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ALMANYA o B 
~':.• .. ve Aeık ----- SON 
J\nlatamadık 

Gitti ! . 

D A K i K A : Ad iye vekile· Zelzele 'devam 1fı;bı0'2aZ~bı]) 
d ti intirtamımi ediyor ! mı, Tabiatın Almanya• Belç

0 

, Ho an a ve -uıııın- 1 • • • ?ı 
t Dikilide evvelki gece saat [ ir CllVeSI mt ] 

Romanyadan ümid" i since.. 22,30 da dört saniye ve sa- ı Yazan: sırrı San~ ~ erli;den yine acemi, 
lliia kaba falsolu bir nı 

'1~ıyor: Almanlar, Tftrkiye-
11' ~ıa Bcll'rad toplantısında 
•llcanhların, icabederıe 

~tlllleketlerini müdafaa için 
•rleı•elerini temin mak-

••dı ile oyuıyacaiı bil-
'"' roliin k!ymet Ye e
t'llll.IZliyctini azaltacak mu-
:bıl bir cephe teşkilini .lü 
~ 11iY•rlarmış! bunan için 
f' diplomatlarına siyasi 
•'•Hyetlere geçmek Ye Bal
i ~tı anlaşmasını bozmak 
~~ıı e111irler, diroktifler ver
h •ıler. A~mauya ile lstan-
~lda bir tioari anla§ma 

~•Ptığımız Ye Romanyanın 
' berlin hilk6metinin en 
~~ •uhtaç olduğu petrol 
1-'•cleıiııde yine Almanlar-
12l dostça ve tüccarca bir 

01"k~Ye)c imzalamağa hazır 
d d\lgunu ilin ettiği bir an-
d' Yine Berlin gazetelerin · 
f ~il Yiikselen bu soğuk ve l •ol\I name Tiirkiye Ye 
,
1
°-•rtya da pişirilmiş bir 

11 ' •oiuk ıu katılır sa b•-
h ta~ .. ea'ul ve suçlusu mu· 
"• kaıc ki kötü bir propa
~!lda sistemi ile sevk Ye ! 

h •re olune.n Alman mat-
1
. 

tıatı olacaktır. 

d Şu adamlara propağan- ·ı· 
.:

11
111, doat ve taraftar ka-

._ 
11••nın zorbalıkla yapıla-

\' 
1Yacağını anlatamadık git-

'··· 
SIRRI SANLI ..... ....................... 

bir Yunan mo- 1 

törü battı 
---o--

tivBir Yıınan motörn Alanya 
dı .. •rında, fırtınadan kaçın-
il sırada kayalara çarp

llııı k Ve batmıştır. Motör 
•i'r••u, yanında altı tayfa-

;_ e Alanya kayalıklarına ç,t[ 
~ llııt ve dün gelen Etrüsk 
tıl~P\lru ile lzmire getiril-

1ttir. ---
ltalya için 

Akdeniz 
-oo-

ri ~onı~, ~8 (Radyo) - Bah
ra 0•ısyon Mussoliniye bir 

Por tevdi eylemiştir. 
A . al 

•ol' ~ır Duçi ayrıca Mas-
1111Ye bı'r · ·· d r it mesaı gon ere-

~ Düçeııin işaret eylediği 
,)~•el~lerdeki isabeti tasdik 

eıııış ve demiştir ki : 

r "~kdeniı ıtalya İçin bir 
'tıd d .. .• b' h il"' eıı ır ayat saha-
qır. Ital L. 

t,'11.. ya u••• nazaran 
•rleriai almaktadır.,, 

Paris, (Radyo) - Almanyada nakliyat işlerini Paris mef- at 22,30 da beş saniye de· ............ ---- ----
ltıç bir hale sokan vağoo ve türlü şimendifercilik alat ve vam eden orta şiddette i ·i - 4 - 'b 

d R Zelzele olmuştur. Yeni hasar ı·şte 0 dakikadan itı abren edevatı•ın eksikliğinden dolayı Belçika, Hollan a ve o· _ . r af• 
manyada yaptığı mübayaa teşebbüsleri suya düşünce şimdi yoktur. başka birşey gore~ıyo ' b • 
de en çok l'üvendiği bir adamı İtalyaya göndermiş bulu- Ankara - Dün Şarki Ka- ka birJey düşünemıyor, ·~ .. 
nuyor. Harp dolayısile ticari faaliyeti pek çok inkişaf ed.en rahisarda iki, Giresunda bir ka birşeyle oıcutul ola11>ıy•. 
Italyanın da nakil va:utalarını ona buna satmaia hiç niye- Tokatta bir defa zelzele bia-
ti yoktur. Esaıcn Romanın Bt!rlinden alacağını heuüz al· sedilmiştir. Tokadda vuku 
•••aıı bu iqi büsbütün neticesiz bırakacaktır.I bulan zelzele şiddetli olmuş-

Paris (Radyo) - Fransa Ye lngiltere yalnız askerlik tur. Bu sabah da Fatsada 
ye iktısad sahasında değil fakat bütun ilim, irfan işlerin- kısa süren bir zelzele vuku 
de de el birJiği yapmak O.zere mutehauıs heyetler faali- bulmuştur. Halk, bu yüzden 
yete geçmişlerdir. 1 

geceyi açıkta geçirmiştir. 
Londra (Radyo) - Bir Amerikan gazetesi, Almanlarıo Çünkü bu zelzele, şimdiye 

uzun bir mesele yaptıkları Amerikan postaları kontrol işini kadar Fatsada vuku bulan 
mevzuubahs ederek diyor ki: "logiltere bunda birden gö- zelzelelerin en şiddetlisi idi. 
ğe kadar haklıdır. Bütün dünyaya fenalık yapmak istiyen Hasar yoktur. 
Almanların mağlubiyeti bizim için de bir zafer olacaktır.,, Evvelki gece Tirebolu ka-

Paris (Radyo) - Londraya giden yeni Fr~n~ız ~eyeti sahasında şiddetli iki zelze-
reisinio gazetelere vukuhulan beyanatında demııtır kı: Ankara - Adliye vekale- le vuku bulmu~tur. Trabzon-

"lnğiltereain havalarda, denizlerde ve karalarda uıun ti, hukuk mezunu katip da da biri şidd~tli olmak 
müddet harbi devam ettirmek ve sonunda muzaffer olmak namzetlerinden kat'i surette üzere iki zelzele olmuştur. 
için bütt\n lngilterede gemi inşaat tezgahlarının, tayyare, memuriyete alınmış olanla- Yeni hasar yoktur. 
silah ve mühimmat fabrikalarının nasıl hummalı bir faali- Tırhal - Zelzele ficiası-

rın isimlerinin vekalete bil-
yetle geceli gönduzlü çahştıklarını ve neler meydana getir· dirilmesi hakkında müddei· nın bir hayli garip talih ve 
diklerini görmek lazımdır. Kanadadan gelen cilveleri de var? 
tayyarelerle mükemmel telim görmüş tayyareciierin Ye as- umumiliklere bir tamim gön- t - Reşadiyenin Büşü-
kerlerin kudret ve fedakarlığı karşısında hayran kalmamak dermiştir. rüm isimli köyünde bir en· 
mümkün değildir. kaz yığını kaldırılıyorlar. 

APRM " 
Amerikan gazeteleri Bay Mussollnlnln sulh yolundakl ga1retlerlnl 

takdir etmektedirler, - Bir rad10 haberi 

- Çok sevimli mallar satıyorsunuz, ne yazık ki biz bugün güvercinlere darı yetiştir
mekten ziyade yaktilc sulha hiç yanaşmıyan düşmanlara mermi hazırlamakla meşgul bu· 
lunuyeruz. 

Bakıyorlar ki genç bir ka· 
dın ölmüş, üç aylık yavrusu 
sağ .. Hem de o vaziyette ki, 
küçük talihsiz, ölü annesinin 
memesini emmekle meşgu1.. 

2 - Erzincanda bir aile
den 9 kişi ölmüştür. Sağ ka· 
lanlar kay1npederle damat· 
tır. Her ikisini de Sivasta 
yaralı olarak gördüm. ıhti· 

yar ads.mın gözleri bir türlü 
kurumıyordu. 

3 - Nik.sarda fakir sayı
lan bir adam var. Zelzele o· 
lurken o, doğru hazinesine 
koşuyor. İki çimento torba
sını dolduran çil çil altınla-
rın yanına... Bu sırada enkaz 
üzerine yıkılıyor. Baş ve vü
cudunu altın torbaları mu
hafaza ediyor! Fakat ayak
ları feci şekilde eziliyor. İki 
gün sonra adamcağızı kur· 
tarıyorlar. 

4 - Erbaaya giderken 
Conbulit köyünde, Sabahat· 
tin şuayip bana şu pek mü-
heyyiç vakayı anlattı : 

- Yılbaşı piyangosunun 
büyük ikramiyesini bizim 
köyde marangoz Hasan is-
minde biri almıştı. Bundan 
kimsenin haberi yoktu. 

F eliket oldu. Marangozun 
evi yıkıldı. Kendisi de öldü. 

Bir de baktık ki yıtbaşı 
piyangosunue en büyük ik
ramiyesi bizim köye ısabet 
etmemiş mi? 

Bu sefer harıl harıl bileti 
aramağa koyulduk. Enkaz 
yığınlarını karmakarışık et
tik. Bilet yok! •. 

Hatti mezarı da açtık •. 
Yine yok.. Şimdi büyük bir 
merakla bu bileti bulmağa 
çalışıyoruz. 

§ Dün gece şehrimizde 
20 34 ve 22 de olmak üzere 
iki defa hafif zelzele hisse
dilmiıtir. 

dum. d ldı-. "ra aa a Bereket versın . l'kt . 'le bır ı e .. derıo yara 1 
gım · d teda-
ıfa verici ınerhemı e 

ş. k . kanını buld••· 
rık etme ıın 

Muallim Demir acele ıor-

du: b' · de 
S · yaran ııım - enın .. 

ldu .. ıına gore, o, 
yaramız o . g buldui'11n• 
malum.. Bır de . .. • 
söylediğin şifalı merhemı oı-
remek istiyoruz. ır . 

Genç edebiyat ••• ıaı 
b. düşündiiktea ıoar~ 
ıraz d D titrı· . ,. heyecan a 

samımı ve ..1·. ap yeraı. yen bir seıle cev 
B 

. derin yaramı 
- enım 1ı • 

. . d k •ifab m•r ea, 
~ıe eu y 

0 daha yerler sarsılır, yanfl 

kar sağnaklan ıelzele 
ve .. ç•· 
felaketini tamamlam•ı• 

b t bn milli elem 
lı•ırken aş a, 

... 1 b' sem-ve matemin can ı ır 
'b' .. yacı dike• bolü gı ı goı ... clı· 

ihtiyar bir feliketıede ka 
b kabr•••• nı bağrına asan Ve· 

Milli Şefimizle, fedakir 
kil ye mebuslarımızın ~ 
ve af et yerine koşarak be ; 
b ht kardeşlerimiıe şefka 8 l aları-kucaklarını açmıı 0 • 

dır Çok kudretli bir r.,· 
• w• aram 

sam olsaydım, yDreıı pd 
bedbaht ka ınıa, 

parça o tıhr• 
Milli Şefin kolların• . a 
ken yaşlı gözlerindekı. el•• 

. d ümıt Ye ve aynı zaman a ı,· 
teselliyi ebedileştireçek ır 
tablo yapmağa çalışırdı•·. 

Avukat Nadir hatırlattı. 
El. de fırça yekıa 

- ın . 1 •• 
kah>min vardır. Kale~~ll e a· 

'il" fkat ile •ıllı • 0 mı ı şe b' 
temi canlandıracak ır şey 
yazabilirsin. d 
- İltifatınıza teşekkür.• ... 
. fakat bulduğam kelı••" 
rım, b' . lan· 
1 d dug" um ıssı can 
er, uy k d 

k · · a bana o • ar dırma ıçı k" 
f kuvvetsiz geliyor ı, 

zayı ve d 
buna bir türlü cesaret e . •· 

. m İcte bu cesaretı11· 
mıyoru · " . . b . ten 
Iiktir ki şimdıhk ~ 1~ • 

k ög" rencıleruaı• vazgeçere 1 'f 1 • • tashih• koyu mat· 
vazı e erını d b" 
t Bunlar arasın a u 
um. A kurbanı 

tal ebemin ( Felaket 1 ldı 
bil' ananın vasiyeti .. ) baş. ı 

ok beıen-manzum yazısını ç ·ı 

d. Bunda "gülmez,, ı • 
ım. ak 

"denemez i kafiye yapm 
" d naı ve "bırakmak,, mas a 

"brakmak,, şeklinde yazm~k 
gibi bir kaç kafiye ve veııa 

1 1,, olmakla beraber 
yanış gı .... 
çek hissedildik yazıldıgı ıçın 
düzelmeğe lüzum görmed~D 
bir gazeteye gönderıneıe 
karar verdim. 

(Devamı var) 
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-,-
E~ olan'meydaa--K-al-p-si-z --biır ~ yalancıya 
na, parası olan 
pazara koıar! 

mllllllll-11111.'11 

fter zaman ıiylerim dostla 
dostuz biz 

Dit.mana sünıümüz kaııılı
dır efem 

ICaaeıklık edeni çaltuk seze· 
riz ~iz 

la iıte ı-ücümüz şanlıdır efem 

Keadine fÜYenen çıkar 
meydana 

Palan& at•akla şöyle cihana 
lw•lar pek s-llünçtür erlikten 

yana 
Tlrk ıizü h.er yerde canlı-

dır efem 

ErJiktea kendiae bir rol is
tiyen 

Anafer, paraıız petrol istiyen 
ltendini beğenip "ben benim

11 

diyen 
Canına ıuayanfyanlıdır efem 

lıtiyen petrola para ile alır 
Olçliıilz deiil de dara ile alır 
AkıiJik ederse açıkta kahr 
Siı clinliyen irfanlıdır efem 

-EFE-

-•11mlmlJll1mmmııım~ 
Iımir Sicii ticaret memur· 

l•i••daa: 
[Ktıçük Talat Muşkara) 

tieuet anYanile lzmirde Ga
zi balYanuda küçiik Kardi
ph lıiaaında 35-36 numara· 
tla ithalat, ihracat ve kam· 
yen İ§lerile uğraşan Küçük 
Talit Mu§kara'nın işbu ti-

uret anYanı ticaret kanunu 
lllklmlerine ıöre sicilin 
263' nu•arasıaa kayıt ve 
tescil edildiği ilin olunur. 

İzmir sicili ticaret memur· 
luğu resmi mühürü 

F. Tenik 

Bilmiyerıan kcnclini, kendin de, kend.in nesin ? 
Söyliycyım ben ıaaa: Vicdanıı,; i llir l.:ilhpesin. 
Rwlaa şenlendirmiyer; artık o kirli sesin 
Önce beni ayuhlp, 1011ra iteni inleten kahpe, 
11Se•iyorueı,, diyerek yalan dinleten kahpe .. 

Gi•lerbe daldıkça, rizlerim .&eri• tleria 
Beni lıarap etmiıti zelairli puselcrin 
Ka!'9im olsun istedim ıcnin ilk Ye s•n yerin 
Binbir işık kal9ine dolaak istiyen kahpe 
Elden ele rezerek selnak iatiyea kahpe. 

Gözlerinde mel'an,t, dl1daiında bir leke 
Ne yüzle ıeliyarsuu k.ap1ma seke seke 1 
Kopı:ır, lteparac~ksan k~lbi•i ~eke çeke 
Ôldütae1' niyetiııse Yaktiyle ildilreydin, 
Gül \ürmek İfıHyoısen ıülerken, ıüldllreydin 

A. F. Tuisevca 

~~~~11m1~;11mı!m .. uıu11~111 

PETROLÜN 
Hülı:fımet petrol ve benzin 

işlerini bir elden idare için 
Limitet şirketi kuraıağa ka-
rar vermiş. 

Beşeriyet taribinde petro-
lün ömrü bir asrı bile dol
durmaz. Maamafih eskil !rin 
"taşyağı,, dedikforı petrol 
yeni bir keşif değilclir. fJa
kadaki kuyular kadim deY· 
relerdenbcri martftu. Hatta 
Asuriler, Mısırlılar, eski Yu
nanl~lar ve Rome.lıhır petro· 
lü bir tenvir Yasıtası elarak 
kullanırlardı; çimenteya harç 
diye katarlar, mumyaları 
yapmak için keza petrolden 
istifade ederlerdi. Şimali 
Amerika yerlileri de, vücu
dlarını cilalamak için petrol 
sürünürler, bu maddeyi mu
ayyen hastalıkların tedavi· 
sinde kullanırlardı. 

1826 senesinde Hildrctt 
isimli bir Amerikalı bu mad· 
denin daha şümullü 1.ir ten· 
vir vasıtası olarak istimal 
edebileceğini ileri ıürdü. 
Ohyo'nun müstakbel köyle-
rini bununla aydınlatmak 
mümklln olduğunu ileri 
sürdü. 

TARİHÇESİ 
Amerikada bir ası:! evvel 

i>irçok dük katlar Ye değir
menler potroHc aydınlatılı· 
yordu. Fl kat tasfiye edilme
miı olan ılU petrol fen• ko
ku neşrett.;ği için henüz ey
lerde kullanılamıyord11. 

işte b11ndan tlolayı petrol 
" kömüıryağı ,, nın keşfine 

kadar taammüm ede•edi. 
1340da kömürden taktir 

~dilen "kömllryaiı,, pi7aaa· 
da satılmakta olaa "Balina 
yail yerini tutaağa l.aşladı. 
Tecrübelerle anlaşıldı ki 
petrolü tasfiye etmek sure
tile kömür yağından daha 
elveri,li bir surette tenvi
ratta kullanmak mümkündür. 
Bundan senra petrol sarfiyatı 
arttı. 1859 da Prensilvanya· 
ela büyük bir petrel şirketi 

t karu1de. Birçok kill!lıeler bu 
yüzdea milyoner oluverdiler. 
Bu tari~ten oa sene sonra 
da Standard en kumpanya-

lsı k'1ruldu. 

Petrol kavgası kızıştıkça! 
lay - Benimle gayet küçük bir seyahat yapmağa razı elursan sana onb~ş lir.1lık çok 

ıhel bir koku alırım. j 
-lana güzel kekulu bir esans alacağına eve bir tent'ke netrol yellasan, da1aa makbu· 

le reçer .. Bu gidişle petrol en pahalı ve hoşa giden kokulardan daha ziyade raibet rö-
rec ı:it, m ıkoale geçecek .. 

Amerikdn Polis Askerleri 
Geldiği Şayi Olan 

GALIÇYA - ... .....-
L.ondradan ıelen bir ha· 

ber şarki Galiçyannı cenubun· 
dan Sovyet polisinin çekildiğini 
yerine Alman polisi ikame 
edildiiini bildiriyordu. Şarki 
Galiçyaya Alman askerleri 
ıe•keclildiiine .lair Jıaberler 
tle dolaııyor. 

'8aliçya Polonyamn bir 
parçasıdır. Karpatların fİ••I 
eteklerini teşkil eder. 1772 
tlcn 1911 ıenesine kadar 
Galiçya Avnturya-Macaris · 
tan imparatorluj'una bağlı . .] • 

. 1•1. 

Cihaa harbinden sonra ye-
•iden kuralan Polonyaya 
reçti. 

Son defa Almanya •e Sov· 
yet Rusyanın Polollyayı is
tili etmeleri üzerine Galiç
yanın şarkından hüyö.k bir 
kısmı Sovyetlere, ufak bir 
parçası da Almanyaya kal-
dı. 

Galiçyanın mesahaıı 70 bin 
kilometre murabbaı kadar· 
dır. 8 milyona yakın nufusu 
•ardır. 

Bunun 5 milyon kadarı 

Fazla tifüs aşısı 
hazırlanıyor 
Amerika Müttehid büki · 

metlerinden Massachusetb 
dahilindeki (Kembriç) den 
Lendra .,~ gazetelerine...ı bildi· 
rildiğine göre bütün cihana 
yetişecek miktarda Tifils a
şısı istihsal etmek için bir 
usul bulunmuştur. Amerika 
ilimleri bunu çoktan düşü
nüyorlardı. ~Çünkü Avrupa 
harbinin umumi r sefalet ve 
felaket doğuracağmdan ne
ticede bütün dünyayı Tifüs 
ve diğer sari bastaMdarın 
istila edeceğini muhakkak 
addediyorlardı. 

Yeni usulü bulan Harvard 
hp mektebi bakterioloji da
iresi şefi doktor Hans Zins
ser'dir. 

Kendisine yardım eden 
Pariateki Pastör enstitüsü 
sabık bahteriolo jistlerinden 
doktor Harry Plotz ile Har· 
vard ilniversitesi tıp fakül
tesi profesörlerinden Enders
dir. Tifüs aşısının çok mik-
tarda istihsali bu hastahğı 
doğuran mikropların çokça 
istihsaline bağb ır. Yeni usul 
ile bu mikroplar azim mik-
tarda türetiliyor. Bu yeni u· 
sul bütün beşeriyet için çok 
büyilk bir hizmet olacaktır. 

---WllD 
Havucun 
Haşsaları 

' 

Polonyah, Ü!'t tarafı Rtitea· 
dir. Przemysi şellriode11 ce
nuba doğru geçirilecek bir 
lıat memleketi lisan itibarile 
ikiye ayırır. 

Bu laattın şarkındaki ıe
hirlerde ekseriyeti Ritenler 
teşkil ederler. Bunlar ltir 
cins Kusturlur. 

Galiçya zenı-in bir mc•· 
lekettir. Ovalarında çaYclar, 
arpa, yulaf, mısır yetitir. 
Karpat enginlerinde tütün 
ye keten ekilir. Buraları or
manlatla kaplıdır. Fazla ke· 
reste alınır, çok sığır besle· 
nir. Galiçyada oldukça mü
him pt. trol memaaları da 
yardır. C'laHçyanın en mülıia 
şehirle.ıinden biri Lvvov't' 
(Lemberg) dir. Nüfusu 211 
bin kadardır. Sonra Tarııo· 
pol, StanislavYov şehirleri 

gelir. 
Geçen umumi aarpte mer

kezi devletlerle milttefik ol
duğumuz için Galiçyada ku
rulan cepheye Türk asker 
ve subayları da gitmişl~rdi. 

•• 
Ustü örtülü 

caddeler · 
Harp wzadıkça insanlarda 

muhtelif orijinal fikirler doi· 
maktadır. Londrada askeri 
makam bu şehrin ticaret ma, 
hallelerinde.-ana caddelerin 
Üzerlerinin kapatılması hak
kında ortaya atılan bir pro· 
jeyi tasvip etmiştir. Bundan 
maksad geceleri, maiaza ve 
dükkan tenviratının düşman 
tayyareleri tarafından görül
memesi ve geceleri de vitrin 
ve cadde ışığında ticaretin . 
devamı içindir. 

Bunun için Londrada bazı 
ana caddelerin etrafına ke· 
merler dikilecek ve bunların 
arasına gerilecek tellerle se· 
kak ve cadde Üzerleri koyu 
veya siyah renkte kuma~ ve 
bezlerle örtülecektir. Bu su
retle Londra caddderinin 

ışığı düşman tayyareleri tara
fından görülmiyeceği gibi 
halk bu gibi kapalı çarşılar
da yağmur ve kardan da ko· 
runmuş olacaktır. 

ııııı:ıııımııı111111-

Dahili tarzın 
için hazırlana

cak broşür 
-o-

Memlekette dahilı turizmi 
uyandırmak ve para teda -
vülünü arttırmak, Yatanımı-
zın istirahat Ye tedaviye mü· 
sa~t yerlerini vatandaşları· 
mıza tanıtmak için Tirkiye 
Turing- ve Otomobil Kulubü 
genel sekreterlıği memlcke· 

Nevyorkta hs· 
YB reklamları -

-o-

MilyoJtluk şelıairlerden rök 
kubbelerinde ha't'a reklAm• 
lan ea iyi yapılabileni NeY· 
yorktur. Londra, Hamburı 
~ibi şehirler d.aima ıieli el .. 
dui•ndan ha•• reklamları 
için el•erişli deiildirler. Ha· 
Yada yazı yasmak içia Ne•
yerkda heran ~ tayyare 
baı:ır bahınmaktadtr. Bu tay· 
yareler, mulıtelif a11111ıi rok-

••• aceateleri11e •İttir. Pi· 
lot, haritaya lt•karak tay· 
yaresini idare eder ve h•· 
Yada tlumanla yazı yazar. 
Bu iş kelay dej'ildir. Çüa· 
kü lıt.arfleri seldan saia d•i
ru yazacağı yerine saidaa 
sela değru aksi elarak ıı
ralar. Her harf diierindea 
15 metre uı:ak elacaktır. 
Aksi takdirde rüzrir harf
leri ltiribirioe karışbralli• 
lir. Buaun için pilot, on 
aarfli bir kelimeyi ltir baç•k 
kilometrelik bir •eıafeye 
ıığdırmaktadır. 

Bu kelimeyi yaz•ak için 
dumaaa çevrilebileD 4 litre
lik mürekkep sarfedilmekte
dir. Mürekkebi• terkibi ı-a· 
yet rizli tutulmaktadır. Çi•
kü haya reklamı accntaları 
biribirine rekabet etaekte
dirler. Gene duaanla Jaaya
da yapılan lt• yan reklia· 
ları ancak on dakika kadar 
kalmaktadır. Ondan ıenra 
hava cereyanları rizıar ta· 
rafın.lan •aiıtılarak yok el
maktaclırlar. 

--w 

İnsulinin kaşifi 
-o-

İnsaniyete büyük hizıaeti 
dokanan lasulin ilacının lii
şifi Kanadalı Sir Bantig ıa
yet mütevazi bir adamdır. 
Gösterişten ve reklamdan 
biç hoşlanmaz. Bunun iti• 
şimdiye kadar hiç bir gaze· 
teciye ne mülakat ne de r•" ~ 
sim vermiştir. 

Yeni laarp münasebeti!• " 
Kanada f ırkalarından biri•• 
binbaşı olarak iltilıak eden 
bu meıhur doktor, şimdi İa· b 
gilterede bulunuyor. Lendra- ~ 
ya geldiği günün akşaaı si• " 
nemaya gider. Bir de ne bak" 
sın lnsulin ilacının nasıl keı· ~ 
fedildiğine dair bir filim. 

Filmi seyreder. Tıpkı kea
disine benziyen bir adamın 
doktor Bating rolünü oyna· 
dığını hayretle görür. Halk 
üstüste sahte kaşifi alkışla· 
mağa başlayınca mütevazi 
doktor mizacına aiır gelen 
bu manzaraya tahammül e· 
demeuıiş ve filmin soaua• 
beklememeksizin sinemayı 
ter ketmiştir. 

Kültürpark 
Sineması 

lngiliz hava kuvvetlerine 
mensup tayyarecilerin llolca 
havuç yemek sayesinde da· 
ha yükseklere uçmaya ve 
haYada daha fazla durmaya 
auktedir oldukları meydana 
çıkmıştır. Havu~ sayesinde, 
vücud daha mukavimleşmek· 
te ve azalan oksijeni telifi 
eylemektedir. 

tin başlıca sayfiye yerleri 
kaplıcalar, teferrüç ve te· 
nezzüh yerlerini ve bunlara t 

Bugün 2 şaheser takdim 
ediyor 

- va,a, sev ve ö§r•" 
Bütün gençliğin heyecanl• 

seytedeceği muhteşem ko
medi. 

Elbise yaptır
madan evvel 

Hükumet karşısında tiic· 
ear terzi Mehmed Zeki 'nin 
en zarif ve en matin kumaş· 
lanaı bir gör. 

giden yoHarı gösterir bir 
broşür basbrmağa karar ver
miştir. 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Routke'n Milteaassısı 
Rontkenva.tcktrik ıedaoi• 

yapılır ıkinci Be, Jer So 
No. 29 TiL.iFON2S42 

Oynıyanlar: R. Montgomerf" 
Rosahn. 

2 - Altın harbı 
Tamamile renkli muazzalll 

dram. ' l 
Oynıyan: OIYıer de HavıllalJ lll 

llaYe Metro j•rnal 
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Müthiş tahribata uğrayan Ordu ve Giresunda üç hazin manzara 
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kardeşlerimiz Ai arken... Bu Ses Kimindi ? Aç kol nu: vata daş 
Çok •amardu şu gördüğün yığın yığın harabe Söyle anne hu gün de gözünden akan yaşı t b• t ndtr 
Cami çökmüş, duvar düşmüş, tarih oldu minare Dojuran h&ngi pınar toplayan banıi yerdir? 8 18 1 uya 

Dizleriniu üsttine uzanan dalgın başı, işte o sarsılan yer nice aziz kanların 
Her çatıda inilti yar, yardıma ıel Yatandaı 
Sea de kald1r vira•eden tek bir tai 

Ne manzara, aman Allah kanlı göYde' ezik baı 
Can dayanmaz bir felaket, top, tüfekıiz bir aaYaş! 

Dostlar ağlar, düşman ağlar 
•• feryatlar yürek dağlar. 

Yardıma rel ey kardaş sen bu amansız bir vaYaf 
Yer yarıldı, dağlar çoktü ka!madı bir dikili taş. 

Coştu çayl~r. kervan geç•ez bir çöl b• 
İmdada koş yükseltelim gene bu yıkık yurdu. 

Kardaşlar hep ağlar iken hangi vatandaş güler 
Yardı• eder Kızılaya • yaraya melhem sürer. 

İzmir : Ekrem Erozan .............. _______ -----'2!BZl!!l!?.Zm--D!I 
Aslan Avcısı Nazır 

~~elltıbi Rodezya Adliye ve 
~ .. •faa Nazın Fredgold bu 
ttU.stenılekenin harpte lngil-

teye d .. .,,, yapacağı yar ımı go-
•lir l, Up kararlaştırmak üzere 

lldraya gelmiştir. 
l~~u ~ünasebetle lngiliz ga
~tı tlerı bu Nazırın dünyada 

t
.. •eşhur aslan avcısı oldu
'*tıtı h ltii aher veriyorlar. Mes-

b,1> ••ukat olan bu nazırın 
bik~81• da Rodezyanan baş 
~a.pi:• ~e vaktile meşhur bir 
-~\l ~ ••cısı ımış. Geçen 
.., lllı harbe ihtiyat zabiti 

olarak iştirak etmiş ve har
bin sonunda Okstord üniver
sitesi hukuk şubesini bitir-

miştir. Daha talebe iken her 
sene Afrikanın göbeğine gi
derek aslan avlıyordu. En 
büyük eğlencesi aslan vur-
maktır. İkinci eğlencesi de 
çok parçalayıcı bir hayvan 
olan kökep balığı tutmaktır. 

Afrika çöllerinden doğru
ca Ümidburnuna gider ve 
buradaki hususi kotrası ile 
denize açıhp köpek balıkla
rını takip ederdi. 

Ağlatan kangi sestir, hangi iniltilerdir? Islattığı çamurla kutsileşen yığındı l 
O yer için can Yeren yüce kahraman arı• 

Ea derin şiirimi bestelerken enginde, 
Dslgalar çtrpb kanal sazımın ta ... içinde; 
Herşey bir su buharı, herşey bakır renginde, 
Gözlerimden kurtuldu kalbime aktı gene. 

Yürüdüm küle dönmüş yerlerde yavaş yava,, 
Göz yaşlarım bir pınar gibi aktı sreriye ... 
Toprakların altından ezilen bir kiiçük baş, 
Durmadan söylüyordu: uGel beni kurtar diye,. 

İzmir Sicili Ticaret Me
murluğundan : 

İzmirde Yeni Manifatura
cılar çarşısında Güçlü so
kağında 21 numarada tica
ret ve komisyonculuk yapan 
[Hamdi Akyürek ve Şeriki) 
şirketinin 31-12-939 tarihin
den itibaren feshine müte
dair beyanname Ticaret ka
nunu hükülerine göre sicilin 
2638 numarasına kayt ve tes- , 
cil edildiği ilan olunur. · 
lzmir Sicili Tic&ret Memur· 

luğu Resmi M~hürü ve 
F. Tenik 
(imzası) 

1 : Beyanname 

Beyanname 
Izmirde Yeni Manifatura

cılar çarşısında Güçlü soka
ğında 21 numarada kain 
(HAMDİ AKYÜREK ve ŞE
RİKİ) unvanını haiz kollek-

Burhanettin Şarbalkan 

tif şirketimizi 31-Kanunevvel 
1939 tarihinden itibaren her 
iki şerikin rizasiyle fes et
miş olduğumuz cihetle Tica
ret kanunu'nun 150 inci mad
desi ahkamına tevfikan İz
mir Ticaret sicilindeki kay
dımızın terkin edilmesini ri
ca ederiz. 

Şerik Şerik 
lzmirde yeni bmirde Gazi 
Manifatura - bulvarında kü. 
cılarda Güç- çük Kardiçalı 
lü sokağında hanında 35 ve 
21 numarada 36 numarada 
mukim Ham- mukim KüçBk 
di Akyürek TeiitMuşkara 

İmzası. İmzası. 
Umumi No. 10154 
Hususi No. 15/128 

işbu 26-1-940 tarihli be
yanname albna konulan im
zaların şahıs ve hüviyetleri 
dairece marufum lzmirde 
Yeni Manifaturacılarda Güç
lü sokağında 21 numarada 
mukim Hamdi Akyürek ile 
lzmirde Gazi bulvarında kü
çük Kardiçalı hanında 35 ve 
36 numarada mukim Küçük 
Talit Muşkara'nın olduğunu 
tasdik ederim. Bin dokuz 
yüz kık senesi ikinci kanun 
ayının yirmi altıncı günü. 

26-1-1940 
T. C. Izmir Üçüncü Noteri 

Süreyya Olcay Reımi 
mühürü ve imzası 
Umumi No. 10171 -
Hususi No. 15/128 

işbu beyanname suretinin 
daire dosyasında saklı 26-1·940 

tarih ve 10154 numarala as
lına uygun olduğunu tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz kırk 
senesi ikinci kinun ayının 
yirmi yedinci Cumartesi gü
nü. 27-1-940 

T. C. lzmir Üçüncü Noteri 
Süreyya Olcay Resmi 

mühürü ve imzası. 
ve (30) kuruşluk pul 

(Harç pulları aslına yapıştırıl

(281) 
mıştır] 

Yerine nöbet tutan yavruları ·sığındı, 

Kıskanırken kem gözleri o yavrula~ o. yeri ? 
Merhametsiz bir kuvvet nasıl göz dıktı buna 
Toprağını sürerken nasırlaşan elleri 
Kim açarsa aldanır tabiat kanununa. 

Çünkü artık anlasın şuursuzdur tabiat 
Onda ne merhamet var ne de sefkatte• eıer 
Bazen felaketlidir uğursuzdur t~biat • 
insanlık tabiattan daba üstünmüş meıer · 

Yükselirken feryatlar yığınların altından 
Niçin sağır kesildi o sinirli tabiat 
Niçin dönüp bakmadı göğün en üst ~atındaD, 
Bu kadar da mağrur mu içi kirli tabaat? 

Kıskanarmı acaba bir ırkın dirliğini? 
Utanmadan güldümü, feryada kahkahayla? 
Görsün bugün utansın 1üce elbirliğini 
Bir millet yıkılamaz yıkılamaz sahayla .• 

Düşenlere açılan kollarımız Vatand11 
Aç kardeşim tabiah kolunu tabiatı utandırD. .. . 

A. Fuat TU .. .. 

Londra radyosunda Türkçe 
hitabede bulunan 

LOAD OYD 
Lord Lloyd, Ingilterenin - kattan soura, Yeemealeri• 

yetiştirdiği en büyük mü- başına dönüp filistinia zap· 
nevverlerindendir: Menabiin- tına ıirişti. Ontlan sonra 
den elde edilmiş umumi bir Hicaza gidip meşhur La•· 
kültür; idare kabiliyeti; tec- rende birlikte mücadeleye 
rübeye müstenid diplomatlık girişti. h • 

. k 1918 de Versay mua • 
ve politi acılık; teşebbüs d . de Lloyd Georgeua 
fikri; askeri kıymet; sporcu esın . r"'. 
haleti ruhiyesi; tehlikeye a- şark işlerinde müşavir 11~;S de bulundu. A*ust~s .. 
tılmak gözü peklij'i, hep de Bombay valisı tayın olun 
ondadır. du. Ve bunu müteakip Mı· 

Kendisi en meşhur dünya sır ve Sudanda Lord Al· 
seyyahlanndandır. Nerelere lenbynin yerine yüksek. ko· 
gittiğini, neler yaptığını hu- miser (fevkalade komııer) 
lasa etmek için bile sahife- oldu. 
ler doldurma~ icap eder. lngiltereye döndükte• sea· 
Büyük imparatorluğnn en ra Lord Lloyd birçak yazı· 
canlı, en faal şahsiyetle- la; neşretmiş; Fraıısız. Y~ 
rindendir. Türk dostluğunun en ıleİı 

14 ağustos 1914 te sefer gelen mücahidlerinden ° · 
ber edilince, meşhur Yeo- muştur. • d t 
manry süvari kıtasına inti· Bizi her cephe!8!z !ğre:: 
ssb etti ve Lord Kitclıener nımış, lisanımıyı ıyı 0 

Ti k 
miş ola1,1 ve bugün de r 

kendisine Süveyş kanalını Ingiliz dostluğunun ve yar· 
Türklerin taarruzuna koru- dım teşkilatının başına1 ,e· 
mak işini verdi. çeu Lord Lloydun dost uıu· 

Pripet bataklıklarında, na biz Türkler çok kıymet 
Monghilievde, Çarla müla- veririz. 

M TAYYARE SİNEMASJTe~6~'6nl 
Sayın müdavimlerine 2 film birden taktim eder 

İ • BAR KADINI FrSö~i:• 
Başroller : Michele Morgao - GilbeFk~MızcA 

2 - Hülya Peşinde... s ö ı: ı n 
Başrollerde : Kate dö Nagi - Jean - Pierr~ - A:dd~t 
Seanslar:: BarKadını 3-6-9da. Hülya peşınde 5 • 
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Yln a .. 
Neler Bekll- i; ,p ~ ..... 
yorsun uz, Ne- 5).:rt • 
ler Umuyor- -~;,,':':· 

sun uz? 
•-: f) ~· 
. '~ 

Asri fallar, salon eyle~r.e
leri Ye bunlardan alacağınız 
laayat dersleri ... 

CKUYUCULARIMIZA : 
Hayatın çok defa kabak da

•ı Yere dağdağalı ve ü:ı:üu
tllG didinmeleri arasında 
1ora-un kafanızı biraz dfolen-
4irmek, sinirlerin hıfzısıhhıı
aı sayılan neş',~yi büsbütün 
eYİ•İzin kapısındau dışany~ 
fırlat ak, ölmesi kolay, ya
pıaası güç bu dertli dünya· 
da biraz da -fırs&l varke'l 
lt~zı alacaklı, ev sahı~ini, 
elektrik, telefon, terzi fatura 
taluitleri, vergi memu .. Iarı, 
.sizin bütün ka~ançlarınızı 

yatacak hastalıklar vesaire .. 
•oıaire.. Yesaire... Kaplnı21 
çalınaia fırsat bulmadan -
eilcnceH ve idifadeH bir 
••rette be;; on dakika geçir
aek itiyoraaDn:, hcrgün bu 
1) adei asri falle.r serisindeı.; 
iç yeya beş tanesini ~ezip 
bir zarfta sak:ayımz. Bir 
ay ıonunda bunlardan ne 
suretle istifadeceğinizi yarın· 
ki nüshamızda izah edece
ğiz. 

ASRI FALLAR LiSTESi: 
1 - Bir koltukta iki kar

puz olamadığı gibi "bir gö· 
nülde de iki sevda olamaz.,, 
Dikkat, bu sana bahalıya 
oturabilir. 

2 - Biraz daha sabır Ye 
sebat gösterirsen kuru bir 
araca benziyen bu küçük 
itin yakında dal budak sa
lacak, çiçek ve meyva vere
cektir. 

Bütü Şimali Afrikayı ltalya
ya Verecekmiş! •• 

' 
Paris 28 (Radyo) - l\fl vsuk hab~rlere göredir. Klodyos 

cenubi şarki Avrupa h..ıkkıoda Almanya ve ltalva arasın-
daki ihtilafları halle ça!ı~acaktır. . . 

B. Hitler, Macaristau, Romanya ve Yugoslavyayı tedlaişe 
matuf olan bareket:ne baş!aı.1adan evvel Italyanın cevabını 
beklemektedir. 

Mitler mussoliniye bir mesnjmdu Bal,anda Sovyet hare· 
ketinin menedileceğini, ltalya .. ın menfantleri masun bulu· 
nacağını ltalya yardım istediği t2.kdirde Almanyanın bunu 
her zaman kendisine venbi1eceği~i, bil.:nukabele ltnlyaıdan 
hiç bir yardım istemediğini ve Almanya galip gelirs~ bü
tün şimali Afrikamn Italyaya tcrkedileceğini bildirmiştir. 

3 - Bir çok adamlara 4 
iti•adsııhk ıösterme, fakat 
itimad da etme. 

ovyet Fırkası Püskürtüldü 
4 - O, herkese tebes

süm daiıtan kadının arka
sından koşma, beyhude yo
rolacaksın. 

5 - Beraber iş yapaca
i•• adamların fazla akıllı 
elmal nndaııı ziy41de iyi ah-
liklı ve çok namuslu olma
larına dikkat et. 

' - Yapmağa karar ver· 
cliiiıı işi iki ay sonra yapar· 
ıan zararlı çıkmazsın. 

7 - Seninle o derece 
meşğul ı&rünen o adamın 
o tatlı sözlerine o kadar 
bel bağlama. 

8 - Seni ciddi surette 
ıeYen insan etrafında dola-
ııyor, fakat sen bunu anlı
yamıyorau:ı. 

9 - Karının sinirlerini iyi 
etmek istiyorsan onu dok-
tora, eczacıya değil, biı tu
hafiye mağazasına götür. 

10 - Biraz daha cesaret; 
seni himayesine alan yıldı-
.zın pulaması gecikmiyecek
tir. 

11 - Hem zengin, hem 
ılzel ve h.em de zarif isti
yorsan, bunu bulmak için 
\olafif yeyip uykuya dal. 

12 - I!k muvaffakıyet· 
sizlik, cesaretiui kırmasın, 
murad:na ereceksin. 

13 - Yaşın ilerledikçe 
ıinlün hep körpelerin ar
kasından koşacak. 

14 - Çok naz aşık usan
dırır. 

15 - iki gönül bir olun
ca ayıramaz 11padişah.,, 

(Sonu yarın} 

Londra 28 (Radyo) - Helsenkiaen bildhildiğine göre, 
Ladoganın şimali şarkisinde taarruza geçen Sovyet kuvvet
lerinden dört fırka Finler tarafından püşkürtülmüştür. Bu 
t arruz Sovyetler için çok ağır zayiaatle neticelenmiştir. 

Sovyetlerin açlıktan, malzemesizlikten taarruzlarını idame 
ettiremedikleri ve ric'ate başladıkları söylenmekte ise de 
henüz buna ait kat'i malumat alıJJm mıştır. 

•• u 
o 
ım Radyo Haberleri 

-··--- .... ·-····------·--·····-·········-··----
Rodos (Radyo) - Italya ordusu umumi müfettişi mare

şal Dö Bono refakatinde mareşal Balbo olduğu halde bu 
gün tayyare ile Trablusıarptan buraya gelmiştir. 

Mareşal Dö Boao, 12 adada bulunan Ita)yan kuYYetlerini 
teftiş edecektir. 

Londra (Radyo)-Ingiliz ticaret gemileri, şnbatın birinci 
gününden itibaren hükumetin kontrolüne geçecektir. 

ilan 
lzmir tra vay ve pelektrik 

Türk ano im şirketinden : 
Şebekede İcab eden ameliyatın yapılabilmesi için Şu

bat 1940 ayı zarfında : 
1·4 ve 18 Şubat 1940 Pazar günleri saat 9 dan 15 ekadar: 

V Çarşı XI Gazi bulvarı 
VI Bahri baba XII Mezarlık başı 

VII Karantina Xlll A~ansör 
VIII Güzelyalı xIV Gazi bulvarı 

X Konak XVI Gümrük 
2 - 11 ve 25 Şubat Pazar günleri saat 9 dan 15 e kadar: 

1 Darağaç C. Bayraklı 
il Tepecik D. Turan 

III Alsancak E.F. Karşıyaka 
iV Basmahane Bornova 
IX Eşref paşa Buca 

Kızdçullu 
Sektörlerjnde ceryanın hesileceği sayın halkm:.ızca bi· 

:inmek üzere ilan olunur. 

Alman 2azete 
.Jerineler 
yazıyorlar 

-o-

Pariı - Berlindea bildi
rildiiine göre Alman gaze
teleri Türkiyenin Belgradda 
toplanacak Balkan konseyi· 
ne iştirakini hoınutsuzlukla 
karşılamakta ve Tnrk mu
rahhaslarının bu toplaahda 
oynıyacakları rolli neticesiz 
bırakmak emelile aleyhte neş· 
riyat yapmaktadırlar, 

Türkiyeye karşı Almanya
nın izhar eylediii hoşnut
suzluğun sebebi ııayet açık· 
tır. Türkiye bu toplaııbtla 
Balkanlara yapılacak her 
hangi bir tecavlbe kartı Bal
kanlıları müteyakkiz balaa
durmaia çalışacaktır. 

lu Balkan birliji Alma•
yanın iıine ıel•ediii içi• 
Alman ıazeteleri hoşnatauz
luk izaar eylemektedir. ---

\Veyeand şere-
1 fine ziyafet 

-o-

Rema - Tirkiye Genel
kuruma y başkanı Mareşal 
F eYzi Çakmak, General 
Veygand şerefine Ankara 
k•libüncle bir ziyafet Yer
miştir. 

-o--

Afyon yerine 
tütün 

Çin.le 5CO milyon insan 
yaşıyor. Bu kadar insanın 

müreffeh hayat sürmesine 
imkan elmadığmdan birçoiu 
ve bahusus işçi olanlar ga· 
yet kıt kanı~at geçinmekte
dirler. 

Bunların yegi:ne zevki es
kiden afyon çekmek idi. 
Şimdi ise pipo kullanm:ıktır . 
Fakat bir pipoluk tütün bul
mak yabud ad:ımakılh bir 
pipo tedarik etmek sayılı 
bahtiyarlar nasip olmakta
dır. 

Bu hale raa·en tütün iç
mekten de geri duramiyor
lar • Bunun için ameli bir 
çare bulunmuştur. Şokaklar
da ve pazar mahallerinde 
hazır pipo verenler vardır. 
İçi tüıün dolu ve areşi üze
rinde bulunan bu pipolardan 
gayet az bir para ile bir iki 
nefes çekmek kabildir. 

Çinli işçi bizim para ile 
beş yahud on para vererek 
umumi pipodan bir iki nefes 
çeker. Arkasından başkaları 

haberleri 
sporlar 

-oo-
D&u öileden sonra A.lsan

cak stadyumunda lik maçla· 
rına devam edilmiştir. 

ilk oyun Doğansp•r-Ateı 
spor arasında yapılmıı Ye 
4-2 Doğanspor kazanmıştır. 

ikinci oyun Altay K.S.lt. 
takımları arasında yapıldı 
Ye 1-3 Altayın ralibiyetile 
neticelendi. 
Mektepliler Liki: 

Mektep takımları arasında 
yapılan müsabakalar netice
sinde birinci Lise 1-0, sa
natlar okulu takımı, Kültür 
Lisesi de 1-3 Eıe lisesini 
ınağl6p etmiştir. 

lstanbul (Hususi) - Dün 
Takıim stadyoıaunda aaya
nın soğuk elmasıaa rai111en 
binlerce seyirci buz runda 
••~lara devam eclil•iıtir. 

MACAR - ŞiŞLi 
Macar profeıiyonel takıaı 

ile ~itli takımı araınula ya
pılan maçta Macarlar bire 
ltarşı 8 ı•I yapmıılardır. 

· Istanbulda bet maç yapan 
Macarlar yalnız Fener bahçe 
takımına mağlup olmuşlar

lar. 
BEŞIKT AŞ - SÜLEYMANIYE 

ikinci maç Beşiktaş - Süley 
maniye takımları arasında 
yapılmış, Süleymaniye takımı 
1-4 yenilmiştir. 

FENERBAHÇE - VEFA 
Şampiyona maçıntl.a en 

mühim Fener - Vefa takım
ları arasındaki maçtı. Fener 
takımı o - 4 rolle ıalip gel
miştir. 

GALATASARAY-TOPKAPI 
Galatasaray - Topkapı ta

kımi.arı arasında yapılan •Ü· 

sabakada O - 5 Galatasaray 
Topkapıyı yenmiştir. 

Ankara - Dün 19 Mayıs 
stadyomunda Demirsporla 
Askeri fabrikalar gücü ta· 
kımları karşılaşmış ve Demir
spor 1 - 3 galip ıelmişlar
dir. 
---Ei!E&ı---

15 Mliyon Altın 
Roma-lngiltere ve f ran· 

sanın Türkiyeye açtıkları 
45 milyon liralık kredinin 
ilk taksidi olan 15 milyon 
altın bugün hususi · trenle 
Ankaraya ginderilmiştir. 

Finlere ve Fin
landiyaya 
bir bakış 

Kafa ve melkDr• ldm•· 
nlyle b•r•ller, bed•n 
terltlJ&larl de en ylk

••k .. oramda 

YAZAM: ....... 

-21-
Nilaayet ıimdiki Fia •lu• 

ye Finlindi7a doid•. BtıtlJI 
laalk refalaa kaYuştu. · Fakir, 
sakat, zayıf Ye kanıız lt.i•se 
kalmacb. Kafa ve •eHdlr• 
itl•aniyle iteraber, beden 
terbiyeleri 4ie en yükıek mer .. 
tebeye çıkarıldı. Neıil ıi· 
2ellaşti, glirbüzleıti. 
Haıtalıklar ortadan kalkb, 

llaıtaneler kapandı, idmaıı 
y•rdları, kayak kulüpleri 
çoialdı, tiya- ıibi reııçler. 
pembe yanaklı temblll kızlar, 
kar iibi beyaz ıaçlı, ltıkıldı 
Ye ıakallı (ronç ihtiyar) ia· 
aaalar meydana reldi. 

Her f erd aakteaicl, aer 
köy Ye tehirli israftan alc· 
teaib bir laale ıokuld11. B•n· 
larla beraber bir taraftan da 
askerliğe önem Yeriliyor, 
makine ve fen ilerliyor, mu· 
cidler, mütefekkirler çoiah· 
yor, içki Ye kumar heae:ı 
hemen baştan baıa biitlıa 
yurdun her klteıinden ko· 
yufuyor. Doir11 ~öylemek, 
candan iş görmek, herkeı 
iş gücüyle aeşı•I olmak, 
en iyi dans idma• Ye o• 
çok eğleace yerine kitap, 
gazete •e mecmua ek•aak 
fikirleri laiki• ol•yor. 

işte ekmel insanlık, iıte 
en büyük medeniyet •e itte 
en bahtiyar yaıamak Y• 
tltinya ul11ıların• örnek ela
cak bal Ye yaziyet •. 

Bngün bu saye4'e Fi• 
milleti, 11.ünya inıanlanaı, 
mütefekkirlerini ve siyaset
lerini meşgul ediyor •• laer 
taraftan yardımlar doiayor. 
Kendi kendilerine ilerliy•• 
ve yükselen bu necıib ırk• 
ve ba kahraman 'We laulik 
millete. biç bir devlet Y• 

milleti• topraiıada ıözl ol
mıyan bu fa:ıiletli , insaıılara 
dokunmak onların aheniial 
bozmak, yanalarını yetilll 
ve kanlarını dul bırakaa• 
-insan:>a diltüniillre• .toj'r• 
•uclur? 

(Devamı Yar) 

~Milli Piyango - . 
Biletleri eskiden olduğu Balkctnkonsey1 

gibi ayın on birinde değil, 
yedisinde çekileceğinden sa
yın müşterilerimin ona göre 
davranarak biletlerini kişe· 
mizden almağa şitap etme
lerini sağılarımızla hatırlatı· 
rız. Kemeraltında kara-

kol ittisalinde 67nu
maralı (Zengin kişe) 

-o---

Roma 28 (Radyo) - Bal
kan konseyinin bu seferki 
içtimaına biyük ehemmiyet 
yerilınektedir. Son dakikad• 
alınan haberlere göre, Ma'" 
cariıtanla Bulgaristan, koP" 
seye murahhaı ıöndermiyr 
ceklerdir. bayii 1-8 __.. 

............... DllZ/l&A1& .................. 11111 da bu kadar para vererek 
çekerler~ Bu suretle pipoyu ; 
bir Jolduruşta beş on kişi 
çeker. 

ELHAMRA SinemaSIMudurıyetı 
V enedik beynelmilel filim müsabakasında birinciliği kazanaJI 

B k 1 K 1 (Jeunes Filles en 
ıra 1 mlŞ iZ ar Detresse) Çinli işçi elinde fazla para 

olursa tütün almağa bakar. 
Pipo satın almaz, bunu ken· 
disi balçıktan yapar. Fakir 
Çinliler gayet kaba olan bu 
pipolardan tütün içmek ka
dar dünyada zevkli birişey 
olmadığına kanidirler. 

Filmini bugün matinelerden itibaren, muhterem seyir• 
cilerine iftihar ve şerefle takdim eder 

Oynıyanlar: Mıcbelın Presles - Marcelle Chantale 
Ayrıca: Bayramda görmiyenlerin ısrarları üzerine T. Sözlil 

Cabelüttarık Casusu 

Milli p·yan~o B'" et erinızi (SA DET) Kişesinden 
Çorakkapu Po!iı merkezi kaııısı No. 864 Hasan TahJia Öadeı· Telefon 3497 

Alınız 

Süper filmi birkaç iÜn daha ilave olarak gö:tterilecekti~ 
Seanslar: Cebelüttarık Casusu: 5-8.30da, Bırakılmış kızlar· 

3-6.30-lOda başlar, Cumartesi Pazar 11.30- 13.30- 15 
17 - 18.30 .. 20.30 - 22 ~ 


