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~t.::u Acık . -·-i Şefin millete verdiği ders 
BULGAR BAŞVEKİLİ 

Yakında Ankaraya Geliyor 
Cumhurreisimiz Bugün Şileye 

Şeref Verecekler 
fstanbul, 6 ( Hususi ) -

İnönü, saat 11,30 da tale
benin tezahüratı arasında 
Dolmabahçeye döndü. Yeme
ğini yedikten sonra saat 

~h. ~~ ~ 

~tin Şefi ve babası İsmet İnönünün lstanbul üniver-
Bulgar başvekili Köse Bulgar hariciye nezareti a- halk ile temasta bulundular. 

1 Cumhurreisimiz yarın Şilede 
tetkiklerine devam edecek-' İn kür.süsünden üniversiteJilere ve bütün millete hita-

İvanofun martın 3 üncü haf- rasında kararlaştmlmıştır. 

e d •trdiği ders ve nasihat, ·l ürkleri ilelebet doğru bir 
• ~- sağlam ve sarsılmaz adımlarla büyük gayesine doğru 

i ~ '- btlbeğe kafi gelecektir. Cumhurreiaimiz "milletler için 
r ~~Yiik kuvvet her silahtan keskin, her kudretten üstün 

t
d 11.1 · 

1 tvlitları arasındaki birlik kuvvetidir.,, Vecizeleri ile 
l_"lltce" • ~ t!1 yolu şaşırmış, şunun bunun elinde oyuncak kalmış 

t tka milletlere de ikaz ve irşat edici çok değerli bir 
'1· "erınişlerdir . 

tası içinde memleketimize 
resmi bir ziyaret maksadile 
gelmesi beklenmektedir. 

Ziyaret proğramının umu
mi hatları hariciye vekili
mizin son seyahati esnasında 
Bulgar topraklarından ge-

çerken Köse İvanof ile vaki 
teması 

sımları 

sırasında, diğer kı
da Sofya elçimizle 

Cumhurreisi İsmet İnönü
nün Bulgar başvekili Köse 
lvanofu Ankarada kabul et- · 
mek üzere önümüzdeki haf-

ta sonunda İstanbuldan av
det buyurmaları, İzmir seya

hatlerini başka müsait bir 
umana tehir etmeleri ihti

mali kuvvetlidir. (Yakıt) 

13,30 da maiyetleri ile oto
mobillerle Silivreye hareket 
ettiler. Akşam kadar orada 

lerdir. 

Milli Şef gece saat 22 de 
Savarona yatı ile avdet bu
yurmuşlardır. 
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Şehir Meclisi lngiltere ile ta-
Fevkaıade toplanh k I 

yapacak as an aşması 
1 .-

i,. ~ ıl~i Şefimizin bütün gençliği ve baştan başa bütün Türk 
.. _ ...... ;t•ı.i sevinç ve iftihar duygulan ile coşturan en mühim 

\ ~ 1 ~ir halk idaresinin ne demek olduğunu aydınlatan ........ o ....... . 
İstanbul, 7 (Hususi) - ln

giltere ile yapılan takas an-
laşmasına dair İngiliz tica
ret mümessillerine malumat ~ 1~u her gün vatanın her köşesinde tatbikat sahasında 

lsı~ ettirea sözleri ve hareketleridir. İhsan Zebranın evindeki 
IYIET fNÖNÜ 

~illetin mürakabe~i idare üzerinde hakiki ve fili olma
. k l'e böyle olduğuna milletçe kanaat ediJme~ikçe halk 
it es· 
~ 'I ~ Vardır, denilemez.,, 

i tcııeleri ile de hakiki demokrasinin en parlak bir tari
. ~-~~rak Cumhuriyet idaresinin bizim id~rcmiz olduğu 

t-' 11 ~ t~ıl, idare şekillerinin en tekamül etmişi, bir ideali 
f.I~ •çin sevitmesi lazım geleceğini iıpat etmişlerdir.! 
'~~ gençliğe her şeyden önce sağlam bir karakter, te

~ ahlik li:rım olduğuna ve Türk gençliğinin bu bu
'" kı llıeziyetlerine dair söyledikleri büyük sözler her za

t ltllç}iğimize en nurlu yolu gösteren bir hidayet ve 
er ~u lııeş'alesi vazifesini görecektir. 

lh, nıilletİD Şefi ve babasını milletin başından eksik 
"hı. 

~ 
~~l!ıb~y, ;6 (A.A) - Gandi'nin Rajkot 
"~lifi te~ı kendisi tarafından yapılan 
~~~ trı kabul edinceye kadar açlık 
~~~ Yapmak kararı bütün memlekette 
~ t\at hir telaş ve endişe uyandır
\~ Bntün memlekette Rajkot hü-

yetleri ve birleşik vilayetler hükumet
leri ticaret odaları ve diğer teşekkül-

; ~ aleyhinde nümayişler ve pro-
. ~_toplantıları yapılmıştır. 

ler Gandi'nin hayatını kurtarmak ıçın 

Rajkot mihracesinin fena idaresine ni
hayet verilmesini umumi validen telg
rafla rica etmişlerdir. 

Mihracenin azledileceği ümit olun-
maktadır. f ~· Madras, Bihar merkez vili-

ts~ GÔL iSTER ~GZA ~ MM SEM '*&EtF~~l'!iFi&::S:;if:p:;s~ 

• 

On iki lisan bilen genç ! 
19 

.. ._ıJ ~'tında bir lngiliz genci on iki lisan bildiğini ve on altı çeşid musiki ileti çaldı
~ .. lı~iin .Avrupa gazeteleri çok yarinde olan bir hayre~ v~ ta~dirl~ yazm~ktadır!ar. 
)'" berı okuyan ve evdeki karısının dınltılarından hır soz bıle soylemege vakıt bula

be ''kadaılardan biri bize şu suretle derdini yandı: 
~'lltt·ll de Yeni evlendiğim zaman kendi dilimden başka dört lisan bilirdim, fakat dünya 
~t• •ne girdikten ve orada yalnız benim hurimin kuvvetli çenesi karşısında kaldıktan 
~ :

11
• dilimi unutmağa başladım. Hele bu genç te yeryüzü cennetine girsin. o zaman 

\~ta a:ıl bülhül gibi on iki dil ve on altı musiki aleti çaldığını görür ve işitiriz, 
!!'~ lr ok aşın her halde müb. ':ığalı olduğunu zannettiği iz bu dertleşmesine ey evli ve 
11 uyucuın: 

~ iSTER GÜL İSTER AGLA -- - -- --------

• ... .. , • ...J.· -" #1 . • "'~ ,. . .. .. 
Paris (Radyo f - Bura gazeteleri F ransanın silahlanma yarışında gösterdiği müthiş faa

liyetin mes'üllerini Fransanın haricinde ve silahlandıkça şimdiye kadar silahlanmak iste
miyenlere meydan okuyan devletlerde aramak lazım geldiğini ve Fransanın silahlanmak 
icabettiği zaman bunun için hem Parisi ve hem de büyük sanayii olduğunu yazmaktadırlar. 
~•m~mm, .,_,,,..~ . _ - -

1 H.~:~ıd:":n~!e;~,e K·- -H~ı;;-·s;;ı--H~kı;;-s;:idir 
zılay kurumu İzmirde bir 

gaz maskesi satışı mağazası Istanbuldaki yangın ! 
açacaL~· r. Memurlara bedeli 
t:ı.~csitl... ödenmek üzere mas
ke vc r:~.!cektir. Halka da 
ayni kolaylığın gösterileceği 
tabiidir. 

--------------·~~ .... ~~~------------İstanbulda zuhur edip bir ~~k han ve binaları yakan ve 
İstanbul gazetelerinin verdikleri malumata göre on iki mil
yonu geçen bir zarar ve ziyanı mucib olan feci yangından 

- Devamı dördüncü sahifede -



5AH!FE 2 -
Dünyada neler oluyor? 

t< ır ır ... ıır mürekkep 
ve cam 

Kırmızı mürekkep cam üs
tünde kuruduğu zaman ye
şile döner. 

Bir pulverizatörün 
marifeti 

Bir pulverizatör bir dam
la esansı iki bin küçük zer· 
reye böler, ve bu zerreler
de kokarlar. 

Gözlüğün Tarthi 
İnsan gözüne adeselerle 

yardım .ok eskidenb~ri bi
lin~k.t~~ir. Gözlükler 700 
seneaenB~ri Avrupalıla r ca 
kullanılmaktadır. Gözlük Av 
rupada Floransalı bir İtal
yan papazı tarafından bu
lunmuştur. Ayrı ca, İngiliz 
bilğini Rogcr Baconda bu· 
nu düzeltmiş ve büyültücü 
ad~seleri keşfetmiştir. 

Köpeklerin prensi 
Londrada açılan~ köpek 

sergisinde on bin köpek 
teşhir edilmektedir. 

Birinci mükafatı Kop dö 
Kareh adındaki Pirene~ kö
peği kazandı. Kop dö Ka
reh 'in omuz arası 80 santi
metredir. Tüylerinde tek ka· 
rartı yoktur, bembeyazdır. 

Kop dö Kareh'in kalori
ferle ısınan köşkü; ağılı ve 
kümesi vardır. Bir jersey 
ineğinden ~ sağılan·~ taze süt 
ve en iyi cins tavukların yu
murtalığı yumurtalarla bes
lenir. 

Kop dö Karehe bin beş 
yüz lngiliz lirası verdiler, 
sahibi satmadı. 

Sadakata kurban . giden 
köpek 

Nevyorkta, büyük cadde
lerden birinde garip bir ha
dise oldu: 

Bir otomobil kazaya uğra
dı, kaldırıma çıktı, duvara 
çarptı. Şoför ağır yaralandı. 
Can kurtaran geldi. Fakat 
şoförün köpeği, tehlikede 
gördüğü sahibinin yanına 
ne doktor yanaştırıyordu 
ne de hastababıcı. 

Bir müdd et köpeği yumu
şatmağa başladılar. Sert 
davrandılar, olmadı. Köpek 
azı dişlerini göstererek sa-
l 'b' . k l ' ~ ı .nı n yanı .. :ı so u.c:a.anna 
mani oluyordu. 

Sof J ü l ya ·ası <lğ r <l ı . Ni
hayet bir tabanca çektiler, 
köpeği d e bacağından yara
ladılar ve sahibi ile beraber 
hastaneye naklettiler. 

Eyfelln Ylldönümü 

Paris şehri, Eyfel kulesi 
nin ellinci yıldönümünü tes
ide hazırlanmıştır. Merasimin 
görülmemiş derecede muh
teşem olması temin edilmiş
tir. 

Eyfelin inşaatı 1889 Nisa
nın 2 inci günü bitmişti. O 

Tarihte n biraz sonra Pariste 
bir s ergi açılacaktı. Mühen
dis Eyfel, kuleyi, sergiden 
bir ay evvel bitirmeğe söz 
verdiği ıçın beşer takati 
fevkinde çalışmış, sözünü de 

tutmuştu. 

Açılış resmi esnasında, 
kulenin ikinci balkonuna 
çı kmağa ancak 200 kişi mu
vaffak olabilmişti. O devir
deki gazetelrrden biri de : 
"Kulenin son katma kadar 
çıkmak cesaretini ancak on 
on iki kişi gösterebilmiştir.,, 
Diyor. 

Bir bu cümleyi okudum, 
bir de bugünün paraşütçü

lerini düşündüm. Eyfel ku
lesini, beşeriyetin, elli sene
denberi cesaretten yana da 
harikulade yükseldiğini gös
teren bir abide olarak, bir 
k l' re hada tes'ide layın bul
dum. 

-~:...;:-__ 
Mekteplerde 

Spor 
Yeni kurulan umum mü

dürlük tarafından verilmiş 
olan emir mucibince mek
teplerde spor yurdları tesis 
edilmiştir. 

Talebenin bil-
gileri sık sık 

yoklanacak 
Talebenin sık sık derse 

kaldırılarak bilgilerinin yok
lanmasına ehemiyet veren 
Maarif Vekilliği okullara bu 
hususta bir tamim gönder
miş~ir. Bu tamimde talebe
nin sık sık derse kaldırıl
masının dersine göre yazılı 
yoklama yapılmasının tale
benin yoklamayı müteakip 
aldığı notu öğrenmesinin ve 
talebeye her ders için ha
zırlıklı bulunmak itiyadının 

verilmesinin pek faydalı ola
cağı tasrih edilmiştir. 

········«>········ 

Polonya Hari-
ciye · azırı 
Varşova 6 (Radyo)- Po

lonya hariciye nazırı Bek 
yakında Londraya hareket 
edecek ve Londrada müs
temleke ·ve danzik mesele
leri görüşülecektir. 

Emniyette 
Tayinler 

Trakya Umum müfettişlik 
em nizet müşavir muavini Ca
vit Gönenç Manisa emniyet 
müdürlüğüne, Izmir emniyet 
amirlerinden lsmail Güntay 
lzmir vila et emniyet amir
liğine, lzmir polis baş kom
serlerinden Bahaddin Vural 
Istanbul polis me ktebi d a hi
liye müdürlüğüne tayin edil
mişlerdir. 

Londrada 
Tayyarecilik 
Londra 6 (Radyo ) Yeni

den askeri tayyaroeiliğe 31 
bin genç kaydedilmiştir. I ..................... ,~ 

TAYYARE Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

• 
Bugün 3-:-S: 7 "\T;' 9 0 S-;;=;-nslarında 

Danıelle Darrıeuks 'un çok beğenilen şen ve şuh eseri 

I 
PARiS CiCEGi 

Muvaffakıyetle devam ediyor. Proğrama ilave 
olarak ismet İnönU'nün İstanbulu teşrifleri 
intibaları ve EKLER J URNAL dünya haberleri 

10 mart uıt• t t9t4 Saray 
cuma günü ima Om Bosna Hadisesi 

~ ~--··-.. ----------

(HALKJN :JESJ) 

KARUN VE KREZÜS 
Tarih ve efsanede zenglnliklerile meşhur olan 

bu iki isim avni şahsa·mı alddir? 
"Romanlardan bh·ınde Kre 1 

züs diye efsanevi ve ve ta
rihi bir zengin hükfımdardan 
bahsedildiğine rasladık. Bu 
Krezüs, bizim Karun diye 
bahsettiğimiz zengin değil· 
midir? ayni insan olan şah
siyete biri garp, biri şark te
laffuzile ayrı ayrı isimler mi 
veriliyor.,, 

KARUN 
İsrail efsanelerine göre fev 

kalade zengin, fakat hasis 
olan Karun. Musa Peygam
ber zamanında yaşamış, bir 
rivayete göre de ona düş · 
manlık etmiştir. Evvela fa. 
kirmiş peygamber sayesinde 
kimya öğrenerek külliyetli 
para sahibi olmuş. Musa ta· 
rafından teklif edilen on da 
bi ri üşrü vermek istemedi
ğinden peygamberin beddu
asile malı ve serveti yerin 
dibine batmıştır. Tevratta 
ismi Kore diye geçer. 

KREZÜS 
Miladdan 548 sene evvel 

vefat eden Krezüs Nanisa 
taraflarında ki Lidya devle
tinin sonuncu hükümdarıdır. 

Alyattenin oğlu idi ve o
nun yerine tahta çıkmıştı. 
ılk zamanlar birçok zaferler 
kazandı, memleketini Kızıl· 
ırmağa kadar genişlt:tti. Ga ~ 
yet zenginleşen Krezüs ken
dini en mesut adam sayardı. 
Meşhur rivayet bunun üze~ 

rindedir. 
Atinalıların tanınmış ka

nun vazıı Solon kendisini zi
yaret etmiş, hükfımdar ona 

hazinelerini göstererek: 
- Şu dünyada benden 

mesut kimse var mı acaba? 
diye sormuş. 

Hakim: 
- Ben sonunu görmedi

ğim kimsenin _bahtiyarlığına 
hükmedemem cevabını ver
miş. 

Hakikaten de felaketler 
başlamış. Evvela oğlu avda 
ölmüş. Sonra İran cihangiri 
Keyhüsrev Lidyayı istila etti. 
Sart ş ehrini kuşatarak hü
kiımdarı esir aldı. Yakmak 
üzere odun yığınları 
çıkardı. 

Ktezüsün Atinalı 

hatırlıyarak üç defa: 
- Solon! Solon! 

üzerine 

hakimi 

Solon 
diye bağırdığı meşhurdur. 

Cihangir merak edip bu
nun. ne demek olduğunu 
sormuş; meseleyi öğrenince, 
intibah hasıl ederek mağ

lup meslektaşını affetmiştir. 

Onu kendine müsahip yap
tı. Oğluna da vasiyet etti. 

"Solon! Solon,, hitabı da 
" ikbale güven olraıyacağına,, 
telmih diye, beşeriyete bir 
hatıra kalmıştır. 

Görülüyor ki, ikisi de, 
zengin şahsiyetler olmakla 
beraber, ayni insanlar de
ğil... Bilhassa ki, Musanın 

~ağdaşı olduğu söylenen Ko
run, Krezüs'ten sekiz asır 
evveldir. Krezüs miladdan 
evvel 548 de vefat etmiştir. 
Musanın ise, İsadan evvel 

1465-1345 senesinde yaşa
dığı hesap edilir. 
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Sar'a: 4 

Sar 'anın görünen kirzleri 
nöbetleri ekseriyetle şeba

bet yaşında başlar (on beş 
yaşlarında) mamafih bundan 
Küçük yaşta da çok sar'a 
görülmüştür. Genç çocuk 
birdenbire düşer, düşmezden 
evvel kendisine ara denilen 
bir hal gelir 

Sara'lılar her yerde dü 
şerler: Sokakta, merdivende 
soba kenarında . mangal ya
nında. Bunun için sara'lı-

larda bu sukut arızalar çok 
görülür. Yanıklar kırıklar ve 
muhtelif sademe arazı düş
tükleri yerde Üzerlerine id
rarlarını bırakıverirler. Diş

leri sıkılır, çırpınırlar, ağız

larmdan köpük gelir. Bir 
müddet böylece sarsıldıktan 
sonra sukfınet bulur. ve ken
dilerine gelip kalkarlar. Ye
ni bir ham l'!ye kadar her 
şey tabiidi r. Bu orta dere
cede bir sar'anın efsafıdır. 

Bunun ço... hafifi olduğu gi
bi çok ta ağır şe killeri var
dır. Ö'd iirücü nöbetle r de 

g örülmü .. ~ü · ğı r sar'a vak
alarında artık ruhi ve akli 
bozukluklar da pek bariz 
bir surette meydana çıkar . 

Fransada 
Yaşıyan 

İtalyanlar ........ ., ....... . 
Marsilya'da yaşıyan 120 

bin İtalyan, İtalyan hüküme
tinin hmennisine cevap ver
mek için gitmişlerdir. Gide
nin 4 ila 500 ü bulacağı he
saplanmaktadır. Bunlar he-

men munhasıran 11Casad, 
İtalia,, ö.an yardım görmüş 
kimseler ir. Paristen ayrılan 
Italyanların miktar, pek ha
fiftir. 

Demek ki ltalyan muha 
cirlerinin büyük ekseriyeti 
hemen tamamı Fransac!a ka l
mak istiyor. Bu tahakkuk 
etmiştir. Hatta bunlardan 
çoğu Fransız tebaasına geç
mek istemekte fakat güç
lükler karşısında cesaretle
rini kaybetmektedirler. Bü· 
yük tebaalaştırma ve temsil 
siyaseti İıe zaman başlıya
caktır? 

Ahlaki vasıflar sukut etmiş
tir. Birçok cürümlere teşeb
büs vaki olur. Bu gibilerin 
yeri artık hapıshane değil
dir. Timarhane daha doğ
rusu asileçlerdir. 

~ .......... ~•rrmı• .. Rrm1111.'S'CZ!ml ................ , .... . 

1 AL TIN FLİMLER SERİSiNDEN müteşekkil hediyeli 
Büyük Filmler Müsabakası 3 Mart 

Cuma Gününden İtibaren 

E L HAM R A Sinemasında 
BAŞLIYOR 

İşte mü sa bakan n birinci pırlantası 
Sinemanın en güzel kadını DOROTHY LAMOUR 

Senenin e n güzel ve ilahi filmi 

1 Tabii~!i~!~~~~ba~~~~~~inde 1 SEANSLAR: 5 3 7 9 da başlar 

mm~m mm...~zm~cm~:::ırJı~ıınıı=+::'I~~ 

~ Aile Ocaklarını Söndür 
~ Canavar! •• 
~~~YAZAN: GONOL 

[2] 

Mahpusluk Bir şey De. 
Ayrılık Var Bir Yanda 

Gözümün önünde, bugün 
dalgın dalgın düşünen, bir 
aşağı bir yukarı dolaşan ve 
felaketlerin birleştirdiği bir 
haleti ruhiye içinde konuşan 
bu bedbahtların kanlı bıçak
lı faciaları canlandı .•. 
Düşündüm uzun uzun ... 
Aşağıdaki avluda kayna

şan bu insan kalabalığı, suç 
işlemekten ne kadar da uzak 
görünüyordu ... 

Kendi kendime : " Hayat 
işte!..,, 

Dedim ve ilave ettim: "Ha 
diseler yürüyor ... ,, 

Hahpisane müdürü, kolu
ma dokunmasaydı, kim bilir 
daha neler düşünecektim? .. 

- Görüyormusun, dedi. 
Bizimkiler böylece ~endi a
lemlerinde; fakat hergün bi
raz daha eyileşerek yaşıyor
lar ... 

- Evet!.. 
Diye cevap verdim: 
- Hebsinin hallerinde açık 

bir pişmanlık göze çarpıyor. 
Ne yapsınlar mukadderat... 

Gene pencereden avluyu 
seyretmeğe başladım. Bu sı
rada yanık bir sesin çağı r

dığı bir mahpushane şarkısı 
yükseldi: 

Mahpushane çeşmesi, 
Yandan akıyor yandan .. 
Mahpusluk birşey değil, 
Ayrılık var bir yandan ... 
Ben verem oldum yar 

yoluna 

Biraz daha dikkat edince 

bu şarkıya cılız sesli 
zında refakat ettiği 
ettim ... 

İkindinin solgun 
güneşi, yavaş yayaş 

yordu. 
Hapishane müdü 
- Beni Bekirle fi 

mem .. 
- Neden? .. 

indik. 
Mahpusların ara91D 

şınca, genç hapishane 
rü önüne gelenlerin 
sormağa başladı. 

İri bir taşın üzerin 
ran ihtiyar bir adam 
Müdür: 

- Nasılsın Murad 
rahatsızlığın geçtimi 

İhtiyar cevap verdi: 
- Şükür beyim ... 
Ve gene başını o nü 

rek elindeki tesp nı 
ğe devam etti ... 

Yürüdük. 
Müdür; demir bir 

itti ve seslendi : 
- Bekir.. Bekir .. 
unce cevab veren 
- Devam edceek 

ıwun1111111nı111ıaıııw ııııı•'lll•ıu ıımn~ıııw•ıın 11111 ım111111111 ın•.-- - ... - .. mnm - --

Tar'ihten Bir Yaprak: 
•••• 

Hakikat 
"Adı çıkacağına canı çik

sın,, diye bir Atalarsözü var. 
vlen kurtulur, fakat adı 
çıktı mı dilden düşmez. 
Amma ne olursa olsun, bir 
çok adı çıkanların hakkını 
tarih bir gün teslim eder. 

Fıkra çok güzeldir. Lui 
Flip, Fransada dikiş tuttu
ramıyacağını anlayınca mem-
leketini ter ı. etmeğe karar 
vermiş, hır arabaya atlıya

rak uzaklaşmıştı Kral telaş
tan mı, yok sa herhangi bir 
s e bep ten mi, yauına para 
almayı bile unutmuştu. İlk 
mola verdikleri konakta pa 
ra lazım olunca ceblerini 
muaye ne ett i. Nafile. Beş 
parası yoktu. Kralı tanıyan-

ardan biri yaklaştı : 
- Efendimiz emrederlerse. 

Diyere k cüzdanından çı
kardığı yüz frangı uzattı. 

Para lazımdı. Lui Flip yüz 
frangı alırken: 

- Alıyorum ama bakalım 
ne vakit ödeyebileceğim. 

1 

Diye söylendi. 

Arabanın hazırlıkla 

vam ederken Fransa 

bir kahvede oturmuş 

niyordu Müvezziler, 

dan çıkan gazeteleri 

tıyorlardı. Cebindeki 

franktan artan bir 

vardı. Gazetelerden 

aldı okumaya başladı. 

puntularla kralın 

ilan ediliyordu. İkin 
lıklarda kralın hazinel 

beraber götürdüğü id 

diliyordu. 

Lui Filibin elleri 

ihtiyari cebine gitti. 

makları ile liitufkar bi 

tun kendisine vermif 

ğu kuruşları okşamayı 
ladı. 

Niyazi 
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Şen Yazılar 
ııııım mum ııııım 

Sana 'nispet 
olacak x0 k bekledim dün gece, 

N~az~a çivi kestim. 

KADIN 
······~~ ...... - ..... 

c 

~Kan zehirlenmesine ~arşı' 
keş/edilen serum bekleni

Zenci ' Çocuklarının 
Rengi g 

• Zenci çocukları ne renk-
te do~arlar ? Kapkara di
yeceksiniz değil mi? Hayır. 

B ıbayet gelmeyince, 
eklemekten vaz geçtim. 

* ~öz .ve~din de gelmedin, 
S aJbımı söndürmedin, 
l ~n bu gelmeyişinle, 
Çıaıe keder verdin. 

c * 
a:lsen de gelmesen de, 
~i hiç sevmesen de, 
8l lhi vız gelecek, 

ha yfiz çevirsen de. 

~ana nispet olacak 
~h:la - 1. v • ' 

' soy ıyecegım; 
}fili.um bir tomurcak, 

ep onn seveceğim!.. 

r:llcra 
Suad 

Pratik Güzellik 
Bilgileri 
--~~ ... --tqFra~sa kralı on beşinci 

litQı· bır gün bir nezarete Tırnak cilanız bitmiş ola-
~ış, na:zınn odasına gir- bilir, gidip almay da vakti-
' Nazır yerinde yoktu. niz- yoktur. ·Bunun göreceği 
ta ("hın üzerine baktı. Bir işi başka ... bir şeyle zahmet-

l llk .. d" 
A gor u: siz ve külfetsizce görebilir-

~ caba benim gözlüğüm- siniz. Biraz pudra ile oğu-
l)· daha mı iyi gösteriyor? nuz. Tırnaklarınız hem cila-

4- ıye gözüne taktı. Masa- lanır, hem de parlar. 
~ rık~i~ kağıd aldı, okudu. 
~'l l agıd kendi hakkında 
~ ~ış bir medh!ye idi. 
....._ i•dı masaya bırakırken: 

4-b Bu gözlük benimkinden 

Qfd ~ çok iyi, dadi her şeyi 
t~ti '-illndan çok büyük gös
~or. 
~,~mmm 
t ~ı. ispirtolu lçkller 

iti· a.\iaarlar umum müdürk: vekaletin verdiği bir 
~i't &zerine rakı gibi fazla 
~~~olu içkilerin derecesini 
)l~ ""ek üzere tetkikler 

'ff1' hir proje hazırlamıştır. 
L"ri ~•rlanan projeye göre 
k,4' il 43 ten 50 dereceye 
~i~ r olan rakıların ispirto 
tı.~rları mühim miktarda 
· lJ lnıektedir. 
f, l!ıtımi sıhhat üzerinde 
ı,~' tesirleri olan bu içki
t\ Q bö ılelikle vücutlarda 
Ptıiı 1 .. k .. ~ zarar arın mum un 

~t~~ kadar önüne geçi
'l(tır. 

~~~Dlllll~Gllllll-

~Cele Satılık 
8 ~tomobil 

* 
iş yaparken elinizi bıçakla 

kestiniz, kanıyor. Yanınız bu 
kanı dindirecek bir şeyiniz 
yok. Hemen çiy patatesten 
yaprak gibi ince bir parça 
kesip üstüne bastınrsınız, 

derhal kanı keser. 

* 
Sabun yanıklara çok iyi 

gelir. Bir parça sabunu mer
hem haline haline gelecek 
kadar ısıtınız, yanan yeri
nize sürünz, ve yanık yerin 
alınddan yeni deri çıkıncıya 
kadar buna devam ediniz. 

-s:m--

iş ihtilafı 
• • 

nızamnamesı 

İktisat vekaleti hazırla
makta olduğu iş ihtilafı ni
zamnamesini tamamlamıştır. 

Nizamname bugünlerde ala
kadarlara bildirilmiş olacak-
tır. 

Bundan sonra işçilerle pat
ronlar arasında çıkacak ih
tilaflar bu nizamname hü
kümlerine köre halledilecek-

'•t· Sılindirli, 85 beygir kuv
~de modern bir Kurt 
~ 0 bili acele satılıktır. tir. 

'-~'k karşısında (Oska) ............ :ı:~ •••••••••••. . ........... ::::············ tttasına müracaat. 

l &E2e::oııım:~...-.:ı311E İspanyada 
'flı maiaza Şlmal ve cenup ordu-
*°hen ve Saban ları lağvedildi 

~İf~~l'etbanelerini yeni ma- Paris 6 - ispanyadan 
, tıl~~~cılarda Necati bey bildiriliyor: Başvekil ~egrin 
~~--ta eski Orozdibak ma- cenub ve şimal ordularını 
~6 1 Yanında üst kat 29/1 lağvetmiştir. Ve 45 yaşında 
t,,., )' naklettiklerini muh- bulunan erkekler terhis edi-

~ llıüşterilerine bildirirler lerek toprak işlerinde çalış-
~ tırılacaktır. 

1 'Yalnız şaheserler vermekle sayın müdavimlerinin tf 
• ittmadını kazanan 

,,. l(üJtürpark Sinema~ı . 
•ne bugünden itibaren bütün dünyanın iakdırlerıne 

t(A~ mazhar olan dört büyük artist 
v I< GABLE - MYRNA LOY - SPENCER TRACY 
e LIONEL BARRYMOOR tarafından emsalsiz bir 

~'! AAA'Li temsKART AL 
•ndaki büyük aşk ve t:- yyaracilik filmini taktim ediyor 

~- Ayrıca Foks Jurnal ve renkli MİKİ 

'9t. lı9far: Hergün: 3-4,45 te.• .. •C-um_a.rt•e•si•, -P•a•za•r-1:..ı ...... ilave seansı vardır... __ _ 
I'!' 

len neticeyi vermedi 
Uzun zaman Afrikada in

celemeler yapan Alman Dr. 
!arından biri diyor ki: 

- Zenci çocuğu doğar 
doğmaz her Avrupalı ço· 

Zavallı kimyager büyük bir yese düştü 
acıklı bir surette öldü 

ve cuk rengindedir. iki üç gün 
sonra teni esmerleşmcğe 

başlar, yavaş yavaş eflatun-

Amerikada Vatkins adın- serumbrın piyasaya çıkarıl- [t 
da bir l~imyager 937 sene- dığmı ileri sürmeğe başla- (t 
sinde bir serum keşfetmiş, dılar. "Vatkins'in şöhret ka-
bu keşif yüzünden büyük 

1 

zanmasını kıskananlar var
şöhret kazanmıştı. Kimya- : dır,, dediler. Fakat .bir ta-
gerin keşfettiği serumun adı raftan bu gibi iddialar orta-
Sulfanylamide idi. Başlıca ya atılırken diğer taraftan 
esası kükürttü. Gazeteler serum kurbanlarının sayısı 
serumun bilhassa kan zehir- 36ya çıktı. . . 

Bunun üzerıne etıbba oda-lenmesinde işe yaradığını 
ve kanı zehirlenenlerin ha- sının karilerile Sulfanylami-

de · ilaçlar listesinden silindi. yatl rını kurtardığı yazıyor-
lardı. Yapılan tecrübeler Vatki:ıs, ilacına karşı alınan 

laşırlar. Üngün sonra açık 
rumla beşeriyete hizmet et- kestane rengi olur, uzun 
mekti. zaman bu renkte kalır, üç 

Halbuki beşeriyet yardım- dört ay sonra kararmağa 
cısı değil, bir cani olarak bu başlar ve altı aya basınca 
dünyaya veda ediyorum.,. kapkara olur. 
-~ ~ :::.-=-11 ~ ~ ~ ............ _~. ~ ~ .... ~--~·~~ ~-:::....:::ie~:ır:... -

~!~ ·zm·r Yün Mensucatı ı 
: Halkapınar T:~m~3 ~i~~e;~~=sının 
: Mevsim dolayısiyle yeni. çıkardığı kumaşlar : 1 

•• 
:. Sağlam Zarif Ve . Ucuzdur 1 

hep mtivaffakiyetle netice- bu tedbirlerden dolayı fena 
halde gözden düşmekle belenmişti. 

Serumun zatürreede di raber, gene mücadelesine 
devam ediyordu. Bu müca-

[+' SATIŞ YERLERi 
l t Birinci Kordonda 186 ı.umara:la ŞARK HALI T. A. Ş. ı 
J1Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir oğlu 
~-~~ ..... '"'"E~!!J!!l!ll 

şifalı: tesiri olduğu görül- k 
delesine yardım ed n ar a 

müştü. ı .. "11-
Bu mühim keşif üzerine daşlarının yardımi e gonu u 

k aramagv a başladı. Bu gönü.l-şikago ve Nevyor unıver- b k 
ıu·· 1ere yeni serum tat ı siteleri mister Vatkinsin şe-

refine büyük merasim yap- edilecekti. 
Nihayet altı gen~ kendiletılar, kimyagerin insanlığa 

d b h rı·ne Sulfanylamide aşısının büyük hizmetin en a set- ld 
tiler. Merasimde bulunanlara tatbik edilmesine ra~ı . o u. 

Fakat serumun tatbıkınden 
sulfanylamide yazılı iftihar sonra bu altı genç de vefat 
madalyaları dağıtıldı. etti. O güne kadar ölen 36 

Geçen] sene ilkbaharda kurbana yeniden altı genç 
Şikagodal sebebi anlaşılmı- ilave edilmiş oldu. 
yan bir çocuk hastalığı çıktı. Bu vaziyet karşısında artık 
Vatkios bu hastalığa karşı-
da bir serum buldu. Serum kımyager Vatkins için söy

lenecek hiç bir söz kalmı-
tatbik • edilen çocukların d" 

yordu. Bir zamanlar ke .. n _•-hepsi iyileşti. b k 
sini zamanımızın en uyu 

Fakat geçen yaz esna;ın- adamı diye tavsif edenler de 
da Sulfanylamide tedavi edi- A · 

dahil olduğu halde merı-
len ha) talar .. iyileştikten bir ı ı 

kanın bütün ilim ac am arı 
müddet sonra birdenbire ye- vatkins aleyhinde tahkiramiz 
niden'.I hastalandılar, hasta- neşriyata başladılar. Vatkins 
lıldarı süratle ilerledi ve hat yarı deli denilecek ve acı-
ta içlerinden bazıları öldü. h ı ld' nacak bir a e ge ı. 
Bunun üzerine kimyager Filvaki kendisini ziyaret 
Vatkios derhal ~ikagoya gi- eden dostlarına kimyager 
derek hastalananları birer sermunn imal eden fabrika-
birer muayene etti. Sunula tarda bir oyun oynadığını 
beraber kendisi l tarafından iddia edip duruyordu. Fakat 
icad edilen serumda ölümü bu iddianın doğru olup ol-
intaç edebilecek hiç bir madını tahkika vakit kal· 
tehlike göremedi. Serum madı. 
ayni zamanda birçok büyük Geçen gün dostları Vat-
profesörler tarafından da kinsi Nevyorktaki laboratu-
tetkik edildi. Bunlar da, bi- varında ölü buldular. Yanın-
dayette çok tesirli ve şifalı da bir m .:ktup duruyordu. 
bir ılaç gibi görünen seru~: Vatkins bu mektubunda di-
da milthiş bir ölüm tesırı yor k:: 
olabilecek bir şey bulama- Keşfettiğim surum tarafın-
dılar. Bu yüzden tıp alemi dan sehebi.Aet verilen müthiş 
iki kısma ayrıldı. Serum ka- faciayı hayatımla ödemeğe 
şifinin tarafını iltizam eden- me:>bur olddm. Ben mucit 
Ier imalat esnasında entri- olmayı para ve şeref için 
kalar çevrildiğini ve sahte istemiyorum, maksadım su----_ 
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DAiMA 
Kabadayı, Kordan ve Yüksel 

• • 
Rakılarını Içinız 

----------------------------------~m 

~ 
ASRİ Sinemada 

a Mart çarşamba gününden itibaren.dünya sine
macılığının iki eşsiz harikası 

ŞEYHİN oGLU Ro~il!avs::~~no 

1 

-o-Rocöc .... ·-=--oPE°RkT'ö R'~~'.:==--=--=~~~:::-=----=~- ~ 
D .l. Fuat soyer =Aşçıbaşı Mark 

. Böbrek, mesane, prostat, Makarnaları 
ıdrar yolu hastalıklarını te-
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 
~~· ..... z--=....-::::--.--=.. ..... - •.-..._:_....- ":;:.-. ....-·.~.: ..,;: 
Dr.14'mall Hakkı Biİğeer 

Dervişoğlu 1 
Dahili, sinir, çocuk hasta!• kları 

saat 11-14 ıkiçeşme ikte 
3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 

T. 3760 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket H:ıstanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
mmm~~ 

1937 - 1938 · Selinik) sergi- ı 
sinden birincilik madalyasıaı l 
kazanmıştır. 
mmm lt""l:YCl::WWI* 

DR Salıh Sonad 
Cilt, Saç ve Zührevi 'bas• 

talıklar mütehassısı 
2 nci Beyler sokak No. 81 

Her gün öğleden ıoara 1 
• Telefon: 3315 

~~~·~••c•• 

D D • Aı• Yün, ipek, Pamuk, Keten, r • emir 1 Floş ve karışık her cins k•-
Kamçıoğlu maşı kolayca ve emniyetle 

Cilt Tenasül hastalıkları -boyar. Telefon: 3882 
elektirk tedavisi 

ıı:miP- Birinci beyler So. 9 EYLuL BAHARAT 
No.: 55 Telefon : 3179 DEPOSU 

rn• •~ J;;;;.t:amrnJı;;t:;l'.m&;:• .amJı;;t:;I'.~ m 

Terzi Kizım Şangüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

DO. 35 
Avrup:ının ; .i 1n~k terzi m~lc 

hinden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle Sesli ve TÜRÇE musikili ayrıca heyecandad tüyleri 

ürperten büyük ınac~:J filmi ' En müşkülpesent subayla-

rın ve sivillerin mizaçlarına 

Vahşi Orma~ı!~r HUkOmdarı göre taksitle her türlü elbise 

1 Dike~ 
~--.. ----... -----------.. ~ mmmm~mmmmmıııııııımmwww 



Tramvay Oto
büsün Arka
sını Parçaladı 

Bugün sabahleyin saat 
7,5 da Konaktan Güzelya· 
lıya gitmekte ola. 431 nu
maralı otobüs Göztepe polis 
karakolu önünde bir yolcu 
indirirken arkadan gelen bir 
numaralı tramvay tarafından 
çarpılmış ve otobüsün arka 
kısmı parçalanmıştır. •• 
Odemişte Bir 

Cinayet 
Kadri Arkadasını . 

Boğdu 
Ödemişte çok vahşice 

bir cinayet işlenmiştir. Ka
raağaç köyünde amelelik 
eden Aksaraylı Mevlud oğlu 
Kadri arkadaşı Ali oğlu 
Yusufu parasına tamaen 
boğarak çok feci bir surette 
öldürmüştür. Katilin üzerin
de 18 lira bulunmuştur. Ka
til bu vahşice işlediği cina
yeti itiraf etmiştir. 

Maliye Memur-
ları Arasında 
Defterdarlık Başturak tah· 

sil şubesi tahsil şefi B. Emin 
Alsancak müstakil muamele 
vergisi şubesi tahsil şefliğine, 
muamele vergisi subesi tah
sil şefi B. Kemal, Basmane 
şubesi tahsil şefliğine, Bas
mane şubesi tahsil şefi Bay 
Feti Yücel Başturak şubesi 
tahsil şefliğine, maliye ta-

. hakkuk memurluğuna mül
kiye mezunlarından İstanbul 
varidat kontrol memuru Bn. 
Zehra Onaner tayin edil
mişlerdir. 

Bu değerli maliye memur
larımıza yeni vazifelerinde 
başarılar dileriz. 

Mebus 
l\Jamzetleri 

İstanbul, 7 ( Husu~i ) -
~ski ;sta..,b ·l me!;us•1 Bay 
Raufun bu devrede müstakil 
mebusluğa namzetliğini ko
yacağı söylenmektedir. 

Eski c;adrazam general 
Salih ile e~ki mebuslardan 
general Mersinli Cemal, Ali 
İhsan, Cafer Tayy~r, Halil 
ve eski Ordu mebusu Bay 
Faik'in de namzet gösterile 
cekler arasında bulunacağı 
tahmin olunuyor. 

At yarışları 
izmir İlkbahar at yarışları 

proğramı hazırlanmışsa da 
Encümen toplanmadığından 
proğram henüz tasdik edil
memiştir. Maamafih koşula

rın geçen seneki proğrama 
göre Martın son haftasında 
başlaması mukarrerdir. Ya
rışlar beş hafta sürecektir. 

Fort otomo
bilidir 

İkinci sayfamızda ( Acele 
satılık otomobil ) başlıklı 
ilanda ( FORD ) otomobili 
denecek yerde ( Kurt ) oto
mobili denmiştir. Tashih 

(HA(KJN SES/) 

TA YYAAE KAÇAKÇILIÖI 
Ruhinin Cürmü Vazifeden Mütevellid 

Istanbul, 6 (Hususi) - Tayyare kaçakçılığı dolayisile evrek sahtekarlığından mevkuf 
bulunan Hariciye Vekaleti memurlarından Ruhinin vaziyetini, vazifeden mütevellid bir suç 

addeden Ankara Cumhuriyet müddeiumumiliği muhakemenin memurini muhakemat kanununa 
göre yapılması için evrakı Hariciye Vekaletine göndermiştir. Hariciye inzibat komisyonu 
bugünlerde Ruhi hakkındaki kararını vererek Cumhuriyet müddeiumumiliğine bildirecektir. 

Bir r adın Kocasını Vurdu 
Istanbul, 6 (Hususi) - Üsküdarda bir aile faciası oldu. Neriman adlı genç bir kadın 

kocası Necati ile kavgaya tutuşarak Necatiyi muhtelif yerleriuden biçakla yaraladı. Yaralı 
hastaneye kaldırıldı. Kadın, elinde biçağı ile yakalandı. 

İngiltere Çine kredi açtı 
Londra 6 (A.A) - Londranın alakadar mahfillerinden öğrenildiğine göre İngiltere hü

kumeti Çine üç milyon İngiliz liralık kredi:açmağa karar Vt rmiştir. 
Ayni mahfillere gör~ bu kredi Birmanyayı Cangtuya bağlayan demiryolu - kısmının inşa

sına tahsis edilecektir. Çin mahfillerinde bu. demiryoluna Japonyanın Çinin hariçle olan 
deniz münasebetlerini felce uğratmak için pek ziyade çalıştığı şu sırada fevkalade bir e
hemmiyet atfedilmektedir. 

Çin Generalının 
Cunking 6 (A.A) - Çin ajansı bildiriyor: 

Beyanatı 
Gazetecileri kabul eden general Cen Ceng şu beyanatta bulunmuştur: 
Çin milletinin nihai zafere olan itimadı harb uzadığı nisbette daha ziyade artmaktadır. 

Çinin harb kudreti mütemadiyen artmış ve muhasematın başlangıcın da üç Çinliye karşı 
bir Japon olan zayiat nisbeti bugün iki Jarona karşı bir Çinli olmuştur. Hatta bu nisbet 
bazı harb bölgelerinde daha büyük bir şekiJ almaktadır. 

, Karadenizde 2'Örülmemiş fırtınalar var 
~~rdan yollar kapandı •• 

Sinop, 6 (A.A) - Uç gün evvel başlıyan fırtına bütün şiddetiyle devam ediyor. Deniz 
çok dalgalıdır. Vapurlar sığındıkları limanlarda kalmışlardır. Sinop, v oyabad yolu kardan 
kapanmış ve münakalatın temini için karla örtülü yollar.ı amele. çıkarılmıştır. 

Beynelrnilel Radyo Konferansı Başladı 
Montrö, 6 (Radyo} - Montrö palasın büyük salonunda kırk hükumet murahhasının 

iştirakile Enternasyonal' Radyo konferansı toplandı. Sovyetler, konferansa iştirak etmemiş
lerdir. Losern radyo mukavelesinin tadili ve yeni dalga tevziatile iştigal edilecektir. Kon
feransın meşgul olacağı meseleler arasında iki yüzden iki bin metreye kadar orta ve uzun 
dalgan alakadar eden i~ler vardır. Türk murahhası, şimdiki 1600 metreyi muhafazaya 
çalışacaktır. ' 

Yahudiler Şanghaya hicret ediyor 
Şanghay 6 (Radyo) - Avrupadan hicret eden 400 yahudi dün Şanghaya gelmiştir. 

Şimdiye kadar Şanghaya gelen yahudilerin miktarı 3 bin tahmin edilmektedir. 

Mançuri hududunda yeni çarpışmalar oldu 
Londra, 7 (Radyo) - Mançuri hudu dunda Rus topraklarına girmek istiyen Mançuri 

müfrezeleri Rus hudut mahafaza bölükleri tarafından püskürtülmüştür. Her iki tarafın 
mühim zayiati vardır. 

Hatay memurlarının 
üzerinden 

maaşı Türk 
verild. 

parası 

Ankara 7 (Hususi) - Hatay fevkalade murahhasımız Cevat Açıkalın Ankaraya gelmiş
tir. Haber alındığına göı e, Hatay memurlarının şubat aylıkları Türk parası üzerinden tevzi 
edilmişt r. 

egr·n Hükônıeti Diişürüldü 
Londra, 6 (Radyo) - Dün lspanda, henüz general Frankonun kontrolüne tabi olmıyan 

arazide mühim hadiseler cereyan etmiştir. Doktor Negrinin hükumeti dün akşam Madritte 
iskat edilmiş ve yerine 6 azalı bir milli müdafaa konseyi geçirilmiştir. Milli müdafaa kon
seyinin başında Madrid askeri valisi bulunmaktadır. Cümhuriyet orduları başkumandanı 

general Miyaha ilk önce konseye dahil değildi. Fakat sonradan konsey riyasetini kabul 
etmeğe davet edildi ve bu sabah ilk içtimaında hazır bulunn uştur 

Gele er 
Gidenler 
lzmir saylavı Mahmut Esat 

Bozkurt Ankaraya, Kocaeli 
saylavı Ragıp Akça Mani
saya, Kastamoni saylavı Ra
gıp Erkman Manisaya git
mişlerdir. 

-: ...... ""':""~-
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Uçuruma düşer•" 
parçalandı N 

Salihli, 7 (Hususi) - ~ 
lahdeyen köyünden be~~ 
İbrahim dağda bir kay•!L 
uçuruma yuvarlamak ister 
ken kaya ile beraber uçut' 1 
ma yuvarlanarak çok fe 
bir şekilde parçalanınıştll· 

•• 
Oiretmen 

Bedianın başı- 1 Tayinleri 
na gelen 1 Gazi terbiye enstitüsii 

zunlarından B. Faik Gö 
İzmir Ege lisesi bed\!n t 
biye öğretmenliğine, 1 

Bozyakada oturan Mustafa 
kızı 16 yaşında Bedia, yanlış
lıkla fare zehiri yutmu~ ve 
hastaneye kaldırılarak haya
tı kurtarılmıştır. 

Merkebin 
Tekmesi 

······••()••······ 
Sucanın yukarı mahalle

sinde oturan Mehmet oğlu 
Basri isminde bir çocuk 
yoldan geçen bir merkebin 
tekme atmasile kaşından 
ağırca yaralanmış 

leket hastanesine 
mıştır. 

ve mem
kaJdırıl-

--&;:+---

Hayırsever bir 
sinema sahibi 

Konyada fakir talebeler 
için meccani matineler 

tertip ediyor 
Konya, (Hususi) - Kon

yada bu sene Cumhuriyet 
meydanında yeni bir sinema 
binası daha yaptırılarak hal
ka açılmıştır. Yeni sinema 
adını taşıyan bu sinemanın 
hayırkar sahibi Ceylani ma
arif müdürlüğüne müracaat 
ederek mekteplerdeki kim
sesiz ve muhtaç çocuklar 
için meccani matineler ter· 

kız lisesi resim öğretlO 
Bn. Bedia Bilbaşar Ege. 

ı· sesi resim öğretmenliiİ". 
kız lisesi müıik öğretdJ~ 
B. Ziya Aclan Atrek Ege 
sesi musiki öğretmenli~ • 

Tecim lisesi ve si 
okulu beden terbiyesi ölı 
meni B. Cevad Taner 
Kültür lisesi beden terbi 
öğretmenliğine ve başOS 

vinliğe, Istanbul Selçuk 
Enstitüsü mezunlarından 
Fahriye Kanmaz İzmir 
şam Kız San'at okulu aJSI 
memurluğuna namzet ol 
tayin edilmişlerdir. 

Aşagıda isimleri y 
stajiyerler, staj müdde 
doldurduklarından asal 
muallim tayin edilmişler 

B. Necdet Ayça Kar 
ortaokulu tabiiye öğret 
liğine, Bn. V efire Arkın 
rataş ortaokulu tarih-Co 
ya öğretmenliğine, Bn. Su 
İplikçiler Buca ortao~ 
tarih - yurd bilgis · ôğretın 
Jiğine tayin edilıı ) iş leı djr. 

Okullarda 
ni inzibat 
tedbirleri 

tip ettiğini ve bu matineler- Maarif Vekilliği me 
de münhasıran terbiyevi ve talimata okulların iç ni 
ahlaki filmler gösterileceği- bakımından aldığı yeni 
ni bildirmiş ve tatbikatına rarları ilave etmektedir. 
da geçmiştir. Bu müracaat- lardan biri, dört beş 
ten son derece memnun ka- eveline nisbet edilmiy 
lan Kültür idaremiz Yeni si- kadar artan talebenin ısı 
nemanın hayirkar sahipleri- tep içindeki intizamını, 
ne teşekkür ederek keyfiye- nız idare vazifesi almış 
ti mekteplere tamim etmiş- lunan öğretmenlerle d 
tir. Eskiden mektep idare- bütün öğretmenlerin yar 
lcri tarafından zaman zaman ile temin etmektir. 
si ·emalara götürülen arka- Bunun için ' öğretın 
daşlarına imrenen ve parala- okula girdikleri andan itİ 
rı olmadığı için iştirak eyle- ren talim ve terbiye va 
miyen birçok fakir ve ma- sine başlamış sayılacakla 
sum çocuklar da şimdi haf- Dersanelere talebeden 
tada bir defa muallimlerinin girecekler ve talebe d 
n zareti altında Yeni Sine- neden çıktıktan sonra Ç 

maya giderek gösterilen film- caklardır. Böylece t• 
leri S• yreylt mekte ve bu su- ders esnasında ve dışı 
retle derin bir iç üzüntüsün- nezaretsiz kalmıyacaktıt• 

lllllllllllUU ,az:ıız:.rı~=ız=llilr-:::ııı:c=n:a:.ııc:: IUlllUOlllllll 

H l S • H kk " •d• T J b den kurtulmuş bulunmakta- lakadarJara lazımgelen 
8 ~:ın esı a 10 ~ esı ır a e e dırlar. Sinemalarda gösteri- vekillikçe verilmiştir. 

- Baştarafı 1 inci sayfada - Muntazam Surette len terbiyevi ve ahlaki film- 8 • • J fı 
sonra yangına karşı nekadar fazla tedl:r r.!ınsa gene az Derse Kaldırılacak lerin çocuk üzerinde iyi te- e şıncı 0 
olacağını gösteren bu son olmasn:ı ~cn:enni ettiğimiz bu Kültür bakanlığı orta okul- sirleri düşünülecek olursa dı•rı•tnotU 
son acıklı dersden bütün meml< kc tin ne derece mütessir lar, liseler ve sanat okulları bunun ne yüksek bir hami-

direktörlüklcrine gönderdigy i · ld y d h · · L d d l oldugy unu söylemeğe lüzum göı mi} o ruz. r··h= ı~ ·La bu gibi yet eserı o ugu a a ıyı . on ra an yazı ıyor: J 
bir tamimde talebenin derse I ·1· b h · b k•~ 

Yangınların, dünyanın her yeı inde, alırımıs her türlü mües- anlaşılır. ngı ız a rıye a 
~ kaldırılmalatını ve her derste ~;ın~~=~~~~J;;;:.t;:;(lllJ!Ill~ııııııoınııo neşrettiği bir tebliğde, r: 

sir tedbirlere rağmen gene çıktığını her zaman gazetelerde talebenin derse kaldmlacak· ı• 
okuyor, sinemalarda görüyoruz. nsaniyet im huzuriyle denize• İP~ 

mış gibi uyanık ve hassas · ] "K' G e Bizim bu vesile ile söyliyeceğimiz birşey vardır ki: Si- mış o an ıng eorg 
bulundurulmalarını bildirmiş- N d · t (35 000 

gorta ücretlerinde biraz daha ucuzluk temin edilerek her amına rıtno unun; . tir. Uğretmenler her not · ıt 
vatandaşı, bu korkunç ve meş'um tehlikeye karşı sigorta- devresinde behemehal tale- Büyük Harbte Eskişehirde, lngiliz donanmasının !e 
landırmak hususunu teşv' k etmektedir. Emlakini sigortaya belei-ini derse kaldırmakla lstanbulda bulunan bir aile- ratli muharebe zırhlısı 
koyan vatandaşlar nekadar çoğalırsa, bu felaketten mükellef tutulmuşlardır. ye kız kardeşi Ferideyi ma- cağını kavdetmektedir· 
perişan olacakların adedi okadar azalacaktır. Esasen her- nevj evlad olarak veren Bu dritaot 23 ton 

1 

kes sigortalanmağı bir vazife, içtin: ai bir borç addetmeğe 
1 

Bir fırlDCI ve elyövm Salihlide bulunan tinda olan "RodneY" 
başladığı gün verilecek ücretlerin büyük bir yekun tutması Elektrik cereyamndan Manastırlı Bayram, kardeşi "Nelson,, dritnotlarınd•., 
dolayisile bu zararları ödeyecek sigorta şirketleri de çok öldU hakkında bir malumatı olan- daha süratli olacaktır· I 
kuvvetli bir müessese olacaklardır. İşte bugün halkımız İstanbul 6 (Hususi)- Ka- !arın kendisine insaniyet techizatı üç tarete ye~ 

nında İbrahim pastaları fırı- rini rica ve bu eyliği yapa- sekiz tarete yerfeştı 
namma yapac~ğımız teme. nni bund an ibarettir. ı dıköyde Kars pastacı fırı- namına haber göndermele- rilmiş olan on tane ·ri 

Halkın Sesi Ha~,. kın .. esidir na salarken elektrik cereya- caklara şimdiden dua etmek- olan on sekiz tane tO 
-e~d~e-r-iz_. ____________________ ~ __ ~ __ -__ -__ -_._-_=:--~:.-_-_··-_·_-_._~_-_-__ -::-:::::_:_~--::-_-=-_--=_.,.,..-=--_________ ..-___ -_~ ___ -_~_:<-_-_...,._~ ~-n-ın_a __ t_u_tu_ı_a_ra_k __ o_·ı_d_ü_. _________ t_e_d_ir_. ______________________ i_b_ar•e•t-ti_r_. ______ _.~'.jS 
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