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Başmuharrir ve umumt neşriyat mildilrü: 

H AKKJ OCAKOCLU ·---- -ABONE ŞERAITt 
DEVAM MUDDETl Türkiye için Hariç lçln 

Smelik.... •••••••• 1400 2900 
Altı aylık ••••••••••••••• 150 1650 

1 
Günü geçmi! nüshalar (25) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 
~ .......................................... . 

No. 10067 Kırk Dördüncü Yıl 

Polonya da müstem
leke istiyor 

Varıova 3 (ö.R) - Polonya hükümet par
tisi Polonyaya müstemleke veriJmesini istiyen 
bir deklarasyon nqretmİftİr. 

.. ..................................... .......ı 

FtATl (5) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cümhuriyet e.ıerinin f.ekçi&i, aabahlan çıkar siy<Ui 9azetedi'r Yeni Asır Matbaasında Basalml§hr. 

Halkçı Politikamızın tezahüratı 
Cümhurreisimiz Dolmabahçe sarayında dün bütün 
gün halkın dileklerini büyük alakayla dinledilerl 

Mensucat fabrikalarının faaliyetleri 
--------------------------~--------------

üzerinde mühim t!!dkikler yaptılar 
Takas ve Klearing !.------------. 
usulleri hakkında Ron1anya 

bazı sualler 
sordular 
---•·---

'fakas usulünün lıii-

kiinıt~t elile işlenıe

sini istiyeoler oldu 

ngOn 
Milli Şef Üniversiteyi 

ziyaret edecektir 
---"'---

Buradan gençliğe 
bir hitabede bu
lunmaları muh

temeldir 
- YAZISI 3ncil SAYFADA -

Milli Jelin 
Yolu 

Hariciye nazırı 

bugün Varşovada 
Varşova, 3 (Ö.R) - Romanya ha

riciye nazırı B. Gafenkonun Polon
ya seyahati miinasebetile hazırlanan 
programa göre B. Gafenko 4 martta 
(Bugün) öğleyin Polonya başvekili 
ve mareşal Ridz Smigliyi ziyaret 
edecektir. Rumen hariciye nazırı şe
refine Blak sarayında bir öğle ve 
akşam yemeği verilecektir. 5 martta 
(Yann) Romanya hariciye nazırı 
CUmhurreisi Mociski tarafından ka
bul edilecek ve öğle yemeğine alı
konulacaktır. Ayni günün akşamı 
B. Gaf enko Romanya sefarethane
sinde bir akşam yemeği verecektir .. 
6 Martta bir veda ziyafeti verilecek 
ve Romanya hariciye nazırı Bükre
şe dönmek üzere Varşovadan ayrıla
caktır. 

Leh gazeteleri, bu ziyaret münase
betiyle uzun makaleler ncşetmekte, 

Polonya ve Romanya ittifakının bir 
sulh funili olarak kuvvetle ve ehem
miyetle üzerinde durmaktadırlar. 

" Yeni Asır ,, kupası 
Pazar günü başlıyor ..• 

Pamuk ipliği üzerinde 

Yabancı fabrikaların. hilesinden 
suiistimal .•. ileri gelen bir 

-~ 

damız 
-0--

Ha iseyle alakada ~ 
ola ak vaz·yet· 
vekalete ild · di-
Şehrimiz manifaturacılar birliği, İz

mir gümrüğünde tahaddüs eden bir va
ziyet üzcriJ.e İktısat Vekaletine ve Ti
caret odasına maruzatta bulunmuştur .. 
Manifaturacıların karşılaştıkları vaziyet 
şöyledir: 

Izmir limanından bir manzara 

Bir çok manifatura tüccarları, son za
man1ardn namlarına Alınanyadan ve 
İtalyadnn gönderilen, tüccarlar arasında 
•Pamuk. diye anılan ve Türkiye piya
salarmdo kutil, reçina, kazelin ve bazen 
diye satılan dokumaların içine sun'i pa
muk karıştırıldığım görmüşlerdir .. Tüc- li bir muayenede bunlara ı:;un'i pamuk mevcut gümrük tarife kanununa istina 
carlnrın arzu ve malumatı olmadan ve karıştırıldığı anlaşılamaz. Bu itibarla ederek alakadarlar hakkında cezai hil 
Alınan fabrikatörlerinin daha ucuza mal Pamuk ipliği üzerinde kümlerin tayini hususunda mahkemey 
ettikleri (Zeluvol) denilen bu sun'i pa· gümrükçe tarhcdilcn cezanın nazarı afla müracaat etmiştir. Bir tüccar hakkınd 
muk ip1iği muhte\'iyatını hakiki pamuk karşılanması lfizımdır. İzmir adliyesinin verdiği karar, adem 
ipliğine karıştırarak gönderdikleri ta- * mesuliyetUr. Faknt gümrüğe gelen mnl 
hakkuk etmiştir. Gümrüğe gelen bu gibi Haber aldıh'llnıza göre muhtelif ma- }arın (Sun'i pamuk) pozisyonunda yazılı 
emleadan bir nümunelik gümrilk kim- nilatura tüccarları adına İstanbul ve İz- gümrük resmini ödemesi istenmektedil'. 
yahane .. ind~ tahlili sırasında yüzde on mir gümrüğüne bu mallardan gelmiştir. Ticaret odası hfldise ile alakadar ola-
beş ub'>etınde sun'i pamukla yapıldığı İzmir gümrüğü, yapılan tahlile ve elde - SONU 2 iNCi SAYFADA -

anlaşılmış ve alakadarlar, günırük ida-
resince mahkemeye scvkedilmiştir. 

Tüccarların iddiaları şu nokta üzerin
de toplanıyor : 

1 - Karıştırılan mal siparişlere uy
gun değildir. 

2 - Karıştırılan madde, malın kalite
sini düşürmektedir. 

3 - Fabrikanın tüccarlarımıza gön
derdiği musaddak fatura ve menşe şe-

• 

Iran Veliahdı 

•• 

Uzerinde .. 
p •• •• A ] A d hadetnamelerinde malın mahiyeti yüzde 

azar gunu teş e y ınspor ve Doğan- ıoo pamuk kayıtlıdır. 

Iskenderiye ve Kahirede 
çok samimi karşılandı 

sporla Seherspor takımları karşılaşıyorlar _4_G_o_·z1_e_ve_,e_n_e_ya_pı_1an_en_dikk_· _a_t~ 
~EVKET BiLGİN 

Milli Şefin İsfonbulu ziyaretleri İs Osakada 
tanbul halkı kadar bütün memleket hal- Bir mühimmat deposu 
kmı se\'indirmiştir. berhava oldu. 900 ev 

Bu kadnr tnbii bir :ı.iynrct knr~ısında yıkıldı- Yüzlerce ölü 
duyulan bu sc\'İnç neden. diye ı:;orula-
bilir mi? ve yaralı var •• 

Iluracla miişnlıcdc ettiğimiz birliğin . Tokyo, 2 (A.A) - Dün Osakada mü
mnnasını nra tmrsak rejimin şayanı hay- hımmat depos~n~~ şiddetli bir inffüı~ I 
ret neticelerinden biri olarak mahalli olmuştur: ~u inf~~ h.n~da neşredı- 1 
diişüncelcr yerine müşterek ,·ntan mcf- len resmı bır tcblıgde ıkı yuzden faz.la 
hunıımmı oyrılmaz biitiinlü1:'6nc daya· in~n~n yaralandığı bildiriliyor. 1 
nan ;)Üksck idealin knlıılerc nasıl sun· Infılfıktnn s~~~ y~gın çıkmış .. ve 60~ 1 
mus olduğunu görüriiz. ev yanmıştır. Ol~enn sayısı henuz bcfü , 

Bir zamanlar İzmirli yalnız İzınirle olmamakla beraber yüksek bir yekuna 
alakadar olur, istanhulln İstanbuldan baliğ olmasından korkuluyor. 
bn kn bir \'atan parçasını diişünmcğc Jü. :o.kyo, 2 (A.A) - Osaka dvarında 

·· d. o ··nk·· kt t muhımmat deposu infilfıki hakkında en zum gormez ı. gu u se er er· 
biyenin ic.abı vntan mefhumunu par~a- .son alınan resmi malfunata göre on kişi ı 
lanmn7. bütiinlüğiylc kalplerimize sığ- ölmüş, 42 kişi ab'Ir surette yaralanmış· 
dı ag~ A •• d. B h 1. k d tır. 500 kadar da hafif yaralı vardır 48 
mı a rnanı ı ı. u a ın ne a ar acı · 

seyyielerini çektik hep hatırlarız kişi henüz bulunamamıştır. Harap olan 
Dünle bugünün' karakteristik fnrika- evlerin adedi de 900 kadardır. - YAZISI 4 'ÜNCÜ SAHİFEDE -

tarından birini tc...-şkil eden yalnız bu de
iişiklik hile, ni!:in Türkiyede her ileri 
hamlenin on yedi milyon Türkiin vicda
nında munzzam bir iştiyak. muazzam bir 
ıscvinç uyandırdıırını anlntmağa yetmez 
mi? 

Viliyetin ziraati üzerin
de son haberlerinıiz 

Millet şuna k:ınidir ki, yurdumuzun 
6aadet ve refaha kavuşmasında tllm vah
detten daha büyük bahtiyarlık yoktur .. 
Yurdun bir kö~esi mamur ve müreffeh 
bir m:ınznrn arıederkcn diğer köşesi 

bakımsız, bedbaht ise içimiz rahat de
ğildir. Mefüi'ıre beraberliğimiz refah ve 
saadette beraberlik istiyor. 

i.ştc İstanbul denilince 7.nhircle yalnız 
lstanbulluyu aliıkndar eder gibi gi)rii· 
nen her mevzuun şimdi yurdun en uzak 
köşekrindc derin akisler uyandımıası
nın sebebi ... 

Bu şuur ifadesinde övünç ,·eren bir 
fınl 'rnrdır. 

Tnbiatin muhteşem dekorları içinde 
- SONU 2 iNCi SAYFADA -

Etrüsk vapuru 
üzerinde bugün mua
yeneler yapdacafıtır. 
İstanbul, 3 (Hususi) - Denizbank-

ta tetkikler devam ediyor.. Alman 
heyeti ile birlikte ynrın Etrüsk va
puru muayene edilecek, görülen 
noksanlar tcsbit olunacaktır. 
Vapur, bugün mutat seferini yap

maın~tır. 

.. Doğrumu? 
Dun, Basmane garı öniindcn geçiyor-

dmn. 
Saat, birdi. 
insafsız esen bir poyraz .• ısıncı soğuk 

dili ile bütün me1Jdanı yalıyordu. 
Istansyonun kar§tsındaki kahveler, 

soğuktan kaçanlarla dolu •.. 
Taksideki şoförler bile otomobilleri

nin kapalı kaptlannın pervazlanna vü
cutlannı yapıştırarak sebilhane bardak
lan gibi dizilmiş ve zemheri ziiref~ı gi
bi titreşen kız, erkek ve hepsi de küçü
cük mektep ÇOC1(klarını .. ana baba ku
zularını g&rdüm .• Muhakkak ki bunlar, 
çifte tedrisatın kıırbanı sabahçı talebe
lerdi. 

Burada ne diye titreşiyorlardı? 
Çünkü istasyonun kapıları saat yarım 

derdcmc:: kapanır ve memurlar gibi ko
ca bina ela bir buçuk saat öğle tatili ya
parmış .•. 

Bu usuliin icadmdaki hikmeti bilmi
yorum. Fakat kıştn ayazda yazın giineş
tc bir btırtık saat kavrıılmağa mahkum 
bu yavrucakların 1ıc yine bu bir buçuk 
saatlık dakikalarını tevekkül tesbüıi çe
ker gibi sayan sessiz halkııı pençereleri 
kapalı ve içerleri boş bekleme odaları
nın boş kanepelerine hasretle bakarak 
iç çeki§leri benim de içimi çektirdi. 

cTEK YILDIZ> 

ııııııııııııııııııııııııııııı ........... . 

Kahire 3 (Ö.R) - Iran veliahdini M
m.il bulunan (Elmah.ruse) yatı bugün 
Iskenderiyeye geldi. Yatı iki gambot 
takip ediyordu. cElmahruse> Iskendcri
ye sularında görününce bir hava filosu 

yat üzerinde dolaşmıştır. Iskenderiyedc 
istikbal resmi çok parlak olmuştur. Iran 
veliahcli, cEltin~ sarayında Mısır veliah· 

di prens Mehmet Ali tarafından karşı
lanmıştır. Burada bir müddet istirahat 
ettikten sonra Iskenderiye halkının bii
yük tezahüratı arasında kralın hm;usi 
treni ile Kahireye hareket etmiştir. 

Knhire 3 (ö.R) - Iran vcliahdi ls
kenderiycden buraya gelmiştir. l stas -
yonda kral Faruk, hükümet erkanı, Iran 

Iran veliahdı ile evlenecek olan 
büyük elçisi ve büyük bir halle kalaba-
lığı hazır bulunuyordu. Iskenderiye gi- Prenses Fevziye 

bi K~ire de iki dost ve kardeş mem -ı Kahire istasyonuna girerken Iran ve Mı· 
lekctin bayrakları ile donanmışb. Tren sır milli marşları ile karşılandı. 

Hayattan ~zgller : 
•••••••••••••••• 

Maarif şurasında: 

- Pedagojinin hangi (Bran§) lannı kullanıyorsunuz?. 
- Bendeniz Fındık ve Kızılcık dallan,. kullan 1 onun Zira 



SAffiFE2 

FIKRA: 
••••••• 

Alem 
YAZAN : ŞİNASİ REVİ 

Eski zaman insanına göre 3.lem, bütün meçhulleri çözülmüş, her vak.ası izah 
edilmif olan bir alemdi .. 

Bu alem. baıda ilahlar ve fevkalbeter iradeler olduğu halde bir mertebeler 
nizamı Üzerine kurulmuştu. 

Zaman bu mefhumlara bir balyoz gibi indi. Bugünün İnBaDı, dünün bir kül 
olarak mütalia edilip topdan ve kısaca izah edildiği suretindeki kanaatinin 
parçalanan hüviyetlerini ayn ayn tetkike koyuldu. 

Kurcalanan her küçük sistem a1ttndan bir büyük dünyanın zuhuru insan

lara hayret ve heyecanın ne demek olduğunu esaılı surette bir defa daha an
latmış oldu. 

iki ayak üstünde durmanın bile ne büyük bir tekB.müJ ve zaman eseri oldu
ğu düşünülecek olursa insan ve tabiat ilemini toptan halle kalkııJmanın bir 

kehanet olduğu meydana çıkar. 
En iyi bildiği şeyin hiç bir ıey bilememezlilı: olduğunu aöyliyen dünkü in

sanlar bile varlıklarının alemlerinden çıkıp kiinatın geniş alemlerine intikal 
edememişlerdir. 

cAlem>, s9nsuz bir mevcudun adıdır. Bu kadar büyük bir davayı halle 
kalkışmadan .: ·cebir küçülı: mahluk olan insanı ele almak icap eder. cKendini 
tanıt diyenlerin bile bir kere tenezzül edip te nefsine başını çevirmemeleri, 

düşen burnunu yerden .ka.ldırmağa üı,enen insanlar kadar. tenbel, batıl ve 

safsatai olduğunu ispata yeter. 

Görülüyor ki küçük ve dar kafasile duygu, vicdan, irade ... Meşheri insan, 

kendini tanımaktan icizdir. Meçhulleri ve vak.alan çözülmüş sanılan bir ilemle 
her gün kartı lc:arııyayız., ...•..• 

Buna rağmen asrımızda (llah)lar ve (Fevlı:albeşer)ler. dolayısile bir mer
tebe nizamının mevcudiyetini biz hissediyoruz. 

Gilnün ilahı P A R A, fevkalbeteri de Z E N G 1 N'dir. 
c Satranç tahtasından adem kutusuna girerken > siz vann ona göre kendi 

derecenizi tayin edin .... ,. 

ŞİNASİ REVİ 

Vilayetin ziraati üzerin
de son haberlerimiz 

Bu kış bol yağmur yağmadığından 

dağlardan, kara suluklardan sızıntı ol
madığı gibi derelerden su akmıyor. Bu 
yıl bölgedeki çaylarla Menderes ve Ge
diz nehirlerinde ta§kınlık olmamıştır. 

Görünüşe bakılırsa yazın akar ve kay
nak sularının bazılarının kuruyacağı 

tahmin olunur. 
Ziraat durumu şimdilik eyidir. Ha

va poyraz gitse dahi arasıra fasıla ile 
yağan yağmur ekinler ve otlar için fay. 
dalı oluyor. 

Turfanda yapan sebzecilerin (don ve 
kırağı olmadığından) bir şikayetieri 

yoktur. Günler serin ve kapalı geçtiğin
den az para etmektedir. 

Firenk elması denilen malta erikleri
nin tutumu zararsızdır. Bademler çiçek 
teh1ikesini geçirmiş sayılabilir. Erik ve 
şeftali ağaçları da çiçek açmağa başla
ınıştır. 

lunan cılız filizlerin alınması, bir birine 
girift olmuş kolların değmiyeeek şekil
de aytklanması, kuru dalların ve kat -
ranlı macunlar sürülmesi, baladız deni
len ve dipten çıkan piçlerin lüzumsuz
larının köklenip atılması incir için lü -
zumlu hizmetlerdir. 

Tlitün, bostan, pamuk, nusır için tar
la aktarmalarına, ikileme üçlemelerine 
devam ediliyor. Incir ağaçlarının ve zey
tin ağaçlarının aralan da sürülüyor. 

Bağların çapa ve bel işlerine ba.~lan
nlıştır. Şimdilik alTH!le sıkıntısı duyul
mıyor. Erkek yevmiyeleri 70 ila 80 ku
ruş arasındadır. 

SONBAHAR Ve KIŞ EKILIŞLERI 
Havaların müsaadesizliğinden sonba

har ve kış ekil.işleri geçen yıla nazaran 
bazı mahsullerde yüzde 10 eksiklik ba
zılarında ise yüzde 50 fazlalık göster -
mektedir. Umumiyetle mahsulütı geliş
mesi normaldır. 

Çeşme, Urla, Seferjhisar, Karaburun 
ve Bucada inhisarlann yarduniyfo ana
son ziraatinin bir misli artırılması tah
h temine alınmıştır. 

AKALA PAMUK TOHUMU DACITI-

rF.NI ASii. 4 Mart cumartesi 939 
::ı:ızg_ - 2S E -2 

ŞEHiR HABERLERi 1 Milli :;el in 
1 

Yolu 
Odamız 

İzmir Enterncuyonaı 
Fuarı halılunda bir 
tamim neıretti.. 

Şehrimiz ticaret odası sanayi müessese-
lerine aşağıdaki tamimi göndemıiştir: 

Vilayet U. Meclisinde 
Memleket hastanesinin bugünkü 

vaziyeti Üzerinde görüşmeler oldu 

•• 

Uzerinde .. 
ŞEVKET BiLGİN 

- BAŞTARAFl 1 INct SAYFADA
tarihin efsanevi denecek kadar muaz· 
zam hazinelerini saJdıyan, hakikaten biı 

Vi"yet umuml meclisi dün ö"leden Bu mütalAayı müteakip bazı §.zalar, millet için lıaşlıbaşına tükenmez bir ser· lzmir Enternasyonal Fuarı bu aene 20 w 51 
;onra içtima ederek encümenlerden ge- memleket hastanesi hakkında şurada vet kaynağı teşkil eden abidelerle nfuk. 

Ağustosta açılacak ve 20 Eylule kadar 
devam edecektir. Jen iJıleri gözden geçirmiş ve karara bağ- burada söylenilen bazı sözleri söz gelişi larını süsliyen güzel İstanbul şüphe edi· 

ı -·'"'· etmişler ve hastane vaziyetinin bir esa- lemez ki vatanşümul bir alakarun eıı Alile.adar yüksek makamın istediğin~ au'-'":i ..... r. 
den anlaşılıyor ki, seneden seneye ümit Diln ·müzakere edilen işler arasında sa bağlanması noktasında durmuşlardır. f112lasma liiyiktir. 

1 dikk t 1 M mI k t h t Vali B. Fazlı Güleç mevzu üzerinde Yabancı ülkelerde dolaşanlarımız de-verici bir tekô.mül ve inkişaf gösteren en şayanı a 0 anı, e e e as a-
nesine kabul edilecek hastalardan alına- izahat vererek, memleket hastanesine nizden yurda döndükleri zaman İstan

fuara bu sene daha ziyade ehemmiyet 
cak U··cret hakkında Sıhhat encümeninin kabul edilecek hastalardan istenecek bulun kalpleri teshir eden manzarası 

verilecektir. 
mazbatası idi. Sıhhat encümeninin mec- ücretlerde her hangi bir ticari maksadın karşısında il8hi vttd ~inde kaldıklarını 

Milli varlığımızı gerek kültürel, gerek· 
ac sınai ve zirai noktadan gelen ecnebi 

ve yerli seyyahlara göstermenin çok fay

dalı olduğuna şüphe yoktur. Fuarın bu 
itibarla da çok büyük kıymet ve ehem· 

liste okunan mütalaası şudur : istihdaf edilmediğini ifade ederek de- unutam112lar. Vatanımızın nihayetsiı gil· 

Mali vaziyetleri müsait olup ta bera- miştir ki : :zelliklerinden şahane bir levha arzedeı 
yı tedavi veya ameliye hastanelerimize - Memleket hastanesi hakkında ser- gibi seyrine doyum olını)"an bu manza . • 
müracaat eden - vilayet dahili veya ha- dedilen dilekler, ileri sürülen şikayetler radan duyduğumuz heyecanın hiç bit· 
rici _ hastalardan umuınl kog" uşa yata- bizim de kulağunıza geliyor .. Evvelce memesini temenni ederiz. Fakat bu he· 

miyeti vardır. 
cak olanlardan 75 kuruş, hususi oda- Sıhhat vekaletine aksettirilen baz.ı şi- yecanın devam etmesi için yaratıcı in

Türkiyenin yeg5ne enternasyonal fu-
lara yatacak olanlardan iki lira alınma- kayetler üzerine müfettişler geldi .. Talı- san kudretinin bütün titizliğile ona_ du-

an olan lzmir fuarını geçen sene 727197 1 
k sı hakkındaki Sıhhat müdürlüg"ünün kikat yaptılar. Tahkikat neticesinde suç kanmış olması lazundır. Halbuki Islan 

işi ziyaret etmiştir . Bu sene ziyaretçi sa-

yıı:;ının bir milyona baliğ 
edilmektedir. 

olacağı ümit 
müzekkercsı encümenlerde mütalaa teşkil eden bir nokta görülmediği gibi bul hakiki güzelliklerinden yüz binde 
olundu. alakadarların ihmaline dair bir delil bi- hatta milyonda birini meydana vuracak 

Resmi hasl.anelcı·. bilha.s.sa fakir va- le teshil edilemedi. Biz ser tababeti göz kadar işlenmiş değildir. Bundan dolayı
tandaşların tedavisi ve şifasını temin önünde bulundurarak ihhsas ve idare dır ki İstanbulu bir sevgilinin iç varlığı
için açılffil'i müesseseler olup bu ulvi 1 işlerini tamamen ayırmak ve baş beki- mızda ~·arattığı heyecanlarla düşünü. 
mak.<attan asla uzaklaşılmaması icap 1 mi müstakilen idare işleriyle iştigal et- rüz. Bu kültür ve medeniyet merkezi. 
eder. Fennl ve teknik bakımdan hususi 

1

1 tirmeği düşünüyoruz. mizin biitün yabancı gözleri hayranlık· 
teşekküllere kat kal fail< olan hastane- Diğer bir nokta da ihtısas şubelerin- lar içinde bırakacak kadar kusursıu 
!erimizin kapıları da, fakirler kadar aziz I deki muavinleriıi maaşlarına biraz zam bir varlık anetmesini dileriz. Bu yükse). 
olan diğer kabiliyetli vatandaşlar için ederek polikılnik şefi yapmak ve dis- me iştiyakımız sembolik bir temenniden 
(Muayyen bir ücret mukabilinde) açık panser işlerini hastane işlerinden ayıra- ibaret değildir. Türk vatanının nzametli 
kaLnakta devam olunmalıdır. Aksi tak- rak mütahassıslara çalışmak için zaman görünüşün~e y.aratı~~ ~-udretimizin en 

de iktizastdır. dirde, hasta tehacüm ve kesafetinin önü ve imkan vermek hatırımıza geliyor. muazzam bır nışanesını dunyaya vermek 

Bu itibarladır ki, hükümetçe Izmir alınmıyacağı gibi asıl muhtaç olan va-ı İti.raf etmeli ki İzmir memleket has- için de bunu isteriz. 

Izmir enternasyonal F uannın gördüğü 

rağbct ve inkişaf ~anayicilerimiz için de 
bir muvaffakıyet ve teşvik vesilesi ol

malıdır. Herhangi bir sınai müessese ma
mulU.tının tamamını Türkiyede satbğı 

düşüncesiyle fuara iştirakten uzak kala
maz. Çünkü memleket sanayiinin teka
mülü ve ilerlemesi için fuara el ve gö
nül birliğiyle iştirak etmek milli men
faatler kadar hususi menfaatlerimizin 

entrnasyonal fuarına her yıl daha fazla tandaşların tedavisi emrindeki zorluk, tanesinin işi ve vazifesi gayet geniştir ve . • . .. . . . . 
b . ı·k h il k bilhassa yatak kadrosunda tahassül eden ktur B" d f da b' .;t.• tl kar l\tillı Selin Cumhurreısı sıfatiyle ıllı ır a a a ve e emmiyet ver· me te ve ço . ır e asın ır ,~ye e - • İ . . . .. 
iştirak edenlere her türlti kolayhklar sıkışıklık dolayısiyle büsbütün had bir şılaştık. Bir zat : Ben hastanede yatıyo- d~fn olara~ stanbulu zıya.~etın_ı böyle 
temin edilmektedir. Fuar münasebetiyle şekil almakta devam edip gidecektir. rum. On günden beri yanıma ne doktor bır. haınlenın başlangıç muıd~":' olara• 
bu yıl da nakliy<" tarifeleri haddi asga- Binaenaleyh ücret meselesini, herşey- geldi, ne de bir hasta bakıcı, dedi. selilmlamamız elbette pek tabıdir. 
riye indirilecektir. Fuardaki pav)"onla _ den evvel bir adalet ve bir müvazene Tetkik ettirdik. Anladık ki bu has- Kemalizm dinamik bir rejimdir. Dai· 
rın kiraları da çok ucuzlatılm•ctır. meselesi gibi telakki ederek Sıhhat mü- . ına hareketten, daima canlılıktan lıoşla· .., ta, evinde olduğu gibi daimi surette baş 

Bu münasebetle bütün sınai müesse- dürlüğünün teklifini aynen kabul edi- ıur. Durgmılıığun baş gösterdiği, hare. 
önünde bekliyen birinin bulunmasını is- ket ve inkılılbın mevcut olmadığı yerd• 

seierin Fuara iştirakleri ve bunun için yoruz. r 
de şimdiden hazırlanmaları lliz.ırn gel _ Diğer cihetten, encümenimiz, ameli- ıyor. Keınaliznı yoktur. Demokrasimizfo mü-

1 d d k edil Takdir edersiniz ki buna imkan yok- tekUmil çehresini yapan hususiyeti j._ 
mektcdir. Fuarda teşhir kadar satışa da yat ar an a Uçük bir fiat talep · - h • 

tur. Her hastaya bir asta bakıcı ayır- te budur. Bunun içindir ki inkılôba ka· 
ehemmiyet verildiğinden her kesin rağ- mesinin esas maksada uygun olacağı fik" 

. mağa maddeten imkfın görmiyoruz. • natlarmı a•An millet, içini kaynatan te. 
betini mucip ve Fuar hatırast olabilecek rinde bulunmaktadır. Hakikat halde, Iz- Valinin izahatı üzerine Sıhhat encü- . h .-la· 1 •• d" 'nkıl• 
kıymette imalatta bulunması ve bunlar- mirden maada hemen tekmil vilayetle- meninin teklifi kabul edilmişt" ir. ?'ız eyecau r 3 muteına ıyen ı ap. 
dan mümkün olanların üzerine (1939 rin bu esas nazarı itibara alınarak - kü- inkılap. diye baykınyor. Sanki mesafe 
Izmir enternasyonal fuarı hatırası) ke- çük veya büyük ameliyatlara göre - kü- Bunu müteakip maarif müdürlüğü- !eri yoketmek için : 

limelerinin konulınası şayanı arzudur. 
Gerk küçük ve gerekse büyük sanayi 

müesseselerimizin hemen hemen isti~ 

nasız denebilecek kadar yakın bir a!aka 
ve istekle bu yegane enternasyonal fua
rıınıza iştiraklerinin temini hükümetçe 
hassasiyetle takip edilmektedir. 

Bu sebeple, ınıntakamız dahilinde fu
ara iştirak edecek müesseselerden taah
hüt mektuplarının şimdiden alınması 

ve bunların listelerile iştirak etmiyenle
rin de adreslerinin bildirilmesi odan1ız
dan istenmektedir. 

çük bir tarife tcsbit etmiş oldukları bir nün, Torbalıda üç dersaneli bir okulun - Durmadan koşalım, yeni urııklar. 
bakilcattir. Hayatını Sıhhat müessesele- inşası için tahsisat kabulüne dair tezke- koşalım, demek istiyor .. 
riınize boı·çlu olan kimselerin, münasip resi maarif ve bütçe encümenine havale Bu öniine geçilmez hız Türk milleti· 
bir ameliyat ücreti vennesi kadar tabiJ edilmiştir. nin kendi cevherinde mevcuttur. Ve İn· 
bir şey olamıyacağı için yüksek meclisin Yüzde altıya iblağ olunan tekaüt san- kılfı.bınuzın bir şa!jlllllZ realite olarak 
de bu teklifimizin esasıru da kabul ede- dığı hissesi olarak bütçeye yedi bin kü- dimağlarda, ruhlarda ne kadar kuvvet· 
ce(:ini zannediyoruz. Bu takdirde, tari- sur lira tahsisat vaz'ı kabul edilmiştir. le yerleştiğini göstermektedir. 
fenin tesbitinin de daimi encümene ha- , Gelecek celsede masraf bütçesinin Milli Şef yıırdtın şu veya bu kö~e-
vale edilmesini arz ve teklif ediyoruz.• 1 nıüzakereslııe başlanacakbr. siııe giderken büti.in Türk nıiUeti onım 

Ödemişte 
Patates tohumluğu 

939 yılı 

Poyraz görmiyen ve güney sırtlarda
ki zeytinlerin bazılarında çiçek dornruk
lan görünüyor. Bu gibi yerlerde zeytin 
ağaçlarının temizleme işlerine son veri
liyor. Meyva fidanlarının ve bilhassa 
zeytinlerin ve süs ağaçlarının dikimine 
devam ediliyor. Eskiden yalnız kesmiye 
alışmış olan köylünün son yıllarda biz
zat ağaç yetiştirmeye alışması takdire 
değer milli ve vatanl bir harekettir. 

LIYOR Bu itibarla, sayın müessesenizin fua- Hususi muhasebe dağıtılacaktır-

yolu üzerindedir. Gözlerimizden uzak 
kalmış adımı yoktur ve olmıyacaktır. 

İstanbul ziyaretini de böyle takip edi· 
yoruz. Elbette en büyük şehrimizde ya
pılacak çok büyiik işler vardır. Türk 
<'nerjisifo yenilmesi lazungelcn müşkül· 
!er vardır. Milletin dilekleri Şefin İra· 

desinde toplanmıştır. Onun bu yaratıa 
kaynaktan en ~eniş ölçüde istifade ede
ceğine eminiz. 

Incir ağaçlarını tam temizleme zama
nıdır. Maalesef bazı yerlerde incir ağa
cının temi7Jiği görenek değildir. Filha
kika incir ağacı, elma, armut, kayısı, 

erik, şeftali gibi uç dallarmdan budan
ına istemez. 

Fakat gölgede kalan ve koltukta bu-

Nazilli pamuk tohumu üretme çift- ra iştirak edip c• -niyeceğinin bildirilme
liğinde yetiştirilen akala pamuk tohumu sini rica eder, saygılarımızı sunarız. 
parasız olarak zUrraa dağıtılrnağa baş- --=--
lanmıştır. Izmir ve kazalarında bu yıl Kazaen yaralanmak 
8015 zürraa 775,352 kilo saf akala tohu- Basmane istasyonunda memur lbra
mu verilecektir. Binlerce zürra da ken- him, vagonlardan birini silmekte iken 

di tedarik ettikleri saf pamuk tohumu 
1 

müvazenesini kaybederek düşmüş ve 
ekmek için hummalı bir faaliyetle tar-ıl sol ayağından sakatlanmıştır. Yaralı has-
laları hazır etmektedir. taneye kaldırılmıttır. 

-~~nımııoM••mı>.a••••ıRU/'""H4!fllr'~ '..M~il X'YZJ T/7.//,D'//.//7///./.7/7.///./)?'7"/72'. 

Yalnız şaheserler vermekle saym müdavimlerinin itimadım kazanan 
•• •• 

KULTURPARK SiNEMASI 
Yine bugüııden itibareıı 

Büfün dünyanın takdirlerinr mazhar 

olan dört büyük artist 

bütçeleri için Ödemiş patates tohumluğunu değiştlı--
dahiliye vekaletinin ınek için Anadolunun yayla bölgelerin-
bir tamimi I den uygun tohumluk patates getirilerek 

Ne nfbf hu.su.sata 1 dağıtılacaktır. 
::. Mersinli fidanlığından ziraat müdür-

difıfıat edUec:elıtir1 ı ıuğünce on bin fidan parasız olarak da-
939 mali yılı bütçelerinin sureti tan- ğıtılmıştır. 

zimi hakkında Dahiliye vekaletinden bir Ziraat vekaletinden gönderilen iki bin 
lamiın gelmiştir. Bunda hülasaten deni- dut fidanı Ödemiş köy eğitmenlerine da-
liyor ki : ğıtılmak üzeredir. 

1 - Varidatı azaltıcı ve çoğaltıcı se- Ziraat vekaletinden gönderilen aşı 
bepler bulunmadıkça bütçe gelirleri 937 çakısı ile Budama makasları köy eğit
mali yılın tahsilô.t mikdarlanna göre he- menlerine dağıtılacaktır. 
saplanacaktır. Bu itibarla 937 mali yılı Burnova villl.yet fidanlığına bu sene 
h?~bı kat'i cetvellerinin bütçeleriyle bir çok meyva çekirdekleri ekilmiş ve 
bırlikte gönderilmesi. aynca yabant meyva fidanı dikilerek 

2 - 3039 sayılı çeltik ekimi kanunu aşılandıktan sonra çiftçilere dağıtılacak
mucibince bütçede yeralan çeltik vari- tır. 
datından fazla tahsil edilip senesi içinde 
munzam tahsisat alınmak suretiyle sar
fedilmiyen fazla varidatın yeni sene 
bütçesinin varidat kısmında açılacak 

-*-Ödemişteki eğitmen-
leri teitiş etti 

CLARKGABLE 
MYRNALOY 

SPENCER TRACY 
LİONEL BARRYMOOR 

j fasla ilavesi. 

3 - Yardım namı altında konulacak 
tahsisatın bütçe müv112ene ve hizmetle
rini ihlale müntehi olnuyacak şekilde 
hesaplanması. 

Kızılçullu köy muallim mektebindeki 
eğitmenler kursunün ikinci ders senesi. 

Nisanın ilk gününden itibaren ba,hyacak
tır. Kültür ba1canhğının gösterdiği lüzum 
üzerine bu devrede kursa ellisi fzmirden 

tarafından emsalsiz bir surette temsil 

edilen 

YARALI 
KARTAL 

Namındaki büyük aşlı: ve tayyarecilik filmini takdim ediyor ... 

Bu filimde nezih bir aşk lıiklyesini. .. Meslek arbd•şlan laza atakalan dolayısiyle iki arkadaş arasında rekabeti .. 

Varlfe ve felil:et karşmnda gösterdikleri sadakat ve fedakirbğı ... Tayyareciliğin en soa terakki ve inkişafı ..... 

l\tüthiş ve amansız uçuşları .... Görecek takdir ve tebriklerle sinemadll1l çıkılacaktır .. 

AYRICA : FOKS .JURNAL ve renkli M t Ki 
SEANSLAR : HER GÜN : 3 - 5.50 - 8.45 te ... Cumartesi paur 12.15 tc ilave seansı vardır .... ---

4 - Havadan gelecek tehlikelerden 
korunmak: üzere, geçen üç sene zarfın
da bütçelere konulan seferberlik tahsi
satının en yüksek rakkamından az ol-
maınası. .. 

5 - Muallimlerin 932 sene:;i mesken 
bedelleriyle, Merkez Bankası, tekaüt 
sandığı ve mıntaka yatı mektepleri işti
rak hisselerinden ödenm~ olan borç
ların sene içinde münakale tekliflerine 
mahal kalmadan tamamen, bütçelerin 
düyun tertibine konulmasının temini. 

6 - Gerek doğrudan doğruya ve ge
ı·ek hazinenin kefaletiyle yapılan istik
r112 faiz ve taksitlerinin iyi hesaplana
rak bütçelere konulması .. 

yüzü civar vilayetlerden olmak üzere 1 5 O 
eğitmen kabul edilecektir. 

Kültür müfettişleri ve gezici başöğret
menler, kursa kabul edilecek namzetlerin 
fiılerini hazırlamışlar ve tasdik için ve

kAlete göndennişlerd.ir. 
K'ültür direktörü B. Ali Riza özkut 

ödemite giderek geçen devrede mezun 
olara1t faaliyet gösteren eğitmenleri tef
tiı etmiş, faaliyetlerini takviye etmiftir. 

BİR YARALAMA 
T epec.ikte oturan tabak Mehmet, tah

sildar Recep oğlu Nuıreti üç yerinden 

hafifçe yaralamıı ve kaçmıotır, aran
maktadır. 

7 - Hasta memurların tedavi ve yol bu namla tahsisat konulmaması. 
masraflan için kafi tahsi.Sat ayrılması.. 9 - Ayrılacak spor tahsisatının 937 

8 - İdarei hususiyelerin maliye ve- yılı nakdi tahsil8i yekUnunun yüzde 
k81Ptiue verıncğe ınecbul' olduğu tahrir ikidl·n olnıaı .asına 

' ' 
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hana ilAn edi ilLiİill•••••Iİll 

İstanbul şahane gii7.elliğindcn binde 
birini arzedebildiği gün, emin olabiliriz 
ki memleket bıı maksatla sarfedeccği 

milyonların yüz mislini her sene kendi· 
sine kazandırabilecek bir hareket varlı· 
ğı yaratmış olacaktır. 

İsteklerimizi hakikat yapacak olan el 
İnönüniin her tesebbüste muvaffak olau 
elidir. 

ŞEVKET BİLGİN 

-*-Balkan Ticaret 
odalarının 
münasebetleri 
Beynelmilel ticaret odaları Türkiye 

milli komitesi lzmir .. Istanbul ve An· 
kara ticaret odaları arasında münasebet
leri. ticaret istihbarat mübadelesini sık· 
!aştırmak malı:sadile bazı teşebbüslere gi
rişmiştir. Bu noktanın temininden sonra 
Atina, Selanik, Belgrad, Bükreş. lstan
hul. lzmir, Ankara odalan arasında daha 
sıkı münasebetler temini cihetine gidi
lecektir. 

-*-Pamuk ipliği üzerinde 
- BAŞTARAFl l iNCi SAYFADA -
rak keyfiyeti İktısat vekaletine arzetro4 
ve arnkadar fabrikalarm hile yoliyle bu 
işi yüı-üttüklerini bildirmiştir. VekAle
tin vereceği karar büyük alaka ile bek
lenmektedir. 

.•..•..•.•••••..•..............•....... ,. 
~ Gelenler, Gidenler ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ltalyan konsolosu B. Parılo Aliberti 
Ankaradan, inhisarlar ikinci müdürü lb

ı·ahiın İstanbuldan, ziraat müfettişi Sami 
ve Nafiz Erman Ankaradan gelmişler

dir. 



Cümhurreısımız Dolmabahce sarayında dün bütün 
·~~~·--~~~~~..;;..~~~~~~~~~~~~~-

gün halkın dileklerini büyük alaka.yla dinledder 

Mensucat fabrikalarının faaliyetleri 
-

lngiltere 
Altın mevcudu 

ne kadardır? 

üzerinde mühim tedkikler 

Londra, 3 (Ö.R) - İngiltere banka
sındakj altının evrakı nakruye olarak 
tahmini bu hafta yeni bir esasa göre ya
pılmıştır. Evvelce altının bir onsu kırk 
sekiz şilin hesap edilmişken şimdi 85 
şilinden hesap edilmiştir. Bunun netice-

Q r nun kağıt para kıymetini 100 milyon li-y ap t l l si İngiltere bankasının altın mevcudu

. . . ra arttırmak olmll§tur. Şimdi bu altın 
latanbul 3 (Hususi) - Cüm. 

hurreisimiz lnönü, bu sabah do -
'kuzdan itibaren Dolmabahçe sa
rayında halkın dileklerini dinle • 
meğe başladılar. ilk dinlenen 
mensucat fabrikatörlerinden Fu. 
at oldu. B. Fuat dün aksam da 
Milli Şefe mensucat fabrikaları • 
mızın faaliyeti hakkında uzun 

boylu malumat vermisti. Bugün 
kendilerine pamuklu · kumaşlar • 
dan örnekler gösterdi. lktısat ve
kCıleti ile sık sık temas halinde bu
lunduğunu pamuklu kumaflar • 
dan hazır bir elbisenin üç yüz 
doksan kurufa kadar satılabildi
ğini, istihlak vergisinin fiatlerin 
yükselmesine büyük tesir yap
makta olduğunu söyledi. 

- Sen hiç harman makinesi yaç, yırmı mılyon metreden Faz. mevcudu 226 milyon İngiliz lirası ola-
gördün mü? ladır. rak tahınin edilmiş bulunuyor. 

- Bizim tarafta hiç öyle şey Lokantacılardan Konya lokan-
yok efendim .. Pahalı diye kimse tası sahibi de dileklerini söylEdi. 
almıyor. Bir aşçılık mektebine ihtiJaç 

lnönü, burada lsmaile, devletin olduğunu, lokantaların tahdidi ci
bu işle yakından meşgul olduğu- heline gidilmesi icap ettiğini, fe
nu ve tetkikler yapıldığını müjde- hirde ihtiyaçtan çok fazla lokan-
ledi. ta olduğunu bildirdi. 

Reisicümhur bir 
gezinti yaptılar 
lstanbul, 3 (Telefonla) - Reisieüm

hur ismet lnönü bu akşam Şişliden geçe-
lsmail, çiftçiliğe ait dileklerin- d k Halkalı köyün en bir öylü de rek şehirde bir gezinti yapmışlardır. 

den başka merdiven köyünde bir dinlendi. 

Müteakiben dinlenen bir araba
cı, kamyon rekabetinden arabacı
ların çok müteessir olduklarını an
lattı. 

Merdiven köyünden bahçıvan 
ve çiftçi bir muhacir ailesinin ço· 
cuğu olan lsmail dinlendi. lnönü, 
her tabaka halk ile yakın temas
tan büyük bir mahzuziyet duya
rak bu delikanlıya sordu: 

- Evli misin? 
- Evet .. dört senedir evliyim. 
- Kaç nüfusa bakıyorsun? 
- Annem, karım, kardeşim 

bir de çocuğum var .. Ben, turfan
da mahsul yetiştiririm. 

lsmail, ortaklık ve kiracılık 
hakkında Milli Şefe uzun uzadı
ya İzahat verdi. 

Cümhurreisimiz sordular: 

mektep yapılmasını, Emlaki milli- Cümhurreisimiz öğleden sonra 
yeye ait araziden köylülere yer da tetkiklerine devam ettiler. ya. 
verilmesini diledi. Milli Şefin rın üniversiteyi ziyaret etmeleri, 
köylüler hakkındaki büyük ala • gençliğe üniversiteden hitap et • 
kasına teşekkürle ayrıldı. meleri muhtemeldir .. 

Dericilerden Kerim Aktara din
lendi. Bizde 50 kurusa satılan de- öğleden sonra saat 16. 30 da Dolma-
rilerin Jngilterede 3j; kuruşa ıra. bahçe sarayı salonunda tekrar halkın di

leklerini dinlemeğe başlamışlardır. 
tıldığını söyledi. 

lnönü, takas ve klering usulleri ilkönce Kartalda Çimento fabrikasın-
hakkında sualler sordu. Kerim da hattı havai şefi Rizayı dinlediler. Re
Aktara, klering usulünün takasa isicümhur, Rizaya çalışma şartlarından 
nazaran daha elveri~li olduğunu memnun olup olmadıklarını, kaç para 
bildirdi. aldıklarını, amele mikdarını sormuşlar-

Bu sırada dinleyicilerden biri dır. Riza, bilhassa iş kanununun Sıhhat 
yavaş yavaş ilerledi ve lnönünden nizamnamesinin ikmalini di !emiştir. 
müsaade aldıktan sonra takasın Rizadan sonra kayıkçı ve balıkçı Hü
yalnız hükümet eliyle adeta bir seyin dinlenmiştir .. Kayıkçıların müşkül 
vergi usulü gibi yapılmasını, hu • mevkide olduklarını, balıkçılıkta da üç 
susi ellerden alınmasının çok fay- ·ay çalıştıklarını, kendilerinden bir se
dalı olacağını ileri sürdü. nelik kazanç vergisi alındığını, müıkü-

Karamürsel mensucat fabrikası lat içinde olduklarını söyledikten sonra 
müdürü, muhtelif mevzular üze _ vaziyetJerini uzun uzadıya izah etmiştir. 
rinde izahat verdi. Bundan sonra adadaki lpekiş rnümes-

/nönü sordu: sili dinlendi. lpeklerimizin artık harice 

mtna Osman dinlenmiştir. 

- Bugün yerli ne kadar ku . ihraç edilecek hale geldiklerini söyledik-
maş yapılıyor? ten sonra vergiler hakkında dileklerde 

- Fabrikalar beş milyon met- bulunmuştur. Müteakiben hamallar na
Te kadar imalat yapıyorlar. I hti-

Mareşal Göring Almanya 
Müstemlekeleri 

Manisa emniyet 
müdürü Samsuna 

tayin edildi 
lstanbul, 3 (Telefonla) - Emniyet 

müdür}ükleri arasında yeni deği~iklikler 

olmu~tur. Manisa emniyet müdürü T ev .. 
fik. ETiman Samsun Emniyet müdür}ü .. 

ğüne tayin edilmiştir. 

Kaçakçılıkla 
mücadele 

Ankara 3 (A.A) - Geçen bir hafta 
içinde gümrük muhafaza teşkilatı Suri
ye hududunda biri ölü 42 kaçakçı, 842 
kilo gümrük kaçak malı ile 150 Türk 
lirası, 30 kaçakçı hayvanı, Istanbulda 
da üç kaçakçı, 34 kilo 57 parça gümrük 
kaçak malı ele geçirilrni:'tir. 

---111---
Atina gazeteleri 

Hariciye vekilimizin 
validelerinin vefatın
dan mütevellit teessür· 
lerini bildiriyorlar. 

Atina, 2 (A.A) - Atina ajansı bilru
riyor : 

Belgradda yakalandığı grip 'in neti-\ 
cesi güneşli havalarından istifade 

etmek maksadile ltalaya gyitmektedir 

Tlirkiyc hariciye vekili B. Saracoğlu 
Şükrünün validelerinin vefatı hakkın

daki haberi veren gazeteler samimi tazi. 

Ver ilme )i d j r yelerini ilave etınekte ve bütün Yunan 
efkarı umumiyesinin vekilin ve ailesi-

Lonclra, 3 (A.A) - Deyli Ekspress nin kederine iştirak etmekte olduğunu 
gazetesi neşrettiği bir makalede eski Al- ka. rleylemektedirler. 
man müstemlekelerinin Alınanyaya ia
desi lüzumunda ısrar ederek diyor ki : Roma 3 (ö.R) - Münihden gelmek

le olan Mareşal Göring ve bayanı San
remoda beklenmektedir. Buradaki Al-

1

1 

man resmi mahafili bunun tamamile hu

susi bir seyahat olduğunu temin ediyor

lar. B. Hit1erin mesai arkadaşı. kışın 

Belgradda yakalandığı bir grip'in netice

lerinden ltalyanın güneşli havasında ta

mamile ifakat bulmak için ge}mektedir. 

Ve refikasile birlikte J 5 gün Sanremoda 
kalacaktır. 

- Bu müstemlekeler bizim malımız 

değildir. Ancak bize emanet edilmiştir .. 
Bu müstemlekeleri elimizde tutınak ve
ya İngiliz imparatorluğuna ilhak etmek 
emniyeti suiistimal olur. Almanlar bu 
toprakları idareden aciz oldukları ileri 
sürülerek bizim idaremiz altına konul
muştu. Madam ki Alrnanyanın bütün 
haklarını tanıyoruz. Eski müstemleke
lerini de ona iade etmemiz laı.ımdır. 

-*-
Nadecda 'nın 

• 
cenazesı 

Mare~l Cöringin Romayı ziyareti ih

timalinden aylardanberi bahsedilmekte 
idi. Hatta Mareşal Balbonun daveti üze
rine Trabulusta bir teftiş seyahati bile 

rnevzuu bahis edilmişti. Fakat bu tasav-ı 
vur bilahara terk edilmiştir. ı Moskova 3 (A.A) - Nadeeda Kup· 

Bu defa Mareşalın seyahatinden an- I skaia' nın cenaze merasimi dün Mosko-
cak turistik bir maksad olduğu doğru ol-

1 1 vanın Kızıl meydanında yapılmıştır. Sa-
ıa gerektir. Bununla beraber B. Hitlerin .. . İ at 16. 30 da BB. Litvinof, Budyenni, Ka-
ıağ kolu Sanremodaki ikameti esnasın- Berlin 3 (ö.R) Mareşal Gorıng ganoviç ve diğer mühim şahsiyetler ta-
da fa~ist rejiminin bazı şahsiyetlerile yarı refika.sile birlikte ltalyaya gitmek üzere butu kaldırmışlardır. 

resmi temaslarda bulunmak imkinını Münihden hareket etmiştir. Sanremoda Cenaze alayına askeri kıtaat da işti-

bulacaktır. pazar sabahı beklenmektedir. ıak etmiş ve Sovyet milleti bu büyük 
kızına muhteşem bir sükôt içinde veda 
eylemiştir. 

Saat 1 7 de tabut Leninin mezarı önün
de bir ayak üzerine konulmuştur. T ri-

ln~iltere 
Maltadaki garnizon 
kuvvetlerini arttırıyor 
Londra, 3 (Ö.R) - Hükümet, Malta-

daki garnizon kuvvetlerini arttırmağa 
karar vermiştir. Yeniden iki büyük kış
la yapılacaktır. Malta için gönüllüler 
kayderulecek ve Maltalılar da gönüllü 
yazıla bileceklerdir. 

Kont Ciano 
Roma 3 (A.A) - Hariciye nazın 

Kont Ciano ve refikası bu sabah saat 1 O 
da Polonya seyahatinden dönmüşlerdir. 

___ lfl, __ _ 

Bulgaristan 
istiklali 

Sofya 3 (A.A) - Bulgar ajansı bil
diriyor: 

Bulgaristan bugün istiklalinin 61 inci 

yıl dönümünü tesid etmektedir. Bu mü
nasebetle Sofyada hükümet 8.zasının ve 

resmi şahsiyetlerin ve kalabalık bir halk 
kütlesinin huzuru ile bir ayin yapılmıştır. 

j Ş-E- N L i K D- e-kor ve hususiyetile İzmir halkı-1 
nı meşgul eden G R E G O R V N ŞEN GAZİNO· 
SUNU (Alsancakta eski itfaiye karşısında-) 
ziyaret ediniz ... 

bünde BB. Stalin, Molotof, Bulganin ve ---.. ;;;;;.--:;;;;;;;;;;;;;~ 
Vj' --~·~ diğer şahsiyetler bulunuyordu. Mütead-

1 HER G v N : M Ar İNE ve s v v AR E 
L GÖRÜLMEMİŞBİR1~_N_iLIK_·---= .. ·===========--==== lı 
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Duyduk duymadık demeyin .. 
Altın Filimler serisinden müteşekkkil biiyiik filim müsabakası 

BUGVNDEN İl'İBAREN 

ELHAMRA Sinemasında başlıyor 
İşte müsabakanm birinci filmi 

Senenin en giizel kadını DOROTHY LAMOUR senenin en giizcl ve 

iliıhi filmi 

dit hatipler söz almışlar ve nihayet tabut 
Kremlin sarayına konmuştur. Tam o an· 
da üç kere top atılmıştır. 

-*-
Hitler iktısatçılar-

la görüştü 
Berlin, 3 (A.A) - Hitler dün gece 

evinde Alman iktısadiyatının en tanın
mış simalarını kabul etmiştir.. Meşhur 
Alınan artistleri ve şarkıcıları konserler 
vermişlerdir. Bu münasebetle fakirlere 
yardım için da\·etliler arasında iane top
lanmış ve bir gecede iki milyondan faz
la Rayşmark temin edilmiştir. Artistler 
bu parayı fakirlere yardım sandığına 

yatıracaklardır. 

Tayyare Sineması 
Telefon : 3646 

~ MAYERLİNG ve KATİA mübdii 
dilber ve sihirkar artist DANİELLE 
DARRİEUX ile genç DOGLAS 
FAİRBANKS tarafından yüksek 

bir kudretle temsil edilen 

P ARiS ÇiÇEGi 
(LA COQUELUCHE 

dePARİS) 
Mevzuunun inceliği, tuvaletlerinin 

ihli'!"ffil \'e dekorlarının zenginliği 
ile hatıralarda yaşıyacaktır. 
İlam olarak : EKLER JURNAL 
diinya harndisleri .. 

SAHIFEJ 

iri anda fesat teşkilatı 

Hariçten para alıyor ve 
talim ~örüyormuş 

Londra 3 ( ö.R) - lngiliz hükümeti Şimali lrlandanın, adanın di
ğer kısımlarına karsı istiklalini muhafaza etmesi meselesinde hattı ha
reketini değiştirme;,,iştir. Dahiliye nazırı Sir Samuel Hor ülster Ün
yonist konseyine gönderdiği bir mektupda şunları ifade etmektedir: 

- Benim bildiğime göre Şimali lrlandanın zorla bütün lrlandaya 
ilhakını kabul edecek lngilterede hiç bir teşekkül yoktur. lngilterede 
yapılan tedhişçi suikasdlann lngiliz umumi efkarını tesir altında bıra
kacağını farzetmek gülünçtür. 

Dublin 3 (ö.R) - Dahiliye nazırı parlamentoda demiştir ki: 
- lrlanda cümhuriyet ordusu adını taşıyan fesad teşekkülü hariç

den para almakta ve silahlarla harp malzemesinin istimali için talim 
görmektedir. Son fevkalade kanuna göre hükümet tedbir almazsa 
lrlandada nizamın muhafazası beklenemez. 

Be;çika kralı yeni kabineyi teşkile 
Brüksel belediye reisini memur etti 

Brüksel 3 (ö.R) - Bir kabine teşkili teşebbüsünde muvaffak ola· 
mıyan B. Sudan bu vazifeden affını Kraldan rica etmiştir. Kral Brük· 
sel belediye reisi B. Maksı yeni kabineyi teşkile memur etmek istemiş 
ise de belediye reisi bunu kabule imkan görememiş ve belediye idare· 
sinin başında kalmağı tercih ettiğini söylemiştir. 

Filistin konferansında 
Dün Yahudi ve Arap delegeleri 
ayri ayrı toplanarak görüştüler 
Londra 3 (Ö.R) - Filistin konferansındaki lngiliz ve yahudi de

legeleri dün akşam Avam kamarasında başvekil B. Çemberlaynla Si
yonist reisi doktor Yayzman arasındaki mülakat neticesinde bugün 
yeniden toplanmışlardır. Dün akşam lngiliz ve arap delegeleri de in· 
giliz tekliflerine araplann mukabil tekliflerini müzakere için toplan· 
mışlardır. 

Baltık denizini Şımal denizine bağ-
lıyacak olan Kayser Vilhelm kanalı 

Berlin 2 ( ö.R) - B. Hitler ve 4 yıllık planın komiseri B. Göring 
Baltık denizini şimal denizine lıağlıyan Kayser Yilhelm kanalının ge· 
nişletilmesi ve Elbe üzerinde seyrüsefere müsait yolların islahı hak
kında bir kararname İmza etmişlerdir. Kararnamenin başlangıcında 
bu projenin siyasi noktadan hususi ehemmiyeti ve buna binaen bü
yük bir enerji ile tatbik edilmeleri lüzumu kaydedilmektedir. 

B. Çemberlayn, Londradaki Sovyet 
eiçiliğiudeki resepsiyonda hazır bulundu 

Londra 2 (A.A) - Rusyada Sovyet rejiminin teessüsündenberi 
ilk defa olarak dün akşam bir muhafazakar başvekil Sovyetler birliği 
büyük elçiliğinin bir resepsiyonunda hazır bulunmuştur. 

Gripten muztarip olan Lord Halifaks 8. Çemberlayna refakat ede· 
rnemiştir. 

Bir Fransız heyeti Cibutiye gidiyor 
Paris 3 ( ö.R) - Somali sahili ve Cibuti müstemlekelerinin mü

dafaa vaziyetini tetkik etmek üzere bir Fransız parlamento heyeti 
Mareşal Jufr vapurile Marsilyadan hareket etmiştir. 

Muhiddin Üstündağın muha
kemesine devam edildi 

Ankara, 3 (Telefonla) - Eski İstanbul valisi Muhittin Üstünda
ğın muhakemesine bugün de devam edilmiştir. Bugünkü celsede as· 
rl mezarlık istimlaki hakkındaki yolsuzluk davasının da duruşması 
yapılmıştır. Neticede karar 16 marta talik edilmiştir. 

Tut - A nk - Alllon kaşifi 
Meşhur Mısrıyatçı alim Karter de 

hayata gözlerini yumdu 
Londra 3 ( ö.R) - Meşhur Mısrı

yatçı Hanri Karter 66 yatında olduğu 

halde vefat etmiştir. Tut-Ank-Amon ad

lı Firavnın mezarını keşfederek mum -

yasını ve mezardaki kıymetli eşyayı Mı-

sır müzesine naklettiren bu ;ilimdir. Bu 
hafriyat sayesinde ~lısırın en zengin ar .. 
keolojik hazinelerini meydana çıkarmış
tır. Karter hayatının 40 senesini Mısır• 
da geçirmiş ve Mısır hükümeti namına 
yaptığı taharriyata hasretmiştir. 

• . mcl~::ı!Z2ı:&'Glln!Zlıım:!lllml ... CD!l~EZ:ım!I• ...... _.,.._.~ 

Yeni Sinemanın Zafer Haftası 
l\Juvaffakıyetlc de' am ediyor ... 

(GARY COOPER) Türkçe sözlü l'ürlıçe şarlıılı 

1 MARKOPOLO'nun 
Müth1' Maceraları l'ürlıçe sözlü 

•••••••••••••••••••••••• 

ORMANLAR PERiSi 
Tabü renkli ve Fransızca sözlii harika şaheserinde .. 

..•••••....••••......•••••.....••.... , .... 
itizar 

Yazılarımızın çokluğundan (Al. 
nımın Kara Yazısı), (Demir Mas
ke), (Kırk Vezir) tefrikalarımızı 

bugün dercedemeruk. Okurları

SEANSLAR: Her gün 2 - 5 - 7~ ~ 
ve 9 da .. Cumartesi giinü 1 de tale

2 - Sabu Sonvnyn tarafınılaıı yaratılan ... 

İZl\IİRDE iLK DEFA ... 

iNTiKAM YOLU 
3 - 5 - 7 - ve 9 da baslar 

' 

be seansı, pazar günü ı de ilave se-
anst .... 
DİKKAT : Pazar günii 11 de Halk 

scaıısında duhuliye 20 kuruştur. 
mızdan özür dileriz. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e .. · ... ·-------•-••ı'l 

3 - FOX JURNAL Tiirkçe sözlü .. Her gün matinelerde talebe 8.30 kuruş. 

SEANSLAR : Cumartesi.. Pazar 10-2--5--8.30 .. Sair günler 2-5-8.30 DA 

;I, Z//.I/.. ~/L//..U/..aiı!V.J..iYY/.fY'.n'.9!1'7.,1'.V.~f.4"jll'/~· 



SAHIFE4 

.. 1 --cA~DIN--~ 
Katinka Karlova' nın 

MACERA ları 
Nakleden : HASİP ADAMOOLV .. 

-9-
Tabii değil mi? .. Şimdi bize kaçmak, kı- Malvestayn, kızıl saçlı Ketti ve babası 
yafet değiştirmek 1ı1zım? .. Çünkü önü- Pat Karrol, Iskoçyanın bu tenha sahil,. 

müzde bir kaç saatten fazla zaman yok. !erinde, yine kendileri için emin bir ba-
Iki canı casm, şoförün cesedini kaldır-l lıkçı kulübesine yerleşnüş bulunuyor· 

clılar, otomobile oturttular. Erik otom<>- !ardı. 
bilin volantı başına geçti. Ketti de arka- Bunların burada uzun müddet bu va
ya oturdu ve otomobil bütün süratiyle ziyette kalmalarına imkıin yoktu. Mal-
1htiyar balıkçının, Kettiııin babası Pat vestayn da harbın bütün şiddetiyle de· 
Karrolun mahut kulübesine doğru yol vam ettiği bir sırada bir dakika bile kay. 
almağa başladı. betmek istemiyordu. Evvelıi balıkçı Pat 

Burada otomobili bir sazlık yanında K.arrolu Alman işgali altında bulunan 
bıraktılar, gece olduğu vakıt ta Pat Kar- Belçika aksamından bir limana sevke
rolun kayığına bindiler ve açıklara açıl- debildi. Bundan sonra da, Irlandadaki 
dılar. tahkikatın şiddetini kaybetmesini bekle-

Böyle ini bir zamanda açık denizlerde di ve kıyafetini yeniden değiştirerek 
Alman tahtelbahirleri aramak tabii doğ- Rosavos'a geçti. 
ru değildi. E..asen casusun vazifesi de Rosavs, büyük Britanyanın mühim 
henüz bitmiş olmaktan çok uzaktı. Bu- bahriye merkez ve limanlarından biri idi. 
nun için ihtiyar Pat Karrol kızı ile ca- Burada da had.siz hesapsız Ingiliz harp 
susu Skoçya sahillerine kadar götürdü. gemilerine mensup deniz zabit ve nefl!T· 
Ve oralarda onları sahilin sarp, tenha leri pek çok bulunuyordu. Kurtların en 
bir yerine çıkardı. ziyade hoşuna giden dumanlı hava ol -

Daha doğru.su, her üçü de bu sahile duğu gibi Malvestaynın da Ingilterede 
çıktılar. Pat Karrolun avdeti üzerine en ziyade hoşuna giden bahriye zabit ve 
aralarında bir kelime bile geçmedi. neferlerinin çok olduğu yerlerdi! 

Yüksek rütbeli zatın ölümü, nihayet Malvestany bu limanda artık Irlanda 
•bahleyin meydana çıktı. Hadisenin bir şehirlerindeki ihtiyar kemancı değildi. 

-11ikast ve cinayet eseri olduğu muhal<· Güzel ve kızıl saçlı Ketti de tabii dan • 
kaktı. Fakat halk arasında bu hadise sözlük yapmıyordu. Bu bir çift casus o 
çok sade bir şekild<o geçti. Yüksek rüt· kadar değişmi§ idi ki, her hangi bir de
hell zatın meçhul bir sebepten, belki de dektif veya mukabil casusun bunlardan 
asabi bir heyecandan dolayı intihar etti- şüphelenmesine imkan kalınamıştı! Sa· 
ği hakkında gazetelerde bir kaç satırlık bık kemancı burada pamuk gibi beyaz 
bir yazı çıktı. Bu sebeple de bu hadise saçlı, ihtiyar ve çok sevimli, çok tatlı 
halk arasında hemen hemen hiç bir de- dilli, çok munis bir antikacı oldu! 
dikoduya meydan vermemiş oldu. Kettiye gelince, onun da kwl saçları. 

Fakat.. Halk cephesinden böyle olan nm yerindi! sarı lepiska saçlar vardı. 
bu hadisenin. alAkadarlar ve resnıl, as- Daha kibar ve güzel geyinıniş ve ... ihti
kerl mehafll arasındaki telikkisi hüş- ~·ar antikacının - parasına tama ederek 
bütün başka oldu. Hadisenin sadece bir evlenmiş - genç ve güzel ve ... biraz da 
suilrast değil, fakat korkunç, bir casus- oynak zevcesi idi! 
luk ile de alakadar olduğu anlaşıldı. Bu Denizlerde, dalgaların, havanm bin 
cinayet casusluğun kızıl saçlı dansöz ve bir zahmetine, düşmanın ve harp hali
şürekası tarafından yapıldığına kat'! su- nin pek çok tehlikelerine göğüs geren ve 
rette hükmolundu. Çok mühim esrarın her hangi bir vazife veya bir istirahat 
çalındığı da meydana çıktı. Bunun için için limana dönen hemen hepsi de zen· 
ihtiyar kemancı ile kızıl saçlı dansözün gin olan lngiüz bahriye zabitleri için bu 
takibine yüzlerce detektif memur edil- ihtiyar antikacının güzel, çok genç ve ... 
eli. biraz oynak zevcesi tabii bir av demek: 

Bu detektifler, bir müddet için, yahut idi. Daha ilk andan itibaren, ihtiyar an
casusların firar ve kıyafet tebdil etme- tik.acının genç karısı üzerine bir çok ha-
1-;ırine yetecek kadar bir zaman için biç ris ve şehvl!I saçan gözler dikildi! 

bir şeye muvaffak olamadılar. Çünkü •• BİTMEDİ •• 

Talebelerin yapacakları 
spor müsabakaları: 

Maarif uelıôJetl müsabakaların ne ıelıllde yapı· 
ıacağını gösteren IJir talimatname hazırladı-. 

Fınllll!IR 
---·•-=s 

Sallahtan sabaha 
••••••••••••••• 

Aile ve mektep 
MİRAÇ KATIRCIOl";LU 

Cemiyeti teşkil ~ mll=eselerin en 
mühlmleri b~ şilpbesb aıle ve mektep

V erS?ilerde müruru 
"-' 

zaman işi etrafında 
Maliye uelıCileti müruru zamana esas olan 

rilalerin nasıl teslJit edileceğini IJUdirdL 
ta· 

tir. Eğer eemiyeti bir ağaca benutirsek ~aliye vekaleti tahsil mürur zaman verıisinde kabul edilen bot oenelilc tah
derhal fiiyle bir nıukay""" yapmak middetleri ile bu müddetlere başlangıç sil müruru zaman müddeti başlangıcının 
~buriyetini hissederiz : A;.çt.A kök ol.ırak tarihlerin tayin ve teahiti hususun .. verginin taallôk ettiği ma1i seneyi takip 
ve meyva ne ise eemiyette de aile ve d• bazı mahallerce tereddüt edilmesi do- eden mali ııcne iptiduından heoap edi
mektep odur. Köksilı bir ağaç ve ağaç- layısile, muhtelif vergi kanunlanmızda lecektir. 
~ bir meyva olaınıyaeağı gibi ailesiz bir yızJı bulunan tahsil mürur zaman müd- Hava kuvvetlerine yardım vergisine 
cemiyet ve cemiyetsiz bir mektep te bu· detleri hakkında alakadarlara bir tamİnl ait olan 2882 numaralı kanunun 12 in
lunamaz. Meyva, gıdai maddelerini kök )apmıştır. ci maddetJÜe konulan hüküm muvazene 
vasıtasiyle abr ve kök yeniden kök ver- Tarh edilip de katile~tiği mali y11ı ta· vergisine ait müruru zaman hükmünün 

mek i~in cereken sistemi meyvada bu- lip eden mali yıldan itibaren beı yıl için- aynı olduğundan bu vergi için de müru
lur. Bunun gibi mektep, hayati unsur- ~e tahsil olunmayan kazanç vergileri ru zaman baalangıcının tay.ininde vergi .. 
!arını aile vasıtasiyle tedarik eder ve müruru zamana uğrayacaktır. Yabancı nin taalluk ettiği mail yılı takip eden ma
aile yaşamak ve yaşatmak için cereken memleketlerde bulunanlar için tahsil mü- it yılın batlangıcı esas ittihaz edilecek
ııkideyi ve h8ZU'lığı mektepte bulUl'. ruru zamanı on senedir. 2395 numaralı tir. 

DOKrORVH KOŞESJ: , 
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Hasta odası 

YAZAN: Dr. C. A. 

Her hastalığın - müzmin olanlann
dan bile çoğunun - baş devaaı istirahat 
olduğuna gönı, hastanın içinde istirahat 
edeceği odanın da bijyük ehemmiyeti ol
ması tabiidir. Hekimlerden bazılan has
ta odasını çalışma odasına benzetirler. 
Çalışma ile ataleti biribirine yakınlaştır· 
malı: ilkin insana garip gelse de tetbih 
yanlış değildir, çünkü hastalıkta insan 
atalet İçinde görünmekle beraber, vücu· 
du daha ziyade işler. bastalığm seyrine 
karşı mukavemet etmek İçin daha ziya· 

de çalııır. 
it sahiplerinin çalıtma odaları her bi

rinin itine naaıl uygun olmak 1lrtm ge
line, hasta oduı da hastalığa muk.ave-

Bunlar birbirinden ayırt ed:ilenıiyen ve kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten 1 Haziran 934 tarihinden sonra ta· met i~ine öylece uygun olması lazımdır. 
aynlam.ıyan iki esash şeydir. sonra eeki zamanlara ait olma.le üzere ta .. hak.kuk ettirilmi~ olan muamele vergisi Her hasta kendisine lü.rumlu olan iatira .. 

Gerçi mey\'Mtz ve köksüz cibi görü· hakkuk ettirilmiş vergilerde müruru za.. müruru zaman başlangıcı, kanunun 2 7.. batini en iyi ıurette ancak kendi haline 
nen ağaçlat da vardu. Meseli öme otu man hükümleri gene eski le.an una göre inci maddeaindelci sarahat dolayısiyle, uygun bir odada temin eder... Modern 
köksüz ve serhasyeler meyvısızdırlar .• heaap edilecektir. verginin katiyet keabettiği mali yılı ta- hastaneler ve huouoi sağlık yurdlan -
Fakat bu görünüşte böyledir. Bununla iKTiSADi BUHRAN VERCISI kip eden mali yılın iptidasından hesap timdiki fikirlere ııöre - bir huta için 
beraber görünüşteki bu eksiklik bu edilecektir. lüzumlu odanın nasıl olacaiını gösterir· 
nebatlann bünye ve ınııhiyetlerine de Kazanç vergisi taheil müruru zaman VERASET VE iNTiKAL ler: Genişçe. dıvarlan köıeaiz, tavanı 
tesir ederek onları esrarengU bir bale müddeti ba9langıcının tayininde verginin VERGiSi yijkııckçe, zemini düz, her tarafı badana· 
retirmlş ve yaşamak kabiliyetlerini ga- taall&k ettiği senenin teobit ve vergi 9 3 3 Bu vergiye ait tahsil müruru zaman I~ geniı pençereli ve mümkün olduiu ka· 
ripleştirmiştlr. Önse otu bilhMl8 verdi- ve daha evvelki mali ııcnelere ait olduğu müddetine ait olan maddede ( .. , Bu dar az, a.neak lüzumu kadar, mobilyeU 
ye fasilesinden olan ağaçlann başebine ta.lı:dirde tahsili müruru zaman müddeti- verııi kat'i olarak tahakkukundan itiba- aade bir oda. lçinde bir de, ou ile itler 
emici istibalelerini • ki bunlar kök vazi. nin verginin katiyet keobettiği tarihten ren beş sene içinde tahsil edilmediği tak- kaloriler radyatörü .. · 
fesini görmektedirler • saplar ve tufeyli aonraki zaman, yani, 9 34 ve daha aonra· dirde müruru zamana uğnyarak bir da· Modern bir cemiyette ideal, her kim· 
bir hayat ııürmeğe başlar. Sırtında ıe- oı mali senelere ait bulunduğu takdirde ha talep edilmez) teklinde müruru za- se hasta olunca - en küçük ve pek kıao 
çirdiii nebata havadan bamızı karbon de bu müddetin verginin katileıtiği mali man müddetinin batlangıc• vergının hastalıklard• bile - her vakit içinde 
vermek gibi bir vazife de görmeseydi yılı takip eden yd iptidasından hesap kat'ı surette tahakkuk ettiii yani katiyet oturduğu evinden, apartmanı ve ailesi· 
önse otunun bu bayat filemindeki varhğı cdilmeoi lıizım gelmektedir. keobettiği tarih c>lacalttır. Oç ııcnede tah- ni bırakaralr haline göre beylik veya hu· 
bir hiç olacaktı. Bereket versin tabiat Bu vergi hizmet erbabı ve hizmet er- aiJi icabeden gayri menkullere ait veca· suoi bir hastaneye girmeoidir. Fakat bu 
onu bu son rezaletten olsun kurtarınq... ba.bı dıtında kalan kazanç vergisi mü.. eet ve Lntikal vergiai tahail müruru zaman idealin temin ediJcbileceği yani her yer· 
tır. Serhasyelere gelinee bunlann bayat kelleReri olmak üzere ilci kıaım da mü- müddeti ve başlangıcında da 929 ve da- de hasta olan herkesin bir hasta yatağı
ve tek-ür tarzlarını nebatat okumuş talıla edilecektir. Hizmet erbabına tarh ha evvelki ııcneler için müruru zaman nı bulabileceği zamana kadar ... Ancak 
her kes bilir. Bunhırda çiçek yok ki edilen verginin müruru zaman b&1lang1- 1 Haziran 934, 1 Haziran 935 ve bundan bunu da gözümüzde pek çok büyiltme· 
meyve olsun. Bunlann ela nebatat ile- cının tayininde, verıi 2395 numaralı aonrakl yıllar için verginin katileıtiği ta· meliyiz.Birleşik Amerika cüınhuriyetleıi 
minde riffi geçtikçe sönüp rittilderi ve kazanç vergisi kanununun yilrürlük mev· rih olacaktır. Oç ııcnede takaiıli olarak memleketinde bütün nüfusun yüzde yir
muayyen ildim mıntakalarında ancak kiine konulduğu tarihten evvele ait olan tahsil edilmesi bu hükümlere tesir etmi- misine yetişecek kadar hasta yatağı te
yaşıyabildiklerini biliriz. Halbuki mese- ve 9 3 3 ve daha evvelki mali senelere yecektir. min etmioler, yarısı bir yıl içinde bot 
lı1 ceviz, armut ı:ibi tabii teşekkülleri alakalı olduğu takdirde verginin katiyet Hayvanlar vergi.ine gelince, bu ver- kalm11. Şu halde yÜzde on yetitecek de· 
tam olan nebatlar böyle midir? Bımlar kesbettiği tarihin; vergi 2295 numaralı giye ait tahsil müruru zaman hükümleri mektir. Paraya bağlı olan her oeyin çare
cn çetin ildimlerde bile köklenip dalbu- kanunun yürürlüğe girdiği tarihten eonra 269 7 numaralı kanunun yürürlük mev- si bulunur. Demek ki zamanla o idealin 
dak salan fayclab ve ulu ağaçlardır. Ya olan 934 ve daha sonraki mali oenelere kiine konulduğu bir Haziran 936 dan her memlekette gerçek olabileceği umu· 
necliye fasilesinden olan mini mini bug" - taalluk etıird::Y; takdı'rde de vergı'nı'n ka- labilir. .. ıonra geçen ve yÜrürlükte le.aldığı müd. 
daya ne diyelim? O göze görünmez ha- tileştiği mali yılı takip eden mali yıl, mü- det geçecek olan zamana. Şimdiki halde, evinde kalan hasta her 
liy\e nerelerde bitmez, nerelerde tohum ruru zaman başlangıcı olarak hesap 1839 numaralı kanunun yürürlüğe vak.itki yatağında yatar. Fakat odasın• 
vermez ve nerelerde ne kadar insanı ko- edilecektir. konulduğu bir Haziran 9 3 1 tarihi ile da yalnız yatmalıdır. Hastanın odasında 
)ayca beslemez. Neden! .• Çünkii tabü Muvazene vergisine gelince, 1940 nu .. 289 7 numaralı kanunun meriyet mevki· haşkaaının yatması - haıta olanın eP 
ve tam bir bünye ile tabiatte göriitıüyor. maralı kanunun 9 uncu maddesinde ver· İne konulduiu bir Huiran 935 tarihleri de olsa - birinin tamam istirahati. öte .. 
Ve bunun içindir ki hem ölüme b.qı ginin taallUk ettiği mali seneyi takip eden arasındaki zamana: kilerin ııağlığı için biç de dofnı bir §CY 

azami mukavemet ediyor, hem de aaami mali aeneden itibaren beı yıl içinde tah- Bir Haziran 931 tarihinden evvelki değildir. Bir hastanın yanında beklemek 
yaşatmak kabiliyeti arzediyor. sil edilmemiş vergiler mürur ıam~na uğ .. zamana ait olmak üzere Üç kısımda mü~ lüzumu pek nadir olur, o vakit te yata .. 

Arhk misalden uzaklaşalım ve sadede rar kaydı mevcut olduğundan muvazene talaa edilecektir. rak değil, odasında oturarak beklenilir. 
gelelim : Aile ve mektep arasındaki mü- Hasta odasının mobilyeai mürnkün ol-
nasebet te böyledir. Ailesiz bir ceıniye- ,, y e A k duğu kadar az olmalıdır. Bir yatak, bir 

lin kabil olacağım ileri sürmüş nazari- enı sır ,, upası iki sandalye, Üzeri beyaz bezle örtülil 
yelcri tatbik eden insan kitleleri bulun- bir iki masa yetişir. Haeta odasında bun· 
du.. Tecrübenin sonunda acıklı netice- p !ardan başka her tey toz tutup koku ç.ı· 
ler yeniden aileye dönmenin zanıri ol· azar gu•~ nu•• başl karmaktan ha§lc:a bir işe yaramaz:. Hele 
duğunu anlattı. İptidai cemiyetlerin ise l y 0 re e e eüslü, farbelalı perdeler ... Onları hemen 
mektepsizlikten ne hale geldiklerini ve kaldırtmak iyi olur. Pençerenin pancur· 
nihayet istiklillerini kaybederek yavaş p lan varsa elbette kafi, yoksa, muşamba 
yavaş tarihten silindiklerini hepimiz bi- azar günü Ateşle Avdınspor ve Doğan- ietor çaresiz olarak kalır, fakat bir para-
liriı:. Bu hUSU!ta ozaia gitmeğe lüzum ) S h k J vana güneşin it.ızgın saatlerinde istorun 

Maarif vekaleti mekteplerde yapıla- ce gerildikten sonra tam ortasından öl- yok. Habeşislarun ilı:ıheti hu yüzden da- spor S e erspor ta ım arı karşıJaşıyorJar itini daha iyi görür. Zaten hasta oda11 

cak spor müsabakaları için alikalı ma- çülmek suretiyle 2.40 metre gelmelidir. ha geçen sene belll olmuştu. Binaena· Yeni Asır, sporcularımızın gazetemi- nacaktır. Maçlar Uk u.suliyle yapılacak- doğuya veya batıya kartı iae bunlara da 
kamlara bir talimatname göndermiştir.. Mektepler müsabakalara tam talarn- leyb aile ve mektebin cemiyet için za· ze karşı gösterdikleri derin al§kaya na- tır. lil.tum kalmaz. imkan bulununca hastı 
Bu mühim talimatnameyi dercecliyoruz: !arla iştirak edeceklerdir. Sahaya zama- ruri iki unsur - müessese olduğunu söy- çiz bir mukabele olarak memleket genç.- Müsabakalara Izmir şampiyonu Do- odaaıru doğuya kartı seçmek en iyiaidir. 

FU'iBOL VE VOLEYBOL MÜSA- nmda çıkmıyan veya eksik çıkan takım- Iemek bile fazla bir şeydir. Asıl söylene- leri arasında kardeşçe kucaklaşmalara ğansporla Izm1r ikincisi Atqin ve geçen Sabah güneşi hutalann en çok oevdikle-
BAKALAIU HAKKINDA lar hükmen mağlup addolunurlar. cek mesele bu iki unsur arasındaki mü- fırsat vermek için Üçok, Doğan.spor, senenin Izmlr J81Dpiyonu liciverd _ kır- ri feydir. 
TALİMAT... Müsabakalar turnua usulü ile değil, nasebettir. Acaba bu münasebet ne ola? Ateşspor, Aydınspor ve Seherspor ta- mızı tırkım gibi 1zmirin en kuvvetli ta- Sebebini bilirsiniz: Gece - tebiyelda 
Voleybol ve futbol müsabakalarını her takımın birbiriyle bir defa karşılaş- Maarif vekfileti bugünlerde maarif kunları arasında yapılmak üzere bir kımlarmın l§tirakleri göz önüne getiri- olmasa da - hasta için bitmez, tüken-

tanzizn ve idare rt:mek için mekteplerin masıru sağhyacak şekilde •Lik• usulü şlirasım toplıyarak yine mekteplerimi- cYeni Asır kupası> maçlan tertip et- lirse cYenl Asır kupas].) müsabakaları- mez gibi uzun gelir. Onun için hasta oda. 
beden terbiyesi muallimleri veya o spor ile yapılacaktır. zin dertlerini gözden geçirecek ve yine mi}tir. nın ehemmiyeti kendiliğinden anlaşıl_ sına geceleyin de bir •tık lô.zım olur. Ba· 
ıubesi ile alAkalı spor kaptanlan ara- Müsabakalarda çıkacak olan· teknik, bu dertlere çare anyacakmış .. Kanaati- •Yeni Asır kupası> maçlarına belli mış olur. zılan karanlıkta yilzlerini dıvar tarafını 
ıınıia üçer kifi intihap edilerek birer idari ve inzibati - her türlü anlaşmaz- ıniu göre ciimhuriyetten beri az çok bll§lı ltmir takımlariyle Aydın ve Na- Yarınki ilk karş,.alar Aydın-Iz. döndürerek daha iyi istirahat ederler. 
lik heyeti te§kil edilecektir. lıklan lik heyetleri halledeceklerdir. Bu her kes bu vatanın iyiliğini istenıİf ve zilU takımlarının da iştirakleri bu maç- mir, Nazilli _ Izınir arasında olacaktır. Yapabilen için en doğruou bu olur, an-

Bu lik heyetleri müsabakaların tarih- heyetlerin kararları nihaidir. bunun için çalışmıştır. Hüsnüniyetler lann ehemmiyetini bir kat daha artırdı- Yani Pazar günü saat 13 te Ateş • Ay- cak öyleleri pek az bulunur. Elektrilı: ıtı· 
!erini, hakemlerini, oynanacağı sahayı Futbol müsabakalarına 17 yaşından claiına takdire liyıktirler. Fakat buna ğına şüphe yoktur. dınsporla, saat 15 te de Doğanspor Se _ ğı bulunan yerlerde hasta odasında gcct 
ve saati tesbit ederek tasdik edilmek küçük talebe iştirak ettirilmiyecek ve raCnıen maarif meselemiz halledihniş lzmir, Aydın ve Nazilli spor mahlil- beTSporla karşılaşacaklardır. 11ıiı pek kolay: iki cereyanlı, üzeri bw:
üure Kültür direktörlüğüne tevdi ecle- mii.sahakaya girecek olanlar da daha ev- değildk. Muhterem hocam bay Basan lerini bir buçuk ay yakından alAkadar cYeni Asır kupas].) maçlarına ~ak lu yahut koyu boyalı bir ampul, bu k0 ,,. 

ceklerdir. vel hekim muayenesinden geçmiş bulu- Ali Yücel, hiç şüphesiz, maarifiuıizin edecek olan bu maçlarda en fazla puvan eden takımlara şimdiden muvaffakıyet- donu çekince bolca ıtık. ötekini çekince 
Kültür direktörleri müsabakaların nacaldardır. dertlerini en yakından bilen ve bu hu- alan takım cYenl Asır kupa.sın1> kaza- !er teroennl ederiz. gece kandili gibi ... Henüz elektrik olmi-

yerini ve tarihini muntazam bir fikstür Futbol müsabakaları yarımşar saatlik 1USta en iyi fikirlere sahip olan bir ve- y.uı yerlerde güç it: Petrol llmbuının 
halinde ilan edecektir. Mücbir sebepler haftayunlarla oynanacaktır. kildir. Ancak bu meselenin daha şli· İkinel Erkek Lisesi 1000 Zeytin budayıcı kokusu, mumun yahut zeytinyağı kandi· 
olmadıkça müsabakaların tarihleri de- Mektep idareleri müsabakaya çıkan mullü bir mesele olduğunu zikretmek te direktörJü&11ı.. Kurs gördü.. linin titrek lfıiı. hiç sinirsiz olan hastalan 
,.,_.,-''-'yece'-''-. Her "·-..: bır' ·-- talumlann bütün •• ... !arı b"'- olduğunu borcurn .. 9clur. "---tiıniz· e go··re yur- .,.. B I il" · • ub elif bile ainirlendirir .. 5'7~~ ........ ._. ~ .- • ""' - ........... Erkek liııcoi tabiiye öğretmeni Halid u oene zmir v· ayetınin m t 
beple bu fikstürlerde yapılacak tadi!At- - yaş ve sıhhat muayenesi bakmıından • dumuzcla sadece bir mektep meselesi Şe k yerlerinde a··'an zeytin budama kurs- Hasta odaeının, lutın ucaldık derecfı-n ut yeni ihd..., edilen ikinci erkek li- "' · h 
tan Maarif Vekilliği beden terbiyesi di- gösterir resmi bir vesika tanzim ede- yoktur. Bunun yanında bir ele bir aile larmdan üç yüze yakın uata ve çırak me- 11 e cmmiyetlidir. Daima ayru derecede, 

sesi direktörlü~ne tayin edilmiıtir. ikin- 18 d --'-1 • uh f rektörlüğü en kısa bir zamanda haber- cekler ve müsabakayı idare edecek olan mcseleııi vardır. Eski örl ve akideler öl- zun olmuş ve kendilerine budayıcı vesi- erece, SIC41< ıgın m a aza edilmeoi 
ci erkek lioeoi, eoki kız lioeoi binuında k 'd · · 1 dar edilecektir. hakeme vereceklerdir. dükten sonra ailenin derunl insicamını kaoı verilmiıtir. Bu ouretle iki oenede aı eaının yan ıı olduğu meydana çık.-

Voleybol müsabakalan mekteplerde, Bu vesikayı ibraz edemiyen tak.uru temin edecek, yeni bir iman •>Ücut bul- faaliyet göstermektedir. B. Halit ayni 1 000 budayıcı kuro görmüttür. mıfhr. Vücudumuzda 11caklık derecesi-
futbol müsabakaları ise şehirlerin stad- hakem mağlup addedecektir. muş değildir. Bugünkü ailede her kes zamanda tabilye öğretmenliğini de yapa- -*- nin muvazenesini temin eden cihazın iyi 
iarında oynanacaktır. Her mektebin müsabakalara iştirakin- şel o!ınalc gibi gülünç bir icldimım pe· caktır. Yabani domuzlarla itlcmeoi için muhitteki sıcaklığın az çok 

Müsabakalarda beynelmilel nizamna. den ve iyi bir şekilde temsil edilmesin· şindedir. Devlet cemiyetin her sahasını sıcaklık 16 ile 20 derece arasında deği-
me hükümleri tatbik edilecek ve futbol den mektep müdürü ile beden terbiye- taınanıeıı kontrol elmete başlamışken ai- müessir olması bakıınınclan cidden fay- mücadele... ıirse vücut kendioini daha iyi müdafaa 
müsabakalarını ~vekillik Beden ter- si muallimi mesul olacaktır. lenin bu serhat vaziyeti ne ile izah edil- dalıdır. Diyorlar ki çocuğa hocası nümu- Şubatın ikinci on beşinde vurulan d<r eder ... Kalöriler bulunmazsa hasta oda-

ne olur bu d • d Fakat ela d • muz Urlada 22, Bergamada 24, Dikilide d · · · d b biyesi genel direktörlüğünün lisanslı Talebenin bu müsabakalarda tarz ve melidir? Evin kapısından içeri ciren • ogru tır. şu oı- sın a en ıyısı o un so ası. 

hakemleri idare edeceklerdir. hareketi spora ve spor terbiyesine ya- 1 ber kes artık kendisini devletin sulta- rudur ki çocuğun esas nümunesi evin- 31, Menemende 7, Kemalpaşada 5, Tor- Hasta odasının havalandırılması do 
VOLEYBOL MÜSABAKALARINDA raşan disiplin ve nezaket için en iyi bir sınclan U7.alı; ve kurtulmuş .sanıyor, buy- deki b!iyükleridir. Mektepte hocanın halıda 24, Bayındırda 10, Tirede 15, pek ehemmiyetlidir. Cereyandan korku. 
RİAYET EDİLECEK ÖLÇÜLER örnek teşkil etmelidir. Bu müsabakalar' !arına ı:öre yaşanuığa başlıyor .. Halbuki yaptığını evde büyükler mütemadiyen Ödemişte 1•, Kuşadasmda 8, İzmirde •ı nuz, fakat rüzg&rdan değil. Büsbütün ka· 
Voleybol müsabakalarının tertibinde dolayısiyle yapılacak toplantılara müsa-1 sulta nazariyesinin bir manasına giire bozarlarsa bu hususta sarledilen, emek- ki ceman 201 tanedir. palı bir yerde hava bir vantiletörle oal-

şu ölçülere riayet edilmesi lilwndır : bık veya seyirci sıfatiyle iştirak edecek I devlet aileden başlar. Bu itibarla lerd !erin yine heder olacağını şimdiden tah- -*- !andığı vakit, kapalı yerin içinde kalaba-
Oyun yeri çizgilerin dış kenarından talebenin işliyecekleri suçlar mektep 

1 
evinin içinde kendisini devletin sultası.n- min etmeliyiz. Son söz olarak şunu ele- Vergi tahsilatında lık bulunsa bile. hiç dokunmaz da o ka-

ölçülmek şartiyle 9, m. 15Xl8, m. otuz içerisinde işlenmiş gibi mektep talimatı dan izade sanıyorsa hem kendi hesabı- ınck istiyoruz ki cemiyetin miistakhel mühim fazlalık var.. palı yerin havası sakin olursa insan ra· 
metre ebadında olacak ve tam ortasın- hükümlerine göre cczalandırılınalıdır. na, hem de cemiyet hesabına bir hayli endişeleriyle müvazi yürüyecek ailenin Şubat 1939 sonunda alınan malfuna· hat11z olur. Bunun gibi tavanı açık biı 
dan bir çizgi ile ikiye bölünmii§ buluna- Müsabakaların neticesinde galip gelen yımılı)·or. Devletin en çok bikim olma- iç dtırumuııun hukukunu yapmak Ad- ta göre İzmir merkez ve mülhak kaza. odaya yukarıdan rüzgar gelir, dokun
caktır. Ağ bu çizginin üzerine yere ta- takıma mekteplerin maddi iştirakleri ile sı gereken yer ailenin içi olmalıdır. !iye vekaletinin vazifelerinden olmalı- !arı vergiler haliye tahakkukatı 6.473.710 maz, pençereden gelen ince bir cereyan 
mamiyle müvazt olarak gerilıneliclir. temin edilecek olan bir mükMat verile- Çoeuğu mektepten önce yetiştiren dır. Bu vazife taayyün ettikten sonra ve tahsilatı ise 5.962.412 lira olup geçen dokunur. Onun için hasta odasının pen
Ağın her tarafında geni~liği 91 santim ve cek ve bu mükafat onu kazananların analar, babalar, ağabeylerdir. Bu aclam- Maarif vekaletine düşecek vazife sadece senenin ayni ayı nihayetindeki baliye çeresini mümkün olduğu kadar çok ve 
iyice gerıldigı zaman uzunlugu 9.50 met- isıınleriyle birlıkte mektebın spor mü-llarm ne yaptıklarını, riffidelik hayatları- ahlakın cemiyette tcıneli olan adliyenin, tahaklrukatından 232,179 ve tahsi\Atın- ııenit açık tutmak lazımdır. Hava, hasta· 
,... olmak ve verden vük.<;eklii!l ""' iyi-! - SOSU ~ iNCi SAHİFF.OF. - 1 nın ne ile l!'.eçtii:-ini bilmek pedagojisinin izleri iiıerinde yürümek olaraktır. 1 dan 243.032 lira fazlalık mevcuttur. - SONU 6 iNCi SAHİFEDE • 
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BiZANS SARAYININ JC YUZU 
Seb~~tiY~·~~ ...... ~~ğ ...... k~"id~kÇa ... 

•••••• EV ....................... . 

adın 
•••••••••••••••••• MODA •••••• 

Tırnaklarınız 
kırılmasın 

Emekli Gen ra 
Kizım Karabekir:in 

HATIRATI 
Batan tırnaklar çatlar ve kırılır. Hele 

uzun tırnakların çatlaması ve öteye beri
ye takılması o kadar fenadır ki: 

-54-

Ne kilise .. Ne papaz 
tek bir 

de şeytan .. 
bile hata 

ve ne 
kılınıza 

Bunun çaresini kınldıktan sonra de
ğil, kırllmadan evvel düşünmek lazım. 

Bunun içinde, tımaklann husu.si bir ihti
mama ihtiyacı vardır: 

25 Eyl(il Cuma sabahı saat 7 de Zey-ı 
tekteki evimin kapısında bizim otomo
bilden indim. Ali Thsan bey de kendi 
evine gitti. Biraz istirahatten ve kahveal
tı yaptıktan sonra daireye geldim. Ge
ce yolda azar azar epeyce uyku kestir
miştim. Zaten bir gecelik uykusuzluğa 
da idmanım vardı. 

Hiç birisi sizin 
getiremi yecektir 

. 
imparator hazretleri Evvela geceleri parmaklannızın uç.o 

larını oldukça sıcak bir yaiın içine batı

rırsınız. Btınun için zeytinyağı kullan
mayı tercih edin. 

- Evet.. Takdis töreni benim adaya 
tekilmemden önce yapılacaktır. 

Impaı·ator Leon: 
- O günün şerefine, dedi. Sarayda 

bütün kilise mL ... .;uplarına, kilisenin bü
tün sadık çocuklarına bir ziyafet vere
ceğinı. Bu ziyafete bütün kilise adamları 
kandilcisinden çancısına kadar buluna
caklar. 

- Imparalor hazretlerinin bu lütfu 
Mesih ve Meryem hizmetkarlarını çok 
sev indirecektir. 

- Ziyafetin hangi gün olmasını mu
vafık buluyorsunuz muhterem peder?. 

Imparatorun bu suali, takdis mera -
siminin ne zaman olacağını sormakla 
müsaviydi. Çünkü ziyafet., tören günü
nün akşamı verilecekti. 
Baş papas: 

- önümüzdeki Pazar gunu .. 
Cevabını verdi. Salı gününde bulunu-

yorlardL Şu halde beş gün sonra mera
sim olacaktı. 

Lcon, bu sevinçli haberi bir an evvel 
imparatoriçeye müjdelemek için sabır -
aızlanaı·ak ayağa kalktı. 

Ef timyos ise, plAnında muvaffak oldu
ğuna memnun imparatorun huzurun -
dan çıktı. 
Ar.kasından Hırislidi ve Sebaslıyano 

da çıkmak üzere iken imparatorun bir 
işareti ile Sebastiyano içeride kaldı. 

Leon ona: 
- Gördün ya .. dedi. Baş papa.s senin 

ıannettiğin kadar fena adam değil.. 

- Evet.. O çok eyi! Bir adam haş -
nıetmeap .• 

- Hem izdivacımızın takdisi i~ini ka
bul ediyor hem de inzivaya çekilmek 
suretiyle kilise namına sarayı ve bizi ta
ciz etmcmeği vaadediyor. Hatta garip 
değil midir ki o kendi kendini adeta sür
gün eder gibi büyük adaya çekiliyor. 

- Hiç te garip değil Haşmetpenah .. 
Eğer kilisenin galeyaoından ve halkan 
taassup hislerinin isyanından çekiıuniye 
idin baş papas cenaplarını biz çoktan 
ve nrzusu hilafına oraya yollardık. Her 
halde muhterem peder her hafta büyük 
adadan sizi ziyarete gelişlerinde eyi ha
berler de getirccektk 

- Nasıl haberler? 
- Ada sürgünlerinin hayatları ve 

günahları hakkında .. 
Leonun kaşları"\' endişe içinde çatıl. 

~1-
- Yoksa, dedi. Bu iştede mi bir plan 

var? 

ve kadınlara verilecek ziyafete impara-ı de fırıldık çevirebilecek ve buna kimse 
toriçe hazretleri riyaset edecekler. Ben m.ani olamıyacak,. k~e . ken~~inden 
de kilise mensuplarının sofrasında yer şi.ıphelenıneyecektı. Hiç kımse mı .... 
alacağım. Tertibatın saltanat ve sevinci- Hayır .. Tek bir kişi vardı ki baş papa-
mizle mütenasip olmasını temin et. sın bu kurnaz plfüunın mahiyetini sezmiş 

Sebastiyano, imparatorun önünde ta- anlamıştı. 
ziınle eğilerek çıktı. Eftimyos bunu da biliyordu 

Leon da bu sevinçli haberi bir iin ev- Bu .. Sebastiyano idi. 
ve! müjdelemek için imparatoriçenin Ve o .. Sebastiyanonun mutlak surette 
yanına koştu. ortadan kalkmasını kat'i bir zaruret ola-

Eftimyosun planı vakıa çok mükenı- rak görüyordu. 
mel bir plandı. Kendini inzivaya vermek Sebasliyano ölmeli idi vev ölecekti. 
bahanesiyle biitün bir hafta büyük ada- Baş papas, buna karar vermişti. Şim-
da fosatçılarln birlikte istediği gibi kum- di de .. Saraydan çıkar çıkmaz bu kararı. 
pas kuracak, ve serbestcc Bizansa gele- nı tatbik çaresine baş vurmağa gidiyor -

rek hem sarayda heın de Biznnstaki ki- du. 
lise mensupları arnsında dilediği sekil- ··BİTMEDİ-______________ ,.._. ___ _ 
Alman c;özüyle •• 
Balkan andlaşmasını na
sıl telakki edivorlar? 

• 

Parmaklarınızı sıcak yağın içinde bir 
müddet bırakıldıktan sonra siler ve ya· 
tarsınız. Sabahleyin yapılacak ayrı bir i~ 
vardır: 

Kalkar kalkmaz, bir fincanın içine ta· 

ze bir Jimonun suyunu tamamen sıknr
sınız ve parmaklarınızı fincanın ıçıne 

daldırır, bir iki dakika bırakırsınız. 
'Buna bir hafta ınuntazaman devam 

edin, -göreceksiniz tırnaklarınız artık ne 
çatlar, ne kırılır. Tırnaklarınızı keserken 
fnrkedcceğiniz gibi. aynı zamanda pek 
yumuşamıştır. 

ODALAR NASIL HAV ALANDI-

RILMALI? 

* 
25 Eylıll 914 Cuma günü dairede kaç 

günlük havadisleri ve işleri gözden ge
çirdim. Mühim olarak şu vardı: Lond
rndaki Balkan komitesi reisi Bok:ston 

ve kardeşi Sofyaya gelmişler ve Bulgar
ları Almanlar aleyhine harbe teşvik edi
yorlardı. (1) Bokston nutkunda şunları 
söylemişti: 

c • • Bu muharebede lııgilizler belıe-
mehnl galip geleceklerdir. Zira onların 
kuvvet kaynakları nihayctsizdir. Muha
rebeden sonra akdolunacak sulh konfe
ransında asıl hüküm ve nüfuz lngütere 
tarafında olacaktır. Bugünkü harbi umu
mide hangi Balkan hilkilmeti itilafı mü
selles ile çalışmış ise onun mükafatı ve
rilecek ve hudutları genişletilecektir. 

Eğer Bulgarlar da kendi milli emelleri
nin istihsalini istiyorlarsa da.ha şimdiden 
lngiltere ile beraber hareket etmeleri 
lazımdır."> 

Avrupa cephelerine ait esaslı bir de
ği~iklik yoktu. Bugünkü fortrakımda Li

Bunun için, en basit çare, günde biç 
• ınan paşaya kolordularımızın talim ve 

Bil~ua apartmanlarda, binanın kir
gir ve odaların içiçe olmaımdan, ban 
pek temiz kalmıyor ve mutfaktaki ye

mek kokusu bütün eve yayılıyor. Bun
dan ba~ka, tabii, odalann havasının te
miz ve taze bulunması lazımdır. 

olmazsa bD' defa, pençereleri açıp her t b" b"lh k bili' t er ıye ve ı assa manevra a ye -
tarafı havalandırmalı, batta ı..·-dddı 

b 
• . ....., !erinin kifayetslı.liğinden bahsettim ve 

odalar varsa, epsınm kapı ve pençere- Ed · d b" likt .. d .. - ·· • ·· k · 
• • -A-L b"" .. . b' h ırne e ır e gor ugumuz. as erm 

Berlin _ cFrankfurter Zeitung> Bal-,şüncelerini şu şekilde hülasa ediyor: sını •~- utün evı ır ava cereyanına 1__ ...,..ı.;~.. ksanlar .. 
ıuıput ve t .. ~t no ını ve yurU-

ka n anlaşmasının son toplantısı münase· Almanya bu mukabil cephenin faali- maruz bırakmalı. .. teki d"'kü' ı··ı . . h ll ·nı .. 
ı yuş o n u erını ve a erı soy-

bet.ıyle u?:unca bir başmakale neşretmek- yetini ehemmiyetsiz telakki elmediöi için Avrupada timdi gayet güzel bir i.let l d l { ekl 
t " e im. Liman paşa bun ara ese etm e 

tedir. , ona itidal tavsiye etmek lüzumunu his- keşfettiler: Yaz gijnleri kullanılan vanti- b b klam era er şu end~esiııi de sa adı: 
Oldukça ""yanı dikkat bir mahiyet setmcktedir. Mukabil cephe, Cenubi sar- latör yerine, kıtm bunun kullanılması ka-

~ Bizim bu atıl vaziyetimizi görerek ya 
arı:eden bu yazı hakkında bir fikir vere- ki Avrupasında veya diğer bir yerde vu- bil oluyor. Bulgarlar lngilizforin tahrikatına kapı-
bilmek için aşağıda1'.i, son parçasını ay- ku bulan herhangi bir nazır veya kabine Bu, odanın bir pençeresine konulan lırlarsa! 
nen tercüme ediyoruz: ! değişikliğini, mihverin zayıfladığına ala- yuvarlak bir i.lettir. ElektrikL çalıp.n bu Dedim: - Bizim harbe kalktığımızı 

4:Balkan paktı. 19 34 yılında akdolun·' met telakki etmekle, ne kadar yanlış alet, vantilatör gibi dönüyor. Fakat, dı- ve harbin alacağı ~E!kli görmeden Bul
duğu zaman, ancak kısa bir zaman için hesaplar kurduğunu isbat etmektedir. §ardan aldığı havayı, elektrikle mtarak garların bir karar vereceklerinden hiç 

muteber olabilecek bir takım hadiselere Halbuki bu gibi hadiselerin cereyan et- içeriye veriyor. içerideki pis bava da, korkmamak lazın1. gelir. Bu hususta ay
ve mülahazalara istinat ediyordu. Bunun tiği memlekt"tler Orta Avrupanın yeni- dışarıdan tnn~sinin ~irıneı.i üzerine, çıkı- !arca evvel müdürüm Toveneye de bir 

için Hab~ harbinden ve bilhııasa 19 36 den tanzimi İşinde aktif olarak çalışan yor. vesile ile izahat vermiştim. Bulgarların 
yazından itibaren - yani Selanik anlaş·, memleketlerdir ve bu nevi işler her halde Her eve bir tane lazım olan bu iletin gözü Makedonyadadır. Fakat onu pek 
masandan sonra - mahirane bir manevra j menfi bir kritik yapmaktan çok daha memleketimize de gelmesini temenni pahalı satın almak da istemezler. Umu~ 
yaparak kendisini hem de ağlebi ihtimal 1 g~çtür. ~u . memleke~lerin ka .. ısına her ederiz. ıni vaziyet aydınlanmadan Bulgarları 
Balkanları lı:urtardı. Bugün, yani Orta gun yenı bır takım davalar çıkmakta ve hiç bir kuvvet hnrbe sürükliyemez. Bul-

A h . . 'J ~· t" M'" " L bu davalar da yeni kuvvetlerle halledil- Gandi yeni bir oruca naristana h&kim olan ne Alman haneda-vrupanın veç csını aegı ıren unın b 

konferansı ve Viyana anlaşmasını takip mek zaruretini arzetmektedir. Bu ise, ye- başladı.. nından Kraldır ve ne de Ingilizlerin pro-
eden aylar zarfında ise vaziyete tamamen ni Avrupa nizamına doğru hızlı adımlar• Londr.ı, 3 (Ö.R) - Meşhur Hint paganda ve parasıdır. Oraya hfıkiın olan 
hakim olduğunu ishat etmiştir. Balkan 1 la gidildiğini göstNir. Bu gayenin tahak- reisi Mahatma Gandi yeni bir oruca Bulgar milletinin kendisidir. Bunu yn
andlaşması, akidler için siyasi bir kelep-' k~k etmiyec.eğini veya tahakkukuna ma- başlamı~tır. Raçap:;in devletince rneş- kından görenlerden birisiyim. Her gün 
çe mahiyetini arzetmediği, mensup dev- nı olmaya çalışanlar, boş yere e..'Tlek ruti ıslAhat yapılması hakkındaki tale- de Bulgaristanı dinliyorum. Mütalaala-

r k sarfetmektedirler. bi kabtıl edı"Jm""'""' oruca o"lu""nceve ka- rımda büyük bir isabet hulundu~unu [etlerin nü uz mi tarını cemettikten son· "'...___,.. J 

---"'--- dar devam edeccr<ini söylemic:tir .. Gan- kabul buyurabilirsiniz.. 
ra kendisini bir büyük devlet farzederek Radyomuz ve Paris .,...... ··~ 
galeyana gelen küçük andlaşmamn düş- di müstakil bir hükümet teşkilini ve 
tüğü hatalardan kaçındığı, yani alastiki- radyOS11!u. devlet idoresine daha demokratik bir 

Martın ilk günlerinde Montrödl~ en- şekil verilmesini istemektedir. * 

:"······································ 
YAZAN: 

GENERAL 
Kazım Karabekir 

6••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ği de kararlaştırdı. Bu esnada Akdeniz 
ve Karadenizde görülen Ingiliz Ye Rus 
donanmalarının görülen faaliyeti dahi 
bu kararı d~tirmedi. Şöyle ki: 

27 (14) Eylul 914 de Çanakkale boğa
zı dışarısında gözcülük vazifeleri gören 
bir torpido muhribimize, Ingiliz filosu 
Amiralı; şu ihtarı yaparak boğaza dön· 
meye mecbur etmişti: Donanmanızd:ı Al
manlar bulundukça boğazdan çıkacak 
Türk harp gemilerini batıracağım! Boğa
za çekil ve .sakın bir daha çıkayım de· 

meyln! 
İngiliz filosunun bogaz yakınlarında d~ 

!aştığı ve Liınnos adasında toplandıkla· 
rım gören boğaz kumandanı Cevad paşa 
derhal boğaY.ın geçit yerlerinde de torpiİ 
döktürerek boğazı tamamile kapatmış ve 
karargiihıumumiye haber vermişti. Hale 
uygun olnn bu hareket karargahı umu· 
mice de kabul ve 28 tarihli gazetelerle 
de «Artık boğazlardan girip çıkmanın 
tehlikeli o1ncağı ilan olundu. Bu hali iti
llf sefirleri protesto ettiyse de hüküme
timiz de onlara şu cevabı verdi: 

dngüiz filosu Limnosda toplandığı 

miiddetçe Çanakkale boğazı kapalı dura
caktır.> 

Bugün Karadenizde de Rus donanma· 
.sının dolaşmakta olduğu hakkında gelen 
haberler üzerine donanmamızın Karadc
nize çıkmnsını Enver paşa lüzumlu gö
rüyordu. Bunu vazifesi bakımından 
Amiral istemişti. Fakat hükümet buna 
razı olmadı. Ve müsaade etmedi. 

Gerçi Rusların boğa7.lara karşı bir te. 
şebbüsleri olup olmadığından haberimi2 
yoklu. Vaziyet çok nazikti. Askeri icap· 
lar düşünülürse Rus donanması Karade 
nizde faal bir halde iken bi1Jm donanma· 

nın da derhal boğaz dışarısına çıkıp heı 
hangi bir teşebbüse karşı içeride kapalı 

kalmaması lfızundır. Fakat siyasi düşü· 
nülürse boğazlara karşı henüz bir emel 
Jcri olmadığı halde Alman Amiralın 
harbi nçmnk fırsatını kaçınnamak için 
Rus donanmasını araınağa koşması \'l'. 

bir hftdise çıkarması ihtimal dahilind 

idi. 
Donanma çıkarılmadı. Bereket versin 

ki askeri tehlike de hu ül bulmadı. Yok· 
SA hal~ ve tarihe karııı hükümet ağır 

mesuliyet altında kalacaktı. 

··BİTMEDİ·· 

yetini muhafaza ettiği müddetçe • hat- ternasyonal radyo konferanSJ. toplana- --=- Kolorduların teftişlerinde gördükleri-

- Şimdilik majestenize hiç birşey ta faydası pek bariz dahi olmasa - hiç caktır. Hüküınetimiz, mevcudu biraz Hindistanın idaresi mi Bronzarl ~o;aya da bildirdim. Bugiin-
söyliyemem. Papaslarla şeytanın l§llle bir şeyden korkmasına lüzum yoktur. l daha iyi tanzim gayesiyle yapılan her lerde gerek Almanlarda ve gerekse En-

(1) 15 Te§rinicvvel 914 Ajansları ha. 
ber verdiği btı adamlar Romanyada da.hı 
aynı tahrikatı yapın&§, Krol Karolun cc
na.::e merasiminde Fadıl Ilcı.sıın :namında 
Selclnikten gelen bir Türk genci rüvel
verle birini yaralamış. diğerinin de çe· 
ne kcnıiğini kırmış. 

pek o kadar aklım ermez.. Maaınafih Se- Balkan andl.aşması kendisind~~1• iktid~rın· ı ~arekete olduğu gibi bu konferansa dA hakkında yeni kanun ver paşada artık harbe girmek ntılgan
bastiyano sağ kaldıkça sizin kılınıza ne dan fazla bır şey beklenmedıgı takdırde 1 ışfüake karar vermiştir. Londra, 3 (Ö.R) - İngiliz hükümeti lığı kalmamış görünüyordu. Enver paşa
papaslardan ve ne de şeytandan bir za- uzun b~r ömre ~ahip olabilir.> Di.inyan~ her k<)şesinden sesi çok gü- Hindistanm idar~i hakkındaki kanunda nın kendi göziyle ordusunun gönnesi ve 
rar gelıniyccektir. Berlın- lngıltere, Fransa veya Belçı-, zel duyulan Ankara ı·adyosu için, dil- bazı tadilat icrası için yakında bir kn- beraberinde bultınarak müteuıadi suret-

Imparator müı;terih oldu. ka gibi büyük demok~atik devletlerin zeltilrnesi istenen tek şey, u7.aklarda nun layihası teklif etmek fikrindedir. te, harbe bu hal ile atıll§ın felaketini tel- Danimarka hükümdar• 
. - Meı·asimdcn sonra sarayda verile- son zanrnnlardn umumıyetle Avrupada 1 turanların ayni dalga üzerinde ~alışan Maksat tatbikat neticesinde sabit olan kinim ruhunda çok jyi bir tesir yapmış- ları şereiine ziyaiet 
cek ziyafetin tertibine sen memursun.. ve bilhassa ispanyada ve Şarki ve Ce- Pal'is radyosunun parazitleri idi.. Bir bazı kusurları tashih etmektir. Bunun- 1ı. Artık bu kış kılaatın talim ve terbi- Paris, 3 (Ö.R) _ Reisicüırlhur ba~ 
dedi. Merasime ait t.ertibatı da Hıristi- nubi Avrupadaki siyasi faaliyetlerini müddetten beri bu iş için teşebbüsler la beraber Hint idaresi kanununun fe- yesiyle uğraşara"k ilkbahara kuvvetli bir Lcbrün ve refikrua Kan şehrinden Pa· 
di hazırlasın.. Ziynfelin iki t{lrnf'lı olma- arttırmalarından bahseden < Deutsche yapan radyo idaresi, Montröde bu iŞ1 deral mahiyeti dcğişıniyecck ve yeni ordu ile kavuşmağı tamamiyle kabul et- rise gelen Danimarka kral ye krali~
,sını istiyorum. Arka bahçede cariyeler Allgemeine Zeitung » bu husustaki dü- kökiindcn halletmcğe imkan bulacaktll". prensip me~eleleri ortaya çıknuyacaktn·. mişti . Bu hususta ordulara emir verme- si şerefine bir ziyafet vermişlerdir. 
~~~~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~b~.~~~~~~!!!!!!!!!~~~~-~ •• ~h~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!~~~~~-~!i!!!!.·-~- ---
~.c..a;.vuL~ Tarihin Gizli Cemiyet/ eri '/.17..ag ır simaya malikti, 7.aten nehirde bir sü- sur.ü izmelkarım vardı. Fakat bunların vesikayı size vereceğim .. Bu suretle si- zaman ne yapacağım? 

rü kayık vardı. Bunlardan birisi ilk işa- i~inde taınaı.niyle sadık bir kimseve rast- zi kralın yanına kadar götüreceklerdir. - Size ikinci bir mektup daha \'ere-

E 
• • Esrarı ~ ı·cttc kadınlara yaklaştı. Kayık<;ı. kar- gelmediğimi ·uraf ederim. Ban; snclık Nasıl, olur mu? ceğim ve bu mektubu ancak kralın eline n O') z ısyo n şısındaki köylü elbisesi içinde bulunan \'C namuslu bir adam lazımdır. Böyle - Evet! vereceksiniz. Işte, ikinci ve asıl krala ail 

f!:J kadınların, 'kibar olduklarını hemen bir adamı Taj nehrinde çalışc,ınlar ara- - Size verdiğim vazifenin tamamen mektup da budur. Fakat bu vazifeyi be· 

Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı ' 
anladı ve biiyük bir hürmetle emirleri- .sından bulacağımı sanıyorum. ifası lazungeldiğini unutmamak lnzım- nim istedigim şekilde yapacağınıza ye-
ne hazır bulunduğunu sôyledl. Knyıkçı, ciddi bir tavırla: dır. Ve hiç bir müşkülata da uğramıya- min eder misiniz? 

Markizin çoktan beri metruk bulunan - Madam, dedi. Taj nehri üzerinde caksınız. işte .saraya girmcğe mahsus - Evet, yemin ederim ki. bu vazifeyi 
/.'ZZZ.MZZ".:;t;rA':J9C1:~.a/. ~/7..GlL~J:r/.YLV-f/Lıı'.. bu küçük evi, yüksek duvarlar ve ulu çalışarak ekmeğini kazanan insanların lazımgelen vesika! Alınız! olduğu gibi yapacaı'lm, yahut hayatımı 
Tefrika : 35 Nakleden : F: Ş. B. ağaçlarla çevı·ilmi~ idi. Beri taraftan hu- hr,psi de sadık ve vicdanlı insanlardır. Markiz, küçük bir çekmeceden bir feda edeceğim~ 

sıra sıra geçmekte idi. Markiz de burada 
aradığı nakil vasıtasını kolayc:ı bulaca
ğına emin bulunuyordu. 

Lizbondan kolayca firara muvaffak 
olduğu için kendisini bahtiyar sayan An
tonya, bir masa başına geçerek ihbarna
melerini hazırlamağa haşladı. 

Bitişik odada bir sedir üzerine uzan
mış bulunan Juana, kibar bayanın ne
ler yazdığını hayretle düşünüyordu. 

Antönya henüz plAnlarını ve neler 
yapmak arzu ettiğim Juanaya bildirmiş 
değildi. Juana ise, bu genç ve haris ka
dıow aşkını şiddetle kıskanmakta idi. 

Antonya, ihbarnamelerini yazdıkça 
sükun ve inşirah buluyordu. Alacağı in
tikamın fevk.alAdeliği onda derin bir 
zevk uyandırıyordu. Fakat şu anda da 
\'ekilharç ve aşıkı Miklelin ne olduğunu 
da dilşünmekten, biraz da endişeye düş-

Markizin mektubunu bir zarfa koya
rak hanedanın armasını havi mühür ile 

rada neler olup bittiğini hiç bir kim~e - Sizden istrdiğim hizmet az zaman- parşömen çıkardı. Balıkçıya uznlarak: - Pckfılıt .. Yt'mininizi tutac:ığını1.a 
göremezdi. da yapılncak ve size büyük menfaat te- _ Size bu kAğıdın münderecatmı da emin oldum. Şimdi bu iş için 15.7.ımgeleıı 

Antonya, kayıkçıya: min edecektir. okuyorum .. dedi. Ve şunlnrı okumağa masrafı karşılamak lazım. Şu keseyi alı-
mühürlediği zaman arlık gün doğmu~ - Kayığını sahile bağla ve evt> k.a- - Sizi dinliyorum, bayan. başladı: nız. 
idi. dar benimle birlikte gel! dedi. - Lizbona bir mektup gönderecek cSir! Ve, Markiz balıkçıya altın dolu koca-

Antonya, Juanaya gWerek: · Bir 1.amanlar Avrupayı baştan başa ve hu mektubu sahibinin eline teslim cÇok büyük bir tehlike karşısında bu- mnn bir kese verdi. 
- Haydi, kalkınız güz.el tenbel! dedi. mahveden kolera zamanında halk hava- edceeksiniz! Bu zat, yüksek mevkilidir. lunan Markiz Antonya dö Vaskonsellos, Fakat balıkçı elini keseye sürmedi: 

Çünkü böyle kır bir yerde kahvaltı yap- da bulunan bir zehirin bu melun has - Yanındaki adamların hiç birisine kulak ayaklarınıza kapanarak kurtanlmasını - Vazifemi yaptıktan sonra buraya 
mak arzusunda bulunanların erken kalk- talığı doğurduğuna inanılır. Bu sebep- asmadan mektubu kendi eline vermek \'e bu tehlikeyi anlamak üzere de bu kA- gelmiyecek miyim? diye sordu. 
malan lazımdır! le de nefes almaktan bile kurtulurdu. şarttır. ğıdı getirmiş olan adamının huzura ka- Antonya manalı bir tebessümle: 

Juana, kandilin hı:nüz. yanmakta oldu- Engizisyon zamanında halk, insanlardan, - Bu yüksek mevkili zat kimdir, ma- bulilnU rica eder.• - Evet, döneceksiniz! Hem de müın-
ğunu gördüğü v~kıt hayret içinde kal- ailesi efradından, duvarlardan, ağaçlar- dam? Markiz tekrar söze b~lıyarak: kün mertebe çabuk olarak! Fakat biT.e 
dı. Kırmızı balı .ımu kokusu da Marki- dan hasılı her şeyden korkar ve şüphe - Kral! - Bu mektubu sa.ray zabitlerine ver- sade yardım ile değil, yeyecek te getir-
zio işini ancak yeni bitirdiğini 
yordu. 

gösteri- ederdi. Fakat bu kayıkçının yüzünden, - KraJ mı? Fakat zift. ve katrana bu- diğiniz zaman size benim nerede oldu - ınek için! dedi. 

Antonya, Juanaya: 
- Sen de beni takip et! dedi. Biraz 

hava alalım ve ~iınize yarıyacak bir 
adam bulalun! 

iki güzel kadın Taj nehrinin kenarma 
gittiler, ve bir tarafa oturdular. Ilk gc
en bir ka ık ı onlara emniyet verecek 

yüzünün derin çizgUerinden ekmeğini l~mış basit bir balıkçı veya kayıkçı ğumu, nasıl tehlike ile karşı karşıya bu- - Şu halde bu altın kesesini de döo-
kazanmak için çalışmaktan başka bir şey kralın huzuruna nasıl çıkar? lunduğumu soracaklardır. Bunlara baş- düğüm zaman alırım! 
bilmediği zannediliyordu. - Haklıs~11ız, fakat sarayda mevki tan •avma cevaplar veriniz, çünkü bura- - Böyle değil, çünkü bize ak.,.<wn ye-

Engizisyon denilen korkunç h;ıstalık sahibi bir kiİnsc tarafından tav iye edi- da bulunduğumu kraldan ba~ka hiç bir yeceğini mübayaa edecek.sin.iz! Kese)1 
bu adamın vicdanında henüz. yer etme- lirse, vaziyet tabii değişir~ kimsenin bilmemesi lazımdır. Aksi tak- alınız, hem de •. a~m döndüğünüz za. 

miş gibi idi. - Evet, değişir. dinle hayatım mahvolacaktır! dedi. man bizi burada ölü veya diri bulaca. 
Antonya bu kayıkçıya: - Ben Markiz Antonya dö Vaskon- - Emrini1. veçhile hareket edeceğim, ğınr7. belli değil ki, bu kesedeki altınlar 
- Dostum. dt~cli. Vnktfı Lizhoncla hir scllosum! Sarava girmek icin lazım olan 1 m:ıdam. Fakat kralın nezdiM girdie:im -· &İTMEDİ _ 
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Yazan C. öder 

ASiTSiZ AYAKKABI BOYASI 
( MAYi) 

Muallimlerimiz fikirle
bildirmektedir ler • • 

rını 

nTerbiye meselesinin programlıqtırılması 
nMüfredat programlarının lıaflfletilmesi 
uKitapların talebe diline ve lıafasına 
nuygun oıaralı yazdırılmasın lazımdır-

Toz mazı 15 Kısım Bu sütunda muallimlerimizin düşünce~ 
Bak kan ağacı parça halinde 5 > 
Kırmızı şarap 1soo > /erini yazmakta devam edeceğiz ... 
Toz zamk 250 > Bizde modem manada mektep i§inin mümkün müdür? Ingiliz şfilri Kiyslingin 
Şeker tozu 25-0 > yüzüncü y~ında olduğunu evve!A hatır- Ingiliz gencine nasihati yani bir Ingili-
Demir süllat 20 > !atmak isterim. Fakat bizde mektep an- zin bütün dünyaya Mkim bir ruhla ye-
Adi alkol l5-00 > cak Cümhuriyet devrinde memleketin tiştirilmesi bir okutma ve bir terbiye 
Önce mazı tozu ve bakkan ağacı par- ihtiyaçlarına cevap verebilecek kadar İ§inin neticesi değildir. 

,aıarı mahHil yarıya ininceye kadar kay- hayatımızın bir parçası oldu. Ders programlarınnZ' ağırdır. On altı 
natılır. Bir tülbentten süzülür, Diğer Okumak ~!erde oturanlara mah- yaşında bir çocuğun öğrenmekle mükel-
ınaddeler karıştırılarak llAve edilir. sus bir imtiyaz olmaktan çıkıp köylere lef tutulduğu derslerin hacmi göz önüne 

DICER TERTIP AYAKKABI 
BOYASI 

kadar geni§Uyen bir memleket meselesi getirilirse insana ürperme vermesi 18 -
olmak imkAnını ancak Cümhuriyet dev- %ımdır. Bu mecburiyet bir seneden çok 
rinde buldu. Elebtte onun en müteU- fazla bir çok seneler devam eder. Bu yü-

Siyah boya 
Toz şeker 
Zamk 
Zaçyağ 

Tuz ruhu 
Sirke 

-*-

2 Kısım mil ve ihtiyaçlarımıza en uygun şekli, kün altından kalkabilı:ni§ farzedilen ço-
2 > bu devirde tesbit edilmek mukadderdi. cuk, mutlak yakın bir ekseriyetle, inşa 

Çok cepheli bir mesele olan maarif l§i- kudretini kaybetmi§ oluyor. Okutma 
nin bugün il%erinde dunılmağa en lil - §81't.larımız da programlar kadar ağır -
zumlu gördüğümüz noktalarına İ§aret dır: 

1 > 
1 
1 > 

> 

3 > edeceğim. Bunlar yaşanma ve edinilmiş Vasati olarak heor sınıf içinde elli ta-
kanaatlerden akseden fikirlerdir. lebe bulunuyor. öğretmene anlatması 

rinin 
00 VEÇHE öğrenmesi mecburi tutulan ders, ıu ve-

AmbalAj zenbille Mektep başlıca iki veçhe arzeder. Bi- ya bu sebepten olan tatiller dahil olmak 
kabulü muvakkat risi okutmak diğeri terbiye etmektir. üzere, bir~ .... yılında güç biter şekilde 
müddeti iki sene Oldu Bizde geni§ mlnada yapılmakta olan ve hesaplanmıştır. 
incir ihracabnda ambalaj olarak kul- mektep i§i denildiği vakrl ilk akla gden Tatiller faydalı olarak aralıklarda za-

lamlan zembillere ait kabul ve muvak- şUphesiz okutmaktır. Bugünkü mektep- manı yer. Fakat müfredatın bitirilmesi 
kat müddeti, IZ'mir ticaret oduının gös- çilerin esas vasfı bir okutma ocağı olma- işi aksar. Bunu kapatmak mecburiyeti 
!erdiği lüzum üzerine iki seneye çıkanl- sıdır. Terbiye i§i ise, programlarla tes - dersin tıhengini bozar. Talebenin gün
m1Jlır. Dün bu huausta odaya ve gümrük bit edilmiş ve neticesinden mesuliyet lük mesaisini kontrol etmeğe zaman kal
ldareainc tabliğaııa bulunulmuıtur. aranan bir :ıekllde elle tutulur bir hale maz. Çocuk ise mesuliyetlni gayri müd-

Bu suretle, kabul muvillatle mem- getlrilmi§ olmadığı için cılız kalmıştır. rik bir insancıktır. Imtihan olur, takip 
lekele giren ambalaj zembillerinin mah- Bu iş, çocukla uğraşmak mevklinde olan edilemiyen bir kısım çocuklar yalnız 
oubu ithalinden sonra geçecek iki sene kimselerin görenekleorine bırakılmış gi- başlarına hem kitabın üsl<lbu, hem ya 
içinde yapılacaktır. bidir. Bu da bazı, birbirini tutmıyan, muhtasar veya faz.la mufassal oluşu yü--*- muhtelif te!Akkideki muallimlerin nas!- zilnden mevzuun içinden çıkamaz olur-

Tayinler hatleri ile mecburiyetler karşısında mek- lar. Diğer bir kısmı ise takip olunama-

Jzmir tah.sil8.t lcontröl memurlarından tep idarelerince verilen cezalar §eklin- mak yüzünden haylazlaşmak imk5nını 
Sabri Çetinkol açık bulunan Balılceair de telılkld olunur. Bununla çocuğun bulmuşlardır ve netice olarak muvaffak 

viJ&yeti varidat müdürlüğüne naklen ta-
yin edi1nüştir. 

• Jzmir deri ve tenasül hastahkları 

ddpanseri tnhhat memuru Şahabettin 

Cilngöl Barhn firengi mücadele sıhhat 

memurluğuna tayin edilmiştir. 

şahsiyeti ismini vereceğimiz cephesi olamazlar. Memleket için bir ıstırap 
üzerinde kendimizi uğraşmış sayarız. kaynağı doğmuş olur. Bu ıstırap Maarif 
Fakat bugünkti şartlar daha fazlasına vekruetinin, muallimin ve en çok ta ta
imkAn verir mi de sorulmağa değer bir lehe ana ve babasınmd11. 
noktadır. Aklı selimi ile işin orta bir halini bu-

Evinde şahsiyetinin inşası için ruhu, labilen ve çok yorulan muallim muvaf
benliği kMi derecede işlenemeden çocu- faktır. Resmi vaziyet üzerine şahsiyetini -*- ğun bu tarafı üzerinde durulmak ve işi kata1myan fazla yorulmıyan veya yoru-

Çilte ile yaralamış nizamlaştırmak lazımdır. lamıyan muallim de muvaffakıyelsizdir. 
Torbalı kuasına bağlı Çapak köyün- Okutmak bahsi ise, okulda terbiye işi Ve netice üzerine bu noktanın bir hayli 

den lsmailin çobanı Süleyman oğlu Ali, ne kadar cılız ise okutmak 0 kadar fazla tesiri vardır. 
gece vakti çardakta yattığı sırada arka- üzerinde durulan kısımdır. Ve yegAne 1-Terbiye meselesi üzerinde durula-
da,ı Hasan tarahndan çifte tüfengile gaye olarak almıyor gibidir. Bunun da rak bu işin programlaştırılması. 
yaralanmııtır. Suçlu kaçtığı için aran- bugünkü şekline nazaran tadiller iste- 2 - Müfredat programlarının hafifle-

Ankara Radyosu 
DALGA VZVHLVGV 

--=--

BUGÜN 

1639 m.. 183 Kcs./120 Ww 

4 Mart cumarıesı 939 

Havva 
Kızları 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

13.30 Program 
(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) · 

13.35 Müzik (Dans - pi.) 
14.00 Memleket saat ayarı, ajans ve -52-

meteoroloji haberleri Mikronezyada PoHnezyalılua mahsus 
14 10 Türk mÜ2.İg-i (Halk musikisi · kıskançlığın daha garip bir cilvesi var-

Halk türküleri ve oyun havaları 
dır. 

Sadi Yaver Ataman tarafından Hindistan cevizi veya muz ağaçlarına 
14.40.15.30 Müzik (Dans pi.) çıkıp orada çalıımaya mecbur olan yer-
17.30 Program Jiler bu çahımaın esnasında mütemadi-
17.35 Müzik (Dans saati - pl.) yen prkı söylemeye bağırıp çağırmaya, 
18.15 Türk müziği (Sivaslı Aşık Vey- mümkün olduğu kadar gürültü etmeye 

sel ve İbrahim) mecburdurlar! 
18.35 Türk müziği (Fasıl saz heyeti) Hatta kabile reislerinden birisi kendi 

Tahsin Karakuş, Hakkı Derman obası civarındaki ağaçlardan birinde ça
Eşref Kadri, Hasan Gür, Basri lıp.n bir yerlinin çocuğunu görünce ıorgu 
Üfler, Hamdi Tokay sual eormadan, derhal onu öldürmek için 

19.00 Konuşma (Dış politika hadisele- kendinde hak bulur. 
ri) Zira ağaçlann üatünde derede yıkan-

19 15 Türk müziği (M il' N ' H · na ım urı a- makta olan kadınlarını aözetlemit olma-
lil Poyraz) aından ıüphe eder. Onun için ağaçlar üı-
KlAsik repertuvarından seçilmiş tünde çaJııanlar, ellerinden geldiği kadar 

parçalar. gürültü ederek gizli bir maksatla hareket 
Refakat edenler : Refik Fersan, etmediklerini ilin etmeye, etrafta kadın 
Fahire Fersan, İkiMesut Cemil. varsa lcendilerini korumaya onları davet 

19.45 Türk müziği ( . tanburla saz etmeye mecburdurlar. 

eserleri) Polinezyalılar bu kadar kıskanç oldulı:-
Refik Fersan, Mesut Cemil. !arı halde bekar kulübünde kadınların 

20.00 Ajans, meteoroloji haberleri, zi- erkeklerle birlikte çınlçıplak dansede-
raat borsası (Fiat) b'I ı · !be ki h ı k b' ı me erı e tte ayret o unaca ır 

20.15 Temsil (Dimyata Pirince gider- t<Ydir. Fakat Pohua bunun ıebebini izah 
ken .. ) edebiliyordu. 

Yazan : Geirges Menuau Kabile reisinin oğlu ile dansedildiği 
Adapte eden : Ekrem Reşit vakit çırçıplak yapmıf olan cedlerinin 

21.15 Memleket saat ayarı ananelerine avdet etmek bilakio dini bir 
2L15 Esham, tahvilat, kambiyo, nukut h" 

1 
1 urme sayı ıyor. 

borsası (Fiat) Kaldı ki burada oynanan Hula dansı, 
21.25 Folklor (Halil Bedi Yönetgen ı·ı · k d h ı ı d' yer ı erı o a ar eyce.an a mqgu e ı-

Aşiret musikisi) yor ki bu heyecan esnasında bu haasaa 
21.40 Müzik (Küçük orkestra ve dans aşıkı adamların fena bir t•Y dü-

Şef : Necip Aşkın) tünebilmelerine kolay kolay imkan ola-
1 - Glessmer - Kırlangıçların 

vedaı 

2 - Miroslav Shlik - İspanyol 
dansı 

maz .. 

Hayretimi mucip olan birinci nokta 
ise burada gördüğüm Hula dansının fev
kaladeliğidir. 

Ben Polinezyalılann iki dansları kar-
4 - Dohnanyi - Rapsodi (Rudoli şısında hayranlık hissettim. 
Huruby tertibi) Biri bekar kulübünde gördüğüm ve 
5 - Scheider - Meşhur Röfren- en incelmiı aşk duygularının bir kasır-

3 - Naundorf - Arzu - Vals 

lerden - potpuri. gası halinde olan baş döndürücü Hula 
22.00 Haftalık posta kutusu dansları. Diğeri de ölüm dansı 1. 
22.30 Müzik (Senfonik plaklar) Vakıa Polinezyaldar da bütün iptidai 
23.00 Müzik (Cazbant plaklar) · ı 'b' b"yük' h nJ b ınsan ar gı ı en u eyeca arını aı-

23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın- ı d ı ·f d d' ı ı 'd • · ıca ans a ı a e e ıyor ar. ptı aı ın-
ki program sanlar arasında danı. top)u olarak vecd 

ğa kadar ovulup sıvanır. ölü. ağaç ka· 
buğu liflerinden bir cenaze yatağına ya· 
tırıhr. ölen kabile reislerinden biriyse 

o vakit ölünün mumyalandığı da vaki
dir. 

Cenaze bu ıuretle hazırlanırken aile
nin delikanlıları da ltulübenin civarında 
derin bir mezar kazarlar. Bu mezann dı
varlarını taşlarla düzeltirler. ölü çok. 

bekletilmeden bu mezara gömülür, Ustil 
toprakla ve taıla tümsek ıeklinde örtü
lür. 

Polinezyalılar ölülerine çok ehemmiyet 
verirler. Güzel ve muntazam mezarlar 
yaparlar. Bir ölünün mezarının büyülc.
lüğil niıbetindedir. 

ölünün phıi eıyaaı da k&milen mez.a· 
ra birlikte gömülür. Hatta AvTUl'alılaı 
tarahndan hediye edilmiı muell bir di· 
kit maldneıi dahi varsa f ••• 

ölü mezara gömüldükten eonra bUtün 
aile efradına mükemmel bir ziyafet çe .. 
kilir. Herkee ölünün ıerefine yiyip içerle1 
ve mezarı baeında ta gece yartsına lcadaı 
ölüm dansı denilen vahşi danılar yapar
lar. 

Iıte PolinezyalıJarın bu ölüm danaları 
oynadıklan danaların en cog:kunu en vah· 
ti. en hazin danılandır. ölünün mezari 
baıında gene kava içkisi içilerek, bol bol 
dünya yemekleri yenerek yapılan bu 
danı, hayat neıesile ölüm keder ve ıg., 

tırabının birbirine ilti sel gibi karışarali 
coıtuğu ve girdap ha1ine girdiği bir ta ... 

kım danstır ki, bu dansta hazır bulu. 
nup da bu iptidai ve masum insan1aıın 
ölüm heyecanı le.artısında nuıl anlatıl

maz ve karışık bir ıstırapla ısırıldıklarınt 
derin bir merhamet hisaile görmemek 
mümkün değildir. 

Fakat bir Polinezyalı, şayet, evinde 
ölmeyip de kendi evinde uzakta, meıeli 
bir kırda ölür, yahut ta şiddetli bir kaza 
ile ölecek olursa o vakit Polinezya yit· 
lilerinin gayet garip bir itikatları olduğu 
hayretle görülür. Zira, Polinezyalılar bu 
suretle ölen bir insanın ruhunun bir hay .. 
van şeklinde etrafında dolaııp durduğu
na kanidirler f 

Onun için, böyle ölmüş bir adamın 
naaşı uzun bir müddet kaldırılmaz. Oze-

maktadır. diği şüphesiıdir. tllmesi. OPER;\.LAR VE OPERETLER halinde geçmek surctile, en büyük ifade rine bir tapa kumaı örterler ve 
22 05 Brüksel II : Cosi fan tutte ruh 

ölünün -*- Bir Fransız muharriri clngiliz ve da- 3 - Kitapların talebe diline ve kafası- · ve en büyük heyecandır. Fakat Polinez- unun gelmesini bek]erler. 
22.05 Miliino : Margarete yalıların dan•• verdikleri ehemmiyet, BİTMEDİ Ta ıeb ıerı·n ap ha geni§ mbasiyle Anglo Sakson rllm- na uygun olarak ve deği§miyecek şekil-e y a. renin henüz icat kabiliyetini diğer mil- de- yazdırılması, para işi değildir. 22.20 Paris (Eiffel kulesi) : Sihirli flüt ulaıtıkları incelik insana hayret ver- -----·-·-------·-·---
23.35 Roma : Faust ve Margarete (3 mckten hali kalmaz. ki Jetlere nazaran en yüksek mevkide tu- Bunlar muvaffakıyetin yarısından ca arı spor tabilmesi, dehasını muhafaza edebilmesi fazlasını teşkil edeceklerdir. •• b k ı okutma programlarının bize naı:aran ha- Elli mevcutlu bir sınıh yirmi beşe in-

ID Usa a a arı ru ve daha mak<lı olmasının bir netice- dirmek, eyi muallim ve kA!i muallim, 
_ BAŞTARAFI 4 ncü SAYFADA _ sidir.> diyor . tesisat ve bina işleri ise daha ziyade- pa-

Kendilerinden çok müteecsir bulun - raya dayanır taraflardır. Zaman ister. 
&esine konacaktır. duğumuz muhakkak olan Fransızlar Onlar da programlaştırılarak takip edi-

Bu müsabakalara hazırlık olmak üze- kendilerinin artık Ingilizlere nazaran lirse yakın bir istikbalde selamet sahili
re mekteplerde sınıflar arası müsabaka- noksan oluşlarını müfredat ııogramları- ne varılmış olur. 
!ar tertibi ve müsabakaların neticesinde na bağlıyorlar. Yanlış demek bilmem H.G. 

de •Şehir mektepler muhteliti• teşkili 

için tedbirler alınacaktır. ·r---------------,. 
Birbiriyle karşılaşacak iki mektep B O R S A ' 

bulunmıyan şehirlerde bir mektepte, _ _ 

Zayi 
932 ıeneıinde almı' oldıığum 

askeri ehliyetimi gaip ettim. Ye -
nisini çıkaracağımdan eskUinin 
lıükmü olmadığını ilan ederim. 

kırmızı beyaz - yeşil v, s. gibi isimler ta- ÜZÜM 
§ıyan kuvvetçe birbirlerine denk takım- 60 İnhisar idaresi 
!ar teşkil edilecek ve müsabakalar bun- 666546 Eski yekfuı 
lar arasında tertip edilecektir. 666606 Umumi yeldin 

Bu müsabakaların neticeleri ve ha-
kem raporları Maarif vekilliği beden 
terbiyesi direktörlüğüne gönderilecek
tir. 

MÜSABAKALAR HAKKINDA 
BİR TEBLİC 
Maarif vekaleti yapılacak spor mü

.abakaları hakkında vilayetlere şöyle 
bir tebliğ göndermiştir : 

Vilayetimiz dahilinde bulunan erkek 
~nat okulu, ticaret lisesi, muallim mek
tebi ve lise ikinci devrelerinde vekiiletin 
emriyle birer •Spor yurdu• tesis edil
miştir. 

No. 7 
8 No. 

No. 
No. 

9 
10 

No. 11 
İNCİR 

159 İzzi ve Ali 
135 Oskar Egli 
11 M, Ataman 
108 M. j. Taranto 
76 M. H. Nazlı 
61 Liya Alkarol 
58B. s. Alazraki 
55 H. Levi 
35 j. Taranto Ma. 
26 E. R. Rod.iti 

12 12 

E'.frefpatada Bayramyeri kapani 

13 50 zade çıkmazı No. 40 Ahmet oğlu 
14 Muıtafa Devamoğlu 
15 710 (469) 

10 75 
7 50 
7 

11 50 
8 

12 

16 
18 50 

14 50 
13 75 
8 

20 50 
13 
12 

7 5-0 11 5-0 
9 17 9 17 
7 10 
9 75 9 75 

IZMIR 1 inci iCRA MEMUR-
LUöUNDAN: 39-7419 

Kardıçalı hanında 76 ve 77 nu
maralı odalarda mukim iken ha
len ikametgahı meçhul memurin 
kooperatifi namına müdürü Av
ni dereköy tarafına: 

üncü ve 4 üncü perdeler) A k "t' f d · k. b-'-" k )" 
,hı.,....\ nca , ı ıra e erım ı, Ciar u u-

Bu ı uK KONSERLER b" d .. d""" · 'd • · d un e gor ugum ve en ıpb at ınsan an 
19.05 Paris (182 - 1648) Berlioz, Lalo, b lk' d • · k d h · e ı en me enı ınaana a u . er çe9ıt 

Debussy, Honegger, Absilin eser- · h · · k b'I ı ] . ınsanı eyecana getırmemeıı a ı o -

19
.
25 

;:,ı. l mıyan Hula danıile ölüm dansları, Poli-
yç andzender : Dvorakm eser- ı l ki 'k' ·ıı· h ) . nczya ı arın yarattı an ı 1 mı ı §8 eser-

erı. leridir. 
22.20 Floransa : Çaykovskinin altıncı 

senfonisi 
23.25 Strasburg : İndy ve Sporckun 

eserleri. 

ODA JlıUSIKİLERİ 

20.00 Viyana : Ev musikisi : Hande!, 
Beethoven, Valensinin eserlerj 

22.20 Beromünster : Kuvartet konseri 
SOLİSTLERİN KONSERLERİ 

22.35 Roma : Piyano konseri 
22.50 Floransa : Piyano musikisi 
23.40 Doyçlandzender : Keman kon-

seri 

ASRİ MUSiKİ KONSERLERİ 

Büyük heyecanlarını toplu ve sürekli 
danslarla ifade eden İnsanların ölüm gi
bi tabiatın en müthiş heyecanını da dana
la ifade edecekleri bu dansın da o heye
can kadar fevkalade olacağı a§İki.rdır. 

Pohuanın bana, biz beyazların ölüm
den daha fazla korktuğumuzu saf bir eda 
ile söylemiş olmasına rağmen Polinezya· 
hlar gibi hisli insanların ölüm korkulan 
hiç de bizden aşağı değildir. 

Ölümün verdiği dehşeti bu saf ve ma
sum mahlUklar arasında gördüğü zaman 
insanın heyecana dü§tnemesi mümkün 
değildiT. 

19.35 Saarbrücken : Flüt konseri Mesela bakınız. Samoa adalarında na-
22.05 Saarbrücken : İtalyan musikisi eıl bir idet vardır. 

EliLENCELi KONSERLER Samoalı ailenin ihtiyar babası öleceği 
17.05 Saarbrücken : Operet parçaları zaman aileye uzaktan veya yakından mü 
21.15 Breslav : Aşk ve ihtiras şarkıları nasebeti ve bağı olan herk .. e adam!ar 
21.15 Stuttgart : Eğlenceli konser ve gönderir. Bunları cümlesi ailenin sahip 

dans havalan olduğu ne kadar kumaı vana hepoini 
10.05 Viyana : Karışık konser beraberinde getirip ihtiyarın önüne yı-

-=- ğarlar. Niçin biliyor musunuz) Zira ku-

Hasta odası maş, Polinezyalılar arasında en büyük 

- BAŞTARAFI 4 NCtl' SAHİFEDE -Bu yurtların derhal faaliyete geç
melerini lemin için alakalı mekteplerin 
spor baş kaptanlarını riyasetiniz altında 
toplıyarak voleybol, futbol için bir lik 

heyeti teşkil edilecek ve tanzim edilen 1 
lnaliyet fikstürleri Maarif Vekaletinin 
beden terbiyesi direktörlüğünce tasdik 
ettirilerek müsabakalara başlanacaktır. 

Her müsabakanın neticesi on beş gün 1 
lçindı> muntazam bir rapor halinde ve
kalet beden terbiyesi direktörlüğüne 

bildirilecektir. 

13 B. Franko 13 13 
837 Yekün 

Satılık ev ve 
hamam hissesi 
Damlacık Kılcımeacit ma

hallesi (Sümer mahallesi) 
Damlacık sokak (No. 427) 

Kardıçalı lbrahimden isticar 
eylediğiniz 29-12-937 tarihli kira 
mukavelenameıile tahtı İfgaliniz
de bulunan gayri menkulün müd
deti icarı bitmit bulunduğundan nın yatağının etrahnda hr dönmelidir, 
İfbu ilanın tarihi netrinden itiba- tabii, kendisini sıkı örtmek şartiyle ... 
ren on be' gün içinde mezki'ir gay- Hastanın odasında halı varsa, onu 
ri menkulü tahliye ve teslim et- kaldırmadan, kalın bir çadır beziyle 
meniz ve yahut kiranın yenilen - örtünce mahzur kalmaz. Pahalıca olsa da 
diğini veya uzatıldığına dair bir uzun •Ürecek bir hastalıkta bu masraftan 
itirazınız varsa yine bu ilanın ta- kaçınılamaz: Mesela tifo hastalığında .. 
rihi netrinden itibaren bet gün Ziyaretçi meselesi en mühim olanıdır. 
zarfında istida ile veya tifahen Ben kendi hesabıma, basta olunca kimse
icra dairesine bildirmeniz lizım.. nin ziyarete gelmesini istemem. Pek ıs-

k..ıymeti haiz olan bir servettir. ihtiyar 
aile reisi etTafına yığılan ailenin bu ııerve
tini son defa ve doya doya seyreder. aile
sinin ne kadar zengin olduğunu görerek 
göğsü kabarır f Bunu müteakip bütün 
aile efradı hep birden bağrıprak, ağla
prak müthi} bir vaveyla koparmağa baş
larlar. Kimi başını 1canlar içinde ka1ın
caya kadar taşla döver. Kimi balina ba
Lğının diş1erile vücudunun derilerini kan
lar içinde bnnalayıp durur: 

Bu suretle hasta ihtiyar için ölüm Al

lahlarıntn merhametini celbe çalııırlar. 
yalvarırlar, yakarırlar. Mabudarın, hasta 
ihtiyara daha ömür vermesi, onun ruhunu 
alrnamaaı için inayetlerini dilerler. Buna 
rağmen hasta ölüne o vakit, yardım1an 
ve inayetleri dilenen mabutlara inayet
lerini .. irgedikleri için müthit küfürlerle 
ıöğüp saymağa başlarlar! ... 

-·-B. Gafenkonun 
Var$ova seyahati 

-~ sokak 46 ve 48 sayılı dörder 
odalı ve teferrüatı havi iki ev 
ile Kemeraltı caddesinde ha
mam sokağında Veysel ha -
mamının 3 hissesi de satılık
tır. İstiyenlerin Damlacık so
kağında tatlıcı bay Bekire 

dır. rar edenlere de: 

Müddeti içinde itirazda bulun- - Sizlere ömür ı ... 
maz veya gayri menkulü tahliye Diye cevap verilmesini tenbih ederim. 
etmezseniz bu ilanın tarihi net _ Dostlar danlırlarsa hastalıktan sonra ba
rinden itibaren on bet gün hita- J'lfınz. O kadar kesin cevap verilmesine Bükreş, 3 (Ö.R) - Hariciye nazın B 

Gafenko, genel sekreter Graçya~o ve 
Polonya sefiri Raçiski ile birlikte saat 
9.29 da Bükreşten V arşovaya hareket 
etmiştir. Polonya hariciye nazırı alba)'l 
ı-esınen 7İvaret edecektir 

müracaatleri. 1 
mında zorla tahliye edilip kirala- göynünüz razı olmaua o dereceye müm
yana teslim olunacağı tahliye em- kün olduğu kadar yaklaşmalısınızı Hem 
ri makamına kaim olmak üzere kendinizin, hem de dostlarınızın selameti 

(4-
7

) (4S
7

) tarafınıza ilanen tebliğ olunur. için ... 

=ııı::---1-İllllİllll-lllİmİİ 703 (463) a. A. 
re oımaK ve veroen vu~..,e~ııv.1 .&st:" ıyı· 1 - .._....,_;.~ ........ ···"· ~--·--- ···- -

~-n•· •I• • .,.. ..... ~.,.CM!~' l#"''r- ... a.,,,..,m 

- ... ı-"-' ·-· 1 N•d1"- n1.~.ı. ı..ı..~ h .. ~. ··~ 1 • - . 
ce ıazıvnn. hana illin ediyordu. 
cuk \"erdıkt~n sonra .. 11) 

Sonra, yalnız koca kanlar tarafından 
naat hindiııtan cevizi yağiyle baıtan aya-

1 LAN 
lzmirde Fevzi pafa bulvarında 

3-6 numaralı binada güzel lzmir 
nakliyatı umumiye anbarından 
memurlarımızdan bay Bekir Sıtkı 
Yazarın arkadatları baylar Ali ve 
Arif ile birlikte 1 S-2-939 tarihin
den itibaren kendi arzulariyle an
barımızdan ayrıldıkları ve bu mü
nasebetle ticarethanemizle tama
men alakalarını keımİf oldukla -
rından mezkiir tarihten sonra her 
hangi bir sebep ve suretle firma
mız namına tetebbüs edecekleri 
i,ten ve bilhassa nakliyat itlerin
den (Güzel lzmir nakliyatı umu. 
miye anbarı) nın mesul olaınıya
cağı sayın mütterilerimizin malu
mu olmak üzere ihtiramla ilan 
olunur. 

3-4-5 680 (454) 

IZMIR 1 inci iCRA MEMUR-
LU(;UNDAN: 39-7419 

Kardıçalı hanında 76 ve 77 nu
maralı odalarda mukim iken ha
len ikametgahı meçhul memurin 
kooperatifi namına müdürü Av
ni Dereköy tarafına 

Kardıçalı lbrahimin bir kıta ki
ra mukavelenamesine müsteni
den bedeli icardan alacakları o). 
duğu 90 lira, faiz ve % 10 ücreti 
vekaletle birlikte talepte bulun
duğu bu parayı itbu ilanın tarihi 
netrinden itibaren on gün zarfın
da ödemeniz, borcun tamamına 
veya bir kısmına ve yahut alacak
lının takibat icrası hakkında vaki 
müracaatine bir itirazınız varsa 
yine bu on gün içinde istida ile 
veya ,ifahen icra dairesine bildir
meniz lazımdır. Bildirmediğiniz 
ve mal beyanında bulunmadığı
nız takdirde hapisle tazyik oluna• 
cağınız ve hilafı hakikat beyanda 
bulunduğunuz takdirde hapisle 
cezalandırılacağınız ödeme emri 
makamına kaim olmak üzere ta
rafınıza ilanen tebliğ ·olunur. 

704 (464) 
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Cumartesi 939 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
.... 

r...No. Yeri No. au -
313 

329 
334 
417 

427 

430 

434 

442 

443 

447 

449 

451 

459 

472 

489 

490 

514 

572 

574 

583 
592 

608 

621 

Haaanhoca M. Y o!Ledeateni 
Ada 343, parsel 36. 
Bayraklı Kanarya oalrak 

« Taksim sokak. 
Birinci Karantina Yıldıztepe 
Gönül sokak. 70.80 M2. 
Ada 722. parsel 1. 
Klll'fıyab Alaybey Naldöken 
tramvay caddesi. 197 M2. 
Ada 13. parsel 5. 
Kar,ıyaka Alaybey Naldöken 
tramvay caddesi. 352.SO M2. 
Ada 14. sı-rael 19. 
Kar,ıyaka Alaybey Sadiye sok. 
Ada 26, parsel 7. 
Ka~ıyaka Alayfıey C"ıhan sok. 
1514.50 M2. Ada 20. panel 14. 
Kutı,..Jm Alaybey Naldöken 
tramvay caddesi. 569 M2. 
Ada 13. parsel 11. 
K&rflYaka Ala:Jlıey Süzaa sok. 
518. M2. Ada 16, parsel 22. 
~ Alayhey F-0 sok. 
1347.50 M2. Ada 14. pasel 2. 
Karşıyaka Alaybey Han sokak. 
322.SO M2. Ada ı4, panel 6. 
l:IU'flyab Alaybey Çakıcı Mık. 
ı54.25 M2. Ada 9. parsel 4. 
Ka,..ıyab. Alaybey Süz.ı aok. 
ı96M2. 
Kupyaka Alaybey Süıeyya sok. 
Ada 26. parsel 9. M2. 713.50 
Karşıyaka Alayf,ey Sevda sok. 
8. M2. Ada ıs. parsel 38. 

Es. Ye. Taj 
83/11 

5 
ı4 ı2 

26 26/2 

106 108/1 

113/115 109 

14 12,14,16 

5 7 

120 116 

S/2 9 

10/8 2 

20/18 14 

ı8 18/ı 

913 2311 

1sı11 ıs 

8 4 

Klll'Jıyaka Alaybey Hamamcı sok. 2, 4, 6, 8 
441M2.Ada44. panel 16. 
Kaq.yab Alaybey Alayemini ç.k. 
'11 M2. Ada 44 panel 28. 
Karııyab Osmanndoe Tank sok. 
146 M2. Ada 97. parsel 19. 
K~ Omıanzade Z inci Aydın S. 
250 M2. Ada ıoı. parsel 21. 
Kaqıyalı:a o-a Zilde Rahmi bey s. 
2llJ8 M2.. Ada Hl8. ....-1 1. 
ltarpyaka O..anzade Repdiye çık. 
690 M2. Ada ı 13. parsel S.. 

7 ı 

15 13 

s 30 

2 6 

64 

Kar'JIJaka Owanzade Reşadiye Cad. 52/l 54/l 
1913.50 M2. Ada 109, panel ıs. 
ltarpyaka 0..anzaıde Mabet sok. 8 8 
1854 M2. Ada 109. panel 14. 
~ O • + 2 inci Aydın S. 29 6 
546 MZ. Ada 99, parsel 5. 
{)çüıwii Kant.,. lalihane caddesi. 17 ı ı ı 

Lqayalıa Al.ybey Mektep sokak. 27 /29 29/29 
484 M2. Ada 16. parsel 35. 
Tepecic .5ümd .akak 
185 aqın. J /Z hissesi. 
Ayaw...., Tcıpnkıepe sokak. 
srT.72 MZ.. Ada 1849, parsel 3. 

89 

45 

Nev'i 

Mağaza 

Ana 
Ev 
Araa 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

(( 

« 

(( 

« 

« 

« 

"' 
" 
" 
« 

« 

« 

« 

Ev 
Arsa 

« 

« 

629 kar.bt 9 Eylil Orhaniye sokak. ı57/13 169 Ev 

649 

651 

€53 

1'!~8 

(67 

668 

671 

69% 

893 

701 
701/1 

701/2 

709 

713 

720 
721 

723 

731 

732 

733 

736 

738 

741 

74Z 

743 

ı - 3 
Dayıemir l\ıl. Y eldeğirmeni çıkmazı 
80 M2. Ada 87, .,.-sel ıs. 1 /2 m-.i. 

94 94 

Dayıemir M. Y eldeğimıeni çıkmazı. ıo2 102 
ı6 M2. Ada 87, panel 20. 
Oçüncü K~ As-sör sokak. 19/ı, 19/2 
62 M2. Ada 655, pasel ı9. 
Burnava Yaka M. ikinci Yaka sok. 50 50 
Birinci Sultani~ M. Havai geçidi. 22/ı 
62.50 M2. Ada 45, paael 11. 2/4 hissesi. 
Faikpqa M. Dere sok ... 24 
60 M2. Ada 1766, panel30. ı/2 H. 
Akçalı Mescit M. Damlwılı yokufu. 
27 M2. A.la 102, parsel 57. 
lmariye M. ikinci Bvç .alıak. 
Karttyaka Osmanzade Y apn>ğlu S. 
Ada 117, parsel 11. 70% M2. 
Balçova Y eniköy mevlmnde.. 
38520 M2. 
Balçova Yanıklık mevkiiade. 
14 t.t• - iki evlek makabil. 
13325 M2. Nısıf biaaesi. 

53 59/1 

7 
23 23 

Bdçowa Y eniköy Köww-l ı• -künde. 
8448GM2. 
ikinci Karalaf 9 Eylil rol. 

« « (( 

(( (( « • 

Kuapbızır M. Arayıcı Sohk 
2ı M2. Ada 300, panel 10. 
Kestelli M. tt.aır- sokak. 
22 M2. ı12 His. Ada 1gz.....ası. 
Tepecik Sakızlar sokak. 
Birinci Tepecik Sakızlar 
Li.le sokak. 103 M2. 
Tepecik Muhacir sokak. 
119 M2. 

11~114 115 9Z 
llS.120 H 

96 
98 

ızz 
ut 
Dil 

98/ı 
ıoo 

ıoo/1 
ıoo/2 

3 3 

28/3 30 

38 
30/32 36/34 

29 2 

Arsa 

« 

« 

Ev 
Ana 

« 

Ev 
Ana 

Tarla 

Tarla ve 
zeytinlik. 

Kule, tarla 
ve zeytinlik. 
Birbirine 
lıitifik 
befev. 

Biabiıiue 
lıititik 

üç "· DüWn 

Ana 

« 

" 
• 

Birinci Karalq Manıur zade 43 7 1 Ev 
A* 706, panel ıı. 1/2 bnıia11 -
Birinci Süley.-ııiye M. Refak S. 
73 M2. Ada 596, r--' 7. 
Birinci Süley ıiye M.. Refü S. 
125 M2. Ada 596, .--ı S. 
Kanı.. .. fan sokak. 
Ada 608, parsel 37. 9/80 His. 
llrinü Süleymaniye ~ 
ne..m... acılıM. 169 M2. 
Ada ı«Z, .,,..f 11. 
ikinci Süleymaniye Kimi!~ S. 
81 M2. Ad. 159, ....... l. 
llôeei ~e K- "'; •• S. 
A* 164, .-net & 172 M2. 
tiıci Süleymrniye Kiwrilpat• S. 

4 

20/1 

8 8 « 

4 4 " 
24 • 

Aza 

« 

110 • 
« 

.. 
rENI Arllft 

Depozitosu 
Kıymeti T. L 

2750.- SSO.-

29.-
400.-
91.-

5.80 
80.-
18.20 

ı 18.20 23.64 

176.25 35.25 

162.30 32.46 

605.80 121.16 

569.00 113.80 

181.30 36.26 

471.63 94.33 

744 

745 

746 

748 

749 

750 

751 

752 

753 

7.55 

756 

761 

118.80 23.76 774 

77.13 15.43 

58..80 11.76 

356.75 71.35 

4.- -.80 

176.40 35.28 

' 779 

783 

818 
837 

ı2.30 2.46 839 

80.SS 16.ı7 

75.oo , 1s.oo 

208.00 4ı.60 

846 

853 

207.00 41.40 858 

ı435.00 287.00 

556.20 11ı.24 865 

ı63.80 32.76 866 

650.00 130.00 
169.40 33.88 874 

so.oo ıo.oo 

875 
263.86 52. 78 

2800.00 560.00 883 

20.00 4.00 
972 

8.20 1.64' 
ı032 

42.00 8.40 
1046 

ıoo.oo 20.-
8.72 1.74 ıoss 

45.00 9.00 1060 

81.00 16.00 1070 

40.00 8.00 
351.00 70.20 1074 

2200.00 440.00 1075 

ıoso.- 210.00 1076 

ıo11 

7880.-1S76.00 

2000.- 400.00 1078 

2250.- 450.00 
1079 

4500.- 900.00 
1080 

SOO.- 100.-
lOSı 

1.84 0.37 

96.32 19.26 1082 
309.00 61.80 

1083 

58.50 11.90 

450.00 90.00 1084 

260.00 52.00 1092 

375.00 75.00 ıoss 

9.00 1.80 
ı098 

50.70 ıo.14 

1099 

16.20 3.24 1100 

34.40 6.88 1101 

Z3.ZO 4M 

116 M2. Ada ı 64, parsel 4. 
ikinci Süleymaniye Kimilpqa S. 
116 M2. Ada ı64, panel 1. 
ikinci Süleymaniye Kimilpqa S. 
133ı M2. Ada ı95, parsel 2. 
ikinci Süleymaniye Etrefpqa S. 
107 M2. Ada 155, parsel ı 1. 
ikinci Süleymaniye E~fpqa 
Kiremitçi sokak. 219 M2. 
Ada 173, s-rael 1. 
ikinci Süleymaniye Etrefı>ata 
Kiremitçi sokak. 285 M2. 
Ada 173. panel 3. 
ikinci Süleymaniye Efrefpqa 
Kiremitçi sokak. 128/256 hiaaesi. 
406 M2. Ada ı66. panel 8. 
ikinci Süleymaniye Etrefı>ata Çorak 
sokak. 196 M2. Ada ı60, parsel ı. 
ikinci Süleymrniye Efrefı>a.a Çorak S. 
160 M2. Ada lSO, parsel 12. 
ikinci Süleymaniye Efrefpap Çorak S. 
86 M2. Ada 164. parsel 1 O. 
ikinci Süleymaniye qrefpqa Şeyh 
Ahmet sokak. 66 M2. Ada 166, 12 P6ft4ll. 
ikinci Süleymaniye Mıaırh Cad. 
195 M2. Ada ı54, parsel 17. 3/4 His. 
ikinci Süleymaniye Etrefı>a.a Şeyh 
Abmet sokak. 78 M2. 
Ada ı66, parsel 10. 
Güzelyurd M. Şım plcmav aok. 
259 M2. Ada 199, panel TT. 
2/ 14 hi•aeei. 
ikinci Süleymaniye M. YüzLetı 
Hasan ~teban ve Hıfzı solrrk. 
2786 M2. Ada 142, panel 13. 
371640/46080 His. 

s.u..- Duygll eokak' 
Ada 696, pu.el 2. 
Karantina Mısırlı caddesi. 
Giir.dyurd M. Hra Süleyman acık. 
28 M2. Ada 198, panel 7. 3/5 Hia. 
Günq Malı. Gelincik oalrak 
21 M2. 28/48 bİNesi. 
Ada 196. parsel 8. 
Karata, Podacı Ali Riza sobk. 
35/80 hİHesİ. 

150 

6 6 

29 

55/57 

65/53 63 

318/320 
22 

23/11 

39'/35 

« 

c 

c 

c 

c 

• 

" 
c 

« 

« 

c 

« 

" 
< 

Oda 

< 

Günq Mab. ikinci Haa Sü)eyma ~ 
20 M2. Ada 197, parsel 13. 

38 20 Oda 

4/ 11 biaaesi. 
Bumava eski Havra yeni Yıkık 
Minare sokak. 160 biuede 40 
bisaesirıin ı 2 hiaaeai. 
492.20 M2. Ada-
T oraman mah. Cedid sokak 
Ada 411, parsel 13. 12/24 hiaaesi. 
Bumava Bozalan mevkii. 
4 dönüm. 3/8 hissesi. 

Güne• mah. Azizler sokak. 
94 M2. Ada 197, parsel 80. 
3148 hissesi. 
Halkapınar Kağıthane Kemalpaıa Cad. 
10766/52 M2. 

ikinci Süleymaniye M. Kiremitçi 
sokak. 42 M2. ı28/256 hiaaeai. 
Ada ı 66, parsel 7. 
Salhane Mangaltepe sokak. 
Ada 675, parsel ıs. 
Üçüncü Karalq Duygu sokak. 
1 / 3 hissesi. 
Karatq Sayfiye sokak. 
3/16 biaaesi. 
ikinci Gaziler M. Kemer caddesi. 
127.17 M2. Yeni 106 Miada. 
ikinci Gaziler M. Kemer caddesi. 
lı6.79 M2. Yeni 106 adada 
Karataş Şehit Nüsret sokak. 
211 M2. 6/24 biaaesi. 
Ada 632. parsel 17. 
ikinci Süleymaniye M. Kimilpaıa S. 
72 M2. Ada 219, parsel ı. 
ikinci Süleymaniye M. Kimilpqa S. 
242 M2. Ada 158, parsel 3. 
ikinci Süleymaniye M. Kimilpqa S. 
153 M2. Ada ı58. parsel 1. 
ikinci Süleymaniye Birinci 
Kiremitçi sokak. 342 M2. 
Ada 160. parsel 9. 
ikinci Süleymani,.e Birinci 
Kiremitçi sokak. 1037 M2. 
Ada ı67, parsel ıs. 
ikinci Süleymaniye M. ikinci 
Kiremitçi sokak. 1078 M2. 
Ada 164. parsel 11. 
ikinci Süleymaniye M. ikinci 
Kiremitçi sokak. 3466 M2. 
Ada ı60, parsel 2. 
ikinci Süleymaniye M. Oçüncii 
Kiremitçi sokak. 279 M2. 
Ada 160, panel 1 O. 
ikinci Süleymaniye M. Çorak S. 
ı688 M2. Ada ıso panel ı4. 
ikinci Süleymaniye M. Murat ReİI 
sokak. 774 M2 . 
Ada 150, parsel 5. 
ikinci Süleymaniye M. Mıaulı. cad. 
142 M2. Ada ı54, parsel 9. 
Memduhiye M. Mumcu zade aok. 
129 M2. Ada 485, parsel 39. 
Tuzcu M. Oçüncü küçük Camgöz S. 
133.50 M2. 3/4 hissesi. 
Ada 457, parsel ı3 . 
Dolaplıkuyu M. Dolaplıkuyu C. 
25.50 M2. Ada 477, parsel 10. 
Dördüncü Sultaniye M. Zenci S. 
68 M2. Ada 4, parsel 11. 

Dördüncü Sultaniye M. Zavi sok. 
50 M2. Ada 2. parsel 1. 
ikinci Süleymımiye M. Yeni aok. 
97 M2. 3/8 tm-i. . _. .. .... . 

24 26 

4 

872 

20 

276 43 
278 44 

45 
6 4 

4 

Ev 

« 

içinde 26 ııi"I 
zeytini bırri 
bağ ve kule. 
Ev 

Arsa 

26 26 « 

6 

7 

59'/4 

88 

1' 

27 

7 

lS 

16 

110 

1/10 

10 

42/2 

73 

19/1 

18/Z 

42/1 

20'/1 

ı/22 

ı25 

88/3 

99 

8 

10 

Ev. 

« 

Bölünmlf 

« 

71 Ana 

« 

« 

« 

« 

c 

; 

« 

c 

c 

• 
« 

• 

113 c 

• 

ti • 

23.20 4.64 

286.20 57 .24 

16.05 3.21 

32.85 6.57 

38.70 7.74 

30.45 6.09 

29.40 5.88 

24.00 4.80 

ı2.90 2.58 

13.20 2.64 

30.00 6.00 

11.70 2.34 

250.00 50.00 

397.00 79.40 

18.60 3.72 

21.00 4.20 
120.00 24.00 

292.- 58.40 

175.00 35.00 

lS.00 3.00 

92.40 ıs.48 

21.75 4.35 

75.00 15.00 

36.00 7.20 

894.00 178.80 

6.30 1.26 

155.88 31.ıs 

60.00 12.00 

200.00 40.00 

318.00 63.60 

292.00 58.40 

158.00 31.60 

ıs.oo 3.60 

60.00 12.00 

38.00 7.60 

68.00 13.60 

207.00 41.40 

216.00 43.20 

693.00 13&80 

56.00 112.IQ 

338.00 67.IQ 

lM.00 38.&ö. 

43.00 8.80 

12.90 1.58 

30.15 8.q:J 

20.00 4.00 

ı5.00 3.00 

25.00 5.00 

120.00 24.00 
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SAHIFES YENIASIR 4 Mart cumartesi 939 
• • =-

YAVRULARA G 1 D ft .. Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ••• 

Akhisar tütüncüler bankası his
sedarlar umumi toplantısı ilanı 
( 31 .. 3-1939 Cuma) 
Alelade Toplantı Ruznamesi: 

1 - Meclisi idare ve mürakip raporlarının okunması ve kabulü. 
2 - Blanço ve kar ve zarar hesaplarının tetkiki ve hisaei temettü

ün tevzii hakkında karar itası1 
3 - Meclisi idarenin ibrası. 

4 - Müddetleri biten Meclisi idare azalarının yerine yeniden iza se
çilmesi. 

5 - Mürakip intihabı ve ücretinin tayini. 
Bankamızın yukarıdaki ruzname ile 31. 3. 1939 tarihine müsadif 

cuma günü Akhisarda Banka merkezinde alelade olarak inikad edecek 
olan hissedarlar umumi heyetine asaleten veya vekileten en az on 
hisseye sahip hissedarlann davet edildiğini ve toplanma gününden bir 
hafta evveline kadar hisse senetlerini Akhisarda banka merkezine ve 
lzmir ve Kırkağaçda ,ubelerimize tevdi ederek duhuliye kartı almala
nnı sayın hissedarlarımızdan rica ve ilan eyleriz. 

:m 

Siz de bu kremden şaşmayın17. 

BALSAMIN 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsatını 

haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima üs

fün ve eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsam in 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak vü-

cuda 
lcrdir. 

getirilmiş yegane sıhhi krem-

Krem Balsamin 

KREMLERi 

•~l?ı~W~, ............ l:Bl .... ll!llllZlll .. IB!3m!l .. lm .............. ,~ 

lzmir incir ve Ozüm Tarim Satış 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefis yaş üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Dömisek 

ve kırmlZI Tar~ şaraplannı daima tercih ediniz. Sofranızda T A R 1 Ş 
ıaraplan eksik olmamalıdır. 

TARIŞ Sirkesi 
Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. T ariş sirkesi, halis üzüm 

sirkeaidir. 

TARlŞ Üzüm Balı 

I lan 

Meclisi idare 
705 (462) 

Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
iZMIR ASKERLiK SUBESIN- Nevyork güzellik enstitülerinden yüz. 

DEN: ' 

Teksif edilm~ taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hu
susiyetlerini taşımaktadır. Tariş üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuv
vet şurubudur. 

TARIŞ incir Üzümleri 
Musevi kabristan 
cemiyetinden: 

1076 sayılı kanunun 7 ci mad
desine göre muhabere ve topçu 

1 yedek Asteğmenlerin (Y arsubay
ların) terhis tarihlerinin iki yıl 
geçmit olanların 45 günlük staj 
görmek üzere muhabere yedek 
asteğmenlerin ( Y arsubayların ) 
bu ayın yedisinde, topçu yedek 
asteğmenlerin ( yarsuhayların ) 
bu ayın onunda şubeye müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Musevi kabristan cemiyeti hay
riyesinin genel toplantısı önümüz
deki 12 Mart 939 tarihine rasth
yan pazar günü saat 10 da lzmir
de Azizler sokağında 42 numara
lı binada yapılacağından azaların 
gelmeleri rica olunur. 

Ruzname 
1 - Geçen genel toplantının 

zaptın okunması. 

OPERATÖR DOKTOR 

Cemil Oral 
2 - idare heyetinin faaliyeti- Memlelıet hastanesi 

ne ait manevi raporun okunması 
3 - Mali raporun okunması. 
4 - Büdçenin tasdiki. 

eshi operatörü 
Her gün öğleye kadar Fransız hnsta
ncsinde öğleden sonra Birinci Beyler 

5 - Yeni idare heyetinin seçi-
mi. (458) 

sokağında .• 
No. 42 

1102 Tuzcu Mah. Toraman sokak. 
29 M2. 114 hissesi. 
Ada 427. parsel 7. 

1104 Tuzcu mah. Küçük Cingöz sok. 
57 M2. 3/8 hissesi. 
Ada 456. parsel 31. 

1106 Memduhiye M. Dolaplıkuyu cad. 
56 M?.. 1 /2 hissesi. 

Ada 45" nsel 6, 
11 'J7 Orhaniye M. Kantarcı sokak. 

37 M2. 3/8 hissesi. 
Ada 91, parsel 10. 

1108 Tuzcu M. Orta Camgöz sokak 
35 M2. 2/8 hissesi. 
Ada 461, parsel 5. 

1109 Tuzcu M. Orta Camgöz sokak. 
18 M2. 3/8 hissesi. 
Ada 461. parsel 4. 

111 Buca T maztepe sokak. 
385 M2. 

1119 Kadiriye M. Sülüklügöl sokak. 

1121 
645 M2. 1 / 2 hissesi. 
Birinci Aziziye T opraktepe sok. 
Ada 929, parsel 15. 

1124 Dördüncü Sultaniye M. Nezaket S. 
361 M2. Ada 16. parsel 14. 

1126 Dördüncü Sultaniye M. Hacı Mevlüd 
sokak. 66 M2. Ada 16, parsel 12. 

A.11127 Ahmetağa M. Kaymakam Nihad bey 
cad. 25 M2. Ada 207, parsel 13. 

8.11127 Ahmetağa M. Kaymakam Nihad bey 
cad. 23.50 M2. Ada 207 parsel 14. 

11137 Günes M. Gelincik sokak. 
25 M2. 54/64 hissesi. 
Ada 196, parsel 1. 

11138 Hatuniye M. Külhan sokak. 
119 M2. Ada 381, parsel 26. 

11139 Kru-şıyaka Alaybey Hengam sok. 
908.50 M2. Ada 40, parsel 3. 

TELEFON 2310 

30 26 

5 5 

51 59 

68 70 

20 17 

18/1 19 

18-20 

12 

24 11 

37 39/1 

18 16 

29/34 84 

30/30 86 

1/3 1/3 

14 16 16 

4 41 

96 

lerce krem arasında birincilik mükafa
tını kazanmış olmakla i5pat etmiştir. 

Krem Balsam in 
Gündüz içiıı yağsız, gece için yağlı ve 

halis acı badem ile yapılmış gündüz ve 
gece ~killeri vardır. 

KREM BALSAMİN; öteden beri taıunmı~ husi.ısı vazo ve tüp şeklinde satıhr. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. BEYOGLU - İSTANBUL 

tZMtR BELEDiYESiNDEN: 
94 ncü adanın 150 metre mu Tashih 

rabbaındaki 13 sayılı arsasının 3 r.:ı-.: l 939 tarihli gazetemizde 
ba-;katiplikteki 'artnamesi veçhi- 7 inci sahifenin 3 ncü siitununda 
le satışı açık artırmaya konulmut- sicili ticaret memurluğu ilanının 
tur. 5 inci satırındaki (F.Paji) olarak 

Muhammen bedeli 150 lira çıkl!lıştır. Bunun doğrusu ( P. 
olup ihalesi 21-3-39 sah günü sa- Paji) olduğunu tashih ederiz. 
at 16 dadır. lstirak edecekler 11 -------------
lira 25 kurus 'teminat makbuzile rJJt"~~~/.V!ZY.!/~~h':'TJl?.9~ 
encümene zeiirıer. ·Belediye bonosv~ 

4-1-10-11 111 (459) R 
~. Almak ve satmak istiyenle- ~ 

(( 

« 

« 

« 

({ 

« 

Arsa 

(( 

« 

« 

(( 

Dükkan) 
) 

« ) 
) 

Ev ve 
dükkan. 

Ev 

Arsa 

« 

75.00 15.00 

102.50 20.50 

30.00 6.00 

37.50 7.50 

56-.25 11.25 

37.50 7.50 

35.00 7.00 

32.25 6.45 

23.10 4.62 

54.15 10.83 

10.00 2.00 

1500.00 300.00 

506.25 101.25 

600.00 120.00 

726.80 145.36 

111. 7~ 22.36 

rin a~ağıdaki adıreJc müraca- ~ 
at etmeleri rica olunur. ~ 

lzmir: Kemeraltında hacı ... 
Hasan otelinde No. 60 ~-•.· 

Cavit 1' 

Telefon: 3903 ~ 
1-13 (381) ~ 

U•raıır.m!IZi .. iBf:~~~ıar.1---

A leni teşekkür 
Efim bayan Lemanın vazı ham

lindeki zorluk ve mevcut tehlike -
ye rağmen vaktinde yapılan 
hazikane müdahale ile gerek eşi
min ve gerekse yavrumun hayatı-
nı büyük bir feragatle kurtaran 
ve tedavisinde yüksek ihtimam 
ve alaka gösteren memleket has
tanesi sertabibi Hasan Yusuf, 
doktor Ali Riza Onlen doktor Pe
rihan, doktor Nezihi ve Ebe ha -
yan Handan ha, hem,ire bayan 
Mesude ve hemsire Refia ile di
ğer hemşirelere ~lenen tetekkürü 
borç bilirim. 
Grupta tapu sicil fen kontrölörü 

Celal özhun 
702 (461) 

C7.YJL'LLAZLZ/2.ZZ!Zi7..z7.J!.ZJY-Zl~~ 

~ Muayenehane nakli~ 

~o Al·R· ' ~ ~ r... ı ıza~ 
~ Unlen ~ 
~ Doğum ve Cerrahi Kadın ~ 
~ hastalıkları Operatörü ~ 

ve 
Fennin en son terakkiyatma uygun bir ,ekilde tertemiz işlenmiş ve 

hazırlanmıştır. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır. 

T ariş markalı mahsulat ve mamulatı her yerden araymız. 

İzmir umumi satış mağazası : 
Kemeraltı caddesi No. 71 · 
Telefon : 4195 

Tariş satış mağazasında şimdi, bu mevsim· 
de taze razakı üzümü de bulabilirsiniz •• 

ı. 26 (21iil) 
aı .. 1EZJS~"ımlllmiilmWa2 .. 111111ms~··111111111!! ......... m•~·~ttclliriıac~1._ .. Iİliiıııiıiliııı .... 

Nezle -- Grip 
Baş .., Diş' 
Ve Bütün 
Ağrıları 
Derhal 
Keser 

Eczanelerden 
1 .. 12 lik 

am balajların 
ısrarla 

arayınız. Ve 
taklitlerinden 

sakınınız 

11140 ikinci Süleymaniye M. Aziz ağa S. 
223.50 M2. Ada 135, parsel 14. 

11144 Karşıyaka Donanmacı M. Çoraklı S. 
230 M2. Ada 51, parsel 5. 

64 76 Dükkan 700.00 140.00 

~ ~estelli caddesinde·,:· 
:...; Jıı muayenehanesini ~ 
~BİRİNCİ KORDONDA~ 
~ Tayyare sinemas~ ci· ~ 
~ varında 222 numaralı~ 
~ haneye yafıında nalı· ~ 

11145 Güzelyurd M. lnki1:"l sokak. 
90 M2. Ada 203, parsel 45. 

11146 Birinci Karataş lhsaniye sok. 
41 M2. Ada 605, panel 6. 

11147 Birinci Karataş Postacı Ali 
Riza sokak. 70/112 hissesi. 
70 M2. Ada 608, parsel 18. 

11148 Salhane tramvay caddesi 
151 M2. Ada 662, parsel 13. 

11149 Oç kuyular tramvay caddesi. 
Ada 1833, parsel 9. 

11152 Göztepe Şehit Fethi bey sok. 
Ada 843, parsel 10. 

1155 Sultaniye M. Hacı Mevlüd sok. 
1048 M2. 3 / 4 hissesi. 
Ada 16. parsel 12. 

1156 Hatuniye M. Dikili taş sokak. 
133 M2. Ada 382. parsel 8. 

14, 16-13, 15-14 

1/2 

11 15 

349 371 

1119 

7 

18 

13 13 

ve arsa. 
1ki ev. 

Ev 

« 

« 

« 

(( 

Arsa 

Ev 

1000.- 200.-

700.- 140.-

125.- 25.-

2850.- 570.-

2800.- 560.-

2000.- 400.-

117.90 23.58 

1600.- 320.-

N ledeceJıtir. ~ 
~ TELEFON: 2987 (31) ~ 
~~ .... ,.. .. 11!21 .. mm .. mmllli 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
G. 

Esas No. Yeri 

88 lzmir Gazi bulvarında 
Ada 964, parsel 1. 

... 

No. su 

Taj 20, 20/ A. 
(( 23, 25 

132 

Nev'i 

Üstünde iki 
yazıhane olan 
iki mağaza. 
Depo. 

Depozitosu 
Kıymeti T. L. 

11.000.- 2.200.-

12.000.- 2.400.-206 Karataş tramvay caddesinde 
Ada 527, parsel 13. Pafta 83. 

D. 6 öde~ Camii cedid Mah. Aziziye S. 7 Sinema. 10.000.- 2.000.-
Yukarıda yazılı emlak satı§ bedelleri tamamen pefin olarak kapalı zarfla artırmaya konulmu§tur. 

1157 Hurşidiye M. Şükran sokak. 10 12 10 « 538.10 107.62 
3024/1356 His. Ada 357. parsel 30. 

izahatı yukarıda yazılı emlakin peıin bedelle aah§lan 21. 3. 1939 sah günü saat ON'da yapılacaktır. 

1 - ihale birdir ve kat'idir. 20. 3. 1939 tarihine müsadif pazartesi günü saat ON BEŞTE lzmirde banka 
binasında yapılacaktır. 

2 - Alıcı olanlar bankamızdan alacaklan f&rlnameyİ okuyarak ihale gününe tesadüf eden 20. 3. 939 
pazartesi günü §artnamede tarif edildiği veçhile teklif zarflarını teklif sahibinin bir vesika fotoğrafı ile saat 
ON BEŞE kadar buradaki tubemize tevdi ebneleri ve daha fazla tafsilat almak istiyenlerin her gün bankami4 istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında 

birer fotoğrafla nöfus tezkerelerini getirmeleri. 4-12 681 (455) za müracaatları. 4-14 663 ( 456) 



RADYOLiN 
. . . 

ile muhakkak sabah ve akşaın her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

. '.'. ' . ~. ,. :.,.;~. 

--
llNirED srArEs AHD 

LEVANr LİNE LrD. 
BENNESTVET vapuru 18/ 20 mart 

arasında bekleniLnekte olup Nevyork 
için yük alacaktır. 
PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/ 20 

nisan arasında beklenilmekte olup Nev
york için yük alacaktır. 

T. BOWEM REES 
VE Ş'UREKASI 
CllHARD LİHE 

Liverpool ve 
Glasgov hattı 

, __ 
ROYALE NEERLAN 

--
SERVİCE MARİTİME 

ROUMAİN 
BUCARF.ST 

DUROSTOR vapuru 18 martta beki, 
niyor. Köstence, Kalas ve Duna Umar 

DAİSE KVMPAHY ASI ıarı için yük alacaktır. 
TRİTON vapuru 28/2 de gelerek Bur-

gas, Varna ve Köstenceye hareket eder. 
HERCULES vapuru 6/3 tarihinde ge

lerek Amsterdam Hamburg limanları 

--
JOHNSrON WARREN 

LİNİES LrD. 
için yük alarak hareket edecektir. İN • • • • • • • • • • • * CEMORE vapuru 12 martta bekJt: 

Gere]< vapurların muvasalat tarihleri, BOTENİA vapuru 17 şubat tarihinde - - niyor. Burgas, Varna, Köstence ve Su 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- gelip Liverpool ve Glasgov için yük SVENSKA ORJENrE Lİ• lina Kalas için yük alacaktır. 
kında accnta bir teahhüt altına giremez. alacal<tır. NİEN KIJMPAHYASI Vapurların hareket tarihleriyle na,. 
Daha fazla tafsilat almak için Birinci Gerek vapurların muvasa!At tarihleri, AASNE vapuru 27/2 tarihinde gele- lunlardaki değişikliklerden acenta roe· 
Kordonda 152 numarada • UMDAL, isimleri ve navlunları hakkında acenta rek Amsterdam Rotterdam Hamburg suliyet kabul etınez. 

ı•-------------------------11!: umumi deniz AcentaLğı Ltd. müracaat bir teahhüt altına giremez. Daha fazla İskandinavya ve Baltık limanları için Daha fazla tafsillt için ATATÖRK 
edilmesi rica olunur. tafsilAt almak için T. Boven Rees ve Şr. yük alarak hareket edecektir. caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Deı 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

liaJ~~ 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların Panzehiridir 
Beyhude Istırap Çekmeyiniz! 
BİR TEK KAŞE 

Nevroz in 
Uu ınuanııit baş ve diş ağrılarını sürat!• 
izaleye kafidir. Romatizma evcaı, sinir. 

mafsal ve adale ıstıraplan 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. 

Nede, Grip ve Bronşite kar~ı c:ı 

müessir il.iç 
N E V R O Z t N dir .. 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
İCABINDA GÖNDE 3 KAŞE ALINABİLİR 

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

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en balisidir .. 

İlıi defa süzülmüştür Şerbet gibi içilebilir: 
• . 

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

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı karşısında .. 

· ' 

Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numaraııına müracaat -- Zee vapur acentalığına müracaat edil· 
Telefon: 3171 Aceııta edilmesi rica olunur. SERVİCE MARJrfME mesi rica olur. 

~ORTiN(iu•.-
S•Z• AHEHGLE SARAR. 

OYA'.AR 

TOPA NE 

TERAZiLERi 
r'URKIYENİN EN BirjNCİ rERAZi FABRİKA· 
SlHlH MAMllLArlDlR-···· r AKLİrLERİNDEN 
SAKlHlHlZ- l • 26 (336) 

Naf1a vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Bakırçay islah ameliyatı keşif bedeli ( 1759363) lira ( 76) ku
ruştur . 

2 - Eksiltme 20. 3. 939 i.hine rasthyan pazartesi günü saat 15 
de Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu oda
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme ~ameıi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 50 lira mukabilin
de sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin 66530 lira 91 kurU4luk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilbnenin yapılacağı günden en az 
ıekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida 
ile vekalete müracaat ederek bu İşe mahsus olmak üzere vesika alma
ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika ta
lebinde bulurunıyanlar eksiltmeye ittirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar ıular umum müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri lazımdır. 

Postaca olan gecikm~1cr kabul edilmez. (519) 

Roumain Kumpanyası TELEFON: 200112008 
PELF.Ş vapuru 14/3 tarihinde bek- ------------

lenmekte olup Malta, Cenova ve Mar- mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf· 
silya limanlarına yük ve yolcu alarak silat için ikinci Kordonda FRATELLİ 
hareket eder. SPERCO vapur acentasına müracaa> 

İIAndakl hareket tarihleriyle navlun- edilmesi rica olıınur. 
!ardaki değişikliklerden dolayı acenta TELEFON : 2004 - 2005 

' 

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

tarih 1 erin de ç eki 1 ece k tir. 

, v:m ikrami.veleri: !"//////.//'//'/Jr///T///;' 

l Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S » 1000 liralık ••• s.ooo Lira 
8 » soo liralık ••• 4-000 Lira 

16 » 2SO liralık ••• 4.000 Lira 
60 » 100 liralık ••• 6.000 Lira 
9S » SO liralık ••• 4-7SO Lira 

2SO n 2S liralık ••• 6.2SO Lira 
•••••• • •••••• 

43S 32.000 ' ,.. , 
T. it Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiı olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denem4 olursunuz. 
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Suriyede vaziyet merkezde? 
Alevi topraklarında 

Suriye hükümeti 
sükunun 
arasında 

• • 
tesısı 

' 
icin Fransız 

görüşmeler yapılan 
ali komiseri ile 

• 
netıce verdi 

Bu yeni Anlaşmaya göre 
ilk defa olmak 

Alevi vali 

•• uz ere 
tayin 

Lazkiyeye bir 
edilmiştir 

Mareşal Peten 'in sefirliği 
Burgos hükümetini çok sevjndirdi 

Bu çok hayırlı bir başlangıç .. Diyorlar 

Halepte Sen Si meo1' harabeleri 

Berul 2 (A.A) - Fransız fili komiseri 
B. Paux ile yeni Suriye hükümeti ara
sında Alevi topraklarının müsalemetleş
tirilmesi hakkında yapılan görüşmeler 
neticesinde Lazkiyeye ilk defa olarak 
bir Alevi vali tayin edilmiştir. Bu vali
nin ismi Münir Abbastır. Evvelki vali 
Mardam bey kabinesinin sukutundan 
biraz evvel muhtariyetçilerin muhalefe
U sebebiyle istifa etmiştir. 

Berut 3 (Ö.R) - Fransa fevkalade 
komiseri B. Gabriyel Püo Cezirenin hü
kümet merkezini ziyaret etmiştir. Şehir 
Fransız ve Cezire bayraklariyle donan
mıştı. B. Püo otomobilinden inerek aha
li kalabalığı arasından yürüyerek geç -
miş, sonra sarayda memurları, zabitleri, 
hıristiyan ve iftirakçı islam dini reisleri 
inatçı ve iftirakçı aşiret reislerini, kürt, 
Asuri cemaatleri reislerini ve şehrin if-

Paçelli'nin Papa 

Suriye muhalefet liderlerinden 
B. .Şehbender 

tirakçı eşrafını kabul etmiştir. Haseça 
ahalisine hitap ederek B. Püo Fransarun 
sempatisini ve mevküni muhafaza ede
ceğini ve Cezirede her gördüğünü ay -
nen Fransız hükümetine bildireceğini 

söylemiştir. 

olması 

Burgos 3 (ö.R) - Karargahı umumi

nin resmi mümessili Mareşal Petenin 
Fransanın Burgos sefaretine tayini do
layısiyle radyo ile şu tebliği neşretmiş
tir: 
•Fransanın büyük bir şahsiyeti ve bel

ki de Fransız başkumandanlığının en 
yük.sek şahsiyeti olan Mareşal Peteni 
Ispanya nezdine sefir tayin etmekle yap
tığı jestten dolayı memnuniyetimizi iz
harda tereddüt etmeyiz. Parlak bir ku
manda hayatına malik olan bu güzide 
asker, Fransanın bizi bugünden daha 
eyi anladığı ve sözde Rif Reisicümhuru 
olan Abdülkcrimin anarşisine ıillıayet 

vermek için bizimle teşriki mesai ettiği 
bir devirde gayretlerini bizim gayretleri 
mizle birleştirınişti.Civanmert bir asker 
ve kanaatlerine bağlı bir adam olan ve 
canlı bir itidal ve istikamet nilmunesi 
olan Mareşal Petenin tayininden daha 
ziyade bizi memnun edecek bir intihap 
olamazdı. Reisimiz Frankoyu şahsen w
nıyan Mareşal Peten, onun unutulmaz 
Şeşuan seferi neticesinde elini ııkmağa 
fırsat olmuş ve zaferi münasebetiyle en 
hararetli tebriklerde bulunmuştu. 

cBu jest Fransanın Ispanyaya karşı 
tavır ve hareketinin değişmesi için bir 
hareket noktası ise, Ispanya bunu hayre 
işaret olarak kabul eder. Fransa ordu
sunun en güzide şahsiyetinin tayini su
retiyle bize verilen şerefi takdir ederiz. 
Bütün dünya nasyonalist Ispanyaya kar
şı nasıl bir tavır ve hareket ihtiyarı Hl
zımgeldiğinl bilmelidir. Biz de bu mak
satla her gayreti sarfetmekten asla geri 
kalm1yacağız. > 

Burgos 3 (ö.R) - Fransız hükümetl 
tarafından gönderilen B. Roşa Fransa-

ispanyada hıild mukavemet etmek istiyen Cümhuriyetçi askerler 

nm Burgo• hükümetini hukukan tasdik 
ettiğini resmen tebliğ etmiş ve Ingiliz 
maslahatgüzarı Sir Robert Hopsuna bir 
nezaket ziyareti yaptıktan sonra Fransa
ya avdet eylemiştir. 

Atina 3 (Ö.R) - Yunan hükümeti, 
on beş sene evvel kapatılmış olan Is -
panya elçiliğini yeniden tesise karar 
vermiştir. 

Paris 3 (ö.R) - Burgos sefaretine 
tayin edilen Mareşal Peten gelecek haf
ta sonunda vazifesi başına gidecektir. 
Hususi erkan harbiye reisi olan general 
Gotye ataşemiliter olarak kendisine re
fakat edecektir. 

Paris 3 (ö.R) - Fransa ile nasyona-

list Ispanya arasında diplomasi münase• 
bat iade edilmek üzeredir.Franko hükü
metinin tasdikine ait vesika B. Roşa ta
rafından bugün saat 12.40 ta Kordu sa• 
rayında Frankonun hariciye nazırı ge

neral Jordanoya verilmiştir. 
General Franko, Mareşal Peten için 

istenen agremanı derhal vermiştir. Yeni 
sefiri, sefaret müsteşarı olarak Gazelle 
refakat edecektir. 

Paris 2 (A.A) - Franko hükümetinin 
Fransa tarafından tanınması üzerine 
1938 Kanunusanide Irunda casusluk "11-

çiyle tevkif edilıniş olan konsolosluk 
memuru seorbest bırakılmıştı. Kendisi
nin Fransaya dönmesine izin verilmiştir. 

Katolik aleminde büyük bir 
memnuniyetle karşılanmıştır 

Londra, 3 (Ö.R) - Kardinal Paçelli
nin 12 inci Pi unvaniyle papalığa seçil
mesi İngiltere gazetelerinde bugün mü
him bir mevki işgal etmektedir.. Buna 
ait müstahberat ve hususi neşriyattan 
başka hemen her gazete editüryallerin
den birini bu intihaba tahsis etmiştir. 
Bu intihap neticesi hakkında ittifakla 
memnuniyet beyan olunmaktadır. Ga
<eteler kardinallerin papalığa iktidarı 

mücerrep bir diplomab seçmekle iyi ha
reket ettiklerini yazıyorlar. Anane hila
fına olarak papalık hariciye müsteşarı
nın papalığa seçilmesi, •Taymis• gaze
tesinin fikrince müteveffa papanm bu 
hususla arzu izhar etmiş olduğunu ihsas 
ctmek!t>dir. 12 nci Pi selefi cesur 11 inci 
Pinin çizdiği yolda yürümekte cesaret~ 

le devam edecektir. 

Çin harbı Japonyaya şimdi
ye kadar kaça mal oldu? 

•De>·li Ekspres• diyor ki : 11 inci Pi 
Sen Piyer makberesinde yatmakla be
raber 12 inci Pi adını alan kardinal Pa
çellinin ~ahsında !okrar hayata gele
cektir. Onun t ldc etmek istediği ve uğ
runda mücadele ettiği hedefler : Sulh, 
şahsi ve dini hürriyet yeni Papanın şah
sında kudretli bir şampiyon bulacaktır. 

•Taymis• yeni papanın kardinalliği 

Eamanında kan hissi batılile meşbu olan 

felsefeyi mahkı'.'ım ettiğini habrlatıyor. 

•Deyli Telgraf• katolikler gibi kato
lik olnuyanların da memnuniyetinin sa
mimi olduğunu, zira 11 inci Pi tarafın
dan hayatının son senelerinde cesaretle 
izhar edilen insaniyet hissiyatına yeni 
papanın da i.-tirak ettiğinin malı1m bu
lunduğunu yazıyor. 

12 inci Pinin bu hissiyatı daha sarih 
>larak gösterip göstermiyeceği ise şiın
jjlik cevabı biraz gayri muayyen olan 
bir ıncseledir. 

Papanın, konglavın daha ilk gününde 
intihap cdilıni~ olması gazetelerce va
ziyr.tin vahametini kardinallerin müd· 

rik bulunduklarına bir delil sayılmakta
dır. 

Vatikan sitesinin ha.vadan alınmış bir resmi 
rikada sevilen bir şahsiyet olduğunu tehalük gösterdiği sulh için yeni bir te
yaz:ıyor. •Taymis• gazetesi gazetelerin menni ve davet yapmak isteriz. Sulh, 
muhtelif neşriyatını şu mütalaasiyle hü- civanmert her insanın arzu ettiği her 

!asa etmektedir. şeyden üstün bir nimettir. Merhamet ve 
Bütün katoliklerin ve papayJ dint reis adalet semeresidir. Bütün insanlarJ mils

olarak tanımıyan Hıristiyanların iddia- terih vicdan sulhuna, ahenk içinde top
sı, tam 73 üncü yıldönümü günü kabul lanmış aile sulhuna ve ıillıayet Cenabı 
ettiği ağır vazifede muvaffakıyetine dua hakkın himayesi altında, büyük insani
etmektedirler. yet ailesinde kardeşçe teavün, dostça iş 

Roma, 3 (Ö.R) - B. Mussolini yeni birliği ve samimi anlaşma için, milletler 
papaya Faşist hükümetinin tazimlerini 
bildirmek için 12 inci Piye bir telgraf 
çekmiştir. Kral ve kraliçe de tebrik tel
grafları göndermişlerdir. 

Faşist gazeteleri intihabı hararetle 
karşılamışlardır. • Mesacero • gazetesinin 
bir makalesi bütün bu neşriyatı hülasa 
edebilir. Bu gazete 12 inci Pinin sürat
le intihabında ilahi bir ilham aramak la-

arasında sulha davet ederiz. Sulha bun
ca engellerin muhalefet eder gibi gô
ründüğü bu iğtişaşlı saatlerde sulhu mu

hafaza için devletlerin başında olup mil
letleri refah ve terakki yoluna sevkct
mek şeref ve mesuliyetini Üzerlerinde 
bulunduranlara dua edelim.• 

ıl\lanchester Guardian• diyor ki : z.ım geldiğini yazmaktadır. 

Londra, 3 (Ö.R) - Hong Kong imti
yazlı İngiliz mıntakasına Japon bomba
larının diişmesinden mütevellit htıdise 
dostane bir şekilde tamamen halledil
miş ve cenubi Çindeki Japon makama
tı beklenen tarziyeyi vermişlerdir. Bom
bardımandan zarar görenlere yirmi bin 
dolar tazminat verilecektir. 

Tokyo, 2 (A.A) - Simbun gazetesi 
Çin harbi için hükümetin istediği mun
zam tahsisatı mevzuubahis ederek şim
diye kadar Çin ihtilafının Japonyaya 11 
milyar 990 milyon yene mal olduğunu, 
yani nüfus başına 120 yen isabet etti
ğini yazıyor ve bugüne kadar olan mas
raflarm bütün Çin - Japon harbi mas
raflarının yedi misline baliğ olduğunu 
kaydediyor. 
Şanghay, 3 (Ö.R) - Japon kaynağın

dan bildirildiğine göre beynelmilel mın
takada tedhiş hareketlerinin tenkili için 
Japonlarla imtiyazlı mıntaka belediyesi 
arasında anlaşma hô.sıl olmuştur... Bu 
maksatla imtiyazlı mıntaka zabıtası Ja
pon zbıtasiyle teşriki mesai edecektir. 

Londra, 3 (Ö.R) - Tiyen Çinden bil
dirildiğine göre İngiliz ve Fransız genel 
konsolosları imtiyazlı mıntakalar etra
Iında Japonların barikatlar ve dikenli 
tel hatlarJ tesis etmelerini protesto et-

italyadan çıkarılmak 
istenilen İsviçreli 
Bern, 3 (Ö.R) - ftaıya hükümeti 

Bern İsviçre sefaretine bir le bliğ gönde
rerek İtalyayı terke davet edilmiş olan 
üç İsviçreli gazetecinin şimdilik Roma
da ikamette devam edebileceklerini bil
dirmiştir. 

mişlerdir. 

Vatikan sitesi, 3 (Ö.R) - On ikinci 
Böyle gfüide bir ~hsiyetin bu kadar Vatikan sitesi, 3 (Ö.R) - Saat 12.08 

kısa bir zaman içinde seçilmesi istikbal- de yeni papa 12 inci Pi radyo ile dün
de takip edeceği hattı hareketin muvaf- yaya bir sulh mesajı göndermiştir. Pa
fakıyeti için bir delildir. panın heyecanlı bir sesle latince olarak 

•Deyli Meyi• gazetesine göre bu ne- yaptığı hitabe altı dakika sürmüştür. 
tice, müteveffa Papanın enerjik siyase~ ı' Başlıca kısımları şunlardır : 

tine de\·c.ın1 edilınesi karannın Kardinal- •Selefimiz.i.n ısrarla tavsiye ve tabak· 
lcrcc i::har edilmiş olduğunu gösterir. : kuku için hararetle dua ettiği, hatt§ is

Pari•, 3 (Ö.R) - Papalık mümessili 
Monsenyör Dalryo Valeri yeni Papanın 
intihabım bu sabah resmen Fransız hü- Pi öğleden sonra Vatikan sarayının bah
kümetine bildirmiştir. Bir çok resmi ve çelerinde ilk papalık tenezzühünü yap
hususi şahsiy~tler yeni Papa hakkında mJŞlır. Bu maksatla selefi 11 inci Pinin 
temennilerini bildirmek üzere mümes- malilliyetinden evvel kullanruğı eski 
sillik dairesine gitmişler, ziyaret kartla- otomobile binmiştir. 11 inci Pi hastalan
rını bıraknuşlar ve açılmlş olan defte- dıktan sonra bunun yerine, kendisinin 
ri imzalamışlardır. eğilmesine lüzum kalmıyacak şekilde 

mmkl._,•PnLP.l\~ Arf'P.- ıh<ıllli.Jıiirıında ~vatım adava~ kadar 
1 - Nrrl~n nlaı; 1, h11.h•9" ı.......... ...... 1 ' 

• iL 

Reisiciimhur, başvekil ve hariciye na- tavanı yükselen diğer bir otomobil ika
W'.! Papaya tebrik telgraflarJ gönder- me edilmi ti. 
- ~ ı, . -ı.~ --ıı 

Bir Japon askeri yetim bıraktığı bir çocuğu besliyor 

mişlerdir. Amerikanın bu şehirde imti-ı Amerika konsolosu da bu teşebbüst 
yazlı mıntakası olmamakla beraber, iştirak etmiştir. 

An1erika senatosundo_ 
• en genış Fransa ve lngiltereye 

yardım yapılması teklif edHdi 
Vaşington 3 (ö.R) - Amerika ayan meclisinde harici siyaset mü

zakereleri devam etmiştir. Demokrat senatörlerden Nogan bitaraflık 
kanununun ilgasını ve Fransa ile lnıı;iltereye mümkün olan her yardı
mın yapılmasını istemiş ve demiştir ki: 

- Amerikanın hudutlarının Fransada olduğunu Reisicümhur Ruz
velt söylemiş olsada, olmasada bunun hakikati ifade ettiğini biz pek 
iyi biliyoruz. 

Demokrat senatör Loc Amerikanın bir veya diğer taraf lehinde va
ziyet almaması ve bitaraf kalması lüzumunu müdafaa etmiştir. 

Tecerrüd taraftarlarından Conson hükümetin takdim ettiği milli 
müdafaa projesini müdafaa etmekle beraber B. Ruzveltin harici siya-

ti i te ki · tir. 


