gülen yüzler, dik vücut
lar, ~ağlam adımlı resmi geçitler .. Atlı

yan çocuklar, koşan millet vekilleri, oy
nıyan gençler, gürbüz çocuklu anneler 
görüyoruz .. 

,Hiç Hindistandan, hiÇ Çind~n, hiç 
swrla a!B.1<ası olmıyan bir topluluktan 
böyle resimlere ait parçalar gördünüz 

.. .,, 
mu .. 

Göremeyi; .. 
Zira oradaki insanların yirmi dört sa

at içinden kendisiyle uğraştığı bir tek 
dakikası yoktur. Fakat Almanya, Italya, 
Japonya, Ingiltere gibi içlerinde geniş 

mikyasta teşkilıitlandırılıruş spor ener -
j isi olan memleketlerde hal tamamen 
aksinedir .. 

Bu t-Oplu\uklardan her hangi birini 
sonmuz: Gözleriniz, size muhteşem, 
heybetli, güııbüz, et, kemik, sinir siste
mini hediye edecektir .. Karşınızdakinin 
insan oluşu, sizin insanlığınızdan ifti
har duymanıza sebep teşkil edecektir. 

Sebebi: Yazımın ba§lığıdır .. 
Fakat bir Hincllinin elbiseli vücudu 

karşısında bile, cinsini bulabilmek için 
evveli!. hayvanat kitabındaki maymunlar 
serisinde uğraşacakmuz.. Kendisi size 
insan olduğunu söylediği !nda, o züm
reye aidiyetinjzden dolayı hicap duya
caksınız .. Sebebi: 

Hareketsizliktir .. 
Bir köşede unutulmuş paçavranın toz

ları, üzerine düşen başka ÇÖp gibi nes
neler l<! değişen rengi ve tanııunaz hali 
gibi, günlük hayatın dar hareketli ve 
mahdut çalışmalarına terkedilmiş bir 
adelede, en çabıA bir zamanda üzülür, 
zayıffiır .. Biçimi dahi çirkin yüzüne uya
rak değişir, keıniklere yapışacak kadar 
incelir. Bu kadar Myıf bir et bedenden 
bir vücut ağırlığını taşıyan kemiklere 

Bir kere, Avrupalılar ıspanağı, vaktiy• 
le haçlılar cenk etmek üzere Kudütı ta• 
raflarına giderken Anadoluda görmiif
ler ve memleketlerine dönüılerinde kök· 
lerini götürerek oralarda da yetİfti:nnİ§
lerdir. Onlar ıspanağı sonradan gönniit 
olduk.lan için aralarında onu sevmiyenler 
bulunabilir. Halbuki biz 18panağı ezel· 
dcnberi tanır ve aeveriz. 

En muteber tabiat tarihi kitaplarında 
yazılıdır: ıspanağın asıl vatanı Tüik.ittan 
ve Afganistandır. Oradan İranlar tanı· 

mışlar ve ba§ka milletlere de tanıtmı§lar 
fa.icat ortaçağların mcthur tabiat i.limi 
El ldrisi" nin yazdığına, göre Babil ve Ni
nova taraflarında da - yani timd.i Su .. 
mer diye bildiğimiz memlekette \le -
demek ki İranlıların medeniyetinden ön .. 
ce, .. panak bütün yıl. yaz ve kıı yetifti· 
rilir ve boğaz, göğüs hastalıklarına, hem 
de pek eskimemiş nezlelere kaqı ilil~ 
olan, değerli bir sebze olarak ycnilirmi1-

- Mösyö Farjak .. Dedi .. Sizin bu şe
kilde hareketinizi eğer •Şef. haber ala
cak olursa halrlcınızda pek hayırlı ol
maz .. Muhakkak iti biz, teşebbüslerimi
zin ana hatlannda büyük bir muvafia
kıyetsizlikle karşılaştık.. Buna mukabil 
teşk:ililtımızın Fransa dışında kalan kı

ınmlanndan gelen haberler •Büyük ide
al.yolunda mühim muvaffakıyeUer kay
dediyor. 'runusa yaptığımız seyahat çok 
faydalı oldu. O taraflarda istediğimiz is

Almanyanın ilk saffı 
harp gemisi 

~ - Rahmi bey - Şarkı söyle ey 
mıtnbı nazende ---------------1 kumanda edemez, böylece vücudun 

Göriilüyor ki ıspanak, ilkin A..yanın 
ortasında yeti§mif ve oradan çıkıp dün· 
yaya yaydan medeniyetle birlikt<! bütüa 
dünyada tanınm.lflır. Avrupalıların 'Onv 
geç 1anımıt ol.malan da kendi .kabahat· 
)eridir. Çünkü haçlılar zamanından çolı: 
önce. ıimdiki lapanya topraklarında par

lamıı olan :ıark medeniyeti devrinde de 
ıspanak, lbni Haçcac adında meP,ur bir 
helı:im lbni Sinanın hindiba rioalelerine 
nazire olarak bir ıspanak riaa1eAi yum.ağı 
ilham edecek kadar şöhret almışb. En· 
dülüocleki o methur hekim de upanağın 
göğüs hastalılclanna karşı büyük fayduı· 
nı övmüştür. 

Vilhelınshaven 7 (A.A) - 3 Teşrini
evvelde burada denize indirilmiş olan 
Scharnhorst zırhlısı bugün servise kon
muştur. Zırhlı Alınanyanııı tekrar si -
lfilılanmasındanberi servise konulan ilk 
saffıharp gemisidir. Tonajı 26.000, uzun
luğu 226 metre, genişliği 31, su kesimi 
7 buçuk metre ve sürat 27 mildir. Mü
rettebatı 1400 zabit ve neferdir. Gemi 

7 - Saz semaisi 
Okuyan : Müzeyyen Senar 
Çalanlar : Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan, Mesut Cemil 

Ankara 
13.10 Müzik (Operetler - pi) 
13.30.14 T~k müziği (Halk türküleri 

pi.) 
14.15.14.30 Konuşma (Ev kadını saati) 18.30 
17.30 Müzik (Danslı pazar çayı) 19.15 
18.30 Saat, ajans haberleri ve meteor 19.30 

Müzik (Hafif plillclar) 
Konuşma (Doktorun saai) 
Türk müziği : İnce saz faslı 
(Şehnaz faslı) Ankara 

18.40 
yan hareketi kendini göstermek üzere- üç kuJ,, üzerine konulmuş 28 santimet
'dir. Filistin ise yine arzumuz veçltile relik 9 top 15 santimetrelik 12 t-Op, 10.5 
sükılnet bulmaktan uzaktır. santimetrelik 1 hava topu ve 3/7 santi-

Akdeniz yakında ateş içinde kaJa. metrelik 10 top vart!ır. Bundan ba~ka 
caktır. Bütün bu muazzam işlerin tam zırhlıda dört deniz tayyaresi için iki 
ve istenilen neticesini vermesi için de katapult mevcuttur. 

Türk müziği 
İnce saz faslı : U§'!'ık 
Tahsin Karakuş, Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, B.Üfler 

20.15 Saat; ajans haberleri, meteorolo
ji ve ziraat borsası (Flat) 

20.25 Türk müziği 
1 - Numan ağa - Şevk efza peş-

en mühim iki nokta var .. Biri •La Marş 
Forestiyer• in ve diğeri de doktor Han

ri Subeyranııı mikrop formüllerinin eli
mize geçmesi.- (La Marş Forestiyer) e 
kendi malımız olarak yerleşebilmemiz 
için J an Lö Helyenin ölmesi lil.zım. 

Tatyana ilave etti : 
- Evet .. Fakat daha evvel formülle· 

rin eı;rarıru ondan almak şartiyle .. Çün
kü doktor Subeyranda olan formüllerin 
yarısı ]an Lö Helyede .. 

Niyang devanı etti : 
- Yani Jan muhakkak surette eli

mize geçmelidir. 
Farjakın sesi yükseldi 
- Bunu on defa.. Yirmi defa söy !e

dik .. Yüz defa daha söyliyeceğiz ve yi
ne hep olduğumuz yerde sayacağız. 

- Fakat mösyö Farjak, amcazadeniz 
bir gölge değil ki ele geçmesin .. 

- Gölge gibi bir~-· 
- Ben, Jan Lö Helyeyi elimize düşü-

recek bir plıln, emin ve kat'I bir plan 
düşi.indüm 

Farjak alaylı alaylı gü}diL 
- Ne imiş bakalım kat'i dediğin pilin. 
Niyang ayni sükılnetle cevap verdi : 
- Basit bir şey .. Lorans Lelyayı ka-

çırırız ve fan, onun imdadına koşmak 

suretiyle k.ındi kendine bizim kapanı
mıza düşer. 

Farjak bir çılgın gibi haykırdı : 
-- Sus! .. Sus rnelun .. 

19.45 
20.00 

Konuşma (Çocuk saati) revi 
Türk müziği : Klllsik program 2 - Dede - Hüsnü zatın gibi 
1 - Tanburi Zeki Memed ağa 3 - Tanburi Hikmet bey • En 
Ferah feza peşrevi esiri handenim 

Japon mallarına 
rüsum kona~ak.. 

2 - İsmail dede - Birinci beste 4 - Ruşen Kam • Taksim 
3 - Ağır semai - İsmail dede 6 - Rahmi bey • Ey gülü nev-

r d- 7 (.A...A.),_ Inuüiz hnn2• 
<l - Kemal Niyazi • Taksim bahar an 

-=-~~'iiiiiaaii:"i.;li'ee~-~m;'Üi;~seeımna:r-j~~.,..;~~Nfıilunttrtıej'"=-eysert'I 
luğu İngilterede Japon mallarına rüsum 
konma:>ı meselesi halen alakadar ban
kalar tarafından tetkik edilmektedir. Bu 
ı;abah toplanan kabinenin de artık bir 
ihtimal şekline giren bu imkanı tetkik 
ettiği teeyyüt eylemektedir. Bununla be
raber mesele çok muğlak olduğundan 

B. Çemberlaynın Romadan avdetinden 
önce bu hususta bir karar verilmiycceği 
zannediliyor. Ancak muhakkak olan bir 
şey varsa tasavvurun ciddi bir mahiyet 
almakta olduğudur 

6 - Tanburi Osman bey - Saz se
maisi 
7 - Dede - Hicaz yürük semaisi 

8 - Şakir ağa - Acem aşiran beste 
10 - Ni\zım efendi - Muhayyer 
semai 
11 - Sadullah ağa - Muhayyer 
beste 
Ve seçilmiş şarkılar 

21.00 Saat, esham, tahvil/it, kambiyo 
nukut borsası (Fiat) 

21.15 Miizik (Riyaseticümhur bando-

21.10 

vefa 
8 - Dede • Şeri zülfü anberini 
9 - Sait dede - Şevk efza saz 
semaisi 
Okuyan : Muzaffer İikar 
Çalanlar : Vecihe, Reşat Eror 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 
Müzik (Saksafonist Nihat F.sen
gin resitali 
1 - Stislenmiş - Koral melodisi 
2 - Solveig in - şarkısı 

3 - Sihirli balet 
su şef : İhsan Künçer) 21.30 

Şarki Şeria 1 - Marş • Master Loufoc (J. 21,45 
Konuşma 

ba,vek.ilinin beyanatı Bouchel) 
Paris, 7 (Ö.R) - ·Yeni Sabah• gaze- 2 - Dans· Slavische No. 6 (A. 

tesi Ankaradan istihbar ediyor : Dvorak) 
Şarki Şeria başvekili, reisicümhur İs- 3 - Dans - Macabre (S. Saens) 

met İnönüye tebriklerini takdim için 4 - Le Chant de Mietral (F. Ca-
Aokaraya gelmiştir. •Yeni Sabah• mu- sadesus) 
habirine şu beyanatta bulunmuştur : 5 - Fantazi dö Fervaal (V. Dindi 

•Filistin meselesiyle iştigal edecek 6 - Divetisseman çigan (G.Pares 
yuvarlak masa konferansında bulunmak 22.00 Müzik (Muhtelif plru<lar) 
üzere Londraya gidiyorum. Filistine 22.45.23 Son ajans haberleri ve yarınki 
komşu olsun, uzak olsun bütün Araplar program 
bu mesele ile alakadardır ve Filistinde YARIN 
bir yahudi devleti tesisine- aslıl taham- 12.30 Müzik (Bir senfoni pi.) 
mü! etmiyeceklerdir. • 13.00 Saat ajans haberleri ve meteor -

Müzik (Küçük orkestra 
1 - Ledi Hamilton o~etinden 
potpuri (E. Künneke) 
2 - Vals fısılbları (Pol Linke) 

3 - Per Günt süitlerinden 
( Grieg) Op. 46 
1 - Sabah sesleri 
2 - Osenin ölümü 
3 - İııgridin feryadı 
4 - Arap dansı 
5 - Anitranııı dansı 

6 - Dağ kralının mağarasında 

7 - Per Gü.nt memleket avdeti 
23.45.24 Son ajans haberleri ve yannki 

program 

muhtelif yerlerinden çıkıntılar, eğrililc
ltt bir ur gibi fırlar ve bünyeler tanın
mıyacak kadar acaipleşir .• 

lşlemiyen adaleler, zaif\ikle beraber 
gev'4!r. Hatları arasında boşluklar pey
da olur, bu boşlukları yine kendi hatları 
birbiri üzerine binerek kapatmağa uğ
raşırlar. Ve adelede buruşukluklar göze 
çarpar .. Biz istediğimiz kadar yaşımı

zı saklamağa çalışalnn!.. Adeleleriınizin 
açık teşhiri karşısında yll§rmızı daima 
itiraf etmiş vaziyette kalırız. Hattı\ ha
zan yll§xnıza karşı fazla miskinliğimizin 
cezası olarak hürmetsizl>kte bulunmamı
za sebep teşkil ederiz. 

Biltün bu arzulamadığmuz hallerin 
çaresi yok mudur? vardır: 

Altı aylıktan yetmiş yaşına kadar vü
cut teroiyesine ehemmiYet vermiş bir 

Daha sonralan. ıspanak göğüs hasta
lıklarından başka, mide ve barsak has-
talıklanna, ate§li hıutalıldarm hepsine 
deva olarak ,öhret almış9a da, yeni za· 
manlarda terkibindeki çelikle iyottan ve 
potasla kireçten dolayı kazandığı ıöhret 
eskisini kat kat geçmiıtir. Onun yeıil yap
raklarını bazı hekimler kanımızın temeli 
olan hemoglobine muadil tutarlar. Bun· 

• 1 .. :_ .ı.. ... u ...... '"-#.t\•ı...,,~~a.ıı.+.__.._...,..M.,üyük- muharebe içinde ya· 

sulü bir Hindli arasındaki farkı doğuran ralanarak çok kan kaybeden askerlere, 
ne ise arzularunızın yerine getirilmesi içerisine 18panak yapraklan ezilerek çı· 
ve mesell'ı: kanlan ıspanak suyu karıştınlrnl§ :ıarap 

1 - Vatana karşı hiı.metlerde arka içirmek, bazı yerlerde, adet olmuştu. 
planda bulunmay~ımız.. lspanağm vitamin cihetinden ne kadar 

2 - Hemcinslerimize yapacağunız zengin olduğunu da bilirsiniz: A vitami-
yardunlann tam olgun ve müessir olaca-

ninden yüzde yirmi beıı bin ölçü. Bu ci· 
g• ı l'ınlarda, hayatımızı renkli çerçeve-

hetten ya1nız maydanoz ıspanaktan U.. 
den karanlıklara açmayışımız .. 

tün ç.karsa da maydanozdan yüz gram 
3 - Mücadelelerde pısınk ve becerik-

bile yenilemediği halde 18panaktan bir 
siz ka.lmay~ımu:... kaç yüz gram yemek mümkündür. B 1 

4 - Soyunmaktan utanınay~ımız .. 
vitamininden ancak 70, B 2 vitamininden 

5 - Güzel olur==· 
6 _ Hastalık masraflarından kurtu- de 50 ölçü bulunuraa da C vitamininden 

Juşumuz .. V.S.... gı,ôi ideal insan arzu- yüzde tam bin ölçü vardır. lapanak bü.
ları da, yine aynı faaliyetin verebilece- bütün piştiği halde bile bu vitamininden 
ği kudretle müsbet neticeye varır. ıı:ene yüzde 2 60 nisbetinde kalır. C vita· 

Biz buna: rnininden bu kadarını, pqtikten sonra 
Sporun faydasL.. ancak ıalgam verirse de ıspanakla pl-

gamı bir tutamazsınız. Şalgamın medeniDiyoruz .. 
Erkek lisesi beden terbiyesi yet tarihinde - ıspanak gibi - bir yeri 

Öğretmeni olmadığı gib~ Def şehrindeki Apolon 
FAIK GöKAY mabedindeki kahine bile falgamın değe-

---m-- rini •ordu.kları vakit. ancak ağırlığınca 

Çek ve Macarlardan kurşun değer, demişti ... 
Ölenler var.. lıpanağın büyük bir iyiliği de türlü 
Budapeşte, 7 (A.A) _ Macar ajansı- türlü yemek yapmağa müsait olmuıdır. 

nın bildirdiğine göre Munkasin Çekos- En kolay hazmedilecek ıelcli logiliz!erin 
lovak bataryaları tarafından bomba.rdı- pi§irdikleri gibi sade su içinde altı dakika 

"""""""""""'""'""',...""'""'""'""'....,""'"""""'"""""'""'""'-....,""""""""""""""'=;.;;...====;;;;;;;;;;ooo;~,,,..~-~':""~"="'-.!!!!!!~~-:~....,,~!!!!!!~"""""'""'""'""'~""'"""~" I manı sırasında Ozvak oteline, •ft•.:- ti- kadar ha§lamaktır. O vakit bütün hassa-

K 1 k gördüği.inÜ kat'l şekilde ..öy)P.m~ ri.inen, havada U"~n veya aört ~vakJ.i ,....,... 

aran ı --. ..- ~ yatrosuna, sinema binasına ve diğer bir lannı muhafaza ettiği gibi bu kadar az ''e kuruntuların yonerin gördüğü" eı"derhanın gözlerinden mahlılklar arasından tasavvur edihne- · _,_, · ini · · d k bed Y ' kaç hususi eve sekiz mermi isabet et- pıım""'e vıtam erını e az ay er. 
ve ağzından ateşler, burnundan d.a du-' miştir. insan, bizzat kendi cinsi üzerin- miştir. Yenilirlı:en üzerine çiy tereyağı konulursa 

Doğurdukları Korkular 
-23 

Ingilizlerin Gergeden ve Parsa milll 
bir inançları vardır. Bundan başka In
gilizlerin bazı nebatlara da husU«iyet 
veroikleri.ai şurada zikretmek faydalı

dır. Gül Ingilterenin, deve dikeni Is -
koçyanm, Karaırlil Iralandanııı ve Pra
sa da Gallarm hususiyet verdikleri ne
batlardandır. 

Bütün bu hayvanlar veya nebatlar, 
birer efsaneye ve bilhassa masala daya
nan itikatlardan doğmuşlardır. 

Çinlilerin de Dragonu şu masaldan 
doğmuştur: 

Çinlilerin bu mukaddes alametine, 
cDrago> adı altında Yunan esatirinde de 
tesadüf olunur, Andromedlerle Perse 
maceraları Dragonlarla doludur. 

Dragon ve yahut bizdeki tabiriyle if
rit veya ejderha nedir? 
Yukarıda biraz işaret ettiğimiz gibi 

Dragon, insanların tasavvur edebilecek. 
1eri derecenin en yükseğinde korkunç yı
lanlardır. :>unların şekilleri çok harikul
adedir. Gözlerinden -ki her biri bedir 

halinde ay kadar tasavur olunur- ateş

ler fışkırır, dilleri cehennemlerin alev· 
lerindendir ve kalıathdırlar. Bunlar, 
tam yüklü bir deve veya katırı bir ok 
atnnı mesafeden y....miliPlıer. lılı:end""i 
Kebir, Sen Pol, Sen Corc ve br.zat azrail 
bu gibi ejderhalarla boğuşmuş ve onla
rı öldürmüşlerdir. 

Bu hayvanlar sadece hayal mahsulü 
mudurlar? Eski zamanlarda bu ha.yill 
mahsulü hayvanlara benziyen mahlıl
kat yaşam~ mıdır? 

Paleontoloji erbabı bu masallardaki 
mahlfikları aramışlardır. Maamafih, 
müslehaselerden bir kısmını bunlara 
benzetmek mümkündür. Bunun ıçın 

Dragon, çok eski zamanlarda yaşam~ 
mablılkatın ilk insanlardan itibaren 
ağızdan ağıza nakledilmiş hatırası de -
mektir. 

Bu, tabii bir tahmindir. Fakat böyle 
acaip mablQkatı gördüğünü söyliyenler 
de vardır .. Mesela Ingiliz misyonerlerin
den Bilkin, 1860 da Tibette bir Drag-On 

manlar çıkıyormuş! de de efsaneler yara1:ınl§tır. Bunların en Şimdiye kadar :Macarlardan sekiz su- onun vitaminleri ilave edilir. 
Malezya adaları arasında bulunan kü· ba§ında «Devler> efsanesi gelir. 

bay ve beş asker ölmüştür. Çeklerden Bizim alaturka usulde bildiğimiz ıe-
çük Komodo adacığında da bazı garip Her memleket ve millet, dev masalım '-ili d b"- • .L, 
hayvanların yaşadığı anlaşılmıştır. bilir. Her milletin devleri vardır. Dev-

de beş askerin cesedi şehir civarında "· erin en ... tıgunız v....it, a~ değit-
yatm;ıktadır. Çeklerin diğer ölüleri Çe- tirmek için, üzerine rendelenmiı katar 

Bu adacık gayri meskıln ve sık or- \er, hepimize de mal!lmdur ki, d.,.., ma-
koslovakyaya nakledilmiştir. peyniri konulduktan sonra fırmda lazaJ'-

manlarla doludur. 1"m ın" sanın beş on nus" lı" ır· ı' ve yarı vah-u Prag, 7 (A.A) - Neşredilen resmi tılmJt, gratenli, ıeklini yaptmrsanız. ger-
Bu adacığa bazı tetkikat için uğra- •1 ııı· sanlardır. Bunlar hır" manclayı bir ek "- 1 ti b • bir tebliğde Munkastaki vahim lı1\dise ç ten neris ve ezze i ir yemek olur, 

mış -0lıınlar, ormanın daha ~ kısımla- defada yerler, bir ıns· anı •~meze telakki 
- hakkında halen şiddetli bir tahkikat ya- hem de, kanlarına fazla azot kantm11 

rında korkunç Parslar, arslanlar ve bü- ederlermiş.. pılınakta olduğu ve tahkikatın muhtelit olanlardan başka kimseye dokunmaz. 
yük yılanlar görmüşlerdir. Fakat orman H mili tin kild kabul er e aynı şe e ve te- bir Macar • Çek komisyonuna tevdi edi- Bir de üzerine gene ka:ıar peyniri ile 
içinden kulaklarına kadar gelen müthiş Hlkk1 ettiği devler nedir? leceğinin Macar maslfilıııtgiizarıııa bildi- bir kaç yumurta sarısı kınldıktan sonra 
sayhalar bilhassa nazarı dikkati celbet- Dev denilen mahlılk mevcut olmuş rildiği kaydedilmektedir. yumurta akı da ilave edilerek fırında kı· 
miştir. Biraz daha crmana girenler, her mudur? zarmı, ve kabannıı tekli de vardır. Bu 
sıçray~ta. uçar gibi bir çok mesafe kat- Şimdiye kadar bir çok Müst~.haseler ispanyaya hububat tfülüsü yalnız kızarmıştan daha lezzetli 
eden, çok garip ve o kadar da korkunç bulan illin erbabı bir dev iskeleti veya. gönderecekler olur. Ispanağın bu türlü piıirilmiı 0 1.., 
mahlOklar görmüşlerdir. Bu hayvanla- müstehasesi b~. Paris 7 (A.A) - Hububat ofisi pek şelclini sevmemek mümkün değı1dir. 
rın mevcudiyeti kat'i olmakla beraber, Şu halde? .. Bütün milletler, hiç bir şe- yakında Cümhuriyetçi ispanyaya 600 G. A. 
bunlardan bir tanesinin olsun Avrupa kilde aslı ve esası bulunmıyan muhay- kental hububat gönderilmesine karar 
veya Amerikaya nakli mümkün olama- yel bir mahlılka hep birden ne için inan- vermiştir. Jspanyol delegelerinin sürdüğü 
mıştır. Çünkü bu hayvanların bu adacık nuşlardır? şartlar kabul edilmiı olduğundan nakli-
haricinde yaşamaları mümkün olma:ınış- Bunu şu suretle izah mümkündür : yata hemen bugün bqlanacaktır. 
irr. ._ 

Cenubi Amerikada, Peruda kanatlı CÜCELER BULG-AR--V AP--URLARJ-
yılanlar da vardır. Bu yılanların mevcu- Yine hemen her memlekel.in anane Sofya 7 (A.A) - Hükümetin kararı 
diyeti hafif düşünceli insalar üzerinde ve efsanelerinde cüceler üzerine bir çok ile bundan böyle deniz tariki ile hükü
harikulılde tesirler yapmış ve bir çok masallar vaıdır. Bunlardan birisi de met hesabına getirilecek büıtün eşya Bul-
efsanelerin doğmasına sebep olm~ur. Ye'cuc ve Mecuc masalıdır. gar vapll!lariyle naklolunacaktır. Hükü-

DEVLER met müteahhitlerle aktedeceği mı.ıkave-
Acaip mahIUkatın, sadece yerde sü- ••• BiTMEDi ••• lelerde bunu şart 'kosacaktır.. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Kiralık apartman i 
:l Şehir ıaziııosu arkasında 1382 :l 
:lsayılı (Gül sokak) ağzında denize:l 
:l rwwr konforu havi yedi odalı :rene 
:li:nşa edilıniş bir ev kiralıktır. :l • • 
: Görmek ve görüşmek istiyenJerin : • • 
: gazetemiz idarehanesine müracaat-: • • 
:ıert : • • ..................................... , .... 
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Gece tuvaletlerinin 
güzel olması için •• 
Gece tuvaletlerinin güzel olması için 

başlıca dört prt vardır: 

Kızıl ordu U zerine 
Samatya manastırı baş papazı 1 - Kumaşın rengi güzel olmalıdır. 

Kuma,ı seçerken cildinizin ve saçlarını
zın rengini düşününüz. Moda olan renk
ler kafanıza, kat" i bir hüküm halinde 
yerleşmi, olsun. Çünkü bir çok moda 
renkler herkese gitmiyebilir. Kumaşınızı 
almadan evvel ona bir defa günün ışı· 

ğında, bir defa da elektrik ziyası altında 
bakınız. Çünkü penbe, açık mavi gibi 
bazı renkler güneş ışığında insana çok 
güz.el gö~ünürler. Fakat elektrik ziyası 
altında donuk ve solgun gibi dururlar. 

Yapılan Ani Baskın 
saat evvel Daha bir kaç 

• • 
el ile zehirleyerek 
baş ucundaki 

yakmıştı 

Ali Riza bey ve arkadaşlarının ani 
Taarruzları Rusları çok kızdırmıştı öldürdüğü imparatorıçenın 

mukaddes mumu yine elile 

Bütün aün, zavallı imparatoriçenin, 
komploculara ve kilisaya kurban giden 
bu betbaht kadının cenaze töreni hazll

hiı ile geçti. 
O, imparatoriçe olduktan aonra da 

daha veliahd karnı iken ifgal ettiği •ray 
Clairaini terketmemif, mni imparatoriçe 
olmut fakat kendisi ne imparatoriçelerin 
inakamlan olan reamt daireye yerleıım. 
ae de İmparator ol~n kocuınJn yanında 
~er almıştır. 

Bizans sarayı .• Valide imparatoriçqİ 
imparatoriçelik daire9iôde ve imparatori
çeyi de vel1ahdlık dairesinde kaybet-

m.İftİ. 
Oda çiçeklerle do]mUflU· 
ölünün yataiı etrafında yanan mumlar 

S.matya manaetumdan getirilmit ve bu 
mumlan. imparatoriçeye bünneten biz-

at bat papa• yakmlfb. 
Sebastiyano ve Hıristidi. •nki hiç bir 

,eyden haberleri yok.mut gı"bi bat papazı 
.aygı ile saray etiiinde karplamıtlardı. 
Onun getirdiği koca ve kalın mumlann 
ate,lerinin komplocuların yeraltı içtima
gahlannı aydınlattığını bilen Sebastiya
no, bu kara cübbeli ve kara ruhlu papaza 

karşı d erin bir kin beslemeğe başlamışh. 
H erif.. Daha bir kaç saat evvel kendi 

elile ve zehirle öldürdüğü z.a..-allı ve ma-

sum bir kadının baş ucuna yine k endi 
eliyle mum dikmiş ve bu mumu bizzat 
yakmıştı .. 

Asıl maksad komploculann kimler ol
'duğunu öğrenmek olduğundan Sebaeti
,.no ve Hıriatidi fiipheye yer verecek 

en ufak bir hareketten bile kendilerini 
m enediyor] ardı. 

İmparatorun, piç Leonun metresinin 
babasının Bizans& başvekil nasbedildiği-

. biliyoruz .. 
nı K 

1 
kendi elile Leonun kollarına ve 

ızın 
atan bu harla adam imparato-

koynuna h L d , . ..lüıniinil duy11nca er ~es en 
'çenın ° k n . mit ve saraya oşmuştu. 

fazla sevın • 1 . • la ınetreııı.. mparatorıçenm 

lınparathor ata vedamı bilmiyorlardı. 
etle ay 

ne sur . . saraya gelen Bizans bG-
T ·ye ıçın 
azı da belki de komplocular 

yükleri arasın 
da vardı·. bunlar arasında Totarut 

Sebas~~ano,ok uğrafh· Fakat herifin 

eezmek ıçın \Jtta sörememit. udece 
aurabnı )taran 
eeaini duyınuştu.h. muhafızını, mevkuf 

Bir aralık ıe ır karrnak ve tehdit 
.. rden çı .. k 

bulundugu ye l uları soyletme sev• 
alhnda ona kornP ocd bu sevdadan vaz 

d ·se e 
dasına kapıl 1 1 

geçti. ktu· 
Aceleye Jüzurn yo. gün·· Cenaze me-
Komplocuları ertesı bilecekti. 

d nJıya 11 • d rasimi sırasın a a r )tilisada e erm e 
Çünkü kornploeula ' ,_,Artlı. 

d·ı tuta~
birer mavi men ı 

idi. 
B -ru·· gu .. n sarayda uğrafU, cenazeme-

u n k k .. 
ruimi hazırlıklan Üe metsul olur en o-
mür gözlü güzeli. Karponopeinayı da ak-

lından çdtarmamıtb. 
Onu biraz .onra komploculann mer-

kez ittihaz ettikleri yerin anüııde bula-

cakh ... 
Ne yapacakb) 
Saraya setirecelr.ti. Buna karar Yer• 

mitti. 

da, aç susuz unutulmuştu. Fakat o va
zifesini ihmal edenlerden değildi. Hay
dutluk hayabndan tatafatlı saray haya· 
bna geçtikten sonra bu hayata kendini 
uydurmak için büyük bir hüsnü niyet 

sö.teriyordu. 
Fakat midesinin bothıiu da alr.lmdan 

çıkmıyordu. 

Ayak sesleri duyunca kendisine ye
mek setiriyorlar sandı. 

Hele küçük avluya çıltbiı ve Sebaa
tiyanoyu koltuğunun altında bir bohça Nöbetçiyi çapdı. ~Y mubafız:lan-

nın depo memunmu istetti. ile gelir gördüğü zaman bu ümidi ltuvvet-

Memur selince: lendi .. 
_ Buraya. dedi. depoda mevcut mu- - Ben biliyordum zaten .. 

hafız elbi.elerinden muhtelif boyda on Dedi. 
takım elbi.e getir. Sebutiyano hayretle sordu: 

Depo memuru bu emri derhal ifa etti. - Neyi biliyordun) 
Sebaatiyano, odanın ortuına aerdiii - Sizin alicenaplığınızı. Öyleya. Mu-

mubam ukert llniformalanndan Karpo- a'Yininiz olduktan aonra timdi olduğum 
nopainanın vücuduna uyacağmı tahmin gibi .. ka 1r.alacalt değilim a ••• Tabii beni 

ettiği bir takım seçti. Bu takımı bohça- düşUneceksiniz. Sabahtanberi ağzıma bir 
ladı. lolr.ma ekmek ve bir yudum au gİrmedi-

Sarayın saltanat kapısından C:Ieğil, ar- ğini hatırladınız da bana yiyecek getir

ka kapıdan, külhan kapısından çıka- diniz değil mi) 

caktı. 
Yengeç, §Chİr muhafızının baş ucun• ··BİTMEDİ·· 

Kahire kongresi 
Ruzvelte gönderdiği mektup için 
Kral lbnissuuda teşekkür ediyor 

2 - Kumaşınız iyi cinsten olmalıdır. 
Çok çabuk burutan kumaştan sakınmak 
gerektir. Buruprak paçavraya dönmüı 
bir elbise ile bir kadın kat°iyyen ıık gö-. . . 
rünemeL 

3 - Elbise pek fazla süse boiulmUf 
0

olmar:uilidır.Eier robw\u'.z siyahsa göiüa
te yahut kemerde auni bir çiçek,· rengin 
hüznünü açmıya yarar. Dekupe ve ge
çirme aüsler, en tabii ;üslerdir. 

.f ·- Biçimi ~ücudünuzün ıek]ine uy
gun olmalıdır. ince ve uzun bii genç ka: 
dınla, bir genç kızda ğenif etekli, fak.at 
sert kumaıtan yapılml§ bir roö çok gij~ 
zel durur. ,Sağlam yapılı tombulca bir ka~ 
dm böyle elbiselerden aalÜnmalıdır. 

l'antazl Çantalar 
Yazın kallandığımız torba biçimi, ya-

hut renkli kumaşlardan örgü çantalara 
arbk veda ediyoruz. Yeni çantalar bir 
çok ıekillerdedir. Gündüz kullanılacak 
çantalar timsah derisi veya alelade de
riden yapılml§ çantalardır. Bu çanta
larda tezyinat olarak zarif deliklerden 

Tam 15 inci aünü. öğleden sonra 
Kuktaıta büyük bir gürültü oldu. Bey
girlerin ayak sesleri her keai pencerele
re ko9turdu. Gidenler geliyordu, En ön
de kara kalpaklı uzun kılınçlı bir kuman
dan arka11nda büyük bir kalabalık vardı. 

Filintalar, tüfenkler ••• Aiır makineli 
tüfenk takımı geçtikten sonra arkasında 
da kibar giyinmit bir kaç zat Yardı. 

Enver P8f8 pencereden bakarken bir· 
denbire gözü!'e iliten bu adamları görür 
sörmez gözleri faltap gibi açddL Hemen 
camı aildi. Gelenlere daha dikkatle bak
tı. Bunlar kendi arkadqlan idi. 

Ali Rıza bey ile Kuktq yabnlarına 
kadar gelen ve Döşembede kalan arlr.a
datla~ idi. lıte Halil bey, Huan bey, 
Faruk Osman bey, Nafi bey .•• 
· Enver pap bunları görür görmez bey• 
ninden vurulmup döndü. 

- Ne olmuıtu) 
Bunlar pek öyle dostça gelite benze

miyordu. Bunlann arluaauıda da silahlan 
alınmış kendi maiyetind'en adamlar var• 
dı. 

- Acaba esir olmasınlar) Ama ne 
münasebet). 

Enver pap kendi kendine bir çok §CY
ler düşündü. Fakat nihayet indi müta

bey Döşembede Rus lıtıtalan kumandanı 
Morosof ile konutmak istediler. 

Ak!Jam ortalık karardığı zam&n Mo. 
rosof ile Osman Hoca ve Ali Rl%8 bey 
konuştular. 3 saat kadar devam eden 
bu müzakerede neler görüşüldüğünü ma
aleaef bu üç kiıiden baıkaeı bilen yoktu. 

Üç kiti müzakere bittiği zaman sapuri 
olmutlardL Hele O.man Hoca ditlerini 
gıcırdatıyor ve dudaklan araamdan Lig 
te hOfll gitmiyen kelimeler mmldaruyor
du. 

Moroeof ta ayııı tekilde aaabf idi. 
ikide bir kalpaiuu düzeltiyor ve eonnı( 
belindeki kayıtı anh tabal>CIWDJn yerini 
deiiıtirip duruyordu. 

Onlar müzakere ettikleri e'f'İ terk et
memiflerdi ki, Ali Rua beyin nrdifl 
bir emirle 600 Özbeğin Dötembe İçinde 
büyük bir harekete geçtikleri duyuldu. 

Moroaof ile yanındaki bir kaç kiticlen 
batka ne kadar Rus ve Rus taraftarlan 
vana hep birden elleri bağlanmııh. F.aa
aen bunların yekunu 200 ü bile geçmi
yordu. 

iki saat sonra Ali Rl%8 beyin yanına 
gelen bir kumandan tekmil haberini ge
tirmişti. 

yapılmış sular, bakır kakmalar, yahut 
maden rakamlar kullanılır. laalardan ileriye geçmİyen bu fikir yine 

kendi k endisine cerhediyordu. 

- 250 tüfenk ile 16 makineli tüfenk 
aldım. Askerler de hep Döıembedeki ka
rargahlanndn hapistir. 

Bu çantalar gene Zıplerle kapanıyor. 
Fakat Zıpın görünmesi tercih edildi- O akşama kadar büyük bir aup için- Ali Rıza bey bu işe çok sevindi. Faka t 

de vakit geçirdi. Fakat gelen giden ol- t• · 1 k" d . d ğinden kabnrtma yerleri d eri şeritl erle ne ıcesı ne o aca ~ ıye en işe etmiy or 
madığı için bunlar hakkında tamam ma- d d "'ld' 

gizleniyor. Fakat akşam çayları için kul- a egı 1
• 

lumnt sahibi olamadı. M f h K 1 d k • !anılan çnntalar başkadı r. Sabahleyin aama i ızı or u ıt ası üzerine 
kullanılan çantalar büyükçe, akşam kul- Nihayet kendisi hazırlandı. G id ip lb - yapılan b u ani baskın ile Kızıllar yakayı 
}anılan çantnlar l~üçüktür. rahim beyden hakikati öğrenmek isti- tamamen ele vermiş bulunuyorlanlı. 
Akşam .çantaları için podösüet diğer y~rdu. :n doğrusu yaveri Muhittin beyi A\i Rıza, Osman Hoca ve Motosol 

d il .h d.
1
. gonderıp 'haber almaktı. d ki ·· k \ · · · d 

en ere tercı c ı ıyor. Akşam çantala- , , • ~~.!"' ~':~. ~~~!!!!' .. n~~~~1 1 't:ı~l'--~-o-=..ı 
~--~11,n, .. 11 uıuua nıı:q:;u:urımnmıı oıçınn=ınoa• \ \ · 1 d·ı · k k··ı·· ·· h t 1 t ıyordu. yük hadisesi o\du. Bugüne kadat da ta-

rıy e ı encı ·eş u unu a ır a an çan- 300 00 · 
1 d h

. 
1
. . . - • 5 ne olursa olsun ... dı- mamen meçhul ka\dı. 

ta ara a ı rasge mmıştır. • 
G ı k 1 d 

yordu ..• Mertçe vuruşur esır o\ursam A\i Rıza bey ile arkadaşı Osman H o-
ece çanta arı, a ·şam çanta arın an 

d aha k .. ·· ı t•· B l k b . olur. Olmazsam ölüp giderim. H iç ol- canın baskını tabii olarak Kızılorduyu 
uçu ~ ur. un ara anca ır men-

dil bir puclr k t d d k . v mazsa burada b öyle azaplı dakikalar küplere bindirdi. 
• a u usu ve u a ru1u sıga- k 

bilir B t 1 ·· · d .. yapmazdı · Üç gün içinde Döşembe içi bir muha-
. u çan a ar uzerm e gumÜ!J kak-

malar ç k d d Ak . . d . Nihayet Muhittin beyi çağırdı. Ona rebe meydanına döndü. Elegeçirilemiyelİ 
o ıno a ı r. şam ıçın erı çan-

ı k 
gördüğü ,eyleri anlatb. L • _ 1_. k 1 1 ö b kl d b ta ar ullanıldığı gibi kadifeden yapıl- narıçteıu ıta ar a z e er arasın a a .. 

mış k ·· ··k b ki k 1 d - Haydi.·· dedi. lbrahim bevden lıyan mücadele Dö .. embe içı'ne kadar si• 
uçu tor a şe inde j çanta ar a " "" 

kullan l F k git haber al. .. Bakalım ne imif... rayet etti. Tam 3 gün Dö-mbe içinde 
ı ıyor. a at mevsimin en yeni mo- ,,_ 

d t Muhittin bey de lbrahim beyi hiç sev• sabahtan aktama kadar makineli tüfenk, 
ası amamen madeni çantalardır. Bun-

la F d miyordu. Kendine güvenen mağrur, mü- mavzer, filinta seainden oturulmadı. 
r ranea a yeni piyasaya çıktığı için 

h ·· mi k tekebbir adamın biri idi. Söz söylerken Bu ae.lerin arkaandan yükselen aci 
enuz me e etimize gelmemittir. Hayli f h 1 ld sanki karşısındakini biçe sayıyordu. AmL eryatlar ile düten. yaralanan ill8anlar 

pa a ı o uğunu kataloglardan öğrendi- k 
Kahirede toplaM,, .. Filistin kongresinden bir intiba gW• · b 1 kendisi de doğruca okuyup yazma bile so aklan dolduruyordu. Rus haatahaneal 

·-·· ımız u çanta arın memleketimizde ta- k ald 
Kahire 6 (A.A) - Kahirede bulunan l Roma dönüşünde Filistin meselesi ile ammüm edip etmiyeceğini timdiden kes- bilmiyordu. ço tan yar arla dolmUJtu. Fakat karma 

Filistin yüksek arap komitesi azası meşgul olacaktır. tinnek mümkün değildir. Muhittin bey tav'an ve kerhen: karışık vaziyette bu Döşembe muharebe. 
Amerika n!Wcümhuru Ruzvelte gönder- Kahire 7 {Ö.R) _Filistin arap komi- _ Emredersiniz pqam ..• dedi. sinde yaralananları toplıyan insanlar der• 

eliği mektubundan dolayı kral lbnisuu- tesi azalan Suriyeye seyahat için Fran- 4 - Suriyeden aynlmadan evvel hiç Fakat Enver pqa da bu esnada Mu- hal onlan Rus hastahanesine 1retiriyor-
da te§ek.kürlerini bildirmişlerdir. Bu sız komiserliği tarafından kendilerine bir tebliğ neşretmemekri. hittin beyin ne dütündüğünü gayet iyi lardı. Burada yattıktan sonra hanai ta-
meklup arap dünyasının nazarı dikkati- ileri sürülen şartlar dahilinde bu seya- Kahire 7 (Ö.R) - Siyasi komite reisi biliyordu. Bilhaeaa Muhittin beyin yüzün- rafa mensup olduğu anlaşılıyordu. 
ni celbetmiştir. Hususiyle ki, araplar ta- hatten vazgeçtiklerini bildirmişlerdir. Fuat Sabah gazetelere beyanatında Şe- deki çizgilerden bu gicÜfin hiçte memnu· Üç gün fiddetle devam eden aokalıı 
rafından ilk defa olarak Ruzveltin Filis- Fransız yüksek komiserliğinin şartları : şel adalarına sürülmüş iken şimdi geri niyet ile olmadığını anlamıftı. harbinden sonra birdenbire aeeler keaı1-
tin işlerine karışmasına karşı resmen 1 - Komite azasının aynı otelde otur- gelen arap rüesasının Hk önce Beyruta - Haydi oğlum Muhittin bey... Da· di. Ali Rıza bey ile O.man H.oca iatc-
muhalefet olunmaktadır. maları. gireceklerini söylemiştir. Bunlar, Lon- ha •.. Çabuk kurtuluruz in§&llah. diklerini tamamen kar1111ndakılere ka· 

Londra 7 (ö.R) - Filistin konferansı 2 - Müftüden başka kimse ile görüş- draya gidecek arap mümessillerinin iş- - lnpllah. bul ettirmiflerdi. Bu zafer yavaı yavaı 
Kanunusaninin son haftası Ingiliz müs- memeleri, tirakiylc Kahirede toplanacak ilk kon- Muhittin bey çıkıp gitti. Stepleri aprak ta uzaklara Kulttata ka· 

temlekit nazın Malkom Makdonaldın 3 - Suriyedeki ikametlerini beş giln- feraıısa iştirlk etmezden evvel hattı ha- * * dar gitmİfti. * kararınıştı. 
Akpm olmut·· J-la"1t ~ üzere 

dasındaP ~ - -== 
riyasetinde toplanacaktır. Çemberlayn, den fazla uzatmamaları. reketi için baş müftü ile görüşecektir. 1 O Şubatta o. ı..ı il Ali Rma Buhanuun bir çok taraflanncla Bas---=-·== ınan • ;ııoca e fi.- • . t •t edil. di - ·- -== s n • - ·-- - -- - macdann muza n:nyeb etn ıyor, .. 

~hzade Mıamn bütün terzilerini mat breyim: · 1 Nihayet"~babi~;i.. ~.;;.; kapıaı vu- fer bazı imanlar da bundan mtitee.eir 

~b~~·ı;;k etmifti. Nerede kaldı Bağdadın terzileri 1 Dedı. Velhasd kansını şehzadeye ni- . ruldu. I d 
v_1. dik b-'· L' • L"L • d. o ayor u. 
n..aJ"tanı · tiii zaman ustam a&tı ıu fllll• 11.&11 ettır ı. Şehzade kapıyı açtı ve banan boc:amn -----------------
diye kadar sönnediii bir uatalıkla dikil- Aktam olunca hem karısını hem ,eh- elini öptü. 
mİf. Bin bir aferin dedi. zadeyi karanlık bir odaya ~oydu. Hoca: 

Vezir 

1 

l 

Masal masal içinde 
-25-

Şehzadenin terzilikteki mebareti artık Kadm çok kurnaz bir ,eydi. Daha _ Haydi gel.. Kadqa eidelim. Moskova üniversitesi, Sovyetler birli-
Baidad uatalan aruma pyddı. gündüzden hile ile bir mum elde etmiı- Dedi. li kültür müesseselerinin en milhimle-

Hepai de selip gördüler. Ve ona talı:- ti. Bu mumu yakıp tehzadeyi görünce Şehzade: rinden biridir. Bu üniversite, bir çok 
dir ettiler. Velhaad ,ebzade Baidadda bin can ile itdt oldu. _ Kadıya niçin gidelim. genç ilimleri sinesinde toplamı§ bulun. 
çok methar oldu. Çal11tJiı dükkincla _. Şehzade de kadını görünce vurulmut- Dedi. maktadır. 

Şehzade yine: 
- Rizanla ver.. ,,,ntemadiyen 
Dedi. Velhasıl b()yle ortada tek bir 

bölükleri ikiye ayıra ayıra 
mücevher kaldı. 

Hoca: ıcaian :rnUcev
- Ey yiğit, dedi. şu t~ saJl8 bir ha

bere mi razı olursun yo 
yır dua mı edeyim? 

Şehzade de: ·dir. Ben mü
- Mal fanidir, dua ba~ Sen bana 

'cevherden falan vazg~· 
dua et .. 

Dc-di. Hoca: dt1a edeceğim, 
Öyle ise, dedi. a en 

sen el kaldır ve amin de··· podaklarını 
Hoca ellerini kaldırdı. ~ 

oynatarak bir şeyler ın~ 
Şehzade de amin dedi· • 

tim. Akıbetin eyi olur .• dedi. kiden on mü,teri varsa timdi yüz mütteri tu. Çünkü kadın haltikaten çok güzel bir Hoca: Üniversitede ok.uyan 4.900 talel.-•-
Şehzade kendi kendine dÜfÜndü. ld ...:-uuı o u. ,eydi. _ Kanmı L-----L deiil amin) 2.233 Ü kız, 1,154 ü eski amele veya 
- Ben, dedi. timdi tekrar Mıaıra dö- L _,,_,,._ Bir gün onu Baidada getiren boca a.a- ikisi de sabaha kadar zevk ve safa için- Dedi: amele çoculu, 532 si köylü il'nl'Uğu, -n· 

nemem, lr.ardeıim beni öldürür. En İyiei il (taJ•L- ~ o~ nn · e ka..-ga etti. Ve ağzından 11&1 de yqaddar. ~ı.·-de: kalan kısmı memur ,.,..,..,guv dur . .,.,.nı.ve _ 
bu hoca ile beraber ve onun gittiği Bai- r F-L- vsa- ~~-- u r ee ue ile bOflldım) sözü çdtb. ~t Kadın şehzadeye çekmeceler dolusu _Vallahi hocam, dedi, bizim mem• sitede 45 milliyete mensup talebe 
dat -hrine gideyim. d • ld K L l ~ı dır Var-... - sonra an PlfllUUl o u. an91n1 te1Lrar a bn, mücevher, inci, çetid çqid kıymet· lekette kadın bopmak hem adet deısu, · 

Bunu hocaya teklif etti. al - L • • K d ba } ..., mlllL ıçın a ıya ı vurdu. i tatlar gösterdi. hem de büyük ayıptır. Ben bOf&IDam. universitede yedi fakülte vardır·. Ta. 
Hoca kabul etti. K d a ı: - Ey yiğit, dedi, bütün bunlann hepsi Hoca kızdı: rih, coğrafya, bioloji, fizik, kimya jeol 
Beraberce Kabeden kalkıp Baidada - Bu it hülleııiz olmaz. benimdir. Anamdan babamdan kalma ı - Ne diyorsun.. Diye baiırdı.. Ben ji, mekanik - matematik. ' <>-

geldiler. Dedi. Hoca kimi bulsun da hülle yap- mirastır. Hocada olan mallar da benim- eeni doğru, namuslu bir yiğit olarak bil- Moskova üniversitesine merbut H:-

Şehzade, hocanın evinde bir kaç gün tını d. Se 1 1 d N. · b.. l auın n. ır. n eğer beni bopmaz ve kan ığa dim. Sana inan ım. ıçın oy e yapıyor- araştırma enstitülerinin adedi de on bır· _ 
misafir kaldıktan aonra ona: H .. 11 d k •--d b' l'L L--L ı_ b / u e eme IUl ını ır gece w; .-,.a- 1ta ul edersen bu malların hepsi senin sun?.. ~ir. ~ne üniversiteye merbut olarak 

- Ben, dedi, böyle işsiz güçsüz avare ama nikahlamak ve ertesi •bab ondan olaun. 1 Şehzade de: uç muze (antropoloji) , astronomi zool 
oturmak istemiyorum. Ben usta bir terzi- bopnınca tekrar almak demekti. Din ka- Şehzade bu teklife razı oldu. - Benim yaptığmı allahın emri ve ji), bir nebatat bahçesi ve bir bü ' .. k ~ 
yim. Eğer terzi dostun vana beni onun nunlan böyle diyordu. Hülle yapacak Kadın: peygamberin kavli değil midir) tüphane mevcuttur. yu -
yanına ver işleyeyim, dedi. adamın çok emniyetli olmuı lbundL - Biraz sonra, dedi, hoca gelecek ve 1 Dedi. Vaktiyle doğrudan doğru a ·· . . 

Hocanın bir dost tenisi vardı. Şehza- Evvela kadına bir teY yapmamuı f8rttı. sana haydi kadıya gidelim diyecek. Sen Hoca bakb ki çare yok. Kadıya gitmek teye merbut bulunan huk~ :;nıversı-
deyi aldı, terzinin dükkanına götürdü ..-e Saniyen sabah olunca bOfUDUI 1&mnch. benim kadı ile madı ile itim yok, denin. ide netice vemüyecek. Vaz geçti. Kah- re gibi bazı fakülteler 50 ' lp vesaı. 

. . Bunl ----L . tli amuııl Ei ,.__.,Ll L-- d da b. d h v , n sene er zar-tavsıye etb. an ya..-.- emnıye ..-e n u er nuuuı ını llV9"' ene o zaman ız. nn an asta olup yatap düttü. fında, tamaıniyle müstakil .. 
Teni onu almağa razı oldu. Şehzade bir adam düfil:ntlrken batırma hemen bi- de kaclm bopmak adet değildir, cevabı- Şehudeyi yanına çailrdı : haline konulmuş bulunm:u:eseler 

bir köşeye oturup ça111maia bqladı. liın tehzade geldi. Dl 'Ytll'inin. . müesseselerdeki talebenin ı!d · Bu 
Ustan bir kaftan biçip eline nrdi. - O ıariı> bir adamdır. Ona bllle • fehnde bana da razı oldu. - B_tTJIBDj - Qn olarak ~000 dir . an ise, 

Sonra hoca: . olıJll açık ol
- Var git yiğit, dedi-

1 )111ıt dua et-

Se . . . b: .. )ıaYli 
~~~~~~~~--~un.-'-~-~-nın--'-'--ıç.ın u ------~~~_.__~--~----~~--------~~~~~----~------------------------------~--------~ 
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Dünkü ve Bugünkü 
Hava Durumu ..... -~~~-· 

! Ankara 1 (ö.R) - Hava raporu: Bu
: gün suhunet Karadeniz kıyılarında 2 
E derece dü.şmüş, diğer bölgelerde 1-1 de
! rece arasında yükselmiştir. En yüksek 
~ suhuneUer Antalyada 10, Sinopta ll, 
: Adana ve Mersinde 12, Izmir ve Çanak
: kalede 13, Balık.esirde 14 derecedir. 
: Ege ve cenup Anadolunun garp taraf: 
: larında hava yağmurlu, canup şarki 
; Anadoluda karlı, diğer bölgelerde çok 

bulutlu geçmiştir. Rürg1irlar cenup Ana-
8 - doluda şimali şarkiden, diğer bölgelcr-

Onu gördüm. Vaziyetimden ~h• de umumiyetle şark istikametinden sa.
ettim. Şirketin Zongul1alıta~t ma- niyede en çok 5 metre süratle esmiştir. 
denlerinin muhcuebesınde bır me- MUHTEMEL HAVA VAZIYEfl: 
murluğa beni tayin ettireceğini te- yurdum uz bugün y unaın..ıanda ıruır-
min etti. Çok para verecekler. kezl~n ve ıtalyada fırtınalar yapan al-
llfuntazam bir gelirimiz olacak.. ~ .. 

k d çak tazyikin tesirine gireceğine gore _ya-
Orada fada masraf ta edece e- h Trakya Kocaeli böl@elenyle 

... L • rın ava , 
ğiliz. y apacagımız e1<onomt saye- orta Anadolunun garbı.nda ıkapalı ve ya-
ırinde üç d-Ort une sonra tekrar g· ı•lı, Karadeniz.in şar'< kıyılarında bu- ı 
buraya geliriz. Kendi malamız ola- ' .. 

S b !utlu, di"er bölgelerde kapalı .v<> mevzu 
cak .mul bir ev alırız. onra.. :ı " da .. - h l va<n•lı olarak geçecektir. Yurdwnuz evin bir odasını da, alır araın Y"- • e-. • 1>9şl oağı 
Neler kona .... ycrduk .. Hani bir havaların yeniden roğumaga ıya 

,- tahmin edilebilir. Rüzgôrla<: doğu A:M.-
yavrumuz da clacakfı. ı,te evimi- doluda sa-kin, Karadenizin §ark .ı.~
zin bir odasrnt da yavrumuz için riyle orta Anadoluda cenubu §arkideıı. 

1 hazırlarız.. ky da simalden, Egede ce -

\ 

Söyle .. Söyle Necdet .. /malsız Edirne, Tra a. · d . . --..l-.iwle 
k r tan lı:uvvetlice, Kara enuın ..,..._ , 

olma .. A1kımı~ı ~I · .ma.d.. B . ~up denizinde kara yelden mutedil ı..-
Sadanın """' lttr yor u. enım ge . 

i iae
0 

kalbim çatlıyacak gibi ÇQrpı · b'; balin~:.:cc::::ada bulutlu geç-ı 
1 yor~u. Hani eğer Şc::.dan bu 1 .,,._'!-1.a mis:."';;n b~ük s..hunet beş derece, 
benı kuca!rlıyacak olursa butudn h · tazyiki lOl7 milyM<kr. Istanbulda 
zengin hülya ve rüyalartma ve a ıı:va taz iki lOl1 mi\ibar<Ur.Is_t~ulda 

l • ·d· va y lOli etme ı ı ım.. suhunet 13 derece, hava ~ki · 
Onunla beraber Zonguldak de_- milibardır. 

Şadan, bir mü~de! böyle ve 
gözlerini bana dakmıf .. d~d~kta~ 
aonra çok ağır .. çok huzunla bır 
sesle: 

_ Necdet, dedi. Eyi bir yuva 
kurmalı için mutlaka ik~ ~alan'!' 
aynı suretle düfünmesi, ahi kalbın 
aynı mretle çarpması lıiz~d~r. 
Bruw sen benim kadar bıltrsın. 
J:z;dioaç iki tarafla bir firkeltir. ve 
ı.... .,;.ı..t:-.. iJU • .nrıwnuı .Js-:o.<f 3,1~: 
mu? 

Şadanın bu ihtarı lıarfısında 
altta kalmalı istemedim. 

- Yani.. ne demek istiyorsun 
dedim. izdivaç firketinde benim 
ortaklık vazifem hizmetçilik, af
çılık, bula1ıkçtlık mt? Ben sana 
varacağama zengin bir adama va
rtr istediğim gibi hayat sürerdim. 
Senin gibi metelikıiu varmakla 
hata ettiğimi anltyorum. Bana bir 
hizmefsi tutmaktan bile iiciuin. 

Sözlerimin Şadanm üzerinde 
bıralıtağt evvela hayret aonra da 
derin bir teessür oldu. O beni bu 
halde hiç görmemifti. Yüzüne ... 
gözlerine bakamadım.. Bakmak 
istemedim.Kendimi yatağama ata. 
rak ağlamağa bafladam. 
Şadan yanama usulca oturdu. 
Ağlar gibi bir aesle: 
- Necdet .. dedi. Demek afkt

mız bir rüya .. bir hayal imif .. Hal
bqki ne kadar da mesut idik ve 
mesut olacaktık. Necdet.. Beni 
dinle .. Bir kaç gün evvel bana ya
pılan bir tekliften aeni haberdar 
etmemi,tim.Bir kömür firketi ida
re heyetinde bir arkada.ptm var .. 

diği yere <{ilmeğe .. ıonra annelı
f.ie .. çocuk dadılağına mahlıiım ola
caktam .. 

Bir an .. bir ıaniye.. insamn bü
tün hayatını .. taliini değiştirme
ğe çok bile.. · 

Ve ben ipe bu iinda Şadanın 
kolları arasma her.elimi atsa idim 
ömrümün sonuna k<ıdar ef,.mli 
geçecek bu hayatımı b:ı hale koy
maz .. saari?fİmİ e'ö'"clen kat;!r -
m!'.~.d,m. Fakat dediğim gibi .. ka
der!. 

~;""J_; icint derin J~..,.in Ç41!htİ. 
IJeoam ettı. 
- Şadanın gittikçe bana ao -

kulduğunu hiHettim. Ona sert bir 
aesle: 

- Sokulma bana.. elbisemi 
burufturavoraun. 

Dedim. Y aııap yavaş ayağa kalk
tı. BaJtmı ona çeııirdim. 

Yüzünün rengi atm1.1, gözlerinin 
baktfı korlıunr#apnı1ta. 

--Sanki beni ilk defa görüyor
musırun gibi öyle ne baluyorsun? 

Dedim. 
Yumruklarını •ılıtı. Yutkundu. 

Derin derin göğüs geçirdi. Sonra 
gayet holif bir •eale tane tane ola
rak: 

- Seni, dedi. Hakikaten bu 
halinle illıı defa görüyorum. Nec. 
det! ttn diinyantn en egoist kadı
nı olmakla iltihar! .. edebilirsin. 

Sonra b!r ~ey ilave etmeden çı
lıııp gitti. Nereye gitti, geceyi nere
de, naaıl geçirdi bilmiyorum. Ben 
bütün geceyi efyalarcmı topla
makla geçirelim. Sabahleyin er -
kenden de köfedeki balıkalılon 
Numan beye telefon ettim. Geldi 
beni baııullartmla, el/yamla gö-

DEMiR MASKE 
' Büyük tarihi ve macera 
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Matmazel dö Brevan şaşırmıştı. Muhafız kumandanı cevap verdi: 
- Fakat, madam, siz .. siz kimsiniz? - Bizzat kral hazretleri madom! 
Matmazel dö La Valber cevap verm<>- Emrim de i,te elimde ... 

den manastırın tenha sokağının taşlan Ve sonra matmazel dö La Valbere di>-
üzerinde dört nala gelen atların nal ses- nerek: 

!eri duyuldu. 
Manastırın kapısı şiddetle çalındı: 

Iki dakika : oma da salon kapısı eşi
ğinde, şapkası elinde bir adam belirdi. 

Matmazel dö La Vailıer hu adamı. gö

rünce haykırdı: 
- M"cisyö dö Kavva .. Majestenin mu

ha r ı.z alayı kumandam! .. 

Zabit bir kaç adım atarak hürmetle 
selamladı: 

- Evet ... BPndonizim matmazel ce. 
napları .. 
Baş rahibe atıldı: 
- Mösyö .. Mukaddes olan bu meske

ne böyle htbehot girmek salahiyetini 
me kim vt>:rdi? 

- Matrrazel.. dedi. Majeste sizin sa
raya avdetinizi rica ediyorlar. Ve bu ri
calarını icabında size zorla kabule beni 
ınemur ettiler. 

Dö La Valber. mütec;sir fakat çok cid
di ve sert cevap verdi: 

- Mösyö Kavva! .. Kralın nüfuz ve 

kudreti bu manastırın eşiğine kadardır 
ve burada artık herşeyi unutmağa karar 
vermiş olan bana kadar tesir yapamaz. 

- Fakat madam .. Kralın iradesi-
- Ben kralın iradesinden daha kuv-

vetli bir emre i!aat ediyorum. Ben ar
tık sade saraydan değil, dünya zevkle
rinden elimi çekmek ve burada, rahibe
l&r arasında kendimi Allahıma vererek 

-*-
Edirne şehir plana 

Edirne, 7 (Hususi) - Profesör ~li 
tnrafından hazırlanmakta olan Edirne 
Şehir pUinının ilk kısnu bitirilmis ve 

belediyeye verilmiştir. 
Bu ilk planda Londra • İstanbul asfalt 

yolunun güzergahı ile diğer ~aı.ı yolla
nn ana hatları gösterilmektedır. 

soCUKLAR 

Edirne, 7 (Hususi) - Edirne iki sa
bahtır sis ile örtülü bulunmaktadır. So-
1(\ık ta şiddetini arlhrmışltr. Oduncular 

• • •1 ·- :~ 

Çocuk zevk ve neşe kaynağıdır .. 
Çocuğu sev .. Yılda bir lira ver .. Ço

l' çuk kurumuna üye ol!.. 
·~..7'".t::r::QGa;:u;ll!".il;n:.u:ıı:ıaııa..ı 

rünce hayret etti. 
- Anneme gidiyorum. dedim. 

Sizden rica ederim beni annemin 
evine götürünüz. Arttk Şadanla 
ya,,ıyamıyacağam. 

Zavallı adam.. Otomobilden 
bana: 

- Necdet hanam, dedi. Biliyor
sunuz ki sizi çok seviyorum. Ko
canızdan ay.-dacak olursanız aiz-. 
den zevcem olmanızı rica edece • 
ğim. Fakat eyi dii,,Uniiniiz. 

Ozerinizde tesir yapmalı iste -
mem. Eğer Şadana karft kalbiniz,. 
de bir yer, bir hia varsa ondan ay
rılmayınız. Sonra hem kendinizi 
hem de beni bedbaht eder•iniz. 

Bu makili sözlere karft isyan -
kar ve asabi cevap verdim: 

- Hayır .. hayır .. Asla onunla 
YQf•yamam. Bir daha onunla yüz 
yüze gelmek le iatemem. 

-BiTMEDi-

ya.şanıak istiyorwn. Uç gün sonra da ar
kama rahibe elbisesini geyeceğim. 

- Eyi d~ününüz ır._Jam!. 
- Kararnn çok lr..al'idir mösyö .. Bunu 

majesteye bildirebilirsiniz! 
Muhafız kl!l1landaru bu kat'i karar ve 

§idde tli az un karşısında birşey elde cde

miyeccğini anlıyarak baş rahibeye dön
dü: 

- Madam, dedi. Benim bir ikinci va
ziienı daha va1·. Birinci vazifemi netice-
1endiremediğime nıüteessirim, fakat ha

mili bulunduğum ikinci emrin infaz ve 
ifasına hiç bir mani yoktur. 

- !kinci v~zileniz nedir mösyö? 
- Bir saat evvel buraya bir genç kız 

getirildi. 
Baş rahibe Suzan dö Brevaru i')'1retle: 
- Evel. dedi. Işte burada .. 
- Kral hazretleri onun hakkında ver-

diği ilk kararı d~ürdiler ve bu genç 
km derhal bana teslim etmenizi emret
tiler. 

Suzan inledi: 
- Allahıın, bana yine neler yapacak

lar? 
Ve sonra diz üstü ç;;kerek baş rahibe

ye doğru süründü: 
- Muhterem valide .. Yalvarırım si

ze .. beni himaye edi•· • .. beni kurtarmız. 
Baş rahı1ıe başını çevirdi: 
- Sizin i~in hi~ bir şey yapamam-

zları 
(Yeni sırcn) Baypk anketi 

Erkekle içi 
Cehennem olan bir diyar 

H - h k k d d d r Kocayı kadın secer·· Ve bı.ktığı 
Burada butun a a ın a • · ' ı · d d" 

d d r Memleket tamamen kadınların e ın e ır 
zaman OnU kapl lŞOYl e e • d"lrn k . . ne 1 Evlenmeden evvel bekaretini kaybe-"k taraf dan kapı dı.şarı e ı e ıçm Doktor Hügo Adoll Bernatzı • ın den kızm genç ya.;ta öleceğine inanu 

d k "k lazunsa yapar. d" ki b"T k 1 taralm~an _ya~ mtf tı:t. ' : km- Ecl<elı:.. Karısına ihanet edemez. Fa- !ar ve bunun için ır u un ız ar_ or• 
Portekiz Gınesı sahillerını pek ya . k rkeklerln sevi- da cbakirc• dirler. Fakat evlendikten 

dan sırahyan bir çok küçük adalar ara- kat.kadın 161
"'"" baş a e - sonra vücudunu istediği §ekilde kunan: 

sında bir tanesi vardır ki adı.na Orango şe~~ı tarafından koğulmuş bir erkek makta serbesttir. Orango Grande ada
Grande adası derler. . dab .. 1 . sındaki evli kadınlar arasında ve koca-

Bu adada yaşıyan insanların adet ve 1 artU: bır. a gu~~v erur. kızın gösler- sından başka en aşağı üç, dört dosltl 

ahlak.lan dünyanın diğer taraflarında -~ge\~ı:~=e tale~'::, itiraz edecek olrnıyan kadın görmedim. :Coc~sı bu mü• 

Yaşı=n insarılara nazaran çok garı.p digı aş ' . . b" f l'ke"'r Çünkü nasebetlere sesini çıkardıgı gun eşyala-
,- olursa onun ı~ ır e" '" · k l • 

faI'klar gösterir. bö ı bir erkclt adanın bütün ka· rını toplayıp evi terke mecbur a acagı-
...... _, ____ "\ .... .J.. 'h::1~r. hilSmaz nazarı Y e yapan ..ı 1 .1:\.:ıv nı hilir ve .. susar .. 

rın dünyanın niç bir yerinde görii.lmiye- için yapılacak şey aitık: tası -=-ıaragı -JJP- ı:S'I!OOaaa Ka.ua1 no..t\..ıuuy~u. ve:: ı.:ı h.t=h 
cek şekilde hüriyet ve serbestisi oldu. layıp burasını ebediyen terketmekten mahkfim.iyetinin sebebi adada hüküm
Bir az sonra da anladım iti Orango ibaret kalır. dar olan hükümdar ailesinin erkelı: ev
Grande adasına erkekler değil, kadınlar Kadınların bu kadar serbest ve genç !at bırakmadan sönmesi üzerine tahta 
hakimdir. Bu adaya civar diğer adalar- kızların tamamen denecek derecede bir kadınuı geçmesi olmuştur. Ve bu ta
da erkekler, her yel'de olduğu gibi ida- çıplak oldukları bu adada bekaretin çok rihten itibaren de erkekler bir zaman 
reyi ellerinde tutuyorlardı. Fakat bu büyük bir değeri vardır. Bir genç kız, esir olarak kullandıkları kadınların bila 
adada erkek, en tabü hakkı olan evlen- evlenmezden evvel asla bekaretinden istisna esaretine girmişlerdir. Erkekle
me hususunda bile büriyete sahip de- fedakarlık yapmH. Bu bir iffet ve ah- rin lehine olan bütün kanunlar, usullar, 
ğildir. Hatta istediği kadını almak şöyle lak meselesi değil .. Bir itikat meselesi- nizamlar tamamen d~ ve bunlat 
dursun, kadına evlenme bile teklif ede- dir. tersine çevrilm.işlerdir. 

mez. Bilakis burada erkek karısını de-
ğil, kadın kocasını intihap eder. 

Bu adanın erlı:eltleri eğer kendilerin
den hoşlanıp ta kocalığa lütfen kabul 
edecek bir kız bulunmazsa ömürlerinin 
sonuna kadar belir kalmağa mahlcUm 
olurlar. 

Evlendikten sonra da bekarlık korku
su devam eder. Çünkü kadın kendisine 
itaat etmiyen veya artık hoşuna gitme
meğe başlıyan kocasını istediği zaman 
k.ıpı dışarı edebilir. Erkek karısına ken
disini niçin koğduğunu soramadığı gibi 
ada kanunları bunun sebebini söylerne
ğe kadını da mecbur tutamaz. 

Erkek eğer evlendiği kadınla mesut 
değilse bu hayatı ölünceye kadar sürük
lemeğe mecburdur. Ve yahut ta karısı 

dedi. Çünkü buraya gelmiş olmakla be
raber majestenin emri altından çıkma
dınız. Siz.i buraya kral hazretleri gön · 
derdi. Yine kral hazretleri aldırıyor. 

Matmazel dö La Valıber genç kızın ya
nına gitti. 

Onu diz üstü çöktüğü yerden kaldır
dı. 

Göğsüne bastırdı. 

- Ümitsidiğe düşmeyin .. dedi. Ben 
burada sizin için de dua edeceğim ve 
belki cenabıhak duamı kabul eder ve 
sizi bir gün selamete çıkarır. 

Matmaz.,I Suzan dö Brevan yaşh göz
lerle kralın muhafız alayı kumandanını. 
takiben manastırdan ayrılırken matmı>
zel dö La Valber de baş rahibenin yanın
da du çökmüş ve: 

- Muhterem valide.. demişti. Bu 
genç kız .. hakikati söyledi.. 
Baş rahibe hayretle haykırdı: 
- Nasıl?. Samajeste bir piç mi?. Bu

nu sizde mi söyliyorsunuz matmazel dö 
La Valber? 

- Muhterem valide .. Sizden rica ede
rim, artık bana bu isimle hitap cbneyi
niz. Ben artık bütün günahlarımı affet
mesi için Isarun ayaklarına abldım ve 
bütün ömrümü cenabıhakka kendim ve 
(O) nun için dua ile geçireceğim. 
Baş rahibe bir müddet düşünceli ve 

dalgın kaldı. 

DALADYE 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

arrusu muhakkak surette izhar edile
ceılcse o zaman (durunuz!) diye haykır
mıılc icap edecektir. Ben, Polemikten 
hoşlan.mıyorum. Memleketimiz aleyhin
de yapılan Polemlklerin Fransayı birli
ğe sevkelrni§ olduğunu hatırlatarak bun
lara teşekkür ederim. Fransa müstemle
ke imparatorluğu üzerindeki hak.larıru 

tamamen muhafaza edecektir. Şunu tek
rar ilan ediyorum: Fransa bir santimet
re toprak venniyecektir. Tehditlere ve 

korkutmalara kulak a..ınıyacaktır. 
Roma 7 (Radyo) - B. Daladiyenin 

Tunus ziyareti esnasında Italyan bayra
ğının yakılması hadisesinden doğan he
yecan devam ediyor. Fransız polisleri 
Italyan aleyhtarı nümayiş ve taarruzları 
mentemeğe teşebbüs bile etmemiştir. 

Tunus Italyan genel konsolosu Fransız 
umumi valisini ziyaret ederek B. Dala
diyenin ziyareti esnasında yapılan Italya 
aleyhtarı nümayişler ve Jtalyan bayra

ğına hakaret dolayısiyle Italyan cemaa
tinin infialini resmen beyan ebniştir. 

Bu nümayişlerle, Italyada muhafaza edi
len sükfuıet bir tezad teşkil etmekte ve 
çcneb! gazeteler tarafından da kaydolun
maktadır. 

cTaymis> gazetesi diyor ki: B.Daladi
yenin Tunus seyahatini bir tahrik te
lakki etmekle Jtalya hataya düşer. Fran
sa sadece hiç bir arazi terketmek iste
mediğini bildirmiştir.Zaten Italyanm da 
yaptığı, Fransanın asla tatbik etmemiş 
olduğu 1935 anlaşmasından feragatten 
ibaretti.> 

cDaily Mail> şu mütaleadadır: Italya 
pelı: aJA. bilir ki er ve geç Fransa utlaş
ma yoluna girerek Cibuti demiryolu, 
Süveyş kanalı kumpanyası ve Tunusta
ki Italyanların statüsü hakkında müza
kereyi kabul edecektir. 

cDeyli Ekspres• buna mümasil bir 
mütalea dermeyan etmekte ve B. Dala
diyenin Akdenizde Italya ile Fransa 
arasındaki nıünasebetleri ıslah arzusun-

Toluna döndü 
da olduğunu yazmaktadır. 

Bu sırada Fransız gazeteleri Almanya 
ve ltalyayı birbirinden ayırmağa matuf 
neşriyat yapıyorlar. Roma - Berlin mih
veri hakkında cGringoire> gazetesinin 
B. Hitlere mülakat şeklinde atfettiği ha
berler D.N.B. tarafından resm<?n tehip 
edilmiştir. 

«Hamburger Fremdenblab bu manev
raların gülünç olduğunu ve B. Hrtlerin 
yeni yıl nutkunun buna kafi bir cevap 
teşkil ettiğini yazıyor. Bu nutuk Akde
niz meselesinde Almanyanm alacağı va· 
ziyete dair hiç bir şüpheye imkan bı -
rakmıyan bir cümleyi ihtiva etmektedir. 

Eski Fransız başvekili Blum bile 
cPopülen gazetesinde itirafa mecbur 
kalmıştır ki mihverin mevcudiyeti ve 
sağlamlığı Almanya ve Italyanın harici 
siyasetlerinde temel prensip halinde kal
maktadır. 

Paris 7 (Ö.R) - Oranj şehrinde be
yanatta bulunan B. Daladiye demiştir 
iri: 

cBen, bir idrak işi yaparak memlekı>
time ve Avrupa sulhuna hizmet etmek 
istedim. Fransa, ve dünyayı harbın mu
sibetlerine uğratmamak için dalına mü
cadele edeceğim. Böyle konuşmak. fena 
bir Fransız gibi mi konuşmaktır. Sulhu 
hudutlarda muhafaza etmek için bir 
memleket daima çalışma halinde olmalı
dır. Eğer çalışması zayıflarsa gece gün
düz silah i.rofil ederılerin şikirı olur. Şu
nu beyan ederim ki her güçlüğü nizam, 
mesai ve sulh içinde yenmek için Fran
sızların vazifesi birleşmektir. Uzak müs
temlekelerimiz umumiyetle Fransızla.. 

rın birlcş~esini istiyorlar. Biz onlara 
ınetodfk bir çalışma örneği olmalıyız. iş
te bu fikirle Parise dönerek vazifeme 
devam edeceğim. Oranj prenslerinin şı
arı olan şu kelimeyi kabul ediyorum: 

t:Muhafaza edeceğim_. evet, nizam ve 
mesai içinde Fransızların birliğini mu
hafaza edeceğim, çünkü Cümhuriyeti ve 
demokrasiyi korumak için bu en eyi va

sıtadır.> 



-"ARiFE 9 

.. - .~~~~~~~~~~---~~~~~~~~__,._~--·:ıwe~~~~~~~~__,~~=~·~~~S~AHIF~~E~7~ 

rat 

' '/YZ//.,7T~ 

•2••····· ..... ~ 
eııea•••••••••• ................. 

• • 
1 e 

Oyrin en 
k k O - Filip, dedi, bak, seni şimdi güzel 
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- HER GUN BİR REÇETE -

B kırı antimvan'la 
ka lama .. arşı ı ev e b d k" bir kıza takdim edeceğim .• • Bugiin be-

basamak merdiveni indi, aıın a ı ge· 
l · ş· d" k"" nim bayramım da, onun için çiçek getir· l 5 G p 

v 
insanlarda nasıl 

nİ§ kenarlı şapkasını ~üze ~b.- ım ı _0 - r. c roto antımvan klorüu 125 
.. ..

1 
r yoluna dogru gıdıyor ve hır· miş .• · Gr. Alkol içinde eritilir. Mahlule renk YAZAN 

ydunb~o ge ~la döni.lyor, kayboluyor. - 5f.:nin bayramın mı bugün~ Habe- değişinceye kndar asit kloridrik - tuz 
en ıre 8 b" kı ' rim yoktu.·· h 1 Aynı kapının e~ğine ba~ka ır :z: •• • ru u - i ıive edilir. 

V ctcrincr müdiirii. 
NAZIM UYGUR 

k ·· · d en Ablam her zamanki sert tavriyle: Kaplanacak bnkır güzelce temizlenir. 
Başında aynı ~p a.. uz.enn e aynı • _ Ben kendim hatırlatmak istemem. Kuduz, ılı.ayvanların ısırmasiyle insan 

ve hayvanlara geçen fevkalfıde korkunç 
ve tehlikeli bir hastalıktır. 

. I san saQlan daha uzun, daha . Bu mahlule atılır. 30-40 dakika tutulur. 
tan, ya naz • Bu sırada uzun boylu, sarışın bır kız Bu ameliye sonunda parça parlak bir an· 

timvnn tabakasiyle kaplanır. bukle bukle. af bak r karşıma dikilmi~ dikkatli dikkatli bana 
B ·m bulunduiuın tar a ıyo . Çok eski zamanlardan beri kudu

zun köpeklerin ısırmasiyle insanlara da 
geçti!,'1. bilinmekte idi. Ancak köpeklerin 
kudurımılnrındaki sebebi hayvanlnnn 
sıcak yemek yemesine veya susuz kalma
sına veya .. hvani hislerinin 1atmin edil
memesine atfederlerdi. Bugün ise ku
duzun sinirlerde ve hatta beyinde yaşa
yan ve çoı::alan ve :kuduzlu hayvanların 
s:ılynlarında bulunan mi:kroplar tarafın

enı • . kili ordum bakıyordu. 
Gayri ihtiyari gen gen çe y . ' K d . F"I" P . '-

d 
b . .. bilir _ ar eııım ı ıp, anste avuıı;at. .. 

ALBOMIN HARCI: 

Sanki bu karanhk oda a enı gore • Kıza selam verirken: 
. "b. H a sıcak sinek te var. onun Çimento ile yapılan sıva, ince döşeme 

gibi i~lerin yüzü arzu edilmiyen yerlerden 
çatlar. Çimento içine yumurta akı ilave 
edilirse çatlamanın önüne geçilir. Ve da
'hn fazla dayanıklılık elde edilir. 

mış gı •· · · av • _Sizi tanıyorum, mamazel, dedim ... 
için lamba yakıyoruz. ık y l Biraz evvel sokaktan geçerken gördüm. 

Ik" k daha yeni kapıdan ç ıyor. a. k 
1 ız . d h kü ük gibi size hemen bir isim ta tım. 

nız. bunlar bana bıraz a a ç K d h I · 
d b

. . ız, er a • 
ı . ··ı·· l r Bunlar an ıra gene ge ıyor, gu uyor a · k .:ı•· _ Ne ismi taktınız} diye sordu. 

ı b ki r Ar a9ma ao· sarıfın ve saç arı u e ı. · • B _ Sarı bukleli matmazel. •. TAŞ iÇiNE DEMİRi TF.SB!T ETMEIC 

.. ktıg-:.ı eve doğru bakıyor. u b 1·k d w ·1 k" 1 B . nuyor, çı . • d" • _O 0 , bu ir n np egı ı enım 
Avde mütemadiyen kız mı ımal e ıyor k d · · h · de bu ı"am"ı iki kmm kurşun; bir kısım çinko ile dan husule geldiği ve ancak kuduz bir 

halita yapılır. Kurşunun çok temiz olmnııı hayvanın ısırmak suretiyle mikrobu nşı-
' · diğer üç ·ar e.'ımın cpsıne 

]ar}· \'erebilirsiniz 1. • • 
- Makavlinin kızlan pek mi hoşuna ** iyi netice verir. lo.rr iyle diğer hal" an ve insanlara da 

gidiyor}. 
Ablamı uyudu sanıyordum, ben, me· 

ğerse uyumamış. Pencereden kızlara bak· 

tığımı görmüıı. · • 
Kendisine cevaı>< verecek yerde sual 

sordum: 
B. "b" · e ne kadar benziyorlnr, - ın ınn 

değil mn . 
- Kim demiş, benziyor diye} Hıç 

te benzemezler! iki küçüğü güzeldir a~~· 
k 1 d E büyüklerının çok §Amatacı ız ar ır. n .. 

k .... v.. J yı·rmi dört yaşında. Mute· uçugu, an 
. k l t mbel bir kızdır. 

ınadıyen canı sı ı ır, e 
• ·· "'k Doktor olaca· Sonra da buTnu .Juyu · · · . 

ğım der. avukat olacağım der, ~u~llım, 
muhanir daha ne bileyim ben, bınbır şey 

1 w ' der Hep erkek işleri 1 Garip o acngım ..• 
bir kız vesselam 1 Ama en büyükleri öy-
le değil: Pol ciddi, sade çok iyi bir kız· 
dır. 

_ Ne iıı yapıyorlar?· 
- Seni bekliyorlar ... Ne şaştın, koca 

L 
. 1 • Babalarını tanırsın sen. 

eklıyor 11epsı. · · . . . 
Hiç değilse ismini işitmişsındır. E.sk;~:~ 

. . k .. !dükten sonra em a ı-
hakımmış. arısı o d ·ı h 

. d b lunmak maksa ı ı e u· 
nın ba ın a u . h l l 

l 
. . rleşmiş. Bir cıhetten a ~ ı. 

rayn ge mış. ye v• b 
1 

• ·n iyi bir yer degıl urası. 
Fakat kız an ıçı w 

F ı madım ..• Fakat ablacıgımın aza sor 
•11 buraya gel diye neye bu kadar 

bana ı e 
• ettigvini anlıyordum. (Ablam. bl"n• 
ısrar b"" ""k .. ) s·· 
aen on beş ya~ .. uyu tu~. . urgonya-

d k
. bu küçük koye benı, hiç olmazsa 

a ı . l w B . h f gel diye ısrara çagırmıştı. c-
bır a ta ' 

,. k I a karar veren kadınların bir 
kar a m•Y 

w 'bi 
0 

da ba~kalarını evlendirmek 
çogu gı B . .b. v t tulmuştu. enım gı ı, yaıı-
hastalıgına u . k 

ha larnış hır adamın artı ev· 
lanmıyn ş td•W· f'k · . b. olması lazımge ıgı ı rın-
bıırk sahı ı h b .. .. deki ııonba ara otuz eş 
d d" (önumuz 

ey 1
• • d m ) Bundan başka avu· 

yaşımı bitirıyor u . d 
k tt ve Pariste tek başıma yaşıyor umk. 

a ım .. 1c·1 metre uzakta te 
P . n iki yuz ı o 
arıste bu Ameli Ablamdan iha-

hısım akrabam. k · . . hatırını kırma ıstemem. 
retti. Onun ıçın. h ede işler de iyi 

O zaten yazı an 
. . sene Ablama yakında tekrar ge· 

gıtmıyordu. . . hunları söylerken 
leceğimi söyledırn 'e h d w ·1d· 

.. .. d k" •evinç hiç te sa te egı ı. 
yuzum e ı"' ** ... t . . h t etmesını ıs er··• 

1 b" z ıstıra a 
nsan ıra . k .. deki istirahat da 

Fakat bu ~üneşh oy k" d Kah 
. . O idirnin fev ın e. . . ' 

ne ıstırahat 1 m v bü ük köy yoluna 
cinlerin top o}'nadıgı. yd m Kah bah· 

·çıyor u . , 
baka baka sigaramı 1 

h eye girip çıkıyo· 
d ·e evden ba ç ,.. .. 

çe en e" • I k ıyorum. '- un· 
k w k faza çı m rum So aga pe ld" 

· . b" romatizma ge •· ·· 
kü dizlerıme ır _ idim otur· · önune ge • 

Gene pencerenın . t bir ka· 
dum Sokaktan. elinde hır sepe. v wır 

. Ciddi bir tavırla, agı~ .ag 
dm geçiyor. bakıldığını bılıyor, 
yürüyor. Kendi ine 

her halde ..• 

Ablam: d b"r türlü •. d w t ma ın ı , _ Kederlerını agı a . 

Çok güzel bir kız. Güzel siyah gözleri f i nnlaşıldı. Kuduz hastalığına kö-
var ..• Sesi çok tatlı, çok ahenkli ... Ah- 29 pek, kurt ve tilki gibi <'t yiyen ehli ve 
lam bir de onun için burnu büyük deri 'llahşi hayvanlar tutulduğu gibi ekseriya 

Kız. bahçeyi işaret ederek: bu gibi hayvanların ısınnasiyle bütün ot 

k d d B . h Edırnc, 7 (Hususi) - Her sene kıc: yı"y"n fnuvanlar ve insanlar ve hatta ka-- Çıksa·, e i. ugun ava ne gü- . . d ~ '" ·v 
. mcvsımın e su altında kalan ve buyuz·· - tl h ı•1ar da tutlılurlar zel değil mı? Bumda canınız sıkılmı· d h b l . ruı ı nyva • · 

' .
1 

. b d b" en er a tınıdan hır çok zararlar gö- Bundan otuz sene eveline kadar mcın-
yor mu? Bı mıyor musunuz, ura a ı· Ed. 

1 K d 
. ren ırncnin Bosna köyü arlık hu leh- leketiınizde kuduz vak'alarına çok rast-

ziın gibi komsu arınız var. ar eşım Pol likcd . 
k ı k H k k b 1 d s· . en tnm:ımıylc masun bulunmakta- !anırdı. Çünkü köpekler öldürülmez, 

avu at 0 aca . . . - u u a aş a ı. ızın- dır. k d 
le Paris hakkında konuşmay& ae kadar S . 

1 
. ··ı d. . . . çoğalır ve bunların arasında u uza 

isteri..· 
Jlk görü me kısa olurmuş... Memle· 

ketin adeti öylemiş ... Güzel Jan topukla· 
rının üzerinde bir dönerek bizden aynl
dı. Arkasından tebessüm ve sihir bıra· 

karak çıkıp gitti.·· 
Ablam: 
_ Nasıl? diye sordu. 
_ Şayanı hayret bir kız!. 
_ Şayanı hayret hal Güleyim bari! 

Her şey için böyle çapkın kızdır ol .•. 
Ne haksız 1 Kızın neresinde çapkınlık, 

samimiyetsizlik, hafif meşreplik buluyor
du sanki ablam· Jan sade bir kız. bir ku-

u ış erı mu ıcn ısı Azmının yaptığı tutulan bir köpek diğer köpeklerle boğu-
keşif üzerine Bosna Köyünde yapılmış şur, onları da ısırarak hastalığı nakle
olan scd ve mahmuzlar geçenki :scylap- derdi. Bu arada kuduz köpekler insan ve 
tan tnmamiyle Cızade kalmış ve köy hal- diğer hayvanları da ısırdığından kuduz 
ki içli bir sevinç içinde ça]kanmıştır. vak'aları artardı. Bugün ise hayvan sağ

Aldığımız bir mektupta genç ve kıy- lık zabıtası kanununun tatbiki ile ku
metli mühendisimiz bay Azmiye bu hu- duz vak'aları çok azalmı,.qır. 
susta teşekkür ediliyor. Kuduz bir 1ıayvan tarafından ısınlan-

lar kaç giin sonm kudunırlar? 
dım. Kuduzlu hayvanların diğer bir lıayva-

Bir halta sonra adliyede Maksimin nı ısırmasile hastalığın başlaması arasın
kiıtibesi sıfatiyle mahzun tavırlı. küçük da hir zaman geçerki buna tefrüı müd
bir nvuknt kız karşıma çıktı. (Böylesi- deti denir. Bu müddet ısırılan şahsın 
ne ciş arkadaşı~ diyorlar, daha iyi gidi- nevine, yaşına ve ısırılan mahallin bey
yor.) Kız L>ana mühim bir adamın, bir ne yakın veya uzuklığına göre değişir. 

suru varsa o da güzel olduğunu unutma- d. · • M k · · nva ıçın a sımı aradığını sÖ) ledi: Kurt ve köpekler diğer hayvanlardan ve 
sı ..• 

Nihnyet bir gün Makavlinin en küçük 

kızını da gördüm. Ablası ile beraber bi

ze gelmi lerdi. Zevkler ne kadar faıklı 
oluyor! Bu Pnl h;ına ,...ı. .J~-··ı- L!- t. -

göründü. Hnttiı, Jana, bakarken gizliden 
gizliye onu kıskandığını sezer gibi olu
yorum. Jan öyle bir kız kil ... 

ikisi gittikten sonra ablam tekrar sor
du: 

- Ne diyorsun?. 
- Fikrim değişmedi. 
- Demek hitla öteki çapkın hoşuna 

gidiyor ha? Pekala, madem onu almak 
istiyorsun ... 

- Kim dedi alacağım diye! Sonra ba
kalım o evlenir mi benimle?. 

- Al Onu hiç merak etme. Sen şim· 
di Parisc gider!lin ... Malum ya, biraz 
hasret kalmak lazım, böyle.~i daha iyi 
olur •.• H, men sen şimdi git ve arkadaş· 
lannın ar. .asından bir tane de Pol için 
koca. hulınıya bak ... 

- Çok acele bir iş. Fakat M. Maksi- gençler yaşlılardan daha kısa bir müd-
min nerede olduğunu bilmiyorum. det içinde kudururlar. Yüzünden ısırı-

- Fakat her halde kendisini rahtltııız lan ayak veya elinden ısırılan bir hay. 
etmemiz doğru olmaz. vana nnzaran daha C'l"ken kudurur. Kö-

a....a.... - .. - o-•--- --····· -~'"':S-· •• r- • 

Çünkü ablamdan telgraf gelmişti: 60-70 gündür. Beygirlerde ve sığırlarda 
cArkadnşını derhal çağır. Dava için '30-60 gündür. Nadir olarak bu müddetin 

derhal gitmesi lazım. Sen de buraya gel. bir iki sene kadar uzadığı da vakidir. Jn-
-Ameli.> sarılarda 13-60 gündür. 

Derhal ablamın dediğini yaptım ve Köpeklerde kudıız iki şekilde görülür. 
o akşam1'.i trenle hareket ettim. Biri mütehevvir ıkuduz diğeri sakin ku-

- Ooo ! Gel bakalım... Arkada ın duzdur. Mütehevvir kuduza tutulmuş 
gitti. köpeğin ilk önce neşesi kaçar, birdenbire 

- Tahii ..• Telgraf çekmiştim kendi- kcdCTleııir, rast ~len yere yatar ve biraz 
sine ..• Demek işler uymadı ha?. yattıktan sonra birden bire kalkar. 

- Haddinden fazla uydu hatta ı Mak· Kuyruğunu bacakları arasına sokarak 
!!İm senin kıza iişık oldu ve neredey~ korkak bir hnldc karanlık yerler arar, 
düğün gününü kararlaştıracaktı. Kendi- eşyaların aralarına gizlenir. Sahibine 
ııine: cB k. Pol ne ciddi kızb dedik, istemiyerek itaat eder, bazıları da aksi-

f 
ne olarak rok yaltaklanır, sahibine sü-

akat o mütemadiyen çapkın kızın pe· " 
rünUr, oynar, zıplar. Bu gibi köpeklerde 

şinden koştu. Dedim ya, erkekler bir 
sahibi bile hastalığının farkına varmaz. 

şeyden anlamaz!. Fakat bu halleri çok sürmez, her saat 
Ablamla beraber gene aynı mesele hayvanın hareketi değişir. Hayvan elleri-

- Anlamıyorum ne demek istiyor- ·· · d d .. ·· · b 1 k Y 1 uzenn e uşunmıye aş amıştı · a • le yeri kazar, mütemadiyen hareket eder 
nız, bu sefer mesele daha kanşık bir ıe· birdenbire durur, etrafı dinliyor gibi va-sun? ... 

Ablam sadece kil almı~tı. ziyet ahr, havlar, :sıçrar, homurdanır. 
- Erkekler zaten bir -y anlamaz de- A b M k p ı · d·v· ..- - ca a. a simin, o u ıste ıgı Eğer bu esnada hayvan okşanmak istc-

di, sözü kesti. 
Fakat sonra tenezzülen izah llıtfunda 

bulundu: Kızların babası evvela Polü 
gelin etmek istiyormuş. Jan da o evlen· 

dikten sonra ı;elin olabilirmiş ... 
- işi uzatnıak istemezsen. Polü alır· 

sın ... 
- Ben Janı istiyorum, canım! Ama 

baba! rı neye böyle karar vermiş aca-

ba?. 

doğru mu idi. nirse hiddetlenir ve ısırır. GüriiltUden 
- Pol kendisi söyledi... ürker, teneffüsü güçl~iı-, göz bebekleri 
- Bir arkadaşımla daha tecrübe et· açılm~ır. 

ek mi?· Isırıldıkları yeri o kadar fazla kaşır-
- Aık galiba zihnine dokundu se- lnr :ki 0 yeri yırtarlar. Dişleriyle parça

nin) Evimi nişanlanacak delikanlılar ye· }arlar, k:anatırlar. lştihaları kesilir, Taş, 
ri yapacak değilim ya artık 1. . . Bence tahta, saman, ot, toprak, deri, :kıl, paçavra 
yapılacak bir şey yok .. . Pariateki bütün gibi yenmiyecek şeyleri yerleor, ve yu
işsiz avukat arkadaşlarını çağırsan, cmi- tarlnr, öksürürler, kusarlar, suyun parıl
nim ki hepsi o çapkın kızın arkasına dü- tısındnn korkarlar, nihayet güçlükle 

Evvela Pol evlenmezse bir alay ıer... bir iki yudum içerler. Ağızların.dan :sal-
dedikodu çıkar, köyde de. onun için... Biraz durdu, sonra: yalar akar. Bazı köpekler şiddetli şeh-
Meseliı hastalıklı imiş falan derler. - Bütün hunlar benim kabahatim yal vet hisleri gösterirler. 

Kuduz CZftSı kc fedildiğı. g n.denberı k ı du-dan ölen er·n mıktan 
Kli§cmiz bir çocuğa bu aşının tatbikini gösteriyor 

şir nrka .!1yaklarına da felç gelir. Mü tema· kuduz mikroplariyle boğusarak galebı 

diyen yatar kalkmak istese de kalkamaz 1 çalmasıdır. Işte tababet alimlerinden 

z yıflar'. ta katsı~. kal'.~ ve :e~? geldikt~.n 1 me~hu~ Pastör iıımindcki zat vücutta ku· 
sonra nıhayet dort gunde olur. Bazı ko-

1 
duz mıkroplarını öldürecek olan müda· 

pekler hususiyle terbiye görmÜıt ev kö- faa kuvvetlerini arttırmak için bir a 1 bul
pekleri kuduza tutulduk\anndan sakin 1 muş ve bu suretle insanları kuduzdan ko

olurlar. Pek nadiren ısırma arzusu gÖste· ı rumakla ins niyete büyük hizmetler d· 

rirler. miııtir. 

Kedilerde: Kuduz pek tehlikelidir. Bugün kuduza karşı memleketimiz.in 
Çünkü kedi kudurdumu İnsandan kaçnr, muhtelif yerlerinde kuduz tedavihaneleri 
knryoln ve kerevet altına veya dolap içi· açılmış olduğundan bu tedavihaneleTden 
ne velhasıl kimsenin göremiyeceği yer· kuduza karşı yapılan aşılarla senede yüz. 
lere saklanır, şayet görmiyerek veya tut- lerce ki İ kuduzdan kurtulmaktadır. 

mak üzere yanına yaklac;ana ani olarak A ılannn kimseler kuduza karşı bir bu. 
hücum eder. Ayaklanna sarılarak veya çuk sene kadar muafiyet kaznnmaktadır. 
yüzüne atılarak ısırır. Ve insanın iizerin- Şurasını da ehemmiyetle bildireyim ki 
de asılı bir vaziyette kalır. Kuaurmuş herhangi bir hayvan tarafından ısırılan 

kedilerde tıpkı köpekler gibi heyecan bir kimse ısınldığının haftası içinde mut• 
gösterir ve sudan korkar ve nihayf't felç laka aşılanmnlıdır. ikinci hnftaya kalırsa 
gelerek ölürler. kudurmak tehlikesi artar. Hele üçüncü 

Beygir, Sığır, Koyun, Keçi, Domuz haftayı geçirirse tehlike kat'ile ir. Bil
gibi hayvanlarda kudurduklarında he· hassa kuduz kurt tarafından ısırılan kim· 
men aynı suretle heyecan gösterir, ısırır· aeler aşılanmak için daha çok acele et· 
lar. tepinirler, ~rurlar birbirlerini!! üz.er- melidir. Çünkı "k~&Ht di~leriylc açar-v. 

ısınldıklan yeri iddetle kaııırlar. Par· tarda vücudu mikropla aşılar ve kudur· 

çalnTlar, ağızlarından salyalar akar ni· ma tehlikesi de bu suretle artını olur. 

bnyet ayaklarına felç gelerek yattıkları 
yerden kalkamazlar. Ve ölürler. 

Kanatlı hayvanlarda kuduz korku ile 
başlar. Tüyleri ürperir arasıra takl atar· 
lar insana hücum edip gagalarlar. Nihn
yet iki üç gün içinde felçle ölürler . 

Kuduza tutulan hayvanlar dört günden 
yedi güne kadar ve bazı müstesna hal· 
lerde 11 - 13 hatta 2 7 günde ölürler. 

Fakat nadir olarak kuduza tutulan hay· 
vanlann ölmediği de vakidir. Şurasını 

ehemmiyetle bildireyim ki kuduzdan 
ölmeyip kurtulan hayvanların s lyala
nnda kurtulduktan beş gün sonra bile 
kuduz mikrobu bulunmuııtur. Ve kuduz 
hastalığının arazı başlamadan iki ili be 
gün evvelden hayvanın salyası mikrop· 
ludur. Onun için herhangi bir köpek ta
rafından ısırılan bir kimsenin ısırılan kö
pek kuduz. alameti göstersin göstermesin 
mutlaka tehlikenin bulunduğunu düşü· 

nerek hemen aşılanmasına ihtiyaç vardır. 
Evlerinde kedi köpek bcsliyen kim· 

seler her zaman içia. kuduz tehlikesi kar
§ısında bulunduklarını unutmamalıdırlar. 

Bundan ötürü hayvanlannm her dakika 
hareketlerini daima kontrol altında bu· 
lundurmalı pyet hal ve ahlaklannda bir 

KUDUZA KARŞI AUNACAK 
TEDBiRLER 

- Sahipsiz ve başı boıt dolaşan kö· 
pek ve kedileri öldürmelidir. 

2 - Ev köpekleri - ağızlıksız gez· 

dirmemelidir. 
3 - Evlerinizdeki kedi ve köpeklerle 

çocukl nnızı oynatmayınız ve şüpheli g6-
rüldüğü anda hemen ayn bir yere kapa· 

tıp veterinere muayene ettiriniz. 
4 - Her hangi bir hayvan tarafından 

ısırılıın hayvanlann ayn bir mahalde mu· 
hafaz.a altına alınması ve ısıran hayvanın 
da bir tarafa kapatılıp hükümet veteri· 

nerine gösterilmesi lazımdır. 
5 - IBJnlan insan ise vakit kaybetme· 

den hükümet doktoruna muayene olun· 

malıdır. 
6 - Kuduran hayvanın yemek ve su 

kapları imha edilmelidir. 
7 - Isıran köpek sahipsiz ise takip 

edilerek hükümet marifetiyle tutturulma
lı şayet tutulması tehlikeli görülürse öl
dürülmelidir. Fakat öldürüldükten son
ııı da la~ini muhafaza altına alarak hü
kümet veterinerine göstermelidir. 

değişiklik görürlerııe bir yere kapatıp ve- r----------------
terinerc muayene ettirmelidir. Bilhassa [ B o R s A ~f 
çoculdarın bu gibi şüpheli hayvanlara te· 
mas etmemelerine son derece dikkat et· _________________ _. 

d
. A t k hayatına yeni bir şekıl ver· 
ıyor. r ı - Ya ben Janı alıp kaçırırsam?. dedi. Sana evvela Jam tanıttım .. . Ona Bu devri müteakip heyecan artar. Ol-

melidir. Şurasını da ııöyliyeyim ki kuduz 
yalntz. hayvanın ısırmasiyle geçmez nynı 
zamanda elinde yara bulunan kimsele-

ÜZÜM 

men lıizun... ı diyor· 
- Köylere çekilip yatayım m 

) sun· · F lult evlenme· 
_ Yof O;:ıhn erken... a 

tisin artık .. · B . p 

- Hadi hadi! Şaşırma kendini 1 Sı-n burada herkes cköyün en güzel kızı> der. duğu yerde duramaz, kapalı yerde ise 
Paristesin, hen hurda kom,ularımla dar- Eğer sana evvela Polü gösterseydim, kapılara hücum eder, demir parmaklık· 
gın mı olayım? Anladın imdi değilıni kim bilir, belki böyle olmazdı. Diyorum tarı ısınr, parçalamak ister. Hattll di~le· 
ne yapacağını? Çabuk git, Pol için bana ya, kabahat benim. rini o kadar sıkar ki bir iki dişi kırılır. 
bir nişanlı gönder. Delikanlıyı alır, Pol cPeki nma, şimdi bunu nasıl tamir et· Şayet şaşkın bir halde sarhoş gibi sağa 
denilen o gi.il gibi kıza tanıtırım ... iş olup mçli? Dur, aklıma bir şey geldi. Jan has- sola giderek yürür kilometrelerle yol gi· 

rin yaralarına hayvanın salyası sürülmek· 884 Ş. Riza Ha. 
le de geçer. Onun için hayvanların ağız- 556 Pcltcrson 
lariyle oynamaktan çekinmelidir. Ku· 454 M. H. Nazlı 
durmu§ koyun, keçi ve ineklerin süt- 323 P. Paci 
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k d w•ı enı a-
Hakları da var, yo egı .•. k" b 

. t artık bir şey sanıyorlar! Halbu ı en 
rıs e b ki" •orum 
de Ameli Ablamın mira!lını e ı:ıı . 

r · b" ·., doğrusu 1 
syı ır ı,.. . d'" .. dügvümü anla-

Sanki henım ne uşu~ 
"b" ablam ilave edıyor: 

mıt gıS ı n çirkin bir genç te değil-
- onra se · 

. Y l üterken gözlerinin etrafı 
sın... a nı7: g .. .. 

S 
biraz ak duşmuş ... 

buruşuyor. açına. 

O kadar ••• 
Biraz vakit geçtikten sonra: k 
- 1 ladi git biraz bahçede otur, ıra 

1 h" az açılırsın.·· 
çıkmış gibi o ursun, ır k r 

Doğru söylüyor. Ne o öyle, me ·te~ ı 
. . · önüne geçıp 

çocuklar gıbı pencerenın 
Maknvlinin kızlarını beklemek?· 

bl;:ım birdenbire yerinden fırlad~. 
n· • "t . ,.t"ı Kendi kendine söylenır 
nır ses ıı:ı mı,. . 

cii i: 
_ Bu çocukta tam vaktinCle gelir .. · 

1 
Sonra bana döndü: 

bittikten sonra da sana haber veririz. talnnsın ··.Bu müddet zarfında Pot gelin der yolda köpekler üzerine hücum eder· * olur. Hadi git sen şimdi bana arkadaı· lerae 0 da tanrı uz eder onları parçalamak 
Trende dönerken aklıma arkadaşım !arından bir doktor gönder. Doktor kı}:ı ister. Etrafına toplanan sıhhatteki köpek· 

Maksim geldi. O da avukattı. Ben yok· iyi bakılmasını, tebdilhavaya, bir su şeh- ler mütemadiyen havladlklan halde ku
ken mahkemede yerime o çalışırdı. Ab- rine, deniz kenarına veya, dağlık bir yere duzlu köpek havlamaz: Koyun sürüleri· 
lam da kendisini pek uzaktan tanırdı. gönderilmesini söyliyecek. ne tesadüf eden!e bir çoklarını ısırır. ln-

Parise gider gitmez hemen or.u bul- Birden ablamın sözünii kestim: sandan çok korkar ve kaçar şayet önüne 
dum ve maksadımı anlattım. Daha doğ· - Doktor mu göndereyim? dedim ... insan çıkarsa ondan kurtulmak için ısı· 
rusu. hakikatin tam aksini söyledim: Ya doktor da kıza aşık olursa?. rır. Bu esnada kızgın bir demir tutulsa 
Ablamın bir davası, dedim. Fakat avu- Ablam o zaman dayanamıyarak hay- onu bile ısırır. Nihayet köpek bitap dü-
kat olarak beni tutmak istemiyor. kırdı: şer ve yatar sükunet gelir fakat yine bir· 

Baktım. Makeim derhal inandı ve he- - Öyleyse kadın doktor gönder, ca- den bire kalkar gözleri kanlı ve korkunç. 
men gidip ablamın işi ile usraşmak nr· nım 1 A 1 Erkeklerin bu kadar ahmak in- hain bir çehre ile durur. işte artık felç 
zusunu gösterdi. Bana tesc-lli vermeyi sanlar olduğunu bilmiyordum doğrusu.. gelmeğe başlamıştır. Sedası deği ir, sesi 
de unutmadı: Aşık olunca böyle oluyorlar. kısık çıkar, yutkunamaz, su bile içemez.. 

_ Görüyorsun ya, hep böyledir: Hı- Ablam şairlerin ve feylozofların '.her Sudan ve suyun gürültüsünden korkar. 
sım akraba bi1 i hula çocuk sayar! seferinde yeni bir şekilde bize anlatmak Diline felç gelir ağzından sarkar. Salya· 

Derhal ablama mektup yr zdun ve son· istedikleri çok eski bir hakikati kendisine lan akar, gözlerdeki bebeklerin biri .di-

rn işimle gücümle meşgul olmıya başla· göre tekrar etmisti. ğerinden daha büvük olur. Bakışı deği-

lerinde de kuduz mikrobu bulunduğun· 247 M. j. Taranto 
dan böyle hasta olan hayvanların süt- 149 K. Taner 

lerini içmek tehlikelidir. 140 Esnaf bankası 
Kuduz köpek tarafından ısırılan ada· 82 İ. Üzüm tarım 

mm yaraaı ne kadar derin ve büyük olur- 81 İnhisar idaresi 
sa kudurmak tehlikesi de o nisbette ar- 68 Y. E. Bencuya 
tar. Kalın elbise üzerinden ısırJmış olan 28 P. Klark 
bir adamın kudurmak tehlikesi çıplak 7 K. Akyibıit 
etinden ısırılana nazaran daha azdır. 30l9 YekOn 
Her kuduz köpeğin ısırdığı §ahıs kudur· 643514 F..ski ·ekfuı 
maz. Yapılan istatistiklerde kuduz kö- 649533 Um~ kfr 
pek tarafından ısırılmış köpeklerin % 30 N ye n o. 
ita kırkının kudurduğu görülmüştür. Se- N o. 
bebi de kuduz hayvanın ısırdığı yere aıı· 
ladığı kuduz mikroplarının kısmı azamı 
akan kanla dışarı atılması veyahut hny-
vanın üzerindclti sık ve kalın postu ve 

No. 
No. 
No. 

,. 
1 
1 

u 
u 

insanın üzerindeki kalın elbisesi mikrop· ZAllİRK 

ların ısırılan mahalle girmesine mani ol- 8 vagon Arpa 
ması ve vücuttaki müd f a kuvvetlerinin 363 balya Pamuk 
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Aşk borsası ı····Karikatıır·····ı 
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Yeni yılın ilk günü 
Holivutta açıldı ! 

•• Allo allo .. Burası Aşk borsası... Ben afk bankeri asaletlu Greta Gar· 
boyum... Con Cilberti arıyorum .... 

Geçe" yılı• Ön iki ayı içinde yıldızlan• tlfk borsa.n7«la fa.ali yetini gösteren grafik 

Sokaklarda büyük bir kalabalık na
zarları okııyor. Cünef ve net' e etrafı sar
mıştır. Yollarda konuıulanlar ne kadar 
da cazip ... Herkee, köte bllflannda top
lanmış, merakla bir ilanı okuyorlar. Is· 
terseniz biz de bu ilanı bir kaç satnla 
hülasa edelim: 

- cHolivudun çok nazik, mültefit 
ve cazip insanlan, kadın ve erkekleri, ei· 
nema dlinyasının mümtaz simaları ... Bu
gün size bir müjdemiz var. Evinizde tak

viminiz var mı blmem. Eğer varsa bnşı· 

Carbo - bir saate kadar. 

Bültenden - piyasada büyük bir ha
raret var. Yeni yıldızlar türemek üzere· 
dir. Esham ve tahvil fiatleri henüz bek· 
lenilen hadde varmamı' olmakla bera• 
her, bir iki saat sonra iyi haberlere intİ· 

zar edebilirsiniz. 
BORSA T AKVtMt 

lKiNCl KANUN--Saat on .. Borsa sa· 
lonlı.mnda biiyük bir hararet var. Atk 

kalp tahvillerinde büyük bir i.stekaizlik 
var. Fakat öğleye doğru hararet bqladı. 
Fena bir haber, borsa harici bazı muame~ 
leler olmuş, bu şayıa bankerleri tereddü
de sevk ediyor. Rudolf Valantinonun 
ruhuna bile para veren bayanlar var. 
Fay Miray göründü, acaba bir niyetimi 
var diye herkes meraktadır. Tahvil fi
atlerinde bir artma müşahede olunuyor. 
M:ıruf Stokowskynin görünmesi Garbo 
tahvillerinde bire on bir artmaya vesile 
oldu. Oh, ne iyi İş, bugün güzel şeyler 
dinliycceğiz galiba ... 

MJ\RT--Selam sana bahar ayı, inşal
lah iyi haberlerin ve müjdelerin var. Ne 
o yüzün pek somurtkan, galiba yağmura 
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Bir Amerikan mecmuMı meşhur Mi.ki Mavz, kar bey~ 
mebdei Valt Disney' e atfen ' kendi karikatüristine çizdirtmiş 

Lejyon donör ni
şanı aıa·n yıldız 

Hariçte Fraruanın ismini yükseltme
ğe yardım etmiş sanatkArlara ıLejiyon 
doli"ar, (Şeref alayı) madalyası verilir. 

- .. .. 'I ~ .......... ,,, """" ' .... ....,_._._. -s ................... ..s_ ,,,,,_ ....... ..ı....ı 

. 
olduğu ve Valt Oisney vari bir filmi neşrediyor. Bu filim, 
meemuanın hayalinde vücut bulmakla beraber Holivudun 
bir çok büyük sanatkarlarını çok şayanı dikkat bir surette 
karikatürize etmektedir. 

Burada, sinema meraklıları tanıdıkları maruf bir çok ar
tistlerin karikatürlerini bulacaklardır. 

Mesela Joe Bro~. Marta Ray tarafından öpüldükten aon• 
ra ne hal aldığı yüzündeki işaretten görülüyor. 

olnrak knbul olunuyor. Birbirlerine kur ya ve UO\'anl almış bir çok kimseler 
yilpanl::ır pek fazladır. Kay Franciz ce· vardır. Bunlar arasında kadın :romancı 
nnpl:m Baron Eric ile bir angajman iize-

0

H.ôfet Ye m•ur artist Moris Şövalyeyi: 
rinde konuşuyor. Yeni bebolerin doğ- sayabiliriz. 
mn:ıını intizar edebiliriz. B .. · _ _.: .... 1--:-~- El ir p 

ugwı sınema cu1.11t~uıutın v o-
Stokovski - Garbo birleşmesi bir pes&onun da Lejqon donör •şövalyesi» 

Fred Astar ve Vallas BcmJ yan yana ... 

beşik çinde oldu. Birbirlerine ne güzel unvaniyle taltif edildiği haber veriliyor. 
aşk masalları söyliyorlar. Garbo süzgijn Artiste bu unvan ve madalya, Fransız 
erkeği mahzun, Stokovskinin caz şefliği sahne sanatını dünyaya tanıtbğı için ha
üzerinde, elindeki mızrakla caz heyetine riciye nezareti tarafından verilmiştir. 
riyaaet ediyor. Tahmin olunur ki bu mız- ----------------nızı kaldırarak lutfen bakınız. Bugün ilk 

kanunun 2 7 si, dört gÜn soorn yeni yıla 
gireceğiz. Yeni ydın ilk günü Holivudun 
aşk boraası açılıyor. Binası hazır, dekor
ları hazırdır. Borsa binasının küşat resmi 
pek parlak olacak. Aşk pazarında şöyle 
böyle kimaelerden ziyade, sizlerin yakın
dan tanıdığınız artistler mevki alacaklar
dır. Küpt re.mine İ§tirakinizi, en iyi öpü
cüklerimizi göndererek istirham eder ve 
size, bu gece derin uykular temenni ede
rız.> 

DiKKAT, AŞK BORSASI 
ON DAKİKA EVVEL 

Af;ILDI 
AŞK F.SHAMLARJ YOKSELMEK 

O ZERE 

-Alo, alo, burası aşk borsası, tele
fonda konupn a,k bankeri asaletlu ba
yan Greta Garbodur. Kulunuz Con Cil
berti arıyor. 

Matmazelin sesi - Con Cilberti mi, ken
dileri vefat ettikleri için maalesef konuı
malı: saadetinden mahrum olacaklardır. 
Affedersiniz, bir §CY sormak İsterim, aşk 
biiJt,..,1.,.j j.-tİ!ll'T etti mi? 

pazarı ou dakikada nokta nokta Üzerin- rakın ucu, Garbonun kalbine dokunmuş 
den açılarak hafif bir yükselme kayıt et- ve delip girmiştir. 
miştir. işte, borsanın kapısından Anato· NiSAN - Romans devam ediyor. 
le Livak giriyor. Yanında Miryam Hop- Aşk tahvilleri yeıiJ yapraklar arasında 
kins var. Kulak kulağa vermi§ler, bir 1 daha azametlidir. Eddy Brant ile Her
şeyler görüşüyorlar. Sesler dağınık geli-1 bert Marıalın izdivaçları bugün kote edil
yor. Galiba iki taraftan biri ıarkı_ile ka
rışık bir şiir ııöylüyor. Con Hopkins, iyi 

Litvak hayırlı pazarlar dileriz. Ne o ... 
Elleriniz birleşeceğe benziy_or. Esham, 

tahviller lc:npışılırcasına satılıyor. Fakat 
ayrıldılar, Miryam galiba yukan salona .

1 

hava almıya çıkıyor. 
Eyvah iflaslar başladı. Miryam ve ar-

kadaşı üzerine çalııanlar esham satışı 
yapıyorlar. lflu eden edene.·· 1 

Not - Rahip efendi geldi, nikah kıyı- . 

lıyor. iflas edenlerin yanıbaıında zengin 1 

olanların haddi hesabı yok. Borsanın 1 

evlendiler ama, düğün masrafından lc:aç
mıı olmak için olacak ilk gecelerini bir 
daneigde geçirdiler ve bol hol eğlendiler. 
Con Coni V eamüller de ormanlardan ge· 
lerek bizim diıi yaldız l..upe Velezi ka
çın verdi ve kandırarak evlendi. 

çanlan çalınıyor. 

ikinci not - Yeni mÜfteriler geldi. Çocuklann sevgilişi Lorel ve Hardi 

Alice Faye, Tony Martin, Lois Rainer, 
Loretta Yurıg ve arkadaıı borsanın ka
pıeından girdiler. Borsanın kapılan ka
pandı. 

ŞUBAT - Havalar serin, fakat gü
neş vücudunu eksik ~tmiyor. Sabahleyin 

rniş bulunuyor. Aık pazarında büyük En son haberim Creta Garboya ait-
bir nete havası hakimdir. tir. O da evlenmek üzeredir. Tahvilat 

MAYIS - lflular batladı. Büyüle 
itlere girişen bankerler tam bir sukutu 
hayal ve eahamla kartıl8fblar. Kurnaz 
alıcılar bunu fırsat bilerek piyasayı a1lak 
bullak ediyorlar. Konrad Con Fonten 
arasmda nip.n merasimi yapılınca vazi
yet tamamen deiiıti. ikinci bir İf daha •.• 
Sonra Heni Rişatd Grin ile evlenmek 
üzeredir. 

HAZiRAN - Havalar iyi gidiyor. 
Aşk eshamları mütemadi şekilde yük
seliyor. Marlen Dietric bu ay içinde bor
samızı ziyaretle bazı mülakatlarda bu
lundu. Kendilerinin de aşk yapmaları 
ihtimaline binaen, Marlen Oietricin adma 
yazılı tahviller 86 dolardan 25 O dolara 
kadar yükseldi. 

TEMMUZ - Aşk tahvilleri yüksel
mekte devam ediyor. Fakat ay sonuna 
doğru bazı vaziyetler de oldu. Piyasaya 
durgunluk çöker gibidir. 

zararlarını ödemeei için, onu kandırmak 
zevkine varan müzüyen Stokovski öde
yecektir. 

Televizyon 
Cinayet takibinde Je 
mühim iş görüy or 

Romanlardaiki meşhur polis hafiyesi 
Şerlok Holmes bugün ç~ıp insanlar ara
sına gelse her halde kendisine artık iş 
bulamaz. Çünkü, bugün polislerin cina
yet takibinde kullandıkları usul o kadar 
iforlentiştir ki Şerlok Holmesin zekası
na ihtiyaç kalmamıştır. Bu işte d e fen
den çok büyük bir istifade temin olun
muştur. 

Cinayet takibi ilminde en son terak
ki televizyondur ve bu sahada ilk tecrü 
be son günlerde Berlin polisi tarafından 
yapılmıştır: 

Meıhur üç ah bap ,avuılar 1 .• 

Diğer yıllar - Katerin Hepborn ev
lendi. Hem de hava kahramanı Hovard 
Hugue ile ..• Benita Hume Rona1d Kol
manla .•• Bu zavalldar Aiustoı ayında 

Berlin civarındaki bir yolda bir gün 
bir şoförü öldürülmiiş buluyorlar. Vaka 
mahallinde bir de pardösü ve daha bazı 
şeyler bulunmuştur ki Şerlok Holmes 
olsa bunlar üzerinde uzun uzun kala Yö-

Greta Garbo Eddi Cantorla tahterevalli oynıyOT 

Güstav F rölihin karısı 
şayialar hakkındaki 

Alınan propaganda nazın Göbelsinlrilnıiş olduğu şayiası da ortaya çıkmıştı. 
olduğu, sonra hastalığının sadece Şimdi söylendiğine göre, Göbels artist 

bJr soğuk algınlığından ibaret bulundu- Lida Barovaya •Kur- yapmış ... Güstav 
.ğu Almanyadan resmen bildirilmişti. Frölihin arkadaşlan buna itiraz etmiş. 

Fakat, İngiliz gazetelerinin yazdığına ler. Hitlcr de bunu haber alınca nazın 
göre Göbelsin •hastalığının. aslı gözden paylamış. 

düşmesinden ibarettir. Bu arada, Alman Ayni şayialara göre, Göbelsin karısı 
propaganda nazırının meşhur artist Lida bu hadise üzerine kocasından boşanmak'. 
Barova ile olan •macerasu da zikrolu- istemiş, fakat Hitler, yeni bir dedikodu 

nuyor. çıkmasına mani olmak için buna müsa-
Lida Barova aslen Çektir ve Alman ade etmemiştir. Hatta kadın Danimar .. 

filim artisti Güstav Frölihin karısıdır. . kaya gitmek istemiş, ona bile müsaade 
Gilstav Frölihin tecrit kampına gönde- verilmemiştir. 

Clark Gably mc§hur Jorj Arlisle bir skeç'ıe ... 

rar ve caniyi bu1mak için bunları bir Bu suretle kısa bir zaman zarfında heı. 
çok kimselere ayrı ayn gösterirdi. men bütün Almanlar isticvap edilmiş 

Halbuki Berlin polisi daha güzel bir veya polis karakolwıa çağrılarak hepsi
fikir buluyor. Katile ait olduğu tahmin ne elbiseler gösterilmiş oluyor. 

edilen bu pardösü ve diğer şeyler tele- Televizyonun bu rolü şüphesiz ki ~ 
vizyonla bütün Almanyaya gösteri1iyor ha bir çok sahalarda işe yarıyacaktır. 
ve üç akşam arka arkaya tekrar olunan Televizyonla beraber radyo da cinayet 
<neşriyatta• herkese bunları tanıyıp ta- takibi işlerinde müştereken büyük bir 
nımadıkları ,soruluyor. rol oynıyabilir. 



Bir karimiz yazıyor 
"Mekteplerde bi.ıgürıkü spor şartla

ıslahını bekliyoruz . ,, 
rının 

Dünkü Yeni Asır sü

tunlarında Erkek lisesi 
öğretmeni bay M. 

ZÜll cidden güzel bir 
tkik yazısı çıktı. Spor 

tahassısı bir zatın ~
dan ifade olunan fi
ri şu noktalarda 

:ıamak mümkündür : 

ı - Beden terbiyea 
~atı mektepli spor
~rın spor kulüplerine 
tntisabını menetmekle 

ahza isabet etmiştir. 

2 - Spor, yalmz · na. 
oyunu demek dılli-

• Diğer spor bı1ıınflaı:t 
oyunun fevkinde, bir

. · den daha iyi netice-

er verir. 

3 - Meddi ve manevi 
,,~ feda1*tıklar ile

. 'yle yilröyen futbo-
ilmUz, şiınddd kulüpler 

- müsbet bir netice , ___ _ 
deidd'r· y aplaıt 

ea ~ t;ıiniaMrda 

Tuna - Timok - Vardar - Selinik ara
sında bil kanalyapmayıdüşünüyorlar 

Bu kanal 400 milyon marka mal olacakmış 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sofya (M.H) - Haydelbergde çıkan 
cZeitachrift für Geopolitikı mecmuuı- 1\ 
nın tqrinisani sayısında T unanın Ege de
nizine bağlanmaaı hakkında mühim bir 
makale intipr etmiştir. Esasen bu nüaha. I 
Almanyanın Yakın Şarkla mavaaaluanı 

temin eden meselelere tahsie edilmiftir. 
Makale sahibi olan Rodolf Lustig, bu 1 
meseleyi dııha önce ortayıl atmı,tır. Anf-' I 
hısdan ve Südet arazisinin Almanyaya 
ilhakından sonra tekrar ortaya atılan bu 
mesele hakkındaki yazıyı hülasa ediyo-
ruz : l 

- Şarkla olaD iktuıadi alakası haee- \ 
biyle büyük Almanyanın Akdenize da- . 
ha kıaa ve daha serbest bir su yolu ile 

1 

bağlanması lazımdır. Çünkü; şimdiki 
1 

Tuna akıntısı ile kapah bir d~nİi- olan 
~aradenizden, lstanbul ve Çanakkale bo- l 
aazlarından geçerek Ege denizine ve an· ı 
c.ak ORdan ~i ,Akd~ s tku. 

TONA - VA~Alt:-
SE~UC KANALI 

şehrinden bir manzara 
bir alman projesi 3 
yahut proje halinde bulunan: 

4 - Sofya - Selinik - Atina; 
5 - Fili be - Dedeağaç; 

6 - Selanik - Valona; 

eyH-v 

Zayi makbuz 
bmir ithelit gümrüjiinün 2121 

n1DDU'ala '" 12/9/938 intaç tarihli 
beyannamee.ile muamelesi aöriilüp 
ithal edilen A 1 E L marka ve 85/134 
numaralı 50 1andak çayın TL. 1910, 
96 ~ 356794 numarah gümrük 
nakit makbuzunu zayi ettik. Suretini 
Çlbrtaaimuzdan ubmn htilcümeGz 
oldujunu ilin ederiz. 

A. R. Barki Te fiirekiaı 
(45) 

ı······:·································· 5 Kıarlık apartman ~ 
• • 
: Güadoidu V oroşilof bulvan agv. : • • 
:mıaa c1enDe nazır pyet mükemmel: 
i konforu havi sem odalı yeni inşa: 
: edilmit bir aputman kiralıktır. : 
! Görmek istiymlerin, apartman da-: 
!hilindelri bekçiye, ıöriifalek için de E 
• t . 'da-'--- . • : gaze emı:& ı naııaoesme münca-: 
:atlerl. : • • ......................................... : 

tzMlR Bf.l..EDlYESlNDEN: 
Şehir Mediai qağıda yazılı nız

namedelD itleri l&6!mek ÜZ«e 12 
kinunu98.llİ 939 ~günü fey
blide olarak top~ sayın 
izanm o gün saat 16,30 da beledi
yeye ıelmeleri rica o&.n... 

RUZNAME: 

Betedi7e reİ9i 
Dr. B. UZ 

edilell niikeler ._ Altay je daha umumt harpte nazırlaıır .. ; umu-
edilememiftir· mt ~tpten eonra da bu h~Wugoe-

Bıılgaristanın Tirnovcı 

Bundan maada Timolc ·~ haşla· 
ması ikinci bir zarurettir. Çünkü; o nok
ta Romanya. Yugoslavya ve Bulprlatan 
gibi üç Balkan devletinin birleııtiği yer
dir.Bu ise, bu üç devletin de işle alakası
Dl temin etmek demektir. 

Bulgar gazetesi, ortada Almanya gibi 
enerjik ve paraya malik bir devlet var
ken meeeleyi ciddi telakki etmek lazım· 

7 - N~ - Adriyatik deniz yolları yi
ne bu köprüden batJıyacakbr. 

1 - Geçmif zabıt hü1i ...... 

..,_ •.j•ı.daf ttiği gayeyi mektepler için- MEKTEPLERDE SPOR H . ~9&&6 J.»UU e . . .. . . . .. azırlanan bu projeye göre \>u kanalın 
~ tatbik suretiyle elde edecektir. Spor kuluplerı bertaraf edilince, bu· T unadan Morava b nd b 1 .. . . manaa ı an a~ ıya-

YAKIN VE UZAK 
ŞARK ARASINDA 

\ ' - Spor, yeni teşkili- lkUındur. lavyaya bir teklif yapılmagtır 

gcleceii fikrindedir. 

2 - Hiuedan oldujumuz telelo11 
tirketinin bükümete satılmumcLuı 
mütevellit alacaiunmn petinen alan
muı ve bu paranm Şehir oteli inta· 
ama brııhk pterilmesi. l&ay Öz yaamnın bir yerinde fOYle tün faaliyet mekteplere inhisar edecek- .rak ırmağı taki etm i v V _ _ı eh-l · bü ·· .:ı;~~l P es e arqar n .<>·;uyar : tir. Spor .even erm tün en~ eri, riyle birl.-..rek K··- d · Se ** T unanm ıimalinde kam memleketlerle 

;yu • • • • de . . . . . . -r- ..... anova ar. geçıp • _ .Her teşekkül kendi muhitin ne- ümit olunan ınkişafın mektebın ıçınde lanig~ e ula• 14 1 k d. H 1 Balkan devletleri, valun -e ---L -rk ara- (49) . . . . . . ,..ması azım ~e me te ır. a - BAL TIK OENIZt • RUSÇUK 
1 

" ~,.. 
malanarak inkişaf eder.• elde edılememes: ihtımalıdir. Yoksa ku- buki bugü M M b d . aındaki ticari mübadeleler·. i~ij!İİİİİİİİİii!İİiijİİİİİİİİiiiiİİİiiiilİİİİİ;tiiiİİİİm n orava ansa ın an zıya- FIUBE • DEDE.ACAÇ 

tüpler mevzuubahis değildir. de Kanalın Tunaya dökülen Timok neh- l - Deniz tarikiyle: Baltık 'ft timal s ) * Bir ı:;por mütahassısı olan bay Öz, te- rile ba,laması projesi daba ziyade tercih Sofya -Zo.a gazete.; yu•yo" denizleri - Laman, - Septe boO- - Yu- atı ık Bilardo 
Yalnız futbolüa spor demek olmadığı dmizbve

1 
ışdıklı gençliktk ki1tles~~ kdadrosunlı- edilmektedir. Polonyanın eski Sofya sefiri Vladislav nan - Türk limanları ve uzak ~; Nazillide tapucu Rajıp kah-

ınütaliemna tpirak ederim. Ancak a u un uran mc cp er ıçm e esas Muharririn Levant.e kanal admı verdiği Barenovski, Bükreşte Polonya, Roman- 2 - Kara tarikiyle: Viyana - Buda- veainde tam tesiaath ve gayet az 
~tjmizde yakın senelerde tatbik tedbirler alınmadıkça iyi atlet, iyi fut- bu kanal, Timok nehrini takiben Zayçare ya, Yugoelavya ve Rusçuk _ Curcovo peşte - Belgrad - Niş - Selanik; yahut kullanılmq iki bilirdo satılıktır. 

E
le be§lanan futbolQn neden bu bolcu, iyi denizci, iyi basketbolcu, iyi varmakta; oradan Beyaz Timoku takip transitini görüımeğe memur komisyonun Sofya - Edime - lstanbul yollariyle ya- latiyenlerin ayni mahalle müra-
revaç gördü~tl mütalaa etmek boksör ve iyi güreşçi yetişeceğine kani ederek Svirlige ulaşmaktadır. Kanal, faaliyeti hasebile Kurier Polski gazetesine pılmaktadır. caatları. 1--4 

Ydalıdır. midir? böylelikle Niş ve Ni .. ovadan geçerek b ' B h . 3 - Kara ve su ka?Wflık yollan iıle Tu- 111 • iRBR'UWriıM " ır yazı yazmıştır. u yazıyı e emmıye- .• ,.. ---------------

Bu, bir psikoloji meselesidir. Bir bün- F ilhakika en iyi spor sartlannın mek- Morava7a varacaktır. Sathıbahirden 4;0 tine binaen .sıynen ikü.bas ediyoruz: na yollariyle Köstence yoludur. tZMfR BELEDiYESiNDEN: 
f'.' .. dllŞlnce meseleıôdir. Sporcu genç- tep içinde tekevvün etmesi müşkill de- mot« yükoek!iğ;nde bulunan p,eşovodnn AKDENIZIN EHEMMiYETi Halbuk; T unanm PmaUnde Ula dev- öLÇU SAHiPLERiNE 
r"' a.ı.m ...dliinll& ı.ı.ı. ;çm.ı. yüzde ğil<lir. Fakat şu ı;artlarla : geçmok •u<etöyle Mo<ava - Va.da. yo- letle<le Balt>k memleketle<i M;in bu yol- Elinde 34, 35, 36, 37 domplı ö& 
)eksen altlıunın futbol, yüzde on dördü- A - Mekteplerde spor seferberliği liyle Selaniğe çıkacaktır. - Avrupanın bugünkü politik ve eko- :::ok Rpahalıya ı;ılaloBlmlak~dır. Bütün çüleri bulunan her kea ölçüler nizam. 
.nün de diln spor fUbelerine devam et- yapmak. Morava - Vardar arasındaki kanal, ik _ı.. • h b.. ar, omanya 

1 
e u garistan arasın-\ namesinin 17 inci maddesine gört ,.- B nom taazzuvunun ve':rllesı, emen u- d b" d . l k.. .. .. .. b' l rıelerinde sarih bir mana vardır. Fut- - Sayısız spor levazımı temin et- 60; Tunadan Selaniğe kadar olan bütün tün devletlerin Avrupa, Asya ve Afrika ka ~-:r emıryo u 4 ~_J_>,~_nund ıran evve ölçülerinin cinsini miktarını boy ve 

mer mCIIU'el\.eı.iıııic.ue bu ka- · u yo un uzun ugu ise i ometre 0 a- kıtaları aruındalti ticari mübadeleyi elin- Diic af B Ik d ·1 • çe ennı ıoatenr yanname 

E 
akının _

1 

_,__..,_,_.,1 mek b 1 
1 

v 

550 
k 

1 1 urwmasını zarurı ıuuı~ta ır k • • ·· • bir be ile 

ileriye g1unı. olmas> şüphe edHem.. C - Spor muallimlcru.len bejka fut- <akt><. de bulunduran Akdenize tema,.ül etme- b k .. r .. ~'. ~nn.I • ""d evb e~ de 939 -..U kinuamanİ ayt içinde 
psikolojik bir bidbe, bir ruhi inhima- bol ve atle!Wn antrenörleri temin etmek. Muhurir, yolln<daki d.,aklan ve me- ı-.;n; zaruri k•lmaktad... • opnonun u """"' "" u,.., .,_ lmıir grup m..t.ezi belediye ayar 

.._._ neticesidir. Bu, yalmz bizde değil, D - Atletizm, futbol, basketbol, tenis safo katedi!;rken kaybolunaoak zamam 0 . •ette ve •yn .,.,., faydalanacaldarda. Me- -.ırluiuna münıaıal etmeoİ Ji. ~ sah l h l '- b 00 k l rta - Şark Avrupasmdan Akdenıze aeJa. Romanya bu uyede Ege denizine, ___ _ı __ 

ıa. .. carıs· ~--.l- r..Jroslovakyada, İngiltere . a ıı_ rı ve yüzme, soyunma, duş yerle- esap ıyaraııı; u yolun i.zami 9 i o- k d 1 d vl 1 _x. f 1 E ıuıuuu '.r° ıa- ~ a ar o an e et er için c..,.ra i yo, ge Selaniğe ve Adriyatik deniz.ine daha u • M'' • tlannı -~ 
w hatıl y...,;.,,..tanda da böyledir. fn- n ıe,., etmek l.Wmdrr. .m''.'" uzunluk arzedeeeiini oöyl.,nok- d n· .d. z· bo" zlar ı.e.r . . Y uncu .......,.,_ y-E k k lise ted ~. ızı ır. ıra, ga v ser ısırun gun ve kestirme bir yoldan çılunıt ola- yanlar haldanda kanuni takibatta 
~terede ba nisbet yüzde 58, Macaris- r e sinin spor bayranllarının ır. muemmen bulunmuına ragmen Karade- calttu. Bulgaristan. yollarının bütün is- bulun v ilin olunur 

ada ise yi!zde doban dörde var- '.1°' el~e edil .. nebooler; büyük üm;tJer ~...ı., olan Sulma bojazma kadar olan det!; fot>nalu bu yolu llnUnnz!.,t.r- sine malik olacak ve Avrupa ;le Yalan • • 2, 4451 (3150) ı
' tanda 8S, Çekoslovakyada 91 dır. A vus- hemen bepônde bu.lundum. Şlmd;ye ka- Halbuki Tim"." nebrindca T unanm n;z. kapa!• b;, den;zd;, ve esuen çok 1;d- t;kametl.,;nde tam bi< hueket ,.,b~tö- 21 ~ 9 -

~ dır ile takıp ettun. Sait gibi Türkiyede en- mesafe 870 kilometredir. Sulina - Çanak- maktadır. Bununla beraber prki Avru- Şark beynindeki transitten büyük istifa- de ba I _ _,__ı ş....ı..• pıa ta · diğer spor'ara ragv _ der yeti§en bir spor mütahassısırun bü- kale - Seli.nik ise 1100 kilometredir. Ya- d · d"'f il kik edil k ye yo •YCR1K1e nı;ı Avrupa ile ·ı ı - onem ve a al tı v • nı en • d b l ak a· l l ld b 1 . • . - en ...... rme ır e ag anmııı bula-ı Futbo, ovnıyan ve ., yük' •• dikk tl . T " k _L "" pa a ııımen u er yo an tet ece deler edecektir Yunanistan Selanik li le-_.: b' hald b ~l 

g~yen gençliklerin de baz.ı . . . d . d ' kae darç ış gı muessese- k'bımoKan rın en af ıyar \l~ayı o ursa yanız ııima e u unan memleket- manı transıtınden faydalanacak; Türki- nacakbr. 
e }arın1ll da görllldüğUnU ruz ıçın ~ fUll . ıye. _alınan netice- ta ~ en A ~~denizden ve boğazlaf1il~n ler değil, Ege denizine en yakın bir yer-
~ }erimiz.le biliyoruz. Me- ler, tahmin edılerun fevkinde olmamış- geçıp selanıge varan bu yolun uzunlugu de bulunan Bulgaristan bile bu denize 
mvşabede ve atletik hareket- tır. Sahaya çıkarmaia muvaffak oldu- l 9 70 kilometredir ki bu, yukarıCla .ano- uygun bir methalde bağlı değildir. 

futbol oynıyan en w ok ğunu~ atletl~r ar~:nda .~cscl~ Hüseyin lunan projeden 1070 kilometre daha TUNADAN GEÇEREK ROMANYA 

· ~er ya~yanlann beld == ;ılız ~ C~mıl ve dig~r ~~erin hep- uzundur. iLE BULGARtST ANI BAOLIY A-
mukavun, belden ~ .. l sı de kuluplerde yeüşmişlerdir. Cemil, lKt YOL ARASINDAKi FARK CAK YENt BiR DEMIRYOLU 

tkaldığı iörülrnektedir· Faka~ b~, böy e- 928 de kollejin spor şartlan arasında 
'dir diye futbolU spor şubelerı lçmden çı- yüz metreci olmuştur. Hüseyin Şükrüyu· · Yük ..... _ .. vapurların 'D-L!..lerdc ... 

1 

.._.r - aPn Bu itin teknik balwndan imkanaaz.lığı 
karıp atmak doğru oıanıaz· Altınordu kulübü yetiştirmiştir. atte sekiz, denizde ise ... tte 20 kilornet- Tuna üzerinden ger:?k Romanya ile Bul-

OPLER VE TALEBELER Bu güzel cereyan karşısında menfi re katettikleri nazarı itibare alınacak olur· garistanı bağlayan bir demiryolunun bu-
KUL . düşündüğüme hükmedilmesini arzu et- sa, böyle bil' gemi Timok - Sulina • Ka- lunması ve Bulgal' trenleriyle Yunan 

Beden terbiyesi t.eşkilatmm fa= mediğirn için düşüncelerimi burada bir radeniz - Boiazlar - Selanik yolunta 164 trenleri arasında bir irtibat mevcut olma
ve kararlarını ilk olarak alloşlıy . defa daha telhis etmek isterim : saatte katedecektir ki arada 51 ..aatlik maaıdır. Romanya ile Bulgaristan arasın-
arasmda (Yeni Asır) bulunuy~r. Yenı Mekteplerde spOr hareketlerinin in- bir tasarruf mevcut olacaktır. da yapılacak olan böyle bir demiryolu 

te~tın. mille~ s~r. yapaı8P karar kipi edemiy~, ma~."i~ neticeleri- 400 MiL YON FRANK SARFINI Şark - Orta Avrupaaı devletlerinin Ak-

veren bır. ~ .... ;yeti yenı baştan ele a),. ne bakarak' $ısuıden üstüp, neticeler iCAP E'ITIRILEN Bffi PROJE d · ~ enıze çıkmalarını temin edecek: bu iae 

muı. kadar do~ im ~y 0~· alınmıyacağµıa ~ e~ek hatırımdan memleketlerin Yakın ve Uzak Şarkla 
nı. .. ı.. .J- ed"'" bir talebenin. ınen- geÇtni~r. Elbette ki, verilen önemle Muharririn yapbğı hesaplara göre bu ı 1 1 L __ _ v.y..a oc:Vartl _. o an muvaaa e erinin en ıusc:ı ve kestinne-

P"' dµj\!. .ınüessese- içinde spor müvazi olarak neticele~ ~Caktır. El- bir alman projelai 2 dK~ sini meydana ~tirmiş olacaktır. Bundan 
aup ~~-· ..lh.>tt.e alJlrıslanacak bir 1~ .. r, aluruşar kiŞlik kulüp kadroların- kanalın vücuda aelmeai .için 400 milyon d y~--arı _,.---- ,.. ~ • maa a bu yol, bir yandan Bulgaristan, 
.. _.,,. .. ..1.-. Hat•JI. bu ·---.. , 1-.1üpleri çok dan şimdiye k.adar_ • sem_., er fut. bolcu, al- Alman markına ihtiyaç vardır ve bu, on y . T k' b --uu ı.a ...-- .. - unanıatan ve ür ıye gi i Balkan mem-

~ . ı.._ı....,1na da yerindedir. t,ıpr atlet yet.i§tiiine ec>re binlerce ele- beo sene zarfında meydana gelebilir. Mu- 1 k l · 1 d w tme:u ~.-- e et erıy e ige yandan T unanın ııima-
.....:Ll- • ı__.ı .... ~ manlı mekteplerde bundan fazla fot- harrir, bu muazzam işi Balkan devletle- )' d b l R alüpleriD UJüoat e~n O&UI ~ ın e u unan omanya, Polonya, Ma-

K ~ hariç kalınca, bolcu ve atlet yetişebilecektir. Ancak rinin yalnız batma yapanuyacaklaruu cariatan ve Baltık devletleri ve kısmen 
Ujl .. kul~ .. lerine mad- maili'P neticeye tamamen varmak için ve bGyük devletlerden birinin ~ardunma Almanya ve Çeka.lovakya gibi dmetler 
kuluplerm taaliYet l~_!, __ 

1 
_, __ ı... meldepleri ifleınek vazifemu omuzlanan muhtaç bulunduklarını söylemektedir. b 

d 
._ı.A- vokt••• n:- uu:;il& UMU-- eyninde en seri ve en uygun m·-a-le 

eten uua- , -· ~ . . ütahassıslannın kullar B"" 1 b' • . ehil . . . ... .. -
:.. , ___ _..ı, tak:JmuU. ele alıyorum : sizin gıbı spor m u~ .. leri ~..1~ • oy edmuazzam ır ,.e gır m... ıç.m ve münahleyi temin edecektir. 
~ L-.· irinde ~am spor .,.,....,.e e.ı.ue etme- ıse o evletin bu itle bayati menfaatleri Bu - 'L 

- "-'- tak)pıı 1914 ~uc- ~--
1 

l de b g\İnııı;Ü mevcut münakale hatlannı 
1 - .Alııen...._ . .• .. E leri içın" evvela düşünce er e milca le ulunmak icap eder. Böyle bir devlet . "'-' _.. bir kuluptur. vve- S _,L .. : .. :-: tal d k b .. ,_ . nazarı itibare alacak olunalt bu köprüde 

ri faaliyet g~.e&~· lışan iz- etmeleri 1Azondır. por U1J1Uyeı.llil e- e anca ugunııdi Almanyadır. Ve Al- şimalden : 
18 İdman yurdu a~ al~da ~ k r\l beden başbyarak mektep idarelerine ka- manyanın, kendisini Akdenize çıkaracak 1 Şarki Prusya _ Baltık devletleri _ 
mirin işgal senelerınde bıle ~ti spo dar sokmak Jizırndır. Hele futbolün kat- böyle bir yol.a ihtiyaç vardır. Varşova _ Lwov _ Çemovitz yolları; 
adına güzel neticeler elde etrnıŞ · .. ı'yyen urarlı bir spor olmadığını talebe Muhanir, bu kanalın Timok nehrinden 2 Al k 1 - Berlin - Brealav - Katovitee • 

2 
_ Alsancak, yani Eski tay u u- velilerine kadar duyurmak lizımdır. başlaması için apğıdaki esbabı mudbeyi Lwov _ Çernovitz yollan; 

bü d t fu
tbolcu }isanslannın b' ta ileri sürmektedir. n e mevcu . 

1 
Millt Şefimiz ata ınen, yyare spo- 3 - Berlin - Drezeden - Prag • Ko-

dörtte üçü talebelere aittir. Bu lısans ar runa önem veren baş sporcumuzdur. TUNA ME.SELE.SlNlN HALLl şitşe - Epiatonia • Bükreş yahut Kapu -

dün aksam futbol ajanlığına iade ol.un- aSağlam bir bünyede sağlam bir kafa Miko • Karakal yollan; 
duğuna~ göre Atsancak kulübü, vazıye- bulunacağı a düsturunu talebenin ve ve- Esasen Tuna meselesinin Demirkapı- 4 - Prag. Viyana. Budapepe - Te-
ti nasıl idame edecektir. tisinin bilmesi IAzımdır. dan itibaren kökünden halli icap etmek- miııvar - Krayova yollan birleteCelttir. 

3 - Alsancak futbol takırnı bugün za- Bu önemli bahis üzerinde en evvel tedir. Binaenaleyh bu itin teknik bir tarz- Cenuptan d. bu köpriiden ~arak: 
lflemİ§ olabilir.. Yarın kadrostı g~9: mektep teşkilatına düşen vazifelerin da ve paraca halledilmesi daha muvafık- 1 - Sofya yahut Filibe - ı.taabul; 
lerden mahruın olunca ileride vazıyeti noksan.StZ olarak yapılacağını ümit ede- tır. Daha 90nra kanalm yapdmaa ~in 2 - Köprii • Varaa: 
ne olacaktır? Al rek muvaffakıyet haberlerinize intizar münuebetlere girifilir. Çünkü; bu sayede 3 - Köpril • Burpz yollan birlete-

4 - Şu halde, bu karar önünde - ediyonız. kanalm inoaaı için zaruri bulunan elek- eektir. 
_____ __.:an= cak=:__gibi kulüplerin futbol kısımlan AHME'f URAL trik tesisatı da mevdana ızetiriimiş olur. Bunlardan maada yapılmakta olan. 

Hail! bir öıötme bazan büyük bir hasta· 
ilk çıkarabDlr, derhal bir kaşe 

SEf ALiN Alınız 
BİP· KEZLE· BAŞ Ye Dil ye biltitn aiftlan 

...... pçb'lr .. 
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Şifa Balık 
Yağı 

J, 

Vitamin 

AveD Senenin 

ihtiyacınız en saf 
Sıhhat ve 

temiz ve 
sağlık • • 

ıçıtı m11 hsulü 

TENl:ll".DR 

# 
Karahisar mad€n Suy 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

tehlikesinin yanılmaz habercileri olduğünu bifmiyormusunuz? 
• 

Gripe karşı koymak için : hemen l A ~ S,, P ... i ~ ... ~ .. N ... • alımz ? 
Grip, soğukalgınhğı ve ağrılara karşi en' emniyetli ilaç budur. 

... 

ısrarla 

1Klıosuf1ii) &:uroş Oepo: ŞiFA ECZANESi 

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

Her yemekte bir iki isteyiniz! 
w .. ~. WIA!3Wiik':.~~7-:&WJ! 

Sizde bu kremden ~aşmavın,,-ı: 
·Bardak içiniz 

20 ve 2 tabletlik ~ekillerde bulunur. 
~ "' . ..: 

Her 'eklin üstündeki i E1' i markası aldığınız. malın 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir.ıı 

Tilkilik Yen! İzmir eczanesi TELEFON 2067 

eJ - - -----------

BRISTOL 
----mm:~------·-ımm-----Eill·· Beyoğlunda 

BALSAMIN 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsatını 

hfilz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 

KREMLERII Doyçe Oryentbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

' I! 

l.7J'ZZZ-LZZZZZ7...zzııza 

OSMANiYE Bütün cihanda elli senedir daima üs
tün ve eşsiz kalmıştır. 

İZ Mİ R 
Merkezi : BERLIN 

Sirkecide Krem Balsamin Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
GıfZLZ7-ZZZZT,h'"LZZZI 

Uzun bir tecrübe mahsulü olarak vü
nıda getirilmiş yegane sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsamin 

Sermaye ve ihtiyat akçesi 

ı7ı,5ao,ooo Ra]ihsmarlı 
Türk.iyede şubeleri : JSTANBUL ve IZMIR 

Mısırda !juhclcri: KAHiRE VE ISKENDERIYE 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY OMER LUT
FU,dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün EGE halkına kendisini sevdir
mi.~tir. 

1
. Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki ralıatı bulurlar. 

Istanbulda biitlin EGE ve Izmirliler bu otellerde buluşurlar. 
Bir (ok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 

Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, 

sıhhi evsafını :C..ondra, Paris, Berlin, 
Ncvyork güzellik enstitülerinden yüz
lerce krem arasında birincilik mükfıfa. 
tını kazanmış olmakla ispat etmiştir. 

Krem Balsam in 
Gündüz i~in yağsız, gece i~in yağlı ve 

lıalis acı badem ile yapılmış gündüz ve 
gece şekilleri vardır. 

l~·=~-~zı!f:'l, 

1 

EN UCUZ EN KIYMETLI 
YILBAŞI HEDiYESİ 

BRONZ 
Dit F ırçalandır. 

Her Eczane ve TUlıafiyecide bulunur. 
KREM BALSAMİN; öteden beri tanınmış Jmsusı vaz.o \'C tüp şeklinde satılır. 1 İNGİLİZ KANZUK ECZANESi BEYOÖLU - İSTANBUL 

FEMiL 
Ooh! Baloda bile en ince elbiseieıeimiz altında 

sezilmiyen Femil kadınlık alemini bir çok özü· 
cü düşünce ve meşakkatlerden kurtarmıştır. 

Artık bizim için ayın mahzurlu günleri orta· 
dan kalktı •• Femil sayesinde en büyük saadetle
re kavuştuk. (Adet zamaı~) ıınızda saihğmuzı, 
cildimizin taravetini, neşemizi sigorta eden Fe· 
mil ve bağları her ~c:zane ve büyük mağazalar· 
da bulunur. 

-
Bu Ha~itati Hertes Bilmeli 

Grip, Nezle, Enfloenza, Sıtma gibi tehlikeli hastalıklara tutulmamak için, sağlığınızı daima BIOGENtNE 
dediğimiz kan ve derman haplarile siğortalayımz. 

BtOGENtNE; birçok mühim devaların birleştirilmesile meydana getirilmiş en ltirinci kan, kuvvet, iştiha 
yaratan ve mucize gibi tesirini derhal gösteren bulunmaz bir müstahzardır. 

BtOGENiNE; kandaki kırmızı yuvarlacıklara verdiği yeni yeni büyük kuvvetlerle hariçten gelecek her 
türlü mikropları derhal öldürür. Tatlı bir iıtiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamla,ıtırır. Zeki ve hafıza
yı parlatır. Bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faydalar temin eder. 

BIOGENtNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıttan, soğuktan, yağmurdan ve havalann değiımesinden 
müteessir olmazlar. Çünkü uzviyet, her zaman genç ve dinç bulunur. Ve bu sayede müthi§ akıbetlerle ne
ticelenen; Grip, Nezle, Enfloenza, Sıtma gibi afetlerden emin bir surette korunmU§ olur. Btı hastalıklara 

L-...i.....--:1U1Jta11mııınbiı.r.!...biilnikle~ıabı~..ö ~,.......,..,~a,..,.m iki er aded Bio enine kü ükler; sabah akıam birer adet alırlarsa 

W& 

AŞÇlBAŞl MAllKA 
Mak»rnalar 

Selanik sergisinin Birincilik 
madaJyasmı kazantru§tır. 

••••••••••••••••••• . 
PARIS~ . . 
HAPI~ . . ................... 

_, 

Paris hapları, nebati madde
hil ilacıdır. 1 tanesi linet, 3 - 4 
lerden yapılmış emniyetli müs
taneai amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık 
vermez. 

~·~ 
lzmir P<ımuk mensucatı 

Anonim şirketi Kaput bezi satış 
fi ati. 

Tip No. Markası Eni Santim 36 metrelik bir top 
Satış fiati 

Kuruş 
4 M ~ nı~ 

14 At 75 595.-
5 Değirmen 90 '159.-
5 Değirmen ~ 726.-
8 Geyik 85 731.-
8 Geyik i 5 665.-
9 Tayyare 85 675.-
9 Tayyare 75 615.-
1 Köpekli 85 653.-

lsbu fiatler fabrika teslimi satış fiati olup ambalaj masrafı müşteriye aittir. 
2s toptan aşağı satışlarda yukarıdaki fiatJere yüzde 2 zam olunur . .... 

r:z:821aZ7~..Z..~~Lalt"JilDll 

t$ Muayenehane nakli 1 Dr. Ali Riza 

TtRE SULH HUKUK HAK.iM· 
LiGiNDEN: 

Tire kazasının inhisarlar idaresine 
izafetle memuru Lütfü Demir tara
fından Tire eski inhisarlar tahriri me
murlanndan Kemal aleyhine Tire 
sulh hukuk mahkemesine ikame olu • 

' •• 
Un len 

Doğum ve Cerrahi Kadın nan 215 lira 35 kuru§ alacak diva-
N hastalıkları Opera törü sının cari mahkemesinde • 
~ Kestelli caddesindeki muayene- Müddeialeyh Kemalin ikamelga-
~ hanesini Birinci kordonda Tayyare hının meçhul olduğu ve Tireyi terk 
~ sineması civarında 222 numaralı ettiği mahkeme müba~irinin meıru· 
~ haneye yakında nakledecektir. batından anla§ılmıt ve müddeialeyh 
~ Hastalarını 1 Mart 9 39. dan iti- hakkındaki tebliğatın lzmirde mün-

, haren yeni muayenehanesınde ka- te§ir Yeni Asır gazeteaile ilanen icra-
~ bul edecektir. sına karar verilerek davetiye vara-
N TELEFON: 298 7 (31) kasile dilekçe suretinin mahkeme di-
~ 
""'--------· •• -•••~ vanhanesine talik edilmiı ve duruı-

lnkıbaza, hazımsızlığa, uyku- T eşek kur manm d~ ~.s kanunusani t 939 çar-
suzlnaa, bmılardan mütevellit H ·ı eli .ti 1 . . şamba gunu saat 10 a muallak oldu-
~ amı e ve apan 51 0 an qımın ğundnn müddeialeyhin muayyen 

sinir rahatsızlığına iyi gelir. Evi- nazik ~ir vaziyette am~liyatını mu- gün ve saatte bizzat hazır bulunması 
nizde bulundurunuz. affaki ti apan lzını 1 k t v ye e Y r mem e e veya tarafından musadak vekaletna-

Kutusu her yerde IS kurtl§- ~astanes! kudretli ?peratörü bay Nu- meyi haiz bir vekil göndermesi aksi 
EE!mt•u•r•···----.. •••-----~g rı, ~edavı ve amelı~~~. sırasında f~v- takdirde hakkındaki duruJmanın gi

kalade .. yardımları gorulen bq. h~k~ yaben devam olunacağından keyfi
P!ofea~~ bay Hasan ve. m~avını gu- yet tebliğat makamına kaiın o.lm&.k 

Hemşire Ve hasta zıde mutahassıs bay Alı Rızaya, va- üzere ilan olunur. 
zifesi dahilinde nezaket ve insaniye-

b k tin medyunu bulunduğumuz hasta-
a 1C1 af an 1Y01 ne idare memuru Ali Riza ile ta.nn- z • 

Birinci kordonda Alsancak. vapur is- nm yardımile oğlumuzu elimize ve- a Y J 

(61) 47 

kelesi yanında yeni açılan ve otuz ya- ren Tirede serbest ebe tecrübe ve ih- 13/8/1938 tarih ve sıra 5/629 
taklı hususi bir hastane olan cSıhhat timamlı Bn. Sıdıkaya gazetenizle sayılı lzmir ithalat gümrüğünden 
Evi> için hastanelerde çok eyi çalışmış gönülden ve alenen tqekkür ederiz. 500 lirahk almış olduğumuz emanet 
diplomalı hemşire, pratik hastabıkıcı ve Tire ceza hakimi ayniyat makbuzunu zayi ettik. Ye-
hademe bayanlar aranmaktadır. Mües- Selami Kuzucuoğlu niaini çıkaracağımızdan eskisinin 
s~se mildür~ Bayan Ferhunda Çağlara Eti Bayan hükmü olmadığı ilin olunur. 
her gün müracaat edilebilir. Sıdıka Kuzucuoğlu J. T aranto ve mahdumları 



Eaea Kem.l Aldat diyar • ı K mal Kamil Balık Yait ~ Hi
IAI Ecaneeinde eatılaCaktır. 

938 ..... hat ........,, .. kuvveti yübek, içimi ~ hafif bir ...,... 
Midesi zaiflere taftiye dederim••;;•i ~:eu~mı11-aE1121!Z!ml9-!'.!:DD 

Herkesin 
ettiği 

•• 

S \hah, öğle 'c 

Kullanmak 

ADYOLI 
D" ı rinizi tertemiz, bem be

'\'. az ve sapsağlam yapar. Ona 
,.rırminci a ır kimyasının bari· 
ıaJarından biridir. denilebilir. 
Kokusu güzel lezzeti hof, mik
roplara karşı tesiri yüzde yüz-

dür ... 

Kullananlar, dişlerini en ı c z ş raıtle 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah ôğ eve 
akşam her yemek.ten sonra günda 3 defa 

dislerinizi tırçalayınız. 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür ! 

Nezle 

ilk e 

NE 

Tür 

ilı ur. 
T lefon : 40'lt Müdilriyet 
T lefon : 3171 Acenta 

AN E 

ı i e r 
zi fabrikasının ma· 

"ıP11111ı111en sakınınız-

ehe Le· 
va te Linie 
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SERVİCE MARİ2'İME AVİEMORE-vapuru 8 son kinun 939 da 
Roumaln Kumpanyası bekleniyor. Burgaz. Vama ve Köstence 

P E L E Ş vapuru 9 - 1 - 1939 tarihin- l" anlanna yük alacaktır . 
gel rek Malta Marsilya limanlarına 

ve y Icu alarak ed t taı ilıleriyle nav· 
İl!ndaki har t t l ler n acenta me-

daki dıı::~1~'1A-U.IU 

7/2008 . 

r .. ·s;hh;t .. s~I;k··v~ğ;··· .... , 
• • • • : NORVEÇYA Balık aylannın en balis'dir, : 
• • • • 
i fld defa siizülmiiltür er et gllJI içi IJlllr i 
• • • • :.. ............................................................................. : 

Nüzhet Çançar 

Eczanesi 
Hamdi 

Sıhhat 



1HIFE J2 YENIASIR 8 Son kanun Pazar 939 

B. Cemberlaynın Roma sevahati 
İtalyan gazeteleri bu 
arasında bir tavassut 

seyahatl 
şeklinde 

İtalya ile Fransa 
tefsir etmektedirler. 

Eğer bir tavassut olmazsa 1 Ukranya - Macar 

Çek - Slovakyanın teblig-i 
Hudut Hadisesi Hakkında 

ltalyanın Fransa ile başbaşa kalmak-
tan zararlı çıkacağı söyleniyor 

re takip edecektir. 
Cuma günü İngiliz nazırları Vatikan

da Papayı ziyaret edeceklerdir. 
Cuma ak.~ı İngiliz elçiliğinde bir zi

yafet verilecektir. Cumartesi sabahı Ha
lHaks, milletler cemiyeti toplantısına İ§
tirak için Cenevreye, Çemberlayn Lon
draya hareket edecektir. İngiliz başve
kili Pazar günü Londrada bulunacaktır. 

Faris, 7 (Ö.R) - Londradan alınan 
haberlere göre son günlerde beliren sı
kı İngiliz - Fransız teşriki mesaisi Fran
sarun hattı hareketinin tamamen tasvip 
edildiğine delildir. Çemberlayn Düçeye 

1· ~ij 

'· l < 

. Fransa aleyhinde İtalyan matbuatında
. ' ki polemiğe nihayet vermesini ve doğ

............... -
Çemberlayn ve Hali/aks 

Faris, 7 (Ö.R) - İngiliz başvekili B. 
Çemberlayn ile hariciye nazırı Lord Ha
lifaksın eli kulağında Qlan Roma ziya
-.etleri İtalyan matbuatında geniş bir yer 
tutmakta ve bu seyahat diplomatik plan
da birinci derecede ehemmiyetli bir ha
dise olarak gösterilmektedir. İtalyan ga
zeteleri bu ziyarete bilhassa Fransız 
İtalyan münasebetlerindeki gerginlik 
bakımından alaka gösteriyorlar. 

İngiliz siyasetini takip eden İtalyan 
:müşahitler B. Çernberlayna Fransa ve 

İtalya arasında tavassutta bulunmak ni
yetini atfediyorlar ve tabii bu tavassu
tun Romaya müsait bir istikamette ya
pılmasını bekliyorlar. Fakat bu bir ka
naatin ifadesi olmaktan ziyade bir arzu
dur. Roma böyle bir tavassutu hararet
le arzu etmektedir. Çünkü İtalyanın 
Fransa ile başbaşa müzakeredense böy
le bir tavassuttan daha karlı çıkacağım 
umu~ıorlar. 

Bununla beraber İtalyanlar, şimali 
:Afrika üzerindeki müddeiyatlarına kar
şı İngilterenin nasıl bir vaziyet alacağı 
hakkında artık hulyaya kapılamazlar .. 
İngiltere ve Fransanın, bilhassa Ak.de
nizde, tesanüt ve menfaatlerinin ayniye
ti artık Romaya da malum olmuştur. 

Esasen B. Çemberlaynle Lord Halifak
sın Romaya giderken ilk.önce Pariste du
rarak Fransız devlet adamlariyle görü
şecekleri hakkındaki haber son şüphe
leri de kaldlnnıştır. İtalyan gazeteleri
nin bundan bahsederken kullandıkları 
lisan bu karardan ne kadar canlan sıkıl
dığını ifşa etmektedir. 

Londra, 7 (Ö.R) - İngiliz nazırları 
çarşamba günü Rom.aya varacakfardır .. 
Akşam Venedik sarayında nazırlar şere
fine Mu~olini tarafından bir ziyafet 
verilecektir. Perşembe günü Çember
layn ve Halifaks meçhul asker itbidesi
ne çelenk koyacaklaı·dır. Öğle de Kiri
nal sarayında kral tarafından İngiliz 
nazırları şerefine bir ziyafet verilecek
tir. Müteakiben Mussolini Foumunda 
gençliğin yapacağı tezahüratı seyrede
ceklerdir. 

Ayni gün akşamı kont Ciano resm! bir 
ziyafet verecek ve bu ziyafeti bir suva-

ltalya -

rudan doğruya Frans::ı ile görüşme yo-
hma girmesini tavsiye edecektir. Rc.ma 
görüşmelerinde en mühim meselelerden 
biri İspanyol meselesi olacaktır. 

lngilterenin Roma maslahatgüzarı 

Lord Pertk 
İngiltere ve Fransa Frankoya muha

riplik hakkını vermemekte mutabıktır
lar. İspanyada cümhuriyet askerlerinin 
müdafaa sisteminde bir gedik açılınfş 
olsa bile cümhuriyetçilerin vaziyeti va-

him olmaktan çok uzaktır. Ayni zaman
da biliniyor ki mütearrız nasyonalistler 
ve müttefikleri son kozlarını oynamak
tadırlar. 

Mussolini Roma görüşmeleri üzerinde 
bir tesir yapabilmek için Frankonun ta-

Ingiltcrenin Paris sefiri Sir Persi Laren 

da ne.'.?l"edilmiştir. En ziyade dikkat 
uyandıran nokta BB. Daladiye ve Bone 
ile görüşmek üzere iki nazırın Pariste 
mola vermek kararıdır. 

Bu yalnız dostça bir jest ve iki mem
leketin tesanüdünü teyit eden bir hare
ket mahiyetinde değildir. İki hüküme
tin başvekil ve hariciye nazırkırı Roma
da müzakere mevzuu olacak meseleler 
hakkında mutabık olduklarını müşahe

de fırs::ıtını bulacaklardır. İngilterenin 
Romada, Fransız arazisine taalluk eden 
İtalyan müddeiyatının müzakeresine as
la girişmiyeceği hususunun teyidi bil
hassa mühim ol::ıcaktır. Bu müddeiyat, 
şimdiden suya düşmüş sayılan bir dip
lomatik manevraya girişmek maksadiy
le bir aydan beri sun'! olarak yürütül
müştür. 

B. Çembcrlayn gelecek hafta İngiliz
İtalyan müzakereleri esnasında bu gö
rüşmelere evvelceden tayin ettiği hudu
du azim ve kararla muhafaza edecektir. 
Fransayı doğrudan doğruya alakadar 
eden mevzuları İngiltere ile doğrudan 
doğruya müzakere için İtalyanın bütün 
teşebbüsleri kuvvetle reddedilecektir. 

Londrada memnuniyetle bildirilmek
tedir ki Roma mülakatı programının ha
zırlanışı esnasında İngiliz hükümeti gü

nü gününe Fransız kabinesiyle temas 
etmiş ve iki taraf meselelerin nasıl ele 
alınacağından tamamiyle memnun kal
mışlardır. 

Salı akşamı Kedorseyde İngiliz - Fran-
arruzundan çok şeyler bekliyordu. sız hükümet adamlarının mül~katları 

Roma, 7 (Ö.R) - İtalyan gazetele.ri- hakkında tam manasiyle bir programa 
nin fikrince Roma müzakerelerinde ln- lüzum görülmemiştir. Zira bunlar önce
giliz ve İtalyan devlet adamları Cebe- den anlaşmış vaziyettedirler.. Bununla 
lüttarıktan Kızıl denize, Pantelerya ada- beraber bu nezaket ziyareti beyhude ol
sından Bizerte kadar bütün Akdeniz mıyacaktır. Eğer bu ziyaret yapılıiıasay
meselelerini tetkik edeceklerdir. ~u mü- dı, Faşist matbuah İngiliz - Fransız an
zakerelerin Mısır ve Filistinde lngilte- tant kordiyalı hakkında bedhahane 
renin mevkiini kuvvetlendirmesi milin- tahminlere fırsat bulacak ve hatta aşın 
kündür. ümitlere düşecekti. B. Çemberlayn ile 

Faris, 7 (Ö.R) - B. Çemberlayn ve Lord Halifaksın, İtalya tarafından Fran
Lord Halifaks salı sabahı Londradan ay- sa zararına iddialar tekrar edilirse, ala
nlarak Roma seyahatine çıkacaklardır.. cakları vaziyet her türlü arazi tebeddül
y olda Pariste durarak salı günü öğle- lerine karşı mutlak bir red cevabı ola
den sonra Fransız başvekil ve hariciye caktır. Esasen geçen 12 nisanda yapılan 
nazıriyle görüşeceklerdir. Roma seyaha- İngiliz - İtalyan anlaşnlası da sarahaten 
tinin tam programı dün akşam Londra- bunu Amirdir. 

Polonya ·işbirliği 

ont Ciano'nun arşova seyahati 
b l n bariz bir delili sayılıyor 

Roma 7 {ö.R) - Italya hariciye na -

zırı Kont Cianonun şubat sonlarına doğ

ru Varşov:ıyı ziyareti bekleniyor. 

İki memleket arasında iş birliğinin 

bariz hir delili sayılan bu seyahat Po
lony~nahfellcrince derin bir alaka ile 
beklenmektedir. 

Monlekarlodan dönerken Polonya ha
riciye nazırı bay Bekin Pariste tevakkuf 

bile etmeden doğruca Münihe giderek 
BB. Hitler ve fon Ribbentropla mülaka-

tı manidar örünü or. Polonya gazetele-

nın hiç taahhiidi.i yokmuş gibi hareket ı Paris gazeteleri Fransa - Polonya itti
etmesi Hl.zım geldiğini şu son günlerde fakının feshinden bile bahsediyorlar. 
kaydediyorlar. Esafen Fransa Çckosıo-1 Moskova mahlelleri de B. Bekin Berş-
vak buhranı esnasında Polonyanın ta- tesgaden ziyareti ile İt::ılya hariciye na
lepleri kar~ısın<ln engeller çıkarmak için 
elinden geleni yapmıştır. zırı kont Cianonun yakında Varşovaya 

yapacağı seyahatin Sovyet - Polonya 
Polonya gazeteleri bilakis Berştesga-

den mülakatının beynelmilel vaziyeti 
aydınlatacak ve Almanya - Polonya iş 

birliğini takviye edecek mahiyette oldu
ğunu yazıyorlar. Lehistanın bugün Ber
lin ve Roma ile bir dostluk siyaseti ta
ki etmesi Faris ve Moskova ı küplere 

münasebetleri üzerinde tesirsiz kalamı
yaca!;'Ulı gizlemiyorlar. Bu ayın sonun

da BB. Litvinofla Bek arasında müta-
savver mülakatın talikinden, ve buna 

mukabil, Almanya hariciye nazın baron 
fon Ribbentropun yakında Varşovayı zi-

Macarlar intikam ve teminat istiyerek 
Çekoslovakyayı itham ediyorlar 

Bııdapeşteden bir manzara 

Prag 7 (ö.R) - Karpataltı Ukranya- J tibariyle halledilmiş olduğunu kabul et-1 kata memur edilen muhtelit komisyon 
Macar hududunda çıkan hadise hakkın- miyorlar. Bazı haberlere göre Macarlar Çekoslovak - Macar zabitlerinin iştira
da şu tebliğ neşredilmiştir: 6 Ikincika- şimdi Prag hükümetini hadiseden me- kiyle bugün saat 13 te ilk içtimaı yap
nun öğleden sonra, Macaristanın Prag sul tutmağa mütemayildirler.Yarı resm- mıştır. 

sefiri Çekoslovak hariciye nezaretine Macar ajansı artık Ukranya çetelerin - Budapeştc 7 (ö.R) - cYuşog> gaze
gelirken Budapeştedeıki Çeko-slovak ata- den bahsetmiyerek muntazam Çeko-slo- tesi Munkasavo şehrinde 200 eve Çe -
şamiliteri de Macar erkanı harbiyesini \Tak kuvvetlerinin hududu tecavüz ettik- koslovak top mermilerinin isabet ettiği
ziyaretle uzun bir muhaverede bulun - lerini bildirmektedir. ru ve Çeklerin beraberlerinde rehineler 
muştur. Çeko-slovak ataşamiliteri hudut Prag 7 (ö.R) - Macar - Slovak hu- alarak dom dom kurşunu kullanQi...'!Uarı
hadiscsinden hfuııl olan vaziyeti tetkik dut hftdisesinden sonra şu tebliğ neşre- nı iddia ediyor. 
etmiştir. 1lki taraf meseleyi tasfiye ede- dilmiştir: «Pesti Visog» gazetesine göre Macar 
rek bu gibi hallerin tekerrürüne mini Çekoslovakya hariciye nezareti bugün hükümetinin fikrince hadiseden mesul 
olacak tedbirleri almak için bir uzlaşma- Macar maslahatgüzarının Munkosevo olan madun memurlar değil, Prag h-t 
ya vasıl olabilecekleri ümidini il'lıar et- Mdisesi hakkındaki müracaate cevap melidir. 
mişlexdir. olarak bir notayı Prag Macar elçiliğine Diğer bir gazetenin iddiasına göre 
Budapeşte 7 (ö.R) - Macar gazete- göndermiştir. Çekoslovak hükümeti ha- Munkasevo hadisesi Slovakya başku -

leri hudut hadisesini şi&letli lisanla tef- disenin menşei ve inkişafı hakkında tah- mandam ile Rütenya hükümet reisi ara
sir edeTek intikam ve tamirat talep edi. kik.at emrettiğini ve netice1e:ri Macar el- sında bir mülakat esnasmda hazırlan
yorlar ve Çekoslovakyayı bu mmtakayı çiliğine bildireceğini haber vermektedir. mıştır. 
yeni bir Makedonya haline sokmak iste- Aynı notada Çe!koslovak hariciye neza- Londra 7 (Ö.R) - Ingiliz kaynağın
mekle itham ediyorlar. Macar gazeteleri reti iki hükümetin bu fırsattan istifade dan verilen haberlere göre Ukranya ve 
Prag ve Bratislava hükümetlerinin hüs- ederek hudut mmtaklarında yatışma tc- Slovakyadaki Alman ajanları gizli bir 
nü niyetine rağmen Çeko-slovak radyo- mini ve bu gibi hadiselerin tekerrürü- konferans yapmışlardır. Budapeştedeki 
su Macaristan aleyhin<le bir çalkanh nün men'i hususund~ icap eden tedbir- bazı ecnebi mahfillerin kanaatine göre 
tahrik etmekle itham etmektedirler. Bu leri ikararlaştırmak üzere kardeşçe bir eğer Macarlar Karpat Ukranyası üzerin
sahada 200 Ukranyalı \komiteci faaliyet eyi komşuluk ruhiyle müzakerede bu- de emel beslemekten ve propaganda. 
halindedir! lunmalarınm eyi olacağı mütaleasını dan vaz geçerek Macaristandaki Slovak 

Resmi mahfiller dün P:ragda yapılan ilave eylemektedir. ekalliyetlerinin taleplerini terviç eder· 
teşebbüs neticesinde hadisenin prensip Munkosevo hadisesi hakkında tahki- lerse hudut hadiseleri kesilebilecektir. 

Alman denizaltı filosu 
T ahtelbahirlerin arttırılması deniz 

nakliyatını himaye 
Berlin 7 (ö.R) - Alman mahfilleri 

Almanyanın tahtelbahirleri sayısını ar
tırmak hakkının tasdikini memnuniyet
le karşılamışlardır. Yarı resmi bir nota 

Alman denizaltı filosunun çoğaltılması
nın kimseye karşı olmadığını ve siyasi 
bir mahiyeti haiz bulunmadığını kayde-

derek sadece memleketin müdafaasmı 
tamamlamak ve deniz münakalatını hi
maye etmek maksadına matuf olduğunu 
ilave ediyor. 
Fransız gazeteleri ise bu münasebetle 

Almanyaya karşı hücumlarını tazele -

nı.işlerdir. Alınan gazeteleri bu neşriyatı 
P:ıriste imza edilen Alınan - Fransız 

deklarasyonuna muhalif görüyorlar. 
Esende çıkan cNasyonal Zeytung> Fran
sanın Münili anlaşmasını ve Paris dek

larasyonunu sabote etmek istediğini ya
zarak bunu ispat etmek için de Alman
lardan cdüşmanlarımın diye bahseden 
cPö li Pariziyen» gazetesinin bir makale
sini naklediyor. 

Fransız radyo ajansı buna cevap ol
mak üzere 6 ilk Teşrin tarihli Fransız
Alman deklarasyonunun her iki tarafça 

• • • 
ıçınmış 

hafaza ettiğini ve Fransanın da otomatik 
ve şartsız bir mahiyeti olmıyan taahhüt.. · 
lerine sadık kaldığını bildirmektedir. 

Moskova 7 (ö.R) - Almanyanın de
nizaltı teslihatında lngiltere ile müsa· 
vat talebi cPravda> gazetesine göre Lon
draya yeni sürprizler hazırlayacaktır. 

Almanyanın Londraya karşı bu yeni taz
yik hareketiyle Ingiliz başvekil ve hari· 
ciye nazırının Roma seyahati arasında 
bir irtibat aramak doğru olur. Berlinin 
maksadı bu vasıta ile ltalyanın Ingilte. 
reden ve dolayısiy le Fransa dan azaml 
tavizat koparmasını kolaylaştırmaktır. 
Yeni Alman talepleri yeni bir delil ola· 
rak şu hakikati ispat ediyor ki taaı·l'U2 
siyaseti takip eden tavizler kendilerine 
yapılan tavizlere, ne kadar büyük olur
sa olsun, asla duymazlar. Münih anlaş· 
.ması ortalığı yatıştırmak şöyle dursun, 
bilakis taarruz siyasetinin sonradan da .. 
ha ziyade genişlemesi neticesini vermiş· 
tir. Almanyanın deniz kuvvetlerini tak· 
viye kararı açıkça Ingilterenin ve Fran· 
sanın menfaatleTine karşı mütevecciho 
dir. Italya bundan istifade ederek şimdi 

v<ıni is:ı.lAnler: cıkaracaktır. 


