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Teşekkürü en2in Milletlerin Hali • • NIN TO LANTILARI BiTTi 
-·--11Rilt d -ı ere e gençl . .. ··11·· l k k . trj . . erın gonu u o ara as erhğe heves et-

siye~rın. başta. Çemberlayn olduğu halde selahiyettar 
erın teşvık d. . h' k' .. l . a. te . l . . e ıcı ma ıyette ı soz erı her gün biraz 
sır erını .. t kd Ugü gos erme e ve meyvelerini vermektedir. 

Hariciye Vekilimiz Belgrada VeOra
dan da Selaniie Gidecektir 

Ankara, 22 (A.A) - Ri
yaseticumhur umumi katip
liğinden : 

Halkevlerinin yıldönümü 
münasebetiyle yurdun her 
tarafından temiz duygu ve 
temennileri havi telgraflar 
alan reisicumhur İsmet İnö
nü teşekkürlerinin Halkevi 
mensuplarına iyi başarılar 

hakkındaki temennilerinin 
iblağına Anadolu Ajansını 

memur etmişlerdir. 

ertı~ ancak zengin olan milletlerda görülebilecek bir 
"a.zj~ ~e fedakarlıkla İngilterenin müdafaası için asker
Usta ~sıne koşulacağı sevinçle bildirildiğinden maada bu 
ha.. ıcab edecek masraflar için bazı vergv ileride verme

Bükreş 22 (Radyo) - Bal
kan konseyinin bitmesi üze
rine Türkiye Hariciye vekili 

lu ile İstanbula dönecektir. ~ ciye nazırı Bay Gafenkonun 
Bükreş 22 (A.A) - Bal- riyaseti altında 20,21 ve 22 

kan antantı daimi kons- şubat 1939 tarihlerinde top-
sevi bu sabah son toplantı- lanmıştır. Yunanistan B. IVfo-c.ır old ki l'Ülen hir u arını v~ bu ha~~ket~~ri!e z~manımızda nadir 

ilgini gayretkeşlıkle İngılız hukumetı adedi çok olan 

1 Şükrü Saracoğlu dün gece 
Belgrada hareket etmiştir. 

Türkiye Hariciye vekili Belg
rad ta bir gün kalacak ve 
ertesi günü Setaniğe gide
cek ve oradan da deniz yo-

sı~ı yapmıştır. Konferans me taksas. Türkiye B. Saracoğ-
saisi sonunda aşağıdaki res- lu ve Yugoslavya B. Cincar 

ekt:~. tarafından bayağı vergi tarh ve tahsiline teşvik 
lfını t· ~Zamanımızda bir garibe gibi sayılan bu hal, 

enıleko dl ugu üzere ancak zengini mebzül olan bu gibi 

nıi tebliği neşretmiştir. ı Markoviç tarafından temsil 
Balkan antantı daimi kon- ediyorlardı. Daimi konsey a-

seyi Bükreşte Romanya hari- - Devamı 4 üncü sahifede 
~ et erde g·· "I b'l' ll\l oru e ı ır. ········«>········ 
ilkutnes~le~en bahseden Deyli Meyi gazetesi diyor ki : 

'r ,,.. ın~tımız,~milli müdafaa mevzuu bahsolunca millete 
"rgı .. kl kuın yu etmekten zerre kadar çekinmiyen. Y eterki, 

latsı:te, millete bunun lüzumlu olduğunu hatırlatsın ve 
k ala. b~~ndan sonrasını millet, kendiliğinden yapmağı 

Ev altında evler! 
Bu ılır ... ,, Bir nava hücumuna~karşı İmdlizlerhı aldığı tedbirler 

lerin altında inşa edilen sığınaklar (ev al
tında ev) denecek kaaar rahat ve istira
hatı temin edecek bir konförü zerafetle 
yapılmaktadır. 1 

iletı s~tırları okuduktan sonra böyle zamanlarda zer.gin 
elnıi erın bu iktisadi üstünlüğüne gıpta etmemek elden 

Yor. 

~~ ~Rru SANLI . .. .... 
~ ............. , ................................ ~················· 

llıriliz Kral Ve Kraliçesi 
Halkla Görüştüler 

~ ~ 
~O, 

·. ~ " ·\ \ 
~ .. - # 

-.,;;:~"!l!~h;:___, rr r" 
h lond et, bur~: 2~ (Radyo} - Kral Altıncı Jorjla Kraliçe Eliza· 
tek b· gun ışsizlerin oturmakta oldukları mahalleye gide

ır gezinti yapmışlar, ve halkla temasta bulunmuşlardır. 

""rupa ile Asya arasında 
ı.t yeni hava seferleri 

Pari ı; g l! !t.!L!: i bütün Jngilterede muh· 
temel bir hava hücumüna karşı alınan ve 
a\ınnı'<tı 0 111 t!lbir le ri tahilatt ;doludur;_ 
B .l iistirı ı her İngiliz_ b:r ~az maske!~ 
d:ığıtılın ı ştır. Evlerin, meydanların altların.:_ 
da yapılan sığmak lar için milyonlar farfın
dan çt:kinilememektedir. Londrda bazı ev- • 

e 

altında inşa edilen \'C zarif 
bir salonu andıran bir sığı
nağı göstermektedir. 

Paris gazeteleri yalnız 
Londradaki bu yeraltı inşa

atı için şimdiye ka~ 
3,000,000,000 frank sarfe~:_ 
ğini bu işleri tamamlamak 
üzere büyük bir mühendis 
ve işçi ordusu teşkil edildi-,.., -
ğini bildirmektedirler. 

•efer~n~ul 23 (Hususi) - Avrupa ve Asya arasında tayyare 
~lltahh' yapmak isteyen "Lufthansa,, Alman tayyare şirketi CU lll..IUR RE.ISİM~Z 

t.lezk ~sları Ankarada müzakerelerine devam etmektedir. ı...ı--. 
Y eıitk .. ur konuşmaların mevzuuna göre, Almanlar yolcuları 26 Şubat Pazar Günü Amerika Halkına 
Ad,

11 
°Ye kadar getirecek ve bu yolcular Yeşilköyden ~esaj Yapacak . . .. 

Alına 'Ya kadar Türk tayyareleriyle gidecek, oradan gene Ankara 22 (Hususi) - Cümhurr.~i~~miz ismet lnönu dost 

~yyarel:rine n:klolunaca~ardır. ~=:;~~:c:~~~~~ 26 ş:at paz:~~::~::::~:::m~~::~ 
tsrg_a GÜL İSTER AGLA Adana Valisi 

~ ...-=--~~~ ~~~ ....... ......, ~~ · V k.=-1 t ine al ndı • • ~ --~ ·--=--~-... ----.... ~:;.=-~ ~:::---=:...,. e a e emr ı 

O .. K b .. at d e·· .. k ' Ankara 23 (Hususi) -ZfU 8 8b ID 80 UYU • • • • Adana valisi Hadi görülen 
lüzum üzerine vekalet emri
ne alınmış ve yerine Gazian-Sanısunda k·· .. k k l k •orgu uçu ız ara sarkıntılık etme ten sıkılmıyan ahlaksız, vicdansız bir herifi 

.._ Y
8
: çekmışler, kendisine: 
oyle k·· "k k Sua1· uçu ızlara saldırmaktan utanmıyor musun? 
ıne uta h 'f . - Be nmaz erı şu cevabı vermış: 

Ribi bü ~kesrarla sarhoş olduğumdan bu mini mini kızlar bana yetişmis gelinlik kızlar 
Öır .. y~ görünüyorlar ! 

dutayı u ~~a~atından büyük olan bn adam hem ilk suçundan ve hem de esrarkeşliğinden 
Vicd ma urn edilmiş. 

ansızlığın örtm k · · 'k' · b' ht · k l v • • f d b d b ··d f e ıçı.ı ı ıncı ır a a sız ıgmı ıtıra e en u a amın u mu a asına: 

İSTER · GÜL İSTER AÖLA 

tep valisi Ali Riza tayin o
lunmuştur. 

Tren Faciası 
Ölü ve yarahlar var 

Londra 22 (Radyo) - St
rckinc '! iki yolcu treni çar· 
:1ışmı s-t r. Yolculardan oniki 
kişi ö' nüş ve 31 kişide ya
ralanmıştır. Yaralılar, derhal 
hastaneye kaldırılmıştır. 

2ilişemiz, tayyareleri meydana çıkarmak 
ıçin . pro joktörlerin oynadığı rolü, bir tay· 
yare bombasının yartığı tahribatı ve yer~ 

gazeteler bu yapılan-
inşaatın munhasıran müda-
faa t ertibatı ve İngiliz hal
kının istirahat kalbini temin 
maksadile yapıldığını ve mu
kabil taarruz için göze alı

nan ve alınacak fedakirlık
ların mikdar ve hesabını ta-
yin ve tesbit etmenin bugün 
için mümkün olmadığını ila-
ve etmektedirler. 

~--=-...:.:· ..... ~-~~..:;-...... "":'"'~:::~..:=~·nınm.,...·~qz.-219;:~ .. ~-:~-....-~~_..,,..."""'""'=-~~- ~~...-:~~~:li!:m 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir -
Kültür bakanlığının güzel 

bir kararı ••• 
- -~ ...... ":~----

~~ber aldığımıza göre, Kültür bakanlığı mektep talebe
lerının saçlarının muntazam bir şekilde kesilmesi için ali
kadarlara bir tamim yollamıştır . 

.. Bu .. tamimde, gerek kız ve gerek erkek talebelerinin lü
~umsuz tuvaletlere yol açan uzun saç bırakmamaları ve bu 
ışte de sadeliğe önem vermeleri bildirilmektedir . 

Kısa ve muntazam saçın birçok faydaları vardır. Bunla-

nn başında da temizlik ve sadelik gelmektedir. Bu karar, 
çocukları tuvalete hasredilecek bir zamandan kurtarmaıı 
bakımından da lüzümlü ve ehemmiyetlidir. 

Talebelerin kafalarının içi kadar, dışı ile de yakından 
alak \dar olan Maarif Vekaletini takdir etmeyi vazife bi-

liriz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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Timarhanede 
1 

-Bır;Delinin Hatıraları-

ANLATAN GÖNÜL EMRE 

O Paraları Topladım Ve 
Yolda Rastladığım İlk 

Fakire Verdim 
Bu sözlerim üzerine Kasım 

ağa, uzun bir knhkaha, salı
verdi, Ve arkasından şun

ları söyledi: 
- Sen de kusura bakma 

amma, senin de aklında bir 
kaç tahta noksanın var ... 

- Neden? 
- Nedeni 

Lafını senin 
evlad? 

yok bu işin .. 
sorduğun be 

Sana delirdin 
bunun girdisinin, 
zamkinosunu da 
demedik a ... 

dedik ise, 
çıktısının 

öğrendik, 

- Canım Kasım ağa, ben 
fikrimi anlatamadım galiba ... I 
Yani... 

- Bırak şu "yani,, l~ride 
doğru dürüst lafet ... 

- Canım.. Demek istiyo
rum ki, rahatsızlığın geçtiği 
zaman kendinde ne gibi 
değişiklikler hissettin? Bunu 
sordum sana ... 

- Ha.. Anladım.. İşte 
böyle lafı dolaştırmadan ko
nuşsana evlad! 

Anlatayım: 
Kendime gelir gibi oldu

ğum zaman, uzuo ve korku
lu bir rüyadan uyanmış gi
biydim.. Bir kısmını anlat
tığım ve diğer kısımlarınıda 
anlatacağım hikayelerin hiç 
birini hatırlryamıyordum ... 

Yalnız gözümün önünden 
param parça edilmiş bir fil
min karı' ve anlaşılmaz şe
killeri geçiyordu. Yani, be
yaz gömlekli, başı kabak, 
yalınayak bir sürü adam .. 
Taş dıvarlar.. Ve kulakla
rımda derin derin akislerini 
iş i tt iğim manasız g ı ü'tüicr ... 

O zaman doktor bana 
hatırı:nda kal lığına göre 
şunları şöyledi: (Kasım ağa, 

artık iyileştin. Dışarıya çıkıp 
biraz hava ali... Amma sa
kın canını sıkma... Haydi 
güle güle .. ) 

Ben timarhanenin demir 
parmaklıklı kapısından çıkar

ken, sanki dünyaya yeniden 
doğmuş gibiydim.. Eraftaki 
sesler, çehreler kafamın 
içindeki gölgelere, gürültü
lere benzemiyordu. 

Yalnız kendimde bir hal
sizlik hissediyordum.· Zaten 
fazla yürüyemedim ve yolun 

kenarında bir tasın üzerinde 
oturarak çok hasret kal
dığım insanları seyretmeğe 

başladım. 

Aradan nekadar zaman 
geçti, bilmiyoru n. Tabiatı ve 
insanları bu uzun seyir edi
şin sersemliğinden kendime 
geldigim zaman, hava kara
rıyor ve yollar tenhalaşı

yordu ... 
Şunuda söyliyeyim ki, 

önümde bir sürü bozuk para 
vardı. Anlaşılan gelip geçen
ler, beni bir dilenci zannet
mişler ve gönüllerinden ko
panı önüme atıvermişlerdi. .. 

İşte evlad, o zamao kendi 
kendime acıdım ve gözlerim
den süzülen iki damla yaş 
yanaklarımdan 

yuvarlandı. 

göğsüme 

O paraları topladım ve 
yolda rastladığım ilk fakire 
verdim. 

Baktım, Kasım ağanın yü
zü birden değişmişti. Ve 
gözlerinde canlanan yaşlar, 
tıpkı demin söylediği gibi 
yanaklarının üzerine süzülü
yordu ... 

Teessürü geçtikten sonra 
sözlerine şöyle devam etti: 

- Akrabalarımın evine 
gittiğim zaman, yalız kalınca 
ilk işim büyük aynayı elime 
alıp uzun uzun kendi ken
dimi seyretmek oldu .. Hay
ret be evlad! .. Müthiş değiş
miştim. Yüzümde, gezlerimin 
kenarlarında yeni yeni çiz
ğiler peyda olmuşdu. Sonra 
kırşıllaşan sakalım, yüzüme 
bambaşka bir mana vermişti. 
Doğrusunu istersen ben bile 
kendimden korktum ... Ayna-
daki bu adam ben mi idim? 
Ben isem çok yazık olmuş 
bana.. Dedim ve gene yaş-
lar gözümden akmağa baş
ladı. 

- devam edecek -
ıııııııırıııım 1111111 ıram mm ıımı ııııııı -nıııa ıınru aımu 111111111ıııı 

Cezaylrde Tuğyan 
Cezayir, - Şiddetle ya· 

ğan yağmurlar, Cezair ova
larında mühim tuğyanlar hu
sule getirmiştir. Tren mü
nakalatı bir kaç noktada 
inkitaa uğramıştır. Arbada 
yerli ahaliden dört kişi bo
ğulmuştur. 

..................... ~--------ınn[• .. -.-.. 
BuırünELHAMRA da 

Umumi harbin henüz bilinmiyen safhalarını tasvir 
eden müthiş - muazzam - heyecanlı sahnelerle 

dolu harikulade Fransız filmi 

HARP ESiRLERİ 
Fransızca sözlü 

Baş rollerde : 
JEAN GABIN-DITA PARLO-ERıH FON STROHEİM 

Sayın halkımızın dikkat nazarına : 
Amerikalı rejisörlerin iki sene evvel memleketimize 

gelerek ilerleyiş ve inkilaplarımızı, Atatürk'ün hususi 
hayatlarına dair tarihi ve ebedi kıymetli sahneler en 
selahiyetli bilgilerle filme al ı p Amerika cumhurreisine 

takdim ettikieri 

yeni Türkive Türkçe sözlü 
Filmi Amcrikada Türkçe sözlü olarak yapılmış ve 

lmemleketimize getirilmiş ve proğramımıza ileve edilmiştir. 
SEANSLAR: 2,30 s,ao 8,30 da .. -::p _.., m mum 

Tansıyon • 
- 2 - ............ :,::-........ .. ............. ıı:········· .. . 

Yürek dolar, boşalır. Bu 
dolma ile boşatma arasında 

saniyenin onda biri kadar 
bir ara olur. Boşalır ve ye
niden dolar. Dolarken kan 
tazyiki tamamile düşer. Da
marlarda kanın ceryanı ke
sik kesik hamlelerle olur; 
hızlanır ve yavaşlar. Burada 
damarların esnekliği araya 
girer. Kırmızı kan damarları 
kara kan damarları gibi de
ğildir. Yürek gibi onlar da 
genişler, sıkışır, o sayede 
yüreğin ileriye sürdüğü kan 
damarlarda ilerlemesine de
vam eder. Atıla atıla, dalga 
dalga giden kan seli düzgün 
bir akıntı biçimine girer. 

Tansiyon düşkün olabilir. 
Çünkü çok kan ·kaybeden
lerde tansiyon çok düşer; · e
remlilerde kanserlilerde ol
duğu gibi kalbin etine do
kunan enfeksion'lar da böy
ledir: Tifoda, kuşpalazında 
da böyle olur. 

İlerlemiş kalb hastalıkla
rında da tansiyon düşer ve 
nabız hızlanır. Atışın hızlan

ması, düzensizliği yoluna 
koymak içindir. Böbreklerin 
üstündeki küçücük zarflar 
tansiyona düzen verir. Bun
ların bozulmasından ileri ge
len Edison hastalığında tan
siyon düşer. 

Tansiyon düştüğü gibi bir 
de yükselmesi vardır. Yük-

sek tansiyonda damarların 
sertleşmeğe başladığını an
larsınız. Damarlar daha az 
esnekse, kanımız daha katı 
ve daha yapışkansa kıl gibi 
ince damarlarda kanın do
laşması güçleşır, bu ince bo-
rularda kanın cereyanını de
vam ettirmek için kalb zor
luk çeker. Tulumbayı kuv-
vetli basar. Tansiyon 20 ye 
25 e ve belki daha ziyade 
çıkar. Yorulup zayıfhyıncıya 
kadar böyle çalışır. 

- Devam edceek -

Eski dinlerin büyUk 
ilahları 

Ama - terasu ~- Aho - mi -
Karni: Kısaca Amateras der
ler. Japon ilahlarının arasın
da en popüler olanıdır. 

Amateras beşeri koruyan, 
insanlara iyilik yapan ifahtır. 
Bu ilahın elinde güneş var-
dır. 

Kara 
yaratan 
taşıyan 

Hindiler 
sayarlar. 

Krişna: - Dünyayı 
Vişnunun ruhunu 
dokuzuncu ilahtır. 

en çok bu ilahı 

Endra: - Brahmanların en 
büyük mabududur. Yağmurla 
yıldırımın ilahıdır. Bu ilah 
büyük bir fil üstünde gezer. 

Manton: Yer yüzü~ü 
verimli kılan gümüş ilahıdır. 
Kadim Mısırlıların mabudu
dur. Bu ilahın başı atmaca 
vücudu insandır. 

Oes: - Balık - ilah. Kel
danilere medeniyeti getiren 
ilahtır. 

Eo: - Konfuçyüs dininde 
saadet ilahıdır. Çinliler bu 
ilahı Buda ile karıştırırlar. 

Asesler: İskandinavya 
ilahlarıdır: Odin, hava ilah., 
Vili: Işık ilahı; ve; Ateş 
Freyja: Gökyüzü ilahı; Tor: 
Gök gürültüleri ilahı: ilkba
har ilahı. 

Kedi, karga yiyen 
çocuklar 

Anneleri bakmadığı için 
kümeslerde yatan, karınla
rını kedi ve karga yiyerek 
doyuran bu iki çocuk Fran
nın bir köyündedir. 

Çocukların babaları yok
tur. Anneleri onları ihmal 
ederek dostu ile yaşıyor. 

Çocuklardan biri kız, biri 
erkektir ve ikisi de sekiz on 
yaşlarındadır. 

Anneleri onları eve alma-

dığı için zavallı çocuklar 
civardaki bir kümeste yatı
yorlar ve çöplüklerdeki bul
dukları şeyleri yiyorlarmış. 

ııııımaııımııumı-aımıımıım11111111 1111111 aııım nııımıuınıı nıımı anım ıımmuımn ımımuı11111 111111111111mruıım nnım aıouı ııı111111U11m 111ımııı1111 ıımın 

Ankara Radyosunun ( Bugünkü Pr . Dramı) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 

Türkiye radyosu 
Ankara radyosu 

1639 m. 183 Kcs./120KW. 
T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 

12.30 Proğram 

12.35 Türk müziği pi. 
13.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10-14 Müzik (Cazbnd-Çığan) 

18.30 
18.35 
19.00 
19.15 
20.00 
20.15 
21.00 
21,00 
21.15 
21.30 
22,30 
23.00 
23.45.24 

Proğram 
Müzik (Şen oda müziği) 
Konuşma (Ziraat saati) 
Türk müzigi (İnce saz faslı) 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Türk müziği 
Memleket saat ayarı 
Konuşma (Mizah saatı) 
Esham, tahvilat, kambiyo- nukut borsası (fiyat) 
Mü .ik (Küçük orkestra) 
Müzik (Melodiler) 
Müzilf (Cazband) 
S~n ajans haberleri ve yarınki proğram. 

Yeni Sınema DA 
Telefon 4065 

Her ikisi d e lzmirde ilk defa 

1 - Düşman Çizmesi Altında 
Oynıyanlar : 

PETER LORE GEORGE SANDERS 

2-Ben Bir Caniyim 
Aşk, ölUm ve macera fllml 

mııın ...... -,:.:~~ 
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Faydalı Bilgiler 
e 

........ «>········ 
Güneş niçin perdeyi t Üşüdüğümüz ı.f~ 

soldururda çiçek- t kanımız da se>ğuk""8 

leri soldurmaz? Hararet hissetme 0 

Perdenin rengi muayyen şüme cildimizin sat 
bazı kimyevi terkipler saye- bir hadisedir. Biz cil a 
sinde elde edilmiştir. Hani husule gelen tebedd0 
bir mendil alıp mürekkebe re hüküm veririz. Eğ~rı: 
batırmak ve sonra kurutmak miz çok hararet kayt>CVU 
ne ise, bir perdeyi boyatmak sa üşüdüğümüzü, çok e 
ta onun gilti bir şeydir. Mü· ret alıyorsa ısındığını'~ 0 

rekkepte hallolan kimyevi sederiz. Cildin hassafl: 
maddeler mendile o rengi ve- en ziyade kan tayin 
rir. Güneş boyayı uçurur ve Fakat çok defalar cilt;~ 
bu suretle perdenin rengini tende mliteesir olur. 1 

soldurur. ateş yanında yandığı 
ğukta üşüdüğömilzü d 

Fakat sabit renkler var- ·· •·• 
Uşödüğümüz zaman " · dır ki bunlar güneşin tesiri 

altında bozulmaz ve solmaz- soğuk değildir. YaloıJ 
far. Çiçeklerin renkleri bu da ciltten geçen kan 

dır ve cilt onun için iif 
cinstendir. Ve güneşin tesi · tür. Soğukta kan · diaı• 
rile solmalarına imkan yok- de kalp gibi mühim ~ 
tur. N t tekim vaktile halılar- rı himayeye çalışır, cıl 
da kullanılan nebati boyada mal eder. Onun için 
solmak bilmezdi. Çünki on- üşüdüğümüzü hissede 
farda nebatların renkleri gi- Hastalıklarda hararet 
bi sabittir. Fakat şimdi kim- setme ile ütümenin af 
yevi boya ile işlenen halıla- hususiyeti vardır. Mal 
rın renkleri solar. mesela hasta üşüdüğil 
Gözlerlmlzl kapadığı- bir titreme d evri geçi 
mız zaman niçin da- vakit rengide sararır. e 

ha iyi lşidiriz ? cildinde pek az kan f 

Bu sual hem doğru hem, Ve titreme hissetmesinitl 
btbi budur. Halbuki o yanlıştır. Cevabı işitmekten 

anladığımız manaya ve din
lediğimiz şeye göre değişir. 
Mesela bir musiki dinliyoruz. 

bu adamın kanını mu• 
etmek mümkün olsa tab 
tinden fazla sıcak bul• 
mıza şüphe yoktur. 611 

malaryanın birinci de 
Sonra bu sıcak kan vU 
yayılır ve hasta şiddetb 
hararet hisseder. 

Franko'n11 

Onu bütün ruhumuzla din
lemek ve zevk alraak istedi
ğimiz zaman gözümüzü ka · 
par kendimizi yalnız musi • 
kinin ses ve ahengine veri · 
riz. Şüphesizdir ki gözler di· 
mağı başka şeylerle alaka · 
dar etmek imkanını bulama · 
yınca dimağımızı ayni şey tanınması 
üzerinde temerküz ettirmek 
bizim için daha kohydır: 

Fakat kalabalık bir salon
da yorucu bir nutku gözle· 
rimizi kapıyarak dinlemiye 
kılkarsak derhal uyuyuveri · 
riz. Halbuki sert ışıklı bir 
salonda nutuk daha iyi din· 
lenir. 

ıuııın ıaıın uma mım - .anı ıuıuı - .1111111 1111111 aı• lll!ID -

Nihayet bu hal çocukların 
canlarına tak demiş ve baş

larının delaletile polise mü
racaat ederek, günlerce aç 
kaldıklrını, hatta karga vu
rup yemeğe mecbur olduk
larını, karga bulamayınea 
kedi yiyecek kadar gözleri
nin döndüğünü söylemişler
dir. 
Kadın çocuklarını ihmal 

suçuile mahkemeye verilmiş
tir. 

Gene o şemsiye 
lngiliz Başvekili B. Çem

berlayn'ın ltalya seyahatı 
etrafında etrafında bir hayli 
tafsilat okuduk ve okuyoruz. 
Bu tafsilattan bir tanesi 
pek manidardır. 

Başvekil, Cenovada, tren-

Z'!rre kadar şüphe yo~ 
Franko'nun tanınması bir ti 
yaset işidir. Fakat b~ 
milli siyasetle tanzim e '1 
bilir. 

Franko resmen 
bile, çünkü Franko'nun · 
miyetini hem Fransa, be 
İngiltere tanıdı. 

Neğrin cekhe almağa . 
şıyor. Takbih etsinler, 
kabul etsinler bu hal, f 
sız menfaati mülhem ol 
yınca tadil edilemez. 

' uııuıı ıııımı- - mım'lllll _.uıaı _ --

den inip, kendisini ka 
yanlarla bir müddet go 
tükten sonra istasyorı 

çıkarken, başını çevirip, 
maklığın kenarına topl• 
kalabalığa bakmış. Ve 1 
zünde geniş bir tebetl 
peyda olmuş. Çünkü, f' 
maklıkların kenarı, alkış 

etrafı ini eten yüzlerce in~ 
dolu imiş ve hepsinin eh 
bir şemsiye varmış ! 

Bu manzarada güzel 
müjde manası var. S 
şemsiyesi doğurdu bedi 
ltalyada ! 

··----------··1111 a:::.ta _______ ,, 

Tavyare Sineması 
T E L E F O N: 3646 

24 Şubat cuma gününden itibaren 
Senenin en güzel Şark filmini sesli ve 

TÜRKÇE ŞARKILI 

ŞEYHİMOÖLU 
Oynayanlar : 

RODOLF V ALANTINO - VILMA BANKY 
Bugün son olarak 2 4 6,30 ve 9 seanslarında 

ASRİ BA t KHANELER 
Oynıyanlar 

Dita Parlo - Albert Prejaıı!, 
-------------
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i lldan · 
e11 b'a bcaret yopmıya 
t' ır ecnebi, rahat ra
U ıc~ret yapabilmek için 
tll ~ ~rın teveccühünü ka
t' a ıcabettiğini hisset-

' • 1' liükürndarın yanına 
c ı \te ceb' d . . 

1 ın en saatını çı-
~ serdi: 

g'etj~n~ size hediye ola
l} rdım ! 

edi Lı .. k.. d 
ıı ı... · cıu um dar altın o

ıt"se · · ......_ sını tüccara uzattı; 
l>. d Ço~ memnun oldum! 

diy0 .. e sıze bunu hediye • ttnı 
lucc · 
ş111 ar vak'ayı bir arka-
da a anlattı. Tüccarın ar
' şk haris bir adamdı: 

ıt alt <>tu bir saat! bir ke-
,. 111 ~· hHk'' d •ıtç0k yeren u um ar, 
ltlJ:l k' kıymetli eşya götür
tltı11 •nı bilir bana ne kadar 

{}· \'erir. 
1. •ye d·· ·· d" b h l 'l>.e uşun u, u eves e 
İt- g'eçen kıymetli eşyayı 

sand ~ d H Uttıd ıga doldur u. ü-
!> ara g"t" d'' H''k'' "t' ç o ur u. u um-
ltk ~k sevinmişti. Nasıl 
011 a ele edeceğini şaşırdı. 
İle:a birden kendisine ve
Sttıı Ye zincirle boynunu 

....._ş olduğu saati hatırladı: 
tekk .. liediyelerinize çok te
lllttk~ ederim, ben de bil
bit l!le size evvelce bana 
durı;cdebinin hediye ettiği 
•~}' ha a eşi görülmemiş bir 

S ediye d w. aar e ecegım. 
tUcc ı boynundan söktü .. 

arın arkadaşına uzattı. 
········()········ 

Siyasetin 
~.~ataları 

efk~ §ıst idarecileri, umumi l "\'ı .• 
<ttıtıı 0 rterek, devlet adam-

Reçi t t~nkit kontrölünden 
6er l' ~1Yorlar. Onun için 

'r. g?tı hatalara düşüyorlar. 1 llrıh· 
llıiy t ın derslerine ehem-
"e ~ Yer~iyerek, Fransaya 
&erı· ~denız hükumetlerine 

•nın 
Reliyorf oyunu için karşı 
dır k' ar. Onların hataları
oltnu;' Almanlara destek 
lat 8.:dve bu yüzden Alman-
tıaya ~ .. et~eri koparmış, Tu
den 1~ım olmuş, Triyeste-
llıesaf kilometre kadar 
İler) e~e~ Brenere kadar 

Gemıştır, 

lerid~ne ~nların tedbirsizlik
teYakk kı, Fransız milleti 
haka Uza gelmiş, yabancı 

retı · tn · erıne karşı birle ~ -ış \'e F . j 

olan it . ra nsa, lngiltere ile 
tırlllı t hfak bağlarını sıklaş-

1 ır. 
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~ Tarihten Bir 
Yaprak: 

~İtalyan askeri~(~-·--;cı;~;-yfi;=M~-;;50~;t;-- -1 
hazırlıkları ( Türk A. Şirketinin ~ı 

\ 
' 
\ 

1 

' ~t 

Hahların Bükülmesinin 
Nasıl Önü Ahnır 

Bazan halıların kenarları 
ve köşeleri bükülerek kıvrı
lır. Buna mani olmak için, 
halının bükülen yerinin al
tına bir fırça ile yumurta 
akı sürmeli ve kurumağa 
bırakmalı. Halı katiyen bü
külmez. 

Kadın llrnaklarında 
lskembil işaretleri 

Londra barlarında, tırnak
larında türlü türlü iskanbil 
resimleri bulunan genç ba
yanlar görülmeğe başlamış
tır. Bazan bu resimler değiş
mekte, sevgililerine fikirle
rini resimle ifade etmek is
tiyen züppe kadınlar, tırnak
larını bu fikirlerini anlatacak 
rümuzlu resimlerle boyamak
tadırlar. 

-~~-

Sovyetlerde 
kan verme 
tatbikatı 

Sovyet birliği, kan verme 
keyfiyetinin gerek pratik 
gerez teorik tatbikat ve tet
kikatı bakımından, bütün 
diğer memleketler · arasında 
birinci mevkide bulunmakta
dır. 

Moskova'daki hematoloji 
ve kan verme enstitüsü, bu 
sahada geniş araştırmalar 
yapmaktadır. Leningrad 'da, 
Harkov' da, Kiev' de, Ninak
te ve daha sair şehirlerde, 
Moskova'dakine mümasil da
ha yedi enstitü mevcuttur. 

Memleketin her tarafında 
70 büyük ve 840 küçük kan 
verme istasyonu faaliyette 
bulunmaktadır. Kan verme 
a eliyeleri miktarı, 1932 se-

1 
nesinde 2,400 iken, 1937 de 
70.000 e çıkmıştır. 

mmmm.-,,.mm 
Balcılarda "185,, No,da 
Pertev Susopun Çiftlik 
mandra süt evinden en nefis 

tere yağını, kaşar peynirini yo-
ğurt ve saireyi tedarik ediniz. 

........ ::·······: ...•.... ••······· 
Sür'at 

f Halkapınar kumaş fabrikasının ~. 
~ ........ - kil -~·-=- 't, Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı umaş ar : 't! 

'ti •• d +1 

--ıo::.....-~-.... --=--

Yirminci asrın sürati kafi 
görülmüyor. Treni daha hız
la koşturmak, tayyareye yıl
dırım sürati vermek, vapur
ları en kısa zamanda kıta
lardan kıtalara ulaştırmak 

için fen adamları gecelerini 
gündüze katıp çalışıyorlar. 

Amerikada son s :_ 1:1.. .• ı b ·: 
tren, bilmem kaç kilometre 
daha fazla sürat temin ettiği 
için seyahat fikri olmayan
lar bu trenin süratini gör
mek, onun zevkine varmak 
üzere dolaşıyorlarmış. 

Süratin yalnız zevk ver
diği ve 20inci asır insanla
rının bunun için sürate bağ
landıkları iddia edilemez. 
Sürat, ihtisadi hayatın bir 
barometresidir. 

Vasıta ile süratin mühim 
rolünü Osmanlı tarihinden 
bir nümune ile ne güzel ha
tırlıyoruz. Yüz küsur sene 
evvel İstanbulun ekmekçi 
fırınlarında un kalmamış. 
İbadullahın müzayakadan 
vareste olmaları için: Tekir
dağı ayanı Çelebi ağaya za
hire yetiştirmesi bildirilmiş. 

Çelebi ağanın, ne cevap ver
diğini tahmin edersiniz. Ka
yıklarındaki gemicilerin hep
si tersane tarafından gemi
lere toplanmış olduğundan 
kayıklar iskelelerde tehi kal
ması ile iradenin tenfizine 
muktedir olmadığını bildir
miş. 

Tabii derhal İstanbul da 
ekmek kıtlığı ile ihtikar baş
lamış. Hükumet, bundan son
ra kayıkçılara tersane tara
fından müdahale edilmeme-

sini bildirmiş. 
Bu vakayı kayden tarihçi 

Lütfi Efendi şu mütaleayı 
ilave ediyor: 

İtalya gizliden gizliye sa

nıldığından çok daha ehem
miyetli askeri hazırlıklarla 

uğraşmaktadır. 1921 sınıfı

nın üçte biri miktarını60.000 

adam hizmete çağıran karar 
resmen ilan edilmiştir, fakat 
bu hususta afınn tedbirler 

bundan ibaret değildir. Fil-

h k;ka nızami ordu veya 
~ . d 

milis kıtaları zabitlerın en 
ve spesiyalistlerden ferdi su
rette davetler vuku bulmak
tadır. Zabitler ve askerler 

umumiyetle Libya'ya gön

derilmektedir. 300 askeri 

h k·m de bu istikamete sev-
e ı b' 1 . 

kedilmiştir. Milis za ıt er~ne 

l. ce bunlar Cenova da ge ın , 
küz edilmekte, oradan temer d'~ 

bir kısmı Kadiks'e, ıger 
b. kısını da Mayorka ada-
ır go''nderilmektedir. Bu 

sına 

... cuların B. Musolininin sonu.. . 
nasyonalistlere bırakın.ak nı-
yetinde olmadığı Mınorka 
adasını zaptetmek v~zi~e~~-
l "kellef sözde gonu1lu-
e mu d' 

ler ulduğu &söylenmekte ·~· -
-o· -- taraftan büyük mık-ıger --.. 
tarda askeri ve tıbbi malze~ 
me Alp dağları hududuna 
gönderilmiştir. 

Fransaya karşı harp hazır
lıkları bu suretle ilerlemek-

tedir. 

······~~······ 

Hasta 

y~rdım 

sulha 
• • 
ıcın 

--:~--

"Le Jour,, gazetesinin bir 

makalesinden: . 
"Franko hükumetinin ln

iltere ve Fransa tarafmdan 
g . . a 
tanınması, ispanya ve .ı~s. -
niyete bir kaç bin kışının 
ölümüne engel olacaktır. Ne 

"Acaba finabaad Tekfur- Moskova ne Bertin, ne Ro-
dağı kayıkları taifesine olun- ma ve n~de memleketimiz-
maması tevbihi iskelede te- deki komünistlerin bu kara-
raküm eden dakiklerin he- rı hoş görmediklerine göre, 
mence götürülmesine kafi bunun iyi bir sonbç verece-
olınuş mudur,?,, . · ı oruz 

ğını an ıy · . 
Yüz sene evvel vasıta ve Bunun için son bır defa 

süratsizlik yüzünden İstan- olarak söyliyelim Hasta ~ul-
bulluların çektikleri bu tari- ha hakiki bir yardım getıre-
hi vaka ile pekala göz önün- cek olan bir karara karşı 
de canlandırılacaktır. 

N A gelmiyelim.,, 
• • . . -- ~~- '40r:_..:,:~:;:...."'":""~ UllllA 

~ ~~~--~-.... .. ...,~ ..... ~~.!.,~&;;"'.::!5~~~ ~~~-

~ """'~'"M-=--U ... ;,j;d-·~· T erzanesinde yelekli takım 

Karşıyaka Ferah Eczanesi So. 

( S. Zeki) 

11 yeleksiz 9 lira tek ceket 

7,50 pantolon 125 kuruş 

dikilir. Fırsatı kaçırmayın. 

..... , ·- ZAFER .. :-z-Ai=ER... ÜSTÜNE 

Kültürpark Sinemasında 
Telefon 3151 

İki haftadan beri İzmirde bütün h~sılat . rek.?kr. 
. üşterilerıne hır şu -farını kıran sınemamız m k 2 f.l 

b .. ·· ı m sunar. ran borcu olarak eşsiz ve en uyu 

1 - Dünyanın en küçük fakat sana il 

en bUyUk artisti.. 

ŞİRLEY TE.M~~E ~i~ .. 
Şimdiye kadar yaptığı fılmlerının en buyugu 

KIR CICEGI 
2 - Cennet Perisi . 

TÜRKÇE RÖZLÜ DOLEREZ J?EL RIY~. . 
Haiti adalarının korkunç yanar daglarının mutkış 

veranı arasında çekilmi.ı a~k ve :;ergüzeşt filmi .. 
Seanslar: KIR ÇİÇEGİ .. 2,15 5,20 

CENNET PER!S~ 4 7,30 
Cumartesi pazar 12,30 da cennet perisi ile başlar. 

.•l Sağlam Zarif Ve Ucuz ur '•' 
)~ SATIŞ YERLERİ l+; 
,+~Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. + 

1+;Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir oğlu t 
•i=-=-=~~--:~":::....a;~~~ -~";.,;:"~· ~ _ .. ~ - ~ ---::..:- .... ..,....,..-::::,,~~ 
~- ~ı:::t:;(~J;;;t;;(;o:;:_1'.::a~~~li;t:IUIUin 

Terzi Kazım Şengüder 
ıı n ir: Ye:ıi . K~vaflar çarşısı 

no. 35 
A TrilJl'l t :ı yii'oe1< t.._, ıi mek-

t\. binin d !pl.o n 11~ 

Peşin ve 
Taksitle 

En mü~külp esent subayla
rın v~ sivillerin mizaçlarına 
göre tı •o; t! ~ h et türlü elbise 
Diker. 

~ı:::t:;(ı:::t:;(IJllTillı:::t:;(ı:::t:;(~~~~ 

ORowgo~~5~ATöR Aşçıbaşı Mark 
Fuat Soyer Makarnaları 

Böbrek, mesane, progtat, 
idrar yolu hastalıktarmı te- 1 
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 
~-........ "+" ................. ~"';" ................... ... ...... ar. ;~ın·aii ,:; lk:<ı Bilğ ~e.: 

Dervi şoğlu 
Dahili, sinir, çocuk hastalıkla rı 1 

saat 11-14 ı kiçeşmeliktc 
3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 

T. 3760 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedaoisi yapılır 
tkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
~~~:.-='~~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

İzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 
~~~ 

DOKTOR 
Salıh Sonad 

Cilt, Saç ve Zührevi has
talıklar mütehassısı 

2 nci Beyler sokak No. 81 
Her gün öğleden sonra ~ 

Telefon: 3315 
~~~ •liii;.t;:;IJi;;;;t~ 

Yün, ipek, Pamuk, Keten, 
,. Floş ve karışık her cins ku-
maşı-kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU 

S. F E R ı T 2 ---il! ECZACIBAŞI 

ALTIN DAMLA SI 
ya]itz Kremi 

DEPO Ş t FA ECZAN 
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Gelenler 
Gidenler 

Denizli mebusu B. Kazım 
Samanlı Denizliden, Anadolu 
Ajansı idare meclisi azasın
dan B. lbrahim Hidayet An
karadan şehrimize gelmiş
lerdir. 

İzmir mebusu eski iktisat 
vekili B. Rahmi Köken dün 
lzmir vapurile İstanbula git
miştir. 

Alsancak takı-
•• 

mı Odemişe 
gidiyor 

Alsancak takımı önümüz
deki pazar günü Ödemiş 
fudbolcularile karşılaşmak 
üzere Ödemişe gidecektir. 

Çocuk düşürme 
Mehmed karısı Bn. Arife 

adında genç bir kadın dün 
memleket hastanesi başhe
kimliğine müracaat ederek 
hasta oldnğunu bildirmiş, 

hastaneye kabulünü istemiş
tir. Yapılan muayenesinde 
Bn. Arifenin çocuk düşür
mek üzere bulunduğu anla
şılmış, kendisi tedavi altına 
alınmıştır. Kadın hastaneye 
alındıktan biraz sonra haki
katen bir erkek çocuk dü
şürmüştür. 

Yapılacak 
Koşular 

Hakkında 
26 Şubat Pazar günü Bu

cada son defa olarak bir 
kır koşusu teşvik musaba
kası yapılacaktır. Bu koşu
nun büyükler için mesafesi 
6000 ve küçükler için 2500 
metredir. Koşu Bucadaki 
Üçok klübü lokalinin önün
den başlıyacak ve yine aynı 
yerde nihayetlendirilecektir. 

Bu musabakaya iştirak 
ec!ecek nCdlerin \ C dr.vet 
edilen hakemlerin mezkur 
tarihte s at 9 30 kon .. ktaki 
tramvay durağında bulunma
ları rica olunur. 

5 Mart Pazar günü kır 

koşusu İzmir birincilikleri 
yine aynı mahalde yap'ila
caktır. Birinciliklerde üçün
cüye kadar derece alanlar 
17 Martta Ankarada yapıla
cak olan Türkiye kır koşasu 
birinciliklerinde lzmir takı
mını teşkil edeceklerdir. 

Yerli bai ma
cunu yapıldı 
İzmirde müteşebbis bır 

zat, bağ macunu imal etme
ğe başlamıştır. Bu zat, vila
yet ziraat müdürlüğüne mü
racaatla imal ettiği bağ ma
cunundan müteadid nümu
neler vermiş, mevsiminde 
bağcılara ve istiyen tüccar
lara macun satacağını bil
dirmiştir. 

Yerli bağ macunu, ziraat 
vekaletinin bağcılık enstitü. 
sünde ve bazı müesseselerin 

teniş mikyasta istihsalat ya
pan bağcıların bağlarında 
tecrübe edilecek, alınacak 
neticeler birer rapoda tespit 
olunacaktır. 

GÖRÜLMEMİŞ Bir CANAVARLIK 
• 
lzmitte 5 . kişiyi feci surette öıdürdüler 

İstanbul, (Hususi) - lzmitin Meze köyünde kan gütme davası yüzünd~n çok feci bir 
cinayet olmuş ve beş kişi tabanca ve baltalarla vahşiyane bir şekilde öldürülmüştür. 

Köyden Ahmet isminde birinin damadı olan Ahmet, köy kahvesinde oturduğu sırada 
eskiden aralartnda kan gütme işi olan Ali gelerek yanına oturmuştur. Ahmed bir aralık 
al~ş ederek Aliyi tabanca ile yaralamış, Alinin arkadaşlarından biri Ahmedin gırtlağına 
sarılmıştır. Ahmet bir fırsatını bularak bunu da öldürmüştür. Alinin kardeşide Ahmedin 
üzerine gitmiş, bunu da gören Ahmedin karısı Havva balta ile yetişerek bunları yarala
mak suretile öldürmüştür. Bu suretle bir karı koca beş kişiyi tabanca ve balta ile öldür
müşler ve yakalanmışlardır. 
-~ 

Ahmed idama mahkum oldu 
Isfanbul 22 (Hususi) - Küçük çekmecede sevğilisi Zülfiye adındaki kızı tarladan döner

ken babasiyle birlikte öldürmekten suçlu Ahmedin bugün ağırcezada muhakemesi intaç 
edilmiştir. Ahmed idam cezasına mehkiim edilmiştir. 

Sur iyede Bir Türlü Kabine Kurulamıyor 
Şam, 22 (Radyo)- Yeni kabinenin teşkil edilmesi hususunda gayretlerine devam eden 

Reisicumhur, eski maliye naztrı Lütfi Hafari bey kabinenin teşkiline memur etmiştir. 
Henüz kat'i kabul cevabını vermemiş olan B. Lütfi Hafar istişarelerine başlamıştır. 

Londrada 400 Alman Yahudi casusu · varmış 
Londra 23 (Radyo) - Hitler tarafından Londraya gönderilen bazı Yahudi casuslar za

bıtaca yakalanmıştır. Bu casusların her gün Hamburga rapor gönderdikleri tesbit edil
miştir. Hitlerin gönderdiği casusların hepsi Yahudidir. Tahmin edildiğine göre Londrada 
dört yüzden fazla Alman Yahudi casusu olduğu anlaşılmıştır. 

Avam Kam.arasında lngiliz Başvekili Neler 
Söyledi? 

Londra 23 (Radyo) - Dün Avam kamarasında müdafaa işleıi hakkında Başvekil Çem
berlayn ezcümle şunları söylemiştir: 

"Politik muarızlarının, harbı körüklemekle itham etmiyorum. Fakat fikrimce onların ileri 
sürdükleri politika bir harbe müı1c~r olabilir.,, Bir anlaşma olmadan silahlanma politika
mızda herhangi bir gevşeme husule gelmesine asla müsaade edemem. Vazifemiz, bugün 
yapmakta olduğumuz bir delillik olduğuna bütün milletleri ikna etmektir. 

HARP OLURSA 
• 
lngiltere, Fransa Ve ~usyaya 

Eclecektir 
iltihak 

Paris (Radyo) - Londradan Havas ajansı muhabiri bildiriyor: 
Bugün toplanan parla nento mebuslardan müsyo Yadler tarafından sorulaa bir 

hükümet namına cevap veren Sircon Saymon dedi ki: 
Fransa veyahut Rusya Almanyanın taarruzuna uğradıkları takdirde İngiltere bu 

su:ılle 

iki dost 
devletin yanında yer alacaktır. 

Madritte askerle halk arasında 
oldu 

kanlı 
boğuşmalar 

Paris 24 (Radyo) - Madritte askeri kuvvetlerle halk arasında kanlı çarpışma 
bu vaziyet bilahara katliama çevrilmiştir. Nümayişçi halktan üçyüz kişi ölmüştür. 

olmuş 

Tunusta Fransız - İtalyan Askerleri 
Arası' daki Hadise 

Paris (Radyo) - Son günlerde bazı ecnebi matbuatında Tunusta Fransız ve ltalyan 
askerleri arasında bazı hadiseler cereyan ettiği hakkındaki yazılar tamamen asılsız olduğu 
gerek İtalyan ve gerekse Fransız selahiyettar makamlar tarafından beyan edilmektedir. 

Başvekil 
Kızllay kurumu relsli

ğlnden çekildi 
Ankara 22 (A.A) - Baş

vekil Dr. B. Refik Saydam 
1925 senesindenberi bilfiil 
ifa ettiğı Kızılay cemiyeti 
riyasetinden bugünkü vazi
fesi dolayısiyle istifa etmiş 

bunu bir mektupla cemiyet 
genel merkez başkanlığına 
bildirmiştir. 

Telgaaf 
Ve Radyo 
Hülasaları 

Halka fidan dağlllldı 
fzmir mıntakası orman 

müdürlüğü, bu sene Karşı
yakadaki orman fidanlığında 
yetiştirdiği fidanlardan pa
ralı, parasız olarak epeyce 

Dahiliy~ Vekaleti teşkili- bir miktar dağıtmıştır. 
ıı ı m~ıwı_uıım_ 11111---- ıaıııı-

tı, bugünkü ihtiyaca uygun § İtalya hariciye nazırı 
bir şekle getirilecektir. Bu- kont Ciyano bugün Varşo-
nun için t i'rnt yapmak ü- vaya hareket etmiştir. 
zere bir komisyon teşekkül § İstanbuldan alınan bir 
etmiştir. habere göre lmpeks şirketi-

§ Ci~utide ecnebi bir dev- ne idda olan suçlar sabit ol-
lete casuzlnk yapan dört ki- madığından hukuk amme da-

Bal~:an 
Antantı 

-Baştarafı 1 nci sahifede
zaları şimdiki enternasyonal 
vaziyetin muhtelif vecihlerini 
tetkik etmişler ve Balkan an
tantı devletlerinin menfaat
larını bilhassa alakadar eden 
meseleler üzeriade geniş nok 
tai nazar teatisinde bulun
muşlardır. 

7Kaymakaın 
Tayinleri 

Daimi encümen azaları B. 
antantının kurulalıdanberi 

mülhem olduğu sulh ideali
ne derin bir surette bağlı 
olarak takip ettiği siyaseti 
herbirinin tamamile ayni tarz 
da derpiş ettiklerini mütte
fikan müşahede eylemişler-
dir . 

Ankara 22 (Hususi) -: 
hisar kazası kaymakaınh 
Erdek kaymakamı bay • 
ri, Emirdağ kaymakaınh 
Menemed kaymakamı 8 
Menemen kaymakaınb" 
emniyet müfettişlerindeO 
Ruhi Çalışlar ve Şarki 
raağaç kaymakamlığına 

Aydın vilayet memurlarıo 
B. Tevfik tayin edilmişi 

- mııı - 1111111 - ııım - - ınım 111111 -

demek suretile memnu 
tini tebarüz etmiştir. 

Matbuatta Balkan b' 
nin sarsılmaz bir kuvvet 
duğunu kaydetmektedir· 

Bükreş 23 (Radyo)
kan toplantısı için şehri 

General Meteksas matbu- de bulunan Yunan baş\f 
at mümessillerine vaziyet hak B. Metaksas, Yugoslav b 
kında şunları söylemiştir: ciye nazırı memleketi 

u Hep iyi ve daima iyi ,, dönmüşlerdir. 

lzmlrde yapılacak kız enstltUsU 1 inci kısım 
şaatına alt kapah eksiltme ilclnı: 

İzmir Vilayeti Nafia Müd .. 
lüğünden: 

l·Eksiltmeye konulan iş: 

2-Keşif bedeli: 
3-Bu işe ait şartname ve 
evrak şunlardır: 

4-İst ekliler: 

5-Eksiltme: 

6-Muvakkat teminat: 
7-Eksiltmeye girebilmek için: 

8-T eklif mektupları: 

İzmir kız enstitüsü 
sım inşaatı. 

(33000) liradır. 

linci 

A-Kapalı eksiltme şartn 
B-M uka vele projesi. 
C-Bayındırlık işleri g 
şartnamesi. 

O-Yapı işleri umum;, f 
şartnamesi. 

Hususi fenni şartnaın 
E-Keşif silsilei fiad cet 
metraj cetveli. 
F-Projeler. 
Bu şartname ve evrakı 
Ankara, Istanbul Nafia 
dürlüklerinde görüp İP 
ye bilirler. 
1 lruart 939 cumartesi 
saat onda İzmir vilayeti 
fia müdürlüğünde müt 
kil komisyonda kapalı 

mulii ile yapılacaktır. 
(2475) lira 
Taliplerin bizzat müh 
veya mimar olması vey 
selahiyette kimselerle te 
mesai eylediğine dair 
terlikten tasdikli teah 
me ibraz etmesi bu gi 
leri muvaffakiyetle baş 
ğına dair nafia müdürr· 
den alınacak ehliyet 
kası ve ticaret odası 
kalarının gösterilmesi 1 
dır. 

İsteklilerin 2490 sayı 
sanın 31, 3?., 33 ve 34 
maddelerine göre ta 
edecekleri teklif mekt 
rını yukarda yazılı 5 
maddede tayin olunan 
tan bir saat evvel ma 
mukabilinde eksiltme k 
yonu reisliğine verilec 
Posta ile gönderilecek 
tupların muayyen olan 
kadar gelmiş olması v 
zarfı mühür mumu ile 
kapatılmış olması 
Postada olacak geçik 
kabul edilmez. ( 
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Radyoda bir 
şi yakalanmıştır. vası açılmıyacaktır. 

k ~ Çinden bildirildiğine gö- lzmı·r vı·ıaA yetı• Nafıa mu·· d:~ § Denizhan · umum mü- re Çin matbuatı Amerika hü "' 
dürlüğünü vekaleten ifa et- kumetinin ıster istemez Çin ı•• "' •• d 

Söylev verdi 
Kahire, 22 (A.A) - Kral 

Faruk radyoda söylediği bir 
nutukta bilhassa Mısır ile 1-

mckte olan B. Yusuf Ziya Japon harbına gireceğini yaz UgUD en: 
bu vazifeye ihaleten tayine- maktadırlar. 1 Cumaovası Sivil Tayyare meydanina isale edilec~ 
dilmiştir. § Amerikadaki tayyare ih- 1 tesisatı iniatı müdürlükte mevcut keşif ve projesi dab• 

§ S · d 1 · t ki racatı çok fazlalaşmış elyevm (7603) ıı·ra (65) kuruş bedel ı'le ve 15 gün müddetle • urıye e a evı opra a- de 5,500 tayyare yapılmak-
ran arasındaki münasebetle- rın idaresini Fransız fevka- ı eksiltmeye konuldug-undan isteklilerin. 2490 sayılı yas' 

tadır. 
rin sağlamlığından bahset- iade kom seri eline almıştır. § Tunustaki 2,600,000 nü- kümlerine göre hazırlıyacal< ları tem matları ve Nafı• 
miş ve gençliği müttehit ve § lngilterenin yeni Anka- fusun 210,000 ni Avrupalı o- ) düdüğünden alacaklari ehliyet vesikalariyle birlikte 3 
bir büyük Mısır kurmağa ra sefiri bugün Ankaraya lup bunlardan 94,000 talyan 939 Cuma günü saat llde Nafıa müdürlüğünde mütef' 
davet eylemiştir. gitmiştir. ve 108,000 kişide Fransızdır. 1 komisyona baş vurmaları. (457) 
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