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GU BET 
Şiımai REVi 

Cihan sanatkarlarının, üzeri'Dde bir tırtıl g.ibi çöreklendiği «elde bir, deete 

gül> mevzuların en önemlisi hiç şüphesiz gurbettir. 

Fakat bit A11adolu köylüsünün ajz:ımian dinlediğim gurbetin mi.na ve mef• 

hum , Dende bör çok a.ı.. derin bir iz bır•ktı. 
Doğu M!'Y tlerim:io içiade (Tor..U)a ait olan misalimin üzerinden geçen 

yıllar dört seneyi buldu. Gün geçtikçe zaman ve bu zaman içinde görülen İş· 

lerin mevcudiyeti düşünülürse; bugün misalimin yalnız tarihi bir keyfiyt>tten 

çok daha fazla bir ıey olmadığı anlaşJır .. 
AnavMaruıl bozlc:mm, yeryii:ıüııiin cennetiac çevirmeğe çahJ;uı insanlar, 

muTaffakiyetlerinin ea büyük adıa:ar- çoktan atmışlardır. 
Günler içinde yıl, yıl),.. içiade -ı.r - bir milleti., zaman mefhumurw. 

bir ölçli bulmak pek müşküldür. 
Zigana iTe Kop arasına yerleıen bu küçük ltasaba:cılc, sıriT Anadolu ki>y Ye 

kasabalarından farksızdır. Onun da yolları taşlı, çorak.. Evleri tezek ve ba-
aittir .. 

Akp-n bir hayli ilerlemiş -ıia<ie k
ç.atısı önünde demirledi.. 

otomobilimiz kasabamn ihtiyar 

Kahvenin, kirli camlarından toprağa sızan soluk ve titrek ışığın yardımiyte; 

g:öz a:öz du·"!'lanları kirli hatıllaruun esrarengiz borularından süzülen loş oda

ama sinlik .. 
(Torol) )ular, bütün Anadolu insanları gibi misafirperverliği, ikramı se

viyorlar. Çaylarımaı içerken, peyke'lerde günün yorgun saatlerinin acıl•ını 

çıkaran, auraai yiizlü ve değirmi sakaHı illtiyular: kanı kayoamq bir kardeş 

hasretile gözlerimizin içine bakıyorlar .. 

Biraz konu~mak. ve belki de anlatılması pek güç olan içli taraffannr d~

ınek için aabınulanıyorlardL. 
- BUTa halici ne ile mcşguldÜT? !.. 
Dedik .. 
Fakat bilmiyorum ihtiyarlann evimh çehrelcrı nM;:in bu kadaı 

den cözlcri küçüldü. dudakları .... den bôltiildü? !.. 
- Gmbcılc ı .. 
Cevabmı aldık •.... 

dci(~tı, ne· 

Şinasi REVI 

Ayşe 

Hazin 
Münevver} in 

Hayat ı 
insanlar bu tertemiz toprağı kendi 
ihtiras sulan ile çamura çevirdiler 

ve çiğneyip geçmekte 
tereddüt etmediler 

Arası teleion şebeke· 
si genişletilmektedir 
Vilôyetimizin lraral a
rı otomatilı 
şeaıefıeye lanı~ 

~--
Nafıa vekaleti, prbi Anadolu şehit 

ve kasabalarını otomatik telefonla 
İ:zmiı:, İstanbul ve Ankaraya bağla
mağa karar vererek faaliyete geçil
miştir. İnşa faaliyetine bu hafta ba5-
lanaı-alt ıs mayıs tarihine kadar in
şaatın ikmali derpiş olunmaktadır. 
Yeni.den iki hat tesis edilmektedir : 
1 - Bayındır - Tire 

hattı .. 
2 - Nazilli hattı. 

ve Ödemiş 

Ödenıiste otom:tik tesisatı yapıl
mıştır. Bayındır ve Tirede de yapı
larak bu hat İzmir şehirler arası te
lefonuna raptedilecektiı". 

Nazilli hatlı, iktısadi bakımdan bü
yük bir ehemmiyeti hfüzdir. Ve De
nizli ile Aydın vilayetlerini İzmir, 
I ;tanlnıl ,.., Ankaraya otomatik tc
lefonl_ı baP;1 ıyacaktır. 

Bu iki luıtt.n teSLSlerı en kıı;a bir 
zamanda ikmal edildikten soora di
ğer hatların tcsi::;i cihetine gidile· 
cektir. 
İ:zmiı:deki wnumi telefon kö~kleri 

iyi hasılat temin ettiği için, mevcut 
14 köşke daha on üç tane ilave edi
lecektir. Bu 13 köşk mevcuttur. Fa
kat makineleri mevcut değildır. 

Bunlar ıkmal edilerek faaliyete ge-
çirilccektir. 

Nafıa Vekaleti 
--- .. ---

izrnir elelıtrilı ve 
tramvay tarifesini 
tasdilı etti 

-*--
•• 5 •• YAZAPl: ÜÇ ll'ILDIZ Nafıa vekaleti: İzmir tramvay ve el~k~ 

T d ld . D d' B tnk 939 birıncı altı aylık tarifelerını 
Ma.aum sevinci çok. sürmiyor. 
'dam, dlcs:i aruında tuttuğu Ayşemn 

bırakıyor. 

~-

- Hayır .. Diyor .. Beraber gitmiyoruz. 

- arn zamanın a ge ın. c ı. e~ 

d
- '-"·- ,__ .,__ tasdik ederek vilayete iade etmiştir. Bu 
aAMUl '9oıva ~yor4 

tarifeler kfuuınw:aniııin ilk gününden 
(Merhametli adam) ın gözlerinde bir 

..edamet belirdi hesap edilecektir Yeni tarifeler şöyle-
dir : 

---
• 
1 

a ô Necati 
Maraşta tevkif edildi 

Orta tahsıl isi , 
---·-"-~~----

Buoünün en mühim 
Davalarından birini 
Teskil ediyor 

--;';;
JIAJ(JCT o AKOOLU 

• 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA -

bu ihtiyaca cevap vermemek ıztırabı 
On beş sene evvel izmı· r polis memu- İzmır" hapıs· hanesın· de evkuf bul 

m u- ise Cümhuriyetçiler için en elim bir 
ru bulunduğu sırada bir cinayet işliye- nan Mehmet Necati, 924 senesinde ra- hadise olmaktan kurtulamaz. 
rek fuar eden Melmıet Necati adında hatsı:zlanıyor ve jandarma nezaretinde- Dün zorla mekteplere toplamak 
biı· phıs, bir tesadüf eseri olarak Ma- ki memleket hastan..ainin ınahkO.mlar istediğimiz yavrulara bugün mdctep 
raşta, lılanı~ zabıtası. tarafından yaka- lroğufuna kaldırılıyor. Orada tedavide gösterememek veya onlara mektep 
lanmıştır. bulunduğu sırada firara muvaffak olan kapılarını kapalı tutmak kadar acı 

Mehmet Necati 1923 senesinde İzmi- Mehmet Necati muhtelif vilayetlerde bir manzara tasavvur edilemez zan
rin o zaman (Bella Vista) adı verilen (Mehmet Cemal) müstearı altında ame- nederim. 
karakolda polis memuru bulunuyordu.. lelik ve Ut.iplik ediyor. Y'me bu nam al- Hakikatin ifadesi bu olmakla be-
Mehınct Necati, izinli bulunduğu bir tında Mant:ıa gidiyor. raber şükranla kaydedilmeğe değen 
gün yangın yerler~ ~ken Os- Bundan on giln evvcl Maraşta bir ıı&- itin diğer bir cephesi daha vardır ki 
maniye muhacirlerinden Hamit oğlu İb- heple :zabıtaru_n tahkikat yaptığı Melı- ilk mektep davasının büyük bir kısmı 
rahimin bazı e§Yalar çaldığını görmüş met Cemali.Jl Izmirde bir cürüm işlediği halledilmiş bulunmaktadır. Umumi 
ve dırrmawm ihtar etmişti. anlaşılıyor. İzmir adliyesinden sorulu- vilayet meclislerinin g;:ıyreti, köylü-

. . . . yor. İzmir adliyesi bu adamın Mehmet 1 
Ibrahim b t t tın M h erimizin ferag" at ve fedakarlıg" ı sa· u emre ı aa e eymce e • c ı d ğil" Mehm t N t' ı ih ema e ; e eca L o ması ... · de h' 1 · · d L bal met Necati tabancasını çı.ltararak ateş tiınalini Mara bildiri yesın , şe ır erımız e ve .... sa a-

etm~ ve Ibrahi.mi ağır surette yarala- Mehmet reınal b~: sıkıştırılınca rımızda bir çok ilk md<tep binaları 
kaldır inşa edilmiş, bunlar maarıf nurunu 

IllJ.§tı. Hastaneye ılan yaralı ve- Mehmet Necati oldugu" nu ve İzmirde İb-
f d . •~ yayma yolwıa girmiştir. 
at e_ ınce, po= memuru Mehmet Ne-, rahmıi o1dürdüğünü itiraf ediyor. 

1 · Her yıl ilk mekteplerden mezun cati zınır a;;ır cezasına verilmiş ve 15 Cinayet mahkılmu Mehmet Necatiııı.in 
olan yavrularımızın adedi göğüaleri

•ene ağır hapse malıkiım edılmifti. Tem- ilamı, infaz edilmek üzere dün İzmir mizi kabartacalc miktardadır. 
yiz mahkemesi de bu kararı tasdik et- • adliyesince Maraş cümhuriyet müddei-
mişti. 1 umumiliğine gönderilmiştir. Fakat bu övüncü de yine bir ıztı

rap takip ediyor. Çiinkü okuma zev-

HALKEVİNDE 
KONFERANSLAR 

939 FUARI kini tadan yavrular bu defa orta 
İJ HAZIRLUCLARJ mektep kapılarına ko uyorlar. işte 

bu ihtiyacı kartılaınak bugün mem
Bugün saat 14 te Erkek lisesi yar di-1 İstanbulda bulunan belediye reis mu- leketin en mühim davası halindedir. 

rektörü bay M. Öz tarafından (Terl:ıiyıı- avini Suat Y urdkoru İstanbul Türkofis . 
de çocuğun tekAmültine tesir eden amil- müdürlüğünd B. Cemal Ziyanın riya- Lıseler, orta mektepler _ağız~ına 
•~ ) ul b" k -'-- · . tinden pı1an bir plan da hazır b kadar bkahaaa doludur. Bına ihtıya-"'r mevz u ır owco,raruı neşnyatı ile se ya to tı U· ..: ..:ı.u, le her p- u di · h" 
saat 11> da Dr. bay Muharrem Şevki lumntıftur. Bu toplantıda İstanbul .18Da· ~ ?~ •t tara .... n nı ısset• 
Uğur tarafından (Vaktinden evvel ihti- yicilerinin İzmir fuanna sureti istirak- tınyor. Kazalarımmn ~epsinde orta 
yarlamamak çoreleri ve ihtiyarlık h .... Jeri görüşülmÜ§tÜ:r. • mektep bulunmaması hır çok çocuk-
talıkları) mevzulu diğ!T bir konferans 939 fuarınm propelı:stosu ve afişleri ları. dört bet aaatlik mesafele~e koş-
neşriyatı yapılacağı öğrenilmiştir. bıwrlamnıştır. Nevyork 1uannda da İz- ~"i"" .mecbur kıLyor. V~tın mü-* mir fuarmm ttklhıları t · dilecek bım bir kısmı yollarda geçıyor. Bu 

N A z j L L 1 ve İzmir turist şehri hak=da "Am i- ~kildeki tahsilin külfete ve zahmete 

E kalı ziyaretçilere geniş o1çüde mal~t katlanmağa riza gösterip d.- yine 
ınpPimeleri verilecektir. mektep bulamıyanlar var. 

Yunanistanda ---/;;-- Orta mektep ihtiyacı o kadar şid-
beğenilfyor.. İzmir liınanı detli bir bal almıştır ki bunun biricik 
Nazilli fabrikası tam randınanla ra- rdzarnrwunesfnde çaresi bütün kazalarda orta mektep 

lışınağa başlamıştır. Fabrikanın iğ sayısı açmaktan ibaret olacaktır. 
28236, tezgah sayısı 768 dir. tadilôt yapıldı.. Muayyen merkezlerle bu tahsil 

Memleketin ilk basma fabrikası sayı- İzmir limaıu nizamnamesinin ellinci çağını idare imkanı kalmamı•tır. 
lan Nazilli fabrikası. 1.497.000 kilo pa- maddesi, Vekiller heyeti karariyle aşır Çünkü ilk mektepler her yıl böİge
muk i.rtihlak etmek e ve 7.819.000 metre ğıdaki şekilde tebdil edilmiştir : aine göıe yüzlerce ve biolezce talebe 
bez ve basma çıkarmaktadır. •Gerek Menclireıie ııirmelc. gerek: nh- yeti•tiriyor. 

Bimdi ben yalorz gidiynum. Soara seni 
aldıracağım. 

Geri mi dönecekti? 
- Ayp: ne olacak:) 

1 - Elektrik kilovat •aat azam! tari- Nazilli fabrikasının bez ve emprime tım ve iskelelere gehnek üzere İzmir li- ilk tahsı"f programları hayat ı"çı·n 
feleri : kalitesi, Avrupada bile takdir edilmiştir. manma giren 150 gayri safi tonilatodan lazım olan ma!Umatı tı!min eyleme--

Arkada., cevap verdi: İzmir ve karı;ıyaka tenvirat ve ihtiya- Suriye, F"ılistin, İran ve Yuna'.ltistanda fazla gemilerin kılavuz almaları mecbu- diğine göre asgari tahsil haddini or· 
Anenin birden boynu bükülüyor. 
Cözled doluyor. 
İşte bu andan itibaren onun bükulen 

bo:Ynu bir daha doğrulrnadr. 
Yaşla dolan gözleri kurumadı. 
- Ben nereye g:idece" · m .. 

fım? 

Diye hıçku:d ı. 

e olaca-

Ane ba eöz1etl ıöylerken. onların 

cbüyülc mana> 8101 bilccelı: yaJlil değil
di. O.. Bunları söylerken bir ckahpe> 
olacağını ve o anda yahn1zlığın1 düşün· 
müş, sokak kalmak kork nu d•y
mu$tu. 

- Al ~ elli kuruşu.. Sakız ve top 

• •.. 
Masum bir hayat ile top gibi oynıyan 

ve onun ism~tini hayvani ihtirasının ge

vişleri ile sakız gibi çiğneyen bu merha· 
metli adam L. KiiçUlc Ayşeyc kiU"fİ bütün 
ahlH.k. vicdan ve insanlık borcunu işte 

ba elli kunq .• la ödemiş oluyordu. 
Ay.,.nin ş kınlık ve serscml~nden 

istifade ederclc boplıtıiJ evden çıkb. 
Nan:ııuı hıoızlarmın yakaSJna yapışan 

kanunun aman vermez pençesi bu mer
lııaınetli adamı kadtırtmuş "" herif pla
..,ı tam lı:unnuşlııL 

lata.yona ko,malr. ve t.enc binmek için 
anc.ak vakti vardı. 

- Ne olacak .. Onun gibiler no olursa catı lx-ytiye için 14.50 ve tatbikat sına. Nazilli fabrikası. empı-imeleri pek beğıo.. ridir. Kllivu:z vasıtaları denizde men'i ta mektep olarak kabule mecburuz. 
o da o olacak.. nilmiştir. 11IÜ9ademe mııkarreratında yazılı fener B 

iye için 7.25 kuruş, Buca ve Bumova u mecburiyeti de yerine getirmek 
Men.k etme.. Hovardalar onu topsuz --*-- ve işat'eti taşıyacaklardır · · h ili semtlerinde tenvirat ve ihtiyacatı beyti- · · ıçın ma a • idarelere yeni bir hayat 

ve sakızsız bırakmazlar.. f R A O A M Kılavuzların -.t....L~ pratika almadan k 
ye için 15.25 ve tatbikatı sınaiye içia =-ıı aynağı tedarik ederek orta mektep 

Evet .• Hovardalar ona top da verdi- Ta f fJ d ğ evvel gı"rmcleri caiz "'e de b··'-ık ·~ b I 7.50 kurtL~w·. ş a ~·n an a ır - ' .._ J···- ina arını inşa vazifesini onlara vük-
ler .. Sakız da vcrdaer, hooıtilık da... 2 - Güzelyalı Konak arasında birin- sıııırette yaralandı !erden geldiği anlaşılan gemilerin tabi !emek zarureti ile !.arsı karşıya" bu-

lnsanlar, bu tertemiz toprağı kendi ih- olacakları sıhhi tedbirlere bu kılavuz[a., 1 
ci mevki tramvay 7.50, ikinci mevki 5.50 Evvelki gece, Keınalpaşanm Armutlu unuyoruz •.. 

tiras suları ile çamura çevirdikten .ama da tibi olurlar • 
Karaniioa - Güzelyah birinci mevki 5.50 köyü şoııesi iizeriıvle yol amelesi Meh- -·-*-- HAKKI OCAKO(;LU 

onu çiğneyip geçmekte de tereddüt et- nıet Kadıyı, Ib" rahim oğlu Osman bir ve Karantina - Güzelyah ikinci mevki 
mediler. 3.75 kuruştur. alacak meselesinden ba.,=dan taşla ağır B E R G A il A 

Is'- D kampanası vurdu. * ... u rE ....... A ... , _, -- -- surette yaralamıştır. Yaralı İzmire geti- • • .,.-.A 
Ancniu feryadı gibi yiiluelen loko- İLK OKUL rilerek memleket hastanesinde tedavi Bergamanın Kınılc belediyesiııiA yap-

motifuı llCl diiıdiiğii ile tren ııantldı. t:ıracağı :fenni ııu tesisab için belediye-
Ba unda takımyalanm iki eline alaııt Öğretmen maafları altına alınmıştır. ier bankasından 40 bin lira .istikraz ak-

yalın ayak iıotasyona doğru koşan ve mü- İlk okul öğretmenlerinin ınart ayı - * d.etmesine dahiliye vekfiletince mezuni-
tcmadiyeıt: maaşlarının verilmesine devam edilmek- B l R A D A JI yet verilmiştir. 

_Dur!.. Dur! .. Dur!.. tedir. Dün öğretmen maaşlarının en DENİZE DVŞ'l'V Kımk kaabası bir sene sonra iyi iç-
Diye bağıran birini merı.a-tli adam mühim kL<mı verilmiştir. Yarın tediyeye Karşıyaka vapur iskeleinde. İzmire me suyuna kavuşacaktır. 

kompartımanının penç~r~ind~n gördü: devam edilerek nı.aaşlann tan1omı veril.. gelmek üzere vapura b · oek isti.yen --*--
Bu.. Ayşe idi. miş olacaktır. ömer oğlu Fallı:, ayağı kaymak: suretiy- B. MUZAFFERİN 
Kime dur! .• Diye bağırıyordu. Giden --*-- le denize dilşmüş ve kurtarılmıştır. MUHAKEMESİ 

rrz düşmanına mı?.. Onu götüren trene İzmir turistilı -.ıolfarı * llikimiyeti Milliye mektebindeki pi-
mi? .. Yoksa aulcut yoluna baı dörıdürü- Nafıa vekaletinden vila:ete gelen bir Kiist Ça IJir tece111iiz yango bileti hadisesi mahkemeye intikal 
cü bir hızla frrlatJıp atJınış zavallı haya- tahriratta İzmir turbtik yollar kanunu- Esrar satmaktan suçlu olarak yakala- ederek, bu okulun üçüncü sınıf öğret-
tma mı? - nun tatbikinden şimdiye kadar geçen nan ve muhakeme edilmek üzere asli- meni B. Muzaffer, dün suçlu sıfatiyle 

Adam ııitti.. yedi ay zarfında alınan neticelerin bil· ye cezaya getirilen Hilini, mahkeme ko- asliye cezada muhakeme edilmiştir. 
Tren dtmnAdı. dirilmesi istenmiştir. Otobüs ve vapur ridorunda şehadet etmeke üzere bekli- B. Muzafferin ifadesi tesbit edildikten 
Ve Ayııenin ters taliinin uğursuz çen- bilet!Prine munzam rüsumdan elde edi- yen bir taharri mem=una: çirlcin bir soııra, üçüncü sımfta mevcut talebeler-

bcri bütüıı. hızı ile dönmclcte devam len rnikdarlar ayrı ayrı gösterilmek su- şekilde taarruz ederek tokat atmıştır. den bir kımnmn ifadeleri tesbit edil-
etti. retiy le ayda temin edilen hasılat mik- Suçlu hakkında bu ikinci mçundan ııriştir . 

:····· ·-· · · ••••hı ı ı ........ .. ...... ,_ .. __ 
E itizar ~ . . 
: Son harici haberlerimize dalına taJı.. E 
: sis cttiiirniz SOıl s,;ıhjfemjz bll(iiu : 
S bir teknik zaruret yüzünden 8 inci E 
E salıüeye alınrıııştu. Bu değişiklikten E 
E dolayı özür dileriz. : 
··· ·· · ························~··········: 

Elhamrada 
uBVJfilK l' AL.Sn ve f ilim 
m .. sabakasının ikinci 

haftası 

- *-Elhaınra sinemasının •Altın filmlerı 

darı da bildirilecektir. dolayı da zabıt vanılaısı tutulmuştar. lılüşteki sdatiyle çocuk velilerinden Ayııeoin pldiyetinc:le11 korlcuy<mhı. istasyona gelip de vagonlardan boşa
Halbuki zıı: Ane ıilı:iyet 1.akkı. lan rayların üzerine kapandığı zamandır 

oılııluğunu ve itime. nuıl §l'kiyet eıhlece- ki biçare Ayıe sukutun tam eJiğinde bu- ı 

B. Faik dinlen~;.,;;~, 
llill!la..~1'.;G~"{7"""/.)'"",,crr~,1. ~ı:a~~~~~"ll............ ~~ 

Daima içtimai ve ahliki mevzuları ihtiva eden !ilimleri gösteren.. Öğretmen B. Muzaffer kendisini uzun 
ifıiıı>i bile bihn' ...,.ıu_ lu'1uyordu. • • • • uzadıya müdafaa etmiştir. Mahkeme, di-

Herif iatuyona geldiii Jıa1Da• eşya- Gözlerini, temiz hayati gibi gittikçe K u l T u R-PA RK ier şahitlerin celb~ talik edilmiştir. 

serisinden müteşekkil büyük bir film 
müsabakası tertip ettiğ;ni biliyoruz. Ge-
çen hafta başhyan bu müsabakanıa ha
kikaten en kuvvetli bir şaheser teş]<i: 

eden (Büyük vals) filmi il .. ikinci haf -
tasını görüyoruz. Film hakkında okur
laı·ımıza sinema sahifemizde güzel bir 
kronik bulacaklardır. Bu kronikte yal-I.nnl hağaia veren ve bi"~tiai dine ıık-11- uzaklaşan ve artık bir daha .. bir daha 

ta:an adam. on .. dönmiyecek olan trene dikmişti ... 
////.TY.7.:ıı::Qır.ı:;'Z.1!J".'T.TAll-"'r/7jrzzzzz7TL:r/Z'Zh !!:l • . .. / 
iZMİRDE İLK DE.FA 

YENi SiNEMADA 
Zengin şaheser fiJimlcr hııitası... Görülnoemq llİI" mu.vaffakıyetle devam 

eıliyor .• 

GANUSTERiN KARiSi 
AJCİM TAMİROFF • ANHA M A. f • VONG ..................................... 

ÖLDÜREN AT 
·-·····-·····----........ TANBDLU ZİYAR HALKLA TEMASLAID.. 

Yıldırımdan çılıan 

S 1 ıV E M A S J :.°c:i:z':;::~a ,,,,. nız filinin bedii tasviri ile iktifa edilmiş 
bir heyecan anlatılmıştır. Sanat bakı -
mından tBüylik vaı .. in hakiki değeri 

Yine bu harta ailevi bir ınevnıdan alınmq •on derece<le nelis ilci filim 
takdim ediyor .. 

SEVGİLiDEN GELEN 
(LE MESSAGER) 

Kentlisini her keste11 iistiin girme neticesi elindeki işi kıcybcden !tir ada
lllın hayatı miiddetince ıstnıı•ı, UJ'.111l müddet ailes.iaden ayrı yapıaesı 

neticesi ha.uI rılaR e!İlll vaziyeti gösteren btL güzel fiWn 

.JEAJI P. AVMOin' • JEAN GABİN Gaby lforley 
gibi Fransız sinema halmaın en Jlamtlar arlistlel'i t afındaa temsil edilmlştd 

AYRICA: 

BARONES VE UŞAGI 
ANHA BBLLA • Wtı.iAM POVEL... 

tarllfından temııil edilnıit sem derecede cflenceli büyiik komedi ... 

Dün sabah vilayetin muhtelif yeı·le
rine şiddetli yağmurlar yağmağa başla
mıştır. Sabah altıyı on geçe Urla iskele
sinde Haydara aİt ve Yaşarın isticarın
dalci mağazaya yıldırım isabet etmiş ve 
yangın çıkmıştır. Çıkan yangın genişli.

yerek içinde üç bin kilo ot ve 2000 kilo 
saman bulurum bn mağaza tamamen 
yanmıştır. 

- *Çocuk dergisi 

ise ancak onu beyaz pc·rdede görmek v< 
takdir etmekle mümkündür. Biz, okur
larımızı ince zevkleri ve tahayyülleri 
ile başbaşa bırakarak sadece bu iddia! 
müsabalcanıu seyircilere büyük hediye- .; 
ler vadettiğini bildirmek iiteriz. 
Elhamrmın bu maksatla hazırLadığı 

müsabaka programını mutlaka arayınız. 
Orada bakikalen güveııle- beyaz perde- • 
ye konulan filmlerin gururnnu taşıyan 
bir müessesenin seyircilerle olan yük· 
sek alalca.sını göreceksiniz., 

Çocuk F.siı:geme K\ll'Ull\tı gmel ıner- ---/;;--
kezi tarafından çıkarılmakta olan (ÇO- Bir )JGl'alama laadisesi 
CUK) adlı derginin (12 ) uncu sayi'ı Kemalpaşa kazasının Orta Kızdeoılı 
çıkmıştır. köyünden 13 yaşında Üımnüyü kaçtr-

Yurd yavrularmın sa-lık sosyal kül- mak is+Jyen Hasan Kırcan ve K.Bz.ı.ın 

türel durumlarının inki fına hizmet Dökümcü. zavallı kııı ve annesi Hatitt-
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Arasıra 

Kırkından sonra 
çalınan sazlar 

--<>---
Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ 

,, 
ovyet Rusya kendine karşı her 

darbeyi ayni derece şiddetle 
mukabele ve reddetmek azmindedir,, 

Kırkından sonra saz çalmağa kalkmış. 
Sözü kırk yaşının tekamül merhalesi ha
ta, inhitat başlangıcı olduğunu, kırkın
dan sonra yapılan işlerin tabir caiz ise 
cılk çıkacağını ifade etmektedir. insan 
arzuları için ömür cidden kısadır. Kırk 
yaşına gelen adamın elinden sazı alıyor
lar, mızrabı notası boş kalıyor. 

- Sen artık kırkına girdin, diyorlar. 
Hele elli oldu mu, vaziyet büsbütün 

belli .. Londra 11 (ö.R) - Dün akşam B. 
~talin komünist partisi kongresinde bü

yük bir nutuk söylemiştir. Dört saat sü
ren bu nutukta komünist partisi genel 
eekreteri şu son seneler tarihinin bir tab
losunu çizmiş ve Sovyetler birliğinin git
tikçe artan kuvvetile dünyanın diğer kı
aımlannda hüküm sürdüğünü iddia ettiği 
ekonomik ve siyasi buhranlar arasındaki 
tezadı göstermiştir. 

B. Stalinin fikrince, Almanya, Italya 
ve Japonya ekonomileri dahildeki istih-
18.k kudreti zararına tensik etmektedirler. 
Japonya Çinde vasi araziyi gasbetmiştir. 

ltalya Habeşistanı, Almanya da Avus
turya ve Sudet arazisini ele geçirmiştir. 
Fakat bu yeni emperyalist harbinin hu

ausiyeti dünya harbı şekli almamasıdır. 
Müteamz devletler, mufrit olmıyan 

milletlerin menfaatlerine her şekilde te-

doğru çevirmeğe ve sonra Sovyet Ukran
yasına karşı bir hücuma girişmeğe teşvik 

etmektedir. Muazzam Sovyet Ukranyası
nm küçücük Karpat Ukranyası muhtari
yet hükümetine ilhakı fikri gülünçtür. 

Sulhçuluk ve silahsızlanma projeleri 
artık ölmüş ve gömülmüştür. Sovyet 
Cümhuriyetleri birliği hadiseleri cereyanı 
karşısında lakayıt kalamaz. Bu sebeple 
askeri kuvvetlerini mühim mikyasda art
tırmıştır. Sovyetler birliğinin harici siya
seti bir sulh siyasetidir. 

Keza bütün milletlerle ticari münase
betlerin inkişafına matufdur. Sovyetler 
birliği sulh ister. Fakat taarruzkar tehdit
lerden korkmaz. ihtiyaç halined bunlan 
defetmeğe hazırdır. Sovyetler birliğinin 
gayesi, istiklalleri için mücadele eden ve 

mütearrız devletlere şikar vaziyetine dü
şen milletleri himaye etmektir. 

cavüz ediyorlar. Bunlar, lngiltere, Fran- Bundan sonra dahili siyase~e geçerek 
ııra ve Amerikadır ki mütearrızlara taviz B. Stalin bunu teferrüatile tetkik etmiş 
Üzerine taviz yapıyorlar. Onların taar- ve tasfiyeden sonra Sovyet rejiminin za
ruz siyaseti karşısında kollektif emniyet afa uğradığını reddetmiştir. Bilakis casus 
aİyasetini terk etmelerinin ve ademi mü

<ıahaleciliğe kapılmalarının neticesi ola
rak kendi zararlarına, kısmen de kendi 
auç iştiraklerile dünya yeni bir taksime 
uğramışbr. Bu ademi müdahale siyaseti 
mütearriz devletlerin harp bataklığına 
aaplanacakları ve zaafa düçar olacakları 
Umidile kabul edilmiştir. 

B. Stalinin iddiasınca mütearnz olmı
yan devletlerin ademi müdahale siyaseti 
bir bakımdan Almanyayı tazyıkini şarka 

ve katillerin bertaraf edilmesile rejimin 
kuvvet bulduğgunu beyan etmiştir. Hü
kümet şimdi ekonomik faaliyetleri geniş
letmek, hayat seviyesini islah etmek ve 
siyasi hayatı demokratlaşbrmak maksa
dını takip edecektir. 

Faris, 11 (Ö.R) - Komünist kongre
sindeki nutkunda bay Stalin Karpatlar 
aıtında küçük bir Ukranya muhtariyer 
tinin tesisini Ukranyayı Rusyadan ayır
mak için hareket noktası yapmak isti-

e a ı 

yenlerin hesaplariyle alay etmiş ve Al
manyanın münhasıran Şark, yani Sovyet 
Rusyaya doğru ilerlemek maksadiyfo 
garbi Avrupada ve müstemlekelerdeki 
müddeiyatından feragat etmesine ihti
mal vermediğini söylemiştir. 

Rusyanm harici siyaseti hakkında B. 

Altmış ile yetmişe işi bitmiş güzel bir 
kafiye oluyor. 

Seksene varanlara murassa bir sıfat 

veıiliyor. Seksenlik 1 Doksanlığa ne ba
kan ne de acıyan kalıyor. 

Şöyle ibret gözile insan hayatına bir 
bakın vallahi fasafiso 1 

Stalin şu izahatı vermiştir : 
•Sovyetler birliğinin başlıca kaygusu Bu yazılarımı okuyup ta Kemal Kamil 

daima sulhun muhafazasıdır. Birlik, ken- de hayata kötü bakıyor demeyin .. Bence 

dis. k . t ··n · besli insan ne kırka ne elliye ne de altmışa me arşı aynı emayu erı yen b 
ıl k ı 1 . . .. b ti . . akmalı ... men e et er e, ıyı munase e erını mu. 

haf tm v t k · nıazı"de 1 Züğürt tesellisi zannetmeyin, işin yaş-aza e ege ve a ;;vıyeye o.-
d v d d k tir Komştı de da değil başda olduğunu bilmeli ... Hani 

ugu erece e arzu eş · v- b" k d 
!etlerle dostluğumuzu muhafaza etmek ır şar ı var ır: 
azmindeyiz. Şu şartla ki bu memleket- « Ihtiyar olsam da gönlüm tazedir.» 
lerin hükümetleri Sovyetler Birliğinin Bu şarkının manasını iyi kavrayıp gön
tamamiyctini ne bilvasıta, ne bila vası- lü taze tutmalı.. Yaşı kırkı geçmişlere, 
ta ihlale teşebbüs etmesinler. Birlik tu- elliliklere, hatta yetmiş1ik, seksen1iklere 
arruza karşı istiklallerini müdafaa eden benden nasihat... Kırkı geçtin diye sazı 
ınilletlerc müzaherete dalına karar ver- sakın elden bırakmayın. Kırkından sonra 
miş bulunmaktadır. Sovyet tamamiyeti- saz akordu pek zevkli o1ur... Elbette 
ne karşı hücumları her darbeye ayni de- curcına çalacak, gazel okuyup aranağme
rece şiddetli bir darbe ile mukabele ede- si yapacak değilsiniz... Şöyle hafifden 
rck reddetmek azmindedir. » ağır aksak peşref tutturmak manasını 

B. Stalin bundan sonra Sovyetler bir- bilerek güftelerini duyarak bestelemek
liğinin siyasi ekonomik ve fikri vaziye- deki zevk vallahi genklikte yoktur .. 
tini tetkik etmiş ve birliği teşkil eden işi fazla ballandırmıyayım, Kemal Ka
bütün ahalinin manevi ve vatanperv')- rnil bu defa da ihtiyarlan başdan çıka
rane tesanüdünü memnuniyetle selam- rıyor diyecekler ... 
laıruştır. Bunu müteakip Alman, İtalyan Siz beni dinleyin kırkından sonra hiç 
ve Japon siyasetlerinin tevafukuna emin saz bırakılır mı? Bilakis çalın ... 
bulunduğunu ve bu üç devletin İngil- Elde kuvvet .. Notaya dik.kat .. Ahenge 
tere, Fransa ve AmeriKa zararına ola- riayet olduktan sonra alt tarafı laf ve 
rak dünyayı yeniden paylaşmak niyeti- keu.aftır vailahi. ... 
ni beslediklerini söylemiştir. - -*--

• o ı 
Seçİ m işleri 

Ankara, 11 (A.A) - Haber aldığınn
za göre yurdun her tarafında ikinci Bir Çin ge 

--------------....----- . müntehip seçimine 15 mart 939 günü 

Japonyanın çıkardığ-i 3 milyon k 
başlanacak ve mebus seçimi de takribe~ as ere =~ 25 ine doğru tamamlanmış ola-

karşı Çinin47 milyon askeri vardır. 
Sunking, 11 (A.A) - Uzun müddet hülyasiyle silah altına almış bulunuyor

Japonyada kahnış ve Japon işlerinde ih- lar. Bianealeyh ellerinde ancak iki mil
tısas sahibi bir Çin generalinin hesapla- yon kişilik bir ihtiyat kuvveti kalmış 
l'ma göre Japonyanın müsellah kuvvet- demektir. Halbuki Çinin elinde askerlik 
]eri için ancak 3.000.000 askeri vardır .. edebilecek daha 47 milyon genç vardır. 

haber alan Çin kaynaklarından bildiril
diğine göre ahiren Kuom.intangdan ih
raç edilmiş olan eski başvekil Van Çin~ 
Vay Avrupaya gitmek fikrinden vazgeç
miştir. Venediğe giderek orada Japon 
generali Mitsui ile görüşecekti. Asyatik 
nazariyeye müsteniden bir sulh akdi 

Mi!letler Cemiyeti 
----'~---

içtima a yardım 
şubesiınüdürünün 
Türkiye ziyareti 

---&--

SAHJFEJ 

Yeni e 
Yeni mühiro sim la 

·riHyo bulunacağı il 
Ankara 11 (Hususl) - Seçim hazırlıkları devam ediyor. Seçimin 

kat'i olarak Martın yirmi altısında ikmali anlaşılmaktadır. 
Beşinci Millet Meclisi azalarının hemen yarısının m ebus namzedi 

gösterilmiyeceği, yeni mecliste mühim ve yeni şahsiyetlerin yer ala· 
cağı bildirilmektedir. 

Mangal zehiri ile bir kız öldü 
Anası babası da hastaneye kaldırıldı 

İstanbul 1 1 (Hususi) Galatada Kapı içinde oturan Refik'in kızı 
Meryem sabah yatağında ölü olarak bulunmuştur. Meryemin yattığı 
odaya mangal içine konmuş yanmış odunlardan çıkan gazla zehirlene• 
.rek öldüğü anlaşılmaktadır. Ayni odada yatan kızın anası ve babası da 
baygın bir halde bulunmuşlar ve tedavi edilmek üzere hastaneye kal
<lmlmışlardır. 

lstanbul barosu istifa eden reisin 
istifasını kabul etmedi 

İstanbul 11 (Hususi) Baro bugün toplandı. Toplantıda geçenlerde 
istifa eden baro reisinin istifası meselesi görüşüldü. Bir çok avukatlar 
söz aldılar. Münakaşalar oldu. Neticede büyük bir ekseriyetle istifa 
reddedildi. 

Yeni kurulan 
kulübünde 

Antakya atlı spor 
yapılan toplantı 

Antakya 1 O (A.A) - Anadolu Ajansının hususi muhabirt bildi
rıyor: 

Açıldığını evvelce haber verilen Antakya atlıspor kulübüne dahil 
olmak istiyenler askeri mümessillik binasında bir toplantı yapmışlar
dır. Toplantıda askeri mümessil Kurmay Albayı Şükrü Kanadlı da 
bulunmuştur. Kulüp binicilik, atıcılık, dağcılık olmak üzere üç koldan 
teşekkül etmektedir. Kulübe bir çokları aza kaydedilmiştir. 

Başkan ve genel sekreterden başka idare heyetine Vedi Karabay, 
doktor Mitat, Remzi, Siboz, Nuri Aydın, Hüsnü Şemsettin, Memer 
Burç ve Alemettin iskif seçilmişlerdir. 

Ceyhan nehri taştı_ 
Köylerle münakalat kayıklarla 

' . ı temın o unuyor 

Adana 11 (Hususi) -Ceyhan taşdı. Ovanın bir kısmını sular kap· 
ladı. Köylerle münakalat kayıklarla temin edilmektedir. Zarar yok· 
tur. 

Bu günden itibaren /span yol mültecileri 
vatanlarına dönebilecekler 

Paris 1 1 ( ö.R) - Başvekil B. Daladiye bu sabah maliye nazırı B. 

Tokyo, 11 (AA) - Mebusan mecli
sinde İngilterenin Çine verdiği istikraz
dan bahseden hariciye nazırı Arita ez
cümle demiştir ki : 

İngilterenin bu jesti Çan - Kay - Şeke 

Geçen sene tahrir nüfusuna göre Japon
yanın nüfusu 71 milyon 200 bin olu-p 
bunun 35 milyon 700 bini erkektir. Bu 
takkamdan askerlik yaşı dışında bulc
rıan 12 milyon 300 bin ve vücutça as
kerliğe müsait olmıyan üç milyon 716 
bini çıkarırsak geriye ancak sekiz mil- bir müzaheret ve binnetice Çini tutmı.>J~ 
yon 520 bin kişi kalır ki, bu eli silah tu- demektir. Japon hükümeti Londra hü
tabilecek: Japon erkeklerinin yekfuıu- kümetine bir protesto göndermeği dü
dur. Sn 18 sene içinde ise Japonya an- şürunektedir. 

Renoyu kabul etmiştir. Hariciye nazırı B. Bonne de lspanya masla
hatgüzarı B. Kinyones de Leon ile görüşmüştür. B. Bonne Fransada 
bulunan lspanyol mültecilerine lspanyol hududunun açılması için 
mükerreren hararetle israr etmişti. Nasyonalist hükümetinin mümes· 
~-sili bu sabah hükümetinin cevabını getirmiştir. lspanyol otoriteleri bu 

&P-..CRıe!IJl~Mlll! ı ıımw;ı:a ı ı P"*" .:ıgünkü 11 Marttan itibaren mültecilerin vatanlarına avdeti hususunda 

~Tayyare Sineması.· .. 7hududun açılması için tedbirler almışlardır. Bu suretle ispanyaya gi· 
~ • y ~ r.ebilecek mülteciler, ilk günlerde avdet etmiş olanlara muadil ola-

İstanbul, 11 (Hususi) - Milltötler ce
miyeti içtimai yardun şubesi müdwü 
Ştayn geldi. Yarın Ankaraya gidecektir. 

için İtalya ve Alınanyanın müzaherctı- İk.tısat vekaleti ile temaslarda buluna
ni elde etmeğe çalışacaktı. Asyatik na- caktır. 

zariyesi Asyayı beyazların tahakkümün
den kurtarın~ için Çin ve Japonyanın 
iş birliğidir. 

B. Van Çing Vay Venediğe kendi ye
rine bir mümessil gönderecektir. 

cak iki milyon 988 bin ki§iyi silah al- Başvekil Hirenuma da' İngiltereye Paris 11 (Ö.R) - Mülteci Çinde Köy
tına alarak askerlik ettirmiştir.. Tallın karşı hükümetin ne gibi bir tedbir ala- linden santral Niyuz ajansına bildirili
\1e terbiye gören Japon erkeklerinin ye- cağı hakkında sorulan bir suale şu ce- yor : Hanyan adasındaki Çin garnizonu, 
kfuıu bundan ibarettir. vahı vermiştir : başı bozukların da yardımiyle Japon iş-

Çin generaline göre Japonya Çin ihti- Japonya uzak şarktaki politikasının gal kuvvetlerine karşı kudretle muka-
Iafından yani 1937 temmuzundan beri önüne çıkacak bütün mamaları bertaraf vemet etmekte ve onları ağır zayiata 
Çinde askeri harekatta bulunmak üzere edecektir. · uğratmaktadır. Japonlar adaya takviye 
34 fırka tahşit etmiş bulunuyor ki bun- Suııking, 10 (A.A) - Central Daily kuvvetleri göndermeğe mecbur kalını~
ların 18 i tamamiyle Japon askerinden, Nevs gazetesinin bildirdiğine göre Hay- lardır. Adanın biricik limanı olan Ay-
11 i Mançurililerden, üçü Korelilerden nan adasında askeri vaziyet heyeti umu- veyoda bir hava bazi tesis etmişlerdir .. 
ve ikisi de Formoselilerden mürekkep- miyesi itibaı·iyle istikrar bulmuş gibi Beynelmilel bazı hükümlere tabi · olan 
tir. Bundan başka Japonlar 800 bin Çin- bir vaziyettedir. Fakat Japonların ka- Eyübi - Fonçenan yarımadası karşısın
liyi de cebren silah altına alınışlarda-. yıbı beş bin ölüden fazladır. Çin çete- dadır. Yarım düzine kadar Japon harp 
Ancak bunların ilk fırsatta Japonlar icleri halen adanın dağlık kısmına iltica gemisi Hanyaıı boğazını nezaret altında 
aleyhine kıyam ederek vatanlarına hiz- etmişlerdir. Buradan adanın beş eyaleti tutmaktadır. 

~ Ummni harbı dogman caktır. 

~ SARAYBOSNA Al h d·ı . 
~ ı::Acu~ı ı,ı,, man ya u ı erı 

~ ULTIMATOM i filminde yakın bir tarôlün canland•-

~. MİLt.' ;:::ziH § i lstanbulu teşrifi ve zengin telerrüat. ~ 

~ 8u6iiiı-sE;"AiısiAa -: ,,; 
5 1- 3 - 5 - 7 \1e 9 DA.. Saat 11 
~ de Halle seansı, hususi 30, diğer,, 
~mevkiler 20 KURUŞTUR.. ~ 
~ -~ 

Alman ordusunda askerlik vazifelerini 
yapmak şerefinden mahrum edildiler 

Berlin 11 (ö.R) - Alman ordusu baş kumandanı sıfatile Hitleı 
bugün üç büyük ordu kumandanlarını kabul edecektir. Alman yahu
dilerinin askerlikten büsbütün istisna edilmeleri hakkındaki emirname 
nesredilmiştir. Yahudilere orduya intisap şerefinden mahrum edilen 
hukuku umumiye mahkumları gibi ademi ]iyakat vesikası verilecektir. 
Alman idaresi altına geçen Çekler de askerlikten istisna edilmişlerdir. 
Hitlerin son nutkuna uygun olarak Alman askeri makamları Alman 
ordusunda gayri mütecanis unsur bulundurmamak kararındadırlar. 

met edeceklerine şüphe yoktur .. Bugün arasındaki yollarda Japon nakliyatını 
Japonlar seferler edebilecekleri mecmu 1 hücumlariyle gü.~leştkmektedir. 
kuvvetin beşte ikisini Çini zaptetmek Şanghay, 11 (O.R) - Umumiyetle iyi • •• BUGÜN 

E l:AHA.MBA SiNEK ASIND ıl_ 
LALEDE 

•••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••• 
EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR PROGRAM 

ı .. Canilerin barbarların yarattığı harika 
KAÇAKÇILAR AUASI 

2 •• Yüzlerce mahlılimıarın yarattığı harilıa 

CEHENNEM MAHKÜMLARI 
3 ··Milli Şefimizin istanbula 

tesrifleri merasimi .. 'l'ürlı~e 
4 • 5 •• METRO JURNAL •• MİKİ ... 
6 •• FRAGMANLAR 

SEANSLAR 
10.30 - 13.45 - 17.00 - 20.15 ~ 

~1 .... iila .... IR•••!Jl!!l .. S•a.-. .. iliiEE*WEiiiFIU::B ................ ,fi ~\ 

•• 
BUGUN 
••••••••••••••••••••••••••• 

SENENİN EN B"ÜYÜK SİNEMA HADİSESİ 

LİİİSE RAİNER ·FERHAD GRAVEY • MİLİZA KORJVS 
tarafından yaratılan 

•• •• 

•• 
BUGUN 
• •••••••••••••••••••••••••• 

BU UK VALS 
Muvaffakıyetin en yüksek kademesine yükselerek sayın İzmirlileri hayran etmekte devam ediyor .. 

Programa il:hc olarak: Milli Şefimizin Ankarada Lıgiliz sefirini kabulü - İsalkan antantı Hariciye nazırlarının Bükda hallan dileklerini dinleyişi, Üniver
siteyi ziyaretleri ve gen~liğe hitaben irad buyurdukları tarihi nutukları - Btanbulu teşrifleri, Dolınabahçe sarayınreşte toplantıları ... TÜRKÇE İZAHLL. 

SEANSLAR : Her giin 1.30 - 4.00 - 6.30 ve akŞanıları 9.00 da başlar ... Cumartesi ve pazar 11 de .• TELEFON : 2573 



SABIFE4 rEJrıA.sın 

--CASUS KADIN--92 
~ 

Katinka Karlova'nın 
MACERA ları 

Nakleden : HA.SiP ADAMOGL!U .. 

-14-
rarun. Ne olursa olsun bu kadın elim -
il.en lrurtulamıyacaktır. Çünkü casus 
'Olduğuna göre kendisini tehdit ile arzu
larıma, hem de hiç bir masraf yapma -
dan boyun eğdireceğim! dedi. 

Dülc Havan kararını hemen tatbik 
etti. Bütün geceyi, geceden sonra da 
ertesi günü Karyola altında geçirdi. 
Ancak dansöz tiyatroya gittiği vakıt bu 
ihtiyari mahpesten çıktı. 

** Ertesi giin Karlova şu mektubu hay-
ret ve ıstırapla okudu: 

cBayan Katinka Karlova: 
«Korkarım ki sizi bu kadar seven, 

sadık ve vefakar bir 3şıkmızı reddettiği
nizden dolayı çok pişman olacaksınız! 

cBen de maalesef arzederim ki, hak
kınızda bazı şeyler haber aldım. Bu ha
berler sizi çok alakalandıracak ve za -
rara sokacak mahiyettedirler. Bunlar 
benim ellinde çok müthiş silahlardır ve 
size ne demek istediğimi de tabii anla
maktasınız. Bunun için vaı:iyeti soğuk
kanlılıkla muhakeme etmenize intizar 
ediyorum. Ve bana hususi bir randevu 
verirııeniz ne demek istediğimi size da
ha açık olarak izah edeceğim. 

•Vaz.iyetlnizin çok nazik, sizi tehdit 
eden tehlikenin çok büyük olduğunu bir 
an bile unutmamaluıınız. 
cŞunu da ilive ediyorum, ben inatçı 

bir Ispanyolum, sizi mutlaka kendime 
mal etmek istiyorum. Bunun için her 
çareye baş vuracağrmı, hiç bir netice 
elde edemezsem intikam alacağımı ha -
her veririm! 

Sizi pek çok seven 
Dük Havan de Los KretanoS> 

bilmesine imkin yoktur. Ekser dansöz
lerin casusluk yaptıklarını hesaplıyarak 
bu tehdidi savuruyor .. dedi. 

Ve, böylece hareket etti. Dük Havan~ 
bir cevap bile v<rmedi ve mektubunu 
parçaladı. 

Dük Havan, yine meyus olmadı. KC'!'l
di kendisine: 

- Ala.. dedi. Bu budala kadın Hanı 
harbı kabul ediyor. Çünkü L panyada 
zabıta veya mukabil casus te~,til.ıitı ta
rafından rahatsız edilmiyeceğine emin
dir. Bizim memlektt nedense yabancı 
devletler hesabına casusluk edenlere el 
bile sürmiyor. Fakat ne olursa olsun, 
bu kadın ya Parise, yahut Londraya 
gidecektir. Ben de o zam:ın arkasından 
gider ve silahımı orada kullanırım. Bu 
silillı en ziyade Pariste geçer! Biraz da
ha sabır. Sabred~n hiç bir zaman kay
betmemiştir. 

Dük Havanın dii4ünceleri çok yerin
de idi. 

Karlova, hatasını daha koyulaştırmak 
istiyormuş gibi Dük Ha' ana zerre ka
dar iltifat göstermedikten başka, onun 
bulunduğu yerden hemen kalkıp gidi
yordu. 

Fak.at hadiseler, Dük Havanın işleri
ni kolaylaştıracak şekilde inkişaf etme
ğe başladı' Bir gün gazetelerde, meşhur 
rakkase Katinka Karlovarun Parise gi
deceği haberi çıktı! 

Karlova ve meru;up olduğu balet he
yeti Pariste hazırlıklarını tamamlıya -
rak ilk temsilleri vermcğe başladığı sı
rada hala Karlovadan wrre kadar yüz 
bulmıyan namerd lspanyol, müstear 
bir isimle Fransız ikinci bürn riyaseti -
ne bir ihbarname gönderdi. 

···BİTMEDİ·-

Piyango 
8531 Numara 

15000 lira hazandı 
- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA -
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Kızılay reisl1ği 
Ankara, 11 (A.A) - Başvekil Doktot 

Refik Saydamın bugünkü vazifesi icabı 
olarak Kızılay feisliğinden. çekilme.i 
üzerine açılan reisliğe 11 mart 939 tari
hinde toplanan umum! merkez tarafın
dan Beyazıt mebuw Dr. Hüsamettin 
Kural seçilmiştir. 

-*YAKALANAN 
KAÇAKÇILAR 
Ankara, 11 (A.A) - Geçen bir hafta 

içinde gümrük muhafaza teşki!Mı tara
fından Suriye hududunda 39 kaçakçı, 
817 kilo gümrük kaçak malı ile 2Z kilo 
500 gram uyuşturucu madde, 123 Türk 
lirası, bir silah, 30 mermi, 5 kaçakçı hav
~anı, 112 kesim hayvanı ve İran hudıı-

Yukarıda da yazdığımıı: gibi, Karlo
va, esrarına bu Ispanyolun ne .suretle 
ve ne şekilde vakıf olduğunu bilmiyor
du. Kendisinin bir casus o:ıduğuna Mad
ridde hiç bir kiınsenUı vakıf bulunma
aığına da şiddetle emin idi. Fakat, Dük 
Havanın sırlarına vakıf olduğu iddiası 

da sarih idi. Bununla beraber omuzla -
rını silkti: 

li!liir~~~~~diiiK2;;ii;iiiiıliiiİ~ [dund~ 13 kaçakçı, 163 kilo giimrük ve 
!! l>"~ - inhisar kaçak malı ile dört silah, 32 mer-

23 NiSAN mi, iki kaçakçı hayvanı ele geçirilıniş-
ÇOCUK BAYRAMI tir. 

- Bu edepsiz lôpanyol, kalbimi bu 
hileli ve zorlu tedbirle zaptemek isti -
yor. Bekle!<ln dursı.m! Benirn sırrımı 

Esnaf ve tüccarlarımıza : "" 
Çocuk bayramı yaklaı;ıyor. Bayram
da q(rınlerinizi çocukları ilgilendi
recek •urette Wılemeğe §imdiden 
hazırlanalım. 

Kürtdağında •• 
Mitralyözlerle müsellah üçyüz kişilik 
bir çete Fransız Suriye kuvvet eri 

tarafından takip edilmektedir 
Halep - 46 Müridin •ilahlariyle bir

likte yakalana.ak Halebe getirilmesi ve 
tevkif edilmesi Kürtdağındaki Müritler 
araemd.a ıiddctli bir galeyan uyandırmış
br. Bu galeyanın tesiriyle Zaytun Ak ka
takolu Müritler tarahndan basılm!f ve iki 
jandarma öldürülerek dört jandarma da 

esir alınıp dağa kaçırılmıştı. 

Bu hidise üzerine F ı:an?Jız ve Suriye 

makamları Kiirtdaimda daha fiddetli bir 

harekete geçmeğc karar vermişler ve bu 

münasebetle f.iiz meydanına bir Fransız 
bölüğü i1e Suriye jandarmalarından bir 
müfreze gönderÜmiftir. Bu kuvvetler. 
300 kişiden mürekkep olan ve mitral
yözlerle müsellah buluBan Müritleri ten
kil için harekete geçeceklerdir. Fransız 

kuvvet1erine tayyareler de iştirak etmek
tedir. Kürtdağında kanlı çarpışmaların 

vukuuna intizar ediliyor. 

-*Rekor kıran 
bir inek 

Londra, 11 (Ö.R) - İngiltcrede bir 
inek senelik süt verme rekorunu kırmıı;
tır. Bir seneyi doldurmasına daha yir
mi dokuz giin kaldığı halde, inek 336 
gün zarfında 18172 litre süt vermiş ve 
tam bir senelik süt mikdariyle rekoru 
tutmakta olan Amerikalı bir ineğin se
nelik süt mikdarını şimdiden 19 buçuk 
litre geçmiştir. 

- *lrlandalı suikastçıların 
muhakemesi 

Londra, 11 (Ö.R) - İngilterenin 
muhtelif yerlerinde infil3.l<lara sebep 
olan yedi Irlandalı müfritin muhakeme
si bitmiştir. Bunlardan beşi yirmi sene 
küreğe, birisi 14 sene ağır hapse, bir 
kadın yedi sene hap<;e mabk(lm olmuş

tur. -·-HİNDiSrAN 
Kongresinin lıabul 
ettiği lıararlal' 
Londra, 11 (Ö.R) - Milli Hint kong-

Milli küme maçları 
Maclara 

' 
edildi, 

ait f ikistür dün mıntakaya tebliğ 
ilk korfılaşma 19 Marttadır 

Milli küme haricinde kalan takımlar arasında 
da bir tur11ova ihdas edilmiştir 

J~,e gelmui mııkarrer bu!unaıı Beşiktaş takımı 

Milli küme maçlarının Ankara, İs
tanbul ve Izmirde 19 Mart Pazar giinü 
haşlaması takarrür etmiş ve keyfiyet 
beden terbiyesi teşkilatı tarafmdan üç 
mıntakaya tebliğ edilmiştir. Maçlar, h.,.. 
hangi mücbir hir sebep olmazsa, 2 Tem
muz tarihinde ikmal edilecektir. 

Bu sene de plasman maçlarının hası
llltını umuınl merkez. toplıyacak, vergi, 
stad hissesi ve hakem masrafları çık -

tıklan sonra maçların hitamında alaka
dar kulüplere t:tksim edilecektir. 

Deplasman maçlarının yol masrafını 
federasyon verecektir. lzınire gelecek 
takımlara 600, Ankaraya gidecek takım
lara 500 lira yol masrafı verilecektir. 
Maç hakemlerini federasyon tayin ede
cek, yan hakemlerini federasyonun ta
yin edeceği orta hakemleri tayin ede -
cektir. 

Milli kümeye girmiyen takıınlaı • ça
lıştırmalı: için Istanbul, Izmir ve Anka
rada iki devreli müsabakalartcırtip edil
miştir. Bunlar milli küme maçlarından 
evvel oynanacaktır. Bu müsabakalar 

sonunda birinci çıkan takımlar Ankara
ya giderek, milli kümeden seçilecek en 
eyi dört takımla Ankarada bir turnova 
yapacaklardır. Bu tumovanın galibine, 
<Beden terbiyesi> kupası Ve!'ilecektir. 
Thi sene milli küme birincili~ini kaza
nan takım, her zaman milli kümeye gir
mek hakkını kazanacaktır. 

Milli küme maçları fikstürü hazırlan
mıştır. Izmirde yapılacak maçlar şun
lardır: 

IZM1RDEK1 MAÇLAR 

19 Martta Doğanspor - Ateş takımları 
Aalsancak stadyumunda karşılaşacak -
!ardır. Bunlar mağlôp için l, beraber
likte 2, gıılip takımlar için 3 olarak iti
bar edilecektir. 

24 Mart tarihinde Izınire gelecek olan 
Istanbulan Beşiktaş takımı 25 Martta 
Doğansporla, 26 Martta Ate; 1.ak:ımiyle 
karşılaşacktır. 

8 Nisanda A:nkaragücü ve Ateş ta -
kımlan IZmir stadında, 9 Nisanda da 
Doğanspor - Ankaragüeü taknnlan yi
ne lınıir stadında karşılaşacaklardır. 

28 Nisanda Vefa takııru Doğansporla, 
29 Nisanda Ateşle karşılaşacaktır. 6 Ma
yısta Doğan.spor - Ateş takımları karşı
laşması tekrarlanacaktır. 

13 Mayısta Fenerbahçe takımı Izmir 
stadında Ateşle, 14 Mayısta Doğanspor-

la karşıla§acaktır. 
28 Mayısta Demirspor takımı Izmire 

gelerek Doğansporla, 29 Mayısta Ateş
le karşılaşacaktır. 

10 Haziranda Galatasaray Izmirde 
Ateşle, U Haziranda Doğansporla kar
şılaşacaktır. 
IZMtR TAKIMLARININ SEYAHATt 
İzmir ikincisi Ateş takımı 2() Nisanda 

!zmirden hareketle Ankaraya gidecek 
ve 22 N"ısanda Ankaragiicü takımiyle, 

23 Nisanda Demirspor taknniyle karşı
laşacaktn. 

Izmir şampiyonu Doğanspor takımı 3 
Haziranda Ankara stadıncla Ankaragü -
cü takımiyle, 4 Haziranda Ankaranın 
Demir.mpr takımiyle karşılaşacaktır. 
İzmir takımlan mevsim esnasında Is

tanbula ikişer defa seyahat edecekler -
dir. 
Ateş takıntı 1 Nisan tarihinde Istan

bulda Vefa ile, 2 Nisanda da Fenerbah
çe ile karşılaşacaktır. Ateş takunı 24 
Haziranda Istanbulda Galatasarayla, 25 
Nisanda ise Beşiktaşla karşılaşacaktır. 

Doğanspor takımı 15 Nisanda Istan -
bul stadında Fenerbahçe ile, 16 Nisan -
da Vefa ile, 17 Haziranda Be:;iktaşla. 
18 Haziranda Galatasaray ile karşılaşa
caktır. 

Yani bütün takımlar birbirleriyle iki
şer defa kar ılaşmış olacaklardır. Bun -
!ardan bir maç. ta:lrunlarm kendi mınta
kalarında, ikinci maç, rakip takımın 

mıntakasında olacaktır. 

Yeni vapur 
siparişlerimiz 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

mulcavelede ıa.riı. edilen 1 3 mil yerine 
aneak 11 mil tutabilmiştir. B.. hadise 
üzerine Bremdeki Atlas fabrikaları Tür
kiye hesabına üç vapur inşası için vuku 

bulan müzakerelerde kazanlarda tidilit 
yapmayı reddetmiştlr. Bunun için neti .. 
celenmek üzere olan müzakereler bida· 
yette akinı kalmış ise de sonradan anlaş
ma yapılmışhr. 

Alman denizcilik mahfelleri Alman 
deniz inpahnm töhretini ihlil etmek 
istemedikleri için tadilat talebinde titiz
lik göstermitler ... 

Or. Şaht'!n 
seyahati 

1 Ammanda resi iki karar sureti kabul etmiştir. Bun- ------------------------------

!arın birincisi Çinde Japon taarruzunu Surı'ye .Jekı· anarşı· 
1 karışıklıklar takbih etmekte, diğeri ise daima Faşist a 1 

Berlin, 10 (A.A) - Dr. Şaht uzun Amman, 11 (A.A) - Filistin hadis.o-
devletlere müzaheret göstermiş olan İn-
giliz siyasetini reddeylemektedir. 

Trakvada 
ruğyanlcıra Jıarşı 
tedbirler ... 

sürecek bir istirahat seyahatine çıka-· ]eriyle alakadar olarak burada karışık
caktır. Dr. Şahtın yarın hareket etme>i !ıklar çıkmaktadır. Çünkü Filistin asi
pek muhtemeldir. Kendisi evvela İtal- !eri Erdende dolaşarak şekavet yapmak
yaya, sonra Mısıra ve daha sonra da İn- tadırlar. Şakiler Hıristiyan Arjan köy;i

giltere ve Hollanda Hindistanına gidc-ınü yağma etmişlerdir. Hüküm.et şakilc
cektir. rin sığındığı şimal dağlarını çcvirmeğe 

Salahiyettar mahfeller Dr. Şahta hü- karar verecektir. Şekavetten bizar olan Edirne, 14 (Hususi) - Trakyanın en 
kümet tarafından her hangi bir vazife 1 bir çok a•iretler temizleme teşebbüsüne münhit ve mahsuldar topraklarını teş
ver"-'· olduğu hakkındaki haberleri müzaheret etmektedir. Hükümet halkı kil eden Meriç sahilinin nehir mecrası-
~ nın dolması yuzun·· •• den her yıl mütead-kat'l surette yalanlamaktadır. mmurlara yardım ebneğe davey eyle---*-- ınİ§tir. dil defalar su baskınına uğradığı ve bu 

Norveç hariciye Dünya müstemleke yüzden Meriç sağ sahilindeki Bosna kö-

nazırının Paris haritasının de.ıı.i...,me yünün büyük tehlikeler atlattığı ma-
li "1' h1mdur. Bunu göz önüne alan Nafıa ve-

Seyahati saati çalmıs... kaleti geçen Yll verdiği tahsisatla bü-
Paris, 11 (Ö.R) - Norveç hariciye Roma, 11 (Ö.R) _..::Yarı resmt •Relaz- yük bir sed ve iki büyük mahmuz inşa 

nazırı bugiin tayyare ile Amsterdamdan yone İnternasyonale. risalesi neşrettiği ettirmişti. Bu sene de yeniden verilen 

geldi. bir makalede dünya ınüsteınleke harita- tah~isatla bu seddin takviyesine başlan---*-- sının günün ihtiyaçlarına göre tebdili 
mı~ır. 1 •it •aatinin çaldığını yazmakta ve şunu il.a- Ergene nehrinin Meriçe karıştığı Es

ngı ere ve etmektedir: •Almanya ve İtalya, lii- kiköy mevkiinde de sekiz küsur bin 
zumu halinde, silah kuvvetiyle adalet lira sarfiyle bir sedde ve mahmuz işi-

Frankoyu tanırken kazanacaklardır.• ne başlanmıştır. Uzunköprünün Eskikö-
muhariplik haklarını MU LADA yünde yapılmakta olan bu inşaat yakın-
tanımadı mı? Kayak sporu da bitirilecek ve önümüzdeki yıl içinde 
Londra, 11 (A.A) - D. N. B ajan- Muğla 1 1 (A.A) - Bir haftadanberi İpsalanm Sarıcaali köyü ile Enez yakın-

sıııdan : Göktepe ve Karlıkta kayak kampı ku- larında yeni bazı sed ve mahmuzlar in-
Dün akşını resmi bir kaynaktan bü- memurlara yardım etmeğe davet eyle- şa edilecektir. 

d1rildığine göre İngiltere tarafından .::~- bugün şehrimize donmüşlerdir. Gençleri- Geçen yıl yapılan •edde en küçiık 
neral Franko hükü=tinin t<lnıntnJ'l miz bu çallfmalarda çok İstifade gordük- feyezanlarcla bil~ su baskınına uğrıyan 
muhariplik haklarının verilrr.e$;.ini ta-1 lerinden her ~eue bu aylarda kanıp ku- Bosna köyü bu yıl bu 5.fetten korun-
mnırnun ctmemektP<lir Tacaklarını sevincle ~vlemektr: ·rleT. mu ·tJ.,!r. 
o viye.i ola- r., ..... n h 

Fransanın Ankara elçisi Beyruta gidiyor 
lstanbul 11 (Hususi) - Adan.adan gelen haberlere göre Suriyede 

hüküm süren anarşi sebebile Fransanın Ankara büyük elçisinin bu 
günlexde Beruta gideceği bildirilmelı:tedir. 

Diğer taraftan Suriyede Kürtdağındaki isyan devam etmektedir. 
Çeteler bir jandarma müfrezesini esir ettiler. 

Varşovada üniversitelilerle polis 
arasında bir müsademe oldu 

V arşova 1 1 ( ö.R) - Dün gece üniversite talebeleri ile polis arasın
da şiddetli arbedeler olmuştur. ilci talebe yurdunda yapılan araşbrma
larda on bomba, bir çok silah, korozit dolu şişeler, bir çok propaganda 
beyannameleri bulunmuştur. Araştırmalar,gece yarısına kadar devam 
etmiştir. Politeknik talebeleri daha önce bu teşebbüslerden haberdar 
edildiklerinden barıkatlar kurarak polisle bir ta§ muharebesi yapmış
lardır. Talebeden ve polisten bir hayli yaralı vardır. 86 talebe tevkif 
edilmiştir. Müsademe bir saatten fazla sürmüştür. 

Fransız Cümhurreisi B. Löbrön'ün 
Londra seyahati hakkında 

Londra 11 (ö.R) - Fransız Cümhurreisi B. ve Bn. Alber Lebrun'
un 21 Martta Londraya vukubulacak olan ziyaretlerine ait program 
neşredilmiştir. Bu programın bilhassa artistik ve kültürel tezahürlere 
ait kısımları çok zengindir. Bu tezahürat 19 Martta başlıyacak, 23 
Marta kadar devam edecektir. Bütün ziyaret, resmi kabul, ziyafetlere 
ve müsamerelere ait tafsilat dakikası dakikasına lngiliz ve Fransız 
radyo istasyonları tarafından neşredilecektir. 

.... . 
~ ' 
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DOKrORUN KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 

Hormonlardan 
rümatizma 

YAZAN: Dr. G. A. 

Müzmin rümatizma hastalığının ba
yanlarda ru.h.a çokça göriihne!i, hem de 
tam kadmlığm sonbahar mevsiminde 
başlıyarak kış mevsimine de sürmesi 
ötedenberi, yalnız hekimlerin değil, 
herkesin gözüne çarpardı. Daha elli ya
şına varınca diz kapakları şişen ve üst 
üste, faniladan uzun pantolun giydikleri 
halde gene bir ellerinde ha ton1a ve iki 
taraflarına sallanarak yürümeye mec
bur kalan bayanları elbette görmüşsü
nüzdür. 

Fakat hormonların işleri anla§ılıncı

ya kadar, kadınlığın bu hali çok çocuk 
doğurmuş olması.na atfedilirdi. Halbuki 
şimdi iyice biliniyor, bu rümatizma çok 
çocuk doğurmaktan değil, artık çocuk 
doğurnuyacak yaşa varmaktan yani 
kadınlık hormonlarının kesilmesinden 
ileri geliyor ve eczanelerdeki kadınlık 
hormonlarından lüzumu kadar şırınga 

edilince romatizma da geçiveriyor.Buna 
karşılık, kadınlık hormonları çağlıyan 

gibi çıkan bayan Faustlardan hiç biri
nin ne dizlerinde, ne de - bilhassa -
kollarında rümatizmadan şikayet ettik
leri işitilmez. 

Fakat, kadınlarla erkekler arasıncla 
müşterek olınakla beraber, kadınlık ka
rakterlerini veren tiroit guddesi hor
monlarının azlığı da, çokluğu da müz. 
min rümatizına ağrılarına sebep olur 
Bu ilmi hakikatin anlaşılmasında bizin 
memleketimizin de hissesi vardır: Yir
mi otuz yıl önceki Istanbulun zarif he
kimlerinden ve o vakitki hekim hoca
larından rahmetli Pepo Akşiyote Rönt. 
gen ışıklarile tedavi edilen bir hastanm 
tioit hormonları azalınca birdenbire 
miizmin rüınatizma ağrılarına tutuldUr 
ğunu haber verm· · ve bir laboraluvaı 
tecrübesi gibi olan bu müşahede de he
kimlik aJeminin hOljuna gitmiıti ..• Rü
matizma ağrıları bundan ileri gelince 
tedavisi de pek kolay olur. 

Tiroit hormonlarının azalması da, ço
ğalması da rümatizma ağrılarma sebep 
olması sağlık halinin devamı için hor
mon müvazenesinin ne kadar lüzumlu 
olduğunu bir kerre daha ispat eder. Za
ten dünyada her şeyin sdllmeti müva
zene haline bağlı olduğu gibi. .• 

Bu guddenin yanındaki küçük para
tiroit guddelerinin sebep oldukları müz
min rümatizma daha ehemmiyetlidir. 
Çünkü kemiklerin kireçlenmesi ışı"" 

bunlar hakimdir. Bundan dolayı, o 
hormonların bozulması oynak yerlerinin 
bitişerek hareket edememeleri gibi, en 
ağır şekilde müzmin rümatizmaya sebep 

olur. Böyle ağır Jekilde rümati:zmalar 
üzerinde yapılan ilk arqtırmalard~ La. 
taların yüzde yirmi sekizinde pa.ratiroit 

guddesinin fazla hormon ç1kardığı anla

şıldığından bu rümatizmanın her vakit 
hormon fazlalığından ileri geldiği Mt.nıl
m.ıştı. Bunun üzerine de ameliyat yapt .. 
lauk guddelerin küçültülmesi usul ol
muştur. Halbuki sonradan anlaşddığına 
göre hormonların azalması da ayni ağır
ları meydana çıkarır. O halde de ya 
gudde tehyiç olunarak gayrete getirilir, 
yahut dışarıdan paratiroit hormonu fl.

rınga edilir. Neticede. biti~miş, hareket
siz aciz kalmış oynak yerleri açılır ve hiç 
umut3uz yatağına serilmiş olan rümatiz

malı ayai:a kalkar, yürümeğe ba§lar. 

Böyle ayrı ayrı a-uddelerin bozulma
aiylc müzmin rümatizma meydana çıkın
ca, guddelerin hepsine ve onların çıkaz
dık.lart hormonların her türlüsüne hik.im 

olan, kafatu•nın içindeki mini mini ipo
fiz cuddesinin rümatizmaya yabancı. kal
ması. tabii, mümkün olamaz.. öteki 
guddelerin gösterdikleri marifetlerde de 
onun dahili yahut emri bulunduğu muh
temel olmakla beraber, İpoliz guddeoinin 
bir de. kendi başına yaptığı bir rümatiz
ma vardır. Bu rümatizma da oynak yer

leri bi~mez. faka.t aralarına au toplanır. 

üzerleri kızanı, oynak yerinde mühim 
bir iltihap varmıt gibi. Halbuki ipofiz 
guddeainin bozulmuuıdan başka bir "'Y 
değildir. 

Müzmin rümatizma çekenlerin bazı

lannda da bir kaç ııudde ve bir kaç tür
lü hormon bozulmuş bulunur. Rümatiz
malı şişmanlarda olduğu gibi. 

Rümatizmanın yalnız bir türlü oldu
ğu aanı1dığı zamanlarda deliliğin yetmiı 
türlüsü olur, derleYmit- Halbuki şimdi 

rümatizmanın çeşitleri yetm~i de geçi· 
yor. 

G.A. 

········································~· :i ÇOCUK zevk ve neşe kaynağıdır.: 
: Çocuğu ~v! .. her Ş«?yden mahrum E 
S yavruları da sevebilmek için yıldn S 
: bir lira verip çocuk Esirgeme kn-: 
S rumuna üye olalım!.. E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Evli olan Klark Gable Karol 
Lombard'la nasıl evlenecek? 

Son günlerde Hollivudun en şayanı 

dikkat dedikodusu Clark Gab1c He C<'
rolle Lombard arasında mevzuubahis 
olan izdivaçtır. Bir çok kimseler belki 
de: 

- Bu nasıl olur. Gable evli olduğu 
halde nasıl evlenir, diyeceklerdir. 

Filhakika Gable evlidir. Onun Ria's 
halen kendisiyle nikahlı bulunuyor. Fa
kat ayrılmaları gün meselesidir.. Hele 
Carole Lombardla evlenmesi bir giin 
meselesi sayılıyor ve gazetelerle sine. 
ma mecmualarını pek yakından alfıka

d:ır ediyor. 
Bir habere göre bu izdivacın hissi 

hiç bir noktası yoktur. İki tanınmış si
nema sanatkfu-ı arlık bekar hayatında 
~·orulduklan için, hayatlarım birleştir
meğe karar vermişlerdir. Bu izdivacın, 
ikisi için de bir yorgunluk kahvesi ola
cai,'I söylenmektedir. 

Diğer taraftan bir gazete haberi işe 

başka bir çeşni veriyor. Diyorlar ki : 
- Bu işte zararlı çıkacak olan taraf 

Carole Lombard tarafıdır. Çünkü Clark 
Gable, artık manen ve maddeten bit
miştir. Bütün meziyeti, mevcut parası
dır. Carole Lombardın sırf bu servete 

inan:ırak onunla evleneceği muhakkak
tır. 

Holivutta bir (Tay - Bebek) doğdu. sarfedilerek bir tarihi filmin çekilmesi rinde devam ediyor. Resimde gordüğı.i
Bundan daha tabii bir hadise olamaz. esnasında doğmuştur ve- filmin çevril - nüz. Anna Bella ile Ti-Pover öyle tipik 
Fakat bu küçük hadiseyi bütün Holivu- mesi kesilmemiş hadise, bir cuğur> te- bir vaziyettedirler ki, karıkoca olan bu 
dun heyecanla karşılamasının sebebi lakki edilmiştir. (Yandaki resim) Holi- çiftin daha balaylan bitmeden birbirin
vardır. Zira bu Bebek Tay, milyonlar vudda aşk ve hayal mektebi tabii scy- den usanma başladıkları zannedilir. 

•••••••••ıaaaıııaı•••ııaııııııııııaıaıı 

EL HAM 
RADA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yazan: Eczacı Kemal K. Aktaı 

Büyük Vals ... 

Carole Lombard, bu hususta sorulan 
bir suale şöyle cevap vermiştir : 

Kadınlann sevgilisi Klark Gably Karol Lombardla. birlikte 

Elhamra sinemasında güzel filimler 
müsabakasının ikincisi olan Büyük Val
si gördüm, müsabakaya iştirak edecek 
diğer filimleri görmeden birinciliği Bü
yük valsin kazanacağını iddia edecek 
kadar manlık zfıa{ma beni dü~üren bir 
cici filmi aziz okuyucum mutlaka görü
nüz.. Size filmin bir kaç sahnesini işa

ret edeceğim, onları seyrederken Kemal 
Kfunili mutlaka hatırlıyacaksıruz, man
tıkı bozacak kadar vecde gelişimi hoş 

görecek orada siz de bana iltihak ede
cek, hak vereceksiniz. Büyük Valsi on
dan muzikal şakrak bir filim düşünece
ğinize şüphem yok. .. Vakia bu mevzu
da öyle muzikalı sahneler, neşeli şuh 
kadın şarkıları yok değil.. Viyana orma
nı, çapkın ihtiyar bir arabacı.. Dikkat 
et aziz okuyucum, ihtilal müttehemleıi 
içinde birbirini sevdikleri halde aşkları 
birbirine itiraf edememiş bir çift göre
ceksiniz.. Bunların araba ile Viyana or
manların girişini... Sabahın ilahi güzel
liğinde bülbül sesleri arasında arabada 
birbirine yabancı bakan çiftlerin bir 
koyun sürilsüne tesadüfünü, Viyanalı 

çobanın kavalını dinliyeceksiniz. Araba
da canlanan aşkın tuğyan halinde mu1.i
k81 bir neşe çılgınlığına kalboluşuna şa
hit olacaksınız. 

- Bu şayialar, beni sevmiyen ve ga
rezi olanlar tarafından uyduruluyor. 
Evlenmeğc karar vermemiz. haberi doğ· 
nıdur. Fakat ortaya menfaat meselesi
ı in katıştınlmış alınası doğru değildir. 

S\nemada daha iki liç senelik bir öm
riım kaldı. Ben de her kadın gibi bir ev 
kadını olacak ve erkeğimin pantalonln
nnı ötilliyecek ve kendisini mesut etme
ğc çalışıcağıın. 

Barones ve 
Uşağı 
--tı-

Dünyanın en zengin filim kumpanya
larından biri olan FOX bize üzerinde hiç 
işlenmemiş bir mevzuda yepyeni bir 

Vodvil takdim ediyor. En zarif ve ıem· 
patili erkek Vilyam Povel ve yalnız si· 

nema aleminin değil belki de dünyanın 
en güzel ve şık kadını Anna Bella baş 

rolleri oynamaktadır. ince buluşlar, zarif 
nükteler, ten sürprizlerle dolu olan bu 

komedi Budapeştenin eşsiz güzellikleri, 
Macar dans ve musikisi ile süslenmiştir. 
Bu hafta Kültürpark sinemasında Gaby 

Bence evlenen bir kadın, bektırlık 

zevk ve heyecanlarına veda etmek mev
kündedir. O, evlenince evinin malı olur. 

Artık başka bir şey arzu etmez. Yalnız 
evi için ve çocukları için çalışır. Ben, 
işte böyle bir ideal için evlenmek ta
savvurundayım. 

Diğer taraftan mi.ltalfıa<;ı sorulan, sa
bık Mrs. Gablc de şunları söylemiştir : 

- Gable bir erkek ve bir koca değil-

Morlay - Jean Gabyn - P. R. Amunt'un 1 ile beraber gösterilmektedir. Hararetle 
temsil ettikleri Sevgiliden gelen şaheııeri tavsiye eder ve sayın okuyucularımıza 

Mc§htır Alman artisti Villi Fric capkm bir operet aahneainde 

dir. Kafasız bir kelebektir. Onunla ev
lenecek kadının mesut olacağına inan
mak için, yıldızların da ay kadar ziya 

verdiklerine inanmak 15zım gelir. Bu
nunla beraber saadetlerini dilerim. Ben 
kendisinden heniiz ayrılmadım. Mahke
menin vereceği karardan sonra Gable'in 
bir daha e\•lenıniyeccğini zannederim .... 
Eğer evlenirse, kendisini tebrik edece
ğim. 

Size filmin bir sahnesini daha işaret 
ediyorum .. Zarif bir bahçe göreceksiniz. 
Orada besteJr;ar Strauss ile opera artisti 
Farla Domerle bir karşılaşması vardır .. 
İşte filmin şiiri burada ... Oynak, şuh va
kur bir vals bu çiftlerle beraber bütün 
Elhamra salonundaki hazirunu sandal
yelerinden alarak havalandıracak, en 
ağır başlı, titrek bir ihtiyarı bile vecde 
getirecek kudrettedir. 
İnsan bile bile, anlıya anlıya havala- lığın timsali masum bir kadın görecek- fa.ı.lasiyle düşündürecek.. Elhamradan 

nıyor, aşk ve hayal ilemlerinde dolaşı- sini, bestekarın karısı size aile medlulü- çıkarken kendinizi yoklamağı unutmayı
yor. Bestekar ile sahne artistinin ara- nün kan koca hissiyatıwn nasıl olması nız.. Büyük Vals müsabakayı kazandı 
smda ismetin, iffetin, necabet ve insan- lhıın geldiğini düşünebileceğiniz.den diyeceksiniz .. 

Baronea ve Uoağının küçük bir hülasasını 
takdim ederiz. 

Sinema 
HABERLERi 

Sinemada bazı isimler birbirilerine 
benzer: Meselfı Dick Powell, Eleanor 
Powell ve William Powell gibi ... Bu üç 
artistin birbirleriyle hiç bir alfıkası yok
tur. 

Dick Powell, Amerikanın Tino Rossi
sidir. Çünkü onun kadar güz.el bir sesi 
vardır. 

Eleanor Powell çok güzel klaket dan
sı yapan güz.el bir aktristir. William Po
welli tanıtmağa, bilmem, hacet var mı? 

* 
Alexandre Kordanın, Maria Korda 

ile evli olduğunu belki hatırlarsınız. Bu 
meşhur sahne vazıı karısını boşamıştır. 
Şimdi deı - son dedikodulara göre- Merle 
Oberon1a evlenecektir. 

* 
1 
'ı Gretn Garbo ötedenberi cadamcıb la-
kabiyle meşhurdur. Geçenlerde Ruz.vel
tin oğlu ve gelini kendisiyle tanışmak 
istemişler. Fakat Garbonun patronunun 
bülün gayretine rağmen, artist bu genç 
karıkocn ile görÜ§mek istememiştir. 

* 
Ginger Rogers ve Fred Astarle'in bir

birlerinden ayrılacakları ağızdan ağıza 
dolaşmıştı. Fakat gene haber verildiği
ne göre, ibu iki artist yakında gene bir
likte bir film cevireceklerdir. 

Vals kralı 
Straus'un hayatı 

---'tı'---
'&ki Viyanadan bahsolunduğu zaman 

hatıra hemen vals ve valstan bahsolun
duğu zaman da hatıra hemen büyük 
kompozitör Strauss gelir. 

cBüyilk Vals> !ilminde Fransız artis
ti Fernand Gravey, dahi kompozitörün 
müzik, neşe, aşk ve az. da haylazlık dolu 
hayatını çok güzel canlandırmaktadır. 

Baştanbaşa güzel bir müzik, kudretli 
artistlerin oyunu ve dans eden çiftlerin 

hafif, uçacakmış hissini veren dönüşle -
riyle dolu olan bu film bizi saatlerce bir 
his ve hayal aleminde yaşatıyor. 

En yakışıklı taksi 
sof örü 
~ 

--tı-
Los Angeles'de taksi şoförlerinin se -

nelik baloswıda sinema s:tlidyoları en 

güzel erkeği seçmek için bir müsabaka 
tertip etmeği müşürunüşlerdir. 

Yalnız kadınlardan mürekkep olan bir 
jliri bütün namzedleri birer birer tetkik 

etm~, kadınlar için olduğu gibi, göğüs, 
kalça ve saire ölçüsü alınış ve nihayet 
en güzel şoförü seçmiştir. 

Bunun üzerine Paramont kumpanya
sı, biı e,şoför ı,tüz.eli> ne, kendisiyle bir 
kontrat yapmayı teklif etmiştir. 

lsıni Phil Haller olan bu talili, yakın
da Claudette Colbertle birlikte cGece 
yarJSı> adlı bir film çevirecek, ve tabii 
bu filmde.. Taksi şoförü rolilnü yapa -

caktır!- ILil Dagovcr) ia güzel bir pozu 
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L __ n__ k · · Kemal Özcrtem maarif katibi, Melahat me., Reşit Gürol muallim. sebecisi. kooperatif katibi, Mehmet Emin Kc:.ıı 
Bunun içindir ki reyini ıuuUlllma ıçın (B Ay R AK L 1) 31 iaııc:i intih.-.. dairesi ' - lzlrWani f b ik M taf D' . k" k•tı·b· 

sandık başına gelen her vatandaş bu, Menderesli lise muallimi kimyager, Mu- 11 İnci intihap dairesi miintebibisani _. a r acı, us a ıpçın oy a ı , 

b Ak ki · kA "b' Ih h. n•-.,edlen··. nannedleri: Musa Akça zürra, Mustafa Özkaya bağ-büyük hakkı kullanırken çok büyük İT ammer ar es partı atı ı, ra ım -·-- Ih ahim Ba k< M staf Akı 
· Keserman cerrah. Adem Vepreın tüfenkçi, Tevfik Af- 18 inci intihap dairesi miiııııtelııibisani r . Y oç zürra, u a n cılık, Ali oğlu İsmail Erden bağc.Wk, 

mesuliyetle karşı katştYa geldrğini içi tıt- n·-.. ed1erı··. zürra, Halil x.-;;ıer zürra, .Mehmet Uz Has v-__ ,__ b 1 kal, Hus"" eyın· Ko 
riyerek duyar ve reyini kullanırken vic- ( E S R E F P A Ş A ) yon Bakkal, Ismail Tandoğan mümessil, .... u.. ..,.c.5 ...... an .n..;:ı.rCiJW,ya a c · 

' N"' S'b ·r ö N Reşat Toktay doktor. Halim Cavit zürra. nuk zürra, Abidin Yahya Yaşar bağcı. 
'danen müsterih olmak ister. Bunun için 1 usrct ı er manı aturacı, mer ec- 32 :..-: !_a!l..._p d-:-.: mun·· tebib:-: . 
en iyi yol ve çare en hassas miyarlarla 4 üncü intihap dairesi müntebibisani mettin Kilimcioğlu avukat, Fahri 9 Ey- Arcak memur, Ali Naci Alınak tüccar, -~ 1Duu. _....,. ~ Ramazan Özer zürra, Ibrahim Durmaz 

__ L .. ~-·etlen·.. lül baharatçı, Nabi ölçücüoğlu kısket _ Suat Yurtkoru belediye reis muavini. namzedleri: zürra, Şükrü Kaya zürra, Emin Çam 
namz.edlerin teSbitinde hata payını ~ ._..... R Ş A) Ali Kurt zürra, Süleyman Cınık zür- .. . t M h F · Şahi .. a 
ziy~de azaltmıı ve hatti hiçe indirmiş Calip Sürner komisyoncu, Mustafa çi, Ahmet Mita t Ener eczacı, Zihni Ka- (K A 1 Y A K ogre men. e · evzı n zurr · 

olan C. H. Partisine men.sup olmak, ta- Akmcriç baro H.tibi, Esa.t Akı bakltal, Hratop-~abk maliye memuru, Halil Çallı ra.JJ iiaıcii intihap dairesi müntehı"bisani ze?::!i ~azasının müntehibi sallİ nam· 
bii veya fili azaııı bulunduğumuz kurt.ancı lbrahim Uyar komisyoncu, Nazmi Fili- amuı aşı. 19 uncu mtihap dairesi müntehibisani namudleri: 

'-'-"' izl . d .. - -'- belı· tu-ccar, Bihter Merı·-ıı· tu··tu··ncu··, Hak- 12 inci intihap dairesi müntehibisani naıru:edleri: Haşim Seçkin Kaymakam, Mustafo ve temiz teşcıuciiıün enn e yurum~te- YJ. M taf özd · .. Tahsin özka · 
M na-zedlen··. Tahir Bor komisyoncu. Şefik Çullu us a . emır zurra, n Beşgisu doktor, Ibrahim Yayla Avukat, diT. lr.ı Tozmaz Kemalpaşa.da iskan M.. us- .... afa ç..,..;_ı.-. .. öme 

tafa Çaıın manifaturacı, Mustafa Erkı- Fuat Karcı Tabak, Murat öztin öğ - 3 üncü noter mua., Cemil Kor tramvay ~a, Must ~~~ zurra, M.ehr Mitat Baykal Belediye reisi, Ali IçeJ 
Vatandaşlar: retmen, Ali Turgut Hancı tu"ccar, Rüş- memuru, Cemal Ahmet Umar merkez soy zürra, et. zürra, - belediye azası, Muharrem Baran Halke-
Amm L~ -·• • • !C • • zan esnaf, ömer Tunal komisyoncu. - .,., d ustaf 

e D&UUeuennı ua ıçuı ortaya ab- 2 ~ ~- .ı_!..-.: m:=ı±~:_..Aı bankası memuru, Binnas Dank mual - met ur el zürra, M a A:ras zürra, vi ı·eisi, Faile Gürsu. Avukat, Sabri lr-lan -L...l--ııı hakiki hüvwetlerinde bt'i __ ..__.. ~ _....,,a;~. tü Bele belediye tahsil me., Osman Ça - . ...,.. M taf mık 
v-u--.. -~ _____ ..ı.-.! •• ğın fırıncı, Sabri Şeker Kıran şekerci, lim, Mehmet Cemil Erkli avukat, Dr. us a C zürra. mak avukat, Adnan Öz.demir su ve elek-

miyu tecrübedir. Y oba ilk an, vadeclil-~ (D E ~ t R M E N D E R E) ik d Seb · T N ı s 
Hil 

. a=•-=- K. Haşim örücü belediye memuru, Halil ı Tahir Olgun doktor, Kadri Çankın es- u tr mü ürü, atı anay o er, e-
miş veya umulm.llf ideallerdir. Bunlarm mı LlpIJ postane memuru, azını 1 a·· ı R B Orta 

L el '- •• delill-' h c_:_ Ba -ıL •• '--'·t rb R- tü Çıkaran fırıncı, Sait ülüküdaş banka babı emlllian. K~mi Erin belediye şu- im zse tüccar, ecep aşsoy 
tahakkuku ne ~a ar ~at 1 ae cup ~ youı;en muteıuu ya ay, uş 1 Eş f c .. · ....ıL kR b .. d .. ·· 34 üncü intihap dairesi müntebibisani okul müdüru," Emin Atılgan mal müdü-

il. _ı_,t.._!_ daim b" -·-L- sak- 0za -telcait alb Ahmet Ziya Olılaz memuru, re ..,,ensoz tıcart:"ı.uane - e mu uru. 
ed ıne ea&A1D a ır §Upuı::: payı n mu ay, ı t~· ını~' T'. ta h M taI Çö - 20 inci intiha_o dairesi müntehı"bisani naımedleri: rü, Cevat Hanyaloğlu inhisarlar müdü-
lar tecrübderden son.racin- ki bir pbıa rençher, Ahmet Kap gaz prketi, Naci ıuı, ah~ ~ ş aNncı, usT 

1 
a d 

. . . mez z ıre tüccarı, evzat o <:soy an namzedleri: Vehbi Gürel öğretmen. rü. Fethi Uyguner tüccar, Muhittin Yıl-
hakkmda son hüküm verilmiş olur. Te- Kmlkeçd.i tıcaret, Akif Ydmaz posta 1 lli S mah t B d llim A.,ı·z Go"kpınar tüccar. Sabri Mente.ş 35 inci intihap dairesi müntehibisani ınaz doktor, Süleum•m Sivri tüccar, Ali 

v • --L--'-- H G d w .. Müt mua m, e a ey eş mua 1 .. _ ~-
miz sineainde topladığı tahiı ~·JalADll mem·u"ii~~ce ogan mu~a d ' Salahittin Kantar müze müdürü, Nuri üzüm simsaı·ı, Ömer Saydam eczacı, Şa- namzedleri: Haydar Tanw· manifaturacı, Mustafa 
yüksele değerlerile beraber C. H. P. az- BelkiA~ı .. .. .. n-ki~ mKalemuru, a~f a~ Divrik Urgancı. Ali Riza Biçakçı ma - hin Duyar elektrikçi, Fuat tymen pala- Mehmet Akyaş çiftçi, Faik Dikmen Gönen un tüccarı, Galip Özgür koope-
lerin tecrübe ei-h~niz, a1dı selimi rehber nya..ı tütüncil, oe r yoncu çı tçı, d B b' O 1·.ooperatif mu"duru·· ··, Şakir Er"'n ~;14çı·, tif "d" .. N . T t"' t" t"' ~..... F Şe al rangoz. mut Ş. mü ürü, u ın naran ziraat " ~· ra mu uru, acı erun u un ucca-
ittihaz etıiıdde ün alırut inkılip partİm.İz Mehmet Ak.ıs fınncı, eyzi n P tütün- · · meik. muallimi, Necip Okaner tersane Mehmet Güleç çiftçi, Seyfullah Dikmen rı, Halil Dural Emekli öğretmen, Hüs· 

k v d -..1:..c. cu··, Alı· n,_ Tanaydm kavaf, Hii ... -i-n 13 üncü intihap dairesi münteh.ibısanı 
sizi endi isıine uymaga avet """,.or. l'ULi:1 -,~. dl · müdürü, Vedide Karadayı muallim, çiftçi, Ahmet Kaya çiftçi. nü Karhan Singer acenti, Fehmi Benle.;: 

_...1:1_:.. 1 Güngüler dcisper, Kuc:Ui Kutlu banka namze erl: 
Ebedi Şef tarafından tesis~ 0 an Ali Re. bil · Ahın t Mardin Feyzi Beler avukat, Münir Birsel avu- Bergama Müntehibi sani namzet liste- belediye muhasebecisi, Zekai Evren ta-

bu parti memldc.eti kurtardıktan sonra memuru, Hamdi Uluer çeftÇi. Şevk.et 15 mo yecı, e fik Fikr Ad k Sa 'di ""'---- Inc. ekara 
kahvecl,. Su"leyman Erbay fıt·ıncı, Ali kat, Tev et aman avu at, - st r : pu memuru, v:..ı.ua.ıı. eczacı 

kuvvetli hamlelerle -L."1:!:..: Te geriliği Genç İşçi · ~· Riza ünlen Nisaiye mütahassısı, Necip di Iplikçi sigortacı, bayan Hikmet Turel Vasfi Bağatur Ka.ymakam, Isınail Pa- Mehmet Serter manifaturacı, Mustafa 
ezerek vatanda inlcipf ve yenilik yolla
rında muvaffakiyetle yilrümÜftÜr. Vazi
femiz dünyqümul Önderin bergüzarı 

olan hayırlı iDlaliplan daha ziyade kök· 
leştirmebir. Bunun için bugiin, bütün 
milletçe mukaddes vazife: ti il1c giinler
denberi Büyük Önderin yanıbqmc:la yer 
alın kurtulUfta ve büyült inblap hareket
lerinde onan. ba§ yardımcm olan Milli 
Şefinüz ve Milli Kahramammı:ı; lnönünün 
etrafında toplanmaktan ibarettir. 

Ba.Şka milletleri .sınıf kavgalan birçok 
ihtilaflara düşünneltte iken bizim milli 
birliğimiz. vatan iflerinde feragatli Te 
vatansever hassasiyetimiz bütün dUnyada 
gıpta hisleri uyandırmakta<4T. 

Her vakit olduğu gibi bu seçimde de 
göstereceğimiz toplaluk ve birlik man· 

( D OL A P L 1 K UY U ) Türkçü Denizbank me., Ibrahim Per- ticaret mahkemesi hakimi, Mecit Duru rnukçu tüccar, Naime Özçelik Ev ~i, Burgaz Urgan tüccarı. Mehmet Baya
lev özn.albant. tacir, Ibrahim Koc.'""- ın,. İz Merkez bank. müdürü, Cavit Enver Hüseyin Firuz. Forç. O. Eczacı, Kemale zıtlı oğlu kereste tüccarı, Refet Yanbas-

6 lllCI =-a.:L- dıüresi müıntebiLiaani ~ . • ,,__.... hisarlar baş müdürü, Sırrı Şeneı· mec- vali muavini, Zühtii Tüzüntürk Parti Furçoğlu ev işi, Fatma Belli M. wnum.i tı oğlu un tücCarı. I.smail Yücel tüccar. 
....., .. tlen: lisi umumi azası, Hasan özgünter mü- sekreteri. üyesi, Abbas Durak oğlu Avukat, A. Mustafa Ağlıyan un tiicean, Ali İnceoğ-

Fahri Gürer zabıta ha~miri. Saffet ı · il Fehmi B l v tç Z"b · 21 inci =-•!L-- dairesi miintehibisani Nivazi Erten Tüccar, Fatma Zehriı ev lu tütün tüccarı, Hüsnü İncepınar Se-mess , o u yogur u, u eyır lllUUGt' -~ 

Saraç kahile. Hasan Felımi Sicili ticaret Erz t"' C ·ı G .. ı·· t" Fik oamzedleri: ışı· ·, Halılk Okeran Avuka+ Kenan Ül- bat şirketi katibi, Ekrem Güntaş Parti en uccar, emı oz u uccar, ~ .., 
M., Osman Behçet Ozman doktor, AH ret Erzen muallim. Hüsnü Tonak madenci. Remzi Zey- gen doktor, İhsn Arkan B. Doktoru, Ke- sekreteri, Yusuf Demirtaş Akseki ban-
Haki doktor. Muzaffer Özgen belediye 14 üncii intihap dairesi miintehisani tın iş birliği katibi U. Ahmet Kantarcı mal Onurat Avukat, Recep Talay avu- kası veznedarı, Avni Güler tuhafiyeci. 
azası. Saadet Altmc.czve noter katibi, Re- nanuedleri: camcı, Durmuş Ahmet Celep Nizamet- kat, Sami Altan tuhafiyeci, H. Tahsin Tayyip Keskin Noter refiki, Rüştü Gü· 

cep Deniz denizci, Mehmet Koco işçi, Necmettin Kılı wlu avukat Nail tin Yakuphan ziraat. bank m. Nuri Sek- Balkan Keresteci, Behçet Çamlıbel ke- ren Eczacı, Galip Keskin kereste tücca· 
Hüsnü Çetin çiftçi, Ali Riza Taşclaban 0 al tel L .çod g . 0 'h D kin ziraat banlt m. Ahmet Karaca zürra, resteci, Nahit Pirinçci oğlu Zahireci, rı, Belkis Elbi, İclal Ergüven, Şaban Sa-. . nur p eı.on ı aresı me., r an . 
manıfaturacı. M. Kemal Erin kamun re- oğl D . . uh . Feh . Ö "nb' Idı-is Tansu mümessil. MitaL Okbayrak Rüştü Kozaklı Attar, Abdullah Şensoy vaşan tuhafiyeci, Mehmet Eşmen tüccar . . . . .. . u eruzcı m asıp, mı ge ı ı-
ısı, Abldin Şentürk Kocatepe baımualli-

1 
1ar 'd ind Al' '7- lular ı·· lise- muallimi, Necati Çiftçi li<;e mual- Singer ajanı, Ali Riza Boyacı oğlu Yo- Osman Alpan elektrik muhasebeci~ 

• • •• . sar • ı ares e, ı LAJr uccar. 
mı, Yuauf Ziya Özaaran mumessil, Ah- F 'k En H" tl' Akgüll' .. !imi. gurtçu, Tevfik Ulukaya Tuhafiyeci, Re- Hamza Türegün tüccar, Celal Çandarlı • aı er eczacı, usame ın u 
met Hallı Savaşada di§ tahibı. Doktor şimeindiferci, Reşat Leblebicioğlu tüc- (BU R NA VA) şat Çelebi ManifaturaCl, İbrahim H. oğlu Avukat, Tevili<: Ülkü Emekli mal 
Suada mec:li~ umnmi a:za.sr, lbrahim Ka- Bozalp Otelci, İ. Hakkı Bilir Kasap, müduru," ·· Şükrü Konuk tüccar ve bcn-car, Hüseyin Cancı, Bedia Tan -
vur, Ali Riza Günan otobüs müdürü. mak öğretmen, Naki Tapkan mümessil, 22 inei intihap dairesi miintebibisaııi Münevver Emiroğlu İlçe Y. K. üyesi, zinci, Emrer Akçular tütün tüccarı, b-

7 inci intihap dairesi müntehibisani Hatice ltilırmak öğretmen. Sıtkı özenir namz..edleri: Ahmet Özel Celep, Sıtkı Sonday Eczac1 , mail Görgen Rençber, Mehmet Adabaşı 
zarası bütün cihana Türk esalet ve vatan- namzetleri: nuiliyeci, Mehmet Seyrek tüccar, Şük'- Reşat Kutucular simsar, Etem Pekin Emin Beşorak Otelci, Nail Araser Fab- renç~r, Kemal Akyüz müftü, Fer~dıe 
severliğinin emsalsiz hiT örneğini vere• H. Kemal Ustay doktor, Galip Yeniç rü ÖZyağcı tüccar, Şükrü Toksoydan belediye reisi, Fahri Tuğu belediye aza- rikacı, Mehmet Erol Şekerci, Baha Taş- Evren orta okul öğretmeni, Mehmet O:t-

ccktir. banka memuru, Etem Koçtaş tüccar, Ali murakıp, Saffet Iler tüccar, Adil Kızıl- sı, Halide Kasapoğlu belediye azası, Re- demir Tamirci, Ahmet Önder Fabrika- kan çiftçi, Mustafa İnceburun çiftçi. 
Aziz vatandaşlar; lnce Gedik berber, Osman Kunutay şİ• calı tüccar, Mehmet Ilkdoğan Yağcı, şat Yelgar memur, Cemal Kavukçuoğlu tör, Hilmi Gobi Kırtasiyeci, Selim Sır- Mustafa Necan muhtar, Fatma Süzan 
Reylerinizi kullanırken bu topluluk ve mendüfer memuru, Vasıf Ulusçu üzüm Seyfettin Kubat emekli binbaşı. serbest, Şemsi Kavalar ziraat, Iskender ı-ı Bşarır Bakkal, Rifat Oluğan Hancı, Güntaş, Hikmet Hüsamettin Kutman 

birlik manzarasının en bahtiyarl siz ola- kurumu, Ahmet Nesimi Serdar eski us- özşaşal ziraat. Haydar Atak Demirci, Mehmet Sırrı O. okul öğretmeni, Mustafa Akıncı renç-
cağınız muhakkaktrr. Reylerinizi tered- tabaşı, Ibrahim Orhon Yapıcı, Salih Ça- (A L S A N C A K) 23 üncü intihap dairesi müntehibisani Ergül Zahireci, Raif Ünal Manifaturacı, ber, Ali Akıncı rençbcr, Memduha B.en-
dütsüz C. H. Partisi namzedlerine veriniz. nayaz amele, Celal Zeren eczacı, Necati 15 . . . tih d . . .. t 1 'b" · oamzedleri: Necati Karagül Z. Bank veznedarı, Mü- ler, Hüseyin Duran çiftçi, Mehmet Yö-

1 
ıncı m ap aıresı mun e.u ısanı 

muallim, Sedat Dikmen emlak bankası dl . Demir Uuzun ticaret, Mustafa Ince kerrenı Karagül ev ış' i, Halil Kfunil Tı- rük ...;ı+çi, Mehmet Tozlu çiftçi, Ali Rı-Ne mutlu TüTkiim diyene. ' narnze erı: ~· -
C. H. P. müdürü, Rasim Dirim terzi, Tayyar Ak- Sab' S it MU Ş h' y ziraat, Mustafa Tuna ticaret, Abdullah naz tüccar, Ahmet Hamdi Arıkan tüccar, za Şen E.5ki muhtar, Mahmut Akgi.!n 

ıre a . . azası. e ıme u -
tKtNCl MONTEHIP USTELEIU demir H. Muhasebe memuru, Hüsnü ıı· F 'd ö k d 

1 
Dramalı ziraat Hüseyin Çavuşoğlu ti- Hürmüz Arıkan ev' işi, Mehmet_ Ergil uncu, Aliye Remzi Akın, İbrahim Uslıı 

v .. • uus mua ım, erı e zyaman ev a ın 

C. H. P. Başltanhgından: Yqal D. D. Yollan memuru, Huseym 
1 
Şakire Yürük ev kadını, Baha Yüri.ik caret, Süreyya Tokgözlü ticaret, Ayşe doktor, Nusret Ergil ev işi, Hasan Çele- muhtar, Halil Deveci rençbcr, Mustafo 

İzmir merk.ezi ile kaz.alarmda parti- Çatıkkq beTher, irfan Çalışan gazcı, Şev• ı avukat Osman Yunus doktor, Tahsin lyriboz belediye azası, Hiisnü Ataca bi oğlu Belediye reisi, Seniha Çelebi o~- Kaya rençber, Halil Fidan rençber, Hay· 
mizce dairei intihabiye üzerine te5bit ket Cumukln komiqoncu, Osman Başik 

1 

p· 1 'f b 'kat'" H" . H Ik' Cw·a simsar, Halit Kocaoğlu ticaret. lu ev işi, Cavit Dizel Sinemacı, Tahir riye Uyguner, Hüseyin Savran rençber, 
ıya e a n or, useyın u ı 

edilen müntehibisani namzedleriniıı isim· agı. Mehmet Bultan marangoz, Mem- doktor Kemal Haraccı tüccar Fahri 24 üncii intihap dairesi müntebibisani Divrik bakkal, Ahmet Koylan Mutemet. Hüsnü Aydın muhtar, Mehmet F.ıııi:ı 
leri -.ağıda yazılt olduğunu sayın halb- dulı Şen posta memuru, ömer Berçen Yavuz• T.H. kuruınu .• muhasibi, Mitat namzedleri: Şükrü Yenice İlçe Y. K üyesi, ŞevketıDavran manifaturacı, Rıfkı Tuzcu nahi· 
mıza bildiririm. lrunduracı. Nihat Somalı tebliğ memuru, Peta V. encümen başkatibi, Kemal Ay- Ali Kuzu ziraat, Haydar Adıgüzel zi- Qüner tütüncü, Mustafa Kundakçı fah- ye müdürü, Mustafa Demirel belediy.! 

C. H. P. Bankanı fehmi.· G. eçdalay belediye muhasebe. mü- sal doktor, Ali özüdüz bakkal, Şerif raal. rikacı, Mah. Celil Avdan Kooperatif reisi, Hasan Doğan Parti başkanı, Mw;-
Fuli Galeç meyyu:ı. Cemal Serter Devlet demıryol- Ertüz mümessil Veysel Özaras P. tel_ 25 inci intihap dairesi miintehibjsani muhasibi, Ülker Avdan ev işi, VaSfi Bil- tafa Kırkayak kooperatif muhasibi, 

(YAL 1 LA R) lan müdürü, Cemal Öztunç evlenme graf me., Raif lhirten 'tesviyeci, Arif namzedleri: ge Gazeteci, İsa Taşkın Yogurtçu, Sami Mehmet Özen zürra, Saliuı Aydoğdu tU· 
memuru, Cemal Aynan zafer mehebi Abacı iş bankası kambiyo şefi, Recai Hayrettin Aydın ziraat, Ömer :Yaz- Kaya Tayya. C. M. Emin Tunçer Zürra, tüncü. Cevdet Aydın tütüncü, Hüseyin 

1 inci İntİMp daİıreli miintehibisani muallimi, Orhan Ralımi Gökçen gazete Turanlı komisyoncu, Yaydar Rüştü ök- gan ticaret, Feyzi Ertürkmen ticaret, Hüseyin Avni Arol zürra, Sıtkı Üstüner Bozyaka tütün tüccarı, Bergüzar Ula~, 
namzetleri: muharriri, Kemal Talat Karaca bankacı, ten Denizli mebusu, Tosun Uzman ko- Ahmet özer ziraat, Süı~a Emmioğlu Tc. Odası başkatibi, Hüseyin Olgun mu- İbrahim Yağcı oğlu tütüncü, Hazım Gür 

Fazlı Güleç vali, Atiye Güleç vali re- Etem D. D. Y. bqb.elcimi. misyoncu, :&at Çınar muallim, Hilmi ziraat, Bedri Şaşal ziraat, Yusuf Kara- temet, Önıer Diker Sarraç, Hafız ALi,tütüncü, Hasan Nuri Soyuer zürra, 
fikaaa. Ekrem Oran avukat parti idare ( J K J Ç E Ş MEL 1 K ) Öz Er. lisesi müdürü, Ali Riza özkut duman ziraat, Riza Güleş ziraat, Meh - Vardar tütüncü, Osman Aksum zahİro. Mehmet Gönen Eski muhtar, Hasip Öz-
heyelİ azuı. z.ehra Oran avukat Ek.rem maarif müdürü, Ferit Eczacıbaşı mecli- ınet Sarı ziraat, Mustafa Ortaboğaz zi - ci, Rahmi Çetinok kebapçı, Mustafa Yet- daş muhtar, Yusuf Gönen kooperatif 
Oran ref~ası, ~emzi Duyar av~at, Ha.le- 8 inci .intihap dairesi miintehibiaımil si umumi azası, Mehmet Eten Buldan- raat, Mehmet Yıldırım ziraat. kin tütüncü, Ahmet Barbut zürra, Mus- muhasibi, Osman Baysal zürra, İzzel 
kı Bakıoglu ticaret odası reıaı. Yusuf mımzetleft: lıoğlu tüccar, Resmiye Boysan Kız M. (B U C A) tafa Yasa tütüncü, Hulüsi Ardıç müftü. Uluer başöğretmen, Fahriye Türker or-
Erboy tüccar, Ahmet Şübü Sayar avu~ Hakkı Çilengir tüccar, Dr. lemaiJ Bil- M. müdür muavini, Ekrem Gemici be_ Şerif Artağan zürra, Bekir ağa zürr:ı, la okul öğretmeni, Hasan Yücel çiftçi, 
kat meclisi umumi azam. Nuri Fettah ger doktor. Hazmı Tarkan matbaacı, lediye lı:nndöktörü, Fuat Kutlusoy Işçi 26 ıneı intihap dairesi müntehiblsani Ali Riza Erbulat Nahiye müdürü, Meh-IMahmut Uz :z.ürra, Hüseyin Kırkayak 
Esen avukat medisi umumi azası, Yüm- Mev]Ut: Beritan tüccu, Mecit Tonak Haşmet Dölge Den.izbank müdürü, Fa-- namzedleri: met Karagöz Komisyoncu, Nail Erten tütün tüccarı, İ. Alim Efeoğlu tütün tüc
nü Özdil telefon idare memwu. teırzi, VeLbi Akman avukat, Falın fpk il: Aksoy Denttbank müdür muavini, Ali Ciho Zürra, Hüsameltin Balkanlı Büro lı::itibi, Sadık Başaran reııçber, l can, Emin Arslan çiftçi, Hasan Yılm~1. 

2 iılıci ialilmp daireli .,.....,.3·, • .ı doktor röntgenci. Murat Çınar avukat, Avni Satman Tür- serbest M. Emin Piyale tüccar, Recep Hilmi Birgi rençber, Ha1il İbra. Şengün muhtar, ~an Değimıenci muhtar, Ka-
nMıne41ıai: 9 -- iııııli.p d..ir'eli mijntftilııiu•i kofis müdürü, Hamdi Akyürek. Esn'af Yalaz Eksper, Şemsettin Tüğsüz kom.is rençber, Lütfü Karacan Bakkal, KAmi1 dir Peker Belediye reisi, Etem Gök es-

Hacim Çuıklı BaWte.a mebusu, Eml· .-.-deri: bankası meclisi idare reisi, Kemal Sa - yoncu, Nazım Anık belediye reisi, Ey - Ôğüt çiftçi., lıfebmet Boyar Köy kltibi, ki belediye reisi, Mustafa Özdemir be-
ne Çanldı BaLkeair mebuu refikua. Beb- M. Ali Tüzün inhi..rcı, Muatafa .şa.. nu Cümhuriyet mUddeiuroumiı.i, RaR- yüp Son Rençper, Şeref Balkanlı müte- Salim Bayam rençber, Mehmet Çoban lediye muhasibi, İzzet Parlar çiftçi, Emi
çet Uz belediye reW, S..Lb Uz Leledi- betçi borsa mulu:.mmia.i, Hayri Pündük mi Filibeli Un tüccan. ahhit, Rif.ı.t Adaş memur, Osman Bah- :reaçber. Hüseyin Turan ballal, İbr-.t- ne Ç-avdar, Mustafa Sabri Bağcı zürra, 
ye reilıi refikw. Mehmet Aldemir parti emekli ~·-. Necati Börekçloifu 16 inci intihap dairesi müntiehibisani çeli memur, Fıtnat Eralp belediye azası, bim GiJmn. rençber, Hilmi Güleç muh- Mustafa Özkan çiftçi, Cemal Akman tah
idare H. azam. Huriye Aldemir parti tilıccar, t.mm1 Evcim komisyoncu. Ap- namzedleri: Nazife Yasakçı belediye azası, Ilyas tar, Sabri Seziş R.ençber, Salih Yılmaz rirat katibi, Leman Hamza Türegün, 
idare azaaı refik.w. Abf inan parti icla- didlah Adli muhuebed, Behçet ÖVünç Halit Ozyaman avukat, Lütfi Akçın Başpınar Çiftçi, Hasan Ergin çiftçi, Ha- muhtr, Adem Doğ.an Bençber, Mehmet Refik Dönmez ziraat odası reisi, Musta· 
re H. uua, Dı.an inan parti idare aa. terzi, Nuri tatlıcı, Asutuy tatlıcı, Hasan eczacı Klmran örs doktor, Kemal Sar- lil Budin.li çiftçi, Kerim Yayla çiftçi, Demir rençbe.r, İzzet Kutlu rençbert Sü- fa Emre muhtar, Mustafa Özel tütüncü, 

refika... Ce...det Fuat ÖZyu: HiWiala.mer Anin maliyeci. Sami Salib içen doktor, lıca inhisar fabrika mü., Şevki Demir ~ebmi T~~ doktor, Ah~et Tan fab - leyman Bar.m re:oç~r, Hicap ~ ı İbr~ Özmenoğlu ~anif~~~· ~li 
reili. Hasaıa Yu.af Betbm memleket Fuat Alpay dit doktoru. Ali Rira Battaf T.H. kurumu M., Necip Gençtürk Hur- nkacı .. N~c~. Aktaş _bel:ruy_c azası: . renç~r, Mehmet Ali Tan renç~, Zi-,~~han Ilk~urşun. nahiye müdu.:'1' Hus
haataneei hat bekimi, Kener Acarlar memleket bata.esi ki.tibi, lamail Urpn- da depo sahibi, Şamil T~ocabey muak - 27 ıncı mtibap dmresı•muntehit.Hani yaettin ()zen rençber, Adem Çetin renç- nu Beydağı Partı başkanı, Nun Tabak 
lise muallimlerinden, Fahri Kesken Ya- cı kömür tüecan, Salih Ataker kahveci, .lüp, Şükrü Gençkaya ~~rk halı K. ka- namzedleri: her, Fehim Kamil Eıgin kooper.difçi, 1 çiftçi, Nazmi Güven Ahali bankası mü
lılar kamun başkanı, Hüsnü ikbal tüccar, Tayyar Çakır memleket hastanesi katibi, lihi, Aşkı Naili E:ren ziraat bank mü- Mehmet Becer çiftçi, Sült!yman Çetin Fehiıne Ergin ev işi, İbrahim Kaya kun-1 dürü, İbrahim Pulcu zürra, Hudaverdi 
Mitat Orel göz doktoru, Sabit Aytaş ti- Ali Riza Şerbetçi, belediye tahsil M. dürü, Ali Halını Bayar Diş doktoru, çiftçi, Abdurrahman Yılmaz çiftçi, Meh- duracı, Şükrü Köyınen nahiye müdürü, j Aydın muhtar. Süleyman Kale Zürra, 
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Sihirbaz ''Sofi • anne,, nın esrarı 

O artık kendisini saadetten sefalete atan saraydan 
intikamını almağa hazırlanıyordu. 

Nıuıl kAfi olmazdı?" 
Yıllar ve yıllardanberi intikam almak 

istediği saraya karşı içinden kabaran 
kin hisleri nihayet tatmin edilerekti. 

Tam muvaffak olacağı sırada bütün 
planları ve hattA tAlileri bile altüst eden 
adnm .. kendi eliyle yok olacaktı. 

Fazla düşünmedi. .. 
Bu adamın kim olduğunu ve adı ne 

olduğunu artık sormadı, b~ papasa 
inandı.. 

Alacağı (bUyUk intikamın) timsali 
gibi başını kaldırdı. 

- Muhterem peder, dedi. Size inanı
yorum ve ben .. sizin vasıtanızla girdi -
ğiın o sarayda muhakkak intikamımı 

alarak çıkacağım. 
Sofi Annn, bu vahşi sevinci içinde eğil

di.. Birden kocaman bir anahtar aldı. 

Şimdi Bizans tahtında bulunan Leon 
ise sözde Vasilin oğlu fakat hakikatte 
Vasile nikahlandıktan sonra doğan im

Okurlarımız, (Sofi Anna) adı ile ese- parator üçüncü Mişelin piçi idi. 

Girdiği yollardan geçerek 
ve m~um binayı terketti. 

* 
bu sabıkalı 

rimi7.in en esrarlı kısımlarına karışmış 
bu kadının hiç şilphesiz kim olduğunu 
çoktan anlamışlardır. 

O .•• Vasilin, daha imparator olmadan 
evvel ve imparatorun ilk önce metresi 
sonra da kendi karm olmadan önce ni
kahladığı kadındı. 

Sofi Anna, güzel ve fedakAr olan bu 
kızı da Vasll yine imparator üçüncü Mi
şelin emri ile boşaını~tı. cSofi> nin sa -
rayına.. saltanata karşı duyduğu bil
yük kinin ve intikam arzusunun l'lebebi 
de i§te bu idi. 

· ··BİTMEDİ·· 

Berlinin oynadığı oyun 
- BAŞTARAFI 1 lNCt SAYFADA -
atı Çekoslovo.kyadaki hadiselere büyük 
yer a.yırmaktndır. Gazeteler umumiyetle 
Slovakyanın ayrılık: hareketine teveccüh
kiudırlar. 

Londra 1 1 ( ö.R) - lngiliz gazete· 
leri. Çekoslovakya Reisicümhuru Hascha 
nın azimk&.r hareketini tasvip ile beraber 
Slovakyanın ayrılma tetebbüslerin · n önü
ne geçileceğinden ıüphe ediyorlar. 

laflar çıkabileceğini zannetmemekte ı.·e 
bu hadiselerin Gafenko - Bek mülakatı
nın akabinde çıktığını kaydeylemekte· 
dirler. Zannedildiğine göre Gafenko • 
Bek Müllikab cmasında müşterek bir 
Polonya - Macaristan hududu ihdası 
meselesi mevzuu bahsolmut!lur. Roman
yanın bu ııekilde bir hudut ihdasına artık 
muarız olmadığı malUındur. Ayni mah
fellerde Alman matbuatının §İmdiye ka
dar Slovaklara müzaharet ettiğini teba· 
rüz ettirmekte ve bu tarzı hareketin aa· 
mimi olup olmadığı keyfiyetini wale 
şayan bulmaktadırlar. Bu mahfeller Slo· 
vak iftira.lc.çı haTeketlerine Macaristanın 
müzahare t ettiğini çünkü bu hareketin 
Berlin hükümetince arzu edilnıiyen Po
lonya - Macaristan itilafını kolayla~tırdı-

Ankara Radyosu 
-------

DALGA UZUNLUGU 
-=-
BUGVN 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 94.65 Kcıı./ 20 Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww • 

12.30 
12.35 

13.00 

13.15 

13.50 

Program 
Müzik (Küçük orkestra 
ŞeI ; Necip Aşkın) 
1 - Künneke • Raksan süitten 
Blö Andante 
2 - Kalman • Çardaş prensesi 
operetinden potpuri. 
Memleket saat, ajans, meteorolo
ji haberleri. 
Müzik (Küçük orkestra 
Şff : Necip ~kın) devam 
3 - Sorge - Kaç evinde ışıklar 
Vals 
4 - Munkel - Barbele polka 
5 - Fries - Lejyaner asker vals 

6 - Frlck - Ren kıyılannda ben 
evimdeyim .. Melodi 
7 - Trapp - Fujisanın etrahnda 
mUzik sesleri - fantan 
Türk müziği 
Çalanlar : Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. 
Okuyan: Necmi Ri.za 
1 - Osman bey - Nihavent peş
revi 
2 - Arif bey - Ben buyi vefa 
beklerken. 
3 - Nuri Halil - Bir goncai ter
dir. 

4 - Arif bey - Saçlarına bağln
nalı. 

5 - Arif bey - Şarap iç gülfe
minde. 

6 - Yusuf paşa - Saz semaisi 
14.25.14.30 Müzik (N~eli plaklar) 
17.30 Program 
17.35 Müzik (Pazar çayı) 
18.15 Konuşma (Çocuk saati) 
18.45 Müzik (Pazar ça~·ı devamı) 
19.15 '!ürk müziği (Fasıl heyeti) 

Emekli General 
Kizım Karabekir~in 

HATIRATI 
-60-

Şifahen ve tahriren Çanakkale boğa
~na bir debarlanan tehlikesini bildirerek 
bunu da en kolay ve seri Yunan ordwıu 
yapabiliT dediğim halde Hakkı beyin 
buna hiç ehemmiyet vermemesi ve Istan· 
bul boğazının müdafaa.mı tehlikede bı
rakması hayYete değer. Hakkı bey faTk· 

tan x ve Suriyeden de VIII. ve XII. ko
lordulan dahi Trakyaya getirmeyi de 
tavsiye ediyor ki bunların mahzurlarını 
da daha ilk tecemmü günlerinde kendisi· 
ne bahıebni§tim. 

Enver pa~aya gelince Alman erkanı· 
harbiye reiai BTonzartla • Türk erki.nı
lıarplerinin 8 birinci teşrin 330 layıhala
Tından bir gün evvel -harbi kararlaştırmış 
ve bunu bizlerden gizlemiJ bulunuyor. 
Bunun sebebi: Şimdiye kadar Almanlarla 
Türkler arasında mütehayyİT bir vaziyeUe 
mkılan Enver paşa bu sefer tamamiyle 
Almanların fikirlerini kabul ve onlann 
tavsiyesi veçhile harbe atılmaya karnr 
veriyor. Türk er]dinıharplerinin menfi 
görülen vaziyetlerine karşı en kolay ça
reyi onları da emrivaki karşısında bulun
durmakta görüyor 1 

Enver paııa: Almanlardan aldığı kuv
vetle bu cürmü iıılerken halden kork
mıyor, tarihe karp mesuliyete gelince: 
O Turan imparatorluğu idealinin tahak· 
kul:unu güphcsiz gördüğü gibi ittihat ls
llmmkini de mümkün telnll.i ettiğinden 
pervuızca hareket etmeyi tabii gördüğü 
nnl&Jt}ıyor. Halbuki tarihin divanında o , 
kim bilir gallet edenlerin kaçuıcm ol
mak üzere sıraya ginnq bulunuyor 1 

·~······································· 

YAZAN: 
• . . 
• • . . . 

GENERAL: . . 
Kazım Karabekir a 

• . 
4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dı. Halbuki Alman erkimıharplerine kar· 
şı bile haykırıp duruyordu. Yanına bir 
borazan getirilmediğini görerek ağzına 

geleni veriştirdi. 

Manevrada gerçi bir aylık terakki gÖ· 
ze çarpıyordu. Fakat topçu ateşi altında 
yürüyüş kollan ve yanapk nizamlar hali 
görülüyordu. Ateş altında şurada burada 
hayli m!!kkarelerin ve binek hayvanları
nın yedekde çekilmesi de hala kaldırıla
mamıştı. Manevranın sureti umumiyedc 
manzarası hoşa gidecek bir ııekil arzet· 
miyordu. Liman paşa hayli bağırıp ça· 
ğırdı. Fakat tenkid de hataları saymakla 
beraber kolordunun harp kabiliyetini ka· 
:znndığını da söylemekten kendini nlnma· 
dı. 

Bandırmaya dönüş ayni şekilde oldu. 
Hava da yağmura çevirdi. Bugün atla 
60 kilometre katettim. Kaç günlük kısa 
binişlerin acısını çık.ardığımdan pek 
memnundum. Gece karanlığında iske
leye geldik ve vapurumuza bindik. Sa· 
bahleyin Galata rıhtımına yanaştık. Li
man paşaya göaterdilderi teveccühten 
dolayı teşekkürlerimi bildirerek mü.san· 
delerini aldım. 

- Bu anahtarı görüyor musunuz .• 
dedi.. lşte bu anahtar benim saadetimin 
kapısını açtı. Bu anahtar.. işte şurada 
kapalı olan demir kapının anahtarıdır. 
Bu kapalı kapı Teosyanın ölüm zındanı 
idi. Vasil oraya atıldığı ve orada ölUme 
mahkOm edildiği uman onu ben bu 
anahtarla kurtardım. Ve kurtardıktan 
sonra da anahtarı bu şarap mahzenin -
de ... Şarap fıçılanndan birinin içine at
mıştım. Çok aradılar o zaman .. Tabii bu
lamadılar. Şimdi, aradan seneler geç
tikten ve bu geçen seneler beni saadet
ten debdebeli bir . hnyatn ve debdebeli 
bir hayattan da sefalete attıktan sonra 
tliliin övendiresi ile kendimi tekrar bu
rada buldum. Günlerce uğraştım ... 
Anahtarı attığım şarap fıçısını parçala
dım.. Benim hem saadet hem de felA
ketimi mucip olan bu anahtarı fıçıdan 
çıkardım. lşte ••. kalın pas tabakası al
tında olan bu anahtar, o anahtardır .. 

Bratialava 1 t (A.A) - Slovak hükü
metinin dağıldığının ilin edilme.i üzeri· 
ne dün Slovakyada nümayiıler yapıl
mı tır.. Bratislavada Hlinkanın muha· 
fızları Hlinka evine kapanmıtlardır .. 
Çek jandarmaları binayı zaptetmeğe ui· 
raşmışlana da muvaffak olamamışlardır. 
iki taraf birbirine ateş etmi,tir. Oç mu· 
hafız ve dört jandarma yaralanmıştır. 

Bu müddet zarfında nümayişçiler Bra
tislava ıokaklarından geçmeğe teşeb· 

büı etmişlerse de askeri kıtalar tarafın· 

ğını ilave eylemektedirler. 
0 20.0 

Bratislava 1 O (AA) - D. N. B. bil- 20.15 

Safiye Tokay ve Tahsin Karaku
şun iştirakiyle. 

Ajans, meteoroloji haberleri 
Türk müz.iği 

21 (8) Birinciteşrin Çarpmba akva· 
mı saat S de Pilevne vapurile Galata nh· 
tımından Bandınnaya yola çıktık. Liman 
pafnnın Alman ve Türk maiyeti epice 
kalahaldttı. Liman pap. bana pek iltifat 
gösteriyordu. Enver p~ ile seyahati· 
mizdeki gibi tenha olmadığımızdan insan 
ne tarafa gitse yalnız başına kalmıyor· 
du. Yalnn:. kalmayınca kendi başile iste· 
diği gı°'bi rneıgul olamıyordu. Herkes 
Marmaranın altlı üstlü mavi Tengine bü
tün varl .. iyle gömülerek yorgun kafası· 

nı dinlendirmek istiyordu. Ba da hava
dan tavadan sohbetlere yol açıyordu. 

Doğruca daireye gittim. Cuma günle
ri nöbetle efendilere iziıı veriyordum. 
Falc.at ben çalıııyordum. Bugün beni da· 
ireye çeken ba,ka bir merak ta vard" 
Acaba Liman paşa beni gezdirdiği gün
lerd~ neler oldu. 

Sofi Anna anlatıyor, anlattıkça da 
dertlerinden h~ gibi oluyordu. 
Baş papas burada fazla kalmak iste

medi. 
- Sofi Anna... dedi. Pazar günü mu

hakkak Vlaherma sarayındaki malum 
~erde bulun .. Orada seni alıp saraya gö
t ürecek biri bulunacak.. . Onu sen de 
bilirsin, bizim vasıtamızla ve Prenses 
Teklanın tavassutu ile saraya koyduğu
muz kız Aspasya . .. 

Sofi Anna, yine birden değişti. 
- Tck1a .. Tekla ... dedi. O da kocamı 

e "mden alnuştı. Ve cezasını buldu. In
ti~·amımı almakta Allah ta benimle be
raber ... 
E~timyos sabırsızlanmıştı . 

- Artık uıun etme .•. dedi. Intikamı
nı bu Pauu- akşamı kendi elinle ve tam 
alacaksın. Yalnız dikkat et.. Aspasya 
seni snroya anne mdiye sokacak .. Sakın 
bir yanlışlık yapmıyasm .. 

- öldliroceğim adnm. . . sarayda mı 
)•atıyor ? 

- Evet.. 
- B eni onun odasına kim götürcck? 
- Aspnsyn götür~ek .. 

* 
Baş Papas Eftiınyosu, siharbaz Sofi 

Annayı kızıllı ve yeşilli renkler içinde 
ve bodrumda bırakarak buradan çıktı. 

dan dağıtılmıılardır. 

Alman propağanda tefi F auatknecht 
tehrin meydanında toplanan 300 nüma· 
yişçi Slovakın karşısında bir nutuk eöy· 
liyerek Çekleri ıiddetle tenkit etmiştir. 

Pricstany' de örfi idare ilan edilmiştir. 
Pragdan gelen Sidoru karşılamak için 

15,000 kioi ıehrin iştasyonunda toplan· 
mııtır. 

Adliye nazın Vankonun organı olan 
Naroni Novini gazetesi Hlinkanın muha· 
fızlarından Tuka ve Mac"ın Slovakyanın 
Macaristana ilhakını temin etmek üzere 
bir ihtilal hazırladıklannı yazmaktadır. 
ihtilAI pazartesi günü başlıyacaktır. Fa
kat o gün pek az miktarda tarafdar top· 
lanabildiği için ihtilalden vazgeçilmiştir. 

Berlin 27 (A.A) - Havu bildiriyor: 
Hitler dün akşam Von Rı'bbentrop ile 

görüşınüttür. Alman devlet reisinin Çe
koslovak meadeaile uğraşmak üzere bu 
sabah husust mü,avirlerini davet ettiği 

öirenilmiftir. Prağdaki Almanya konao
loıhanesinden Hitlere bu mesele hak· 
kında mühim bir rapor gelmiştir. iyi ha
ber alan mahfeller Almanyanın tiddetle 
müdahale etmesi ihtimali olduğunu söy· 
lemcktedirler. Alman mahfellerinde be· 
yan edildiğine göre Almanya yeni Slovak 
hükümetini tanımıyacaktır. Bu mahfel
lerin kanaatine göre dün başlıyan buh
ran her ne şekilde olursa olsun halledi
lecektir. 

Paris 11 (AA) - Oiplomati:lr. mah· 
leller Çekoslovakya hadiselerini dikkatle 
takip etmektedirler. Bu mahfeller ihti-

diriyor: 
Şehir halkı Slovak hükümetinin Prag 

makamları tarafından uledilmesini bü-
yük bir sürprizle karşılamı:ıtır. Balkan 
düşüncesi bu tedbirin Slovakları bir hü
kümet darbesi emrivakii karıısında bı· 
rakmııı olduğu merkezindedir. Maamafili 
bütün resmi binalann jandarma ve aske~ 
işgali altında tutulması ve ürfi idare ilan 
edilmesi auretile sülWı muhafaza edil
miştir. 

Alman gönüllü muhafaza t~kilab ile 
Hlinka muhafızları imlt&n nisbetinde ıi· 
lahdan tecrid olunmuştur. Senet rejimi 
devrinde siyasi talepler dolayıııile bir 
kııç sene mahpuı tutulm~ olan Slovak 
muhtııriyeti müdafii profesör Tuka ve 
Slovak propaganda ııefi Dr. Maeh tevkif 
cdilmiıtir. Dr. Pis$onun da bir manastır· 
da hapsedilmiş bulunduğu söylenmekte· 
dir. 

ltçiler umumi grev ilan etmiflerdir. 
Askeri müfrezeler zırhlı otomobiller için· 
de sokaklarda dolaşmaktadır. Şehrin 

hariçle hemen hemen bütün irtibatı ke· 
silmiştir. 

Etrafdan alınan ilk malamata göre 
Pi.stian ve daha diğer yerlerde öTfi idare 
ilan edilmiı ve bazı kimseler tevkif olun· 
duğu gibi resmi daireler askeri muhafıtT.a 
altına alınmıştır. 

Prag 11 (ö.R) - Prag polisi, Çek 
hariciye nazırı Dr. Frantiseke karşı ha· 
zırlanan bir ıuikasd meydana çıkarmış· 
tır. Çek hariciye nazmnın Alman siya
setini benimsemesini iyi kaı-,Jamıyan bazı 
Çek üniversitelilerinin onu öldürmeğe 

kasdettiklcri anlaşılmaktadır. 

DEMiR MASKES 
Ah... Şimdi kendi piç -i>cuğu olan 

Gniafon olsa idi... bu her yere ve tam 
zamanında girmesini bilen, herşeyt ve 
tam zamanında öğrenen §eytan gibi 
rnahlOka vaktiyle yüz vermiş, onu büs
bütün kendine bağlamış olsa idi şimdi 
ondan ne kadar istifade ederdi.. Ona 

Büyük ta·rihi ve macera 
-108-

r o Dl anı § karşı duyduğu nefret ve isukraha :ra!t
~ men ve bu ~nda onu çok arıyordu. 
~ 1çinden: 
~ - Ah .. Şimdi burada olı;a idi .. Etraf-

Etralındaki hadiseler onun kafasında edecek ve zamanı geldiği uıman bir ke- ta dönen fmldak.ları, söylenen sözleri 
rcr bulan p.ı:ojelerine sanki bu hadise- lime ile onu mahvetmek elinde olacak - ne yapar yapar muhakkak öğrenir, du· 
\eri kendi hazırlamış gibi yardım e<li- tı. yAr ve haber veriridi.. diyordu. 
~·ordu. ötekilere, şövalye dö Loren, şövalye Bu dü ·üncenin dalgınlığına oalnuştı 

Madam Skarron, o ana kadar geçmiş dö Rohan ve Markis d'Efyota gelince... ki duyduğu bir ayak sesi ile ba~ . !ı kal
hlidlseleri kafasında canlandırıyor. Ve. onlan da yine zamanında madam Mon- dırdı ve kapıya baktı. 
Tallinin artık kendisine güler blr yüz lespan gibi mahvedebilecek ve o vakıt · Bakar bakmaz da boğazından bir fer
gösterdiğine emin oluyordu. O ... ne is- bUtUn bu tehlikei düşmanlardan kur - yat çıktı .. 
fiyordu? tardığı kral on dördüncü Luinin yanına Eşikte Gnlafon duruyordu .... 

Kralın ınelresi ve... Gözdesi olmak.. ve onun koruyucu, sıyanet edici bir me- xII 
Rakibelerinden biri olan Matmazel leği halinde yer alacaktı. SABIR VE ZAMAN .. 

Dö La Valber artık bir daha dönmemek O, bütUn bu tertibat ve teşkilatın iı>- Fonteneblo ormanında, Apremon bo-
ÜZCl'e saraydan uzaldaşm~tı. lerini tek başına kendi elinde tutuyordu ğazının kayalıklarının dibinde ve yine 

ötekisi, yani Hanıiyet Dangleter ... öl- ve Monsenyör Lulnin tevkifi Anından kayaların oyulması ile yapılmış bir zın· 
müştü. itibaren başlıyan bilyük devlel .sırrına dana eli kolu bağlı haliyle atıbnış olan 

Madam Svanson bütün bu entrikalı vakıf bulunuyordu. Hepsi bu kadar de- Gnlafon, burada karanlık ve havasızlık 
işla- içinde o kadar çarpışmıştı ki ... on- ğil.. O, şövalye dö Rohanın hazırladığı içine bırakılmıştı. 
dan korkusu yoktu. büyük komployu da biliyor ve hattA on- İçi ve duvarları kayalardan olan bu 

Madam Montespana gelince.. O da, ların hareket ve faaliyet merkezi olan karanlık, hava, ~tk girmez zındanın de
fimdiki halde kendi «do.cıtın idi. Fakat Fonteneblo ormanının <'Srarına da sa - mir kapısı gUnde iki defa açılır ve bir 
bu do..,tluk bir milddet kadaı· dPvı:ıın hin hulunuvordu. muhafız, içeridekinin suratına bile bak-

21.00 
21.00 
21.10 

22.00 

Çnlnnlar : Refik Fersaıı, Ruşen 
Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyanlar : Semahat Özdeııses, 
Mahmut Karındaş. 
1 - Peşrev 

2 - Faiz Kapancı - Hüzzam şar
kı - Büklüm bUklüm. 
3 - Arif bey - KUrdili §8.rkı 
Düşer mi şanına 
4 - Civan usta - Her kimde var
dır aşk ipti18sı. 

5 - Refik Fersan - Bir n~ ya
rat. 
6 - Gülizar şarkı - Gözlerimden 
gitmiyor. 
7 - Hüseyni şarkı - Mehtap dal
gın. 

8 - S. Pınar - Kürdili şarkı-El
lerine kimler yaktı kınayı. 
9 - Rakım - kürdili şarhl - De
medim ona hiç kimsin 
10 - Saz semaisi 
Memleket saat ayarı. 

Neşeli plaklar R. 
Müzik (Riyaseti cümhur bando
su .. Şef: İhsan Künçer 
1 - Bnın - Küçük geçit resmi 
(Marş) 

2 - Pares - Menuet - Caprice 
3 - Beethovcn - Egmont 
(Uvertilr) 
4 - Loius Aubert - Kisa .Wit. 
n) Menuet 
b) Ninni 
c) Bale müziği 
5 - Rimsky - Korsakov - Ant.ar 
(Senfonik parça üçüncü kısmı 
Anadolu ajansı (Spor servisi) 

mağa lüıwn görmeden bir kara ekmek 
ve bir çanak ta suyu kapı arkasına bıra
kır, demir kapıyı tekrar kapıyarak ki
litler ve giderdi. 

Gniafon, açlık ve suruluğun verdiği 
ıstırap içinde eli kolu bağlı atıldığı yer
den sürüne süriine ekh-leğin atıldığı ye
re kadar gelir .. Dişleri ile ta§ gibi olan 
bu siyah ekmeği kopara kopara yer ve 
sonra da yine sürüne sürüne su çana
ğının başına gider, yalaktan su içen hay
vanlar gibi burada ve dili ile hararetini 
teskin ederdi. 

Bu işkence her gün böyle devam edi
yordu. 

Ve her gün Gniafon bu azap ve ıstı
rabı çektikçe kini artıyor, intikam his
leri çoğalıyor, bir An evvel buradan kur
tulmak ümidini de, imkansızlık içinde 
bulunduğu halde bırakmıyordu. 
Şeytan kanburun aklı fikri hep elini 

kolunu bağlıyan bu sıkı bağlardan kur
tulmakta idi. 

Ah bir kurtulsa .. 
Sonra ne olacaktı? 
Bu kapkaranlık, havasız ve her tarafı 

kayalıklarla kaplı ve firar imkiııı ta -
savvur bile edilemiyecek zındanda ha 
eli kolu bağlı olmuş ha olmamış ne de
ğeri vardır. Öyle ama.. Gniafon böyle 

•• BiTMEDt •• 

Sofrada Alman Türk karışık oturduk. 
Yemekler Enver pqanın sofrası kadar 
nefis olmadığı gibi sayı ve bolluğu da 
o dereceye vannıyordu. Bir Alman şof • 
raamda bulunduğumuza dair bir çok de
lillerden biri de şarabın bolluğu idi. Fa
icat her ya taki Alman zabitleri bol bol 
içtikleri halde bizden rağbet eden yoktu. 

22 Sabahı erkenden Bandırmaya çık
tık. Bizi almaya gelen otomobillerin sa
yısı azdı. Almanlar bunu görünce üstüs
te çabucak otomobilleri doldurdular. Ll· 
man p~nın Türk erkinıharpleri zorla 
SÜtı.şmıya çal1Ş1yorlardı. Ben genç erk.a· 
nıharplerle atlara binmeyi tercih ettim. 
Manevra sahası hayli uzaktı, bi:z kısa yol· 
dan istifade ettiğimiz için dört nal ve 
süratle otomobil kafilesiyle hemen ayni 
zamanda gelebildik. Liman buna pek 
memnun oldu. Manevra müddetince beni 
yanından ayırmadı ve pek nazik davran· 

Bugünkü mesaimi yazmadan evvel şu 
seyahatin gülümsemeye de~er bir nokta
sını da kaydedeyim: 

2 4 Cumartesi günü Liman paşanın ya
veri Prege hey şubeme geldi. Masamın 
Üstüne bir hesap pusulası koydu Ye dedi: 
Ekselansın selamı var. Şarap paralarını 
kendileri tesviye ettiler. Bunu siz öde· 
miyecebiniz. Yalnız hissenize düşen şu 
pusuladaki yemek para~nı vereceksinizf 
ki yemek parasını 

Pusula mucibince parayı verdim v e 

dedim: 
- Ekselansa teşellürlerimi lütfen 

SÖ}•leyiniz. Fakat ben sofrada ağzıma 

prap koymadığım için ikramlanndan İs· 
tifade edemediğimi de ilave buyurursu
nuz. 

Prege hayretle bir uzun ya l Diyerek 
çekildi gitti. 

Ben de bu sefer yemeğin T okatlıyan· 
dan gelmemiş olduğuna Jiikürler ettim. 
Çünkü masraf müsavi surette yapılmış· 
tı. Almanlar aofrada generalle mülamn 
arasında fark gözetmeden 5amİmi bulu· 
nurlar. Masrafları da öyle samimi yap
mışlar! .. . Bir de Enver paşanın Tokat
lıyan ziyafetini düşündüm. Bedeli kendi 
cebinden de olsa doğrusu bu hanedan· 
lığı da fazla buldum. 

22.10 Müzik (Cazbant - pl.) ı 21.00 
22.45.23 Son ajnns haberleri ve yarın - 21.15 
k i program. 

Konuşma (Tayyareci konuşuyor) 
Esham, tahvilat, kambiyo, nukut 
borsası (Fiat) 

PAZARTESİ PROGRA!\11 

12.30 Program 
12.35 Türk mü.ı.iği - pl.) 
13.00 Memleket saat ayarı, ajan-;, ıne-

teoroloi haberleri j 
13.15.14 Müzik (Karışık program - pl.) 
18.30 Program 
18.35 Müzik (Dans müziği - pl.) 
19.00 Konuşma (Doktorun saati) 
19.15 Türk müziği (Halit musikic;inden 

19.35 

seçilmiş melodiler) 
Sadi Yaver Ataman 
Türk müziği (Saz eserleri, Tak
sim ve oyun havalan) 

Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha
san Gür, Hamdi Tokay, Basri 
Üfler. 

21.30 Müzik (Küçük orkestra 
Şef : Necip Aşkın) 
1 - Gentner - Bana dalına söylı: 
(Ağır vnls) 
2 - Paul Lincke - Olur. olur ... 
Olur .. 
3 - Fischer - 1 - Tatil günlen 
süit ı - işte dağlar 
2 - Beklenilmiyen bir tesadüf 
3 - Suların sükuneti 
4 - Avdet 
4 - Knneke - Mai elbiseli hem· 
şireler operetinden marş Ar. final 
5 - Grunov - Berlin ve Viyana 
valsi. 

22.30 Müzik (Opera aryalan - pl.) 
23.00 Müzik (Cazbant - pl.) 
23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın

20.00 Ajans, meteoroloji haberleri, 
raat borsası (Fiat) 

zi. ki program 

20.15 Türk müziği 

Bestegar •Lemi• nin yetmişinci 

doğum yılı münasebetiyle eser· 
)erinden milrekkep program. 
Çalanlar : Vecihe Daryal, Reşat 
6 - Ferahfeza şarkı - Dinlendi 
başım dün gece 
7 - Hica1kir şarkı - Penbelikle 
imtizaç etmiş tenin 
8 - Nihavent şarkı - Bin gül çı-

karırdım sana 
9- Rast şarkı· Yok mu cana 
10 - Rast şarkı - Sazın gibi 
11 - Mahur saz semaisi 

21.00 Memleket saat ayarı 

Erer, Refik ve Fahire Fcrsan, 
R~c;en Kam, Cevdet Koı.an, Cev
det Çağla, Kemal N. Seyhun. 
Okuyanlar : Ankara radyosu kU· 
me okuyucuları (Koro) 
İdare eden : Mesut Cemil. 
! - Karcığar şarkı • Hününe et. 
varma. 
2 - Uşşak şarkı - Siyah ebrule· 
rln. 
3 - Bayatiaraban şarkı - Baka
sız hUsniln. 
4 - Karcığar şarkı - Çeşmanı o 
mehveşin eladır 

5 - Hicaz şarkı - Sorulmasın ba· 
na ye'sim 



•• 

Uç üyük a • 
1 ra 

Milli müdafaa sistemlerinin takviyesi hürriyetlerine 
taarruzlara sarsılmaz şekilde mukabele azimlerini 

karsı olacak -
göstermiştir 

DAHİLİYE NAZIRI 
. 

SIR SAMOEL HOR'UN SöYLEDİGİ MUHİM NUTUK 

V. Çörçil ve General Hersog Çekoslovak dakihidiseleri 
Milli müdafaa ve sulhun korunması 
etrafında mühim nutuklar söylediler 

Macarlar hayırhah bir bitaraflık 
gösteriyorlar kararı Hitler verecek 

Londra 11 (ö.R) - Dahiliye nazırı 
Sir Samoel Hor diln akşam Londrada 
mühim bir nutuk söyliyerek demiştir 

ki: 
c-Milli mUdafaa bütçesi münasebe

üyle avam kamarasında yapılan müza
!kereler iki vakıayı ispat etmişµr. Yani, 
evvel!\ şu: Ingiltere kısa bir harpte ga
fil avlanarak mağl~p edilemez. Saniyen 
de şu: Uzun silrecek bir harpte Ingi~te
renin nihaye~ menabil kendlsine kat'i 
zaferi temin edecektir.> -

B. Samoel Hor üç büyük demokrasi: 
Jngiltere, Amerika ve Fransa arasında 
tesis edilen tesanUdden şu yolda bahset
miştir: 

cBu demokrasilerden her birinin gi
riştiği gayret, milli mUdafaa &istemle -
rinde.ki noksanları izale etmekle, hürl
yeilerine karşı vukubulacak her taarru
za mukabele clmeğe ne kadar sarsılmaz 
şekilde azmetmiş olduklarını ispat et
miştir. Bu devletler hiç bir zaman şim
diki derecede azım ve kuvvet manzara
sı göstermemişlerdir. Demokrasilerin si
lAfı.lnnması münhasıran memleketleri
nin müdafaası içindir. Onların asla kim
seye taarruz niyetleri yoktur. Biz, har
be doğru değil, sulha doğru yürilyoruz. 
Fakat bunun için de diğerlerinin bizi 

rahat bırakmaları lazımdır.> 
Dahiliye nazırı bundan sonra, Avru-

ada siyasi emniyet iade edilmek şar -
.iyle, beş sene içinde istihsal edilebile
cek refah ve ilmranı şu suretle tasvir 

etmiştir: 

«Avrupa harpten ve harp endişesin
d"n bir dakika kurtulursa, ve muazzam 
silfihlanma masraflarını faydalı maksat
]ara tahsis edebilirse, evvelce hatır ve 
hayale bile gelemiyecek kadar yüksek 
bir hayat seviyesine kavuşabilir. Kati
yen eminim ki, fennin harikalı icatları 
münhasıran bu maksada sarfedilmek 
rureliyle, Avrupa beş sene gibi ~usa bir 
uıman içinde, altın devrine kavuşabilir. 

B~ adamın iş birliği, dünyanın böylece 

• fazla tayyare inşa etmiştir. Bu saatte 

lngiliz kral ve krahçes_ 

çehresini değiştirmek için kafidir. Bu 
beş adam da şunlardır: 3 Diktatörle In
giliz ve Fransız başvekilleri .Amerika 
reisicümhurunun da yardımiyle bu beş 
adam insanlığın velinimetleri olabilir -
ler!> 

Londra 11 (ö.R) - B. Çörçil .söyledi
ği bir nutukta Ingiliz milli müdafaası
nın ıslahı dolayısiyle mtµnnunluğunu 

göstermiş ve Ingilterenin, ilk defa ola
rak, bu sene askeri tayyareciliği için 
Almanya derecesinde para sarfettiğinl 
kaydetmiştir. Halbuki Almanya dört 
senedenberi bu mikyas üzerinden sal'
fiyat yapmaktadır. Almanya geçen sene 
yalnız hava kuvvetleri için, lngilterenin 
bütün milli müdafaa bütçesine muadil 
para snrfetmiştir. Hatta Milnih anlaşma
sından beri bile Almanya Ingiltereden 

Avrupa üzerine çöken tehlikeler ara
sında sulha bağlı olan iki demokra~i: 
Ingiltere ve Fransa için başlıca inanç 
şudur: 

Herkes aslA şüphe edilmiyecek şekil
de kani olmalıdır ki bu iki demokrasi -
dan birine hücum etmek, ikisine birden 
taarruz etmek demektir. 

Londra 11 (ö.R) - Cenubi Afrika 
başvekili general Herzoz Kap şehrinde 
söylediği bir nutukta Avrupa su1hunun 
korunabileceği ümidini izliar etmiş ve 
demiştir ki: Ingiltere münhasıran sul
hu korumak maksadiyle silahlanmakta
dır. Harp istiyen 1clmselere böylece ih
tar etmektedir kl her hangi bir tahrik 
de'I'hal mukabele görecektir.> 

Londra 11 (ö.R) - Furiner ajansı -
nın muhabiri bildiriyor: 

Hariciye nazırı Lord Halifaks bugün 
Foraynofiste Fransız büyük elçisi Şarl 
Korlen, Italyan büyük elçisi Grandi ve 
lspanyol elçisi Dük d'Abbeyi kabul ede
rek lspanyol meselesinin muhtelif saf
haları ile Italyanın Libyaya devam eden 
asker sevkiyatı meselesini ve general 
Franko Cihnhuriyetçi lspanya sahille -
lerine karşı abloka il!n etmi§ olmasın -
dan mütevellit vaziyeti görüşmüştür. 

Bu görüşmelerde Akdeniz meselesi· 
nin silratle halline atfedilen ehemmiyet 
kendini göstermekte idi. 

Çekosloı,·akya meselesini büyük alfi.ka ile takip eden Macar mebusanmda ba§vekil Teleki beyanatta bulunuyor 

Budapeşte, 11 (Ö.R) - Slovakyadaklldan irae edilmiştir. Yeni hükümet işba- bir telgrafla bu şerefi kabul edemiyecc-. 
yeni hadiseler karşısında Macar hUkU- şına geçince Slovakyada alınmış olan ğini bildirmiştir. B. Sivak papanın taç 
met mahafili Slovakyaya karşı nisbeten ihtiyat tedbirlerinin lüzumu kalmıya- giyme merasiminde bulunmak için Ro
hayırhnhane bir bitaraflık muhafaza et- caktır. Yeni kabine kuvvetli bir bükü- maya gitmişti. 
mekte ve Çekoslovakya ile münasebet- t met, birlik hükümeti, her kese mal ve Viyanaya kaçmış olan Slovak Lideri 
lerini ıslah için Macaristanın sarfettiği can masuniyetini temin eden bir hükii- Dokanski Viyana radyosundan Slovak
gayretleri kaydeylemektedirler. Buda- met olacaktır. Bratislavada bu sabah lara, bilhassa Lindka muhafızlarına bir 
peştede ümit edildiğine göre Slovakyada vaziyet sakindi .. Diyet meclisi reisi B. hitapta bulunarak Slovak milli hudutla· 
Etnik (Irki) vaziyetler, ananeler, tarihi Sokol Praga hareket etmiştir.. Orada rını müdafaa etmeğe kendilerini davet 
ve ruhi unsurlar göz önünde tutulursa bugün yeni hükümet listesi hazırlana- etmiştir. 

yaziyet normal bir şekle avdet edebile- caktı.r. Berlinden bildirildiğine göre eski Slo
cektir. Slovakların eski başvekili rahip Ti- vak başvekili B. Tizo Alman milletine 

Paris, 11 (Ö.R) - Slovakya hükilmet 
merkezi olan Bratlslavada dünkü vahim 

zonun da yeni hükümete iştiraki için ıs- hitaben bir mesaj neşretmiştir. Berlin• 
rar ettikleri söylenmektedir. de yarı resmi mahiyette bir haber ecne

Londra 11 (ö.R) _ Harlclye nazırı hAdiselerdcn sonra bugün gelen haber- Londra, 11 (Ö.R) - Çekoslovak baş-
Lord Halifaks bu sabah Foraynofiste ler vaziyetteki gerginliğin gevşediğini ve vekil muavini ve Slovakya işleri nazırı 

bi gnzetecilere tebliğ edilmiştir.. Bund,. 
Prag hükümeti Slovakyanın muhtariyet 
haklarına tecavüz etmekle itham edil-

Fransız .ııefirl B. Korbeti kabul etmiş ve fikirlerde sükQnet hasıl olduğunu gös- B. Sidor diln akşamki beyannamesiyle mektcdir. 
bu miilakattadan sonra hafta tatilini ge- termektedir. Çekoslovak kabinesi reisi yeni hükümetin Slovak milletinin haki-
irmek üzere Londradan Oksforda hare- vekili B. Siderin dünkü beyannamesi 1d mümessili olacağını ve meselenin Slo- Berlin, 11 (A.A) - Havas ajansındau: 
~et etrnlstir. hedefine varmıştır. B- Sidor dUn akşaın vakyaya verilmiş olan muhtariyet ka- BB. Hitler ve Ribbentrop Çekoslo~ 

lspan :.a sefiri Abba Dükası da Fo _ şu mealde beyanatta bulunmuştu : nunu esas dahilinde halledileceğin?, vakya meselesi hakkında görüşmüşler· 
~ giderek daiml müsteşar mua _ •Çekoslovak reisicümhuru B. Emil buhranın 24 saat içinde nihayet bulaca- dir. 

~n~e · öril il tür. Sö lendiğine göre Haşa Slovak diyet meclisi riyasetinden ğını bildirmiştir. Emin bir kaynaktan bildirildiğine gö· 
bu~ :et c!:: ~lerin te~virine müteal- en namlı Slovak siyası liderlerinin bir Dünkü gün zarfında Bratislavada re B. Hitler müşavirlerini yarın bir kon~ 
likti.. YSefir Cümhuriyet sahillerinin ab- listesini almıştır ve Slovak milletnin bu Lindka muhafızları ikinci defa olarak feransa davet etmiştir. 
lokası hakkında muhteşem izahat ver_ hararetli mücahitleri arasından Slovak bu şehrin verici radyo istasyonunu zap- Pragda1cl Alman elçiliğinden mühim 
memiştir. kabinesine girecek nazırları seçmek ar- tederek 12.20 de neşrettikleri mesajla bir rapor gelmiştir. 

zusundadır.• Prag tarafından tesis edilen muvakkat Siyasi mahfeller Almanyanın yeni Slo-

Madrid' deki isyan hareketi 
Şu halde Çekoslovakya için dah sa- hUkümetin düşilrüldüğilnü bildirmişler- vak hükümetini tanımıyacağını ve Tiso 

kin ve iyi bir istikbal hazırlanın.aktadır. dir. Gece vahim hadiseler olmuştur. Şe- hükümetini yegane meşru mümessil 
Siyasi vaziyet yakında tavazzuh ede- birde silah sesleri mütemadiyen duyul- olarak telakki edeceğini bildiriyorlar. 
cektir. En geç yann akşama kadar ye- muştur. Bugün vaziyet sakindir.. Çek Bu mahfe1ler buhranın şu veya bu 
ni Slovakya kabinesi teşekkül etm.l~ devriyeleri yollardan geçmektedir. Çe- tarzda her halde çabuk halledileceği ka
bulunacaktır. Bu kabine erkruu Slovak- koslovak reisicümhuru B. Emil Haşa ta- naatindedirler. Nihayet Almanyanm 
yanın en yüksek ana yasa teşekkülü, ya- rafından dün Slovakya başvekilliğirıe · şiddetli bir müdahalesi de gayri varit Milli müdafaa konseyinin is ilerin 

hakkından ~eldiğini bildirmektedir 
Paris 11 (ö.R) - l\iadrid milli mü

dafaa cjünta> sına karşı komünist kıya
mı bastırılmak üzere midir? Madridden 
gelen son telgraflarda temin edildiğine 
göre saat 11 buçukta Salamanka mahal
lesinin bir kısmında sükUn.et avdet et -
ıniştir. Milli müdafaa komitesi emrinde
ki askeri devriyeler beyaz bir ısrarln 

ynllardan geçerek bakkaliye mağa1.aları 
öntınde sıralanmış olan kadın kafilele
rinin intizammı muhafaza etmişlerdir. 

Filhakika komünistlerin hakim bulun -
dukları bu mahallede bir çok nhali dün 
ekmeksiz kalmışlardı. Bir kamyon kcr
\•anının zaptı sayesinde çocuklar ve ih
liyarlara süt tayınları tevzi edilebilmiş
tir. Bu mahalle civarında bir meydan 

ve Alkala caddesi müdafaa komitesi 
kuvveılEri tarafından zaptedilmiştir. 
Şimdi bu caddeden geçenler, dün arka
larında komünistlerin mevzi almış ol -
dukları parmaklıkları görebilmektedir -

ler. Asiler meydanın parkeleri üzerinde 
bir takı zafer kurmuşlar ve bunun üs
tünü toprak torbalariyle kaplıyarak bir 
lstihku'll haline soktukları gibi siperler 

de kazmışlardır. Sipe'I'lerin bir klsmı 
muşambalarla örtülmüştü. Hazırlamış 

oldukları mitralyöz yuvaları etrafında 
kan izleri haH\ göze ilişmektedir. 

Saat 12,15 te milli müdafaa konseyi 
genel karargahı, komünist partisi vila -
) <'l teşkilatının merkez.i binasında ta -

hassün etmiş olan komünistlerin muka
vemet göstermeden Cümhur:iyet kuv -
vetlerine teslim olduklarını bildirmiş -
tir. 

Bu sabah 7,30 la 9 arasında nasyona
listler Madrid cephesinde şiddetli hü -
cum yapmışlardır. Cümhuriyet batar -
yaları saat 11 re kadar süren kesif bir 
ateş açmışlardır. Ateşin şimdi kesilmiş 

olması mevzilerde hiç bir tebeddül hfı. 
sıl olmadığını göstermektedir. 

Madrid şehri içinde dünkü gibi so -
kak muharebelerinin giirültüsil artık 

duyulmaz olmuştur. Fakat Madridin ha
ricinde, Valansiya yolu üzerinde komU
nistlerle müsademeler devam etmekte -
dir. 

zBurgos 11 (A.A) - Radyo ile neşredi
len bir mesajda bildirildiğine göre yal
nız Madridde değil Val5.ns ve Mucciede 
de müsademeler vukua gelmektedir. 
Bu iki eyalet kısmen komünistlerin 
kontrolil altındadır. Mesajda Cümhuri • 
yetçi ispanya donanmasına aid bazı cü
zütnmlarm Barselona giderek Frankist 
makamlarına teslim oldukları ilave edil
mekte ve netice olarak şöyle denilmek
tedir: 
Neğrin taraftarları ile Besteiro taraf

tarları arasında hiç bir fark yoktur. 
Hepsi de vatan haini olarak tecziye edi
leceklerdir. 

Paris 11 (Ö.R) - Madridden Havas 
ajansına bildiriliyor: Bugün 11,50 çle pa-

yitahtın komünistler tarafından mC§gul 
bulunan Salamanka mahallesinde sükd
net iade edilmiştir. Istlklfil meydanı ve 
Alkala sokağı hücumla zaptedilmlşt.4'. 

Parls 11 (ö.R) - Hariciye nazın Jarj 
Bonne, Ispanyol maslahatgüzarı Kinyo
le dö Leonu kabul etti. lspanyol hudut:
lannm Fransadaki Ispanyol mültecile
rine açılması için Fransa tarafından ya
pılan müracaata Burgos cevabını ver
miştir. Bu cevaba göre bugünden itiba· 
ren Ispanyaya dönmek istiyen mülteci· 
lere hudutlar açık bulundurulacaktır. 

Londra 11 (ö.R) - Frankist !kayna
ğından bildirildiğine göre dün Madrld 
sokaklarında komünistlerle milli müda
faa komitesi kuvvetleri arasında şiddet
li muhnrebele'I' olmuştur. 

Barselon 11 (ö.R) - Şehrin Cüm
huriyetçilerin işgali altında bulunduğu 

müddet 7.arf ında muhtelif ciayetler işle

edikleri iddiasiyle 36 şahıs tevkif edil -
miştir. 

Londra 11 (Ö.R) - Nasyonalist do
nanmasının abloka kordonunu yararak 
Valansiya limanına giren ve hububat 
hamulesini boşaltan cStanley> Ingiliz 
vapuru Valansiyadan Cebelüttanka ha
reket ederken bir nasyonalist harp ge
misi tarafından tevkif edilmiş ve Ma -
yorka üzerine dümen kırması emredil
miştir. Hadiseyi haber alan dnterpid> 
Ingiliz destroyeri vapuru kurtarmış ve 
Cebclüttnrıka kadar refa1<at etın~r. 

1 
ni Slovak diyet meclisi riyaseti tarafın- tayin edilen B. Sivak Romadan çekti('..ti değildir. 

Yeni Papa'nın taç giymesi 
Roma, 11 (Ö.R) - Papa 12 inci Pinin 

taç giyme töreni yarın yapılacaktır. Va
tikan radyosu merasimi yapacak ve bli
tün katollk memleketlerin radyo mer
kezleri de bu neşriyatı nakledecekler
dlr. Papanın arzusu üzerine hariciye 
müsteşarlığı, taç giyme merasiminde bu
lunacak ecnebi delegasyonlarını papanın 
hususi malikanesi olan Kastel del Glo
foyu ziyarete davet etmiştir. Malum ol
duğu üzere müteveffa Papa 11 inci Pi 
yaz mevsimi bu maliHnede geçirirdl .... 
Burası Rom.adan 20 kilometre mesafe
dedir. Kordiplomatik burada yeni ha
riciye nazırı Kardinal Maglione tarafın
dan kabul olunacaktır. 

Roma, 11 (Ö.R) - Papa on ikinci Pi 
Devlet sekreterliğine (Hariciye nazırlı
ğına) Monsenyör Maglioneyi tayin et
miştir. Monsenyör Mağlione uz.un zu

rnan Vatikanı İsviçre hükümeti nezdin
de, sonra Pariste temsil ederek çok iyi 
intibalar bırakmış ve Kardinallığa ter
fii üzerine Romaya dönmüştü. Vatika
nın en müdebbir diplomatlarından biri 
telakki ediliyor. İsviçre ve Fransadaki 
temsil vazifeleri esnasında beynelmilel 
meselelere çok yakından vukuf peyda Vatikamn u mmni manzarası 

etmiştir. bul etmiştir. 
Roma, 11 (Ö.R) - 100 seneden heri 

Roma, 11 (Ö.R) - 12 inci Pi bu saban ilk defa olarak papanın taç giyme m~ 
Irlanda başvekili bay Dö Valerayı ka- '!"asimi Vatikan saravmın Sen Piver 

meydanına nazır olan locasında yapıla
cak ve muazzam meydanda toplanacak 
olan beş yüz bin kişilik bir kalabalık ta, 
rafından takip edilebilecektir-
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!kinci müntehip 
namzetleri 

BAŞTARAFI 6 ncı SAYFADA 

Saher Sırrı Işık, Ahmet Şen Zürra, zür- Mezarlık çı·çeklerı· ra, Ali Vasfi Aydınoğhı zilrra, Halil Ra-
şit Yazgan zürra, Mehmet Doğan Ko"" 
gah zürra, Ali Gömedağ, Osman Güne- Omuz omuza vennit. göklere kadar 
ri, Şaziye Oran, Mehmet Uray muhtar, yüksden üç büyük apartmanın önünden 
Mehmet Tenekeci zürra, İbrahim Aksu geçiyorduk arkadaşıma: 
eski muhtar, Kemal Sönmez bakkal, - Ne güzel binalar ... dedim. 
Ümran Zeki Koldaş, Fehmi Önder na- O, başını önüne eğerek acı acı gülüm-
hiye müdürü, Mustafa Çatal bakkal, aedi. 
Ahmet Niğde bakkal, Mustafa Buçuk Sahibini tanırım. Dedi. Ve bu tanıdık-
muhtar, Şükrü Önder Parti başkanı, lığın hikayesini anlatmağa başladı: 
Şükrü Özçınar çiftçi, Hilmi Aksay koo- cOna ilk defa bir aile toplantısında 
peratif müdürü, Şükrü Öz çiftçi, Mus- tesadüf etmiştim. O zaman genç bir ço
tafa Önal belediye fen M., Remzi Akın cuktu. Tıbbiyenin son sımhna devam 
belediye müfettişi, Mehmet Kıvanç ter- ediyordu. Fevkalade temiz. fevkalade iyi 
ri, Faik Atkant fotoğrafçı, Mehmet Sarı kalpli bir insana benziyordu. Bu kadar 
çiftçi, Mehmet Öğreten çiftÇi, Musa Tay- senelik tahsil ve tecrübe onu safiyetinden 
lan Kereste tüccarı, İbrahim Kepçen ve hatta çocukluğundan uzaklaştırama
~ürra, Mustafa Güngelen tütün tüccarı, mıştı. Gülerken iki elini yüzüne kapatı· 
Hürmet Şenol eski öğretmen, Mustafa yor, konuşurken yanakları kızanyordu. 
Uysal Akbank muhasibi, Numan Orhruı Bu çocuğun bir sene sonra nasıl doktor
çiftçi, Süleyman Dwnan zürra, İbrahim luk yapacağına, hastalarına nasıl güzel 
Baş çiftçi, Ali Özer çiftçi, Fatma Ragıp sözler söyliyeceğine hayret etmemek ka
Gürkan, Vasıf Uygun baş öğretmen, Na- bil değildi. Bunu kendisi de o gece sık 
hit Öner öğretmen, Akile Sonar, Şevki sık tekrarladı: 

Çavdar ziraat bankası rnüdürli, Musta- - Vallahi ben, dedi, bu gidişle dok
la Suer belediye muhasebe katibi, Şa- torluk yapamıyacağım galiba. Hayret 
kir Akay belediye katibi, Ali Ünlü çift.- ediyorum. Bir doktor nihayet bir iki de

çi, Besim Yağcı oğlu manifaturacı, Sırn 
Ulaş doktor, Remzi Tekin nahiye mü
dürü, Salih Orhun belediye reisi, Tev
fik Rahit Ergün Zürra, Halil Ragıp Öner 
zürra, Muammer Başoğlu zürra, Şaban 
Çamlıbel zürra, Zekiye Çamlıbel, Şakir 
Arıkan öğretmen, İbrahim Bozdağ zür
ra, Salih Süzer zürra, Hüsnü Yapıcı öğ
retmen, Hilmi İhsan Dedeoğlu Ziraat, 

Şefik Özmen .ziraat, Ziya Bilgin başöğ
retmen. Ali Galip Yakut köy katibi, 
Mehmet Raşit Aydın çiftçi, Hasan Şen
türk muhtar, Cevdet Elanekçi fırıncı, 
Mustafa Turgut tüccar, Süleyman Giır 

oğlu tütün tüccarı, Naim Ötez Emekli 
yüzbaşı, Mehmet Sonar belediye baş 

katibi, Feyzi Coşkun muakkip, Saadet 
Tanay, Fey:r.i Oran belediye {en memu
ru. Mustafa Avcı muhtar, Abdullah Çam 
zürre 

fa gördüğü. hastalığını avuç kadar bir 
kağıda iki üç kelime ile karaladığı, bir 
kaç cümle ile teselli ettiği bir hastadan 
nasıl olur da para alabilir) O, canıyla 

uğraşuken ben onun parasını nasıl kabul 
edebilirim) 

Çocukcağız bunu söylerken kızarıyor, 
renkten renge giriyor, kendisine zorla 
para veriliyormu~ gib~ avuçlarını sıka· 

rak kapıyor ve asabi hareket1er yapıyor
du. 

Aradan uzun bir zaman geçti. Ben ev
lendim. Ik:i çocuğum oldu. Karım iki ço .. 
cuk anası olduktan sonra epi zayıf düş
müştü~ Sık sılc kalp çarpıntılan geliyor, 
hepimizi korkutuyordu.. O gece bunu 
zayıflığına verdim. Bir parça kuvvetlen
mesi iç.in 18.zun gelen tedbirlere baş vur
dum. Fakat kar etmedi. Doktora müra-
caata mecbur kaldık. iyi bir doktor arı

TİRE kazası müntcbibi sani namzet yordum. Bana - bir tesadüf olacak onu 
listesidir : tavsiye ettiler. Gittim kendisiyle görüş-

Ahmet Güngör çiftçi, Durmuş Ali Ka- tüm. Tabii aradan uzun seneler geçtiği 
]a çiftçi, Fatin Sarhanlı öğretmen, Sırrı için o beni tanımıyordu. Zaten biribiri
Öztürk Emekli, Mehmet Yamalı muh- mizi o gece ancak bir kaç saat görü,ebil
tar, Hasan Tozlu çiftçi, Mümin Atık mistik. O günden sonra karımı sık sık 
çiftçi, Mehmet Çakır Çelik çiftçi, Nuri muayene hanesine götürmeğe başladım. 
Şen çiftçi, Emin Açar çiftçi, Nafia Ah- Fevkalade nazik, harikulade kibar bir 
met ev kadını, Hamdi Akalın çiftçi, Ac- adamdı. Çacukluğundaki kibarlık ve nc
laıı Ke.serci çiftçi, Mehmet Bilge çiftçi, zaketten hiç bir şey kaybetmemişti. Her 
Abdi Çalışkan çiftçi, Bekir Çetin çiftçi, defasında bizi kapıya kadar götürüyor, 
Kerim Sayan çiftçi, Malike Sandıkoğlu kendi eliyle kapıyı açıyor, hatta merdi
cv kadını, İsmail Çoban çiftçi, Mehmet venlerden ininciye kadar arkamızdan ge
Musalar çiftçi, Saadet Okan çiftçi, Ay- liyordu. Parayı kendisine değil, biti~k 
şe Lekesiz çiftçi, Osman Üçer tüccar, odadaki genç ve güze) katibesine bıra
Keınal Bilgütay Emekli, Lütfiye Özkan kıyorduk. 
ev kadını, Hamdi Baydar tüccar, Ah- Fakat karımın hastalığı sade kalp çar
met Çetin çiftçi, Halil Balkıç tütüncü, pıntJarından, sinir buhranlanndan iba
Halil çiftçi., Ali Ülker çiftçi, Atiye Ağ- ret kalmadı. Daha bir çok hastalıklar ka
ralı ev kadını, Musta çiftçi, Nihat Gidel rıııtı. Günden güne eriyordu. Çocukların 
keresteci, Hakkı Della! DellaI, Nazmi hali. karımın vaziyeti beni çok üzüyor
Kırdar Avukat, Ali Kuyucu oğlu çiftçi, du. Doktor, doktor dolatrnaktan yorul
Mehmet Nizaınoğlu çiftçi, Mehmet Ma- mıyordum; fakat param da kalmamıııtı. 
navoğlu çiftçi, İsmail Özgür çiftçi, Ali Elimde kalan aon parça halımı da bu 
çiftçi, İbrahim kahveci, Ali Cevat Le- uğurda sattım; sarf ettim. Fakat karımda 
kesiz Emekli, Sami Gülcü oğlu çiftçi, iyilikten ziyade daima kötülüğe doğru 
Salih çiftçi, Mehmet çiftçi, Ali Kafalı bir gidit görülüyordu. Artık işi oluruna 
çiftçi, Refik Sandıkoğlu çiftçi, Ahmet bırakmıştım. Bizim doktora da gidenü
Ceınil çiftçi, Ahmet çiftçi, Mehmet Be- yordum. Param günlük sarfiyatuna bile 
kiroğlu çiftçi Baha Karaeşler tuhafiye- kifayet edemiyecek kadar borçlanmıı
ci, Ali Nermi Akdemir öğretmen, Faik tım. Bir gün komşulardan biri akıl vereli. 
Toklu oğlu İşyar, Tevfik Karayazıcı Karımı hastaneye götürmek doktorun 
yağhaneci, Hüseyin Kundakçı kudankçı tavsiyesini orada almak fena olıruyacak
Kudret Özdaş çiftçi, Bekir Girgin müte- tı. Zaten bizim doktor aynı zamanda 
ahhit, Mehmet Sıtkı İçelli bakkal, Gani hastanenin de doktoru idi. Bir akşam eve 
Ertürk çiftçi, Raşit muhasip, Edip Yoz- gddiğim vakit karımı yatağın Üzerine 
gath oğlu, Zihni Ugurbil çiftçi, Tahir kapanmlf ağlar buldum. Gözleri şjımiş 
Karapınar çiftçi, Emin Derman Doktor, ve kanla.nm11tL Fena halde uzgün oldu
Hikmet Şahin Avukat, Ali Okan §'U"bay, • ha)" d b ıı· d K ı__ gu ın en e ıy i. or..,. korka se-
Hamit Sayan muhasip, Meh. V ebbi Be- bebini sordum. Anlatırken gözleri dolu
rik tüccar, Halim Gülcü oğlu çiftçi, Ali yor, sinirli sinirli ellerini oynatıyordu.; Bu 
Urgancı oğlu tüccar, Ali Şevket tüccar, defa d kt k d" · h" o or en ısıne ıç te iyi muamele 
Şekip İyriboz tüccar. Ziver Özkan avu- · H -etmemıf. atta uzun müddettenberi te-
kat, Sadık Giz ·'"·i, İsmail Altınay ~~ davi ettiği ve yüzlerce lirasını aldığı bu 
çiftçi, Hasan Cinik Yularcı, İbrahim daimi hastasını tanımamazlıktan gelmiş. 
lşıklı yapıcı, Kazım Ağralı diş tabibi, Alelacele, bqtan savma bir muayene 
Melahat Aksoy öğretmen, Makbule Tun- yapmı§. Hareketlerinde, sözlerinde 0 ka
cer öğı-etmen, Mehmet Yörük oğlu çift- dar kaba iınit ki onu adeta kovmuş .. _ 
çi, İbrahim Dikici Kahveci, Mehmet Yalnız kapıdan çıkarken daha sakin bir 
Gülcü og"lu çiftçi, Ha~i Yörülı: oğlu 

J • sesle cniçin muayenehaneme gelmiyor-
çiftçi, Ahmet Çağlı bakkal, Şerif Ahmet sunuz, burası çok umumi bir yer, sizinle 

istediğiniz tekilde mefgul olamadım. Ba
kın dışarda bekliyen yüzlerce fakir has-

Uray çiftçi, Haydar Akçora oğlu çiftçi, 
Münire Ata oğuz ev kadıru, Recep Bay
sal çiftçi, Ali Özenir makineci," Ali Ulvi - tam var ..• Sizin gibileri de burada mua-
Selek kırtasiyeci, Esat Çallı oğlu bak- yeneye kalkarsak bu zavallılara ne u.

man bakalım.> Demiş. Karım, kendisi 
için varımı yoğumu feda ettiğimi pek iyi 

bildiği için beni fazla üzmek istemiyordu. 
Fakat bütün gece ıinirlerini de yatıftıra
bilmek iı:nkinsız oldu. cBir daha ben has
taneye gitme~ böyle ölmeie razıyım.> 

Diye ağlıyordu. 
Artık git gide fenalaşıyordu. Onu, 

yatakta erir gördükçe .içim içimi yiyor
du. Ona bir doktor bile getiremiyecek 
vaziyette idim. Borçlarımı ödeyemedi
ğim için yeniden borç da yapmak imk8n
sızdı. öyle hissediyorum lri ha5ta olan 
karım olduğu halde ölecek ben idim. içi 
oyuk bir ağaç gibi sadece bir kalpten iba

ret kalmıştım. 
Bir gün her şeye rağmen doktor ge

tirmek mecburiyetinde kaldım. Cebimde 
tek bir liram vardı. HattA belki bununla 
ilaç bile alamıyacaktım. Sadece bir te
selli olsun diye onu çağırmağı düşündüm. 
Geldi ... Hastayı uzun uzun muayene et
ti. Güzel ve tatlı sözlerle teselli etti. Ade
ta evimize yeni bir can yeni bir neşe gel
mişti. Doktorun boynuna sanlıp Öpme
mek İçin kendimi güç tuttum. Demek o 
değişmemiş tıpkı tıbbıyenin son sınıfında 
olduğu gibi saf ve iyi kalpli kalmıştı. 

Yalnız doktor gitmeie hazırlanırken içim 

büyük bir heyecanla sarsıldı. Ona ne ve

retektim. Fakat ıonra. düşündüm ki bu 
adamla bizim sayısız hesaplarım12 oldu. 
Hiç bir zaman onun hakkını yemedik. 
Şimdi hiç bir şeyden bahsetmez. ıorua 
ilk fırsatta muayenehanesine parasını gö
türür -teafim ederim .. Fakat o kapıdan da 
ima mütereddit adımlarla ilerliyordu. 
Bir §ey, o şeyi, o almaktan utandığı şeyi 
bekler gibi yürüyordu. Meseleyi anlat
mak istedim. Sanki dilim tuıul4u, bir ,ey 
söy}iyemedim. Sokak kapısını açtığım 

vakit o artık tereddüdü tamamen bıraktı 
«galiba bugün tediyatta bulunamıyacak
sınız> dedi, cevap veremiyec.ek vaziyete 
gelmiştim. Sanki bunu söyliyen ben imi
şim gibi bütün hicabını hissediyordum. 
Anc.ak. cmalesef, sonra takdim edece-
ğim.> Diyebildim. Yüzü birdenbire de
ğişti. Gülen yüzünden adeta mütebasbıs 
el ovuşturmalarından eser kalmadı. 

Caddeye bir şey arar gibi bakın:ırak: 
- Acele bir İ'Jİ mi var. Bir araba bul

manız fena olmıyacak diye adeta emre

den bir sesle söyledi. Cevap veremedim 

mahçubiyet ve parasızlık üzüntüsiyle kıv
rana kıvrana merdivenleri indim. ilk ge
çen otomobili çevirdim. Ve elimdeki 
ilaç parasını da şoföre vererek hastanın 
yanına döndüm. 

Ertesi geceydi. Kanm birdenbire fe .. 
nalaştı. Doktor getirebilmek için çırpı

nıyordum. Artık ona gitmek te istemiyor
dum. Bir kaç evini bildiğim doktora koş
tum. Kimisini bulamadım. Kimisini bul
dum fakat kapıya bile getirmek müm· 
kün olmadı. Son çate olarak gene ona 
koştum. Böyle dakikalarda insan artık 

hiç bir şeyi düşünemez oluyor. Gece kaı. 
ranlığında sokakları nefes nefese koşu
yor, tek tük geçen kimselerin bütün şüp
helerini üzerinde toplıyordum. Neden 
sonra farkına vardım ki ayağımda terlik
ler vardı. Ve benim bir türlü ilcrleme
yişlrne biraz da onlar ıebep te~kil edi
yorlardı. Apartmanı buldum. Kapıyı 

korka korka çaldım. Ses yok ..• Tekrar 
çaldım, tekrar vurdum. Nihayet uzaktan 
bir aes yavaı yavaı yaklaştı. Hizmetçi ..• 
Doktoru görmek istediğimi söyledim: 

- imkansız dedi. Ak~m balodaydL 
Geç geldi. Uyandıramam. Yalvardım. 
rica ettim. V c hatta biraz da zorbalık 
yaparak açık Jcapıdan içeri sokuldum. 
Doktora İşittirecek bir sesle yalvarıyo
rum. Hizmetçi biraz insafa geldi. Yavaş~ 
ça doktorun kapısını vurdu. Karanlıkta 
bir şey göremiyordum. Sadece doktorun 
kalın, sert sesini duyabildim. cDefet git
sin ... Alemin keyfi için uykumu ne diye 
bozuyorsun, hem para vermezler, hem 
otomobil tutmağa nazlanırlar bir de in
sanı gece yarısı rahat.sız ederler, çek ka
pıyı ... > diyordu. 

Çıktım.. Eve gittiğim vak;t uten karım 
ölmüştü. 

Arkadqım, dolu ııözlerle önünden 
çoktan uzaklaştığımız apartmanların bu
lunduğu tarafa bakarak ilive etti: 

- Işte bu apartmanlar onundur. Ba
na öyle geliyor ki karım da her şeye rağ
men bu apartmanlann altında yatıyor ... 
Tekrar ettim: 

- Her şeye rağmen güzel binalar .•. 
Cevap verdi: 
- Mezarlık çiçekleri gibi ..• 

kal, Sabri Güray bank me. Fahri Bil
gin yularcı, Faik Karaoğlan peynirci, 
Sacide Haydar ev kadını, Hüsnü Tükel 
çiftçi, Kazım Kaygısız Esnaf, Hasan 
Tahsin Tengiz öğretmen, Ahmet Gürc
ıncn Hava kurumunda, Asım Hapcı oğ
lu Singcr M. Azmi Tüzün doktor. 

i········································ 
: Vilayetimizin diğer 
: lıazaıarındafıi münte· 

iLAN 
Muğla Muhasebei 
dürlüğiinden: 

Hususiye •• mu-

I
E hibi sanilerin listeleri 
sarı sayımızda neşro· 
lıuıacafıtır •• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muğla hususi muhasebe müdürlüğü için lüzum görülen 3021 lira 
25 kuru,luk defter, cetvel ve sair evrak 20 Mart 1939 günü ıaat on 
beşte Muğla encümeninde ihale edilmek Üzet"e eksiltmededir. 

Taliplerin kanuni teminatı hamilen Muğla valiliğine ve teraiti an
lamak istiyenlerin Hususi muhasebe müdürlüğüne müracaat eyleme· 

................... ~ 
'-E.e_o_R_S ... -A-'J[; Dikkat P 'k •mı•••••••••••1.• 

ratı .............. . 
••••••••••••••• ............ B'l ·ı 1 70 Kuruş 

Lastik mühür 

............ ı gı er •••••••••••• --·-- HER Gt.lN BİR REÇETE -

y cı.zaıı c. ödfl' 

ŞiŞE MANTARLARI 
Yağ ve rütubetten iri mantarlar 

yüzde on tuz ruhu rnah!Ulünde yıkanır. 
Badehu iposülfit mahlulünden geçirilir. 

Bakırı - Bakır parça aşağıdaki mah-
lule batınlırsa parça siyah renk alır: 

Acide arsenicux 2 Kısım 
Tuz ruhu 4 > 

Zaç yağ l > 
Su 24 > 

BRONZ KARYOLA TEMiZLEMEK 
ispanya beyazı 7 Kunn 
Aınonyak 4 » 

Su 20 » 
Bu mab!Ul bir tifeye konulur. Şife gü-

zelce kapllllD'. Hini hacette çalkalanarak 
mah!Ulden ıilinecek yere sürülür. 

ÇAN VE ZiL GiBi SES VERiCi 
ŞEYLERiN DöKOMO 

Bakır 78 Kısım 
Kalay 22 » 
Diğer bir ömelı:: 

Bakır 55Kuım 
Kalay 35 » 

Çinko 10 » 
HEYKEL IÇIN HALITA 

Bakır 86,6 Kısım l 
Kalay 66 > 

Çinko 3:3 > 
Kurşun 3 3 > 

TORNA EDILEB!LlR HALiTA 
Bakır 

Kalay 
Çinko 

MVHVR MUMU 
Reçina 
Balmumu 
Içyağ 

OICEV BlR TERTIP 
Tere ban tin 
Balmumu 
Reçina 
Minyun 
Zift 

Çankırıda 

80 Kısım 
8 > 
2 > 

5 Kısım 
2 > 
1 • 

100 • 
25 > 
25 > 
12 > 

125 • 

Çocuk Esirgeme ı 
-uruntunun iaaliyeti ı 
Çankırı, 10 (A.A} - Çocuk Esirgeme 

kurumu Çankırı merkezi bir mart 939 
dan beri ilk mekteplerdeki 50 yoksı•l 
çocuğun her gün sıcak yemek ihtiyaçla
rını temin etmiştir. Kurum bugünden 
itibaren iaşe kadrosunu seksene ibla,i~ 
etmek suretiyle faaliyetini genişletmiş
tir. 

...... ' " 

...... 
$.,,. 
Q,) 

E ::s 
~ 

$.,,. 

~ 

198 S. Paterson 
120 K- Taner 

58 t. UzUm tanm 
41 Enver Coral 
13 Nihat Üzümcü 
10 Ş. Riza ha. 
9 Albayrak 
8 İnhisar idaresi 

457 Yeklln 
667571 Eski yekfin 
668028 Umum! yekfin 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 
No. 

10 
11 

ZEYTİNY ACiI 

10000 kilo A. Tabak 

ZAHİRE 

10 balya Pamuk 

15 17 
12 25 12 2S 

15 25 16 50 Her nevi Jastik damga ve mlihiirleı 
15 50 16 çinko, bronz mühür, imza ve damgalar 
14 375 16 25 ototipl, her nevi etiket kılqeleri gayet 
15 15 sanatkirane yapılır. Hariçten gelecek si· 
15 25 15 25 parişler silratle gönderilir. 
11 50 11 50 ADRES : İzmir Hisarönü Bakır Be· 

33 

40 

13 
13 75 
14 50 
15 50 
18 5(1 

33 

40 

destanı N o. 15 
mühürcü: NURİ IŞILDAR 

Teşekkür 
Pek kıymetli oğlumuz ve kardeşimiı 

İlhami Akkumun beklenrniyen ve çok 
genç yaşta iken vefatı dolayısiyle bizle
ri taziye ve" cenazesine iştirak lütfunda 
bulunan dostlarımızıa ve yakınlar1IDJZ1k 
bu büyük kederimize iştiraklerinden 

minnet ve şükranlarımızın beyanına 

muhterem gazetenizin delaletini rica 
ederiz. 

Babası : Esat Akkmn validesi ve 
kardeşleri 

~ ...... 
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Eczacı başı ~ 
Bütün Tür ye için: 

Mahalli imali : 

S. FERİT ECZACIBAŞI 

Müstahzerat ve Itriyat 

Fabrikası 

İZ!\IİR : BEYLER SOKA(H 

MERKEZ DEPOSU : 

S. FERİT ECZACIBAŞI 

ŞİFA ECZANESİ •• 
İZMİR HÜKÜMET CAJlDESl 
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SAHiFE JO 

PASTiL KATRAN HAKKI 

TENIASIK 

Öksürükleri kökünden 
keser tecrübelidir 

-
EN UCUZ EN KIYMETU 
YILBAŞI HED1YES1 

BRO Z 
Dit F ırçalandır. 

Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. 

~/J7....GC/X..C/L/.C///VJ:ı~ 

Muayenehane nakli 

Dr.AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü '."\ 

Kestelli caddesinde· 
Jıi muayenehanesini ı-. 
BİRİNCİ l!ORDONDA, 

, Tcayyare s~neması c:i· · 
uarında 222 numaralı 

~ haneye yolunda nalı· , 
:-.; ledec:efıtiP. " 
~ TELEFON: 2987 (31) 

AŞÇIBAŞl 1'1AHKA 
Makarnalar 

ö 
N 
E 
ıı. 

SOLUCAN 
i,SKUiTi 

Selfuıik sergisinin 937 ve 938 senelerinin 
birincilik madalyalarını kazanmıştır 

• _.._. ................................... _. ...... ~_..r;:ııı._llEil_.m::111o;-= ... mm.,..f!!Y11! __ ... _..._ ... _._.._...,_ 

BRiSTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMAN/YE 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omt-r Lütfi 
dir 44 Sene~ik . t~crübeli idaresile bütün mii§terilerine kendisini 

sevdırm14tır .... 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .. lıtanbulda 

bütün Ege ve lzınirliler bu otellerde buluıurlar ..• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmi· 

yecek derecede ucuzdur ..... 

Kuvvetli ateşe ihtiyacı olan 
sahiplerine müjde 

• sa nayı 

Bilumum sanayi ocakları ile kazanlarına ve fınnlara lüzum eden 
ateşi en iktısath bir şekilde temin eden mazot yakan cihaz ve tesisatı 
imi! etmekteyiz. 

Odun ve kömürden çok fazla iktısatlı olan mazot yakan bu cihazlar 
her hususta garantilidir. 

Kazanlarınızı, ocaklannızı, fınnlannızı, yeni icad edilen ve kullanııı 
çok kolay olan mazotlu cihazla ısıtmanız menfaatiniz iktizasındandır. 

Her kazana ve fırına uygun tesisat yapılır • 
MORACAA T YERt : Gazi Bulvarı Ziraat Bankası kartısı 

D U N L O P mağazası. 
IZMIR - Posta kutusu : No. 2 7 5 

1--6 (519) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan • 

ış 

l - Küçük Menderes islah sahasında yapılacak Fetrek 4ütleri ile 
3eo küçük köprü inııaatı, ke4if bedeli 79020 lira 90 kuru,tur. 

2 - Eksiltme 28. 3. 939 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de Na
fıa vekaleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında 
kaı>alı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler; eksiltme ,artnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
"!eri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 3 lira 95 kuruş mu
iı:abilinde sular umum müdürlüi{ünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 5201 lira ( 05) kuru,luk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
&ekiz gün evvel ellerinde bulnnan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile 
Nafıa vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika 
ıı.lmalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri ,arttır. 

Bu müddet İçinde veıil:a talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye İşti
rak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikrd~r kaLul edilmez. 
1 

(681) 
18 632 
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Gerek VERiCi ve ALiCi telsiz istasyon ve makineleri inşa eden senelerden 
beri bütün dünyaca tanılmı§ ve enternasyonal sergilerde yüksek mükifat 

kazanan : 

Lorenz 
Fabrikasının mamulitlan Tiirkiyede nam ve töhret kazanmqtır. 

5-6-7-11 Lambalık 
Radyoları her halde görmek ve dinlemek menfaatiniz icabıdır. 
Her cereyanla i§ler bütün yedek parçalan ve lambaları mevcuttur. 

NOT : Bazı yerler acenteliği münhaldir. lstiyenler zirdeki adrese müra-
caat edebilirler. 

F ABRiKA VEKiLi ve DEPOZITERI : S. KALOMENI 
Büyük Kardiçah Han Omeğa Ticarethanesi ittisalinde .. 

Telgraf Adresi : CALD.A ~;_:U;;;··:.· ---------.. ----= , ........................ " 

Yün Mensucatı lzmir 
Türk A. Şirketinin 

Halka -Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayııiyle yeni çıkardığı kuma,Iar 

Sal;'lam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

f?.?tvi S A T 1 Ş Y E R L E R 1 · 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

Karar 
lzn1i Nafıa müdürlüğünden: 

33000 lira ketif bedelli lzmir kız enstitüsü birinci kısım in§Batını 
l 1 Mart 939 da yapılan kapalı eksiltmesinde teklif olunan fiyatlar 
layık hadde görülmediğinden mezkUr eksiltmenin pazarlıkla yapıl· 
masına karar verilmi$ olduğundan isteklilerin 16 Mart 939 perıembe 
gÜnü saat 15 •e kadar lzmir Nafıa müdürlüğündeki komisyona bq 

·alan. 827 (518) 

• ) 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal• 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu: 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen EB , mar~_a·, 
sına dikkat ediniz. 

Istanbul 1.,elefon müdürlüğünden: 
1 - 2000 adet kurslu kombine telefon makinesi kapalı zarfla satın 

alı!!acaktır. 

2 - Muhammen bedeli 40000 lira muvakkat teminatı 3000 lira 
olup eksiltmesi 31. 3. 39 cuma günü saat 16 da müdürlük binasında 
satın alma komisyonunda yapılacal:tır. 

3 - Şartnamesi bir lira mukabilinde levazım amirliğinden alınabi
lir. 

4 - istekliler muvakkat teminat ve kanuni vesaiki muhtevi kapalı 
zarflarını o gÜn saat 15 e kadar komisyona vermelidirler . 

14, 12 466 (309) 

iz mir 
Sat .. 
Dosya 
No. 

Defterdarlığından: 

26 Şehitler 1497 No. lu sokak 17 taj No. lu 59,40 
M. M. arsa. 

36 Değirmendere nahiyesi Ahrnetbeyli köyü içinde 
jandarma karakol binası. 

43 Burnava Orta sokak 50 taj No. lu dükkan. 
44 « Havuzbafı sokak 20 tai No. lu ev. 
46 « Orta sokak 62 taj No. lu ev 
50 K~ıyaka soğukkuyu Menemen cad. 24 taj No. 

lu 210,60 M. M. Dıvarh arsa. 
52 Köprü M. Dumlupınar sokak 819 ada 5 parsel 

sayılı 112,50 metre murabbaı arsa. 
53 Köprü Muradiye sokak 819 ada 3 parsel sayılı 

82,50 metre murabbaı arsa. 
55 Köprü Muradiye sokak 819 ada 4 parsel sayılı 

130 M. M. arsa. 
( Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri satılacak. ) 

icar dosya 
No. 

457 Cumaovası Sarıçay mevkiinde 8738 metre mu-

Muhammen 
Bedeli 

Lira K . 

30 00 

250 00 
100 00 
200 00 
120 00 

100 00 

56 25 

42 50 

65 00 

rabbaı çekirdeksiz bağ bir senelik ican. 132 00 
460 Osmaniye Cad. Karaosman oğlu hanı içinde 

26/15 No. mağaza. · · . 84 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyet ve icarlarina talip çıkmadığından 
9. 3. 939 tarihinden itibaren 10 gün müddetle temdide bırakılmııtır. 
ihalesi 20. 3. 939 tarihinde pazartesi gÜnÜ saat 14 dedir. Taliplerin 
Milli Emli.k müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

826 517) 

, ................................. ___ 1 ........... 1~ 

•..•......................••.....................••.•..•.....•.......•..•••••• ,.. 

VEBOLID 
TATLI SU YAPICI CİHAZLARI 

Halkapınar ve Osmanağa sularnı VEBOLİD ile tasfiye ediniz .• 

TECRtiBE İÇİN CİHAZ GÖNDERİLİR .. 

· Tediyatta Kolaylık 5 Sene Garanti 

VEBOLİD LTD. Şti. İZIUİR ŞUBESİ... 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 

TELEFON : 2365 .. TELGRAF: VEBOLİD .. POSTA KUTUSU : 72 

Cihaz satışı için seyyar memur aranmaktadır ..• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Um dal Yemeklerinkı- RADYOLiN 
::b~::~zs:!~ği 1 

mikroplar, dışa· 
rıdan alınan mu· 
iır mevat karşı
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmağa, çuru
meğe mahkUın
dur. Çürük diş· 
ıer mide ve bar
sak ihtilAtların· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastabğa yol aça 
bilir. 

UMUMi DENİZ 
ACENTALICI LTD. 

Oli ·ier ve Fratelli Sperco / Deutsche Le-
Şürekası Vapur Acentası vante Linie 

BİRİNCİ KORDON REES ADRiAricA s. A. DJ G. M. B. ff. HAMBURG 

. --

. RADYO:_li·N·· 
'ı... · - ..ı. •• •• 

. • - • ı . • . •. - . ··. 

iJe nınhakkak sahah ve akşanı her 
yenıekten sonra fırçalan1ak şartile 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DAlY'LASI 

Kolon yas! 

Erkek Dişi 

MASKÜLEN, l'El\tl~EN, iki cins kokn 

Bahar çiçeği - Altın rüya, Limon çiçeği 

Fulya, Son hatıra, Leylak, l\fenekşc, 

amber, yasemin 

Hilal Eczanesi: 
T O P A N F-

.-rERAZILERJ. 
'l't.IRKİYENİN EN BİRiNCİ TERAZİ FA/!RİKA· 
SiNiN MA ULATIDIR-..... rAKLiriıERİNDEN 
SAKINIHIZ.. 1·26 (336) 

•• # #. ' "('' . . ( . , . . 1 
•••••ııııııııııııııııııııııııaııııııaıııııııııııııııeıcıaıeeııaeı••••••••••••••• . . . . 
1 Sıhhat Bahk Yağı l . . : NORVEÇY A Balıkyağlarının en halisidir.. : . . 
~ İlıi defa .süzülmüştür Şerbet gibi içilebilir~ 
• • . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Ec.zanesi 
BAŞTURAK BÜ)iik Salepçioğlu hnnı karşısında .. 

BiNASI 'l'EL. 2443 NAVİGAriONE . 
LONDRA llATI'I : BRİONİ motöril 13/ 3 te gelerek 14/ 3 ~AKLEA ~apuru l4 martta bek 

--
HELLENİC LİNES LTD. 

. . . . . ecJ' v h leıuyor. 18 marta kadar Anvers, Rotter-ANGHYRA vapuru 22124 mart ara- POLO vapuru ~ ına.~ta Londra, Hull te Pıre Brındısı Trıeste ve Ven ıge a- dam, Brcmcn ve Hamburg için yük ala-
sında beklenilmekte olup, Rotterdam, ve Anver.sten gelip yuk çıkararak ve reket eder. . caktır. 
Hamburg ve Am•ersa limanları için yük ayni zamanda Londra ve Hull için yük ZARA motörü 16/ 3 te gelerek aynı TAHLİYE: 
l kt alacaktır. gün saat 19 da Patmos Leros Rodosa ANDROS 

7 
. d bekl • a aca ır. h k d vapuru nısan a enı-

are ete er. 
LİVERPOOL HArrı ZARA motöril 20/3 te gelerek 21/ 3 yor. Anvers, ~amburg ve Bremen li-

• • v manlarından vuk çıkaracaktır. MARDİNİAN vapuru iS martta gelip te Pıre Brındisi Tıieı.te ve Venedige ha- · .. --
UNirED ftArES AND yük çıkaracak ve ayni rnma0 da Liver- reket eder. --

LEY ar Ulf B LrD. poot için yük alacaktır. GIÜMANİ motörü 21/3 ıe eeBr 2213 

BENNESTVET vapuru 18/20 mart Deritsclte Leomde-Uıde ~~~ T:rieste ve Venediie ha- DEH NORSKE MiDDEL-
arasıııda beklenilmekte olup Nevyork DELOS vapuru 11 martta Hamburg. ChTA Dİ BABt motiiril 2313 te ge- HAVSLİNJE, Oa!LO 
için yük alacaktır. . .. -""- lir •• ...t .. +....__bul nt- 'U,._J: lla BAGHDAD vapuru 15 marta dogru fs-

Bremen ve Anveısten gelip yük~·- a,,w. gun JSwu.i __ ..-...., -"'-r-o r- k d · D' N ı· 
sil Cen hareket eder en erıye, ıep ve orveç umum ı-PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/20 caktır. ya ve ovaya • manlan için hareket edecektir. 

o us nisan arasmda bek1enilmekte olup Ne\·
york için yük alacaktır. 

LİNF.S SUD A..l\IERİKANA 

1 
TYRİFJÖRD vapuru 6/8 nisan ara-ı 

sındn beklenilmekte olup Nevyork için 
yük alacaktır. 

T. BOWEN REES 
VE ŞOREKASI 

CVNAIUJ LINE 
Liverpool ve 
Glasgov battı 

KOYA.LE XEEllU• 
DAISE IOIJfP~UI --
UL~ vapuru 14-3 ete gelerek SERViCE MARlriME 

Burgu Varna ve Köauııeıe limanları ROUMAJN 
için hareket eder. BUCAREST 

STELLA ~ 28/3 te beklmmek- DUROSTOR vapuru 18 martta bekle
te olup Amsterdam Hamburg limanlan- niyor. Köstence, Kalas ve Duna liman· 
na hareket eder. ları için yu"k alacaktır. Gerek •:apurlnnn muvasalAt tarihleri, • • •TBİA• • 0 0 

• • • • -*-
k · · l · !unları bak BAK vapuru mart nihayetinde __ 

gkınere vapur ısım erahhı ve naalv . - gelip Liverpool ve Glasgov için yük ala- SVENSKA ORIENTE Lİ• 
ela ncenta bi~ Ate üt ~ gır~ez. caktır.. HİEN KUMPANYASI .JOHNS'J'ON WARRE.N 

Daha fazla tafsilat almak ıçın Bırınci Gerek vapurların muvasalat tarihleri, GUNBORG vapuru 25/ 3 tc gelerek LİNİES LrD. 
Kordonda 152 num.-ı.rnda • UMDAL~ isimleri ve navlunlan hakkında acenta Amsterdam Rott~dam Hamburg İskan- İNCEM O RE vapuru 12 martta bekte-
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teabhUt altına giremez. Daha faz.la dinnvya ve Balhk limanlarına hareket niyor. Burgas, Varna, Köstence ve Su-
cdilmcsi rica olunur. tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. eder. lina Kalas için yiik alacaktır. 

Telefon : 4072 Müdüriyet 1 run 2353 telefon numara.'llDa müracaat Vapurların hareket tarihleriyle nav-
Tclefon ! 3171 Acenta edilmesi rica olunur. -- lunlardaki değişikliklerden acenta me-

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
ınütcvelii sancılarınız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık şikfiyctlerinizi UBİNAL ile 
gcçiıiniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ,.e oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez-

ıeti boş, alırunnsı kolaydır. Yemeklerden 
sonrn ynnm bardak su içerisinde alınır. 

iNGJLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOOLU - İSTANBUL 

Haiii bir üsütme bazan biiıyük bir hasta· 
lık çıkarabilir, derhal bir ka~e 

S E F A L İ N Alınız 
ftp ·NEZLE ·BAŞ ve DİŞ ve bilt .. n a~rdarı 

derhal geçirir •• 

suliyet kabul etmez. 
SUYJCE MARİ'l'JME Daha fazla tafsilat için ATATtrRK 

ROlllllain Kumpanya.sı caddesi 148 No.da v. F. Henry Van Der 
PELEŞ vapuru 14-3 tarihinde gelerek Zee vapur acentalığına müracaat edil

Malta Marsilya ve Cenovaya yük ve yol- mesi rica olur. 
cu alarak hareket edecektir. TELEFON : 2007/2008 

İIAndaki hareket tarihleriyle navlun- -----------
lardaki değişikliklerden dolayı acenta SPERCO vapur acentasına müracaa1 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- edilmesi rica olunur. 
silat Jçin ikinci Kordonda FRATELLİ TELEFON : 2004 • 2005 .. 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K .. Tasarruf İkramiye Planı 
32~000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıa, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkincitepin 

t a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 e C' e k t i r. . 
,,.,. ikramiyeleri: rZZ7//J.Y..7.J'.ZLJ~,Z;U/.'7~ 

ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S n ıooo Drabk ••• s.ooo Lira 
8 n 518 liralık ••• 4-000 Lira 

16 n 2SD liralık ••• 4.000 Lira 
60 n ıoo Dralık H• 6.000 Lira 
9S n 50 liralık··· 4-150 Lira 

250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira 
••••••• 1 ..... ,., 

435 32.000 
1'F.'7.: , 2~YJ..XnN1!8B?Y./7A, 

T. it Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemif olursunuz. 

Kumbar~ biri 



.-A.BIFB12 
1 

Ne istiyorsunuz? 
Ucuz ve güzel otomobil mi? 

ı,te 1939 Model Opel "Kapten,, 
Sessiz vitea, mükemmel akselerasiyon. 
Kapten'le en dik yokuşlan bile zah

mebiz ve pürüzsüz çıkabilirsiniz. T ec
rübe etmek isterseniz K a d i f e kaleıi 
burada ! ... 

Bayi: 

YENi A.SIK 

Direk.iyon, Şanjeman, DebreyJlj, Fren
ler kusursuz ve tamdır. Hiç bir ucuz ara
bada::ıbunlann hepsini bir arada mevcut 
bulamazsınız ... 

'111 

Osman Kutay Birinci Kordon: Telef on 2704 

~- , ....... -. 

ı2 MartYau.-1939 • 

' ' 


