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HAKKI OCAKO(;LU 
ABONE ŞERAiTi 

OEV AM MUDDETl Türkiye için Hariç için 

Senelik............ 1400 2900 
Altı ayhk ............... 750 1650 

1
-Günü geçmiş nüshalar (25) kuruıtur. 

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

FtATt (5) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Ciimhııriyet eserinin bekçbi, sal>ahlan çıkar siy<ı.n gazetedir 

Dolma bahçede 'bir kabul resmi ... 
Milli Şef davetlilerle samimi hasbihallerde 

bulundular. Yarın Universiteyi ziyaret edecekler 
lıtanbul 4 (Husuıi) - Milli 

Şef lnönü bugün Dolmabahçe ıa
rayında istirahat buyurdular. Ak
fam saat 17 de fehrimizdeki me
buslar, matbuat, parti ve vilayet 
erkanı ıerellerine sarayda bir ka
bul resmi tertip edildi. Cümhur-
reisimiz, davetlileri ile çok yakın
dan alakadar oldular. Samimi gö
rüsmeler yapıldı. lnönü, yarın da 
istirahat edecek, Pazartesi günü 
üniversiteyi ziyaret edecektir. Sa
lı günü Şileye giderek tetkikler • 
de bulunacaktır. 

lstanbul 4 (Hususi) - Bütün gazete
lerin bugünkü bq makaleleri Milli Şefin 
temaslarındaki maksadlanna ve bundan 

Cocuklarımız 
• 

Kuvvetli ve kud-
1 etli. bir esirgeme 
kurumuna muh-

tactırlar 
' 

HAKKI OCAKO(;.LU 

Türk milletinin hayır severlikle 
bütün dünya milletlerinin üstünde 
mümtaz bir vasıf4 taşıdığı şüphesiz
dir. 

Ecdadımızın vaktiyle yaptırdığı 
camiler, hastaneler, çeşmeler, kütü
paneler ve sair hayır müesseseleri 
ve bunları yaşatmak için vakfettik
leri emlak milletimizin bu mevzu
daki büyük kalpliliğini tebarüz ettir

meğe kafidir. 
Maalesef bugün hayır işlerimizin 

ayni hararet ve ayni kuvvetle devam 
ettiğini iddia eyliyecek mevkide bu
Junmıyoruz. 

Bunun da sebepleri vardır. Hayat 
şartları değişmiştir. Hayır işlerinin 
tedvirine medeni hayatın icaplarına 
uygun istikametler verilmek zarure
ti hasıl olmuştur. Nihayet çok eski 
devirlere nazaran refah ve servet se
viyesinde büyük farklar vücuda gel
miştir. Amma, bütün bunlara rağ
men milletimiz için mümtaz bir vasıf 
olan hayır severlik hisleri asla zaafa 
uğramış değildir. 

Milletimize ne zaman el uzatıl
mışsa, onun ne zaman temiz duygu
larına baş vurulmuşsa daima az veya 
çok müsbet bir cevap almak müm
kün olmuştur. 

Buna rağmen hayır cemiyetlcri
mizden istenilen faaliyeti göremiyor 
ve arzu edilen müesseseleri kurrnağa 
muvaffak olamıvors-ık sebebini mil
letimizden ziyade bu İ§leri idare 
edenlerin milletin ruhi haletine uy
gun hareketler gfüıterememelerinden 
aramak daha doğru olur. 

Esefle kaydetmeğe mecburuz ki 
hayır cemiyetlerimiz tam ve kat'i 
bir merkeziyet zihniyetile hareket 
eylemekte mahıılli canlılığına layık 
olduğu değeri verememektedir. 

Hayır cemiyetlerinin bugünkü 
idare prensiplerine göre de daha baş
ka türlü bir netice istihsaline imkan 
tasavvur edilemez. 

Çünkü mahalli teşekküller temin 
eyledikleri gelirlerin mühim bir kıs
mını merkeze göndermek mecburi
yetindedirler. 

Mahalli hizmetlerin hakkile ifa 
edilememesi yüzünden esasen top
lanmasında hayli müşkülat çekilen 
gelirlerin mühim bir kısmı da mer
keze gönderilince çok tabii olarak 
vilayetlerde kayda değer bir eser ya
ratmak imkanları kendiliğinden zail 
oluvermektedir. 

Gayri faal teşekküllere karşı da 
halkın alaka ve himayesini çekmek 
kolay bir şey olmaktan çıkıvermek
tedir. 

Bu iddianın canlı bir misalini bu· 
-SONU 2 iNCI SAYFADA-

beklenen hayırlı neticelerin tahliline has
redilmittir. 

Ankara 4 (Hususi) - Falih Rıfkı 
Atay, Milli Şefin Istanbuldaki temasları 

hakkında yazdığı makalede halle parti
sinin kaynağı ve dayancı halk olduğunu, 

bütün davalanmwn onmı ihtiyaçları üze
rine ayar edildiğini kaydederek ismet 

Milli ~ef Istanbulda 

lnönüniin Cümhurreisi olduktan sonra 
ilk itlerinden birinin Anadolumm orb. 

ve timal bölgelerinde her mealekden 
adamlarla kon111mak olduğunu, timdi de 

Istanbuldaki temaslarında yalnız bir halk
çı devlet reisi vazifesini yapmakla kal

mayıp halkla birlikte çalqma yollannı 
ve faydalarmı ıöaterdiğini yazmaktadır. 

Ha~_ be mi hazırlanıyor? .. 
..... 

Tun us hududuna bombardınlıan filo
larını yığmakta devam ediyorlar •• 

---111 .. 

LONDRA ,,. • ('~ ~· 
ltalyan hazırlığın- ~~~~ • , .., Istanbul 

dan endişe ~~ 
yangını 

duymaktadır. ~ 

Hudutlarda bir hidise 
vahim netice verebilir 

---"'---

Almanya 
Mesuli yeti F ransaya 
atfedilecek bir harp-
te İtalyaya :vardım 

edecekmiş 
- YAZISI SON SAIIİFEDE .. -

---------- -~· 

25 seneden ~eri gö
rülmemiş tahribatı 

mucip ol muştıul 
--0---

Dokuz han, 15 
mağaza kamilen 

yanmıştır 
• 

Dünkü Cinayet 
Uç banka, iki han ve 
bir çok mağazalar 
kısmen yandı •• 

- YAZISI İÇ SAHİFEDE .. -

Sarı Osman umumhanede beş kadını 
yaraladı. Ayşe ~Ünevver öldü 

Osman öteden beri alakadar bulundu-

llllllllllllllllllllllllllllllllillllll!ll 

BAZI BAZI 

ğu ve zorla dost tutmak sevdasına düş- Şaşa/. 0 

tüğü genel ev sahiplerinden İhsan Zeh- Izmirin •~a§al> ı mc§hurdur. Fakat 
ranın sekiz numaralı hanesinde bulunan bu suyun asıl şöhreti, dünyanın en pa
Ayşe Münevveri görmek üzere ilk de- Jıalı suyu olmasındadır. Alcmdağı Is -
fa bu eve girmiştir. tanbula çok uzak ve suyun kaynağı çok 

Bir müddet taşlıkta oturmuş ve bu hasis iken Istanb11l belediyesi bttndan 
sırada yüz numaradan gelmekte olan on be§ yıl önce bardağına otuz para 
sevdiği ve dost tutmak istediği Ayşe narh. koym'IL§tU da pahalı diye kıyamet 
Münevveri görmüş, Ayşe Münevver de kopmu§tu. 
buna hiç yü;ı; vermiyerek doğruca oda- Bugün Taşdelen, Kara.kulak, Koca.. 
sına girmiştir. taş gibi dünyanrn en güzel suları ta ... 

Bunun arkasından da Osman odaya Ankarada kocaman bardakları buzlıı 

ginniş, beş dakika kadar bir müddet geç- buzlu bir J...-uruşa satılıyor. Biz ise Iz-
tikten sonra odadan : mirde, burnumuzırn dibindeki ~aşalı 

- Yandım, kurtarın beni!. aynı fiate içiyoruz .. Bu, yazın da böyle, 
Diye bir çığlık kopmuştur. kt§ın da •. ~ehrin en uzak semtinin en 
Bundan anlaşıldığına göre, Münevver yüksek apartıman katma bardağı fazla 

ile Osman Ôdada yine dost tutmak me- fazla on paraya teslim edilen Şaşalı şe
sclesinden kavgaya tutuşmuşlar ve Mü- 1ıir içinde neden kırk paraya içiyoruz? 
nevver de yüz vermediği için Osman hı- 60 kıırtı§a aldığı damacanadan iiç dört 
çağını çekerek Münevveri yaralamıştır. kağıt çıkannak imkdnını görenler yaz 
Bu çığlık üzerine odaya koşuşan kızlar günleri şehrin biitiin kö§elerini i§gal 
ve çaça vekili Hidayet çok feci bir man- ediyorlar. Herkes kurtı§u verdiği gibi 

öldürülen Ayşe M:inevvcrin yandan zara ile karşılaşmışlardır. suyu i~yor. Çünkü su, ekmek kadar bir 
a1mmış portresi Osman elinde kaması, mütemadiyen ihtiyaçtır. Belediye, ekmeği on para 

Dün öğleden sonra saat 17 sıra1ann-,Münevveri bıçaklamakta, Münevver de ucıı.zlatmak i~n bin bir dereden su ge-
da umumhanede çok feci bir cinayet ol- kanlar içinde yerde u.uınmakta idi. tirirken suyun bu ihtikarının da öniine 
muş ve Sarı Osman adında biri bir ça- Osman, Münevverin işini bitirdikten, geçmelidir. 
ça vekilile dört kız.ı yaralamıştır. Bu hu- yani onu ölüm haline getirdikten sonra ~aşalın bardağı yirmi paraya satıl -
susta yaptığımız tahkikat şundan ibaret- kapıya dönmüş ve buradan kendisine malıdır. Bu miimkündür. Ve auyun 
tir : bakmakta olan ve polise haber vermek bardağının yirmi para ucuzla~ ek -

Taşçılarda Hafız Süleymanın haninda üzere koşan kıiların üzerine hücum et- meğin narhının yinni para inmeıı ka -
oturan Mevllıt oğlu ve Denizbank ame· miştir. dar faydalıdır. 
lesinden Ali Osman, dUn öğleden sonra Osman deli gibi olmuş bir vaziyette, cTek YıldıZ> 
saat 1 .30 sıraJarmda UJDll!»NM özleri m ~ 

lngilterenin yeni 
Madrid elcisi • 

Londra 4 ( ö.R) - İngilterenin Bağdad elçisi 
Madrid bğyük elçiliğine tayin edilmittir. 

·-------' Yeni Asır Matbaasında Basılmı!hr. 

Emir Abdullah satranç yarı§ında 

Erdende komplo 
• • 
ıstı-Emiri değiştirmek 

yenler tevkil edildiler 
Londra 4 ( ö.R) - Amandan bildi- leket dahilinde dolqarak resmi dairele· 

riliyor: re hücum etmektedirler. Bir petrol bü-
Maverayı Erdünde siyasi vaziyet ol- rosu yalolmak suretile tahrip edilmiftir. 

dukça karqnıqtır. Gayri memnunlar, ai- HAYFADA KARIŞIKLIK: 
yasi vaziyetteki kal'lfJdıktan istifade ede- Londra 4 ( ö.R) - Kudüsden bileli· 
rek Emir Abdullah aleyhinde bir komplo riliyor: Hayfa demir yolunda bir tren 
bazırlamıtlardır. Bunlar, Emirin oğlu tedhifçiler tarafından yoldan çıkanlmıt· 
Talhayı himaye etmekte ve onu Mave- tır. Yafada bir kaç yahudi öldürü)mÜJ• 
rayı Erdün Emirliğine geçirmek arzusunu tür. Araplardan bir kaç yaralı vardır. 50 
beslemektedir. Aman polis tqkilatı bu kqi tevkif edilmİ§tir. Filistinin hemen 
suikasdla alakalan olan bir çok kimse- her tarafında kanııklıklar ve kanlı hadİ· 
leri tevkif etm~tir. Müsellah çeteler mem- seler eksik olmamaktadır. 

Romanya Ha. Nazırının 
V arşovadaki temasları 
etrafında tef sir1er 

Varşova 4 (ö.R) - Romanya hari -
ciye nazırı B. Gafenko bu sabah saat 
7,20 de Varşovaya gelmiş ve trenden 
inerken Polonya hariciye nazırı Albay 
Bek, hariciye nezareti erkfuıı ve Ro -
manyanın Varşova sefiri tarafından se
lfunlanmıştır. Sabah Rei.sicümhur B . 
Mosiski tarafından, öğleden sonra da 
başvekil general Sk1akovski tarafından 
kabul edilmiştir. ilk Polonya - Rumen 
görüşmeleri öğleden sonra başlamıştır. 

Polonya gazeteleri, Rumen hariciye 
nazırının bu ziyaretine, geçen Eyltıl 

buhranından be.ri iki memleketi idare 
edenler arasında ilk resmi temas olma
sı dolayısiy]e, ehemmiyet veriyorlar. 
Ziyaretin gayesi Polonya - Romanya it
tifakının takviyesi olacaktır. 

Gazeteler nazırın şahsında Lehistanın 
ve B. Bekin çok samimi bir dostunu se
lamlamaktadırlar. B. Gafenko Beki çok
tanberi tanımaktadır. Bu ziyaret iki 
memleketi birleştiren ittifakın sağlam -
lığına yeni bir bürhan telakki edilmek
tedir. 
Yarı resmi cGazetapolska> bu ittifa

kın bir çok imtihanlara mukavemet etti
ğini ve Romanyanın diğer bazı bağlantı
larının hilafına olarak canlılığını ispat 
ettiğini yazıyor ve şunları ilave ediyor: 

Romanya kral ve veliahdi 

- Romanya daima aranır bir mütte 
fik olacaktır. Varşova ile BUkreş ara<. 
sındaki mukarenet hem iki memleketin 

- SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -
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Radyo - Mani 
YAZAN: ŞİNASİ REVİ 

Tnbir ve ıstılahların peşine takılan mani, gitgide salgınlaşıyor .. 
Kah ağır başlı edasile bir ilim ıstılahına, kah kaprislerimizin hafif meşreb 

havalarına uydurduğumuz maniler, hakikatte bizim hastalıklarımızın adıdır. 
Muhtelif insanların muhtelif manileri vardır. Nabza göre şerbet} düsturu 

psikolojilerin tanınma ve tartılmnsından sonra alem olmu,tur. ki bu da bir 
mani meselesidir. 

Sirkat illeti kleptomani' dir. Morfin. heroin... gibi hastalıklarla zehirlenme 
T okaikomani' dir. Her giin ve her an kendisini bir lı:art§ yukarda görenlere de 
verilen isim Megalomani' dir ...... 

Mani. yalnız bu kadarla kalmıyor. Bir kaç zamandanberi yeni keşfedilen 
türedi bir hastalığın da adıdu: RADYOMANL. 

Radyo hastalığı, yahut radyo illeti ... 
illetlerin çe§idleri pek çoktur. Falı:at radyoyla illetin münasebetini müpte

lalan pckala bilirler. 
l§in garibi her illetin bir çaresi bulunduğu veya arandığı balde radyomani

liğin tedavisine girişilmiyor. Bu hastalığın mühlik mikroplan ya MARKA"du, 

MODEL' dir, yahutta kutusu, zarafeti' dir. 
Hiç bir illetin aerunıu, aşısı üzerindeki çalı§ma, diğer bir faydalı şeyin za

ranna olmadığı halde radyomanilikte bu mevcuttur. 
Çünkü rad) ..> hastalığının önüne geçmek için fizik laboratuvarlarını, mesa· 

ileri tatil etmek lazımdır. Bu ise her gün yenile§en ve tekamül eden fikirlere 
aykındır. 

imdi, radyomaniler her gün yeni bir kcşfiyatın yeni bir moddin yeni bir 
hüviyetin zuhurunu beklemekle maluldürler. 

Kendi hesabıma bütün bu kaprislerin mevcudiyetinden memnunum. (Arzu 
ve heves} hastalıklan biç olmazsa araştırma aleminin süratini bir kat daha 
tacil ediyor •.. 

ŞİNASi REVİ 

a e 
Sarı Osman umumhanede beş kadını 

yaraladı. Ayşe ~, Ünevver öldü 

A,,. 

• Çocuklarımız 
~~·,...---1 Kuvvetli ve kud-

~t1!:!3ii:-==ız:ıaaı--=--=--=ı-=;a;;s,;;:==~ıa;:::::ıı;:;;;;a::ı::m::s:ıı:.-:-=:;ı;:ı::ı::a--=ıı:;::M:!:-~---... 1 retli b ı r esirgeme 
939 da Maarif Şiirası için kurumuna muh-

Aurııpada ue Ameri· 
lıada a;llacalı fuarlar 

--0--

939 yılında Avrupa ve Amerikada açı-
lacak fuarlar şunlardır : 

Nevyork cihan sergifil 30 nisan 1939 
günü açılacaktır .. 32 büyük devlet ıes

men iştirak kararını bildirmiştir. Ame
rika !:ergi komitesinin şimdiye kadar fu. 
ar için ihtiyar ettiği masraf 150.000.000 
doları bulmuştur. Diğer devletlerin 
masrafları da hesap edilirse umumi ınas
ı-af TUrk parasiyle 325 milyon liraya 
baliğ olur. Bu fuan kırk milyon kişinin 
ziyaret edeceği anlaşılıyor. 

20 §Ubatta açılan İngiliz sanatları 939 
fuan dün ak,c;run merasimle kapanmışbr. 

Londra ve Birıninghamda açılan bu fu
nn milyonlarca ziyaretçi gezmiştir. Fu
ar, heyeti umumiye.si itibariyle İngiliz 
düşüncesinin ve telmik ilerlemesinin bir 
şaheseri idi. 

939 Laipzig ilkbahar panaym bugün 
nçılarak sekiz gün açık duracaktır. Ge
çen sene bu fuarı 300 bin ldşi ziyaret 
etmişti. Bu yıl Laipı.ig panayırına on 
binden faz.la firma iştirak etmektedir. 
Türkiye de jştirak etmiştir. 

Türkiye, Duseldorf sergisine de i~ti
rak etmektedir. 

hazırl anan raporlar ta~ı::ocw 
Vekalete gönderildi - BAŞTARAFI 1 INO SAYFADA -

rada tebarüz ettireceğiz: 
Türkiyede bir çocuk esirgeme ku

rumu vardır. Bunun hemen her tc
hirde şubeleri vardır. idare heyetleri 
vardır. 

Amma bunların çocuk esirgemee · · 
ne delalet edecek faaliyetlerirıi sayıp 
dökmek mümkün değildir. 

Halbuki Türkiye çocuklarım en 
fazla korumak mecburiyetinde bu
lunan bir memlekettir. Halkımızın 
cehaleti yüzünden çocuk bakımı 
hakkındaki bilgilerimiz hemen yok 
denecek kadar zayıftır. 

içtimai sefaletin tesiratına maruz 
binlerce yavrumuz milletimizin yük
sek şefkat ve himayesine muhtaç bir 
vaziyettedir. 

işçilerin yavruları bakımsız bir 
hayatın neticesi ve tehlikesi altında-

!tf cktcplcrimizdcn bir smıf dır. Bütün bunlara karşı vazife al-
Yakında toplanacak yüksek maarif şu- 2 _ öğretmen noksanınm ikmal ve ması gereken teşekkül de çocuk esir-

1 k geme kurumudur. rası görüşmelerine esas o ma Uzere temini.. 
şehrimizde bazı toplantılar yapılmış ve 3 - Okullarda sınıf kalabalığının Bu kurumun yaptığı nedir) 

ktö 1 w • • önüne geçilerek muallimlerin normal lzmir gibi zengin bir tehri misal 
hazırlanan rapor kültür dire .. r ügun- olaraL ele alalım·. 

if kfil · ·· d-..;1 .... ;..+; surette tedrisat yapmalarının temin edil- "' On dördüncü Selanik beynelmilel pa- ce Maar· ve etine gon c.u.u.•~wr. yapılan iş günde bet on çocuğun 
10 lAtd ] k · · gun·· Evvela muallimler, sonra da meslek j mesi.. . . .. .. . k nayın ey u e açı ara yırmı imli ırf kul doktor muayenesini temin etme , üç 

· t il k b 1 ktır P ktepl ' Udilrl · k di l da 4 - Ver gorülmiyen ve s 0 -zıyare ç ere açı u unaca .. anayı- me en m en en ara ann 1 . . beQ lira ilaç paran vermek ve bay-
T . ki d d akl ..ı __ A 1 - 'L llim ... _, b tek "k k lara devam eden talebenın ihtiyacını Y 

rn tir ye en e iştir er varw..ı-. y- top anan!A mua • \Ale e, nı no - k ihd 1 çift d ramları da bir kaç ..:a.. l'ftrftmı giy-
.., __ ,_,_,_ •• 1 ___ dir sanla ~--ini ı-· wnl .. ül ihti karşılama üzere as o unan ıe - ru... -w---e-

- BAŞTARAFI 1 lNCt SAYFADA - sılsa Uç yerinden yarftln~-·~tır. rıca resmen işı.ıru.ıUnıiz m~.n:r · r, ~u uz u gor en yaç- k"" rt b k ldı ı dinnektir. 
cua .. u.u.·~ o d d ,,,__ 1 1 1 •• • d .. .. 1 k l al risatın müm un me e e a n ması 

Vak'a mahalline ye•;.,,.n Kemer polis n ör üncii Br~e entem. asyona.. ar uzerın e goruşme er ve arar ar - .dilin . Biz kendi hesabımıza --L air-
-r- . A • • •• yoluna doğru gı esı.. ~-

~clınnış, kapıda bulunan çaça vekili komiseri B. Ziya Akın ve memurlar, fuan 12. - 20 mart .arasında faaliyet go:- mışlardır. Bılfilıara orta okullar mudur- 5 _ Muallimlerin geçim vaziyetleri, ~eme kurumunun omuzlarına yük-
Hidayetle Şilkrüye Necmiye ve Aysel caniyi yaralı olduğu halde yakalamışlar, terccektir. Fuarı ı.ıyaret edenlere tcnzı- leri toplanrak orta okulların durumları, l lenmİ§ vazifelerin azameti ve ağırlı· 
korku ile evin bah~esine kaçnuşlardır. ve kızlarla birlikte hepsini imdadı sıhhl l lAth bilet tarifeleri kabul edihniştir. çift tedrisat meselesi üzerinde görllş - m~:_ ~al ebeyi daha ziyade çalıştırma- ~ı karşısında yapılabilen bu hizmet· 

Sarı Osman, bunları kovalnmakta de- otomobili ile memleket hastanesine sev- Beynelmilel Milano panayırı 12 - 27 müşlcrdir. ğa ve mektep muhitine ısındırmağa leri bir hizmet olarak kaydedemeyiz. 
\'nm etmiş ve 0 da bahçeye çıkarak bun- ketmişlerdir. nisan aras~~~~. faa~y~t gösterecek~;. B~ En son olarak kültür direktörlüğün- sevkedecek terbiye meselelerinin, disip- İzmir içinde i~in bu kadanm tek ha-

. Hususi s~tte öğrendiğimize göre panayıra u umetımız resmen ış ıra de bUtün meslek ve orta okullarla mu- Jin usulleıinin bir talimatname Ue esasa şına yapabilen vatandaşların bile lan burada yakalamış ve elinde bulun- .. .. karnrını vermiş ve hazırlıklara başlan-
durduf,'U kamıısını rast gele yerleştirme- olen sermayelerden Ayşe Munevvcr alliın mektebi müdürleri bir toplantı bağlanması. mevcudiyetini iddia edebilecek mev-
v 1 dün öğleden sonra vine umum- mıştır. yapmışlar ve mütalealarını, göri;.:lerini M"d"" l · ti da konııı:.ulan ve kide bulunuyoruz. 
ge h:-. cı amıştır. Bu sırada Osman da ruı- hanede genel ev sahip1eri'nden Cemile- Beynelmilel Bari sergisi altı eyluldc ifade etmişlerdir. ~ Vek~le~: :~~~i=e: lUzumlu-ı;-görülen Buna mukabil İzmirde kurulmuş 

nin evine gitmiş, ve buradaki arkadaş- a~lacnktır. ~ari ser~isine b~ sene bü- -Ozerinde durulan mevzuları şöyle bil- noktaların hemen hepsinin de bir büt- mahalli bir teşekkül de vardır: Ök-

/' 

lanna çay ısmarlıyarak İhsan Zebranın 1 yUk ehemmıyet verılmektedır. liisa edebiliriz: çe meselesi oBuğu nazarı dikkati celb- süzler Yurdu .. 
evinden memnun olnuuilğını, salı günü Lozan beynelmilel panayırı 30 nisan ı _ Geniş bir bütçeye istinat eden, etmektedir. Bittabi bunların zamanla Bu mahalli teşekkül iki yüz küaür 
k d·ı . . l ~ · . .. 1 . yedi mayıs arasında faaliyet göstere- tala ku edb' , _____ . te ·ı anasız ve babasız yavruyu eı· ... -ı"n.:1-en ı erının yanına ge ecegını soy emış- +_._ . , okulların noksan olan tedrisat vası - tahakku için t ır a.ı..u.ı.ulCl:lı ıs nı e- • ._ "1C 

tir. cektir. Bu panayıra .lSUlllbuldan maruf cektir. barındırmakta, onları bealemekte, 

1 
Y. h·--·.J> istih" ,___ .• O bir Türk sanayi müessesesi iştirak ey. rmın temini.. terbiyelerine ihtimam aöstermekte-ıne wsu:;ı LJ<Iratımıza gore, s- kt d" e 

M . . k k "d" me e ır. k l H ) k • d d'r man iınevven ço sevme te ı ı ve . . . A . evın e ı. 1 
öteden beri bu kızla alakadar bulunu- 939 s:nesınuı en canlı fuar ve panayır merı a a Bu muvaffakıyeti yaratan da yine 
yodu. Yalnız son zamanlarda Münev- ~?1·1~~!~..ı Nevlyorktırktan Asonra md uhakklnnk J lzmir halkının temiz ,efkat duygu-

d b h 1 kal d y •• ,.-.ı arurcıe o aca . vrupa a açı n konferans ar landır. 
ver en ir asta ığa ya an ıgı ıçınl f 1 h . d h bak .. tU ile tı" C3 retJ• mı• Z ·w· uar arın cpsın en, er ımca us n ç k · k - h ona kızıyor, hen onu bu kadar sevdıgım 1 g"n İ . t 

1 
f h ---o- ocu esırgeme urumu fUP e 

hald be . h lı~ akala d d" o an ,,;, ımır en ernasyona uan, u- yoktur ki istenildigy i zaman bu faali-e o nı asta ga Y ttır ı, ı- 1 • b" •t• .1 hazır,----ktad F Genç ve değerli şfı.irimiz bay Behçet 
d susı ır 1 ına 1 e &illlLIW ır. ua- yetin üç bes. mislini yapabilmek mev-

j yor u. l rı en nz bir milyon kişinin ziyareti için Nazarı dllılımı celbe· Kemal Çağların H.alkevi salonunda 10/ kiindedir. Hatta yapmak vazifesile 
Ynralıların vaziyeti ağırdır. Ayşe Mü- hazırlıklar genis tutulmaktadır. Tenzi- ,,. al a llGrdır 3/ 939 cuma günü saat 17.30 da (Halkev- mükelleftir. 

ncvver ölmüştür. Yaralılara ameliyat lfıtlı tren ve v~pur tarifeleri gümrük en lff az m lerinin gençlerden beklediği) mevzulu 
yapılmıştır. tcnzilab vnrdır. ' T" od .... tihbara . t değerli bir konferans vereceği . haber Yapmıyor. Y apaınıyor. Halktan 

1 Tahkikata mliddeiumumi baş muavini 

1 

ı~t 85: ıstkikl dt ve neşrıyyıla alınnuştır. Bu değerli konferanstan öksüzler yurdunun gördüğü müza-
B. Sabri el koymuştur. Tahkikat devam AIZ:'A..,, -*- ~e.rvdısınınTüryak~tıgı te rika~ e, ~n °~ d ! gençlerimizin istüadesini tavsiye ederiz. hareti gönniyor. Sebebi Atikirdır. 

d. .a & ıçın e ıye - Ame ticaretin e 5131939 .. ü t 14 te Erkek Çünkü biri canlı eserlerinin faaliye-e ıyor. h,._ 1 • . . A dikk . lbed b' 1ma pazar gun saa -*- .a He"!e erıne gonwe• nazan • atı ce en ır aza var- lisesi yar direktörü bay M. Öz tarafın- tini halkın gözleri önüne koyuyor. 
,.ilen lstınaJJeler dır. dan (Çocuk tekamülüne tesir eden funil- Diğer~ halka rnüsbet bir varLk .göa-

Zehirle tauufıları Türkiye ctimhuriyeti adliyesinden, Onnan mahsullerimiz Amerika piya- ler) mevzulu bir konferans ile saat 16 teremıyor. 
öldürmefı i.stemiJ- Hatny devleti adil makamlarına gönde- salarmda revaçtan düşmüştür. Kitre, da Felsefe öğretmeni bay Kazım Gürpı- Çocuk esirgeme meselesi bizim 
Alsancak Mersinlisinde bir kadın, B. rilen istinabe evrakında yalnız vazifeli Ma1.ı, çöven, somak yaprağı, badem içi, nar tarafından (Devletçilik) mevzulu hayatımız, istiklalimiz ve istikbalimiz 

Celfılin tavuklarını bahçesine salarak mahkemenin bildirilmesi, salahiyetli çam fıstığı, Atina fıshğı, kuru sebzeler, diğer bir konferans neşriyatı yapılacak- ile alakalı bir mevzudur. Nüfus siya-
. ziyan verdiğinden dolayı bunları imha-! mahkemenin Hatay adliye vekaleti tn- bakla, börülce, susam, haşhaş, zeytinya- · tır. setimizin temelini teıkil eylemekte-
ya karar vermiş ve tavuklara zehirli rafından tayin edileceği mezkU.r vckUlc- ğı, pirina yağı, gülyağı, koyun ve kuzu ı ı ı dir. 
lokmalar atmıştır. Suçlu kadın yakalan- 'ı tin hUkümetimize işanna atfen taminı derileri. meşin, sahtiyan. balmumu, ba- Valimizin teftişleri Dünya milletlerinin bu mesele 
nuştır. edilmiştir. lık yumurtası, yapağı, tabın, pekmez ve Vali B. Fazlı Gillcç dün öğleden son- üzerindeki faaliyetleri, vücuda getir-

7.Z.ZZ-~Z?2!172~!Z%1!2!';a.:Z' 77.7ZU.7:777.7..7.Z77..7.77JXZ2ZZ7.ZZZJ şurupların ihracatı tamamen durmuştur. ra bcrayi teftiş Bergama ve Dik.ili ka- dikleri muazzam teşekküller tasav· 
Evvelce Amerikaya sevkettiğimiz ha- znlarına gitmiştir. Kozakta inşa edil- vur ve tahminin çok üstündedir. 

lılar, yerini kaybetmiş ve İran halıları mektc olan çamlık otelini, Dikili kazası Bizim teşekküllerimiz ise gayri 
Amerika piyasalarına hllim olmuştur.. dahilinde zclzclede yıkılan evleri ve yol faal taklid edilmez örnekler obnak.-

Yalnız şaheserler ve e le sayın müdavimlerinin itimadını kazanan 
•• •• 

KULTURPARK SiıVEMASJ 
Y.i.ne bugünden itibaren 

Bütiin dünyanın takdirlerine mazhar 
olan dört büyük artlı;t 

CL RKGABLE 
M NALOY 

SPENCER TRACY 
L. ONEL BARRYMOOR 

tarnfından emsalsiz bir surette temsil 

edilen 

YARALI 
KARTAL 

Namındaki büyük aşk ve tayyar cilik filmini takdim ecliyor ... 

Bu filimde nezih bir aşk hikayesinl- Meslek arkada lan kıza alikalan dolayısi;ı.1e ilci arkadaş ansmda rekabeti.. 

Vn7.ile ve feliket .karşwnda gösterdikleri sadakat \ 'e fedakirlığı ... Tayyarccilifin en 50tı terakki ve inkişafı .... 

Müthiş \"e ılınan.sız uçuşları.-. Görecek takdir n tebrikle.rle sinemadan çılnlacaktır .. 

AYRICA : FOKS JURNAL ve renkli Mi K t 

Buna sebep, Amerikanın Türk halıları- inşaatını gözden geçirecektir. tan bir adım ileriye gitmemektedir. 
na tatbik etmeğe başladığı gümrük rcs- Vali, yarın sabah İzmire dönecektir. Memleket müdafaaeile alAkah ha-
midir. va kurumuna karşı milletimizin gös-

Sevindirici bir hadise, son :zamanlarda Jhıeacatı azalan terdiği alaka ve fedakarlık her gün 
Arnerikaya mühim mikdarda Krom ih- maddeleıe biraz daha göksümüzü bbartmakta-
racatının yapılmasıdır. Geçen sene Ame- Yapılan tetkiklerde, son senelerde dır. Çünkü hava kurumu her gün ha
rikaya 431.666 lira kıymetinde krom baıı ihracat maddelerinin ihracatında valarımızı koruyacak tayyareleri mil
ihraç edilmiştir. Amerikanın Türk.iye- azalma olduğu görülmüştür. İhraca aza- 1etimizin gözleri önünde onlan kul· 
den son senelerde en fazla çektiği mah- lan maddeler kestane, kitre, ipek kozası, lanacakların eline tevdi ediyor. 

~ I sul tiltündür. Normal ihracat senevi 14 Gök boya, Cehri, günlük buhuru, çam Çocuk esirgeme meselesinin mem· 
'1 milyon kilodur. Bunun 18 milyon kilo- knbuğu, çam fıstığı, gübre, yulaf, yu- leket müdafaasile alakaea daha az 

ya kadar yükseldiği vakidir. murta Mahmuze, defne yaprağıdır. ehemmiyet taşıyan bir mevzu de-
~ ğildir. 

Duyduk duymadık demeyin.. 
Altın Filimlcr ~risinden mütcsekkkil büyük filim müsabakası 

~ 

BUGÜNDEN iriBAREN 

ELHAMRA Sinemasında başlıyor 
'4te müsabakanın birinci filini 

Senenin en ıüul kadını DOROTBY LAMOUB 

ilihi filmi 

senenin co güzel ve 

ORMANLAR PERiSi 
Tabii renkli ve Framuca söilü harika şaheseriade .. 

- 5 - 7 - ve·9 da baslar , 3 

Bu cemiyete de ayni ehemmiyet 
ve varlığı Türk milleti verebilir. Ye
ter ki çalışma kudret ve kabiliyeti 
milletimize gösterilebilmiı olaun. 
Müsbet çalı~manın yarattığı eserler 
daima Üzerlerine alAkayı çekmek 
J d . . la .:.u retını taşır r ..• 

HAKKI OC4K00LU -*-Kızılayın laldat 
halka yarcbmlua 
Karşlyaka Kızılay tubeml la kilo b

miirü Alaybey, Bostanh, &Wdı••ouıla 
fakir yUz aileye tevzi elaıııillir· 

-r-A-rllf 
İzmir tapu sicil multa&z nwavial Sa~ 

mi Günay, açık bulunan KoDıra Sicil 
muhafızlığına terfian -- MI r'Wll' 
Onun yerine O-
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lstanbul ·yangını 
Bu büyük yangının tafsilitı 
Ve sebep olduğu zararlar 

Mart içeri P ire 
dışarı .. -Yo:an: ECZACI KEMAL K.AKTA.Ş 

Mart ayma dikkat eder misiniz? Ha
linde bir hoppalık, havalarında bir oy
naklık vardır. 

Mart kapıdan baktırır kazma kürek 
yaktırır, diyen atalarımıza bakılırsa 

rençbere muzipllk yapmaktan zevk al
dığını anlamak kolaydır. 

İstanbul, 4 (Hususi) - Sultan hama- kası ve Katırcıoğlu hanı da vardır. 350 bin liralık müracaat yapılmıştır. Ata 

Mart içeri pireı dışarı denildiğino göre 
pire gibi ele avuca sığmıyan mahlukla
rın bile Marfı görür görmez dışarı fır
lamaları Mart'm ne kadar hırçın oldu
ğunu göstermez mi? 

mı - Bahçekapı ticaret ınıntakasında Ata Ateş henüz tamamen sönmüş değildir. Refik ham 100 bin ve içindeki yanan 
Refik ve Eski Şamlı hanından çıkan yan- İçin için devam etmektedir. İtfaiye yan- Trikotaj fabrikası da 100 bin liraya si
gın rüzgarın şiddetinden ve suyun kifa- gın etrafında sıkı muhafaza ve söndür- gortalıdır. Handa yatan bekçilerden 
yet.sizliği yüzünden süratle genişlemiş-ilme tertibatı almıştır. Zabıta ve adliye-' Mustafa ile Şerif yar~~ıd'.'l'."'. Yangın 
tir Ata Refik ve küçük ticaret 1 tahkik t b" t·· b b' ! "erinde vali, emruyet muduru hazır bu-

Kararsız, sebatsız olanlara Mart ha
vası gibi derler. 

Mart bir zamanlar baş ta olmuştu .. .. , ce}•apıan a, uun u ına Ye·;ı ..... . 
hanları tamamen Hobyar Dilsiz zade, ı· th l . . t 1 ld - .. ı lunarak sondurme ışlerıne nezaret et-, , ıcare ane erın sıgor a ı o ugunu gos- . . .. .. . 
Kendros Suvaski Riza bey; Ksantopu- k d' M dd' . . b . ınişlerdır. Bu yangın, şchırde buyuk hır 

, , terme te ır. a ı zararın vırmı esi A · Ks ul 
los ve Yusofidis hanları da kısmen yan-J . .. .. . : . · teessür uyandırdı.. teşın antop os 
dı. sen.ed~n herı • gorulmeınış hır ehemmı-1 hanındaki eldiven fabrikasından çıktığı 

Ata Refik hanındaki trikotaj çorap yeti haız oldugu bıldırılıyor. Zarann onlihtimali ileri sürülüyor. Yangının itfai
fabrikası ve on beş kadar muhtelif ti- iki milyon lirayı .geçtiği . tahmin. edil- yeye de geç haber :er~diği ~aşılmış
carethane büroları bu müthiş yangında mektedır. Yalnız sıgorta şırketlerıne ya-, tır . Bir çok ~5el~rın .ı~adelerınc m~
yanmıştır. Yine kısmen yanan yerler pılan müracaatlerın yekfuıu beş buçuk racaat edilıniştır. Şırndilik yangında bır 
arasında Şark halı kumpanyası, Sovyet milyon lirayı bulmaktadır. Ayrıca civar-

1 
kast ihtimali görülememekle berabe: 

bankası, Banko Di Roma, Selfuıik ban- da hasara uğrıyan eşya için sigortalara tahkikata devam olunmaktadır. 

Hava· tehlikesine karşı 

ln~iliz nazırı gönüllülerin ifa 
edecekleri 

'..ondra, 4 (Ö.R) - Hava tehlikesine 
rşı Pasif müdafaa nazırı Sir Con Hen

' i• .-son dün söylediği nutukta demiştir 
}.j : 

Pasif müdafaa için gönüllü propa
t;'BI dası semeresini vermiştir. Maksad 

nuı iyi kalitede gönüllüler için daimi 
bir hareket uyandırmaktı, bir buçuk 
mllıon erkek ve kadın gönüllüye ihti

yaı vardı. Şimdiye kadar 1.250.000 gö· 
nUllU yazılmıştır. Fakat bazı ıriıntakada 
fada, bazılarında noksandır. En çok ih

tiyaç muavin itfaiye ve polis servisle
rindedir.• 

rollerden bahsetti. 

Nazır bilhassa kadınlara hitap ederek 
ha.ta bakıcı ve imdatçı olarak gönüllü 

yazılmalarını istemiştir. Bunların vazi

fesi ayni zamanda tehlikeye maruz mın

takalarda çocukların tahliyesi olacaktır. 

lngilterenin King Jorj zırhlısı 

Diğer taraftan sıhhiye nazırı sir Val
ter Elyot harp halinde, hava tehlikesi-

ne maruz mıntakalardan diğer ınınta lacak kimseler l .800.000 den !azla ola
kalara naklolunacak kimselerin iskanı bilir. Şimdiki halde bunların 1.100.000 ; 
meselesinden bahsetmiştir. Taarruza en için mesken hazırlanmış bulunmaktadır. 
ziyade maruz mıntakalardan uzaldaştırı- Kızılhaç teşkilatı 

Lord Stan-lngiliz ticaret nazırı 
leyin Mancesterdeki nutku 

Londra 4 ( ö.R) - Harici ticaret nazırı Lord Oliver Stanley Man
çesterde söylediği bir nutukta demiştir ki: 

c Ne lngiltere, ne Almanya delice fiyat kırma siyasetinden bir şey 
kazanamaz. Dünya piyasalarında gerek Almanya, gerek lngiltere için 
makul fiyatlarla satış yapmak imkanı vardır. Berline yapacağım ziya
rette ticari mübadeleler meselesinde Alman görüşlerini tanıyacağım. 
Almanlar da bizim görüşlerimizi tanımak fırsatını bulacaklardır. Biz 
her şeyi kendimiz için istemiyoruz. Kazançtan kimseyi hariç bırakmak 
arzusunda değiliz. Fakat kendimiz de hariç bırakılmağa razı ola
mayız.» 

Şantung h ud udu nda çok şiddetl i 
bir muharebe başlad ı 

Londra 4 (Ö.R) - Merkezi ve Cenubi Hopey ayaletleri hududun
da 6 hafta süren ~iddetli muharebenin bir eşi de şimdi Şantung hudu
dunda başlamıştır. Çunkinden gelen bir habere göre bir çin çetesi Han
keunun 100 kilometre şimal garbisinde bir japon tayyare karargahına 
baskın yaparak 12 tayyare tahrip etmiştir. 

Roma 4 (ÖR) - Çin hükümeti dairelerinden bazılarını japon tay
yarelerinin hücumundan korumak üzere bunları Çunkinden Kom
ninge nakletmeğe karar vermiştir. 

Tokyo 4 (ö.R- - General ltagaki bu sabah ayan meclisine lrama
ta infilakının zayiat listesini bildirmiştir. Şimdilik 65 cesed bulunmuş
tur. 600 kadar yaralı vardır. 187 kişi de kayıptır. 

Pariste' 
Kundakçılı k 

ParL•, 4 (Ö.R) - Parisin göbeğindeki 
büyük mağazalardan ikisinde bu sabah 
ayni saatte kundakçılıktan ileri gelen iki 
yangın baş göstermiştir. Yangınlar vak
tinde keşfedildiğinden çok büyük zayia
ta sebep olmadan bastırılmıştır. 
Tulumbacılar mağazalardan birind~ 

barut izleri, diğerinde ise yanmış kağıt
lar altında, saatli bir bombadan hasıl 

olduğu sanılmakta olan maden parçaları 
bulmuşlardır. 

-*-
Mülteciler 
meselesi 

Londra, 4 (Ö.R) - Hükümetler arası 
mülteciler komisyonu İngiliz delegc•i 
Alman yahudilerinin sistematik bir se
kilde muhaccretini temin hususunda 
ofis tarafından hazırlanan projeleri hli
ınilen Berline gitmiş ve bir gün kaldık
tan sonra bugün Londraya <lönmü~ti.ir. 

-*-Hüseyin Cahidin 
bir m akalesi 

Mart demek, sene başı demekti. Onun 
baş olduğu senelere bakın ... Hep istib
dat keşmekeş yıllarıdır. Mart'ın ya der 
kuzu ya otuzu derler. :Su soğukları he
saplıyanların yeni Mart eski Mart deye 
rumi takvime el uzattıkları da olur. 
Mevsim muvazenesini Martta yapar. 
Gece ile gündüz bu ayda müsavi olur
lar. Nasıl diyeyim, Mart yaramaz bir 
çocuk gibi gözü yaşlı Nisanın elinden 
tutmuş, koluna girmiş, onu da kendisiy
le beraber hoplatıp sıçratmaktadır. 

Mart gelince pireler dışarı fırlıyacak, 
kocakarı fırtınaları başlıyacak, hazan 
bahçelerde bahar çiçekleri, hazan sö -
nük yağmurlu günler, hazan da fırtınalı 
geceler olacaktıı·. Tabiat mevsimleriyle 
gelip geçecek. .. Insanlık ta biatin mevsim 
dekorları içindo bir yandan doğacak, 

kundaklanacak ... Bir yandan ölecek .. 
Kefrnlenecek_ Bu filem böyJ, gelmiş 

böyle gider 

~*tllııillıoY"' 
Universite~~ ~öprülülü 
B. Fuat içm bh.• toplantı 
yapıldL •• 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Bugün Üni
versite konferans salonunda profesör 
Fuat Köprülülünün 25 inci tedris yıl

döniimü müna,ebetiyb bir toplantı ya
pıldı.. Bu toplantıda bir çok hatipler söz 
alarak Fuat Köprülülünün ilim sahasın
daki hizmetlerinden sitayişle bahsettiler. 
"I;ürkiycde bir ilin;. adamına lı: §1 yapı

lan bu jübile çok parlak oldu. 

--=--
Mareşal Göring'in 

ltalya sey ahati 
Roma, 4 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri 

mareşal Göringin Alman tayyareciliğini 
tensik için son aylar zarfında sarfettiği 
fazla mesainin yorgunluğundan dinlen
mek üzere San Remoya geldiğini, maa
mafih İtalyan hükümeti adamlariyle de 
görü~eceğini yazıyorlar. 

- - = - -
Bugünkü maçlar 

Bugün öğleden sonra biri saat 13 te 
ve diğeri de saat 15 tc olmak üzere iki 
mühim karşılaşma yapılacaktır. 

Alsancak stadında yapılacak olan bu 
maçların birincisi Aydın şampiyonu 

Aydınsporla Izmir ikincisi Ateş takım
ları arasında ve ikinci karşılaşma da Iz
mir şampiyonu Doğansporla Nazilli 
Sümerspor 1akın1~arı arasında yapıla -
caktır. 

'.///1:91 ............. lrm .. lli!'! 
23 Nisan Çoculı 

BAYRAMI 
Bayramın bu yıl daha üstün ve şen 

olması için şimdiden hazırlanalım ... 
Çünkü bayram çocukların bayramı

~ dır!.. 
ti<LZ// L,c/ZL/"LZL:zZZL:r..LZZZlr/ / h 

"!Zl ~~~...:>::!!!ımi!:rıı::ıs1' 

Tayyare Sineması 
Telefon : 3646 

Karadeni~de nıüthişfır
•• tınalar hüküm •• suru yor 

lstanbul 4 (Telefonla) - Havalar soğumuştur. Karadenizde şid
detli fırtınalar hüküm sürmektedir. Fırtınalar yüzünden bugün Kara
denize çıkması lazımgelen vapurlar çıkamamışlar, büyük derede de
mirlemişlerdir. Ayni zamanda Karadenizden de hiç bir vapur gelme
miştir. 

Maverayı Erdünde 
Vaziyet oldukça karışıktır 

Amman 4 (A.A) - Havas ajansından: 
Maverayı Erdünde siyasi vaziyet oldukça karışıktır. Söylendiğim 

göre gayri memnunlardan mürekkep bir grup siyasi vaziyetten İstifa
de ederek Emir Abdullaha karşı bir komplo tertip etmişlerdir .. Bun
lar Emirin oğlunu himaye etmektedirler. Bazı kimseler tevkif edilmiş
tir. Bir çok çetelerin memleketi dolaşarak polis merkezlerine resmi da· 
irelere taarruz ettikleri söylenmektedir. Bir petrol bürosu yakılmak 
suretile tahrip edilmiştir. 

Y eni Papa on ikinci P i'nin Fransız 
Cümhurrelsine cevabı 

Paris 4 ( Ö.R) - R eisicümhur B. Lebrunun tebrik telgrafına gön
derdiği cevapta Papa X il Pi katoliklik için çok aziz olan ve hıristiyan 
enerjileri bol olan Fransanın sulh ve refahına dua ettiğini bildirmiştir. 

Roma 4 (ö.R) - On ikinci Pi 19 Mart pazar günü, Roma baş pis
koposu sıfatile Romanın katedrah Senjan kilisasına gidecektir. Papa
nın taç giyme merasimi İntihabım müteakip ilk takdis nutkunu söy
lediği Sen Piyer meydanına nazır Locada yapılacak ve meydanla bu· 
raya çıkan yolları dolduracak halle tarafından takip edilecektir. 

Sovyetler Birliği 
Frankonun tasdiki Üzerine ademi 

müdahale komi tesinden çeki l miştir 
Moskova 4 (A.A) - Havas ajansından: 
Frankonun Fransa ve lngiltere tarafından tanınması üzerine Sov

yetler birliğinin ademi müdahale komitesinden çekildiği iyi haber alan 
mahfellerde söylenmektedir. Salahiyettar mahfeller Sovyet makamla
rının faaliyete başladığı zamandanberi ademi müdahale komitesince 
ittihaz edilen kararların tesirinden ve samimiyetinden şüphe ettiklerini 
kaydeylemektedirl~r. Fakat o zamanlar henüz müsterek emniyete 
İnanmak imkanı mevcut olduğu için Sovyet makamları elden geldiği 
kadar cümhuriyetçi ispanya hükümetine yardım etmeği arzu etmekte 
ve Sovyetler birliğinin bilfiil ispanyaya yardım ettiğini iddia edenler 
de bu suretle tekzip etmek İstemekte idiler. Sovyet zimamdarlarının 
nazarında yegane meşru ispanya hükümetinin Madriddeki hükümel 
olduğu ayni mahfellerde söylenmekte ve ademi müdahale komitesin
den çekilmekle Sovyetlerin hattı hareketlerinde fiilen bir değişiklik 
olmıyacağı ilave edilmektedir. 

Alb dağlarına düşerek parçala-
nan bır Alman tayyaresi 

Paris 4 (ö.R) - Alp dağlarında bir istikşaf yapmakta olan Alı: 
avcı taburu zabitlerinden biri bu sabah bir kaç gündenberi düşmüş bir 
tayyarenin enkazını keşfetmiştir- Tayyare, Balear adalarından ltal
yaya gitmekte iken kaybolan büyük Alman tayyaresidir. İçinde 11 
kişinin cesedleri bulunmuştur. Mürettebat ve yolcuların ~esedleri kıs
men karla örtülmüş bulunuyordu. 

Londra Arap ve İngiliz delegeleri 
tekrar içtima ederek konuştula r 
Londra 4 ( ö.R ) - Filistin konferansındaki lngiliz ve Arap dele

gelerinden müteşekkil komite bu sabah yeniden içtima ederek lngiliz 
tekliflerini ve Arapların mukabil tekliflerini müzakere eylemiştir. Ko
mite yeni içtimaını pazartesi günü yapacaktır. 

Kudüs 4 (A.A) - Dün gece bir takım hadiseler olmuştur. Asil~r 
Lida ile Hayfa arasında işleyen treni yoldan çıkarmışlardır. Yafada 
bir kaç yahudi ve Hayfada bir arap katledilmistir. Erasada elli ki"i ka
dar tevkif edilmiştir. 

B. Gafenko'nun Varşova sevahati 
Varşova 4 (Ö. R ) - Balkan Antantı mümessilleri de Romanya 

hariciye nazırı B. Gafenkoyu muvasalatı esnasında selamlamışlardır. 
B. Gafenko sabah hariciye nazırı Albay Beke, Mareşal Smigli Ridze 
ve başvekil general Skladovskiye protokol ziyaretlerinde bulunmuş
tur. Öğleyin Pilsudski meydanında meçhul asker abidesine bir çelenk 
koymuş ve Varşova belediye reisi B. $arniskinin ziyafetinde bulun
muştur. Akşam hariciye nezaretinde bir ziyafet verilmiştir-

··-------------------------m--~ BUG U N L ALEDE 
Paris, 4 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 

Karpatlarla Basra körfezi arasındakı 

bütün devletlerin, Irak, Afganistan, Fi
listin, Bulgaristan, Yunanistan, Türki
ye, Roma!lya ve Yugoslavyanın bir ko-

. MAYERLlNG ve KATİA mübdii 
dilber ve sihirkli:r artist DANİELLE 
DARRİEUX ile genç DOGLAS 
FAİRBANKS tarahndan yüksek·~ 

bir kudretle temsil edilen 
"Eız~...zza:z.ıv ..<: 7~//Z~ -.<J--/n1121 

•••••••••••••••••••••••••• • •••••• •••••• •••••••• •••• ••••• 
Ölüm meydanı dinamit lıasırgası gibi 

bir program 

1-NEVYORK HAYDUTLARI 
monvelt aMüşterek manzun1c,. teşkil et
meleri hakkında bay Hüseyin Cahit Yal
çının makalesini kaydediyorlar. 

-*-23 Nisaıı bayramına HAPİSHANELERİ DİNAMİTLE UÇURAN 
HAYDUTLARIN FJLMİ •• 

2 - Yüz1rrte tay)·arcnin istir-;Jnyıc )·apılan senenin en hli.vü1: asI"cri filnıi hazırlık ••• 
Ankara 4 (Hususi) - Çocuk Esirge

me kurumu bu sene diğer yıllara naza
ran (23 nisan) çocuk bayramını daha 
şümullü bir şekilde yapabilmek ve hal
kımızın çocuk sevgisiyle çocuk ihtiyaç
ları üzerine ilgilerini arttırınak, cümhu
riyet rejiminin çocuklara verdiği ebem-

UCAN • DONANMA 
3 •• YENİ METRO J URNAL 

4 •• YENİ RENKLİ MİKI 

5 •• 6 •• FRAGMANLAR i miyeti tebarüz ettirmek ınabadiylc bü
• yük hazırlıklar yapmaktadır. 

P ARiS ÇiÇEGi 
(LA COQUELUCHE 

dePARİS) 
1\tevzuunun inceliği, tul'alctlerinin 
ihtişan11 "e dekorlarının zenginliği 
ile hatıralarda yaşıyacaktır. 
İlave olarak : EKLER JURNAL 
diinya havadisleri .. 

' :--: 
~ 

. " 
SEANSLAR: Her giin 2 - 5 - 7 ~I ~ 
ve 9 da .. Cumarlcsi giinii 1 de lale- ~ 
be seansı, pazar günii 1 de i13vc se- . 
ans1 .... 
DİKKAT : Pazar günii 11 de Halk 

seansında dulıuliye 20 kuruştur. 

Yeni Sınemanın Zafer Haftası 
.Wuvalfakıyetle de' am ediyor... ._ 

" (GARY COOPER) Türlıçe sözlü Türlıçe şarlıllı · 

1 - M A RK O PO L O'nun 
Müthiş Maceraları TürJıçe sözlü 

•••••••••••••••••••••••• 
2 - Sabu Sonvayn tarafın·lan yaratılan ... 

İZ!\lİRDE iLK DEFA ... 

iNTiKAM YO L U 

' -· 

3 - FOX JURNAL Türkçe sözlü .. Her gün matinelerde talebe 8.30 kuru.'!

SEANSLAR : Cumartesi .. Pazar 10--2-S--8.30 .. Sair günler 2-5-8.30 DA 
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kl271 CASUS KADIN~~~. 
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Sabahtan salJafla ............. -. 
Yere düşmüş 

adam 

Havayici 
• 

zarurıye 

Radyomuz 
ŞikAyetıerin sebebi 
Montröde halledilecek 

DOKTORUN KÖŞESİ: 
• •••••••••••••••• 

Bayanlara 
cember Katinka Karlova' nın ~ 

M A C E R A ları ~ ' • Fransanın yeni radyo merkezi ve An-
MİRAÇ KATIRCIOGLU Fiatlerinde bir kara istasyonu: 

---·---YA ZAN: Dr. G. A. 

Kaideden : RASİP ADAMOGLV •• 

-10-

Fizik filemde düşmek demek, her han- ye'fınesafılılı temin Ankara radyosu dinleyicilerinin en 
Hiç de yabancı gelmez. Her çocuk • 

kız da olsa - daha yeni yürümiye başla· 
dığı vakit, oda içinde, çıngıraklı küçük 
çemberi iterek gezmekten hoşlanır. Bi· 
raz büyüyünce de çocukların en ziyade 
sevdikleri oyunlardan biri bahçelerde. 

gi bir ağırlığı olan cismin bulunduğu bir edilebilir mi?-. büyük şikayeti, Fransadaki Radio Pa-
~ erden hiç olmazsa biraz aşağıda olan İktısat vekaleti, ekmek, süt ve et gibi ris istasyonunun aşağl yukarı aynı dal
bir yere inmesi demektir. Bımun için de havayici zaruriyenin bütün vilayetleri- ga üzerinden çalışması ve bundan dola-

Bununla beraber, burada çok müddet ı evvela beyaz sakal ve bıyıklarını, sonra bir cismin bulunması, bu cismin ölçüte- mizde ayni fiat üzerinden satılması için 1 yı bir ıslık sesi hasıl olmasıdır. Bu, iki 
kalamadılar, bunun da sebebi şudur: da başındaki takma beyaz saçları çekip bilir bir ağırlığı olması ve dolayısiyle arz esaslı tetkikler yaptırmaktadır .. Yapılan istasyondaki neşriyatın birbirine karış
hıgiliz açık deniz muhriplerinden biri- çıkardı ve yere attı. Cam gibi parlıyan cazibesinin tesirini icra edebilmesi şart- tetkiklerde ekmeği en ucuza temin eden masmdan ileri gelmektedir. Evvelce de 
sinin kwnandanı ve aynı zamanda lngi- mavi gözlerini genç kızın gözlerine di- hr. Bunun aksi ne dü~iinülebilir, ne de \•ilayetlerin Antalya ile Konya, en ba- bahsettiğimiz gibi, radyo dalgalarının 
1iz bahriye zabitleri arasında gençliği kerek baktı. olabilir. Ah5manın aksiyonundan balı- halı temin eden vilayetlerin Elazığ ile memleketle r arasındaki taksimi esnasın
ve güzelliği, seTVetinin bolluğu ile şöh- Şu anda Kettinin önünde ne mülayim sederken Aristo, bunun için şi)yle der: Trabzon oldukları anlaşılmıştır. Yurdu- ' da bize ve Fransaya verilen sahalar bir
re bulan Lord P., genç ve güzel Ketti- ve munis bakışlı , ihtiyar klasik keman- aBir taş istenildiği kadar havaya atılsın, muz içinde en ucuz ekmek 8.97 - 8.98 birinden oldukça uzaktı. Fakat Paris 
ye çok çabuk abayı yaktL cı, ne de kanbur, ak saçlı ihtiyar anti- (1 hiç bir vakit kendi kendine havada kuruş, en bahalısı 12.04 - 12.39 kuruş- ı ~zun dalga istasyonu civar~~daki Berlin 

Bu genç Lord, cidden yakışıklı, kibar kacı değil, fakat genç, dinç ve mevzun durmağa alı~amıyacaktır.n tur. Diğer vilayetlerde ekmek fiati va- ıstasyonundan kurtulmak ıçın, Ankara-
ve ince ruhlu bir bahriye zabiti idi. Ket- vücutlu bir adam vardı! Filhakika düşmek kendiliğinden olsa sati on kuruştur. 1 y.a verilen sahaya yakın bir dalga üze
ti, kendisine gösterilen bu büyük tema- Evet, Kerttinin karşısında, Avustur - bile yükselmek başka bir kuvvetin yar- Geçen sene içinde eti en bahalı yiyen rınden çalışmıya başlamıştır. (Ankara 
yül karşısında, sadece bir casus gibi de- yalı ve her şeyi mükemmel şık ve kibar duniyle olur. Bu kuvvet ya havaya atı- \'ilayet {51.37 kuruş) İstanbuldu. Kırk istasyonunun dalga uzunluğu, 1639 
ğil, fakat biraz da kalbinin heyecanları Kont Fon Malvestayn bulunuyordu. lan taşta olduğu gibi, kendisine göre sekiz kuruşla Ankara ikinci, 47.33 ku- 1 Radio Parisin 1648 dir.) 
ile hareketten kendisini alamadı. Genç Ketti bu çok ani ve harikulade te - harici bir şey olnn, elden veya elin ye- ruşla Eskişehir üçüncü, 42.33 kuruşla 1 Bugün, Radio Paris istasyonunun ye
kalbinde, güzel zabite karşı derin bir havvülden de son derece şaşırdı ve geri, rini tutan bir aletten yükselene intikal İzmir dördüncü gelmektedir. Eti baha- 1 rine yeni bir merkezin kurulduğunu 
meyil hAsıl olmuştu. Bu sebeple, iki gen- geri çekilerek: etmiştir, yahut ta tayyarede olduğu gibi h yiyen bu dört vilayetimizden sonra ' haber aldık. Fakat bu değişiklik esna
cin münasebet ve muaşakası, az bir za- - Aman yarabbi.. Siz, siz .. kimsiniz? başka bir al~t vasıtasiyle yükselenin ekser vilayetlerimiz 23 - 40 kuruş ara- sında Fr~sız hük~~~ti is~sy~n~. ~-al-
man içinde önüne geçilmez bir alaka ve demek mecburiyetinde kaldı. kendi biinyesinc yerleştirilmiştir. Faknt smda koyun etini yemektedir. 1 ga u~ugu~u degı~t~meyı hiç duşun-
iştiyak halini aldı. Casus, serl fakat kat'i bir şekilde: ne de olsa ta biatin umumi seyrine aykırı Şehrimiz ticaret odasının tetkiklerine . memış~.' Y ~w Allouıs ıstasyonu da 1648 

Fakat bu sırada sahneye iki şahıs da- - Seni çıldırasiye seven erkek! .. di- olan fh:ik yükselmek ikinci bir kuvvetin göre et fiatinin ucuzlaması mümkündür metre uzerınde çalışacaktır. 
ha girdi. Iki gencin bu münasebet ve ye cevap verdi. yardımı olmaksızın tahakkuk edemez .. ve aşağıdaki sebeplerle et ucuzluğu te-1 Tecrübeleri yapılan ve önümüzd:ki 
muaşakasını kestiler. Bu iki kimseden Bu cevap, Kettiyi büsbütün şaşırttı . Bu bakımdan medeniyet yalnız tabiati min edilebilir : Mayısın ortalarında muntazam neşrıya
birisi Rosaus mevki kumandanı olan In- Kont Fon Malvestayn, vaziyetini hiç feshetmek demek değil, arasın tabiata 1 - Kasaplık hayvanları müstahsil-

1 

ta başlıyacak olan bu istasyon eskisin-
bozmadan sözüne devam etti: karşı gelmek manasına da g~lir.. Fizik den ucuza almak.. j den daha kuvve_ tli .01_ar_ak 45o kilova_Ua 

giliz, diğeri de doğrudan doğruya Mal- ı ak {Ş d ki 80 k ı 
- YaV!'um, ben seni çoktanberi ve alemin bittiği yerde başhyan \•e onun Müstahsil, eti 23 - 25 kurııctan ma- ça ışac tır. un ı istasyon ı 0 -

vestany idi! -'$ tl alış d ) 
Birbirine her cihetten tamamiyle zıd gizli gizli sevmekteyim. Dedi. Hatt&, gibi ve sessiz bir temadisi olan manevi hallinde vermektedir. Bittabi bundan va a ç ıyor u. 

ve tabiaten birbirine düşman olan bu seni ilk gördüğüm anda, Pat Karrolun alemde de mesele esas itibariyle böyle ucuza almak kimsenin hatırından geçe- Bunun neticesi olarak, yeni Paris 
iki şahsın aynı hedef üzerinde birleşme- kulübesinde sevdim, hem de çıldırasiye kalır. ~alım: arasıra mantık esaslannu- mez. 1 uzun dalga istasyonu Ankara radyosu 

teri Cl
'dden tuhaftır. sevdim.. O günü sen de hatırlarsın, de. zı şaşırtacak kadar bazı hususiyetler ar- 25 kuruşluk mikdar kasa lık ha _ neşriyatını daha fazla müteessir edecek-

, p y t' lık . dah 'dd tli . Tl k 
Mevki kumandanı, genç ve kıymetli ğil mi yavrum?.. zeder. Biz bu hususiyetleri anormal ve- vanların mesela Konyadan İzınire geliş ~ ve ıs sesı a şı e ışı ı ece -

zabit Lordun hüviyeti meçhul ve hak.iki cBundan sonra seni beraberime al- ya sümormal adamın psikolojisine hı- masrafları, İzmirde mezbaha masrafı l tır. lnız 
dun. Seni herkesten kıskanmak ile be- rakarak külli olan normal adamdan hah- kanaracı ve kasap karı dahil olunca İz~ Y_a_ . Alouis istasyonun~ bu da_! -mahiyeti bilinmiyen ve görünüş itiba - d alı ~ kış 
raber, Irlandanın hüriyet ve istiklali setıneyi, muhter~m okuyucumuz irin, mirde elli kuruş oluyor. 1 ga uzenn en yazın ç şacagı, ın ıse 

riyle kocalı olan bir kadınla bu kadar ::r b k ..ı_ı kl ih d 
· · lı v b ld v d ia .. •dalı ve enteresan bulduk 2 - Nakliye masrafları y·u·ksekt"ı,. aş a ua gaya na i ... tim __ ali var. _ır. sıkı münasebetlerini hoş görınemi§ti. ıçın ça şmaga mec ur o ugum an, se- ., • 1 Mart Ç b d b 
ni bir rakkase olarak herkese arzettim. Cemiyetin hangı· kateıwrisinden olur- D l t d · lI 'd · k ]ık' arşam a gunun en ıtı aren 

Bu kumandan, genç Ingiliz Lord ve za- ~ h eve tınemıryakl~ ardı ı ar_.esı 'f as_ap Montröde toplanmış olan milletlerarası 
bitini Ketti gibi bir kadının pençesinde Mukaddes maksat namına bu hareke - sa olsun normal bütün ruhu ile içinde ayvana n ın e asgarı tarı eyı tat· d k nf d b 

timde beni elbette mazuı- görürsün. Fa- bulundnm• maddi ve manevi hayat şart- bik etm lidir j ra yo 0 eransın a u hususun da görmek istememekte haklı idi. Bunun -.. ...., e · .. .. ül' v · uh kkakt 
k t b k da t kt. b'ls la b v • d dı: O .. 1 . . 3 M bah goru.ş ecegı m a ır. için genç Lorda resmi bir davette: a en ne a r ıs ırap çe un, ı en.. rını egenmıyen a anı r. , goz enıu - ez a ücretlerinin indirilmesi · 

_ Sizi son günleroe bir kadının pe- cBugüne kadat" hakiki !iekümi ve sev- ışığa açtığı gün başka şeyler göreceğini lazımdır. BiP şilıôyeı 
şinde -hem de hiç ayrılmamak şartiyle- damı senden gizledim. Ancak Irlanda- ummuştu, gördükleri başka çıkb. Ru- Et fiatıni arttıran amillerden en mü- tetlıflı ediliyor .. 
görüyorum. Bu kadın kimdir? Şimdilik mn kurtuluşuna hizmet etmiş olmak hunun bu kemal iştiyakı ile ınaddeniu himmi kanaracılardır. Kanaracılar ser-: Şehrim.izdeki alakadar makamlaı·dan 
bu mevzuubahs olmamakla beraber si- için.. Çünkü, genç olduğumu, hakiki su- bu noksan itiyadını barıştıramıyacağıru mayedardır ve rolleri piyasaya para biri, üzerinde durulması gereken bir şi-
:ıin bu kadının peşinde bu kadar ısrarla ret ve şeklimi saklamak her şeyden ev- anlayınca beğenmenıeyj en tesirli kur. dökmekten ibarettir. Bu el, etin kilosu- kayetle karşılaşmıştır. Bir ihracat fo-
görünmeniz, bence her bakımdan eyi vel lazımdı. Fakat, bugün .. vaziyet baş- tuluş çaresi olarak telakki etti ve didi- na on kuruş zam yapılmasına sebebiyet masının bildirdiğine göre bu sene Ma-
değildir. Istikbali parlak ve genç bir In- tan başa değişmi§ bulunuyor. Çünkü, nerek çalışmağa koyuldu. sanıldığının vermektedir. latyaclan gelen ve bir ihraç mahsulü 
gillz. zabitinden ben daha fazla bir cid- biraz daha beklersem, seni genç Ingiliz aksine olarak beğenmiyen daha iyi Kasabı kanaracıdan kurtarmak iç'" 

UAt olan kayası ve pestillerin mağşuş ol-
diyet beklerim. Ve, na7.arı dikkatinizi zabit ve Lordunun ağuşunda bulacak bir hayat yaşamak için çalışan adam- meseli\ belediyenin bir teşkilat yapma-

lı d k b 1 duklan, topraklı ve çamur halinde ha.-

kırlarda çember çevirerek koşmaktır. 

Benim söylemek istediğim çember gene 
o çemberdir. 

Çember çocukların sağlıklarına eğlen
celerine iyi bir vasıta olduğu gibi, ken· 
dilerini artık çocukluktan çıkmış sayan 
genç bayanların da sağlıklarına - hem 
de biraz eğlencelerine • hizmet ederı 

Onun daha büyük hizmeti, sonradan fe· 
!eğin çemberinden geçmek için kolaylılc 
vermesidir. Çünkü çember, kendisini 
kullanmasını bilen bayanın endamını 

düzeltir, bütün hareketlerine zariflik ve· 
rir, iyi nefes almasını öğreterek tenine 
güzel renk getirir. Bunların hepsi güzel
lik şartlarıdır. Celin duvağını takarken 
çirkinler talib.ine derlerse de güzellerin 
önünde kapalı kapılar kendi kendine 
açılır, onun için çemberden istifade et· 
mesini bilerek güzel olanlar feleğin çem· 
berinden de ~ek kolaylıkla geçerler ... 

Çemberle jimnastik yaparak güzelleş
mek güç bir iş de değildir. Yalnız, alaca· 
ğınız çember ne pek büyük, ne de pelc 
küçük olmamalıdır: Genişliği - hendese 
dilinde dairenin kutru • tam kolunuza 
göre. omuz kemiğinden parmakların 

ucuna kadar uzunlukta iki parmak kadar 
daha uzun olmak lwm. . . Sabahleyin 
yatak odanızda: 

Ilkin, ayakta, bacaklar bitişik, çembe
ri sağ tarafa doğru tutarsınız. Sağ kol 
ufl.t mümkün olduğu kadar gergin. Bu 
elin parmaklarının uçları çemberin bir 
tarafından tutar. Sol kol, dirsek omuz 
hizasında olmak şartile bükülmüş, bu eliıı 
parmakları da çemberi öteki tarafından 
tutar. Sonra çemberi sol tarafa geçirirsi
niz, bu sefer sol kol gergin sağ kol bü
külmüş. Böylece 20 defa. Bu birinci türlü 
hareketler omuzlan yumuşatır, kolların 
hareketine zariflik verir. 

ikinci türlü hareketler heli inceltecek 
ve ka1çaya zariflik. verecektir. Bunu yap
mak için sağ bacağı kıvırır, dizinizi balı-bilhassa şu iki noktaya celbederim. Bi- , .e seni e e iyen ay etnl(İ~ o acaktım. dır. Be~riyetin terakki hamlelerini be- sı, halkın et ihtiyacını teminle mükellef 

d 
zırlanarak piyasalara sevkedi.ldik.leri an-

rincisi: Siz bu kadının hakiki mahiye- Hayır, bin efa hayır .. Ketti sen benim- genmiyen adam yapa gelmiştir... Bu olduğuna göre kasaplık hayvanları ken4 nın üzerine koyarsınız. Sol bacak yan ta~ 
laşıl~tır. 

tini biliyor musunuz? Bu kadın kimdir? sin, sade benim olacaksın.. Senin için adamın ailesi hem fakir, hem huy- disi temin ederek halka ucuz et temin rafa doğru uzanmış ve gergin. Kollan-
ldı K .1 Bu ihracat firması, Malatyadan tell'lin 

Buraya nereden gelmiştir? Ve ne için çı rıyoru.m, etti. suzdın. Bu adamın arkadaşlan hem zen- etmesi mümkündür. nızı da iyice gererek çemberi iki tarafın4 
K F M l k 11 edilerek Almanyaya ihraç edilen pestil-

gelıni .. bulunuyor?. Bir casus olması ih- Ve, ont on a vestayn iki o arı- gin, hem kıSkançtır. Bu adama yalnız -*- dan tutar, vücudun yukarı lı:ısmını tabii 
--y leriıni?.in memleketin ticari hedeflerini ' 

timal dahilinde degvil midir? Noktaların nı açtı, dudaklarını Keltiye uzaltı... insanlar değil, bütün tabiat Ciüşmandll'. TERFj" başla birlikte, sol tarafa doğru k.ıvınrsı-
K r d kila h k · .ı::ı had~ pek fena şekilde tanıtınağa se- .. . . . 

ikincisi de şudur: Bu güzel kadının bir et ı e aynı ~ e are et ettı ve: Okurken kimseye minnet etmiyerek SO· Müddeiumumilik kalemi katiplerindeu hebi t d' V• • d .ddi tm ktedi nız, sonra duzeltırsınız. Böylece sol ta• 
casus olmadığını da kabul edebiliriz? - Ben de seni seviyorum, ve beni kaklarda ve yctiinhanelerde yatmış, Hasan Kut, gösterdiği gayretten do- Ke~;etv~ edi~e:ek i~: vek~~- rafa doğru 8 defav eğilip doğrulduktan 
Fakat, namuslu, kibar bir erkeğe, bir senden ayıracak hiç bir kuvvet yoktur! okuturken kimseye boywı eğmiycrek layı bir derece terfi eltirilmiştir. tine arzedilecektir. sonra 8 defa da sag tarafa; tabii, buse-
Ingiliz zabitine, evli bir kadını baştan dedi. Genç Ingiliz Lordunun benim gö- en lüks yerlerde yaş.ıunıştır. Fakat yine fer sol bacağı büküp sağ bacağı gergin 

ıkarm lmak h tr..~ B zilinde hiç bir kıymeti yoktur. Senin bev ._,. An k b b v ta d" uzat k ç ış 0 iç ya~~ır mı? unun genmeınL,.<;.ır. ca unun egenme- ya yere uşmü-, adam, çıkar. · sclemedikJerinıizi hiç olmazsa kendi ı.c- ara · · · 

b b ıd d hakik1 simanı bilmezden evvel, ve nasıl · ·ıe kısk be- · O .. .. t" I" h ek 1 b ı için, en bu münase etin o uğu yer e me.~~ ı.. .ancın . ge~emesı ar~- . \'İyemize clüşiirmek!e bizi küçük ve ek- çuncu ut u ar et er e adaJele· 
kesilmesine taraftanm! dedi. bir kuvvetle bilmem, seni ilk andan iti- da ozlu ve dıkkat edilmesı gereken bır Bır zanıanlar bu adamı gözler hayret- ı sik yaratmış merhametsiz Tanrıdan hm- riyle karın adalelerini kuvvetlendirecek· 

Gen" zabı't bu so"zler karşısında çok haren sevdim ve seviyorum! (ark vardır: le seyretınış• kulaklar ha ti d'nl 1 alı . . tir: Halının üzerinde arka u"stu" uzanıve-·~ • • • •v• • • • • • • yre e ı e- cı.ınızı rınışız gıtu toprakta yaşıyoruz. 
utandı ve başını önüne eğmek mecburi- •• BİTMEDİ •• Bu adam sadece terakkiyı istedıgı ıçm mışlerdı. Bır zamanlar beyinler hu adanı F'akat ne yapsak nafile .. Her şey ve her rirsiniz, çemberinizi bir tarafından iki el-
yetinde kaldı. Ve, bu kadınla mi.inasebe- -*- duranı beğenmez : Kıskanç terakki ede- hakkında ne ümitli şeyler düşünmemiş4 kes için yalnız iizik değil metafizik te le tutarak ve öteki tarafını ayaklarınızın 
tini keseceğini de vaadetti! Köyler arasında miyeceği için terakkiyi beğenmez. Birin- Ierdi. Fakat o gözlerde dalına bir istir- muayyeııdir. Ne kadar dü;sek, acı duy- parmaklarının alandan takarak hem ba-

lngiliz mevki kumandaniyle aynı za- Diyarıkabır vilayetine bağlı Çinar ka- cisi d.aim1 bir yaratış, ikincisi korkunç kap parıltısı, o kulaklarda daima bir ga- mağa hakkunız yoktur. Çünki.i düşen cakfarınızı, hem de belden yukarısını yer-
manda casus Malvestayn da aynı şekil- zası merkezi, aşağı Hamk nahiyesinin ~~ r.u~dir. Zavallı cemiyetler daima bu rez .senfonisi, o beyinlerde daima bir biz değiliz, biz de ne kadar yükselirsek d~n kaldırır.sınız. Çemberi çok g"enneyi
de bir faaliyet içinde idi. Malvestayn merkezi olan Hanak Pınar köyüne, aşa- iki tip ınsanın kutuplan arasında boca· t~hl~ke kokusu vardı. Bu dışı güzel içi yükselelim. sevinmcğe de hakkımız yok- mz kırılıverır. Muvazeneyi bulduktan 
czevcem• dediği rakkaseyi, yani bizim ğı Hanık nahiye merkezi de Kilvan kö- layıp durdu. Ne yazık ki şimdiki haya- çırkin şuurla yoğurulmuş uzuvlar gün- tur. Çünkü yükselen biz değiliz, bizde sonra tekrar yatar ve tekrar kalkarsınız: 
Kettiyt çağırdı ve bir odaya kapıyarak yüne: ayni ;ua~e~ Eğil k~ mer~ezi ~ kıırtaroıak mecburiyetinde olan ce- ~n .. gün~ birleştiler, kuvvetlendiler ve yine Tanrıdır. Ruhumuzun bu göğe gi- Fış fış kayıkçı oyununda olduğu gibi. Bu 
genç Lord meselesini sarih ve imasız Dehliye nahiyesmm merkezı olan Pil'an mıyet kıskancın ardısıra gi.b:nek zerure- kotu aksıyonlannı yaptılar. Artık dün diş ve gelişleri bile acıyan Tanrının sık da ı _o defa. 
şekilde görüştü. Fakat Ketti bu müla- köyüne ve Dehliye nahiye merkezi de ~ndedir. Yoksa cemiyet te bütün heye- beğenilen model bugün yerlere seril- sık yere iniş ve göğe dön" leridir. Onun Dôrdüncü türlü hareket daha basit 
katta böyle bir meselenin mevzuubahs Eğil köyüne kaldırılmıştır. tıyle terakkiye susamıştır. Kötü olan mi~tiı'. Ve örümceklerin rulı1an bir şa- için ağlarken bile sevinerl ağlamalı ve fakat en önemli olandır: Kendiniz ayak. 
edileceğini hiç 1.e aklına getirmemiş, bel- Zonguldak vilayeti merkez kazasına cemiyet değildir. Kötü olan zavallı ce- ~~serin yere düşmesiyle kızıl kızıl gü- ıstırabımızda vakur olmalıyız. Bizim bn ta, çemberinizin bir tarafından ellerioiz
ki de kendisine yeni bir direktif verile- bağlı Veli, Ali, Dereli, Yaka demirciler miyete dayanarak terakki haın1esi ya- lumsenıededirler. Sanki ruh maddeymis bir yüreklik içimizde rş b"tü' b _ le tutarsınız, bir tarafı da yere, halının 

hükm d 
. a ın u n e e .. . d v 

ceğine " etmiş idi. ve Kara Musa köyleriyle bu kazaya bağ- pacak ruhlara saldıran düşkün ve kıs- te üşünce bir daha kalkaınıyacakmıs riyeti erıınış' · tir Ben yere d" din uzerıne eger. Sonra bir dizinizi büke. 
Mal sta d ka .. 1 lı ahi · · başı k kan -L1--d.ır d "b' ·. · uşmesey 1 k .. k' · dik k ve yn, o anın pısını guze ce Beycuma n yesının Kaya öy- ç nUıuu . Bu saldırış muka der gı ı.. büyüklüğü nasıl anlıyacaktıın. re • ot~ ıru ere , başınIZJ eğerek 

kilitledikten sonra, birdenbire değişti. leri bu nahiye ve kazadan alınarak Dev- olduğu gibi terakki hamlesi yapan .ru- Sanki hakikaten düşen bu özlü ruh- İnsanlar, sakın bana acının ın ... Gö"·- çembenn İçine girersiniz. Daha sonra çı-
Gözlerinden sanki ateş saçılmağa baş- l"ek kazasının Çaycwna nahiyesine bağ- hun .şimdiki ma.ğ~up o~as~ da mukad· m~ş ta ~c~dileri bu düşmekle yiik.sel-j de mi çiğneyin ve geçin.. Ha~ete la~ kar ve tekrar gi~~rsiniz'. böylece l O defa. 
]adı. Casus, asabi ve hiddetli bir halle lanmıştır. derdır. Bu takdmn neticesı olarak or- mışler gıbı .. Rulunduklan yerlcre yük. değil, fakat muhtacım. Bu hareketten Jımnastıkte maksat arka 

·- --- u:__ _ arka ve bel adalelerini yumuşatmaktıi 

'/.//d,Z/.//K .. /.////1. '//Yr/' /k//.Y/7/Z7/V'V°/7/7:)e"T//'2zJ'J'/.ı~'fJ'Xtr~-- ·11 ~7~~~ :E:~~~~ . .:.· ~;,;::: :;;~;:::~:~:~:~~. ~~;~~~yk.;.; , h .. ~::.:~ k...,m.. :;a%.;"ı::~~=y;:.:::.:. d:::.~:, .~~~= 
... - Bu, dedi, marifetini gösterdi. Şirn- ~enleri herkes sever ... Bu hareketi ayna· 

j J 1 Buna razı oldular. Ceriıri geriye Mısır sına yapıştı. di sıra sana gdd,·. , d ) b .. .. d 
·~ o a ınızın onun e yaparsanız çembe-

11 &iSW&i= "PSE7//.IZC 0 Qll'JE'4'(.~~;(/.,. ///·,,q.,__.,,.,,,, • ı yolunu tuttular ve evlerine geldiler. - Sen benim paramı aıırdın... Hırsız: d-'-· , __ ,,~41. rın arasın dK.İ vaziyetinizi kendiniz de 
Kadın, ikiıini bir arada görünce itin Diye feryada b--ladL Hiç bir -yden _ Peı_ı·... b " · ~ r- ıı: egenırsiniz. Ayna karşısında, o vazi. 

içyüzünü anladı. Ik.isine de yer gösterdi haberi olrnıyan firenlc: Diyerek ve yanma yankeıiciyi de be- tt l b ye e tat ı te essüm etmeyi de öğrenirse· 
ve karşılarına geçip oturdu. - Ayol, ben seni tanımam hile pa- raber alarak evden çıktı ... Oogr" uca padi- · b nı.z Çem erin verdiği. ders daha ııag"lam 

Hırsız sordu: ranı nasıl a§mrım. Dedi ise de kar etme· tahın sarayına gitti. olur. 
- Bire kadın ... Sen kimin avradı.sın. di. Yankesici: p · -'- til 'k' · d B 

İ t b b' kad 1 Mı d han . ahali d ha ençereye ıp atmaJ[ sure e ı ısı e efinci türlü hareketler ayakta, bacalı.:-
§ e ana ır ar 8§... - sır a gı m e e ve ngi Kadın cevap verdi: - Hakime giddim... Davamızı o saraya girdiler. Hırsı... torbaaından bı'r 1 b' 

D' k d d S b h vd rd ., j ... ar ıraz ayrık, çemberinizi iki elinizle 
ıyere 0 a oraya uzan ı .. a a l e e oturuyn un·.. - Vallahi ıimdiye kadar ikinizin de hallet.sin dedi. Firenk razı oldu. Hakimin sivri anahtar çık.ardı ve bunlarla sarayın k 

olunca ikisi de uyandılar. Yolcu olduk- Yankesici kendi evinin adresini söy- ' avradı idim ama ... Şım' den •onra hangi- huzuruna çıktılar. tutara sağa ve sola doğru büyük daire· .,. hazinesini açtı yankesici.ye: l • · -ı_. f lanndan çabuk anla blar 1 di . . d H er çızersenız, uu tara a onar defa. Bu da 
Ş · 1 e .. nızın avra ı olacağımı gine siz tayin edi- akim firenge sordu.. J t bak deci. B d b' .. l b Ü 

Kar d b 
- f c • ı. ura a ır suru·· atın e ·~:~n h k ti · k1ık 

ınları acıktığı için ikisi e tor a- Hırsız : ,. niz. S · k ....... are e erıne yumuşa ve za-
- enın aç paran vardı> mücevherat, inci var.. Istecliğiıı kadar, riflik verir. 

tarından azıklarını çıkarıp yemeğe ko- - Yahu .. Dedi, sea ne söyliyor.sun? .. 
1 

- Nasıl? F' k d b ı ıren cevap ver i: götüre i eceğin le.adar torba1ara dol- AI 
yuldular. O dediğin hane benim hanemdir ve ora- - Hanginizin hüneri ziyade ise benim - Tam yüz altınım vardı... dur ve al. tıncı türlü hareketler gene aya1cta, 
Yankesı·c· .. ~ · · Mı,. dı d t be · k dır k bacaklar bitişik, Çemberi iki elı'nı'zle yu-

ı yarım çoregını ~ar . a o uran nım arım . j ocam o olacak.. H"'-' k · · d y k · · wum yan eaıcıye sor u: an esıcı iki torbaya tıklım tıklım k d 
Hırsız da bir yarım çörek çıkardı. Ben kaç yıldır o evde o kadınla be4 ı Hırsızla yankesici hu şarta razı oldu4 - Senin paran ne kadardı). .. h I arsın an ve biraz ayrık olarak tutar, 
B k 1 k1 h S mucev er ve atın doldurdu. Hırsızla be- kollarınız "'mk" ld v k d 

a tı ar · ikisinin de çörekleri ayni ra er yaşanın. en yalan söyledin. Niçin lar. Yankesici cevap verdı' .· b h ı mu un ° ugu a ar gere-
h d d 1 

ra er azineden çıktılar, kümese girdı'ler. rek çemb · · · b d k 
aınur an ve ayni şekilde... oğruyu söy emedin? ık· · d k d ' l ki . d h 1 . D k erınızı aşınız an yu arıya doğ-

ıs1 e en ı mes e enn e Üner en· - o san bir altınını vardı. Hem de küme•te h b' k ld H k ld 
Bu sefer torbaları d h' d 'l · Y k · · · k d " n mn:r: ır u a ı. ·emen ru a ırırsınız. Sonra da öne do;;,.,• bu"-n an ın ı erı çı- an esıcı ıse : ni a ma göstermek için evden çıkıp kesenin içinde, üzerinde kendı' adımla ya- h k ... -

kardılar - Yahul dedi. Sen deli m· ld } · ·ı y k 1 oynunu opardıktan sonra oracıkda külerek çemberin yukarı tarafı halının 
.. 

1 0 un pazara gıttı er. an esici baktı ki zen· zı ı bir de gümüş yüzüğüm vardı. yolda mutfağa girdiler. Ocak yaktılar. 
Yine hayretle gördüler ki ikisinin de yoksa latife mi ediyorsun. gin bir fi renk öte beri almak üzeTe pazar4 Hakim, Firengin üzerinden çıkan ke- Hırsız, yankesiciye: üzerine dokununcaya kadar eğilirsiniz, 

hindileri yarım hindi ve birisi hindinin O kadın bunca yıldır benim nikahlı da dolasıyor... Hemen yanına sokuldu · h . d k b tekrar doğrulursunuz. Bu hareketi de 1 O 
senın mu tevıyatını ö üp irer bı'rer - Sen dedı· Bu k b t t k d f k d 

sağ budu ötekl de sol budu.. karımdır ı k · 'likl b' d k ' · azı u a eş e ızarta e a te rar e ersiniz. 
· yan esıcı e ce ın en para esesini saydı. Doksan bir aJtındı. Kesenı'n ı·çı'n· el B d. h d Hırsız bu işe h t tt' V b" J 'k' · d b' k d T ur.. en pa ışa ın yanına gi iyorum. Fakat bu hareketlerin her türlüsünü 

ayre e ı. e oy ece ı ısı ara.~ın a ır avga' a. ş_ır ı. enha .. bir yerde saydı. Baktı ki den yankesicinı·n so"yledı'gıv· gı·bı' gumuı Y k .. h k ı_ 1 Arkad d di k an esıcı ayret ve orırn i e sordu: yapark d l 1 rild'v k 
- aş, e ·, sormak ayıp olma- çı tı. ı •çınde tam yuz altın var. Altınların do- yüzük de çıkınca hükmünu" verdı'. Parala· P d --L en, a a e er ge ıgi va İt derin 

un amma Sen ne d n g r s N'h t h k · · ld - a i'14liıın yanına mı> nefes almayı, adaleler gevşediği vakit 
.. re e e ıyor un.. 1 aye ırslZ: uz tanesını a ı. Doksan bir tanesini rı yankesiciye teslim etti ve zavallı firen- - Evet... d 

Yankesici : - Birader .. dedi. ikimiz de ayni şeyi kesenin içinde bıraktı. Ve kendi parma-ı gide hapisaneye yolladı. - Ne yapacaksın orada?... e nefes çıkarmayı hiç unutmamalısınız. 
~ Mısırdan elf orun ~öylüyoruz ve boşu bo§Una çene yoru· ğında olan ve üzerinde kendi adı yazıl- Yankesici paralarla beraber eve gel- Böyle derin nefea alıp vermeyi ne kadar 

. .. iyi yaparsanız jimna!ltik o kadar faydatı 

Masal masal icinde 
• 
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Faciayı 
tercih 

komedilere 
e en yıldız 

''Grip,, in ilacını da bulmuş: ·Her 
akşan1 bir kadeh şampanya içmek .•. 
Bir Belçikalı muharrir, cCebe)üttarık> tiyle severim. iki senedenberi bir çok _Tabii değil mi ya} Ben her zaman 

Eilminde baş kadın rolünü oynıyan Yivet filmler tekliflerini reddediyorum. Yalnız için ficia filmlerini tercih ederim. Gü
Löbon ile cCünahkar kızlar> filmi san- Cebelüttarık filmi hakkındaki teklifi ka· )ünçlü bir filmde oynamak katiyyen ho
atk3rlarından Rogc Oüşesnin bir kaç bul ettim. Bu filmi de Roje Düşesin ile şuma gitmez. 
temsil vermek üzere Brükse1e uğramala~ oynadık. Bu aırada Galeri tİ)13.trosunun elbi~ 
rından istifade ederek kendilerile tiyat~ Biri kadın, öteki erkek olan bu iki yıl~ sccisi Yivet Löbonu giydirmek üzere içe

ronun giyinme odasında bir mül8.kat yap- dızın çok iyi anlaştıkları, zevklerinin bi- riye gelmişti. Onun için artık yıldıza baş
mıştır. Her ikisi aslen Belçikalı bulunan ribirine çok yakın olduğu muhakkaktır. ka sualler sormama imkan kalmadı. Bu 

bu iki sanatk9.rın söylediklerini kısaltarak Nitekim Yivet Löbon anlatmakta devam sefer Roje Düşesni suallerime boğdum. 
alıyoruz: ettikçe bu nokta bir kat daha meydana - Geçen ıene slze rasgeldiğim va-

cPerdenin son sözlerini dinleyip son çıkıyor: kit cGünahkSr kızlar) filmini yeni bitir-

alkışlara iştirak ettikten sonra alelacele - ikimiz beraber çevirmek şartile ye- miştiniz. O günden beri neler yaptınız) 
yerimden kalkarak eski Galeri tiyatro- ni bir film çevirme için bir mukavele im- - Mütemadiyen çalıştım. Evvela 
aunun kulisleri arasına yürüdüm. Yivet zaladık. Bu filmin ismi cŞikago kaçak- cAsya üzerinde fırtına> cCebelüttarık> 
Löbona, beni kabul edip etmiyeceğini çıları> olacakhr. Sakın bir gangster fi}.. clhtil8.f> filimlerini çevirdim. SanatkAr
ıorduğum vakit, giyinme locasında bek- mi zannetmeyiniz; bu çok İçtimai bir lann kendi çevirdikleri filmin aleyhinde 

liyeceği cevabını a1mıştım. Kapıyı vurup filmdir. bulundukları pek görülmüş şeylerden de
içeriye girdiğim zaman sevimli yıldız bu- - Binaenaleyh mevzuu da hoşumuza ğildir ama c.lhtilB.f> filmini hiç de beğen-
gi.inlerde kendisinden hiç ayrılmıyan gider. mediğimi size söyliyebilirim. Sonra, son 
partöneri Rojc Düşesin ile yanyana otu- günlerde cSeferberlik var> ismiyle bir 
ruyordu. Ben caizi gördüğüm için çok 1 ,,., 1 film çevirmek üzere bir mukavele imza-
memnunum> cümlesile karşıladı. ı • . Jadık. Bu filme Erih Fon Strohaym da 

ilk konuşma mevzuumuz sinema değil, ı .. :._ iştirak edecek. Maalesef Yivet bu filmde 

gTip oldu. Çünkü onlar da, ben de gTibe: ~: ~ rol almıyacaktır. 
yakalanmıştık. iki sanatkar, hastalıkla- : • a. - Bu isim hana geç.en senenin Eylül 

\ ·= iiirL ayı İçersinde Avrupanın geçirdiği tchli-nna rağmen, iki günde dött temsil ver- t 
keli vaziyeti anlatıyor. Filmin mevzuu 

mek mecburiyetindeydiler. Bu temsillerin ' == / bu Eylıil buhranı mı olacak) 
tehiri imk&nsızdı. Çünkü her ikisi de = 

- Evet, mevzu bu buhrandan ilham 
mukavele ile Paris stüdyolarına bağlıdı· ı -

almıştır. Bu filmde ben bir sinema yıldızı 
lar. Belçikaya yalnız iki tatil günü için 

, rolünü oynuyorum ... Bu rolü oynarken 
gelmişlerdi. Fakat hastalık sanatkarla- Eylul seferberliği içersindeki hatıralarım-
rın neşesını kırmanuşa benziyor. Yivet 
Löbon tatJı bir tebessümle: 

-- Gripin ilicını buldum ben, diyor, 
he~ akşam yemeğinde hol şampanya 

içerseniz hiç bir §CYİniz ka1maz. 

Ben müki.lemeyi asıl mavzuumuza çe
virmek istiyorum: 

- Sinemadan bahse başlamazdan ev
vel, ne kadar zamandanberi tiyatroda 
oynadığınızı söyler misiniz) 

- Bu akşamdanberi. ilk defa Brük-
11elde oynuyorum. Burada halk çok se
vimli, bizim gibi acemileri bile alkışlı

yor. Fakat münekkitler çok zalim adam
lar ... Bu bahsi kapıyalım. Tiyatroya de
vam etmek fikrindeyim. Arkadaşımla 

beraber daha bir kaç piyes oynamağa 
• • 1 

ıuyebm var... , 
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.~ Sinemayı bırakıyor musunuz yok-ı 

- Bilirsiniz ki hen sinemayı, oynıya
cağım senaryo çok hoşuma gitmek şar-J O.i :<a de H avilland pijama kıyafeti ile 

Yaralı Kartal 
Clark Gable 

Mirnaloy - Spencertraey - L. Barrymor 
hüli\sa edebiliriz. 

Amerikada büyük bir tayyare fab
rikasında tecrübe pilotu ve dünya sürat 
rekortmeni o1an Jim1an yeni ve çok sü
ratli bir tayyare ile kendi rekorunu 
kırmak isteTken büyük bir çiftliğe in. 
mek mecburiyetinde kalır. 

Çiftlik sahibi kızla tanışır ve sevişir. 
Onu da alarak en yakın bir şehre götü

rür ve evlenirler. Fakat dönmesi gecikti
ğinden kızan patronu işinden el çektirir. 
Amerika bükümeti tayyare mill1 bayra
mının sürat müsabakasına giren Jimin 

tayyaresi havada ateş alıyor ve onu yer
de seyreden karısı müthiş bir sinir buh
ranına kapılarak bayılır. Müsabakaya 
istirak eden tayyarecilerden biri yere 
d.üşerek üç çocuğunu yetim bırakarak 
parçalanır. Çok heyecanlı ve çok ente
resan olan bu filinin mabadını okuyucu
lar perdede görmek istiyeceklerinden 
yazmıyoruz, hararetle tavsiye ederiz. 

dan da istifade edeceğim. 

- O vakit Belçika ordusunda mıydı-
nız? 

- Hayır. Fransız ordusunda ... Va-
kıa annem ve babam Belçikalıdır ... Ben 

de Bel çile ada doğmuşum, fakat Fransız 

tebaasıyım. 

Daha fazla konuşmağa imkan yok. 
Anlaoıılan ısanatk8rlara elbise giydiren 
kadın, aktörlerin muharrirle görüşmesine 
taraftar değil. Pek de nazik olmıyan bir 
ifadeyle artık locayı terk.etmem lüzumu
nu bana habr)atıyor. 

Locadan çıkarken, Roie Belçikaya 
gelmişken babası ve hemşiresi ile görii
oıeceğini söylüyor. Yivet ise arbk Ski ile 
kaymaktan vazgeçtiğini, onun yerine ki· 
ğıt oyunlanna merak aardığını an1ahyor 
ve cinsan kumarda yalnız parasını kay
beder, halbuki kayarken tepetaklak dü
şüp canını kaybetmesi ihtimali de var> 
diye kahkahalarla gülüyor, 

Bir kazadan doğan 
senaryo 

Henri Janson müessif bir kaza geçİ.J
di. Dağ •porlan yaparken skiden dü~üp 
bacağı kırıldı. 

Bu maya müessif mi demeli, yoksa 
dememeli mi? Çünkü kendisi hastaneye 
kald1nlınca, orada gayet güzel bir .enar
yo yazdı. 

Kendisini ziyarete giderken 
Henriye sormuş: 

- Kaybolan zamanlarınıza 
ediyor musunuz) 

- Bacağım kınlmadığına göre değil 
de, bir senaryo vücuda getirdiğime ıe· 
viniyorum. 

- Senaryonuzun ismi nedir) Henri 
Janson gülmüş: 

Kaybolan zamanlarda yazılan bir se
naryoya kaybolan zamanlardan başka 
ne isim verilebilir? 

Gorges Lacombeun sahneye koyacağı 
bu senaryoyu, bizzat Henri Janson oy
nıyacakhr. 

dasıdır almıı yÜrümüş. Hatta bunlardan 
birisi de Avrupaya gelmiştir: Uçan adam~ 
!ar. 

Metro Goldvin Mayer .ıirKe1i her se
ne yaptığı üç büyük ve Süper filimden 
biri ve en büyüğü olan bu filimde kum
panyanın en gözde ve en çok para alan 
dört büyük sanatkarı oynatılmıştır. 

Tayyarecilik ve teknik kısmı Amerika 
Birleşik hükümetinin memur ettiği en 
meşhur tayyareci ve mühendislerinin 
nezareti altında yapılmıştır. Metronun 
en büyük kozu olan Glark Gably bu fi-
1.im için ayrıca bir mukavele yapını~, 

aylığından başka 150 bin dolar almıştır. 
Bugün kültürpark sinemasında göste

rilmekte olan bu filim her seviyedeki 
halkın hoşuna gidebilecek bir tarzda 
yapıldığından dünyanın her tarafında 
~imdiye kadar hiç bir filime nasip olmı-

Hughese ait filmler arasında, cUçan 

----------------- yıldızlar> diye bir de kadınlara ait film 

Küçük haberler 
Almanlar Fransız fil imlerini satın alı

yorlar. fakat iki şartla: birisi filmin ar
yenler tarafından çevrilmiş olması, ikin
cisi de filimde ahlaka, edebe mugayir 
şeyler bulunmaması ... Fransızlar bu şart
lar altında çok müşkül vazjyete düşüyor
lar. Şartların birini temin etseler öteki 
açıkta kalacak ... Onun için kendi artist
lerini Almanyaya göndermeyi tercih edi

yorlar. 

* Holivuddan gelen haberleTe göre 
Hughesin ve Jeyms Korriganın kanatlan-

bulunacağı söyleniyor. Sakın, Katerin 
Hepbörnün, kocası dünyayı dolaşırken 
onunla havalanan gönlüne kinaye olarak 
yapılmasın bu film J 

* 
Norma Şerer kıyafetini değiştirerek 

Nevyork hastanelerinden birisine tedav· 
olmak için yatmıştır. Artist Vinterd 
Kony isminde olduğunu söylemiş, fakaı 
kendi hususi katibesi artistin hastaneye 
müracaat ettiğini gazetelere haber ver· 
miştir. Norma Şererin ha•talığı o kadar 
ağır olmamakla beraber Holivudda bir 

Güzel kadınların güzel 
sırtları ne iş görüyor? 

Hiç buna ihtimal verir miydiniz} Ka

dınların güzel sırtlarının resim için ideal 

bir tual vazifesi göreceğini tasavvur eder 

miydiniz) Bir Fransız artisti, ilk defa 

olarak değilse bile kadınların çıplak sırt

larına karikatürler yapmak merakına düş· 

müştür. Ve bu merak pek çabık taraf

tarlar bulmuştur. Size bugün verdiğimiz 

resimletde gördüğünüz ressamın güzel 

bir kadın sırtına çizmİ§ olduğu karikatü

rün kadın tuvaletine bir süs gibi ilave 

edilen kollarla adeta ikinci bir insan tipi 

yarabnışlır. O suretle ki arkası resiınlen
miş, karikatürleşmiş kadın yürürken sır

tına yapışmı§ bir erkek arka arka yürü .. 

düğü zehabı hi.sıl oluyor. Balolarda ka

falar dumanlandıktan sonra bu manzara

nın çok eğlenceli ve garip sahneler ar
eettiği söylenmektedir. 

·yıldızlar arasında tenkid 
Bir Alman yıldızı, Norma Şerer'in oynadığı Mari 

Antuvanet rolünü beye·amediğim söylüyor 
Dorotca Vik çok tanınmış bir Alman 

yıldızıdır. cOniformalı genç kızlar> filmi 
bu yıldızın harikulade kudret ve muvaf
fakıyetini bütün dünyaya tanıtmıştır. Bu 
şöhret Almanya hudutlarını çoktan aş

mış, kendisi pek az yıldıza nasip olan 
ptt1ar içerisinde bir kaç film ç.evinnek 

c.Dorotea Vik Parisi çok seviyor. Bu, 

nezaket olswı diye söylenmi~ bir söz de

ğildir; bir hakikati ifade eder. Yıldızda 
Paris sevgisi o kadar fazladır ki bir ıe· 

yahat münasebetile yalnız üç aaat kaldığı 
bu oehrin planı üzerinde her tarafı öğren
miıtir. Bugün Parisi bir Parisli kadar ta-

üzere Holivuda çağrılmııtır. Holivutta nıyor. V'k' 'deal' p . 1 k 
· ·... . . . . Dorotea ı ın ı ı anae ge me , 

çevırdıgı ıkı filmde Amerıkada da mu-, .. d I d 1 ak b'lh 

vadis yağmutu başlıyor. lk.i saat sonra 
ılzi o adamla nipnlandırıyorlar; yirmi 

dört saat sonra evlendiriyorlar; kırk ae• 
kiz saat eonra boşandırıyorlar. Bu Holi• 

vutta yabancı artistler olmasa bir hafta 
geçmeden mukavelemi boz.ar kaçardım. 
Bereket versin ki ben gittiğim vakit Mo, 
ris Şova]ye orada idi ... Moris ile konu§" 
mak tatlı bir zevk oldu doğrusu ... Sonr• 
Piyer Blanşerle karşılaıtım. Sonra Jaa 
Müra ve Annahella ile aynı vapurda ıe· 
yahat ettik.> 

ffak . . Fransız stu yo ann a ça ışm • ı assa 
va ıyet kazanmış, fakat Amerikan sıs- . 

1
.• .. ·ı kh. 

· . . . . Marı Antuvanet ro unu temsı etme r. 
temının zaruretıne ınkıyad edemıyen yıl- N Şe f d Bu rolün orma rer tara ın an oynanı-
dız Berline dönerek öz yurdunda filim h klini beyenmiyor. Filmde tarihi de
çevirmeği tercih etmiştir. Yıldızın Berli- k:r~ meydana çıkarmaktan ziyade Kra
ne dönüş sıralarında Berlinde bulunan 

Dorotea Vik bugün Berlinde cdör
düncü hiç gelmiyecek> isimli bir zabıta 
filmi çevirmek üzeredir. Bu film hiteı 

bitmez Cü•tav F rölih ile beraber cyalan> 
isminde ikinci bir film çevirecektir. 

bir Fransız sinema muharriri yıldızla gö
rÜştüklerini şu suretle anlatıyor. 

Grace Moor'ım güzel bir pozu 

insan yiyen balıklar 
memleketinde ceviri

len bir f ilı'm 
Hilkatin en hunhar hayvanı, en vah~i 

kuşu, en müthiş yılanı ve en korkunç 
timsahı nedir bilir misiniz? 

- Brezilya sahillerinde yaşıyan bir 
nevi balık J. 

Bu dünyanın en vahşi balıkları Ama
zon nehrinin deltalarında bulunur. Ba
zan nehir kabardığı zamanlarda, hu 
korkunç ıııablilklar içerlere kadar gider
ler. Bunlara insan yiyen balıklar denir. 

lşte, Amerikanın bu korkunç hayvan· 
1 arının ya~dığı yerlerde bin tehlike için
~e bir film çekilmektedir. Amansız mü
oadelelerle dolu olan sahnelerini, heye
can1a seyredeceğiz. Yeni film, tanının!§ 

Fransız artistleri tarafından çevri1mek. . ." 

liçenin talihsiz hüviyetini tebarüz ettir

mek lazım olduğunu söylüyor. 
Y ı1dız Holivuta dair düşüncelerini an-

i 
latırken diyor ki: cOrası şirin bir şehir; 

fakat havası bizim havamıza benzemiyor. 

\Orada ilk defa Mişel Lest ile Ninni fil-/ ., .. '"""'" 
mini çevirdim. Sonra yine meşhur bir ar
tist ile Lintbergin oğlunun kaçırılmasın
dan ilham alan cMadam Madelenin oğ- 1 
lu Zode? > Filmini ç.evirdik ... Amerikan 

sinema~ı tekemmül itibarile harikadır. 1 Fakat Amerikalıların reklamına taham-
1 mü! mümkün değil... Günde üç defa in-i sanı gaz<tecilerle görüşmeğe icbar edi-1 

I yorlar. Seksen telgraf imzalatıyorlar. El
li mektup yazdırıyorlar. Beşyüz kişiye 

gösteriyorlar. Hem bütün bunları yapar- 1 

kcn en küçük hareketlerimi bile takip 

'ı ediyorlar. Oç gün sonra İnşan makine 
olup çıkıyor. Ya halkın merakı!. Yemek 
yiyişirnden, uyuyuşuma kadar her ~yimi 
tetkik etmek istediler .. Bu çekilir işken· 

ce değil. doğrusu ... Sonra dedikodu.·· Jt:~~~!!!JS;:':::::;;::;::;.,ııİİİliiiııı..illli 
Birisile be1' dakika görüştünüz, bir erke- A 

1 ğe gülerek. •elf>m verdiniz mi derhal ha-1 

Nobel'in hayatı 
filme alını yor 

Jandark, Rasin ve Lafayetten sonra, 
şimdi de sinemacılar meşhur lsveç 8..limi 

Nobelin hayatını filme almayı düşünü-

Piyanist Paderevski 

Trakyada 
iktısadi durum 

Edirne, 4 (Husus!) - Trakya bölge· 
sinin Ziraat ve iktısat bakımından mah. 
sula!. mamulat ve iktısadi durumuna 

yarlar. göre her birinin canlı nümunelerini vo 
Sinema, çok geçmeden meşhur adam- tipik olan maddelerini cami olmak üze

lann bir nevi hayatı haline geleceğe ben- re büyük bir ziraat müzesinin tesis edil
ziyor. mesi kararlaşbrılmıştır. Bu hususta ha-

Alfred Nobele insan muhibbi derler. zırlıklara başlanmıştır. 
Ne gariptir ki bu dünyanın en büyük kim· HUDUTTA GÜMRÜK BİNASI 
yagerlerinden biri.oi olan insan muhibbi, Edirne, 4 (Husus!) - Bulgar hududu 
ur! harplerin belkemiği olan dinamiti üzerinde yeniden bir gümrük binası ya

keşfetmiştir. pılmasına karar verildi. Bina için uy. 
Nobel hakkında yapılması taaarlanan gun görülen yer istimlak edilmiştir. Ya-

film, meşhur kimyager 't bir çok eah- kında inşaata başlamlacaktır. 

neleri canlandıracar., . imyagerin icad- Edirne, 4 (Hususi) - Uzunköprü İS· 
lan, hususi hayatı, ve mükafatlarına ait tasyonunda yapılacağını evvelce bildir

aahneler bulunacağı muhakkak, fakat diğiın gümrük binası ile memur evlerl
acaba 
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Kara Yazısı 
Bayan ''Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç Yıldız 
-30-

Köy mekteplerinde göze 
çarpan bazı noksanlar Kızları 

Vücudu saflam, kalası aaflom, karekteri 
aatlam, iıinin eri bir kö ylii yetİftirmet için 

dikkat edecefimiz noktalar 

Yeni Asınn büyük tetkik anketi 
-53-

ölUaffe anına lıerbaqi bir b.Q-van. cuğu aboca pek .evindi. Hemen benia 
bir böcek ~ya bir kannca aelcliii a- gemime kOfUP welcli. T elifb bir haldeı 

Vim, yelıaa 6oicama Jefil, 6.y ...... ;.. • .ı.e.ldi. Beni fa- ıwa bu öniyle derhal bay.anı yakalar - Mauı ... dedi.~~ aktam Fıçı ada· 
.-ai1f1i lııaoıınl •• F,,,_, MlufliiH nanaılıian 6ıı t.=.1,,_.,,,,_ ve ölii71e ded..I hapuu gömerler! Bu- lanna laanıket e1melıy1Z~ 
~ 6anqıanaaılıın. Mrılrlü bq, •örecelı o&a,.. • 

1 ı.._ suretle ölünün ruhunu da beraber göm- - Niçia} 
iUr dela ~ h irlıiniıt 7Ü • G~ ~- 6ofalan ,.. Köy mekteplerimizde &öze çarpan 3 - Köy mekteplerinde bugün Pl'OI- miit olurlar! - Sihirbaz çocuiu getirdil . 
dnttle lnrtJıacaia fairi tedıilr dehi ohmf )W'Ule dolwna lroy. noksanlardan ikincl bir yazımda tekrar ram harici yaptırılan beden hareketle- öll b. tedbir -.ye.inde Mabat& de- - Peki una neye F IÇl adalanna Ki 

ediyordu. rmqta. • 1 bahsedeceiimi yazmqtım. Eski bir kal- rinin program jçiııe alınması ve yaptın- nilea öbür ileme prek keodi.i ve gerek diyoruz) 
- Alerin Wlll 6e ~· ~e; -Bf!"I tt ":;!J'Of'= dedir, bir pyden maksat ne ise htıknm lacak her hareket ve oynatılacak her ailem efradımn tam bir kalp iatirabatile P~ua gayet esrarensiz bir tarzdı 

4i. Ben bile 6a cenabet Vialriyı .. Ded .... 6 A.,,, ,,:,,,, 'j," he • ona göredir. Biz de köy mektebinden oyuıı için izahat ve tafsilAt veren bir ta- P:ler. Polinezyaldarm bu öbür dünyala- yüzüme b.ktı. 
..,.;. irfiiin ~6i iprnaiyoıanL ..,,,. ~1_.ı• em ye- mabadmuz ne ise işi o yönden tetkik limat yapılması.. nnua metl.ali de S.Uvay ad81U"" iizeria- _ Maal ... Bu &'J Paha - PoM.laruı 

Ba iltilot /aoywlttı .-;. Dar, canla 
1111

!"'° edeceliz. 4 - Şehirde mektep çocuğunun sal- deki volbna aizadal içtimaı oradaclırl dedi. 
ama barJafı felırar Jıulalılarana 0,. ,_ aaalime eadece fa cevabı Mektebe aldıiımız köy çocutunu ne lıjı ailesinin ve mektebinin kontrolU P~a da bir kabile reüıi öldüiii -Pollua, dedim. Vakıa ne olur• ol· 

wötiiniim. oerdı: • yapacalız? altındadır. Köyde çocuk Allaha emanet- zaman yerlilerin matem ve vaveylilan 9U1l 8e1Ünle fU gizli Poba. Pohu &yinleft. l~lriye lraılrnların erlıJılerJen. -H~en ~8!' .,._ Vücudu sağlam, kafası sağlam. ka- tir. ŞehiMe hasta çocuk paralı, parasız fnkal&dedir. O vakit ölünün batana yal- ni sörmiTe pleceiiml ... Fakat iman at. 
itala dayand~ 6en • lıem!.1 1 ra JaJaa_ çalı 1'~~6,. • rakteri sağlam, işinin eri bir köylü deiil doktor da bulur il.Aç ta.. Fakat köyde mz aile efradı deiil bütün kabile topla- dün:rilere hüldimetin ne ceza yaptıilm 
ali hayatımın tecnıbelen oe 1'0- Beynımden .,._ .... nar- mi? hasta çocuğun ıstıraplan ancak konu ım Hele ölen. bir L-- kabileye bükme- .• bil" • 1 B"ız L----'ar L:.. bir çoc:a-

L!I!---- "-..J it d" · -.. ıyı ı ınm • • . ~au --. riifleri ile _.,,._. ...... "Pe . OOat'· am: • .. ı.._.._ Bu mühim ip başarmak, becermek ve komşunun salık vereceği kocakarı il.Acı den büyük bir reiae 
0 

vakit matem me- .. günahh olacağını bbal etmeyizl ••• 
da erhlderle ,,.,,.,.,,ım .lıi~ bu~- Di.z kapaklarım titreınege .,..,- istendiği gibi münevver köylil yarat- denilen şeylerle dindirilmek istenir. ruimi daha muazzam olur. Kabileler :=aenaleyh bu çocufu, ne iç.in olduiunu 
lar hardalı hardalı rakı ıçtılı!er_ı ladL r • mak kolay iş değildir. BUyilk iktidar, Hakikat bu merkezde olunca köy araauıda)d her türlü ticaret. harp, huu- bilmediğimden dolayı. 'beraber götüril· 
ue bir f#!Y de ~Jıların! _ıltı - - Haya •. H".YIJ".··. Y~dı~ yüksek meziyyet, tükenmez hamiyyet mekteplerindeki her çocuğun yılda bir met gibi münuebet tatil olunur. Bütün rüzl ... Fakat n..-alhyı öldünniye uıteb-
ltarla .ö':'er_lerdı. Fakat bızımle ~z.. lktaetmipinisdır.. en ve feragat ister. Onun için öğretmeni kerrecik olsun umu~ sur:tte n:ticeyi kabileler hep birden bir ölüm dansı ya- b6a ettiiiniz talcdiTde bana mO..ade el· 
beraber ıflıi maaaaında ue daha auı tanunıyoram- •1,. yalnız bırakmamak, onu, kusurlarını deftere yazmak suretiyle cıddl bır mu- parlar ki bu dana bir ölüm senfonisi ita- • ... • vve1den eöylemel 

.. CÜ fİ~e JHUO derler Ve lal- '?iye lıelıeleJim oe sonra 
1 

aoe aramak için değil şevk ve gayretini ar- ayeneden geçirileorek do.ktor~ ~ğlık dar heybetli ve muhteşemdir. =~nd:;:n,~. Pohua gayet ib-
eo ,Jerl';!~ı. _ ettim: • • • Ko. tırmak için sık sık yoklamak ve muvaf- defterine> yazacatı. tavsıyelenn öjret- Büyük kabile reislerinin ölümlerinde. Iİ9celine bir iıltihza ile y(iziime bab,.or-

Ba lriifülr nolıtaya nrcuı daf - - ~en! eolı bir ~,,i'h~ fakıyetine yardım etmek lizımchr. men tarafından takibi, ve sağlık duru- bütün kabileler arasında her türlü met- du. Buna ben 90ll derece linirlemniıttia 
liiğii ~ İfOTd dtİ/rlen _,.. yi- .,_ llİmdı ~ "'~ _ bir Benim dilfllndutOm yardımJanW, munıla hususi muayenesine lilzum gö- ııulı,.t .. ça1._ aôt bUyGk bir ıoLu N 

1 
Niçin 

,.. 1nr:-ı...L- ----'en deoam eJi- fır. Göriffijiimid eoım• öa......tmenin phıl bir istifadesi yoktur. rOlenlerin teşkil ediecek bölge Maarif ilin edilir. o derecede k1. mesel&, lngi- .- e lauauyd~nuı:_~~ c:enp nr 
- ...... TSW•' alıanJal _.._ &A"' ·-"-~ 1 a. ... A L•-•- usul . mıyoraun ..• ıye UfA1Suuım. 

,.,..,L \'._ .. - t Unutmıyalım Jd m .... ~etln. verdi- doktor uıs........ Sl!VAUWı ve nızam 1iz kralı birinci Jorj öldOiQ zaman bu . . lamıld ad 
Vioii ,,_,,.,_ 6ofal-lı ibe- - BiTllED - ili zevld ~ lılr maddi -t ,,.... • al- aluunası. adaluda bhilelerin Hn eıdkleri matem Pohua '::"nd:...ı... ı. ~ 

,. iJi. Balo .,.,_ ......,_, = mez. Aptlda IUDfW'OladJtua. belki ı... 5 - Köylerimizi gezip tozanlar pek -..ten ,...ı;ı.,ı,, h;ç hirioi bal ,,ı;..ıı.. Sonra~ d". Bç.: .ı: doin 
6ir hoparlör 1wıy1ardı: Romrnya hariciye sıt göril.nen nomnı •• birer •wk1ı1t .. m bilirler ki kHylerimizde temizlik • ıünceye kadar en ufak bir • bile etini üstilne k1r;,;;:p tap~ ;~ ~ a • 

- Hananlta •• ~.. Koli7- tır, dUşünUlmeğe değerler: mücadeleye değer bir mevzudur. Ço- eürmemif, bir çok aclaludaki büyük ti- uzanara u - 0 u etmc:e po 

yon JatrJmaiia 6afladL Elinide- nazırının VarfOVO· 1 - Köy bdmlarmm çoculı: balrunı cuk mektebini temiz, bahçesini temiz, """" ........ eleri illi. eımı,lerdirl... ı..ı. d . Se Cin ( ) -
iri numaralarla Kotiyyon odtl6Ula • l hakkında tenvir ve irpdı. cAna rah- her şeyi temiz görmelidir. Temizlik su Ben bekar kulübünden bu derin hay- - Maul... edL n i K 
miiracaat edinU oe namaralannı- dakı temas arı efTO• minden olmasa bile dotuşundan itibaren demektir. Içme~ ve yıkanmak için bol retle çaktıktan 90llra ııilıirbazla baran b~ çocuiwıun can~e mewa)9111l ••• en· 

• • B" f. • / mzirilm" si edirilm · i · ·ı bul kt ıhh ha dı canını d8'8mntiyonunl .• aı lıaybetmeyınu. ır saat aonra fında fe ırr er çocuğun e e , Y esı, çın - suyu unan me ep s at ve yat tok.UflUran Pobua yanıma yaldqta ve 
piyan(lo çelıilecelı. AYFADA _ ınesi, geydirilmesi, yatınlması. kaldırıl- kaynatı olur. Koea bir mektep yaptınp sevinçle: - Hayırl... • 

Mahlia bey, #rendi 6ardaiun bi- - BAŞl"ARAFI 1 
INQ S . ması, yıkanması, oynatılması, ve salresi suyunu ihmal etmek süslü elbi.se içinde _ Mau!.... Silılrbaz mil§külUmüztl - Halbuki P~u - Pohular benim bir 

tirdilıten aonra: esas gayelerinin ve metodlannın bırleş- hakkında köy kadmlanna muayyen bir hasta yaşatmak gibidir. Ben mek- halletti: otuz .edefc makabil iki çocuia beyaz adama lyınlere ııoktuiumu anlı-
- Seroet •• dedi. Sen burada mesine, hem de bazı maddt meseleleor günleorde muayyen program dahilinde tep~ su deyince kuru bir musluk, bir verecek! .•• dedi. yacak olurlana ben de .en de Mahatada 

dflJ' •• Ben Kofiyyon alıp geleyim. hakkındaki müşterek telikkilerine mU. konferanslar verilmesin!ıı mecburiyet ~ bir tulumba anlamıyorum. Yaz rdhakib sihirbaz. Pohuaya vadettiği- aohıiu alırız! 
Sona lıalınalı donalıalırıs. Eyi teniddir. Ananevi siyasi iştirakten bq- altına alınmasL. Çünkü çocuğuna bir mş yıkanacak yerleri de bulunan su~ ni yapb. Bekir kulübündeki ziyaretimiz- Pohua, ikinci defa bana ölüm tehlike
Kotiy70nlar lıapanın elinde lıalır. ka Romanya ve ~ehistan arasmd~ ~una mendilin lüzumuna kani olmıyan iç te-~ den iki gün sonra oranın yanm baltirele- .inden bahsederken yüzünü gene mütlüe 

Ve sonra yanandan ayrddL vadisinde vaziyetin kat'I olarak ıstikil- mizliğini değil yüz, göz, ağız, burun te- 1 - Kay çocuiunun her şeyden ön- rinden birinin doğurduğu ikiz çocuklar- bir ciddiyet ve harikulade bir korku bp
Koliy~ daldan oda 6iilenin rı meselesi hakkında da görüş birliği mizliğini bile düşUnem.iyen anaların ce kendi varlığım korumak llizumuna dan birini Poha.y:ı getirdi. Pohua ço- lamqb. O, kendiainin deiilae bile benim 

lartı tarafına geliyordu. Dnii varsa da ve yahudi muhaceretinin bir tenviri ve irpdı 'bence gidilecek yolun kani isek ve köy mekteplerine bunun _ mutlaka öleceiime emindil ölüm te!di-
...ı.,.r gibi "'1ılaWJıtı. Her lrea nb:ama bağlanması hususundaki gayret- yarısına v~k demektir. ilk melde- lclB. lümml• ftSltaluı da veraıdyorDk ve yeti§tlrdilf mahsullerin derllerinden kesi beni heyecana dütürmekle Le.._ber 
Waoa daldan oyıuecalıların en lert de mütesanittir.• bin muvaffakıyetinde annenin büyük cSıhhat ye içtimai muavenet veklletl anlamalı. Şehlrliniil gftzelliğine, sesine büsbütün merak.unı artbrdığı için Pobua-
eyiaini almalı iatiyorda. Dlidiilıler tesiri düşünülerek bu yolda kuvvetli tarafından Def"dilip hastahklarııı na- hayran kaldığı kuşları köylü ziraate yı daha sdu tehditlerle .öylebneie te-
ötmeğe, lraytan hnltılan, f'llçal- . bir adım atılmuı IAzundır. 111 ve neden geldiilnl gösteren ve l8tas- yaptıtı faydalan dilfilnerek sevmeli. fe1>büs etmekten. onu büsbütün tetmek· 
im ialemeie bafla.clı. Kayralıla. [ B O R S A ı 2 - Gazeteolerde ara sıra şehir mek- yonlarla postahanelere bol bol yaplJh- Şehirlinin ne solU)t mahlQk dediği, sev- ten çekiniyordum. 
püsküllü, ayna lıll'ılrlaTı yaplffad- teplerindeki fakir çocukların karınlan nlan temslll levhalar ve bwalara ben- medllf iri gözlü Jnsanlara aman ne pat- Fakat Polıuanm .özlerinden benim 
mıf btqlılılar o haftan O btıfQ do- doyurulduju, sırtlan geydirildiği resim- zer Uiflerin her k8y mektebine de gtin- lak gödU n diyerek çirkinlikte benzer cinler tarafından çarpdarak mı, yoku 
'laf ıyorda. • . . üztiM lerle gösterilir. Bu cömertliği yapan ha- derilınesinin temin ve usf1l ittihaz edil- tuttutu lturbala11 kHylU ne faydalı ne bizzat Pohu - Pohular tarafından ma öl-

Balo aalona flmdı benım ç~Jı.. yır müesseselerinin kollarını daha faz- mesi. sevimli mah.14k diyerek kendine yar - düriileceiimi pek anlıyamıyordum. O. 
lalı zamanundalıi bayram yerıne 59 Alyoti bi. 18 18 la açarak aç, yoksul, kimsesiz bakımsız 7 - Hayvan ve nebat gibi köyde bu- dımcı olduiwıu bilmeli. Ayinlerin Faça adalannda yıapdacafnu 
dönmiiffii. Ve içlri.. harada olan- 20 F. Soydan 16 16 köy çocuklarının da sırt ve karınlarmı lunanlardıuı maada bütün ders vasıta- .Madamki iş böyledir, şu halde köy ço- öirenitim ise beni billbütün k)'9Cana 
ların hep.inin fGUl'UnD aaltmlf 79 YekQn düfilnmesi.. Yahut köyde bu .iflere be- 1aruwı kör :mekteplerine de verilm-.. cuju ımktepae *8atı9 fqdalı ~ ~ enketmitti. 

oe hep.ini çoealr yaprrllfh. 666606 F.ski yek1ln kacak başka teşekkUllerin meydana 19- n1n temini. cBunı. için ölretmen J'8- h hayyularm, baceklerin \ımlsınıo Zira tam Faça adalannda yapdan iyin-
Ben, 6ımlara Jaltmffan iri ya- 666685 Umum! yekQn t i. . mesinin bir karara baiJanmaaı, Köy ratıcıdır, çocuk arayıp bulucudur> gibi resmini, ldmistnin ~ görmeli, .. ya- de ölüme mahkUın bir çocuiun aranmw 

mmda bir Na Jaytlam: N 7 13 50 çocuğuna yardım ederken bir ııoktQ'ı beylik fikirlerden vazgeçerek ey arat- pyışlannı. incelemeli, bir Mayıs böc. bana fevkalade manidar glrünmilftü. 

- Seroet ""'"!":· .Benden de N:: 8 14 hatırlatmak isterim. Köy çoculu ea çek madk ~~tinde ~~anlardan da isti- ha~~~blr~ Dunıunfl L-Je~'-~ telliblr Poliaaya adalarmc:la hiç bir •retle 
6ir Vuii i~ miauns, 9 15 altı delik, depk, parça parça olmut ayak fa e ç-erinla uaıanmuı> " - ueA.-& myamlak. "b1memifti Eauen hal" 

Sain weldiii tarala J6ndlim. No. 10 16 kaplarmdan hutalanır. Ih•'··acı 80 çok 8 - '.l'Urk klJy)Osl topralma balfıdır. hırsızdan, bir dUJinandan çekinir gibi yaı· &?'ruhi . "·nl . 0 ~ 
__ ,ı .. I..! _.ı_ı lr No. "'#· On "bi 11 Uzü" alamak kinm . nların k""kil .. k tına ae un ve fUI' u ınaa ann maan eti Hiç tanunaaı.,m 111r uacum:a ar- 11 18 50 ayakkabınadır. Bizim hayır mlleııaese· u canı gı sever. y y - çe esı ve o o nu uru - ._. . __ ,.. ih . al ril ıl 

No. tansa • .tı .. u t k daha "dir i bilmesi la Bunlar lAfl 1--- yeme1Uenne .... tam ve emez. P llftlln.. • • lerinde ucuz. fakat çok rardım gibi b$r yer "~ ırmanma eyı ı azım. a ou......., Fakat F JÇI adalannda hal böyle değil. 
- F alıat, Jedım, beyelendı, • kemiyet zihniyeti vardır. Ben aksini dil- der. Biz istiyoruz ki genç nesil, genç emek ve para ister. Bir mukavvanın ~ d" 

6en .uı tanımıyorum.. Satılık motosıklet şünüyorum: Eyi ve yoksula.. Köy ço- kl>)'lil köyUnll, toprağını daha çok sev- tüne bir Mayıs böceli iinelemekle .iş "· 
- Halılıınıs oar •• dedi. Sis be- kların f kiri · akk b dı- sin, ona bağlansın. Fakat insanı bir yen bltmeL Ne yapılmak IAzım geldiğini eı-- BunwJa beraber, ne olursa olsun vah-

• tanunasnnıs ama. Ben aizi Mücecldet denecek derecede az cu . . :;ı ;.. u:::. ay da 
1 

Çocyar u1' bailıyan yalnız güzel ve tabii mama,. babı bUk anlar ı,te bu qler için lil. ıi inaanlann gizli cemiyetlerinde mutla-
111 lr _; tanırım · kullanılmıt hiç bir inza söster- m~ ıçm ek uş gumklıu uri .= ker lar dejil, menfaatlerdir Köylü menfa- zumlu ~ta ve 

0masrafın temin edilme- ka bulunabilmek, bu earan da yakından ro _,,_ ... . k . Heri- Davitson esırgeme urumu çocu ar çın as . k . . -'---- L _JL• • • F 
Sonra balede ..,..,g yapan gar- memıt ço eyı .-J kuVYetinde postalları gibi bir tip kabul etmeli, bun- atini topraktan temin edecektir. Halbu- al. görme IÇln o -.-ın ueuu e~ iP 

--• markalı (7,l) barsirf. lan va lıklı ukla da ta · e -'·-- ]d toprak her vakit ve her yerde ada- 3 Uncll yazımda cmektepte inzibat> adalanna doiru açmak ta tereddüt etme---· !-1...! b" ot iJdet ehTeD 1&t ve ter•- r çoc ra num 'i~ 
- Hanımelendiye 6ir VU1U •• • ır m • j malı. Artık cKavaf işi> ayakkabılardan mın istediiini vermez, hasislik yapar. için du,ondilklerimi yazacajım. dim. 
Dedi. ŞClfll"'l!f lı~m~·· Eo- ıtle ~~le ':~~;_itte doktor vazgeçmeli: cAyağını sıcak tut ~ KBylll onu verlmJi yapabilmek için lf- HacıhU..eyinler 

oelô bu adam lıimdı H hem n~ MuhM~dd" Yılmaz. 1-3 (440) 1 serin> ata sözüniin sırrı anlaşılmalı. lemeainl. beslemesbıl bilmeli, topralm O. BOZKURT 
den tanıyordu. Sonra da Mahlıa ı m _ _ _ _ ___ _ az : . s -- - ·mz ---= a a naw www 

=--- t JDW Asilzade delikanlı, yarı milstehzl bir dilfürmek istedikleri saltanat tacmı tam - İtler 70lunda.. Benim ikbal yoluma 
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----- sesle : -ı.um-ı. ve..,. hıılda cılııa -1 obaok -..- lıoııoln1D de IZMIR A9LIYE MAHKEMESi 

DEM 1 R MASK E -Siz, dedi, hemen her ~ Kral mevkii 99l'eCe1ı: bir adam elbette çaka- iplerini tali elime veriyor.. Baariıet 2 iNCi HUKUK DAiRE.SiNDEN: 
On dördüncü Luinin kAlıt oyunl.:mna cakbr. DlmcJeter tilUme mükOm.. Onu Qame 39/554 
iştirak ediyorsunuz.. ftte bumda bu - Böyle bir adam mevcuttur Yon- mahkGm eclen1-ba eltndm 118 ben •- .. T•ahçopne No J de 
madalyayı onun 6nüne koymanız kAfl ~lr.. mam plfnae bala llBy~ bir bç NamazPh . nda 
gelecektir. Fakat şimdilik acele etme- - ICimdeıı ı.&.etmek lstiyomuı? kelime .. tip edecelim lll'lan ile kur- Faik ~ ~"hJ:'1 ib-

Bu•• yu·· k .h,. Dl yfn Hanriyetin Londradan d&ıUfünU -Oranç prensinden, Momenyar Giy- tulmuau bilirim.. Ve o uman bu 1a1z- 452 a tobk 11 de ~ lazı P.W. fa f) 1 Ve m a Cefa 10Dla bekllyellm .. Demin de aöylediilm gibi, yom Dö Nusaudan ~- Hol-I metimbı layık o1c1u1u mUklfata istemek kametgBl_u ~~ T=lr•n aübutu 
ı 03 talimatı size Ven Der Eden vasıta.siyle Jandmnll mU.stakbel devlet reisini, On için Ol't.cla ve nldpm olarak j.Jmz ze aleyh~ ~· .. H. ___ Lı 

- - .hı--111-.-ı. T ••• _._ ku-----.tı d L- 1raı ._ hakkında ıu aaYaaanın aav• ~ 
bilclireeelfrn.. ~UllÇ\l ---- ell YYCm ÜflD8DI _.....,_ • ~ • varabaa üdd • 

V bun neticesi olarak ta • Şövalye Dö Loren, Şövalye Dö Roban ve Protestanhim en buaretU ve wnbnl 29 Hazlraıı 1810.. ~ ib•.=ru ~ul ı 
Asllnde delibnh bir müddet llUStuk· I - Evet... e un paralarla dolmuş ve Marki d'Efyat hGrm.et ve tizim ile mOdefttnden.. Sizden babHdlyorum Yani yubnda bi1dlrdiilmk bldill • aleyhıa , ru~ • • 

bm 90Dl'a : • 1 bü: Fransa sahte eğilerek odadan çaktım. ~w. terden dokuz IÜD IOllra ParllW, Senldot me~n ~ . edilemıyerek bil& 
- Banri ... ~ ptiııoe.- De-1 bul ":°"ı.b.,. var _ör .. Fabl Bu oırado, ..-la • ddljlnl yırtm Do!tbnı., .......... pbıı wum. _......,,.. '°".'ii iade eılilmq : ... zabıta ~ 

dl, anun hakkında mleıin ne dilfiindü- bun ~cesi !arak harbe girişeceği bir top wt duyuldu. yet IFlmı belli etnwnek uter pbi 1-p- Bu-., knlm ye ... ıll nwdem S.. ~edi~ld~ bu i:.:: 
aı&.dr-ıı ıa---L i8terbn. un o ... _.,__de de"L--ı. " ...._ ...... __ m &ıOne ..a.11 .._et n..-..1._._ •L---..1.1-- tablla edil teyit --'f o m ·~ ;:-Ü ~ hep bir aimfen ce- sırada on dördüncü Lui büyült bir halle n:umı uaaaua, van ua-~ : Belki ...:kkm ft.......J• •-~ ::..a.. ___._. .. - -aleyhe ilanen tebligat ifaw W vu.ı•--:- ç...,., ıaefaletl matblt bir buhranı ile -Aziz domnn, eledi. Bak bekelım ne - ~ YW .. .uww. .. ~-.. ~· tahkik• 18/3/939 • 
vap verdiler : ve pua oluyor?.. AlWmı mnbdde. ...._ bwn ederim Bu pce WQm her tanıfı lfak IPl- Jm • , ~ • 

- Onua hokbMa wnlllbnlz brar ... I ~ Bu h- - eınlrle- lfolı...ı.ıa _,.giderek açta. ki ... lılr ııaa .- lıoaa wip oı- de y....,... 't !?~ ~ ~~ -'. 
ÖIOm ... dar. - e ilon.-ıyör declL Bir kqık krabıı F.rama tlıhtı Q ı inde htıldlmruı obak s.1cmı.n kibar alemin bCltGn adlme9- U11w• m ~mu ytmna 

-AJL. Soma?.. rimi ve brarımı Van Der Eden vasıta- - • limaııd. demirli bulunan tngı. olm adanı muheJrbk bucCln ~ .uı..a tJe dolu.. mezkurda lzmir ikinci hukuk mü-
Ş6valya Da Robma 8tiz üdı : siyle bildiririm. yengesini d birine ltitOrdO.. Anlap- zındennlda inliya ı.nı.Jat oı-Jdao. Kral 4la kendi _.. ve Ara)' erki- kameemde hazır bulunmw .bl tak-
- ...... lıloway&- Lul mevkuf tu- ŞönI,e Dö Loren fU mUlthaada bu- :! =: ~ bir an ene! İqil- F.ier Wr IOa ben kral oı-k --- Dl ile bu .......... idi. dircle hakkında giyap ~ ittiha 

tulduiu yerden kurtulursa onu clolru- lundu : .. lfoll•nd• l'rwaya tereye ayak hum•k için •belnn olma- Monsenyör Lui de On diWUDcG Lul B~ .ıoada w eatlad•Lw arasın- ?lunacaia Ye bu bllıptaki . davetiye 
ca •LAhey• • ~ Abl takdir- - ~-- bir biJe ~ aclmı aı.cut.r. da baba koluna llnrek dollpn Hami- ile cilve. apb mahkeme divanhane-
• oa_... Lalabı ..ıtamtı etrefm- bqa harbe glrifmek i4;in nud w-~ Bvet.. Onlar bir an evvel bizi tec- Onnj prwt &nan c1ö Nwau bByle yet D.qlter, Wr kralip gibi ıunır1an- sine talik edildiğinden müddeialey .. 
da bir tedhif hareketine ..-llL sile bulacak? olarak b ~ rid çalıpyorlar. Füat çok pfi1 hare- aöyler ve diifOııüı'bn kralm oturduiu makta idi. Bu gece kral yengesine kar- hin gerek bizzat ve prekae bir vekil 
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Sıtma üzerinde bir tetkik 
Yeryüzünde 500 milyon sıtma hasta- Sond denizinde kaybolmuş gibi du
sı var. Her yıl bunun iki milyonu mu- ran bu ada halkı nasıJ yaşarlar? 
hakkak bu yüzden telef Olmaktadır 

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı 

Bugün şu dakikada dünyanın muhtelif 
aksamında tam 5 00 milyon sıtma hastası 
\'ar. istatistiklere göre de bir sene zarfın
da bunlardan iki milyonu muhakkak hu 

yüzden telef olacak. 
Maamnfih, sıtma hastalığının ehem

miyetini yalnız öldürdüğü insan adedile 
ölçmek doğru olmaz. Çünkü o öyle bir 
illettir ki, hırpalndıÇı vücudun mukave
metini daha başka hastalıklara karşı azal
tır. Sıtma gören bir bünye çok daha ko
lay verem olur, çok dnhn çabuk frengi
den heder olur gider. Sıtmalı havalinin 
çocuk doğumu az, yavruların vefiyatı o 
nisbettc fazla olur. 

Sıtma, zannedildiği gibi yalnız sıcak 
memleketlere münhasır bir hastalık de
ğildir. Hollandanın bazı aksamınd?, da
ha soğuk iklimlerde, hatta kutuplara ya· 
kın havalide dahi bu illete tesadüf edi

lir. 

taksime uğrıyarak çoğalır. Bu çoğalan 

yuvarlak mikroplar tekrar kana karışıp 

ayn ayrı höcrelere yerleşir, böylece has
talığı üretir giderler. 

Sıtma mikrobu vücudumuzda uzun ve 
yuvarlak olarak iki şekil almakla iktifa 
etmez. Hastalığın seyri esnasında, yuvar
lak mikroplardan bazılarının birdenbire 
erkek ve dişi olarak iki cinse aynldık· 
larını görlirüz. Bunlara c.Gamet> diyo
ruz. Şimdi, sivrisinek sıtmalı bir hastayı 
tekmr soktuğu vakit kanını emerken sıt
ma mikroplarının bu üç neviden de birer 
miktar alır. Uzun ve yuvarlak şekilde 

olan mikroplar sivrisineğin cihazı hazmi
yesinde yok olurlar. Halbuki c.Gametler:.1> 

mide dıvarında yerleşir, ve muayyen bir 
metamorfozdan sonra yukarda gördüğü
müz sivri ve uzun şekle girerler. Mikrop
ların bu cinsine cSporozoit> deniyor. 

Sıtma mikrobu sivrisineği vasıta itti
haz etmedikçe insandan İnsana geçme· 
diği İçin bu hastalığa karşı iki mücadele 
imkilnı meydana çıkıyor: 

ğiştiğind~n bahsetmi~tik. Acaba bu üç 
şekil de vücuda vereceğimiz ilaca ayni 
hassasiyeti gösterecekler mi~ Maalesef 
hayır. Mesela ötcdenberi sıtma ilacı ola
rnk kullanılan kinin (sulfata) yalnız mik
ropların kan höcreJerine girdikten sonra 
aldıkları şekilde öldürebiliyor. c.Gameb 
!ere dokunamıyor. 

c.Sporozoit> ler kinine hedef olup ta 
telef edildikten sonra, hastanın harareti 
düşer, nöbetleri geçer. Fakat bu hast'\1ı· 
ğın geçmesi demek değildir. Kanda c.Ga
met> ler elan hali faaliyettedirler. Hasta
ya artık nöbet gelmiyebilir fakat kanın
da cGnmet> !er bulundukf1 o insan mu
hiti için bir enfoksion menbaıdır. 

Görüyoruz ki sıtma mikroplarının her 
üç nevini de. telef dmedikçe tam bir kur
tuluşa imkun yok. Sulfata yalnız bir kıs
mının hakkından gelebiliyor. Diğerleri 

için başka ilaçlar lazım. işte c.Chemot
herapie~ dediğimiz ilaç kimyası uzun se
neler bu mevzula iştigal etmişti. Bu ça· 
lışmalarda, vücuda bir zarar vermeden, Türkiyemize musallat olan hastalıkla

rın ön safında geldiği için sıtmayla bil· 
hassa yakından alakadar oluyoruz. Has
talığın tarihçesini, korunma tarzlarını kı

saca hülasa edelim: 

1 - Sivrisineğin ya.Şama 

imkanlarını imha etmek. 

kand!'ki c.Gamet~ leri öldürecek bir ilaç 
ve üreme · 

c:ıranıyordu. Ayni zamanda, :rulfatanın da 

1880 senesine kadar sıtmaya neyin 
acbep olduğu bilinmezdi. Filvaki 17 inci 
asırdan beri Cenup Amerika vahııilerin
den öğrenilen bir usulle kinin ağacından 
ihzar edilen bir ilaç kullanılırdı. Fakat 
bunun vücuda ne gibi tesi;ler yapıp bu 
hastalığın önünü aldığı malum değildi. 

Fransız askeri doktoru Laveran 1880 
de sıtmalı bir insanın kanını mikroskop 
altında tetkik ederken, ilk defa olarak, 
sıtmaya sebep olan mikrobu keşfetti. 

Bundan kısa bir miiddet sonra da lngil
tereli Ronald Ross mikrobun insandan 
insana naklinde sivrisineğin mesul oldu
ğunu ispat etmişti. 

Bakın sıtma mikrobu sinekten insana, 
aonra gene insanda ıineğe nasıl devreder: 
cAnophelen• cinsine ait di§i bir sivrisi
nek insanı sokunca, kan çekmeden evvel, 
jğnesinden bir mayi ifraz eder. Bu mayile 
\"Ücuda giren ıivri ve boyu eninden uzun 
utma mikroplan kana karışır. Kırmızı 

kan höcTelerine girer ve onları kemirme
ğe başlarlar. Bu kemirme esnasında, höc
reye tek giren sıtma mikrobu, yuvarlak 
bir şekil alır, gitUkçe büyür, ve nihayet 

bazı muzir hususiyetleri nazarı itibara 
2 - Sıtmalı İnsanlardaki mikropları 

alınarak onun da yerini tutacak bir müs-
iliiçla telef edip, sivrisinek olsa dahi in-
sandan insana ta!ll}'acak bir şey bulama-
masını temin etmek. 

Mücadele §ekillerinden birincisinden 
tam bir randman almanın ne kadar İm• 
kiinsız olduğunu bizim muhitlerde tek· 
rarlamağa lüzum var mı? Cümhuriyet 
devrinin sıhhat programında mühim bir 
yer alan sıtma mücadelesinin neti~eleri-

ni görüyoruz. Muhitimize en yakın c.Cel· 
liid:t gölünii pek yakında bir felaket 
menbaı değil köylüye m~him bir varidat 
ve refah vesilesi olarak göreceğiz. Ancak 
sivrisineğin en ufak au birikintilerinde 

Ürediğini göz önünde tutarak sırf sivrisi· 
nek mücadelesile sıtmayı tamamile yok 
etmek emeline kapılamayız. Sıtma müca
delesinin ikinci şeklini, yani mikrobu has
tada imha yolunu da takip etmek zaru
retindeyiz. 

Sıtma mikrobunu insanda nasıl imha 
edebiliriz: Vücuda hariçten mikrop için 
zehirli bir madde ilavcsile ... Yani ilaçla. 
Yalnız, biraz yukarıda, sıtma mikrobu
nun hazan yuvarlak, hazan uzun, hazan 
da dişi ve erkek olarak üç defa şekil de-

tahzar bulmağa gayret ediliyordu. 

Nihayet 1928 de Almanlar cPlasmo· 
ehin> ilacını keşfettiler. cPlasmochin> 
kininin tesir edemediği c.Gametleri> im
ha ediyordu. 

Binaenaleyh bu iki ilacı kombine et· 
mekle (Chino - Plasmin) vücutta hem 
Sporozoitleri hem de Gametleri öldüre· 
rek ve bu suretle vücudu tamamile sıtma 
illetinden kurtarmak imkanı elde edilmi§ 
oluyordu. Çok geçmeden, gene Alman
lar 19 32 de cAtebrin> ilacını meydana 
getirdiler. Atebrin tesir itibarile daha 
kuvvetli fakat sulfataya muadil; halbuki, 
onun muı.ir hassalarını haiz olmadığı için 
tıp aleminde memnuniyetle karşılanmlJ'." 
tır. 

Sıtma tedavisi için son meydana çıkaıı 
ilaç cCertuna> oldu. cCertuna> run te
siri de Gametler üzerine imiş. 

Şura91 muhakkak k.i c.Chemotherapie> 
nin tıbba tevdi ettiği cPlasmochin>. 
cAtebrin>, ve cCertunu ilaçlarını iyi 
kombine etmek ıuretile bugün bir sıtma 
hastasına tam bir oifa bah§etmek imkan
ları var ... 

Bekirlar arasın.da delilik 
niçin evlilerden çoktur ? 

ilkbahar geliyor. Bugünkü tıp alemi
ne nazaran ilkbahar deliliklerin en fazla 
görüldüğü mevsimdir. Ve kezalik bekar
lar, avukatlar, doktorlar, muallimler ve 
mürebbiler arasında cinnet vekayii her 
kcsdcn fazladır. Makinistler, ahçılar, kül
hancılar, ateşçiler, fırµıcılar da dclirmc
ğe en müsait muhit içinde sayılırlar. 

Bugün bütün dünya tıp ilmi, akıl ve 
asap hastnlıklnrı üzerinde hümmalı bir 

~ekilde çalışmaktadır: 
Hayvanlarda delilik yoktur. iptidai 

kavimlerde, vahşiler nrnsında delilik gö
rülmiyor. O halde medeni insanlar ne

den deliriyorlnr~ 
Bugün bütün dünya üzerinde pisiko· 

pat denilen yarı delilerin yekunu muaz
zam rakamlara çıkmaktadır. 

Normal İIDianlar gitgide azaldığına 
göre ocnb:ı bir gün gelip bütün mederti 

beş:riyet delirecek mi~ 
Bir doktorumuz bütün klasik tıp ilmi

ni acizle itham ederek diyor ki: 
~Akıl bozuldukhırını klasik bir izahln 

kabul etmiy orurn. T nbabet ruhiye akli· 
:> e Vt" aıınbiye edebiyatı vardır. Müşahe

deleri \ardır. Fakat müsbet herhangi bir 

1 n .. tice, bir konun konmuş c)eğjldir. 
Bu cün delir~n ya kendi kendini te

du' i ed r ve) but öylece ölüp gider. Bu- ' 
tün yapılanlar henüz birer tecriibe ol-
maktan llrr"y gitmiş değildir. 1 

DelirmC'mrk mümkün müdür~ Elbet· ı 
te . . . 

Görüyoruz ki yepyeni ve apayrı bir 
iddia karşısındayız. 

Bu Türk doktoru karilerimize yabancı 
değildir. Doktorumuz Dermon, tıp ilmi
ni inkişaftan meneden kliısizm olduğunu 
ileri sürerek bir beyanatile sekteleri izah 
etmiş ve dikkatimizi celbetmiştir. 

Bugün medeni beşeriyetin aüratle yü
riidüğü anonnaliteyi önlemek için dünya 

Normal insanlar gitgide azaldığına göre bir 
giin gelip ınedeni insanlık delirecek ıni? 

Rcmıkcnle dimağ iizcrfode miihim traı·aylar yapılmaktadır 
tabiilikleri doktorumuz, akıl hastalıkları Bunlar neşe, keder, kayıtsızlık, alaka 
münasebetile şu şayanı dikkat şeyleri an- fazlalığı, canlılık gibi şuur aydınlatır. 
latmaktadır. Akıl hastalarının ekserisinde, dimağı· 

cBugün akıl hastalığı, dimağın orga- mızda organik bir bozukluk bulunmadığı 
nik bozukluğu yüzünden idrak, muhake- yapılan otopsilerde görülmektedir. Bazı
me hafıza dediSimiz melekelerde gör~- lannda dimağda mühim tegayyürler tea-

Sond denizlerinde kaybolmuş gibi 
duran Volkanik Bali adası bugüne 
bugün yer yiizünün cennetidir. Ada
nın yerlileri güzel ve mesut insanlar
dır. llayatlannı dansetmek ve şarkı 
~öylcmekle geçirirler. İhtiyaçlan ve 
kaygulan yoktur. Garp medeniyeti 
ora~·a nüfuz etmemiştir. Bali ada
sında bir miiddet kalan yolcular na· 
dirdir. Bir Fransız mecmuası in<;an
lığın bugünlfü kaygulanndan uzak 
ve habersiz olan bu rüya memleke
tinden bir foto röportaj neşretmiştir. 

FRANSUV A ARLEZİN BATIRALARl 

Ufukta, koyu mavi denizden ansızın 
dağlık bir ada baş gösterdi. 

Burası Bali idi. Bir saat sonra, bir 
manto gibi ormanla örtü1müş volkanların 
dört yüksek karakterini iyiden iyiye far
kediyoruz. 

Bali ... içim büyük heyecan içindedir. 
Okuduğum bütün kitaplarda bu ada 

yeryüzünün bir cenneti gibi tasvir edil
miştir. 

Acaba sukutu hayale uğrıyacak mıyım, 
diye düşünüyordum. 

Nihayet Buleleng ıularına geliyoruz. 
Büyük kayalıklar vapurun sahile yanaş
masına mani oluyor. Hafif kanolarla 
rıhtıma çıkıyoruz. Gözlerimiz önünde bir 
sinema dekoru var. Beyaz bungalovlar .. 
Çiçekli bahçeler. . . Parlak bir güneşin 
ışdtı1arile gözleri kamaştıran bir deniz ... 

Bununla beraber. Bulelengin sokakla

rında ilk adımlarımızı atarken hafif bir 
sukutu hayal başlıyor. Kadınlar Hollan
da ordusununb ir talimatına boyun eğe
rek dimdik duran memelerini kazakin
ler içinde saklamışlardır. Sonradan öğ
rendim ki HolJ:ında askerlerinin namus 
ve iffetlerini korumak için Bali kadın
ları Garnizonlar bulunan şehirlerde sı

kı sıkıya giyinmek mecburiyetindedir-

ler. horozları koskoca çelikten mahmuzlarla 

Haydi çabuk... Bulelengin sinemala- mücehhezdir. Döğü,enlerden biri yere 
rından, telsiz istasyonlarından uzaklaşa- serilinceye kadar mücadele devam eder. 
rak adanın içine aokulalım. burdur. Ekseriya kız.ın yakınları onu 

Yollar çok mükemmel olduğundan 1 başladı nıı sesler kesilir. Herkes heye· 
ilk gezintimi bisikletle yapıyorum. 1 canla neticeyi bekler. 

Bir Bali köyüne giriyorum. 1 Bali erkekleri mümkün olduğu kadaı 
Evlerinin kapıları önünde çömmüş az çalışır. Pirinç ziraatini kanlarına yap· 

olan köylüler beni görünce kendi bisik~ tmrlar. Erkekler horozları kolları altında 
}etlerine atlıyarak beni takip ediyorlar. olduğu halde dolaşırlar. Yahut ta çocuk· 
Az ıonra 20 den fazlası etrafımı almıştır. ]arla oynarlar. Ekseriya bebeleri bakmak 
inci gibi beyaz dişlerini göstererek gülü- vazifesi erkeklerindir. Çocuklar büyüdü 
yor1ar. Sevimli jestler yapıyorlar. İlk ön- mü istediklerini yaparlar. Bütün gün ne-. 
ce bu takipten sıkıldığım halde derhal rede canları isterse dolaşır, geceleri eve 
emniyet kesbediyorum. gelirler. Balide öksüı. çocuk yoktur. Çün· 
Gezdiğim bütün köylerde inekler so- kü anasız babasız kalanları komşulan ev

kaklarda başı boş dolaşıyorlar. Yerlile- lat edinirler. 

rin dini ineğe bir kudsiyet izafe ettiğin- MOTEVEFF ANIN RUHUNA 
den evlere de giriyor, bahçeleri geziyor. Balide her şey müşterektir. Bundan 
Çocuklarla oymyorlar. dolayıdır ki cenaze alayları gibi bir şen· 

BAYLAR Et»LENIYORLAR lik manzarası arzeder. Bazan binlerce 
Bir Holanda ailesine ait bir bungalov- florine mal olur. Her cenaze töreninin 

da yerleşmiş bulunuyoruz. Dört Balili masraflarını bütün köy öder. ölümden 
hizmetimizi görüyorlar. Daha doğrusu Uç ay sonra cesed yakılır. Bu da danslar 
biz beyazların garip telakki ettikleri hal- V'l:I ziyafetler içinde geçen bir şenlik ve• 
lerile bütün gün eğleniyorlar. Bagajları-

1 
silesidir. Cesed bir tahta tabuta konur. 

mızı açıyor, şapkalarlDllZJ başlarına ge- Ailesi veya yakınları onu yakılacağı yere 
çirerek kahkahalarla gülüyorlar. götürürler. Oansörler şeytan rolünü oy· 

qyalarımızdan b;.. parça hoşlarına narlar ve cesedi çalmağa teşebbüs eder
ıitti mi bir kaç gün için ödünç olarak ler. Yakınları müdafaa ederler. Bir va• 
alıyor, sonra yine iade ediyorlar. veyla içinde döğüşülür. Fakat ateş yandı 

öğle vakti uyuyacak mıyız? mı hepsi susar. 
Bungaloyun verandasında diz çöke- BENi SEViYORSAN SENi 

rek şarkı söylüyorlar. Gıamofonda bir KAÇIRAYIM 

plak ~.al..ırak biraz daı.3edince onlar da Balili bir delikanlı kendi köyünden 
bizi taklid ed1yor1ar. 

HOROZ VE ÇOCUKLAR 
Bali halkının danstan başka iki sevgi· 

]eri, iki iptilaları var. 

Horozlan ve çocukları ... 
Holanda kanudarı horoz döğüşlerini 

yasak etmiştir. Fakat bu döğüşlerd<! en 
başta yer alan mütekabil bahislere girİ· 
ıen yine Holanda memurlarıdır. Döğüş 

bir genç evlenirken cıhazı verilir, danse-
dilir, şarkılar söylenir ve evlenme ya1 
pılır. Fakat kız başka bir köydense i,1 
çatallaşır. Zira delikanlı nişanlısını ar~ 
kadaşlarının yardımiyle kaçırmağa mec
burdur. Ekseriya kızın yakınları onu 
müdafon etmeğe çalışırlar. 

Şimdi asrilik Baliye de sirayet etti. 

------- -------·----------·---- _,,,, ___ _ Şık Bali delikanlıları nişanlılarını otomo· 
bille kaçır1yorlar. Ve bittabi bu da dans-

Mesela dimağda ki!ci.Hme hali. B:.ı da 
bir cinnettir. 

Cinnet, ekseriya ve belki umumiyetle 
tabii cevvi ahvalin fevkinde gayri tabii 
vasıtalarda çalışanlarda görülüyor. Bu 
neden~ Bütün alimler bir tezahürden iba
ret olarak kabul ederler. Keşifler bizi 
körleştiriyor. Zekanın ihtiva ettiği ma
lumatın miktarı namütenahi bir surette 
büyümektedir. Fakat kalite itibarile h~ç 
bir değişiklik J'Ok. 

Bence, ve en doğru hükümle, umumi
yetle akıl hastalıklnrında amil cinsi sev
ki tnbiinin bozukluğudur. Cinsi sevkita
bü şinik bir hadiseyi tevlid eder. 

Hayvanlarda delilik yoktur. Çünkü 
bir hayvan vücudunu kaplıyan şehırani 
hırs tnrif edilen buhranı teskin eder. in
sanlarda bu ha] kaidelere, muaşeretlere, 
kanunlara, itiyatlara, adetlere bağlıdır. 

Biz biliyoruz ki vücutta cinsi sevki ta
biinin tesirile yani hormon ifrazatilc vu
kua gelen şinik iyanlar erkekte ise dişide 
karıılığını, dişide İse erkekte karşılığını 
bulmıyabilir. Ve bu ha1 tababeti ruhiye
nin homoaeksüalite, safizm denilen has
talıklarını tevlit eder. 

Her yaşta cinnet görülebilir. Zenciler 
arasında yoktur. Fakat Avrupaya gelerek 
medeni hayata kallf8D}ar arasında biz 

Dimağı yıpranmış insanlaıda umumi 
!ele görülüyor. Asnn capları yüzlinden 
gayri tabii çalışmağa mecbur olanlarda 
bu hale sık sık tesadüf ediyoruz. 

Ruhi hastalıklara mensup Sezar, Ne
ron, Moltke büyük Frederik ve Pederost, 
Oskar, kadınlaı arasında solist Mari An· 
tuvanet gibileri çoktur. 

Bütün bunların ııebeplerini, tabii ka
nunların bir oyuncağı ve esiri olduğunu
zu kabul etmemek ve buna aykırı çalış
makla izah edebiliriz. insanlar deli olmı
yabilirler.Ancak tabiat kanunlarına tfıbi 
olmak ve çalışma hayatlarını tabiat ka
nunlarının icabatına göre tevzin ettirmek 
şartile .. 

la, şarkı ile neticelenir. 

Bazan da kızı kaçırma İşi müşkülata 
uğrar. O zaman &şık delikanlı Batinin ra· 
ç.ısına müracaat mecburiyetinde kalır. 
Raça kızı sarayına çağırır. Orada nişan· 
lısına teslim eder. Bazarı da kızı c;ok gü
zel bularak kendisine alakoyduğu da va· 
kidir. Raçaya müracaat eden delikanlı 

bu tehlikeyi göze alacaktır. 

Balililer birden fazla karı alırlar. Fa· 
kat Bali kadınları kıskanç değildirler. Or
taklarını kıskanmazlar. Hatta kocalarının 
ikinci üçüncü karılarını bizzat seçerler. 
Elli sene evvel kocaları ölen kadınlar 

hançerle ioıtihar ederlerdi. Şimdi bu adet 
unutulmu.,tur. Dul kalanlar yeniden ev· 

Tabiat kanunlarına riayet etmek şarti· !enirler ... 
le fikren dahi olsa çok çalışan deli ol- BALI DANS ADASI 
maz. Böyle bir ~ey yoktur. Bali dans :ıdasıdır. Bütün Balililer ha· 
Medeniyet denilen hadise, tabiat kanun- caklarınm kı.vveti olduğu miiddetçe 
larile insanların mücadelesi mahiyetini dansederler. Beş yaşındaki yavrular ada· 
almış bulunuyor. Fakat tabiat layetegay- nın bildiği biricik mektebe, dans mekt~· 
yerdir. T abiatte hiç bir şey kaybolmaz bine giderler. 
Kanunlar değişmez. Bu mücadele, in- Bali neşe ve dans diyarıdır. 
sanların hayatlarına, saadetlerine ben- Fakat daha ne kadar zaman bu neşe· 
liklerine, rahatlarına mal olmaktadır. si devam edecektir? 

Değil deli olmamak, haata olmamak Unutulmamalıdır ki Bali petrol havza. 
dahi beşeriyetin kendi elindedir. Bean- )arını ihtiva ediyor. Bir kerre gözler istir· 
tul medeniyet denilen bu tek dişi kalmat kapla bu servete dikildi mi Balinin dt 
canavarın elinden yakamızı kurtarmak yeryüzünün cenneti olmak şerefini kay 
'k-ndır.> betmeei pek muhtemeldir. 
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SAHiFE 

Öksürfıkleri kökün 
kese" tecrübelidı 

Yenisi ile eskisi BVGVN 
Kanape, Lüdmilla Nikolayevnonun kıa 

zı Lelyanm yatıp kalkbğı odada duruyor
du. Bu, lüzumundan fazla eskimiş, yıp
nnmış; yüzü yırtılmı§. yayları bozul mut 

bir kanape idi. Demir kaburgalan, yer 
yer, şuradan buradan baş vermişti. 

Aile efradı bu kanapeye büyük bir ih
tiyatla otururdu. Hatta kanapenin öyle 

bir kısmı vardı ki, şeytan gibi kara göz
lü ve sinirli Mak - Mahonu büsbütün si
nirlendirmemek için buraya oturmak 

kat'i surette yasalc edilmişti. 
Kanapcnin bu kısmındaki yaylar, ağrr

lık altında, öyle acı, öyle elemli bir suret

te fa-yat ederlerdi ki. Mak - Mohan ade
ta deli olur, saatlerce biç durmadan hav
lardı. 

Zavallı köpek her halde kanapenin 
bu kısmına bir yabancının girip saklan
dığına zahip olurdu. 

Lelya sık sık yasağı unutur, yorgun 
arg!n konservatuvardan gelince, genç
lere has delişmen bir edayla kanapenin 
bu kısmına kendini atardı. 

Kanape derhal inlemeğe koyulur, 
lllak - Jıılohan da kuduz gibi kanapeye 
saldırı:nağa ve havlamağa başlardı. 

Tabii bunun neticesinde evin içerisi 
alt üst olur, Lüdmilla N"ıkolavanya, Mak 
Molıanı susturmağa çalışır, Lelyanın ba
bası Grigori Naumoviç, elindeki ilmi 
mecmuayı bir kenara atarak iki eliyle 
kulaklarını tıkar ve: 

- Lelya, gene mi? feryadını basardı. 
Bu hareketinden fena halde utanan 

Lelya: 
- AHet baacığım, unuttum, diye yal

varırdı. 

Bütün bu kıısurlanna rağmen bu ka
\napeyi değiştirmeğe veyahut satıp yeni
&ni almağa hiç te teşebbüs etmiyorlardı. 
Çünkü bu kanapeye, hepsi de çok alış
ml§lardL 

Bir gün, Lelya konservatuvardan, her 
zamankinden geç döndü. Fevkalade neş
eli, yanakları al aldı. Sofra başında, çor
basına attığı tuzu erisin diye karıştırır
ken anasına babasına hitaben: 

- Size, mühim bir havadisim var, de
dL Ben konservatuvarın bu seneki me
zunlarından Kolya Petuhinle evleniyo-
rum. 

Havadis o kadar beklenmedik bir şey
di ki Lelyanın annesi hafif bir feryat ko
parmaktan kendisini alamadı; babası ise, 
yemek zamanlarında bile elinden düşür
mediği meoınuasmı yanlışlıkla çorba ta
bağı içerisine koydu. 

** Bir hafta sonra Lelyarun evindeki ha-
yat eski şeklini aldı. Kolya Petuhin iç 
güveysi olarak Lelyalara geldi... Eski 
kanapenin illetini oraya oturma şeklihi 
o da pek çabuk öğrendi ... Mak - Mohan
la arkadaş olmasını da unutmadı. 

Işte ancak bu hadiseden sonradır ki, 
evde yeni bir kanape almak zarureti baş 
gösterdi. 

Bu zarureti ilk keşfeden Lelyanın an
nesi Lüdmilla Nikolayevna oldu. Kadın
cağız bu eski kanapenin, kendisinin ikin
ci günü satın alındığını hatırladı. Artık 
yeni bir kanape satın almak =anı gel
miş demekti. 

Lüdrnilla Nikolanevya yeni bir kana
pe satın alarak yeni evlilere hediye et
meğe karar verdi Ve bir gün sabah bu 
maksadla sokağa çıktı. tl'stünde beş mo
bilye mağazasına girdiği halde bir tek 
lkanape veyahut bu işi görecek bir şez
long bulamadı... Lüdmilla Nikolayev
na: 

- Kuzum siz hiç kanape satmıyor 

musunuz'! Kanape bulamıyacak mıyız? 
Dedikçe, satıcılar esrarengiz bir şekil

de gülümsiyerek: 
- Evet, kanape de satıyoruz, di -

yorlardı, mesela dün bizim mağazada on 
tane kanape ve şe.Iong vardı. Bunların 
hepsi de bir gün içinde satıldı. Böyle 
şeyler beş dakika bile durmuyor, fab
rikadan gelmesiyle beraber satılması bir 
oluyor. 

Lüdemilla Nikolayevna izabata girişe
rek: 

- Canım, diyordu, kızımı evlendireli 
iki gün oluyor, bunun için yeni bir ka
nape veyahut şezlong satın almak bir 
zaruret halini aldı anlıyor musunuz? 

Satıcılar gülerek: 
- Anlamaz olur muyuz? Tabü anlı

yoruz, diyorlardı. Fakat gelgelelim bir 
türlü kanape yetiştiremiyoruz . .. Anla
şılan şimdi herkes kızını evlendiriyor. 
Lüdmilla N"ıkolayevna, mobilye mağaza
larından ümidini kesince, meyus bir hal
de evine dönmeğe karar verdi. 

Tam ana caddeye çıkmak üzereyken, 
son mobilye mağazasının önünde, kırmı
:r.ı suratlı, sarı bıyıklı, siyah gocuklu bir 
adamla tanıştı. Bu adam o civann delUl
lı)'IIll§. Herkes onu tanıyor, Foma Spiri
doviç diye ona sesleniyordu. 

Lüdrnilla Nikolayevna da, gider ayak 
onunla tanıştı... Foma Spiridoviç kadı
nın derdiyle alakadar oldu: 

su acıdım... Size elimden geldiği kadar 
yardım etmek isterim. .. Siz bana beş 
ruble kadar avans veriniz, ben size bir 
kanape bulmağa çalışırun... Ben nasıl 
olsa daima buralardayım. Kanapelerin 
geldiğini görür görmez. derhal bir tane
sine talip olur ve bu parayı pey olarak 
yatırırım. Siz yalnız adresinizi bırakı-
nız . .. 

I.ıüdmilla Nikolayevna adresini yazd ı 

ve beş ruble ile beraber adama verdi. 
Oradan bir kaç adım ayrıldıktan sonra 

yaptığı hareketten, gösterdiği lüzumsuz 
itimattan dolayı kendi kendine lanet et
meğe başladı: 

- Hay budala karı, diye söylendi. 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

12.30 Program 

12.35 Müzik (Küçük orkestra 
Şef : Necip Aşkın} 
1 - Hartmann - Parlak Güneş 
ışığında dans - Entermezzo 
2 - Hipmann - Ormanda bir cü
ce duruyor - Halk şarkısı üzeri
ne variyasyonlar 
3 - Mihceli - Çocuk oyunları 
4 - Vinkler - Donna chikita İs-
panyol uvertürü 

Şimdi bu adam beş rublemi aldıktan 13.00 
başka adresimizi de öğreneli .. Mutlaka 

Memleket saat ayarı, ajans, ıne
teoroloji haberleri 

gelip evimizi soyacak ... Ben ne haltet-
13

.1
5 

tim de ona adresimizi verdim .. Herifin 
yüzünde meymenet yoktu. 

Müzik (Küçük orkestra 

Şef : Necip Aşkın - devam) 
5 - Lchar - Der Göttergatte 
operetinden potpuri 

Artık kapılarını iki defa kilidlemeğo 
başladılar. Mak - Mohanın şiltesini kori
dora, kapının yanına çıkardılar. 

Bu hadiseden takriben on gün sonra 
idi. Lüdmilla Nikolayevna kanape işini 
artık unutmuştu bile ... Bir sabah kapı 
acı acı çalındı.. Kapıyı açtıkları zaman 
içeri Foma Spiridov girdi. Adamcağız 
nefes nefese: 

- Aman madam, dedi, çabuk gidelim. 
Şimdi iki kanape getirdiler... Renkleri 
de gayet nefis ..• 
Kadıncağızla Forna acele acele çarş•

ya gittiler. Filhakika mobilye mağazala
rından birinde leylak renginde iki güzel 
kanape duruyordu. Lüdmilla Nikolayev
na, kanapelerden kapıya yakın olanın 

üuıine oturarak: 
- Ben bunu alıyorum, dedi. 
Mağaza satıcılarından birisi, yanyan 

kadına bakarak: 
- Rica ederim, dedi, kanapenin üstü

ne oturmayınıı! Şimdi derhal onu sata
maJ7lz! Çünkü daha faturaları gelmedi. 
Fiyatların• bile bilmiyoruz. 

- Zararı yok ... Ben faturaların gel
mesini beklerim. 

6 - Lincke - Kapri (Serenad) 
7 - Föderl - Viyana şarkısı 
8 - Lincke - Danlma (Fantazi) 

13.50-14.30 Türk müziği 
Çalanlar : Vecihe, Cevdet Kozan 
Cevdet Çağla. 
Okuyan : Sadi Hoşses 
1 - Tanburi İshakın Gülizar 
peşrevi 

2 - Dedenin - Gülizar şarkısı 
Reha buldum 
3 - Salilhettin Pınarın - Gülizar 
şarkısı - Bülbülün derdini sorma
yın gülden 
4 - Cevdet Çağla tarafından 
taksim 
5 - Kazım Uz - Bayatiaraban 
şarkı. - Ayrılık 

6 - Hüseyin Fahrinin - Muhay
yer şarkı - Uzaktan baktı gitti 

17.30 Program 
17.35 Müzik (Pazar çayı) 

18.15 Konuşma (Çocuk saati) 

18.45 Müzik (Pazar çayı devam) 

~ 
" E 
it 

- Fakat yeni faturalar akşama kadar 19.15 

gelınez. 

Türk müziği (Fasıl heyeti - Sul-
taniyegiilı faslı) 

Celal Tokses, Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: - icap ederse ben gece yarısına ka
dar da beklerim. 

Aradan takriben bir saat kadar bir 
müddet geçti . .. Lüdınilla Nikolayevna, 
içinde para bulunan el çantasını sıkısı
kıya tutmuş bir halde, elan kanapenin 
üzerinde oturuyordu. 
Başka alıcılar kaııapeye yaklaştıkça, 

o sinirli sinirlı: 
- Kanape •atıldı, vatandaşlar diyor

du, görüyorsunuz ki üzerinde ben oturu-
yorum. 

Satıcılar l>una fena halde içerliyorlar
dı. Fakat onu zorla kolundan tutup ata
mıyorlardı da .. . Kadın ta dükkan kapa
nıncıya kadar kanapenin üstünde otur
du. Aksi gibi faturalar gelmedi ... Işi ya
rına bırakmak zarureti hasıl oldu. 
Kadın, Foma Spiridoviçe dönerek: 
- Yarın sabah sabah buraya gelerek 

ben gelinciye kadar kanapenin üzerinde 
oturmanız icap edecek ... Buraya geldi
ğim zaman sizi mutlaka bu kanapenin 
üzerinde oturur bir halde görmeliyim ... 

- Merak etmeyin madam; otururuz.. 

l§imiz ne!. .. 
Lüdınilla Nikolayevna ertesi sabah, 

mobilya pazarına geldiği zaman kalbi 
duracak gibi oldu ... 

Çünkü, uzaktan bir çok insanların bir 
şeyler beklemekte olduklarını gördü. 
cAcaba bütün bunlar kanape ıni bekli
yorlar?.> diye düşündü.. Falo:at oraya 
yaklaşınca, kalabalığın gazete bekleşti
ğini farketti. Yüreği biraz ferahladı. 
Kadın dükkana girip te kanapesinin 

yerine durduğunu görünce büsbütün 
sevindi. Foma Spiridoviç, kapının ağ
zındaki kanapenin üstüne oturmuş 

uyukluyordu .. . Kadını görünce ayağa 

kalkarak: 
- Görüyorsunuz ki madam, oturuyo

rum, dedi. 
Neyse.. . Kana penin parasını verdiler. 

Foma, ufak bir ücret mukabilinde kana
peyi eve taşımağa razı oldu. Gene ucuz 
bir fiyatle eski kanapeyi de pazara gö

türeceğine söz verdi. 

20.00 

20.15 

21.00 

21.00 

Tokay. Basri Üfler Hava gazı fabrikasında mevcut 

A . te 1 ·· h be 1 · ve tahminen 100,000 kilo ağırlığm-
ıans, me oro oıı a r erı d • bil .. .,_,, 

Türk .. ·-· a gazometrenın umum unu p.-
muzıgı • kuli iskeleti direkleri kazanları da-

Çalanlar : Vecihe, Ruşen Ferit bil satılması b&Jkitiplikteki prtna· 
Kam, Cevdet Kozan. · --ı.:ı 10 3 39 ·· ·· . . meaı v....,..~e • • cuma gunu 
Okuyanlar : Necını Riza Ahıskaıı t 16 temd"t edilm" tir" 
Semahat Özdenses saa ya ı lf · 
ı - Tanburt Osman beyin Uşşak Muhammen bedeli beher kiloau 
peşrevi Ü~ ~§~· lıti~ edece~ 22 iki 
2 _ Rif t be · _ U··"ı.. kı yuz yınnı bet liralık temmat mak-

a yın ~ şar b '! ·· lirler 
D .. ı·· . b" ., ti .ı. uzu ı e encumene ge • 
uş um yme ır =e me,...uru 724 ( 46S) 

cihana 
3 - Arif beyin - Uşşak şarkı 

Bir melek sima peri 
4 - Ruşen Ferit Kam - Kemen- 20.00 

çe taksimi 

5 - Tanburi Ali efendi - Uşşak 20.15 
şarkı - Sen ey servi revan 
6 - Kampson - Uşşak saz sema-
isi. 
7 - Leyli hanunın - hüzzam şar

kısı - harabı intizar oldum 
8 - Arif beyin - Hüzzam şarkısı 
Meftun olalı. 
9 - Arü beyin - Suzinak şarkısı 

Papusuna ermek üzere ey yar 
10 - Saz semaisi 
Memleket saat .ayan 

Neşeli plfik!ar - R. 

san Gür, Hamdi Tokay. 
Ajans, meteoroloji haberleri 

ziraat borsası (Fiat) 

Türk müziği 
Kllsik program. 
Kiline okuyucuları (Koro} 
Çalanlar : Vecihe, Reşat Erer, 
Fahire Fersan, Refik Fersan, Ru
şen Kam, Cevdet Çağla, Cevdet 

Kozan, Kemal Niyazi Seyhun 
İdare eden : Mesut Cemil 
1 - Tanburi Cemil - Bayati peJ-
revi 

2 - Bekir ağa - Hüseyni beste 
3 - Şevki bey - Hüseyni şarkı 
Nedir bu haletin 

21.10 Müzik (Riyaseti cümhur bando

su : Şef : İhsan Künçer.} 

4 - Şevki bey - Hüseyni şarkı 
Gülizara nazar kıldım 
5 - Rahmi bey - Bayati araban 

şarkı - Bana seyran eemalindir 

22.00 

22.10 

1 - F. Von Blon - Marş 
2 - A. Magnani - Mazurka - Pap
ris - Klarinet. 

3 - Cesar Frack - Mel'un avcı 
Senfonik parça 
4 - G. Pierne - Ramunço 
5 - Rachmaninoff - Prelüd 
Anadolu aj8llSl spor servisi 

Müzik (Cazbant) 

22.45.23 Son ajans haberleri ve yarın
ki program 

6 - Kemençe taksimi - Niyazi 
Seyhun 
7 - Hüseyin Sadettin - Arol ba
yati şarkı - Mücessem ruhusun 
timsali ansın 
8 - Rahmi beyin - Hisar şarla 
Bir nevcivansın 
9 - Kara İsmail ağa • Hüseyni 
nakış yürük semai - gönüller uğ
rusu bir yari biaman 
10 - Saz semaisi 

PAZARTF.sİPROGRAMI 2LOO Memleket saat ayarı 

21.00 Konuşma 

SOLUCAN 
i·SKUiT • 1 

84/ . .Dlf. NEZl F. Gli'/P. ~zı.t.4. ~'N/R. 
.f f.IAiE DEIMMtl f/ZE .f.4İIJILIN VERiR. 

Muayenehane nakli 

Dr.AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cenahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Kestelli caddesinde· 
fıi muayenehanesini 
BİRİNCİ KORDONDA 
rayyare sineması d· 
varında 222 nıımaralı 
haneye yalımda nalı· 
ledecelıtlr. 

TELEFON: 2987 (31) 

Zavi 

1 LAN 
izmirde Fevzi p~ bulvarında 

3-6 numaralı binada güzel lzmir 
nakl:yntı umumiye anbarından 
memurlarımızdan bay Bekir Sıtlu 
Yazarın arkadatları baylar Ali Ye 
Arif ile birlikk. 15-2-939 tarihin
den itibaren kendi an:ulariyle an
barımızdan ayrıldıkları ve bu mü
nasebetle ticarethanemizle tama
men alalcalarını kesmit olduk.la • 
rından mezkiir tarihten sonra her 

hangi bir sebep ve suretle firma· 
mız namına tetebbüa edecekleri 
itten ve bilhaaaa nakliyat itlerin
den (Güzel lzmir nakliyatı umu
miye anhan) nın meaul olaınıya
cağı sayın mütterilerimizin malu
mu olmak üzere ihtiramla ilan 
olunur. 

3-4-5 680 ( 454) 

Mak - Mohanı banyo odasına kapadı
lar ... Eski kanapeyi sokağa indirdiler .. 
Foma onu iplerle bağladı. Eski kanapeyi 
son defa olarak teşyi eden biricik insan 
Lüdmilla Nikolayevna oldu. Foma Spiri
doviç eski kanapeyi sırtına vurarak: 

12.30 Program 

12.35 Türk müziği - pi. 
21.15 Esham, tahvi.Ult, kambiyo, nukut 

lzmir sanat okulundan 935/936 
yıbnda aldağım tasdiknamemi zayi 
ettim. Y eniaini alacaiımdan eakiai
nin hükmü olmadıiını ilin ederim. 

AŞÇIBAŞl MARKA 
Makarnalar 

13.00 Memleket saat ayarı, 
teoroloji haberleri 

borsası (Fiat) 
ajans, me- 21.25 "' "eşeli pldklar - R. 

21.30 Müzik (Küçük orkestra 
13.15 Müzik (Uvertür, opera aryaları Şef , Necip ~} 

Kemalpafll Soğukpınar ma
hallesi Bademli sokak No. 48 

Süleyman oğlu Y&§&r 
718 (466) - Allaha ısmarladık madam! ... dedi

ği zaman kadının gözleri yaşla doldu. vesaire} 
13.45.14 Müzik (Cazbant) 

1 - Kalman - Cambazhane pren- ----------------
Fakat bu sırada Lelya, merdiven ba

şına fırlıyarak çıngıraklı ve neşeli bir 
sesle: 

- Anne! Anneciğim! diye seslencli ... 
Gel de yeni kanapeyi cşereflendirelim!.> 
Biz hepimiz onun üzerine oturduk .. Sen 
de gel!. .. 

Lüdmilla Nikolayevna mahzun bir eda 
ile: 

- Mersi kızun, dedi, ben çok otur-

sesi (Potpuri) 
18.30 Program 2 - Stolz - Viyaruıda ilkbahar 
18.35 Müzik (Hafif müzik - pi.) 3 - Kutsch - Çigan fantabi 
19.00 Konuşma (Doktorun saati) 4 - Heuberger - Şarkta isimli 
19.15 Türk müziği (Halk musikisi süitten (Çeşmede parçası) 

Tanburacı Osman Pehlivan-Tak - 5 - Ziehrer - Der Schatzmeister 
dim ve iştirak eden : Sadi Yaver operetinden valslar 
Ataman) 22.30 Müzik (Operetler) 

19.40 Türk müziği (Saz eserleri ve 23.00 Müzik (Cazbant) 
oyun havalan) 23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın-

IBelediye bono: 
Almak ve satmak istiyenle

rin af&iıdaki adrese müraca
at etmeleri rica olunur. 
İzmir: Kemeraltında hacı 

Hasan otelinde No. 60 
Ca-rit 

- Madam, dedi, sizin halinize doğru- dum!. .. Hakkı Derman. Eşref Kadri, Ha- ki program 

Telefon: 3903 
1-13 (381) 

Selinjk sergisinin 937 ve 933 amelerinia 
birincilik madalyalarını 
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' ECZACIBAŞI 

MACUNU 
Hastalıksız, sağlam ve beyaz dişler için bir iliçtır 

Her Yerde Arayınız Biiylik TiJp: 20 KURUŞ 

Depo: ŞiF A ECZANESi 
-
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_-.. • SüMER BANK 8 - • 

E PAMUK IPUÖI ATIŞI: 
N 
z 

Ger* VERICı ve ALiCi telsiz istuyon Ye .............. ,, IDfll eden eenelerden 
beri bütlin dünyaca lanılmıt ve enternasyonal •rsilerde yük.ek mükafat 
kazanan: 

Lorenz 
F"9? -· ...._.ıatıan larkiyede nam Ye ~ k•u•m'fbr· 

5-6- 7 -11 Lambalık 

Kayseri Bes fabrikMı mah 

Nmilli Basma fabrikası mah 

Bnill Bes fabribm .... 
Yabm Ereili bez ~ : 
11 Balyabk sipuifler ip. 
ıa • • • 
• • .. .. • 

• 
• 
• 

u •o. Paket cıs karat 
l' Ke. IJllket '88 karat 
2' Ko. Paket 580 karat 
24 No. Paket 580 lmnal 

J) )) 575 lmnll 
>> )J 570 karat 

J) 565 klll'lll 
5'°karat 

··-·-·· 
TATU SU Y.&PICI dBAZLABJ 

• TBCBUBB tçDt cDIAZ GOllDBRDJR.. 

.. • • • • 

Tediyatta Kolayhk 5 Sene Garanti i 

n:BOLID L'D>. ŞtL izMtB ŞUBESt .• 
Saman iskelesi Mimar K ... lettin cad. No. 15 

TELEFON : 138 .. TELGUF: VBJK)iJD .. POSTA KtJTUSU ı 7Z 

; ... , ......................................................................... . .. olan her halde görmek ve dinlemek menf-tiniz icabıdır. 
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Büyük ~ Han OiDeia Tıcarethane.i ıttiıladıade. 
T.., .A-.. : CALDAV,.. ,,___.. ....................... . 

' 
Şark Sanayi Kumpanyasından: 

örftenelı Tıp 13 IO 
Hor. Twp 8 (90 784 

<• cm 731 
KelaWr TIP 9 (86 cm 675 

(75 cm 615 
ltlMı fiMler fala' + ...... w a..leli ....m öd-neM mıpul 38 
Wr tep için ot.p a1Pri 1 w,.lik < Y.m 21 tap> •btlln malı-....... 

1 - Z4 top almak ~en mifleriler yalailiıLWI flatlere Jlbde Z _ ................ 
lld.et ftkiletjnjn 5/8/938 a.IM • telllit etliii 
-.,ot ~ ~ _,..... o1c1DiaJ talclik ohmw. 

lmdr Txaret Oduı 
..... Mllılir ........ 

TOPA NE 

TERAZiLERi 
l'ORidl'BJdıf EN BilUlfct l'B&tzt P•BRJırA• 
•••• uurmıa ....... 1'41DJft.alJrDa 
•AlmflJfJL I • M (JJ6) 

nıu!l!lftem n belediye riyasetinden: 
Bel .. -4 Mntraiına .......... " iare ........ ~ 

ild adel 1Dulia•...a .... ,_ ilci Ô n .............. . 

Alihdv mü111111l•iu Wr h.ıta icinc1e m aoa fiadena hP E me
leri ilin olunur. 

1 - Keltia&-Te •hı ı...sı oeNJiınlw için 100 ......... D) ve 500 
wolthlk pili bir • .-..-.are. 

Z -Faılda tuafna6 maralmm bir çam içerWm1e ....- edilımit 
-...... Wr ..... lr&inc:i ......._ ' ııflw ~ iPn a•• kı 

................ ,. .... .,.. ........... 
l*t*•~•Wllr .... inal 1111' lmıe 

SEF ALİN Alınız 

Bornova Ziraat Mektebi mü
dürlüğünden: 
Cinai 10 MDtİm kutrunda demir ıu boruau, Muhammen hedeli 3 lira 

45 brat, F.irefi tMDiawb 1().1 lira 50 kmuf. 
Meldelaimiz ... ,._ t.lıçeleri ihtiyacı için a'fmecek demir IU bor11111 

25. 2. 38 tarihinden ill.nn ON bet sin miWdetle apk elcai1bneıe -.......-. 
Tlllipleain eiNti ı.,.,;..m. ..t ............... ile__,_...-. 

._.. ...... illalia .-o1an 13. 3.138tlırilünde m1 ıs de .......... 
llllıaa'' A ..._ alma w...mq. ........ llemr W z' n. 
.. ~ • • ı.ti,....lu ............... . 

.Jmürı.m-ve~'t Sabi 
Kaopentifl.n 8lrllii 

T ARIŞ Şarapları 
Ese ............. Pi tiaimleriaden ,.,...., ...... Sek, UiilllliMldl 

wbwT.n...-ıs.ıleewdaimat.cibedinir.Sofıe iı TARJ 
............ 1 •• , ..... 

T ARIŞ Sirkesi 
Sapı halkımıa emniyetle arzediliyor. Tarif .n.i, lla&. mmı· .ı 

... idir. 

TARlŞ Üzüm Balı 
Telaif edilıait tae üzüm mymlar. Tm izilm aQUDUD Mitin 

....,.... .. t a f41llıttıdlr. Tuit 1b1m ..ı. • ....... w mapdıli lan 
'Nt ,..-.. .... 

T ARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin m 10D ~unun bir ıeYde tatmaia itl=nnit 

................ Zarif •mbalajlar içinde Mb ............ 

Tarit wlralı ....t..ullt ve mamalab ır... ı•mn -~ .......................... , 
ıc-alb adıleai No. 71 
Telefm : 4195 

T8l'll ......................... , .. _ ... ... 
de taze nzala .. -• de balaltlllnln•z .. 

Fidan istiyenlerin 
nazarı dikkatine 

Menemen Belediyesinden: 
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...::::;.,ide::;:: RADYOLiN 
nın ifraz ettiği 
mikroplar, cllşa• 
rıdan alman mu· 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo• 
zulmağa, çürü• 
meğe mahldun· 
dur. Çürük diş· 
ter mide ve bar· 
sak ihtilatların· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastabğa yol aça 
bilir. 

··.RADYOLfN· 
. . . . -~ ~· ~·· . . . .. ,~ .-. ; . 

ile muhakkak sabah ve akşam her 
yt>mt"kten sonra fırçalaınak :<: trtile 

Eczacı K E M A L K. Aktaş'ın 
-
"Zümrüt 

Damlası,, 

Kolonyasını 
Mutlaka 
Kullanınız 

Erkek ve dişi iki cins koku 
üzerine yapılmıştır. 

Zevkinize göre koku seçinix 

H iL AL 
Eczanesinden 

Bahar çl~eği, Limon çl· 

çeti, Gönül, FuJya, Ya· 

semin, Son hatıra, Altın 

rüya, M'enefıçe, Leylôh 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

G R İ P İ N Kullanın 
Soğuk algınlı~ nezle kırıklık, grip, baş, diş ve 
sinir ağrılara, romatizma sancıları "çift raki siz 

deva GRtPiNDiR .. 

Ba karışık havalarda J 
yanınızdan 

GRiPiN 
eksilt etmeyiniz!_ 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
İSİM VE MARKAYA O iKKAT- TAKI.İTLE· 

RİHDEN S AKJNINIZ •• 

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

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

İlıl defa .süziHndiştür ŞerlJet gibi içilelJiJif' 

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

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı karşl5ll\da .. 

Um dal 
UMUMi DENİZ 

ACENTALICI LTD. 

Olivier ve Fratelli Sperco / Deu tsche Le· 
Şürekası Vapur Acentası vante Linie 

BİRİNCİ KORDON REES ADRİATICA S. A. Dİ G. M •. B. il. HAMBURG 
GERMANİA vapuru 3 martta bekle- BİNASI TEL. 2443 NAVİGATİONE ARKADIA vapuru halen limarumız---

nilmekte olup, Rotterdam, Hamburg ve ZARA motörü 27/ 2 saat 8 de gelerek da ... 4 marta kadar Anvers, Rotterdam, 
Anversa limanları için yük alacaktır. LONDRA HATTI: 28/ 2 saat 17 de Pire Korlu Sarand•., BremenSvALİAe Hamburg için yük alacaktır. -*- Hull Brindisi Valona Zara Fiume ve 'I'rieste THES vapuru 14 martta bek-

POLO vapuru 9 martta Londra, .• !eniyor. 18 marta kadar Anvers, Rott"" 
BALKANLAR ARASI 

HATTI 
ZETSKA PLOVİDBA A. 

ve Anversten gelip yük çıkararak ve ve Venedıge hareket eder. dam B H b . . yük' al .. . elir . .. , remen ve am urg ıçın a· 
ayni zamanda Londra ve Hull için yük LERO motörü 2/3 te g aynı gun caktır 
alacaktır. saat 19 da Patmo Leros KaHmnos İs- · 

tanköy ve Rodosa hareket eder. D.KOTOR 
LİVERPOOL ffArrı LERO ınotörü 6/ 3 te gelir ayni gün ---- saat 17 de Pire Korlu Brindisi Valona DEN NORSKE MİDDEL• 

MARDİNİAN vapuru 15 martta gelip Triesteye hareket eder. HA VSLİN.IE OSLO 
yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver- GRİMANİ motörü 7/3 te gelir 8/3 AD 'ıs arta d • + uLOVCEN» 

Rod V edi• ha BAGHD vapuru m ogru ı.s-Lüks vapuru 5 martta saat 16 da 
1 
pool icin yük alacaktır. te saat 17 de Leros os en ge - . . N li 

· kenderıye, Dıeppe ve orveç umum · 
beklenilmekte olup, 6 martta saat ~ reket eder. . . h k t edecektir 
de İzmirden hareket edecektir. Pire, 1 Deutsclle Levante·Linie CİTTA ot BARİ 9/ 3 te gelir ayni gün manları ıçın are e . 
Korlu, Adriyatik limanları ve Trieste İstanbul Pire Napoli Marsilya ve Ce- __ 
için yolcu ve yük alacaktır. DELOS vapuru 11 martta Hamburg, novaya hareket eder. 

-- Bremen ve Anversten gelip yük çıkara- BRİONİ motörü 9/ 3 de gelerek ayni 
caktır, gün Patmo.s Leros İstanköy ve Rodosa SERVİCE MARİTİME 

ROUMAİN ------------ hareket eder. 

UNİTED STATES AND 
LEVANT LİNE LTD. 

BENNE.STVET vapuru 18/ 20 mart 
arasında beklenilmekte olup Nevyork 
için yük alacaktır. 
PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/ 20 

nisan arasınoia beklenilmekte olup Nev

T. BOWEN REES 
VE ŞttREKASI 
CUNARDLİNE 

Liverpool ve 
Glasgov hattı 

, __ 
ROYALE NEERLAN 

BUCAREST 
DUROSTOR vapuru 18 martta bekle

niyor. Köstence, Kalas ve Duna liman· 
DAİSE KUMPAHYASI !arı için yük alacaktır. 
TRİTON vapuru 28/ 2 de gelerek Bur-

gas, Varna ve Köstenceye hareket eder. --

HERCULFS vapuru 6/ 3 tarihinde ge- .JOffNSTON W AR.REN 
!erek Amsterdam Hamburg limanları LİNİES LTD. 
için yük alarak hareket edecektir. . bekJ. 

... • • • a • • • • m • • • ~*~ INCEliORE vapuru 12 martta C 
Gere'< vapurlnnn muvasalat tariHerı, BOTBNİA ı • ba ihind niyor Burgas Varna, Köstence ve Su 

york için yük alacaktır. 

: ere '< vapur isimleri ve navlunları hak- ' . . va! puru şu t. ~ .. e SVENSKA ORİENTE Lİ• lina İ<aıas içın'' vük alacaktır 
. .. . gelip Liverpoo ve Glasgov ıçın yük NİE.., KVM'PA-A..,., · . kında acenta bır tcahhut altına gıremez. alacaktır. il."" n ~ .aa Vapurların hareket tarihleriyle nav 

Daha fazla tafsilat almak için Birinci Gerek vapurların muvasalat tarihleri, AASNE vapuru 27 / 2 tarihinde gele- lunlardaki değişikliklerden acenta me-
Kordonda 152 numarada • UMDAL· , isimleri ve navlunları hakkında acenta rek Amsterdam Rotterd~ Hamb~g suliyet kabul etmez. 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müıacaat bir teahhilt altına giremez. Daha fazıa İs~andinavya ve Baltık )ım~nlan ıçın Daha fazla tafsillit için ATATURR 
edilmesı rica olunur. tafsilllt almak için T. Boven Bees ve Şr. •yük alarak hareket edecektir. caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Deı 

Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon nuınarruıına müracaat -- 7..ee vapur acentalığına müracaat ediJ. 
Telefon : 3171 Aeenta edilmesi rica olunur. SERVİCE MA.Rİ!'fME mesi rica olur . 

SAÇ EKSIRI 

Saçları dökülenlereKomoien Kanzuk 
Saçların dökülmesine Vl' kcpeklenmesine mini olnr. Komojen saçların kö1ı;

lerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlann gıdasıdır. Tabii renlı.leriıı1 
bomıaz, latif bir rayihası vardır. Koınojen Kımzuk saç eksiri maruf ecQ\llC

lerle ıtriyat mağazalarında bnlunnr. 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

O SMANiYE 
Sirkecide 

Ba her iki otelin mii.teciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY OMEB LUT· 
FU,dür. 43 senelik tf'criibeli idaresiyle bütüa EGE ballan• kendisini :sevdir
mi~tir. 

Otellerinde misafir ulanlar, kendi evlerindeki rahatı bulurlar. - . ... . ... . .. ... . 

.Roamain Kampanyası TELEFON : 2001;zoos 

PELEŞ vapuru 14/3 tarihinde bek-~--------~~
lenmekte olup Malta, Cenova ve Mar- mesuliyet kabul etıneL Daha fazla taf. 
silya limanlarına yük ve yolcu alarak silat için ikinci Kordonda FRATELLI 
hareket eder. SPERCO vapur acentasına müracaat 

tlandaki hareket tarihleriyle navlun- edilmesi rica olıınur. 
!ardaki değişikliklerden dolayı acenta TELEFON : !004 • 2005 

" .......... .. 
To iŞ BAN~ASI' n1n 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Ku.~ : 1 ŞubaL 1 Mayıs, 26 Aiustoa, 1 Eylül, I lkincitetrin 

ta r i h 1 e r in <l ;: ç e k i 1 e c e k t i r. 

1=• İkramiyeleri: carrruZ7.Zc.!'72'.lUT/J' 
ı .\.deı 2000 'ir'abk -· 2.000 Lira 

!$ »i 1000 lıl'alık - S.000 Lira 
s » sco liralık ••• 4-00D Lira 

16 » 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 11 ıoo liralık ••• 6.000 Lira 
95 ıı SO liralık-· 4.750 Lira 

2$0 n 2; lirabk - 6.2$0 Ura 
•••••• ••••••• 
43S 32.000 
W;7'}~.A#t .,,...nvı 'l'r/7T.T/J., 

T. lt Bankasına pll/a yatmnakla, yalnız para biriktinnif olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemİ§ olursunuz. 

' ' t . '·, ." ' ·. ·. -
KumbarC'l~-birıi 

TURKiYE 
CUMHV RİYETI 
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B. Ruzvelt'in kongreye yeni mesaj 
Amerika Filosunun manevralarından büyük 

kongreye 
Vaşingtona dönen 

Cümhurreisinin 150 inci yıldönümü hitabesi 

ki bin senelik istibdadın Harbe hazırlık mı 
., var. e• 

Yeniden dünyaya hakim olması 
avdeti asli tecvjz edilenııez 

ve T urıus hududuna bombardın:ı.an filo

Vaşington 4 (ö.R) - Amerikan filo
sunun Karail denizinde büyük manev
ralarında bulunduktan sonra Vaşingto
na dönen Reisicüınhur Ruzvelt kongre
ye, 150 inci yıldönümü münasebetiyle 
bir mesaj göndermiştir. Reisicümhur, 
kongrenin tarihl rolünü hülasa ettikten 
sonra şu mülahazaları ilave etmektedir: 

cDemokratik hükürnet şekilleri nis -
bclen yenidir. Bugün, diğer demokrasi
lerle bu hususta müttehit bulunan Ame
rikan demokrasisi, bizim metodlanmı -
zın kısır kaldığı kanaatini ne şekilde 
olursa olsun terviç etmeği reddeder ve 
2000 senedenberi dünya üzerinde zulüm 
ve istibdadı ve . kararsızlığı hükümran 
kılan metodlara avdeti asla tasvip ede
meyiz. Amerika gibi temsili demokrasi
lerle şahsı hükilmraniyete avdet ara -
sında geniş bir uçurum vardır.> 

Reisicümhur, demokratik usullerin 
esası olan hak ve hüriyetle hüriyeti mu
hafaza etmiyen sistemler arasındaki te
zadı göstermiş, demokrasilerde hüküm 
süren jüri vasıtasiyle muhakeme-, hu -
susi mülkiyetin emniyeti ve masuniye
ti, söz, din ve içtima hüriyetini insanlı
ğın en büyilk kazancı gibi göstermiştir. 
Son sözü şudur: «Hür erkek ve kadın
ların iradei cilziyesinden ayrılması im
kanı olmıyan bu hüriyete Amerikan 
milletinin inanı vardır.» 

Vaşington 4 (Ö.R) - Mümessiller 
meclisi harbiye nezareti için 500 milyon 
dolarlık tahsisat açılmasına hUkümeti 
mezun kılan projeyi dün kabul etmiştir. 
Proje şimdi ayan meclisine girecektir. 
Harptenberi ordu ihtiyaçları için kabul 
edil n en mühim tahsisat budur. Mü -
nıcssı:ler meclisi projeyi ittifaka yakın 
bir ekseriyetle kabul etmiştir. Askeri Amerika Cümhurreisi B. Ruzvelt 

komisyon reisi demiştir ki: . ı ma~ kara~ı~ızı gösteren bir ihtardır. ı sıf kürre~inin sulh unu. bozmağı tasarlı-
cBu proje hakiki surette ışe koyul - Bu ihtar bızım sulhumuzu veya garp nı- yanlara hıtap etmektedir. 

Belçikadaki son buhran 
Kabine 
meclisin 

buhranı halledilmezse 
A 

feshi zarurı 
Brüksel, 4 (Ö.R) - Kabine buhranı 

halledilemediği takdirde mebusan mec
lisinin feshi zaruri olacağından bu va
hinı ihtimalin önünü almak için istifa 

·eden başvekil B. Piyerlonun yine Kato
Jik ve sosyalist partilerine müstenit biı' 

parlamenter kabine kurmasına çalışıl
maktadır. Kabinenin sukutuna sebep 
olan maliye nazırı B. Küt portföyünü 
başvekilin emrine bırakmıştır. Fakat B. 
Piycrlo maliye nazıriyle tesanüdünü bil· 
dirdiğinden yeni kablııeyi ayni esas da
hilinde B. Sudanın teşkil etmesi tecrü· 
be cdilece1ctir. Eğer sosyalist ayan azası 
bunda muvaffak olursa şimdilik memur 
maaşlarının indirilmesi tasavvurundan 
feragat edilecektir. Aksi takdirde bay 
Piycrlo iş başında kalacak ve meclisi 
feshedecektir. Yeni kabinenin en mü
hiın vazifesi bütçe müvazenesidir.. Esa- taraıından teşkiline ve meclisin 
ben kabine bir intikal hükümcti mahiye-! zaruretinden içtinabe imkfuı hasıl 
tinde olacaktır. Fakat mali vaziyet ger-

1 
cağı zannedilmektedir. Liberaller 

feshi 
ola

dok-
ginclir. Belçika bankasının haftalık blan
;osuna göre şimdiye kadar iki milyar 
Franklık altın memleketten kaçmıştır. 

Bununla beraber evrakı nakdiye karşı· 
bğı hfila ~ üzcle 66 dır. 

Kızıl haç 

görülüyor 
Brükselde kral 

tor Maı·tensin akademiden istıfası hu
susunda şiddetle ısrar ettiklerinden ka
blııeye iştirakleri muhtemel değildir. 

teşkilatı 

Brüksel, 4 (Ö.R) - B. Piyerlo kralla 
uzun süren bir muhavereden sonra si
yasi vaziyet hakkmda eski başvekil B. 
Spaak ve dahiliye nazırı ile görüşmüş
tür. Ayni w.manda memur maaşların

da tenzilat projesiyle sosyalistlerin hü
kürnet aleyhinde rey vermelerlııe sebep 
olan maliye nazın B. Kütü de görmüş
tür. Bu zatın yerine diğer bir maliye 
nazın tayinini veya maaşlardaki tenzi· 
tatla elde etmek istediği 400 milyon 
frangın başka taraftan tedariki suretiyle 
----a~d-ıoa...b+aUJr1-in i.ııtt-1r ~ 

ispanyanın 
bahtlara 

her iki kısmındaki bed
da yardıma koşuyor 

Cenevre, 4 (Ö.R) - Beynelmilel kı
zılhaç komitesi tebliğ ediyor : Gönderil
miş olan ianeler sayesinde beynelmilel 
kızılhaç komitesi İspanyanın her iki kıs
mında yardımlarını tevzie devam ede
bilmiş ve bu yardımla yaralı, hasta, ka
dın ve çocuklar tarafından minnettarlık 
ile kabul edılmiştir. Bazı haberler hila
tinA n1A~lr hPvnPlmilAi kemiteve bütün 

talep yapılmamıştır. Fakat komite yar
dımına lüzum hasıl olabileceği kanaatin
de olduğundan yeni ianelerin kabulüne 
devam edilmektedir. 

Cenevre, 4 (Ö.R) - Beynelmilel ih
tilafların sulhan tesviyesi hususundaki 
umumi karara Fransanın iştirakinin tah
didi münasebetiyle 13 şubat tarihinde 
Mili 

larını yığmakta devam ediyorlar o • 

Londm 4 (ö.R) - Libyadaki Italyan ~ .. ~ •a< "119JJ!> . _ ,...,~ . ~- . ~ ••• , • ...,...,,,"""""_".' 

kuvvetlerinin ar<lı arkası kesilmeden ar
tırılması salahiyettar Ingiliz mahfille -
rinde büyük endişe ile karşılanmıştır. 

Bu mahfillerde temin edildiğine göre 
son günlerd::! Libyanın Tunus hududun
daki Italyan hava filolarını takviye için 
daha bir çok bombardıman filoları sev
kedilmiştir. 

Bilhassa Mareşal Badogliyonun Lib
yadaki teftiş sc-yahati esnasında bu tak
viyeye lüzum görülmüş olması manidar 
telakki ediliyor. Burada mevcut kanaa
te göre Italyanın şimdiye kadar aldığı 
ve almakta devam edecek gibi görün
düğü tedbirler Mussolini tarafından 

Fransız müstemlekeleri üzerindeki Ital
yan talepleri tasrih edileceği zaman baş
lıyacak olan ihata hareketinin mukad
demesi sayılıyor. 

Bu vaziyette Libya - Tunus hudutla
rında baş gösterecek bir hudut hadise
sinin vahim neticeler doğurması muh
temeldir. Hele bu gibi hadiselerin me
suliyeti Fransaya atfedilirse Almanya
nın Italyaya askeri müzaheretteı bulu -
nacağı muhakkaktır. 

Libya hududundaki Fransız askerle
rini biraz geri çeken Fransanın hudut 
hadiselerinden kaçınmak istiyen hattı 

hareketi Londrada tamamen takdir ve 
tasvip ediliyor. 

lngiltere, on altı ikinci Kanun anlaş
masına tevfikan Libyadaki Italyan kuv
vetlerinin azaltılmasını teklif edecektir. 
Aynı zamanda Fransanın da mümasil 
tedbirler almağa müt~nayil bulunacağı 
zamıediliyor. harn ·cı 1 · 1 '!ri Petrol tepelerinde... ( 2000) metre y ıi kse 

hasıl olan kanaate göre Italyanın aldığ 
bu tedbirler Mussolini tarafından Ita). 
yanın Fransaya karşı talepleri resmen 
ilan edilir edilmez başlıyaeak olan ihata 
hareketinin bir başlangıcı mahiyetinde
dir. 

Tunus hududuna yığılan bu mühim 
kuvvetlerin hudut hadiselerine sebebi
yet vermesinden korkulmaktadır. Bu 
gibi hadiselerin mesuliyeti Fransaya 
yü.kletildiği takdirde Almanyanın Ital
yaya askeri müzaherette bulunabilece· 
ği zannedilmektedir. 

Salahiyettar Ingiliz mahfilleri müda
faa hattını Libya hududundan bir mile. 
tar geri çekmeğe karar veren Fransanın 
bu hareketini tasvip etmektedirler. 

Alplarda ve karlar arasında askeri manevralarda , Hadise çıkmasına meydan vermemek 
Roma 4 (Ö.R) - Italyan gazeteleri 

Fransanm Tunustaki kuvvetlerini ve 
teslihatını mütemadiyen artırmakta ol
duğunu kaydediyor. Şimdi Tunus ül -

kesinde devamlı bir askeri gidiş geliş 
göze çarpmaktadır. Fransızlar bu aske-
ri hareketleri Italyan erkarubarbiye reı-
isi Mareşal Badogliyonun Trablustaki 
teftiş seyahatine bir mukabele olarak 
gösteriyorlar. Mareşal Badogliyo şimdi 
Romaya dönmüş bulunmaktadır. Ital
ya Fransız askeri hareketlE:Tine bir mu
kabele olarak Trablustaki kuvvetlerini 
artıracağından lngiliz matbuatı bu va
ziyeti en~e ile karşılamaktadır. 
Diğer taraftan Tunusta Italyanlara 

karşı tazyik devam etmektedir. Bir çok 
Italyanlar Italyaya dönmüşlerdir. Korsi
ka ve Fransanın diğer kısımlarından 
da Italyaya dönen Italyanlar pek çok
tur. Bu, hariçteki Italyanların Italyaya 
davetleri için geçen sene verilen direk
tifler dahilinde vukubulmaktadır. 

Faris 4 (A.A) - Libyadaki Italyan 
kuvvetlerinin artırılmasının salfilıiyet -
tar Ingiliz mahfillerinde büyük bir en-

Fransız bahriye 
nazırının te2tisleri 
Faris, 4 (Ö.R) - Bahriye nazırı bay 

Kampenki yedi martta Şerburg haTp 
limanını ziyaret ederek tersaneleri ve 
deniz cephesini müdafaa eden istihkam
ları, tayyare meydanlarını teft.i,ı ed0cek
tir. 

len nota neşredilmiştir. Buna nazaran 
Fransa iştirakini teyit etmekle beraber 
şu ihtiraz kaydını vazetmektedir : 
Fransanın dahil bulunduğu bir harp-

Turistlerin geçen sene kayak eğlenceleri yaptıkları bu yerde bu sene askeri 
talimler yapılıyor 

dişe ile karşılandığı Londradan gönde- için İngiltere hükümetinin 16 Nisan 938 
rilen bir mesajda kaydedilmektedir. tarihli İngiliz - İtalyan itilaflarına müs-

Diğer cihetten Tunus hududundaki teniden İtalyanlara kuvvetlerini azalt• 
Italyan hava filolarının takviyesi için malarını teklif edeceği ve tesbit edile· 
bir çok bombardıman tayyarelerinin cek miktarın Fransız kumandanlığınca 
sevkeıdildiği öğrenilmektedir. da Tunustaki kıtaları için kabul edile. 
Londranın salahiyettar mahfillerinde ceği ümit edilmektedir. 

Çeklerle Slovaklar arasındaki 
rrıüzakereler neticesiz kaldı 

Prag 4 ( ö.R) - Çekoslovak federal hükümetile Slovak muhtari· 
yet hükümeti arasındaki müzakereler neticesiz kalmıştır. Başvekil B. 
Beran Slovakların federal hudutlar dahilinde Çeklerle tam iş birliği 
yapacaklarına dair teminat verilmedikçe Slovak müddeiyatını nazarı 
dikkate almağı reddetmiştir. 

Berlin, 4 ( ö R) - Alman gençlik teşkilatı reisi ile pasif müdafa2 
teşkilatı reisi arasında bir anlaşma hasıl olmuştur. 13 - 14 yaşında oğ-


