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GAZETELERİ. DİLLERİNİ DECİSTiRDiLER 
HiTLEAIN NUTKU j Macar . ..._M_e_c-Ii-st_e_k_o--

Türkiyeye Gözdiken 
Olabilir mi ? 

Y n .._..~:-~·--------------
aod a'-ıgGnlerde l:ilhassa İstanbul gazetelerinde "T" k' I ı 1( lrın .. . ur ıye 
. .. Çıktı a goz dıkenler11 hakkında bir hayli şiddetli yazı-

• 
il b' \'e çıkmakta devam ediyor. Biz bu mesele hak-

e ıızat fk' alt ı ır ve mutalaa serdini, bunun için bir baş-
•nla Y;ırnağı düşünürken hükumetimiz İtalya ile son 
. ırıu;d a ya~tı~ı ba~ı ~nl~şmaları göz önünde bulundur
llıizin an hadıselerın ınkışaf etmesini ve hükumet mer
Giii bu ~ususta neler düşündüğünü söylemeğe lüzum 
buı~akdırde ortaya atacağı tezi beklemeği daha mu

z b uk. 
hiı~ h~~usta üzerimize bir mesuliyet alarak filan hükü
tr ~ ıçın şu kötü fikri besliyor, ona hiç durmadan 
hi P~kürelim, ne de "Tür ki yeye karşı her devlet koy

' 0:ıarıop~uyac~k bir dos~lu~ ve kardeşli~ bağı ile bağ
k bir gu~e?dır_m~kten, ıncıt~~de.n çekmelim.,, Deye-

tııf selahıyetımız vardır. Bırıncı düşünce ile siyasi 
i h ~~Pınaktan, ikinci mutalea ile de vatandaşlarımızı 
•et~ .

1
1selerin tekzibi ile hiyanet sayılabilecek bir igfaİ 

ş tinde 1.e avutmaktan korktuğumuzu itiraf etmek mecbu
v.) Ilı b Yız. 

u llCf . d . . \ v hnuı "!at o)ayısı)e memnun oJdugumuz bir nokta varsa 
.z'-tı h 11 l'urk milletinin, Türkiyenin istiklal ve bütünlüğü 
•ntib bahsolunca gösterdiği hassasiyet, asabiyet, basiret 
.Gı:rıt: 1°._ olgunluk derecesidir. Biz bu günlük hiç bir 
tin k hucum hedefi ya pmağa lüzum görmeden ciğerle-
11ık ~~vetiye haykırıyoruz: 
~ \'t Unyada ne vaktiyle hasta adem denilen bir Tür
~ n:~de onun. taksim olunacak bir mirası vardır. 

"•na ?nya harıtasında kuvvetinden emin ve onun bu
cak, k iirmek değil, yan gözle bakacakların gözlerini 
k

18 
lfasını ezecek canlı, kanlı ve vatan istiklal işinde 

lll(:an~ ve şaka bilmiyen yeni bir Türkiye ve orada 
et \' lsıyle hür ve müstekil yaşamağa azmetmiş bir 

•tdır. 

-........ SIRRI SANLI 

li.AYi:_T_M.E"Cl:-iSi···· 
Vilayetin Harap Aka

ll&>-et .~a~ı ~atılacak . 
•o ıneclısı, dun ögle- min olunacaktır. 

!_ nra Val' B G'') •· M ""'tin 1 • u eç ın eclis bundan sonra otnz 
~ilg de toplanmıştır. Mec beş azanın intihap mazbata-
tııc:et izahnamesile dai- )arını tasvip etmiş, Cumhur-
~ 1-,~enin mutalaaname- reisimizle Başvekilimize ve 
~, P ettikten sonra, vekillerimize çekilen tazim 

'"- -tlı G" J ,. ·ı .. . ~ u eç ın, vı aye· telgraflarına gelen cevapları 
1~"\t'tı hakkında verdi- dinliyerek, alkışlarla karşı-
t~ a-a 1 dinlemiştir. Bu iza- lamıştır. 
r re ·1· . h . atı ' vı ayetın arap Meclis cuma günü öğleden 
"'ti;'tılacak ve yerine sonra toplanmak üzere cel-

at getiren akar te- seye son vermiştir. 

Londrada He.yecan Ve 
1 
başvekili misyonculara 

Alaka Uyandırdı istifa etmedi Yer Yok . Ankara, 14 ( Hususı ) -
JI betile Hitlerinnutkunda söy- • ._ ... intihabat faaliyeti yurdun 

lediği şu sözler Londra da her tarafinda devam etmek-
alaka ve heyecanla karşılan- tedir. Yeni meclis için Par-
mıştır. tinin göstereceği namzedler 

Alman donanmasının gün- arasında, komisyonculuk gi-
den güne büyütüleceğini ve bi işlerle uğraşanların yer 
Almanyanın denizler haki- almıyacakları haber verıl-

ı miyetinden hiç bir zaman mektedir. 
vaz g<!çmiyeceğini gösteren 
bu nutkunda Führer diyorki: 

······~~······ 

Par is 15 (Radyo) - Prens 
Bismark zırhlısının denize 
indirilmesi merasimi münase-

1 

" Batırılan harp filomu
zun acıklı akibeti kalpleri
mizi daima muzdarip etmek
te idi. Bundan sonra herkes 
bilmelidirki Alman ordusu 
bir kül halinde bir harp va
sıtası olarak Alman menfa
atlarını her sahada koruma
ğa amade bulunacaktır." 

• 1 

Budapeşte 1 5 {Radyo 
Macar başvekili !mredi isti
fa et~iği hakkın h çıkan şa
yia doğru değil-:lir. ---

Barem 

• 
Londranın Müdafaası Ve lngilizlerin 

• 

Ankara, 14 ( Husbsi ) -
(Son Posta) gazetesi; mülki 
ve askeri ve devlet müesse
selerine dair olan baremin 
esaslı bir tetkik mevzuu ol
duğu takdir edilerek geri 
bırakıldığım yazmıştı. Mali
ye vekaleti müsteşarı böyle 
bir haberin asılı olmadığını 
ve baremin tetkik edilmekte 
olduğunu beyan ederek, bu 
husustaki neşriyatı tekzip 
eylemiştir . 

Muhafazası için ••• 

Paris (Radyo) - Londra
dan alınan haberlere göre 
İngiltere hava ve deniz kuv
vetlerini hiç bir hükumetin 
yapamıyacağı bir şekilde 
çuğalmakta devam etmekle 
beraber Londranın ve İngi
lizlerin bir hava hücumnnda 

Coğrafya 
kitapları değişecek 

---~ .... -
Ankara, 14 ( Hususi ) -

Maarif Vekaleti: ilkokulların 
dördüncü ve beşinci sınıfla
rında okutulan coğrafya ki
taplarını değiştirmeğe karar 
vermiş ve bunun için bir 
müsabaka açmıştır. 

.. ... 

_ .. 
il\ 

müdafaa ve muhafaza..{için 
her türlü tedbirleride almış 
bulunmaktadır. İngiliz sahil
lerini İngiliz donanması ko
rurken londra ufuklarını da 
hava tulumları tabir edilen 
yeni sistem balonlar ve kök
leri tarayan tayyare topları 

ile techiz edilmektedir. 

İngiltere halkının zehirli 
gaz bombalarından vikayesi 
için alınan tedbirler, kazdır
dığı sığınaklar için sarfedi
len meblağlar milyarlara var
maktadır. 

........ ., ....... . 
Mebus Seçimi 

Vilayetimiz dahilindeki bü
tün kaza, nahiye ve köyler
de, mebus seçimi hazırlıkları 
tamamlanmış ve keyfiyet 
vilayet makamına bildiril
miştir. 

Birinci müntehipleı in esas 
defterleri, her tarafta asıl
mıştır. Şimdi, ikinci münte
hipler seçimi için mıntaka
ların tesbitine başlanmıştır. 

~ ................. . ········::········ 
165 göçmen 

geldi 
Burnava imar Ediliyor İngiliz bandıralı Lesmor 

Burnava Belediye Reisi müz bu faaliyetten d 1 vapurile Selanikten liman1-

E P k
. 8 · b 0 ayı mıza 165 Yugoslavyalı göç-

tem e ı.n urnavanın ıma- aşta genç Reis olmak üzere 
k 1 b 1 t B 

men gelmiatir. Göçmenler-
rına aş ı e aş amış ır. urnava Belediye h r 

h 
eye ıne den bir kadın vapurda öl-

Genç Reis attığı imar am- muvaffakiyetler dilerı· 
k 

. z. müştür. 
}esile Belediyecili ve ımar- ====-==---------=.._.....:_ _____________ _ 

ı k faalı'yetı'ne bı'r misal ~-=..::~ ...... ~:.. ...... :....::: ~·~ .. ..,. ........ ...._.. ... cı ı ~ ıımnı_ ----... -::ı;o;;:::.-.:::.---.:-::.- -·.;:!9'--.. .:- .., ,:p>:w 

olmak istiyor. Burnavanın Halkın Sesi Hakkın Sesı·dır· 
üç saat üzakhğında bulunan 
Hacısüleyman Pınarile Be- Milli ş f. • • s·· .. ·- ı·· 
desten Pınarı sularını birleş- e ımızlD uyuu: UğÜ 
tirerek Burnavaya bol ve o·· k" H Ik - -

k 
. un u a ın Sesinin bu köşesinde Mı'llAı Şef' . 1 t 

güzel bir su vermeğe o- ı .. .. .. z ımız sme 

Yulmuştur. Rivayete göre; bu nolnun~n. onguldaktaki maden işçilerinin kalorili gıda al-
ma arı ıçın gösterdiği bab 1 Ak 

F 1 
• h•• su işi Hazirana kadar hitam miştik, bu ün d C . aca a a a şefkatinden bahset-

are erın ucumu ! . . bulmuş olacaktır. Şimdiden daşları ta~ b' e ukmhurıyet arkadaşımızda 1 

bütün vatan-
l~b il 1 ı ır zev ve heye . . d b k k h & • nan havuzları ve yo arı yapı mış bir yazı okuduk: can ıçın e ıra an ço oş 

- *P* 

lk~l•hek ~~:•telerinda çok acaip bir vak'a karşısında kaldık. ve demir borular döşenmiş- Beykozda kırkın "lk k ıkat · •rında Buka m t ka ında tarla f · h H k b tir. Bundan başka; Burnava- maı'l R . . h cı 1 
me tep talebesinden 594 Agah İs-

ıçı'n , ın a s aresı zu ur etmiş. ü umet unun üzerine eıs }'et 1 \'a'-• h ıı· b' h t ·· d · · s· d M 1 h il · d ıcum urumuza d y b' k " k' 1 b ap lu ~ a ma a ıne ır eye gon ermıştır. ır kaç kişiden ~mürekkep olan bu a azga an ma a esın e bize p h I k" yaz ıgı ır me tupta ıtapçı ar, 
Q\l P dıy ... ı ) t · ·1 · d v · v · b' p k u"cuda getı'rı'I a a ı ıtap satıyorlar k"ıtapl b'' I h 1 l ••nada e ,,. a ann a ıçerı erıny ogru gıtmege başlamıştır. yenı ır ar v - baba b . , ar oy e pa a ı o ursa 
~~tağıılar a~an L_ of .. !., _gibi sözler işitilmiştir. Ne olduğunun farkına varamıyan zavallı mektedir. Ve parka muhte- içi m k e~ı art~ mektebe göndermiyecek, fakir çocuklar ~o" h Yuz d k b ı l , lif agv açlar dikilmekle bera- n çı arı acak kitaplara razıyız. Gazete kaAgV ıdından olsun 

~ alk t gerı onup açmağa aş amış ar.. a l ~•tin bu ~ii~anlarını yağlayıp ayaklarının aıtnda lop gibi farelere basarak düşe kalka ber çiçek evlekleride hazır- Dmm~, _on a~ı b•ş kuruştan alalım ellerini•den öperim ..• 
,~•la farolo ~n~ kaçış vaziyeti karşısında gülmekten başka bir şey bulamamışlardır. !anmaktadır. emıştır. Mılli Şefimiz derhal küçük Agahın arzulannın 

1
tin· rının hücum d k k ı h t' h )' A · k ı 1 Burnova Belediyesi şehirle n~den ibaret olduğunu tetkik ettirmiştir. hi başından aşan 

ın çebind . un an uza a an eye ın a mı sıze ısaca an ata ım: b d l :.-'"1lannı gülün: t!man bir fare, birinin şapkasının üstünde, birinin omuzunda heyet istasyon arasındaki büyük ır .ev et reisi bir ilk mektep çocuğunun pulsu• ve belki-
~ domuz mablı/r hale sokmuştur. parkı dahi daha ziyade süs- de bıraz usulsuz gönderilmiş mektubu üzerinde bu kadar 
llııtl d •dardan k rt ı k · · k" h lk h b f k k liyebilmek için bu sene boz- ehemmiyetle nasıl durabilir? Bu sualin cevabını ismet lnö-

~ ar ır. u u ma ıçın oy a ı er çareye aş vurmuş, a at urtu-"•leri yok 1 _çam c~ıcı d~ha ilave etmiş- nünün irfan hayatımızda açacağı nurlu i•i şimdiden keş-
etmeğe gide .ı heyetin bu haline: 

1 

t ·. ayrı< ı şehrın geniş caddeler fetmiş olanlar, kolaylıkla verebilirler.. ismet lnönünün bu 

İSTER GÜL İSTER AGLA 1 ~z~:~~~;~dfr~m ağaçıariıe bff;_j~;:a ğ~:~atiff=kk;;.'n~:.idh 
•+wwww.:•+za:ae:a++.::~:~:~ae:+-=~;=~.~ Takdir K"Özüle gördüg--ü- &.~ e e :S:.ıill iiE iE + * + ~ 3E: 
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Timarhanede 

-Bir Delinin Habraları-

- a -
ANLATAN : GÖNÜL EMRE 

Gerçe Herifler Hin Oğlu Hin 
Amma Yutturuyorum Gene ••• 
Kasım ağa timarhanedeki ı adamla yakı~dan meşgul ol-

hitabelerine şöyle devam masını söylüyor ve diyor ki: 
etti: " Bu adamı tenha biryer-

- Sana birde yalancı de- de gördüğün zaman kendi-
linin maceralarını anlatayım. sile ahbaplık yap. Ve bir 

Dedi. Ve sigarasını çubu- sırasını getirip hoşuna gitti-
ğuna yerleştirdikten sonra ğini söyle. Bakalım ne ya-
birkaç nefes çekti: pacak? 11 

- İçimizde yalancı deli- Hastabakıcı kadın, dok-
lerde vardı. tordan aldığı talimatı aynen 

- Yalancı deliler mi? yapıyor fakat herifçi oğlu, 
E hiç tanımıyor bile ... 

- vet ya... Bazı kadının sözlerine ka-
Anlatmağa başladı: 
- Bir kadın yüzünden ar-

kadaşını yaralıyan bir adam 
kendini deliliğe vuruyor. O
nu müşahede altına almak 
üzere timarhaneye gönderi
yorlar. 

Ama şaşılacak şey beyim 
herif gece gündüz alnını kı
rıştırarak ve gözlerini oyna
tarak kendi kendine mırıl
danıp duruyordu. Görenlerin 
ondan şüphe etmesine imkan 
yoktu. Çünki bir insanın du
rup dinlenmeden bu işi yap
ması kabil değildi.. . Neyse .. 
Aradan günler geçtiği halde 
bizim aşık gene mahut kö
şesinde göz burun oynatıp 
mırıldanmakta devam ediyor 
du. Fakat çok kıymetli bir 
adam olan doktorumuz bu 
aşıkın bazı hallerinden şüp
he etmiş olacak ki, hususi 
bir nezaret altına alıyor. 

Günlerce tetkik ettirdik
ten sonra herifin hiçbir yap
macık hareketini yakalaya
mıyor. Lakin bir defada şüp
he doktorun kalbine girmiş 
çıkarını hiç? 

Nihayet doktor şöyle bir 
hileye baş vuruyor. Hasta
bakıcı 'ardan güzelce bir ka
dıncağız vardı. D ol:br bu 
kadını çağırıyor. Ve şu bur
nunu kayını gö:ünü Oj'natan 

şını gözünü oynatarak ce-
vap verıyor. 

Nihayet birgün hastaba
kıcı kadın, herifi tenha bir 
yerde buluyor ve gene ona, 
sevgiden öteden beriden dem 
vuruyor. Deli, yüzünün, gö
zünün oynatmasını bıraka

rak kadına şunları söylüyor: 
- Ben, deli falan değilim. 

Bir sarhoşluk neticesinde 
elimden bir kaza çıktı.. so
nunda pişman oldum amma, 
iş işten geçmiş oldu.. Ne 
yapalım .. kurtulmak için işi 

deliliğe vurmaktan başka 
çare bulamadık. Bura göz 
kaş oynatıp doktorların gö
zünü boyuyorum .. 

Gerçe herifler hin oğlu hin, 
amma yutturuyorum gene ... 

. Şimdi gelelim asıl mesele-
mıze: 

Ben, seni timarhaneye gel
diğim gündenberi sevdim. 
Yakında beni buradan çıka
racaklar .. işte o zaman dışa-
rıda seninle buluşur güzel 
günler geçiririz.. olmaz mı 
şekerim? .. 

Ve daha birçok şeyler 
söyliyor. Tabii ertesi gün, 
hasta bakıcı kadın, yalancı 
yani sahte delinin söyledik-
lerini bir bir doktora anla
tıyor. Doktor bu sefer, has-

ta bakıcıya şunları söyliyor : 
devam edecek -

Devlet Demir yolları 9 uncu 
• 
işletme Müdürlüğünden 

Beherinin muhammen bedeli 380 kuruş olan 5 - 6 bin 
meşe cari hat travessi kapalı zarf usulile 28-2-939 Salı 
günü saat 16 da Sirkecide işletme binasında satın alına
caktır. 

Taliplerin 1710 liralık teminat ve diğer kanuni vesika
nnı ihtima edecek olan kapalı zarflarını ayni gün saat 15 
şe kadar komisyona vermeleri lazımtlır. 
Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

11 - 13 - 15 - 17 (743-399) 

Sine macıhk dünyasının en büyük mucizesi 

Şi aio Yanıyor 
FRANSIZCA SÖZLÜ BAŞ ROLLERDE 

1 
Tyron Povver - Don Ameche - Alice Faye 

lki senede 2 milyon dolar sarfile vücuda 
getirilen bu harikalar şaheseri flim 

bugün marine lerden itibaren 

ELHAMRA 
SİNEMASININ 

ŞEREF 
SEANSLAR : 

HAFTASI OLACAKTIR 
2 15 4,30 6,45 g da 

(HALiCiN SESi) 

•DÜNYADA NELER OLUYOR?!. EDEBi SOTU 111u ııııu wııınmmı aııı ıııııııınımıııııınıımıım ııııaıull!llııııınıııımıııı ııınmaııtııı ımmıuıııııııııı11R 11111nınımnmımııımmıımmımııuuııımmnmmuıa 

Dünyanın en mühim iç- Havada yapılan akroba-
ki hazırlayıcısı işinden si numaraları 

çekildi . Glenna Collette isimli bir 
Londranın en meşhur otel- lngiliz kızı saatte 140 kilo-

lerinden Savoyun meşhur metre süratle giden bir jep-
barcısı Harri 19 senelik bir Hnde başaşağı durarak ve 
hizmetten sonra işinden çık- bittabi bir demire bağlı ol-
mıştır. Dünyanın belli başlı duğu halde, havada akro~ 
şahsiyetlerini tanıyan onlara basi numaraları yapmaktadır. 
gerek Amerikada, gerek 105 Muhtelif eserler 21 
Avrupada içki hazırhyan Fransada enflyeye 
Harri, birçok siyasi sırları rağbet var 
evvelden bilir. Fakat kimse- Sıgara sarfiyatının bütün 
ye ·söylemezdi. memleketlerde artması üze-

Harrinin işten çekilişi rine enfiyenin artık gözden 
Londranın bilhassa kibar düştüğünü sananlar adam-
mehafilinde oldukça büyük akıllı aldanmaktadırlar. 
bir tee~sür uyandırmıştır. Yapılan istatistiklere na-
Onun haztrlayıp sunduğu zaran 1937 senesi Temmu-
viskilerin tadına alışmış olan zundan 1938 Temmuzuna 
birçok meşhurlar bile bu kadar Fransadada, 2 milyon 
ayrılışa alaka göstermişler- kiloya yakın enfiye sarfedil-

d;. yaşında bir musiki miştir. Enfiyenin .8örmüş ol-
dehası duğu bu rağbet ·karşısında 

F .tansız tütün rejisi bu sene 
daha iyi cinsten enfiye çı
karılmştır· 

Dört sene piyano dersi 
aldıktan sonra, Londra kon
servatuarında birinci derece 
ile mezun olan Peggy isimli 
bir çocuğun asrın en değirli 
san'atkarı olacağı söylenmek
tedir. 
Kayadaki büstü yapan 

heykeltraş 

Pipestoda büyük bir kaya 
üzerinde bir insan bütü var-
dır. Bu büst dünyada bulu
nan bütün büstlerden daha 
başka türlü yapılmıştır. Çün
kü yapan doğrudan doğruya 
tabiattır. 

Garip Bir Vaziyet 
İngiliz şairlerinden John 

Van Alstyn ölümünden ev
vel bir şiir yazarak şunları 

vasiyet etmiştir. 
- uldükten sonra külle-

rini güneşli bir tepeye, ga
yet kalabalık bir şehre ve 
sakin bir denize serpiniz. 

Amerikadan dönen karısı 
aktirist Peggy Vood Ame
rikadan kocasınm küllerıni 
hamil olarak Londraya gel
miş ve onun vasiyetini ye
rine getirmiştir. 

Yeni moda rujlar 
Portakal, limon, muz, elma. 

armud gibi muhtelif meyva 
tadları veren yeni rujlar 
Amerikan kadınlarıarasında 
salgın haline gelmistir. 

Son günlerde açılan bir 
güzellik enstitüsü, bu rujlar
dan sürünmüş bir çok kadın
larla dolmuş boşalmış ve 
salonlarında, türlü türlü mey
va kokularından durulmaz 
olmuştur. 

~unnıı~ 11 ııınnm~~~~ 
Müjde 

Karşıyaka Ferah Eczanesi So. 

( S. Zeki) 
Terzanesinde yelekli takım 

11 yelek~iL 9 lira tek ceket 
7,:>0 pantolon 125 kuruş 

dikilir. Fırsatı kaçırmayın. 
:e MF* 

Ne okumah? 
Dünyanın en pratik in

sanlarının Amerikalılar oldu
ğu malumdur. Amerikalılar 

her şeyi bir metod yapmak
tak büyük bir zevk duyar
lar. 

Onların hayatında istatis
tikler büyük bir yer tutmak
tadır. 

Amerikan kitapçıları ce
miyeti 500 kitaplık bir kata
loğ neşretmiştir. Bu 500 ki
tap bir Amerikan münevve
rinin okuması icabeden eser
lerden mürekkep imiş. 

Bu katoğda kitapların 

cinslerine göre nispetleri 
şöylece ayrılmıştır: 

Aded o/o Nisbet 
190 Roman ve hikayeler 38 
70 Biyografik eserler 14 
50 Tarihi eserler 10 
25 . Seyahatname 5 
40 Şiir kitapları 8 
10 Tiyatro eserleri 2 
10 Felsefe eserleri 2 

Satılık Bakkal 
Dükkanı 

Başturakta Kestelli cad
desind.: 8/5 No. lu bakkal 
dükkanı azimet dôfayısile 
devren satılacaktır. Talipler 
ıçindekine müracaat etsinler. 

Fethiye 
Kömürü 

1-6 

Ucuz, kuru lemiz Fethiye 
kömürünü istiyenlerin: Irgat 
pazarında 77 numaralı şube
mize müracaatları ... 

İzmir Halkını Gene Koşturacak Bir Proğram 

Y ~ni Sinema DA 
•• • 

Bir Gecede Uç Cinayet 

. .t AMUS DÜŞMANLARI 
Milli Şefimizin K~•rultaydaki Nutukları 

enkli Miki Ve Türkçe 
Foks Jurnal 

5 Büyük Film 23 Kısımı Birden ı 
Büyük muvavfakıyetle devam ediyor 

........ "s J 

İzmirde mehtap 
Göklerden parça parça yaldız düşmüş denize, 
Çırpınan bir kalp gibi dalgalar tutuşmuşlar .. 
Rüzgarlar keman çaldı çukurluklardan bize , 
Hayallerini serpmiş mehtaba şirin kuşlar .. 

Avare ufuklardan ıslık çalarken mehtap, 
Çırpındı iki kanat denizde ki dilbere. 
Sahiller yanıyordu artık düşmüştü bitap, 
Döğüşen ışıkları tel gibi gere gere. 

Yalçın kayalıklardan sızdı bir kaç damla su 
Avare dalgalara çığlıklar kurmuş pusu 
Ayın saçları mıdır suların yavuklusu? 
Mehtabın kucağına gömdü İzmiri gece 

Burhanettin Şarba//ıdfl 

Alev 
Ateşe koşarsa nasıl bir çocuk 
Ve tutmak isterse nasıl bir koru; 
Biz de çılgın pibi dağlarla koştuk 
Kıvılcımlar saçan ateşe doğru. 

Ateşi öğrendi çocuk gidgide, 
Yanınca varmadı onun semtine 

Bizim kalbimiz se yandığı halde 
Söyle tanrım neden alevde gene. 

N. U. Akgün 

Yoksullar 
Sabah, akşam durmazlar, çalışırlar bir inde, 
Hiçbir eğlence yoktur onların gözlerinde; 
Yoksulların ümidi: gündeliği beklemek. 

Her gün yıpranıyorken taptaze vücutları 
Elleri mosmor olmuş benizleri sapsarı 
Yoksullar ki yılların harcadığı bir emek 

Gazanfer. Ş. Öz.' 

Mesutlar 
Yolumuz az kaldı, kırlar ışıyor 
Çoban dert yanıyor o yanık kıza 
Gebelik ne kadar da yakışıyor 
Yeni gelin olmuş şu tarlamıza 

Meskendir günlerce her ikimize 
Bir çardak, baş başa kaldığımızda 
O gelin 11Mesudlar11 diyecek bize 
Buralarda kaval çaldığtmızda 

Lütfi • Güne 
Kendini Unutanlara ithaf: 

HAYAL 
Aşkın leziz şarabını içmiş 

gibi, kendimden geçmiş hul
yalı engin bir alemin derin
liğine dalmıştım. O,öyle tatlı 
bir alemdiki... Ahmet Ha
şimin : 

"İçmişti Fuzuli bu alevden, 
Düşmüştü bu iksir ile mecnun 
Şiirin sana anlattığı hale11 

Mısralarının ölmez ahen
gini duydum. Alev içimi sar
mış cismim cennet ırmağının 
tatlı şırıltılarla akan suyunu 
içimeğe gitmişti. Dudakları
mı suyun yüzüne değdirince 
sudan kırmızı bir alev fış-

Yazan : H. C. Ulucl 
kırdı. Yükseldi, yükselO 
bulutların beyaz ince 
leri içine kadar .. 

Gözlerim gayri ihtİf 
kırmızı alevle semanın 
tiklerine kadar çıktı. o, 
o anda canlandı bir k•! 
diğim bir yıldız oldu. • 
rını döktü her teli bl 
dız yağmuru gibi bütii~ 
lakliğile parlıyordu. 
platonik aşkla sevdim 
gözlerini gizlice sef 
O gözler nasıl yad 
yarabbi, o kadar caı 

- Sonu 3 üncüdl 

____ .... _llll!~!'Jlm!9 .. •• 1 ~--......... ,, 
+' T E L E F O N: 3646 

~ Uzun zamandanberi eserlerini göremediğiıı>i' 
bütün sinema meaaklılarının takdirlerini kaza

nan şen ve şakrak san'atkar 

MILTON!lun 
Dalaveracılar Kralı 

Namındaki son eseri nl 

Tavyare Sineması 
Muhterem müdavimlerine taktim eder oı1 

AYRICA : EKLER JURNAL son hadisat ve ı< 
fi~i D~Çi ~ 

Bugün seanslar - 3 - 5 - 7 suvare 9 ___ ... ______ 3111Ill-------~ ..... 
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ıt·mun "'"ô'•ö'"imf öii-~, HAYAL 
le -d Baştarafı 2 ncide -
a ar sevimli idiki penbe 

Yanaklan aşk ve ihtirasın 
Ysevıd' hciyle alev alev tutuşu
or u. 
l'it . ,. rıyordum, bu hayali ka-

~•rınarn k . . . G" 1 . b' a ıçın... oz erım 
S ır an önümde akan büllür 
Uya ')' • 

İdi 1 ıştı, aman o, orada 
rij · Onu bukadar yakın gö
d nce sevmek arzusu içim-
11: d~nlandı. Bayılıp göğsü-

beni adeta kendimden ge
çirdi, çıldırıyordum. Başımı 
göğsüne koymak, se giyi 
dizinde tatmak istedim. Eğil
dim, eğildim .. 

Soğuk bir şey bütün ben
liğimi sardı, bu sırada ayıldım. 

Ne şarap vardı, 
Ne kız, nede aşk 

Bu benim manasızlığımdı, 
bunu kat kat anladım .. 

'. 
uşecek gibi oldum. Ba-

llıı vd, d' B 
--... ~~eg•ı•r-ım•.--u_;.ya•k•ı•n•lı~k--.. ---.;H~ . .;C. Ulucenk 

sa ----I lf.apalı zart usu illa ahsııtme HAnı. 
ınıir vilayeti daimi 

~~eninden: 
•• encu-

•ıltmeye konulan iş: 

~tfif bedeli· 011 • • 
1fe ait şartnameler ve 

'"rak aşağıda yazılıdır: 

İateldiler: 

~~iltnıenin yapılacağı yer, 
rıh, gün ve saatı: 

İnciraltı plaj yerinde lokan
ta, gazino,1 .soyunma yerleri 
ve müteferriatı inşaatı. 

(70388) lira (31) kuruş. 

A) Eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi. 

D) Yapı işleri umumi şart
namesi, hususi fenni şartna
me, elektrik ve sıhhi tesi
satı şartnameleri projeler. 
E) Keşif cetveli. 
Bu evrakı lzmir, Ankara, 
İstanbul Nafia müdürlerin
de görüp inceliyebilirler. 

2 Mart 939 perşembe günü 
saat llde lzmir vilayeti da 
imi encümeninde kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

~kailtmeye girebilmek için 
••tekı·ı . 

ı erın: : Mühendis veya mimar olma-

' 

, 

sı veya bu salabiyette kim
selerle teşriki mesai eyliye
ceğine dair noterlikten tas
dikli bir teabhütname; bu 
gibi işleri muvaffakiyetle 
ikmal ettiklerini tevsik ede
cek evrak ile lzmir valiliği
ne müracaat ederek alacak
ları ehliyet vesikası ve 939 
yılına mahsus ticaret odası 

~11\rakkat teminat: 
'~lif mektupları: 

vesikasının ibrazı lazı ·ndır. 

(4945) liradır. 
isteklilerin 2490 sayılı yasa
nın 31.32.33 ve 34 üncü 

Sıhhat 

maddeleri hükfımlerine göre 
tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını yukarıda 5 inci 
maddede yazılı saattan 1 
saat evvel lzmir vilayeti da
imi encüıpenine başkanlığına 
makbuz mukabilinde verile
cek ve postada vaki gecik
meler kabul edilmiyecektir. 

(326) 

Balıkvaiı 
Norveçya bahkyajlarının en hallsldlr 

tKı DEFA SuZuLMvŞTuR 
ŞERBET GıBı ıÇıLEBıLıR 

Hamdi NUzhet Çançar 

S 
•• 

~ınnat eczahanesi 
-H b m 

ar iunıuminin sonu - felaket ve saadette üç arka-
daş kıymetini canlandıran müessir ve 

heyecanlı flim 

ROBERT TA YLOR'un 
En gUzel temslll 

3 ARKADAŞ 
KÜi• •• Cuma GUnUnden itibaren 

tiirpark Sinemasında 
Gösterili Telefon 3t5t . , 

jl .. tYor... iyi fli a görmek için sen de Jel.. t)i 
ave en fOKS · · c 

Seanal .2 30 JURNAL ve renkli MIK ıi 
z ar · ' -4- 6,30-9 Cumartesi Pazar 12 de başlar. ~. 

'tıııımmııınoıuııı uıımımmıuınuı;;ııımıuınrr!ıııınılınmumınr 
Zatürreeye dair -

Tek günde devresini ge
'çirip iyileşen zatürreelerden -
' sonra artık -de-.:ecei-harare- . 
tin düşmesi ve hastanın gün
den güne sıhhat ve afiycl;
doğru gitmesi icap eder. 
Böyle olmadığı takdirde vel 
hergün az veya çok dereceiJ 
·hararet"".devam;ettiği takdir:
fde-hasta~iki vaziyete ma-..,. 
ruz kaldığını düşünmek la-.. 
zımdır. Bazı zatürreeli has
talarda tam bir muafiyet ik
tisap edemez ve hastalığıl 
müteakip akciğerin üzerin
deki gışayi cenb denilen 
zarda zatürr~e ' mikropları 
otura;ak iltihap husule ge
tirirler ve orada mebzul 
miktarda cerahat toplar. Bu 
cerahatin rengi~ yeşile çok 
yakındır. Bu mühim bir ih
tilattır. Derakab ameliyata 
sevketmek lazımdır. Arka
dan kaburga kemiğinin bir 
veyahud iki tanesinden bi- 1 

rer parça katedilir ve bu su- 1 

retle cerahat kesesi meyda- j 
na çıkarılır. iltihap harice 
alınır. Böylece bir buçuk ay 
kadar pansımanlara devam 
edilip hasta iyileşir. Fakat 
herhalde oldukça müz'iç ha
zan mühlik olabilen bir arı
zadır. Maamafih ekseriyetle 
ameliyatla hastalar iyileş

mektedir. Bu ihtilata karşı 
tababet oldukça kuvvetli ve 
hakimdir. 

Faydalı 
Bilgiler 

--~:::, ..... _--
Zeki bir adamın beyni 

aptal bir adamın 
beyninden bUyUkmUdUr 

--~---::-

Bu sualin cevabı o kadar 
kolay değildir. Şurası mu
hakkaktır ki medeniyette 
yüksek milletlere mensup 
fertlerin dimağları, aşağı se 
viyede bulunan ırklara men· 
sup fertlerin dimağlarından 
büyüktür. Fa'{at bundan ile 
riye gittiğimiz zaman müş
külatla karşılaşırız. Ayni ır
ka mensup zeki bir ferdin 
aptal bir insandan daha u
fak bir dimağı olabilir, Bu 
ötedenheri alimleri şaşırtan 
bir meseledir, fakat izahı 
mümkündür. 

Bütün dimağı ölçmek ve 
trrtmak hatadır. Zaten alı· 
nacak neticede hiç bir şey 
ispat etmez. Mesela herke
sin beyninin ortasında boş 
bir saba vardır. 

Bizi asıl alakadar eden 
şey beynin sathındaki sinir 
hüceyreleri ve buruşuklar· 
dır. Ufak fakat çok buru
şuklu bir beyin düz fakat 
büyük bir beyinden daha 
kıymetlidir. İştu bu buru· 
şokları ölçerek zeka ile di
mağ arasındaki münase be
ti bulmak mümkün olabilir. 

-=--~--
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Ankara Radyosunun ( BugUnkU Pr ı§ramı ) 
Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 

Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 
Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 
12.30 Proğram 

12.35 Türk müzigi pi. 
13.00 Memleket saat ayarı a1ans, meteoroloji haberleri. 
13.10-14 Müzik 

Proğram 18.30 
18.35 
19.15 
20.00 
20.15 
21.00 
21,00 
21.10 
21.30 
22.00 
23.00 
23.45-24 

Müzik (Cazbant - Çıgan) 
Türk müzigi 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Türk müzigi 
Memleket saat ayarı 
Konuşma 
Esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası (fiyat) 
Temsil 
Müzik (küçük orkestra) 
Müzik (cazband) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

-~:oıııii:;--

Zabıta 
Bornova çarşı içinde İs

mail oğlu Muammerin üze
rinde iki bıçak ve bir ustu
ra bulunarak alınmıştır. 

§ Karşı yaka talat bey so
kağında Celal oğlu Ali 
Hamdi karısı Nadideye ha
karet ettiğinden yakalan-
mıştır. 

iyi vakit 
- Yemeğe bekle, cena

zeye gidiyorum. 
- Ne zaman gelirsin? 
- Eğer iyi vakit geçırir-

sek geç gelirim. 

mımaaıı-nmııı11mn ___ ııımv11111111 ___ u 

DOKTOR 
§ Keçeciler caddesinde lsmaı·ı Hakkı 

Cemal oğlu Halil para me-
selesinden Kanber oğlu e•ı 
Müslümü çakı ile ağır su- 1 geer 
rette yaraladığından çakı Dervl,oljlu 
)le yakalanmıştır. Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 

§ Keçeciler kestane pa- saat 9-12 ıkiçeşırielikte 
zarında Şükrü oğlu Rasim 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da idaresindeki arabasını Sait T. 3760 
oğlu Aliyi dıvara sıkıştırarak 
sağ kolunun kırılmasına se- uımuıoıımımıınD1D1Dınmııoıuınmınn111Dıooıınııuııııııınum: nııınıuııım 

bebiyet verdiğ!nden yaka- rahman o~lu Mehmet, Mus-
lanmıştır. tafa oğlu Ismailin dükkanın-
Keçeciler emirler çarşısın- dan hırsızlığa teşebbüs etti-

da Bensiyon oğlu Muiz Ka- ği s·!·~ da sahibi tarafından 
dir oğlu Osmanın dükkanı- }aka:. :' mış ve bundan muğ-
na taarruz ve camlarını kır- her c '.:ın suçlu kendisine ta-
dığından yakalanmıştır. arruz ve camları kırdığından 
~ Kahramanlarda, Adbur- muamele yapılmıştır. 

:;;..-~mmn~_..~: ..... ~.......,~~~~-...----~ ..... ._........_,. ,...~ ........... .........-~ ~~ ~@-~11111111 

·~11'H11 111ıu Aydın Linıt Ocakları nıınnmıı 
m1ııı, ...... , 

j
ıııırr ............ ~ ........... . 
'fili ............ "' .......... .. 

jj, KÖMÜRÜNÜ TERCİHAN KULLANINIZ 

~"'/ llr ::::• ........... ,§ ................ ... 
il ............ ~·········_.. ... . 

~1111 Sobalarda çabuk yanar, çok hararet verir, koku 
"!"'" yapmaz. 

'-~::~~a~ :_ ~e~~.~~.:~:~~· To~~~'-T~~~ 
Terzi Ki~ım -~-ş;~güd-;r 

lzmir: Yeni Kavaflar Jçarşısı 
no. 35 

Avrupanın yüksek terzi mek
-- binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise 
Diker. 

0-ROLôGuııöPERATöR~A&::.t:ıl~blli:;;:.t::IJ;:;ts ~m 
ooKTOR şçı aşı Mark 

Fuat Soyer Makarnalarır 
Böbrek, mesane, prostat, t ı: 

idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameJiyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

... ~.._.~ ................ iJll ....... ~ .... ~ ..... ~ 

~Merkez has!ane3T gö"i 
mUte.:ı3ssısı 

Dr. HalitBaran 
Her gün öğl....den sonra 
hastalarını kabul eder. 
2inci beyler So. N o. 79 

Tütün inhisarı karşısında 
""""~"""' ""''"""'-'~''' ... 

~=-~ ..... ~ ;.e...:4 ::..-.·~-~ ... =...::~ ..;: 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

~>=<o" ne 
Salih Sonad 

Cilt, Saç ve Zührevi has
talıklar mütehassısı 

2 nci Beyler sokak No. 81 
Her gün öğleden sonra 

Telefon: 3315 
~~~·~llii:::.ı~I::*'--

mmm~ ~ ~ı::::+::I'. 

Dr • Demir Ali Yün, ıpek, Pamuk, Keten, 
Kamçıo§lu Floş ve karışık her cins ku-

Cilt Tenasül bastalıkJarı maşı kolayca ve emniyetle 
elektirk tedavisi boyar. Telefon: 3882 

fzmir - Birinci beyler So. L&J ' 9 EYLuL BAHARAT 
No.: 55 Telefon : 3479 DEPOSU 

S. F E R ı T E C Z A C 1 B A Ş 1 

ALTIN DAMLASI 
Kolonya "e yağsız Kremi 

DEPO : ŞiFA ECZANESİ 

Önce Ve Bavramdan 
Bayramdan S~nra 

Kabadayı, Yüksel ve Kordon rakıları ıçenlere 
bayram neş'e ve sevinci verir. 

daima bir 
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0::~~~Kı· (H JAPO>NYdANINd MAKSADI NEDİR? 
Belediye reisi Dr. B. Beh- aynan a asın an SOnra, dün de Çeuçan 

çet Uz dün Bahri baba par- adasını işgal ettiler Ve asker çıkardılar 
kında tedkikler yapmıştır. Paris 15 (Radyo) _ Japon donanmasının (Hanyan) ın cenubunda bulunan Çeuçan ada-

Haber aldığımıza göre sına asker çıkarması, Londra ve bura siyasal mehafilinde derin akisler uyandırmıştır. Ja-
Bahri baba parkında bazı is- ponyanın bu hareketi, büsqütün yeni bir maksada atfedilmiştir. 
lahat yapılması imar planı Londra 15 (Radyo) - Çeuçan adasının işgalinden dolayi lngiltere hariciye nezareti, 
mucibince bu parkın yukarı tokyo sefirine talimat vermiş ve Japonyadan bu hususta izahat istemesini bildirmiştir. 
kısmı genişletilecektir. b Japonya orduları, her iki adada ilerlemeğe ve tahkimat yapmağa aşlamıştır. 

-~ .... .....;;:-

Yeni tapu 
müdürü 

Ankara tapu ve kadastro
müdiirü bay Talat İzmir ta
pu ve kadastro müdüriyeti
ne lzmir tapu müdürü bay 
Ziya da Ankara tapu müdü
riyetine tayin edilmişlerdir. 

l!]-- -

B ir talebe de-
nize düştü 

Dün, postahane önünde 
kültür lisesi talebesinden 
Sami adında bir genç, deniz 
kenarında dolaşırken ayağı 
kayarak denize düşmüş ve 
derhal kurtarılmıştır. 

-::.":'...:--

Arazi Vergisi 
Arazi vergisi kanununun 

bazı maddelerini değiştiren 
kanun, vilayetlere tebliğ 
olunmuştur. Bu kanuna göre; 
her hangi bir köy, kasaba
veya şehir arazisinin tama
mının veya bir kısmının mah 
sulleri, sel, tolu, kuraklık, 

yangın, muzir haşarat veya 
bulaştcı hastalıklardan vesair 
fevkalade arızalar dolayisile 
en az üçte bir derecede za
yiata uğrarsa o seneye ait 
vergileri, vilayet umum mec
lisi ve encümenleri tarafın
dan verilecek kararla kıs 

ır.en veya tamamen terkin 
olunur. 

*** 
Arc:zi vergisiıı in 1935 mali 

yılı sonuna kadar olan ba
kayasının kaldırıldığı hak
kındaki kanun, vilayete gel
miştir. Bu kanuna göre, 935 
mali yılı sonuna kadar ta
lıakkuk ettiril .ı. iş ve bu ka
nunun meriyeti tarihine 
kadar tahsil edilmemiş arazi 
vergisinin bakayası, munzam 
kesirleri ve cezalarile birlikte 
kaldırılmıştır. Bu hüküm, 
taksitlere bağlanmış olan 
seneler vergi borçlarına da 
şamildir. 

Cezalandu·llanlar 
Şehir dahilinde idare et

tikleri otomobilleri hızlı sü
ren 2 şoför, yerlere tüküren 
beş kişi ve evlerinden so
kağa süprüntü atan 7 kişi, 
belediyece cezalandırılmış

laardır. 

Şehrimizde Bir 
Sarsıntı 

Dün, şehrimizde iki haif 
zelzele olmuştur. Zelzelenin 
birincisi, saat 12,30 da ve 
ikincisi de, öğleden sonra 
saat 16,20 de vukubulmu~
tur. 

Selahiyettar İnehafil, Japonyanın bu hareketine fevkalade ehemmiyet vermiş ve ona 
göre siyasi teşebbüsata girişmiştir. 

uıımuıııı ııı ııı---------

AVAM KAMARASINDA 
Muhalif Mebuslar Franko Hükumetinin 

Taııınmasını İstediler 
Londra 14 (Radyo) - Dün Avam kamarasında muhalif mebuslar Franko hükumetinin 

tanınması için Çemberlayna hücum yapılmış ve Çemberlayn mebuslara istedikleri .l i tahri
ren bildirmelerini ve İspanya işinde Fransa ile sıkı temas yapılmakta olduğu, bu cemiye
tin yakında bir karara bağlanacağını bildirmiştir. 

------------------ mu ıııımn ------------

F raDSIZ Nazırlar Meclisi Mühim Bir 
Toplantı Yaptı 

Paris 14 ( Radyo ) - Nazırlar meclisi bugün öğleden sonra Reisi Cumhur riyasetinde 
mühim bir toplantı yapmış ve toplantı dört saat devam etmiştir. Görüş neler mahrem tu-
tulmaktadır. • 

Paris 15 - Nazırlar meclisi bu günde toplanmış ve hariciye nazırı Bonenin dış vazi-
yet hakkında verdiği izahat dinlenmiştir. Nazırlar meclisi İngiltere hükumetinin İspanya 
hakkında vereceği kararı beklemektedir. 

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

Italyanların Minerkoyu bombalamaları Fran
koyu gücendirdi 

Paris 14 (Radyo) - Minerko adasının ltalyan tayyareleri tarafından bombardıman edil
mesi Frankonun hoşnu:suzluğunu mucip olmuştur. ltalyan tayyareleri adaya 140 bomba 
atmak suretiyle harap etmiştir. 

Kont Ciaıı o Varşovada üç gün kalacak 
Varşova 14 (Radyo) - Ayın yirmi beşinde Varşovayı resmen ziyaret edeceğini bildir

diğimiz ltalyan Başvekili kont Ciano Varşovada üç gün kalacak ve şereflerine tertip edi
len avda da hazır bulunacaktır. Kont Ciano avdetinde Berline uğrıyacak ve bir gün kaldık
tan sonra Romaya dönecektir. 

Bazı ita yan gazeteleri dillerini değiştirdiler 
Paris 15 (Radyo) - Telgrafo gazetesi her zaman Roma Berlin mihverinin kuvvet ve 

sağlamlığından bahsedip dururken son nushasında Paris - Londra - Vaşington mihverinin 
gün geçtikçe kudret sahibi olmağa başladığını ve dünyanın en zengin milletlerinin mu
hasalası olacak böyle bir mihveri takviye etmelerinin ehemmiyetini tebarüz ettirmesi dün
ya siyasi mafellerince hayretle karşılanmıştır. 

Fransadan hesap soracaklarmış 
Roma 15 - Bugün bura gazeteleri şunlari yazmaktadır: "Ceneral Franko nihai zaferi 

önünde İngiliz ve Fransızlar yüzsüzce manevralarına devam etmektedirler. Asil 
ve kahraman ispanyanın hiç bir zaman yüzsüzlerin maddi ve manevi yardımlarına ihtiyaç
ları yoktur. Bilakis 18 milyar para ile beraber mühim miktarda mücevherat Fransaya ka
çırılmıştır. Bunun da bir gün Fransadan hesabı sorulacaktır. 

• 
lsviçre federal komisyonu Frankoyu tanıdı 

Roma 15 (Radyo) - Berlinden alınan h_!J_:·lere göre federal komisyonu Franko hükü
metini resmen tanımasına mukabil cumhuriyetçi İspanya hükumeti mümessilini şehri terk 
etmeği davet etmiştir. 

Papa GömüldüU Frar: 3a Ameri-
Roma 15 (Radyo) - Pa- k t 

pa on birinci Piyu, dün ak- aya ayyare 
şam saat 18 de onuncu Pi- • • tt• 
yunun yanma defnedilmiştir. sıparış e ı 
Cenaze merasiminde elli bin Londra 15 ( Radyo ) -
kişi hazır bulunmuştur. Ye- Fransa hükumeti Amerika 
ni papa, martın biride seçi- tayyare fabrikalarına 115 
lecektir. tane hafif bombardıman tay-

--.---- yaresi sipariş etmiştir. 

Ebeler 
Kazanç vergisi verecek 

Maliye Vekaleti yaptığı 

bir tamimde ebelerin de ser
best meslek erbabı gibi ka 
zanç vergisine tabi olduk
larını bildirmiştir. 

kız talebe için 
İstanbul 15 ( Hususi ) 

Bundan sonra, kız öğrenci
leı in haftada iki yerine bir 
sant askerlik dersi görmeleri 
maarif vekaletinden bütün 
mGarif müdürlüklerine bildi
rilniştir! 

köy çocukları 
Ankara 15 ( Hususi ) 

Köy çocuklarına bundan 
sonra köy kanununun da 
okutturulması, Maarif veka-
letince lüzum görülmüş ve 
bu hususta lazım gelenlere 
tebliğat yapılmıştır. 

Tayyare seferleri 
Ankara ve İstanbul ve iz

mir İstaebul tayyare sefer
lerine artık nisan iptidasın
dan itibaren başlamasına ka 
rar verilmiştir. Cuma ovasın
da vücuda getirilmiş olan 
tayyare meydanındaki telsiz 
istas onuda ikmal edilmiştir. 

, Gelecek pazartesi günü tel
s: z i~ tasyonunda tecrübeler 

ı yapılacaktır. 

• ''AKADEMi'' NIN 
TVRİHÇESİ 

~~~~~[!]~~------------

Günün mevzuu: " Bizde 
akademı yapılsın mı, yapıl
masın mı?,, dır ... 
Bu mefhuma kuş bakışı bir 
nazar atalım. 

Atina şehrinin garbında 
zeytin ve çınar ağaçlarından 
bir koruluk vardı. Eski sa- ı 
hiplerinin biri kahraman 
Akademos olduğu için bu
raya akademi ismi verilmişti. 
Sonradan zeytinlikte bir 
jimnas yapıldı. Eflatunun 
da civarda bir sayfiyesi 
mevcuttu. Her gün Akade
miye gelir, şakirdlerine düs
turlarını anlatırdı. 

Böylelikle, meşhur filoso
fun mektebine ve düsturla
rına Akademi ismi verildi. 
Ondan sonra, bu, adet oldu 
Alimler, şairler, artistler ta
rafından teşkil edilen cemi
yetlere Akademi derneğe 

başladı. 
Bilahar~ zuhur eden "or

ta,, ve "yeni,, Akademiler
den Eflatunundaki ayırmak 
için ona "eski Akademi ıs

ını konuldu. 

Fransız akademisinin men
şei basit bir dostlar toplan
tısıdır. Zamanın on kadar 
münevveri, içlerinden Con
rart'ın evinde hasbihal için 
birleşirler, bu sırada da ta
savvurlarından, eserlerinden 
bahseder, yazdıklarını bir
birlerine okur, öğüd alır

lardı. 

Toplantılar, bir kaç sene 
böylece devam etti. Meşhur 
devlet adamı Kardinal Ric
helieu (Rişliö) bundan ha
berdar olunca münevver bir 
nüve diye istifadeyi düşün
dü. Müstakbel akademis
yenleri tasavvurundan ha
berdar etti 1634. Henüz 
Akademi resmen teşekkül 
etmc;mekle beraber, o yılın 
13 martından itibaren, ko
nuşulanların zabtı tutulmağa 
başlandı. Mevcutlar arasın-

dan bir reis ve heyet seçil
di. 1635de de, on uçuncü 
Lui tarafından resmen ku
rulup 1637de Parlamentoca 
tasdik edildi. 

1634 de, Akademisyenler 
otuz küsfırdular. Sonra sa
yıları arttı. 

Rişliö, Akademi vasıtasi
le Fransızcayı tanzim etmeği 
düşünmüştü. Bu maksatla da 
bir lugat, bir ilmi beyan 
kitabı, bir ilmi nazım kitabı, 
bir de gramer vücuda geti
recekti. Nizamname 1635 de 
yapılıp Rişliö tarafından, 
yalnız bir maddesinin hazfile 
tascl ik edildi. o da, her aza
yı müessisin hatırasını teb
cile mecbar eden maddeydi. 
Buna rağmen Akademisyen
ler, Fransız kültürüne hiz
meti dokunan Kardinal Riş
liö 'nün adını resmi nutukla
rda daima hayırla anmağı 
adet edindiler. 

Akademi azasına maaş da 
verildiği için, buraya seçilip 
seçilmemek, şerefinden baş
ka para hırsını da tahrik 
etmiştir. Giremiyenler hid-
detlenmiş, müesseseyı hic
vetmiştir. 

Eunlar atasında şair Piron 
evvelce aleyhinde bulunmuş
ken, defalarla namzedliğini 
koymuş, reddedilmiş, bir se-

ferinde kabul olunmnştur: 
Fakat bu defa da, on beşi11CI 
Lui onu cedvelden silerek 
elli altın tazminat veri11ceı 

şair namen tercüme etti~i 
miz bir hicviye yazdı. Ke110J 
mezar taşına şu kitabeııb• 
hak olunmasını istedi: 

Burada yatan Piron nafİ"' 
leydi nafile ! 

Hi~ birşey olmadı... Ak•" 
demisyen bile ... 

Siyasi tebeddüller yüzüll" 
den Akademi bazan sektr 
lere uğramış, hazan fikıt 
mücadelelerinin merkezini 
teşkil etmiştir, 

Bir koltuğun boş kalma'1 
üzerine buraya _merasimi• 
yeni aza seçilir. Azanın ke 
dilerine mahsus üniforma9' 
vardır. 

Fransada olsun, başk• 
memleketlerde olsun, diğet 
sahalarda da bir çok Aka" 
demiler vardır. Biz. eski 'le 
yeni devirlerin ikiAkadenıİ" 
sini birer nümune diye gös" 
termek üzere aldık. 

-~-
Köpek balı2'ı 
Marmarada, Adalar önünde 

bir köpek balığı yakalandı· 
Köpek balığı, birçok ne" 

· vileri ihtiva eder. Halk heP" 
sine birden bu adı veritı 
geçer. 

Muhtelif denizlere yayıl" 
mış olan ilimde Carchaiid• 
denen hali haeırda yaşayall 
cinsin 35 nevi vardır. Müs" 
tehaselerde de münkariz ol" 
muş nevilere rastlanır. 

Denizlerin bu zalim mab" 
lukları, küçük gemillerillı 
kayıkların karşısına çıkınca• 
yolcuların ve tayfaların de~" 
şetini mucip olur. Bazan bıt 
darbede tekneyi devirir.!Ağıl 
ekseriyetle alt tarafta olall 
köpek balıkları, şikaarlarıoJ 
vurmak için, yan; dönerlet• 
Bir lokmada yarı belini ısı" 
rıp yuttuktan sonra ikin 
lokmada da mütebakiyi y 
dikleri seyahatnamelerde ao 
latılır. 

"Selache maximus,, dene 
nevi henüz körpe iken bil 
8 - 12 metre uzunluğunda 
dır. Bu nevi, Carcharias gl• 
ucus ve Carcharodon Roll 
deletti ile beraber {ki, b 
lar da 12 - 13 metre tulüO 
dedirler) köpek balıklarını 
en kocamanlarınm ve tehli" 
kelilerini teşkil ederler. 

Bahriyeliler, bunlara "De" 
niz kaplam,, adını da verir 
ler. 

Bazı köpek balıkları fos 
saçarlar. Derileri, ticaretti 
makbüldür, piyasada satıbt• 

Lamna denilen nevin sı 
arduaz renginde, karnı 
yazdır. Frans mın Okyan 
na zır Charente - ınferie 
sahillerinde bulunan S met 
uzunluğundaki bu ayvanl 
sürü ile gezerler. Pek o 
pek canavardırlar. Büt 
balıklara, her gördüklerif 
ve bu meyanda insana sald 
rırlar. F ransada etleri 1 
yinir. Beyaz. yumuşaktl' 
kokusu fena değildir. B~ l'1t 
settiğimiz Fransa sahilleri~ t._ 
halkı bilhassa körpelerlr. 
arar, yer. Oleron adasıo~ hil 
da bunu yerler ve yiyeoır l'i 
"Kedi balığı,, lezzetinde j ~ 
duğunu söylerler. 

Carcharodon denen 
Akdenizde de bulunur. 
mafih Okyanusta, Ümid _dt 
nunda da mevcuddur. ~ ·~ 
metre uzunluğudadır. T•~ ''11 
2000 kiloya kadar varır. ~.- l)Jo 
riz hususiyeti dişlerinin yr tllı 
büyük olmasıdır. ,,,,,,,A 
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