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ilin münderecatmdan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 
Fi 

Cümhuriyetin ve Cümhııriyet e.terinin bekçi.ti, sabahlan rıkar .tiya.!i gazetedir 

raSinemaaa. 
D ·yük film oıü abaka ı 

Çok zen ın hediyeler 
lııirak tafaildtını el ildn-

lannda okuyunuz ...J 
Yeni Aıır Matbaasında Buıhnıttır. 

Büyük Şef Ankaraya avdet ettile·r 
Seçim hazırlıkları ilerlediğinden secimi'!_ bir hafta 

evvele alınması muhtemel görülüyor Şirket bulvarı açılıyor 
Parti umumi divanının bugünlerde 
içtimaa çağrılması bekleniyor ... 

Bulvar şirketinin 19 yılda yapamadığı 
işi belediye 19 günde 

• 

yapıyor 

Anıtara 8 (A.A) - Reisicümhur Is-1 reisi Abdülhalik Renda, ba~vekil dok
met lnönüyü hamil hususi tren bu sa - tor Refik Saydam, Mar~al Fev?.i Çak
bah saat 10,40 ta Ankaraya muvasalat mak, vekiller, mebuslar, generaller, ve
eylemiştir. 1 kalctler erkanı,_ Ankara valisi Nevzad 

Reisicümhur istasyonda B.M. Meclisi 1 Tandoğan. gamızon ve merkez kuman-

Namzet 
---·-.f:r·---

]simleri etrafında 
çıkar~lan riv_ayetler 

-~
Başvekil cuma rtes;i 
günü istanbulda 
bekleniyor ... 

danları, emniyet direktörü ve kalabalık 
bir halk tarafından hararetle karşılan
mı§tır. 

Türkkuşu filosu reisicümhuru vila -
- SONU 3 'ÜNCÜ SAHiFEDE -

Takas 
Ve'lıiiBetin yeni bii1 

tamim yapacağı 
zannediliyor •• 

---<>--
Milli Şefimiz, İstanbuldn ithalat ve 

ihracnt tacirleriyle hasbihalleri .sıra
sında takas primleri işine temas cdil
~i. 
Takas primlerinin İstanbulda oldu

kadar İz.mirde de hayatı bahalılan
dırdığı anl~ıldığından şehrimizde

ki alakadarlar bu mevzu üzerinde 
inceleme yapmaktadırlar. 
İhracat işlerinde salahiyetli bir zat 

bize aşağıdaki izahatı vermiştir : 1 
- SONU 4 ONCO SAYFADA -

Belediye Teisi yıkma faalıycti1ıi seyrediyor 
Belediye, şirket bulvarını süratle aç- lınca belediye, burao:;ını 300,000 lira sar

tırmakta devam ediyor. 19 yılda şirke - fiyle parke döşiyecek, kanalliasyon te
tin yaptıramadığı işi, belediye 19 gün- sisatını yaptıracak, yaya kaldırımlnnnı 
de bitirmek üzeredir. Şirket bulvarı açı- - SONU 4 ONCO SAYFADA -Fuarımıza alika artıyor 

Itladrldde isyan basıldı 
Ronıanya - Polonya ve Fransa 939 .. . . A • 

F narına resmen iştirak edeceklerdir 3 Saat!ı~ ultımatom ~ıtnled~n asıler 
------

1 
, . . "t · sılahlarını teslım ettıler 

lJakı•kı.A Madrid 8 (ö.R) - lspanyol müda-
rJ ~ faa konseyi komünist hareketine İştirak 

t-den kıtalara üç saatlik bir ültimatom r ~ lk ı n m a vererek kendilerini derhal teslim olmağa 
JJ. a davet etmişti. Komünist hareketine katı· 

----tr---
işaretleri köyler den 
~eleceğine inanalım .. 

-..tz- . 
ŞEVKET BİLGiN 

Köyler kalkınmasında köylümü
zün irfan seviyesini yükseltmenin 
hayati bir ihtiyaç olduğu çoktan beri 
anlaşılmıştır. 

Biliyoruz ki köylünün hayat s tan 
dardını, muasır milletlerin hayat 
standardına yaklaştırmak işi m emle
ketin umumi refahını doğrudan doğ
ruya a lakadar eden işlerin başındadır. 
Köylümüzün° telakkisinde, alı§kanlı
ğında, çalışma tarzında zamanın 
icaplarına uygun bir inkılap yarat
mak lazımdır. 

Mefkure birliğimize, köylerde mü
tesanit çalışmanın geniş kaynakların
dan istifade im ·anları katılacak olur
sa hamlelerimizin daha müessir, da
ha feyizli olacağına itimat ed ebiliriz. 
Şu halde, her şeyden evvel köylümü
zün aklı selim ile bu hakikati idrak 
edecek bir irfan seviyesine yüksel
tilmesi şarttır. 

Bunun içindir ki, ilk mek tepler i_şi, 
nazarımızda daha azametli bir mana 
kazanmıştır. Biz köy mekteplerini 
jştiyakla beklediğimiz köyler inkı
Jabının kaynağı .sayarız. 

On dört milyon köylünün kalbi
ne girerek dimağına hitap eden, onun 
hayatında yeni bir çığır açmağa çalı
şan k öy m ektepleri kadar bu davayı 
muvaffakiye tle yürütecek bir kuv
v e t daha tasavvur edemeyiz. 

Köy mekte plerj, inkılabımızın üze
rV1de büyük titizlikle durgıağa mec
bur olduğu mevzuların ilk safında- ı 
dtr. Bu a na kaynak yarınki Tiirki-ı 
yenin kudre t ölçüsüdür. Maddi ve 1 

rnane\'i kuvvetlerimiz hep bu kay
nakta hazırlandığına göre ancak sar- ı 
feclilen gayretlerin randmanı nishe
tinde ümitlerimizin tehakkuk edece
ğini düşünebiliriz. 

Kanaatimizce köylümüzün fıtri 
olan zeka ve istidadını hak k ile işle
meğe rnuv.affak olabilirsek b u gü n 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

ŞEVD2' BİLGİJI 

lan askeri ıefler ve maiyyetleri bu ülti· 
matom müddeti münkazi olmadan teslim 
olmuşlard ı r. Neşredilen tebliğe göre sÜ• 

klınet iade edil miııtir. isyan eden kıtalar 
evvelce bulundukları mahallere dön• 
müılerdir. Madrid radyosu bu teslim ha
reketi vuku buluncaya kadar fasılasız 
nelfiyat yaparak ültimatom mündereca· 
tını tekrar etmekte idi. 

General Miyajanın riyasetindeki mü-
Fuardan bir köşe dafaa konseyinin şerefli bir kardeıı sulhu 

. . . . . temin için teşebbüslerinde devam ettiği 
Iran konsoloau dün belediye reisi Dr. konsolosu beledaye ve Fuar komıtesı reasa bild' .1 k d' • .. rd ıra me te ır. 

Behçet U:z'u makamında ziyaret ebnİf ile bu cihet üzerinde de müzakerele e M d .d 8 (ÖR) Ç Ik .. d . a rı . - a anlı ıçın e 
ve 939 fuan bakkmda izahat alnuttır. buJunmuttur. e b' d b h h" d 
Dost ve müttefik lran bükümeti bu sene Romanya konsolosu da Dr. Behçet g çen ır gece en sonra sa a şe ır e 

Fuanınıza resnıen iftirak edecektir. lran ~ ~ :;::~~-:. fua- !!!llllllllllllllHUHUllUlUUIHfifif 

Mareşal 
Göring 
-~

Trablusu ziyaret 
edecek 

Mare§Ol Göring 

Roma 8 (ö.R) - Pazar günündenbe-
ri Sanremoda bulunan Mareşal Göring 
bu ay sonunda Röınaya gelerek iki gün 
kalaea'k, Mu8soliiıi ve Italyan hUld1met 

Romanya konsolosu belediye reisi ile BAZI BAZI 
fuar sabumda yeni bir paviyon yaptır-
mak veya lel'gİ sarayında bir yer almak 
meseleleri etrafında cöriipııilftür. Kan-
soloı alclığı malUınab bükümetine bildi
recektir. 
Diğer tarafdan V arıova Türk ofisi de 

bir telgrafla Polonyanm 939 fua.nna rea• 
men ittirak edeceğini bildİrmiftİr. 

- SONU 4 ONCO SAYFADA -

Bir ölcü meselesi _ ... _~_ 
«Kiralık ev> bulmak derdi hakikaten 

Izmir için bir derd ... Ev bulunu..,., mtıhit 
uymaz .. Muhit uyar ev bulunmaz .• 
Ikisi uyar .. hesap 1lymaz .• 

Hele evinizi bir (fen heyeti) tehlike
lidir kaydı ile aforoz etmiş ise .. O zaman 
da ne «muhit>, ne cmuhab ve ne de 
cbaha> gözüniizde olmaz. Sokakta kal
mak kaygısı içinde nerede v e kaça olur
sa bir s:atı altına kapağı atarsınız •. 

* Bir orta mektep hakkında jen 7ıc1Jeti 
tehlike raporunu 1ıcrm~c:tir. Çocuklann 
bir kısmı yersiz v e derssiz kalmı§lar -
dır. Ilcr geçen gün yüzden fazla orta 
tahsil gencinin notuna1 karnesine ve bil
gisine birer yumruk indirmektedir. Bıı 
§art altında evi tehlikede olan aile Tcisi 
gibi bu gençlerin irfan mesuliyetini 
omuz başlarında tut-0nlann her ne ba
hasına olursa olsun bir çatı altı arama
lan ne kadar tabii ise, « pazarlık > 
«uyuşamamazlık>, «tahsisatsızlık> yü. -
::ünden gençlerin bir aylarının cheder> 
ettirilmeleri de o kadar gayri tabiidir. 
Pazarlığın ölçüsii belki (tahsisat) ola

bilir. Fakat bir ay ders görmiyen yüz -
Zerce talebenin frfan kayıplannm ölçii.
sil her M.lde cpcıra> dan çok daha b~ka 

erkAnı ile görüşmeler yapacaktır: 'Ve daha iistün bir şeydir .• 
Göring, Roma temularmdal\, nra Si- cTek Yıldın 

cilyaya ve oradan Trabl;rerek Ma- ~W/lilı\\\\\\\\\\\\\\\\'f.\\' 
fttal Bafbo lle göril§ece • 

' 

Gönüllü Italyan askerleri Barselonda geçit re~mi yapıvorl,.r 

hemen hemen tam bir sük\ınet hüküm ziyet hakkında emindirler. Bir çok mer• 
sürmektedir. Bu sükunet sadece hava ta- kezler ellerinde bulunmaktadır. Ayakla .. 
arruzlarını b ildiren iki tehlike işareti ve nanlardan bir çoğu, milli müdafaa kon• 
Madridin d!f kısımlarından gelen bazı seyinin ne maksadla hareket ettiği hak· 
top darbelerile arıuııra inkıtaa uğramıştır. kında aldatılmışlardır. Saat 14 denberi 

1 
öğleyin, milli müdafaa konseyine karıı Madridde müıademe gürültüsü kalma• 
muhalif vaziyet almış olan bazı kıtalara mıştır. Tramvaylar tekrar normal şekil· 
teslim olmaları için verilen mühlet niha- de sefere başlamışlardır. 

yet bulmuştur. Anlaşıldığına göre, ko- Londra 8 (ö.R) - Royter ajansının 
münistler tarafı~dan ayaklandırılmış olan Burgostan aldığı habere göre, Guadala
bazı kıtalara milli müdafaa konseyinin zarda general Miaja aleyhine çıkan isyan 
beyannamesi hakkında yanlış tefsirleri henüz bastırılmış değildir. Kartajanada 
ihtiva eden tebliğat yapılmıştı. Bunlar karııııklıklar devam etmektedir. 
timdi mukavemeti keserek askerlerini Paria 8 ( ö .R) - lspanyol harp ge• 

milli müdafaa konseyine teslim ediyor- mileri Bizerlede silahlarından tccrid edil• 
)ar. Milli müdafaa konseyi zabitleri va- - SONU 7 nci SAYFADA -

aramakla metsul: 

- Izmir kazan bizler kepçe efendiciğim, bUM nığme. görii~uı M 
~;ula kaldık "Biri lütfedi" de l>odrum katmızı obun kinıla,alm .. 
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FIKBA: 
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RENKLER 
Şinasi REVi 

MUSSE'NiN TANRISINA ~ 
- Gök kubbeyi yar, kainatın üstündeki örtüyü 'kaldır da maverai göreyim~. 
Diye yalvarş haklı bir niyazdır. lakin Tanrı bu dileği yerine getirmemekle 

bir Müsse kazanmış oldu. 
Çünkü, bütün bu sırların maverasına, sonsuz arzularile kavuşabilecek olan 

ıair, acaba halikına o vakit perestiş edebilecek miydit .. 
Durgun ve sakin yüzünde, içindeki konserve kutularından, çürümüş kösele, 

kundura ve kmk cam parçalarına kadar, envai çeşit muzahrafat aksettiren de
nizlerin isyancısı Haşim ; b u sorguya benden önce cHayıu diyecektir. 

Kainatı bir geni§ tül arkasından görebiJen her göz, H~m'le beraberdir. En 
koyu tabiatçılar bile bir gün hakikatın şeytanından titrememişler midir~ .. 

F eylezoflar bile chakikati aramakta dehşetli bir tehlike var ki bu da onu 
bulmakhr » dememişler midir"> .. 

O halde gözlerimiz; köşesiz, katsız ve kainatın bin bir rengine girmtş çıkmış, 
bir tülü gerisindedir. 

Renkler, ahenklerin aenfonileşen dalgalarıdır. Dünyamızın toprak üstünde· 
ki nizamını kuran renklerdir. Tabiat mefhumunun kafamızdaki gölgesi rektir, 
yeşildir. Semamızın hür ve tutulmaz atmosferi renktir, mavidir. Sıhhat. enerji 
ve hayat kaynağı güneş; hepsini içinde cemeden aydın bir renktir. 

l.akin oıllar,n her birinin çiğ, sert ve parça parça ahenği, bu kıvrımsız geniş 
tülde eridikçe gözlerimiz asd görmek istediklerini görüyor .. 

Tanrım, senin değil, senin binlerce renginin perde perde tutuşan Nüansları 
içinde bir eriyebilseydim ... 

Şinasi REVi 

Ayşe Münevver' in 
- - - - <ft".r .... 

Hazin Ha y at ı 
O, kaç defa evinden mektebe 
kaçmış ve her defasında da kula

ğından tutularak evinin 
kümesine kapatılmıştı 

Jr A.ZAH : IJC YJLnKZ 
O, kaç yaıında iken anasız kalmıştı} 1 lill!fiiRRiiillN~~t?Z:"::;FVi">1$-''-· 

Bunu bilmiyoruz... Kendisinin en yakın 

ukadaşlanna söylediğine bakılusa pek 
)tüçük yaştan olacak ... 

Babası tekrar evlenip de evin içinde 
bir üvey ananın yer bulması Ayşeyi ilk 

8nce sevindirmişti ... 
-Sana cici anne getirdim ... Onu çok 1 

ıev ... 
Ayşe ... Cici anneyi sevdi fakat o Ay

feyl sevmedi ... 
Hele üvey kardeşlerin bir iken iki ve 

ıld jlc,.n üc. olması daha Df'..Sİne.:ı oahuç
an aama atılmış zavaIIı yavruyu i:endı 
doğduğu kendi evinde pek çabuk yaban-ı 
cı yapmıştı. 

* l 

Ayşenin .insanların ve kaderin zalim 
elleri ile düştüğü kötü hayat yolunda tek 
ı;amimi bir arkadaşı vardı: Saniye .. • alın 
yazısı ondan aşağı kalmıyan bu talihsiz 
kız diyor ki: 

- Ayşe çok neşeli ... Çok güler yüzlü 
ve nasıl söyliyeyim, adeta çocuk gibi bir 
kızdı. Öyle çok kimselerle görüımezdi 

ama ... Neşesi ile herkesi alakadar eder· 
Cli. Bizim hayata düşmüş kimselerin ne
ıeleri içten gelmez ... Gülsek de kahkaha 
atsak d a hem oyalamak h.em de oyalan
mak içindir. Halbu ki Ayşe Münevver 
böyle değildi. O içten neşeleniyordu. 

Bir gün ona: 
- Münevver, dedim, çünkü aramız

da o Münevver adını alını tt, sen bayağı 
btiye istiye gülüyorsun ... Hem ne kadar 
da çok söylüyorsun 1 •• , 

Zavallı bir kahkaha daha kopardı. 
- Kardeş ... dedi. Gençliğimin bu 

J'llŞına gelinceye kadar hiç gülmedim .. 
Hep ağladım ... Hep kahır çektim. Ço
cukken evimde ve üvey ananın elinde, 
bir az büyiidükten ııonra Nazilli soka.kla
rmda ve harabelerinde adamlarm elle· 
rinde ııüründiirn; nasibim cı 4-la~ak ve sü
rünmekle geçti. Yine böyle bitecek ... 
Hiç değilse şimdi eski acılarımı unutmak 
ve yeni gelecek 'acılan düşünmemek için 
gülüyorum. Yoksa bunu herkes gibi sen
demi çok gördün?. 

Münevver, çok söylediğini yüzüne vu· 
ranlara da yine ~ülerek şu cevabı verir
miş: 

Üvey anam küçük iken dilimi o 
kadar çok çekerdi ki ... Ondan uzadı. .. 
ne yapayım ... Kabahat benim değil. 

* 
Ayşeni.n bu sözlerinde belki bir muha

laga vardır veyahut o bunJan §alca ola
rak söylemiıti. Fakat muhakkak olan bir 
şey varsa o da daima üvey anasmdan şi· 
tcayet etmesioir ... 

Hayatın fect ve hazin seyrini takip 
ederken de bu şikayetlerin haldı oldu
ğunu gösteren noktalara çok rastlıyoruz. 

* On beşine baamışdı .. • 
Daha küçük yaşta ve anasltlıktan ltav

ıulmuş olduğu için boyu pek uzamamış 
fakat kesik saçları, olgun]aşmağa bat
lamış güğüslerİ ve gelişmiş vücudu ile 
b ir genç kız olmuştu. 

Evde is ve dayak vardı. 

1 

Mektep, onun daima hasretini çektiği 
bir yer oldu. 

Yedi yaşına basınca sokaktaki beş taş 
arkadaşlan ilk mektebe girdikleri zaman 
o da bunların arasına katılmağa can attı. 

Fakat evdeki işleri kim görecekti?.. 
Çeşmeden suyu kim getirecekti~ .. 

Ayşenin arkadaşları onun kaç defa 
evden mektebe kaçtığını, eli çantalı ar· 
kadaşlan arasına katıldığını faka t her 
defasında kulağından tutularak eve geti
rildiğini ve ceza olarak da aç biilaç kü
mese kapatıldığını yana yakıla anlattığı
nı söyliyorlar. 

On beş yaşında bir kız, yalın ayak ve 
diz kapaklarını bile Örtemiyen kısa., delik 
deşik bir entari ile çe,me başlarında desti 
doldurursa ne olur? .. 

Bir damla sevgi .. Bir damla şefkat ... 
Bir çift tatlı söz ... 

işte bunların hasretini çeken Ayşe yi
ne bir gün, ya.takta da, sokakta da giy
diği tek ve le.ısa entarisi arkasında yalın 
ayak Çeşme başına su doldurmağa git
mişti. 

Tesadüf, oradan b irini geçirdi. 
Bu cbirinin> gözleri pişkin bir anlayış

la genç kızın çıplak bacaklarına ve olgun 
vücuduna dikildi. 

Ayşe, mektebe gönderilmemİ!i.. Oku
mamış, kendi yaşının tehlikelerini kendi 
kendine kavrıyacak bilgiden mahrumdu. 
Daima yabancı muamelesi gördüğü evin
de de onu hayat tehlikelerine karşı ikaz 
eden olmamıştı. 

Çeşmenin başına ve su içmek baha
nesile yaklaşan (adam), Ayşeyi alıcı bir 
gözle bir daha süzdükten sonra ona tatlı 
bir sesle: 

- Kız .. Ded i. Sen ne güzel.. Ne şeker 
feysin böyle ... 

Bizzat Ayşenin anlattığına göre b u 
a dam bir lazmış ... 

Bu adamı cpek mühim> gören Ayte 
onun kendisine k 1'41 söylediği bu i l tifatlı 
sözlerden memn n olmuş .. 

··BİTMEDİ·· 

Çam ağacından 
düıerek yaralandı .. 
Bayındır kazasının Alan köyünden 

Ali Tunalı Tırtıl topladığı sırada çam 
ağacından düşerek muhtelif yerlerinden 
yaralanmış ve dispansere kaldırılmıştır. 

YENi AS.IR 9 Mart Perşembe 939 
- SJ! t .. .... --= - ·=-- !Si 

ŞEHiR HABERLE Hakiki 
Kalkınma 

Memleketin K arşıyakadaki Çocuk ----tr---
İşaretl eri köylerden 
geleceğine inanalım .. 

-1?----~---
Ticari haysiyetine 
Suikast yapanlar 
şiddetle takip 
olunacaklar •• 

vuvası .. genişletiliyor ŞEVKET BİLGİN 

Belediye reisi B. Dr. Behçet Uz, Kar-

-1?-

şıyakada belediyenin çocuk yuvasını sık 
sık teftiş etmekte ve oradaki çocukların 
sıhhatile çok yakından alakadar olmak-

İzınirden Almanyaya ihraç edilen bü- tad 
ır. 

yük bir parti pamuk n:absulünün bal- Yuvanın kadrosu 60 kişiliktir. Şimdi 
yaları arasında taş çıktıgı hakkında şeh-. yuvada bulunan çocuklat'tn sayısı 58 dir. 
rimizdeki alakadarlara şikayette bulu- y ··d·· u"' B d kt s b" s uva mu ur n. o or a ıre ayın 

nulınuştur. Bu şikayet mevzuu üzerinde d ukl a~lık! t d vil · .. a çoc ann s g arı , e a en uze· 
ehemmiyetle durulmuştur. · d h ıy· tl d -'-ta..ı__ B B h nn e e emm e e urm'"'- uu. • e • 

Haber aldığımıza güre, bilhassa bir 1 t U k h talık! "t ı. - -- d 
l çe z, çoçu as an mu ena:sııı ır. 

balya pamuk arasında 300 400 gram O · · d k· ki h l k ' nun ıçın yuva a ı çocu arın asta ı -
ağırlığında taslar çıkmıstır. Bu hileli iş l t hi d tikl h b • • arını eş s e çoc ar nam ve esa ına 
memleket ihracatını ve memleketin lı- b"'yük" f d l d 1 ı akt u ay a ari ve yar ım an o m a-
cari haysiyetini alakadar ettiği için 
e.hemmiyetle tetkik ve takip olunacak-
tır. Buna sebebiyet veren firmanın ma
lıimatına müracaat edilmiştir. Pamukla
rın preselendiği fabrikada tetkikat yapı
lacaktır. 

-*-
Ahlak zabıtası 

Büyük faaliyet 
göstermektedir .. 
İzmir zabıtası son zamanlarda hırsız

lık \"akaları, kumar ve gi7Ji randevu ev
lerini şiddetle takip etmektedir. Yapılan 
tetkiklerde, zabıtanın teyakkuzu saye
sinde adi hırsızlık vak'aları bir sene ev
\'elltlne nisbetle yüzde elli azalmıştır .. 
Kumarcılar şiddetle takip edilmektedir. 

Umumi kadmlar, zabıtanın kontrolü 
altındadır. Son günlerde İzmirde ve 
Karşıyakada iki gizli randevu evinin fa
aliyet gösterdiği tesbit olunarak bu ev
ler seddedilmiş, işletenler adliyeye \'t!

ril miştir. Zabıtai ahlakiye büyük hassa
siyclll' bu gibi gizlı j~lcri k0ntrol <'tmek
tedir. 

_.,,,*-
EFTİŞLER 

Jandarma komutanı B. Hulusi G i.iı , 

l Kuşadası ve Selçuk jandarma teşkilatı
nı lt>ftiş için dün Kuşadasına gitmi§tiı. 

dır. 

Belediye reisimiz, çoçuk yuvasının 

kadrosunu genişletmek için tedbirler al
mıştır. Bu maksadla belediye tarafından 
yuvanın bahçesinde elli yataklı bir pavi
yon inşa ettirilecektir. Fakat bu paviyon 
ancak bir sene sonra, yani çocuk hasta· 
nesinin inşaatı tamamland1ktan ııonra İn· 
şa edilecektir. 

Yuvada çocukların oynamalarına mah
sus yerler, zengin bir fidanlık vardır. Bu 
fidanlık belediyenin ağaçlandırma işleri 

için her sene binlerce fidan yetiştirdiği 
üç fidanlıktan biridir. Belediye, yakında 
Alsancak semtinde yeni bir fidanlık da~ 
ha tesis edecektir. Yuvadaki 7-8 yaşın· 
daki çocuklar için bir de dershane açıl-
mıştır. Bu mektep kısmında bir öğretmen 

Kıralı 11ehlikesine 
karşı köylü uyanık 
bulwıacak... 

~ 
- BAŞTARAFI 1 tNCI SAYFADA -

ö nümü zde yığın yığın duran zorluk
lar kendiliğinden halledilmiş o lur. 
Memlek etin umumi çehTesi cidden 
tanınmaz bir hal alır. Kuvvetli bir 
inkişaftan, umu mi refahtan ancak 
o zaman tereddütsüz bahsedilebilir. 

Köylü ve köyler kalkınması da
vasını mutlaka muzaffer kılmak isti
yen Milli Şefin köyleri alakadar 
eden mevzular üzerinde niçin büyük 
bir hassasiyet gösterdiği meydanda

! dır. Zaferler kahramanı harp mey
i danlannda askerlerini ne kadar kıs-

ı 
kanarak korumuşsa, devlet idaresin
de her şey olan köylüyü de öylece 
sonsuz bir şefkatle korumayı vatanın 

Belediye reisi Yuvada 

çocuklara muntazaman ders vermekte· 
dir. Yuvada bir de büyük tavuk kümesi 
vardır. Bu kümesde tavuklardan elde 
edilen yumurtalar, yine yuvadaki çocuk 
lara yidirilmektedir. 

Çocuk yuvası, b elediyenin ve ,ehrin 
faydalı ve mühim müesseselerinden bi
ridir. Onu daha fayda verici ve mükem
mel hale getirmek h er halde çok yerinde 
ve takdir edilen bir hadise olacaktır. 

Pazarlık yapan bir 
mağaza beş 
gün kapatılıyor .. 

Odun pazarında mükerreren pazarlıkla 
satış yaptığı tesbit edlen bir kumaş ma
ğazası sahibi belediyece yirmi lira ce
zaya çarptmlmış ve bu mağazanın beş 
gün müddetle kapatılmasına karar ve

ı·ilıniştir. 

.Alakalı müessese dün ticaret odasına 
baş vurarak ortada bir yanlışlık mevcut 
olduğunu ve p~:ıarlık yapmadığını iddia 

selameti ;çin en kuvvetli teminat 
bilmiştir. 

Köylümüz hakkı olan hayata ka
vuşmalıdır. 

F akrüsefaletin tazyikinden mutla
ka kurtarılmalıdır. 

Her samimi kalpte yereden bu te
menniler ne vakit ve nasıl husul bu
lacak? 

H aya) ile h akika tin sınırlarını ayı~ 
nnca gözlerimiz önündeki m anzara
nın b izi tatmin e tmek ten uzak oldu
ğunu i tiraf ede riz. K öyle rin iztırabı~ 
nı teşkil eden şeyleri ancak ka lp ler 
gibi kuvvetleri de birleştiren bir te
sanüd r u hu yenebilir. 

G örülüyor ki daima mekteplerimi
ze dayanan bir talim ve terbiye da
vası karşısındayız Köylerin kalkın
ması için bütün köylü çocuklarına 
hiç olmazsa tam dereceli bir ilk tah
sil temin etmeliyiz. Bu güzel neti
ceyi mümkün kılacak kadar ilk mek
tebimiz olmalıdır. 

Köy mekteplerinin programları 
yukarıda işaret ettiğimiz inkilabı ha
zırlıyacak şekilde yapılmalıdır. Köy
lerde halk dershaneleri genişletilme· -*-

Şehir Meclisi 

Bu sene bağlarda kırağı ve Don ol
ması ihtimaline binaen, Devlet meteoro
loji teşkilatı kıraeuun vulmundan ev
ycJ Ziraat teşkilatını bundan haberdar 
'!decektir. Ziraat teşkilatı da her vasıta 
ile ve serian bağ mıntakalarındaki çift
-;ileri keyfiyetten haberdar ederek kat
ran, ıslak saman ve ot gibi dwnan yapıcı 
maddeleri ateşliyerek tedbir almalarına 
,·akit bırakacaktır. Keyfiyetten ziraat 
vekaletinden vilAyete bildirilmiştir. 

etmiştir. -*- lidir. Her kövün bir radyo makinesi 

C::ohiı• Mn,.lki l-11ıaiin ~;;;:! 1~ ?O .:ı •• ı. 

lediye salonunda fevkalade bir Loplantı 
yapacaktır. 

-*-

1 
•• ..,..,,_ •. •T .a - olmalıdır. Radyomuzda köylünün 

Aft!!lı~A- +ehntnı11 ....._ __ _. .....,. 
tevzi ed ild L. Yapağı satqr.ı heyecanım besliyecek, yanlış telakki-

Hindistan- ferini düzeltmeğe yarıyacak konfe-
İnhisarlar idaresi Urla müstahsilleri- Dün şehrimiz piyasasına ıanslar sık sık ve köyliinün anlıya-

ne 750 kilo an"'•son tohumu t ·-· 1 dan 3231 lira kıymetinde ve 7004 kilo 

Muallim maaşla 
... ev ... ı eye- bileceği tarzda verilmelidir. 

i mış. tir B bilhassa U la ç sik:letinde 500 kuru manda derisiyle İs-• · u sene r ve eşme Köyler dav·ası, köylüye kendi sah-
Geçen .sene kıdem zammı gören öğ- 111mtakalarmda anason zeriyatına büyük tanbuldan 22.515 lira kıymetinde ve siyetini kazandırma davasıdır. Köy-

retınenler henüz kıdem zamlanm ala- ehemmiyet verilmektedir. 45.031 kilo sikletinde yapağı gelmiştir. lümüz cehaletin elinden kurtulmalı-
mamışlardır. Bu suretle muallimlerın TİLKiLİK i .. . -*- dır. Bunun kadar sabır ve feragat 
yedi aylık alacakları birikmiştir. Öğ- ORTA OKULU 1 KllLrÜRPA.RKt'A istiven bir dava daha düsünülemez. 
retmenlerin 939 mart ayı ·maaşı da j Çam Jıorasu B "f k~ı · · b Binasızlık yuz·· •• d Tilkilik. · t k u sen e maarı ve aıetının iit-
nüz verilmemiştir. un en or a o u- ı . d f lal k , 

luna devam eden talebenn yarısından Belediye, şehrin ağaçlandırılması ~iıü çesm e ~z ı . vardı r. Hususi mu-- *- fazlası on be§ günden beri tedrisata de- bu mevsimde bitirmek için tedbirler al- h8:sebe butçelerınde maarıfe ayrılan 
Mahrukat islerini vam edemiyordu. Öğleden sonra ders mıştır. Kültürparkta palmiye korusu- m~tar ~eceı:ı se~eden h~vli fazladır. 
Etibank id a re edecek gören erkek talebe, ayni okulun İki e _ nun yanı başında binlerce çam ağaçlı Şefın. ~ır~k.tıf~er~den ılham alarak 
Mahrukat kanununwı birinci ınad· melikteki kızlar şubesinde tedrisata çd!- güzel bir koru vücuda getirilmiştir. maarıfı~ızın ınkisafında daha canlı, 

desi ile yakılması mecburiyet altına ko- vam etmeğe başlamış ve bu mesele mu- . -*- da?a rad ikal adımlar atılacağını ü m it 
nulan mahrukat ile bunları yakmağa vakkaten halledilmiştir. ıııı melıtep edıyoruz. . .. . . . 
mahsus vasıtaların Etibankça kafi mik- • maaallmleri Ve beklıyoruz . Gozlerımızı en par-

darda temin ve ihzar edeceği yerleri r·c .. i" .. '"ı·········G· .. :d·······ı· .... ·: İlk mektep muaı:ııntl:rı ayın dokuzu ı~ hayat I?üi?esıni . verecek olan 
gösteren vekiller heyeti kararn . . • e ~n er, l en er: ld v hal-1 hk1 lm ..:ı.1_1 __ koylere çevınnıs bekliy o r u z ... 

amesı vı- •• •• •• •••••• ••••••• • •••• ••••• • • ...... •••• o ugu c.e ay arını a auuucu·ın- -
!ayete gelmiş~ir. Bu vasıtalar İzmir vi- Konya mebusu Ali Riza Türel Anka- dan ~yetçidirler. Gazetemize bazı $EVKE'J' BİLGİN 
layeti içinde Izmir,__Buca, Bumova, Ba- radan, Davas belediye reisi Mehmet Da- müracaatleı· olmuştur. Muallimlerin 
yındır, Menemen, Odemiş, Tire ve Tor- vastan gelmiştir. Manisa mebusu Tur- hakları vardır. Bu kabil gecikmeler~ 
balıda kafi mikdarda bulundurulacaktır. gut Türkoğlu Manisaya gitmiştir. meydan verilmemesini temenni ederiz. Düzeltme 
~.,., b~\'IMWJn""316JJ&J!'~M~._..,..JIJI lhD ••~~~t'ZXY.:Ai~·.zz-77y,y7yz7zw-~Jf;tııJ8. D ünkü baş yazımızın son fıkrasın-

Yalnız şaheserler vermek le sayın müdavimlerinin itimadını kazanan ~ da «lı görımeakmenin .. » kel.imesi tertip 
S yan şı o ar « gormenm » şeklin-

• • • • · l ~ de çıkmıştır. Düzeltiriz ... 

K LJ L T LJRP ARK SJNEMASJ ~ ZiraıJ! ,;;:a:;eıe 
Yine bugünden itibaren 

Bütün dünyanın takdirlerine mazhar 

olan dört büyük artist 

CLARKGABLE 
MYRNALOY 

~ istas ununun bir 
~ seneelilı mücadele 
~ IJlônç@su.. 

Burnova Ziraat mücadele istasyonu
nun 1938 çalışına raporuna nazaran el
de edilen bir senelik iş hülasası şudur : 

SPEMCER TRACY · l 
LİONEL BARRYMOOR ~ 

:"\ 

1938 yılında 35 defa hastalıkları tet
kik ve kontrol seyahati yapılmıştır. 400 
bilgi muharebesi ve muhtelif hastalıkla
ra karşı reçete yazıln'uştır. Yabancı ül
kelerdeki ilıni müesseselerle yapılan 
muhaberat otuzdan fazladır. İncim, pa
mıık, bağ hastalıkları üzernde yeniden 
açılan ilmi araştırmalar yirmyi tecavüz 
etmektedir. Ayni sene içinde 74 sahife
lik Zeytin hastalıkları kitabiyle 213 sa
hife tutan bağ hastalıkları kitabı neşre
dilmiştir. 

tar ahndan emsalsiz bir surette temsil ı ~ 
edilen ~ 

~ YARALI ~ ~ 
KARTAL 

Namındaki büyük aşk ve tayyarecilik (ilmini takdim ediyor ... 

Bu filimde nezih bir aşk hikayesini. .. 1\leslek arkadaşları kıza alakalan dolafUiyle iki arkadaş arasında rekabeti .. 

Vazife ve feiaket karşısında gösterdikleri sadakat ve fedakarlığı... Tayyareciliğin en son terakki ve inkişafı ..... 

.Müthiş ve aınansız uçuşları .... Görecek takdir ve tebriklerle sinemadan çıkılacaktır .. 

AYRIC ~ : FOKS JURNAL ve renkli Mi Ki 
SEANSLAR : HER GÜN : 3 - 5.50 - 8.45 tc ... Cwnarlesi pazar 12.15 te ilave seansı vardır .... 

.Cl.ZY7.E~J,JY.7Z/~ -1.. 

~ 
~ 
~ 

,~ 
~ § 

-*-Belediye emirlerine· 
aylıırı harelıet 
edenler •• ~ 
Sinemada sigara içen üç ki§i yerlere 

çöp atan 12 kişi, yere tüküren 48 kişi 

~ belediyece cezalandırılmıştır. 

-*-Pazar yef'lerine 
beton döşeniyor •• 
Belediye, Güzclyal ı pazar sahasını ta

tı1amen beton dösemiştir. Sıra ile diğer 



Seçim hazırlıkları ilerlediğınaen secrmın bir hafta 
----..:..------------------------------ ' 

evvele alınması muhtemel görülüyor 

Parti umumi divanının bugünlerde 
içtimaa çağrılması bekleniyor ... 
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yet hududundan itibaren karşılamış ve 

ıelamiannuştır .. 
Istanbul 8 (Hususi) - Dün Cümhur

resimiz ismet Inönü Ankaraya hareket 
etmeden evvel Haliç tersanesini gezmiş
ler, tersanedeki faaliyetle çok yakından 
alakadar olmuşlardır. 

Istanbul 8 (Hususi) - Inönünün An
karnya avdetleri yeni mebus seçimi He 
aUlkadar görünmektedir. 

Seçim hazırlıkları ilerlediğinden me
bus intihabatının 26 Mart yerine bir 
hafta öne alınarak 19 Martta yapılması 
ihtimalleri ileri sürülmektedir. 

Parti umumi divanının bir içtimaa ça-

ğırılması bekleniyor. Namzetler hakkın
da yeniden tahminler yapılmakta, bazı 
isimler ortaya atılmakta ise de henüz 
sarahatle tebellür etmiş bir şey olmadı
ğım kabul etmek lazımdır. 

/•imleri ileri •Ürülenler ara•ın
da emekli general Ali Ihsan, dok
tor Adnan, e•ki baıvekillerden 
Rauf, e•ki Sad1razamlardan 
emekli general Salih, Halide 
Edip, Y enibahçeli Şükrü umumi 
müleltif Tahsin Uzer, Trakya 
umumi müleltişi Kazım Dirik, bi
rinci umumi mü/etti, Abidin iJz. 
men, proleıör Dr. Muhtar, iz.mir 
vali•i Fazlı Güleç, lzmir belediye 

rei•i Dr. Behçet Uz, lzmirden 
doktor Memduh, doktor EBat, Dr. 
Kamüran, üniverBite rektörü Ce -
mil Bilıel vardır. 

Fakat bütün bunlar, işaret etti
ğimiz gibi rivayet hudutlarını 
geçmemektedir. 

BASVEKILIN SEYAHATi 
Istanbul S (Hususi) - BaşvC'kilin 

Cwnartesi günü şehrimize gelmesi bek
leniyor. Refik Saydam bu seyahatini 
sıd müntchipleri ile temasa hasredecek
tir. Istanbulda intihabat münasebeti ile 
siyasi ve mühim bir nutuk irad etmesi 
de beklenmektedir. 

Vatikan az daha yanıyordu 
Yeni Papa'nın intihap rey pusulaları 

yakılırken bir yangın çıkmış •. 
Roma 8 ( ö.R) - Papa 12 inci Piyi 

ıeçen konklav nihayetinde bir yangın 
başlangıcı olmu§ mudur;> cKorya Delle

ıera> gazetesinin istihbaratına göre inti
hap yapılır yapılmaz rey pusulaları kuru 
ıamanla birlikte yakılırken sobadan alev
ler çıkarmağa başlamış ve kısa bir 
panike sebep olmuştur. Tulumbacılar 

Aletleriyle birlikte Sikstin şapeline gir
mişler ve ilk olarak konklav bekçilerile 
ltar§Ul§Inl§lardır. Fakat o fulda Papanın 
kim olduğunu öğrenememişlerdir. 

Londra 6 (ö.R) - Kral, gelecek pa-

zar günü Papa 12 inci Pinin taç giyme 
mera<ıiminde kendisini te~il etmek üzere 
Nurfolk dükasını fevkalade elçi olarak 
tayin etmi~tir. 

şahsen çok iyi tanıdığı için bu jesti yap
tığını bildirmiştir. B. Ruzvelt 19 36 ilk 
t~rinindc, o vakit kardinal Paçelli adını 
taşıyan şimdiki Pnpayı takdire vesile bul
muştu. T etevvüç merasiminde kendisini 

Vatikan sitesi 8 ( ö.R) - Birleşik temsil etmek üzere, hararetli bir katolik 
Amerika devletlerinin Papa 12 inci Pi- olan Londra sefiri B. Kenediyi memur 
nin tctevvüç merasiminde resmen temsil etmiştir. 

edileceği haberi Vatikan mahfellerinde 
en iyi bir te!lir husule getirmiştir. Böyle 
bir hadise ilk defa olarak vuku bulmakta
dır. 

Brüksel 8 ( ö.R) - Belçika kralı Le
opold, Papanın tetevvücünde kendisini 
temsil etmeğe Flandra kontunu memur 

Ruzvelt, yeni Papayı 
1 
etmi~tir. Reisicümhur 

Ispanyol ~ m-üh8cirleri 
Kardeş harbinden kaçan zavallıların 

barındırılması bir mesele oldu 
Paris 8 (ö.R) - Mebusan meclisi ha

riciye komisyonunun içilmaında komis
yon reisi B. Mistler Ispanyol mültecile
ri :meselesi hakkında şu izahatı vermiş
tir: 

dngiltere kendi vatandaşları tarafın
dan şahsen iskanı tekeffül edilen Ispan
yol muhacirleri ve bazı siyasi mülteci
leri kabul edeceğini bildirmiştir. Fakat 
milsait cevap vermezden evvel her şah
siyetin vaziyetini ayrıca tetkik hakkım 
muhafaza etmektedir. 

den 2000-3000 mülteci çocuğu bulun -
maktadır. Cenubi Amerika hükümetle
rinden bir çoğunun müsait cevap ver
mesi beklenmektedir. Mlütecilerin is
panyaya avdeti hususunda Fransa gay
retlerine devam ediyor. Bunlardan gün
de 250 kadarı Grun tarafından hududu 
geçmektedir. Fakat Katalonya hududu 
kapalı kalmaktadır. 

Sosyalist partisi hükümetin beynel
milel bir konferans içtimaa davet teşeb
büsünde bulunmuştur. Komisyon bu 
hususta hariciye nazırının izahatını din
lemeğe karar vermiştir. 

miyetinin mesaisi takdir edilmektedir. 
Fakat mültecilerin iskan ve iaşelerinde 
güçlükler baş göstermi§tir. Zira bunlar 
tahmin edildiğinden çok fazla miktarda 
gelmişlerdi. Fransız sıhhiye t~kilntı 
çok iktidarlı olmakla beraber ihtiyaçla
rın büyi.iklüğü karşısında yeni techiza
ta ihtiyaç vardır. Rapor, karşılaştığı va
ziyet içinde Fransız otoritelerinin aldığı 
tedbirleri tebrik etmekte ve bilhassa 
sari hastalıkların önüne geçmek için im
kan dahilinde olan hC'I' şeyin yapıldığı 
kaydedilmektedir. 

Bir kız 
--=--

istaıtbl.!P.da bir -apartmanın ü!=üncü 
kıttutdan sokağa düştü 
İs1f.ıbul, 8 (Hususi) - Nişantaşında 

vali konağı karşısında Surak apartma· 
nının üçüncU katında pençereden halı 

.siJken hizmetçi Kizban, başı dönerek 
caddeye düşmüştür. 

Bu şi(Jdetli sukuttan zavallı kızın 

ayakları ve kolları kırıldı. Biçare, ümit
siz bir halde hastaneye kaldır:ıldı. 

-*
Antakyoda 

• 
Atlı spor kulübü açıldı 
Antakya 8 (A.A) - Antakya Atlı -

spor lfulübü ordu evinde askeri mümes
sil Albay Şükrü Kanadlının bir nut -
kiyle açılmıştır. Merasimde millet mec
lisi başkam başvekil, vekiller, mebuslar 
hnzır '.bulunmuşlardır. 

Kulübün başkanlığına meclis reısı 

Abdül~ani Türkmen, katipliğine Antak
ya mebusu Bekir Sıtkı Kunt seçilmiş -
lel'dir. 

Kulüp üyeleri yeknesak elbiselerle 
atlı çezintiler tertip edecek, Hatayda 
gençliğin diriliği ve tiayatiyeti artırıla
caktır. Kulübe kadınlar da aza olabile
cek ve atlı ge2intilere iştirak edecekler
dir. 

Atlıspor kulübü Iskenderunda da açıl
mıştır, Kırıkhanda da açılacaktır. 

Antiıkya 8 (A.A) - Iskenderunda 
bir merkez bankası açılması takarrür 
cbni3tir. Bankanın Antakyada bir mu
habiri bulunacaktır. Maliye vekili Ce
lnal Baki merkez bankasının azami Pa
zarte&i gününe kadar açılacağını söy -
lcmi§tir. 

-*-
Bir .Tapon 

Gazetesi uCebelüttarık 
artık zaptedilmez bir 
kale olmaktan çıkmış· 
tır •• » diyor" 
To1t_yo 8 (A.A) - Nisinisi gazetesi 

cCeb lütt:arık artık zaptedilemez bir 
kale olmaktan çıkmıştır.> başlığı altında 
Ispanyadaki muhabiri tarafından çeki
len bir telgrafı neşretmektedir. 

Bu 'muhabir NasyonalLc:t kıtaat ku -
mandanlığının müsaades.iy]e cenup Is
panya.5ını ve Ispanyol Fasını ziyaret ct
npi\ir 

'Eelegraf diyor ki: 
Almanya ve Italya Ispanyanın teşriki 

mesaisiyle Cebelüttarıka karşı Elcezi -
rasın iki kıyısında Ceuta Tarifa, Azila 
ve Kadisde Zikzak şekilde bir çok as
keri üslerden mürekkep bir hat tesis 
etmişlerdir. Alman mlihendisleri Las.- • 
paracioda ve Villa Francada hava üsleri 
kurmuşlardır. Italyan hava üsleri de 
Kadisde tesis edilmiştir. Cebelüttarıkın 
arkasındaki yeni Buglo istihkamları ik
mal edilmiş gibidir. Ve Cebelüttarıkın 
iç istihkfımlarını bombardıman edecek 
bataryalarla techiz edilmiştir. 

Ceuta, Lasinea ve Sidonniadn diğC'r 

istihkamlar inşa halindedir. 

-*Balayından Romaya 
dönen prens ve prenses 

Roma, 8 (Ö.R) - Fransa ve Fasta iz. 
divaç seyahatlerinden dönen prens Lui 

Burbon Parin ve zevcesi prenses Mari 
Dö Savua bu sabah Romaya gelnü~ler 
ve kral tarafından kabul edildikten son
ra Savoya villasına inmişlerdir. Sovyet Rusya mültecileri kabul etme

mekle beraber iskflnları hususunda mali 
yardım kabul etmiştir. Amerika, muha
ceret kanunu mucibince, mlütecilerin 
kabulünü senede 350 rakamiyle tahdit 
etmiş bulurunaktadır. Meksika hüküme
ti mühim miktarda mülteciyi kabul te
meğe karar vermiştir. Blçika da şimdi-

Londra 8 (Ö.R) - Ingiliz kızıl haçı
nın mümessili Sir Con Kenedi Fransa
nın yukarı Pirene mıntakasındaki Is -
panyol mülteci kamplarını ziyareti ne
ticesinde bir rapor neşretmiştir. Rapor
da Fransız hükümetinin ve kızıl haç ce-

Japon yanın kararı 

Fransız Cümhurreisinin l~ondrayı 
resmen ziyareti hazırlıkları 

Dünyanın, en 
suna muadil 

kuvvetli deniz filo
bir filo yapmaktır 

. . . -· 
SON HABE 

- . ..-...... . . . 

Bulgar Başvekili 
Martın 15 inde Ankara

yı ziyarete ~eliyor 
Istanbul 8 (Telefonla) - Bulgar başvekili B. Kfü;e Ivanofun Mar

tın on beşinde Ankarayı ziyaret edeceği bildirilmeketdir. Bu ziyaret 
esnasında Bulgar başvekili B. Köse lvanofa Sofya matbuatından bir 
heyet de refakat edecektir. 

Binicilerimiz Avrupa müsabaka-
larına hararetle hazırlanı) orlar 

Istanbul 8 (Telefonla) - Bu sene Avrupada yapılacak olan bini· 
cilik müsabakalarına iştirak edecek olan süvarilerimiz hazırlık talim• 
lerine hararetle devam etmektedirler. 

ilk müsabaka Fransanın Nis şehrinde olacaktır. Ekibimiz sırasile 
Roma, Brüksel, Varşova ve diğer şehirlerde yapılacak müsagakalara 
da iştirak edeceklerdir. 

Maarif Vekaletinin bir tamimi 
Ankara 8 (Telefonla) - Maarif vekaleti talebelerin okul dışındaki 

zamanlarını en iyi surette nasıl kullanacakları hakkında bütün okul
lara bir taminı göndermiştir. Bu tamimde öğretmenlerin her fırsat 
düştükçe talebelere telkinde bulunmaları, bu hususta aileleri ile temas
lara geçmeleri ve çocukların duygu, ders, oyun ve istirahatleri için 
lazım gelecek zamanı ayırmayı temin etmeleri istenmektedir. 

Romanya ve Lehistan 
Taarruza uğrarlarsa Sovyet Rus

ya onlara yardıma hazırdır 

Londra 8 (A.A) - Deyli Ekspres gazetesi bir siyasi muharrir im
za~ı altında şu satıları neşretmektedir: 

Sovyet hükümeti Romanya ile Lehistan batıdan tecavüze uğradık
ları takdirde bütün menbalarını bu memleketlerin emrine amade bu
lunduracağını Bükres ve Var~ovaya bildirmiştir. Bu yardım hiçbir 
L13rta baKlı değildir. Ve bütün ham maddelere yiyecek maddelerine, 
mühimmat ve silahlara şamildir. 

Şimdi anlaşılıyor ki Moskova ile Varşova arasındaki son ticaret an
laşması muayyen bir siyasi hedefe tekabül etmekte idi. 

Lib~ adaki tahşidat 
Hal< kında Kamarasında 

Hariciye müsteşarının izahatı 
Avam 

Londra 8 (ö.R) - Avam kamarasında sorulan bir suale cevaben 
hariciye müsteşarı B. Butler, forayn ofise gelen malumata nazaran, 
ltalyan hükü111etinin T rabulusdaki askeri kuvvetlerini 30 bin nefer 
miktarında artırmak kararını tetbik mevkiine koymuş olduRunu bil
dirmiştir. 

işçi mebuslardan Fleçer sormuştur: 
- Trabulusdaki ltalyan kuvvetleri lngiliz - halyan anlaşmasından 

sonra, bunun bir maddesine göre azalblmış değil miydi ve bu madde
nin hakiki kıymeti nedir? 

B. Butler şu cevabı vermiştir: 
- Şubatta söylediğim gibi Libyadaki Italyan kuvvetleri anlaşma 

mucibince azalhlmıştı. Ahiren yeniden artırıldığını teessürle öğrendik. 
Fleçer - Anlaşmanın bu maddesi tam kıymeti muhafaza etmiyor 

mu? 
Butler - Bunu söyliyecek kadar ileri gidemem. Libyadaki Italyan 

kuvvetleri anlaşmanın imzasından evvelki dereceye iblağ edilmiş ola
caktır. 

Amerika Franko hükümetini tanımıyor 

Vaşington 8 (A.A) - B. Ruzvelt matbuat mümessillerine beya
natta bulunarak Amerika hükümetinin lspanyol cümhuriyetini tanı
makta berdevam olduğunu, F rankoyu tanımak için hiç bir tedbir itti· 
haz edilmemiş bulunduğunu söylemiştfr. Bundan başka B. Ruzvelt 
bir ilanı harpten evvel halk arasında referandum yapılmasını natık 
olacak bir kanunun milletin müdafaası işini ihlal edeceğini beyan et
mirıtir. 

Yugoslavya - Bulgaristan arasında 

Paris 8 ( ö.R) - Reisicümhur Lebrun ve madam Lebrunun yakın
da Londrayı ziyareti münasebetile Ceymis ve Bükingam saraylarına 
giden yo11ar şimdiden. Fransız - lngiliz bayraklarile donanmıştır. 15 
senedenberi ilk defa olarak lngiliz payıtahtı bir yabancı devlet reisi 

Nevyork 8 (Ö.R) - Japon hükümeti · mı§lardır. Yeni emirnameye göre Çin 
Japonyanın dünyanın en kuvvetli de - doları kanunu tedavül sıfatını kay be -
niz filosuna muadil bir filo yapmağa ka- dccek ve yerine Japon parası ikame olu
rar verdiğini bildirmektedir. (Nevyork 1 nacaktır. Bunun neticesi olarak şiınall 
Times) bu tebliğin mahiyeti teorik ol- Çinden yapılan ihracatın temin ettiği 
makla beraber deniz teslihatını fevkalll- döviz Japonların kontrolü altına girecek 
de hı7Jandıracağı kanaatindedir. ve şimali Çin ithalatının en mühim kıs-

Sofya, 8 (A.A) - Başvekil B. Köse 
çiç hududun iki tarafındaki muazza{ 

h·nnof ile YugoslaY orta elçlsi B. Yuri
mülkiyetler meselesinin halline matul 

şerefine donanmaktadır. 

~şVo~R~~Miş siR~P~ö;~~-M-.. !J-... mı.~ .. , 
ı .. Canilerin barbarların yarattığı harika 

KAÇAKÇILAR At>ASI 
2 •• Yüzlerce maltlıtımların yarattığı harilıa 

CEHENNEM MAHKÜMf~ARI 
3 •• Milli Şefimizin istanbula 
teşrifleri merasimi •• Tür~çe. 

Tokyo 8 (ö.R.) Şanghaydaki Japon mını Japonyadan yapmağa mecbur kala
maknmatı tedhiş hareketine mani olmak 1 caktır. 
için Şanghayın Japon işgali altındaki Londra 8 (Ö.R) - Çinde Hankaunun 
kısmı ile beynelmilel imtyazlı mıntnka garbında askeri hareketler büyük mik
arasında barikatlar ve elektrikli demir ynsta devam etmektedir. Şanghaydan 
tel örgi.ileri vücuda getirmektedirler. .bildirildiğine göre halen devam etmek-
Vaşington 8 (A.A) - Tokyodan ge- te olan harp bu senenin en mühim mu

len ve ispanyanın altı sene içinde bir- hnrebesidir. Ve Çinliler simdiye kadar 
!eşik Aıncrika ve yahut IngiltC're mü- henüz arazi 1erketmemişlerdir. 
messillerinc beyanatta bulunan Amiral Şanghayda Japon askeri mi.imcc;sili 
Leahy şöyle demiştir: Şanghay mıntakasında hala gerilla har-

Ecncbi bir devletin bahri kuvvetini bı yapan Çin çeteleriyle muharebelerin 
artırması takdirinde Amerikanın da ay- devam ettiğini itirafa mecbur kalmışlar

nı vcçhile hareket etmesi znruridir.Amı
ral Ingiliz - Amerikan ve Japon filoları 
arasındaki 5-5-3 nisbetinin pek ziyade 
memnuniyete şayan olduğunu ilave et
miştir. 

dır. 

Tokyo 8 (Ö.R) - Hariciye nezareti
nin mümC'ssili Japon hükümC'tinin balık 
av sahaları hakkındaki ihtilafın halli 
için Sovyct hiikümetiyle müzakereye 

bir anlaşma imza etmişlerdir. 

~ 
. . ., 

~ -
a Elhamra Sinemasında 

Müsabakanın ikinci haitası ve senenin en 

BiiyYUkyVaıs 
İstanbulda Beyoğlunda MELEK shemıısında bugüne kadar Türkiyede 

ilk defo olarak mütemadiyen dôrt h;Uta gösterilerek en büyük rekoru kı
ran bu şaheser filim bu akşam saat 9 da sayın İzmir halkına 

takdim edilecektir .. 4 • 5 •• METRO .JURNAL •• MIK!m 
6 •• FRAGMANLAR Londra 8 (Ö.R) - Japonlar şimali 

Çinde işgalleri altındaki araz.iden yeni 
bir para emirnamesi ne~retmişlerdir. 

Si ~U buna endişe ile ka?Jıla -

devam edeceğini bildirmistir. Berlin - . 
den l\Ioskovnya avdet elmiş olan Japon DIK.K~T: Hususi koltuklar numaralıdır. Loca ve koltuklarm SEANSLAR 

10.30 - 13.45 - 17 .00 - 20.15 f . · h .. k.. . 1. 1 temını. se ırıne u umetçe yarın yC'nı ta ımat İllııı. · 
verilecektir. -.1 
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Katinka Karlova'nın 
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YENi ASIR 

Sabahtan sabaha 
••••••••••••••• 

Ruh Hırsızları 
----.ts---

MiRAç KATmcıo(;.LU 

----

Haşaratla mücadele 
Ziraat 

bir 
Vekaleti beş yıllık geniş 
plan hazırlamaktadır 

Ziraat vekaleti 939 mail yılında mah-
sullere yüzde altmış nisbetinde zarar ve
ren haıerelerle geniı şekilde mücadeleye 
başlıyacaktır. Bunun için beı yıllık bir 

veti üzerine dün Ankaraya gitmi~tir. 
Burnavadaki mücadele iııtasyonu tevsi 

edilmiı ve istaıyonun yanında bir bina, 
arazisile birlikte isticar olunmuştur. 

9 Mart Perşembe 939 __ 223 

DOKTORUN KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 

Kızıl zünnar 
----=-=----

YAZAN: Dr. G. A. 

Ilk iş olmak üzere güzel sevgilisi Ket
tinin sanat kabiliyetinin inkişafını te -
mine çalıştı. Ve Kettiye: 

Ruh var mı, yok mu?Bunu iyice bil
miyoruz. Zaten neyin varlığını veya 
yokluğunu iyice biliyoruz ki. Hep seziş 
ve akidenin boyunduraklan altında ka
bul veya reddediyoruz. Elektrik var 
mıdır, yok mudur? Bunu da iyice bilip 

panyaya gitmeğe mecbur kaldı. bilmediğimiz gibi.. Kur'an bile bu hu- haşeratla mücadele planı hazırlanmakta-* susta kat'i bir şey söylemez .. Söylediği dır. Mücadele planmın hazırlanmasında 
Bu sene istasyonda bilhassa tütün has

talıklarile mücadele başlanacaktır. Tü
tünlere arız olan başlıca hastalıkların pa
razitlerinin bulunması için, iki asistan bu 
i~lerde çalı§hrılaeaktır. 

Yeni Papa S. S. Xll nci Pius yiiksek 
makamına seçilince, kendine en yaşh 
kardi.nal tarafından giydirilen ve takılan 
papalık alametleri arasında taç denilen 
beyaz ferace ve kırmızı pabuçlardan baı• 
ka bir de kızıl zünnar bulunduğunu ga

zetelerde görmü~sünüzdür. 
Zünnar kurdeleden - eski zamanlar

da belki de ipten - kemer demek ol· 
duğuna göre, beyaz mantonun altında 

kırmızı kurdeleden kemer takınmak ba· 
yanlardan bir çoğunu imrendirerek ve 
moda olmıya layık giizel bir şey olmakla 
beraber, bilirsiniz ki, böyle kurdeleden 
kemer takınmak hıristiyanlıkta rahiplik 
alametidir. Rahipler rütbelerine göre ka
ra yahut mor, en büyük rahip olan papa 

da kızıl zünnar takınır. Bundan dolaya 
bayanlar ne kadar heves etseler belleri· 
ne ancak kırmızı kurdele bağlıyabilirler, 
zünnar takınamazlar. 

- Sevgilim, dedi. Kısa bir zamanda 
çok iş gördük ve çok büyük tehlikelere 
düştük. Bunun için biraz istirahat hak
kındır. Burada şimdi kendini büsbütün 
sanata hasredebilirsin .. Vakıt geldiği 
zaman, yine Ingilizler aleyhine hareke
te geçeriz. Rakıstaki meharetin ne ka
dar a.rtarsa, senin de bu iş için kabiliyet 
ve kıymetin o kadar artacaktır. 

Malvestayn, sevgilisi Kettiye bol pa
ra verdi. Ve kendisi doğruca Berline 
gitti. iki aşıkın ayrılması cidden acıklı 

oldu! 

Bu seyahat Karlovanın hesabında çok l" d · ·ı d ] k .. şu kadarcık bir şey: •Ve inyes'clfuıekclmüta aasın -~n ıstı.a e o unm~ .. u~ere 
ağll' basm..ı.ştı. Ve parası da çok feci anirruhi, kul hiye min emri Rabbuke!,u Burnava mucadele ıstasyonu muduru B. 
bir şekilde nihayet bulmuştu. Öyleyse bu bahiste bize susmaktan ha.•- . Nihat Eğriboz vekô.letin vuku bulan da-

Hadiseleri sıra ile takip edelim: · . .. .• . , --------------------------------
Ka l · b' Bal h ti il Is · ka hır şey duşınez. Fakat elektrigın te-r ova, yenı ır et eye e - .. . . . . .. 

'k ı · d b' · zahurlerını az çok bıliyor ve bu tezahur-panyarun en romanti yer erın en ırı-
. la K tü · tt' 1 O d d A !erden iyi kötü istifade ediyoruz. Bu gö

sı o n as yaya gı ı. ra an a ra- .. .. 1 k'. t d ruh h kkmd b'l 
ild runu er aına m a a a ı .. 

gonda dolaştı. Ilk oyununu Sev e ver

Fuarımıza alaka 
artıyor 

riiııii~ler kainatın da ruh hakkında bil-
di. k 

1 1 
dan .. .. b 'lk rettir. Ve bu alenıd~ onun tezahiirlerin· - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

Güzel ve ızı saç ı sozun u ı . . 
'dd b' h' 'k ld , den hemen her kes az çok ıstiCade ede· .. ak ed •. oyunu cı en ır arı a o u ve azamı l .. .. k 1 Fransanın da reımen fuara ıttır ecegı 

· · S ·ıd ki rek yaşar. Çunku yaşamak bu deme -
bir muvaffakıyet temın etli. evı e 1 • - evvelce badirilmifti .... 
yüksek mevkili ve zengin bütün erkek- tır. . . . . . Almanya, serei sarayında kendisi için 
!er Karlovanın bedii danslarının füsunu Elektrık hırsızları !ahırını bundan yır- 400 metre murabbalık bir yer aynlmaaı-

Takas 
Vefıaletin l.ıeni IJir 
tamim yapacağı 
zannediliyor •• 

-0--

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - Bu kızıl kurdeleden kemerin bana ala .. 
Kettiye Malvestayn Brükselde Katin

ka Karlova adını aynı zamanda da eli
ne Alman ida.resi altındaki yerlerde 
serbest hareket temin eden bir vesika 
vermişti. Irlandanın Ketti Karrolu, bun

dan sonra, bir Rus rakassası olmak üze
re bütün Avrupada kendisini gösterme
ğe hazırlanıyor, demekti! 

altında kaldılar nıi yıl önce bir kullanan olsaydı alayla . t . t• B .. L .. dük!' · d•n · . .. . ru ıs emıı ı. u MUJayı az gor enn .., 
Ve bu muvaffakıyet bu sihirkar knrsılamrdı. Halbukı bugun polıs ve b _L• f dah . ..1 ·• 

ka vermesine sebep zünnar t8.birinin dün-
· · · • ~ ve u &eDCKI uanmıza. a geruı o çu-

tesir bütün Ispanya şehirlerinde aynı adliye d.osyal".'ını. kan~tırırsak .bunun de entemaııyonal alaka uyandıracağını 
kuvvet ve şiddetle devam etti ipek basıt ve alcının harcı olan hır elça· ı diki • d .. bh 

Anlaşmalarla bağlı bulunduğumuz kü türkçemizde bir hastalığın adı olma
devletlerle klearink müvazenesi karşı- sıdır. Hastalığa 0 ad verildiği zaman biz
lıklı işliyemediği için üzerinde bir vazi- de zünnar kafirlik alameti sayıldığı hal
yet hadis oluyor. Çünkü klering an- de, dini bütün müslümanlara da gelebi
laşmalarında ihracatunızın ithalatımızla lecek bir hastalığa zünnar denilmesi mah
ka.rşılaşması mecburiyeti vardır. İthala· sus bir maksat üzerine t>lsa gerektir: Bir 
tırruz son zamanlarda fazla olmuştw. kerre, haatalıiın fraruızcadaki zona adını 
Buna mukabil ihracatımız, ithalat sevi- sonra da o hastalığa vaktiyle cmukaddeo 
yesine yaklaşmamıştır. ateş> ve cAntuvan evliyanın ateşi> denil-

· .. ... sez erın en yuz metre mura aı yer 
Balet heyeti ve Karlova bütifo Is_ buklugu bulundugunu hemen anlarız.. dah . t . 1 . d b 

ı ... ... . . . . 1 a as emlf er ve sergı sarayın a u su-
panyada yapılan çok muvaffakıyetli bir I Hatta hırsızlıgm meharetlerıru ıyıce kav-, ti SOO bb alık b" h . . . . . . re e metre mura a ır sa a 
turneden sonra Madride Ispanyanın rıyaınamış heccrıksız bırının elektrık . a1· . 1 1 •-'·! d' F k .t • 

1 1 ı v qg mı a ep e ..... a&f er ır. uar omı esı 

güzel ve eğlence hayatı çok kuvvetli çalayım derken yangın rıkardıgı da ola- b .. t .. bet • tir. , ~ u muracaa a mus cevap verıtllf . 
payitahtına vardılar. 1 gan bir hadisedir. Bunun gibi ben de * 

Söylemeğe hacet yoktur ki, Ketti bir 
kelime olsun Rusça bilmiyordu. Fakat 
Malvestayndan oldukça mükemmel bir 
Almanca öğrenmiş idi. Yalnız saçları
nın rengi, kızıl saçları onun Rus oldu
ğuna şahit olabiliyordu. 

Balet heyeti oyunlarını ckral tiyatro- bugün size ruh hırsızlarından bahsede- Belediye reisi B. Behçet Uz dün akıam 
su> nda vermeğe başladı. Ve Karlova ceğiın. Bu hakikatin anla~ılma.'1 i~in bu- bel,,diye salonunda mühendislerle fuar 
da her akşam yeni yeni harikalar göster- gün zaman henüz yirmi yıl geridir .. Bu itleri üzerinde müzakerelerde bulunmut
di. Yeni yeni me!tunla.r peyda etti. bakımdan böyle bir tabir kullandığını tur. B. Behçet Uz, yapılmakta ve yapı

Mcsela İngiltereden fazla ithalat ya- mesine telmih için ... 

Karlovanın yeni perestişk3rları hep i~in, aziz ve muhtcreın okuyucu, beninı- lacak olan işler hakkında izahat almlf, 

Ispanyol asilzadelerinden mürekkepti! le al•y ederek ruhumu acıtma .. Zannet- direktifler vermittir. 

pılmasına mukabil ihracat son iki sene Bu zannı kuvvetlendiren bir şey, zo· 
içinde daha az olmuştur. Bu yüzden İn- na hastalığının zünnar ile hiç münasebe
giltere, bizden on bir milyon lira ala- ti olrrlamasıdır. Zona şimdi şehircililt.te 

caklı bulunuyor. İngiliz ihracat tacirleri kullanılan zoning gibi mınlaka demektir. 
paralarını alabilmek için uzun zaman Bundan dolayı zünnar hastalığına sonra
sıra beklemek mevkiinde kalıyorlar. dan mıntaka hastalığı tB.birini tercih 

1 Bu sebepledir ki İngiliz ihracatçıları edenler olmuştur. Şimdi zona demek bi
klering haricinde, hususi takas yoliyle ze daha kolay gelir. 

ispanyada asilzade demek mutlaka zabit nıc ki sen beni okurken senin benim için 
veya general demektir! Zevklerine, his duyduklarını hen duymıyorum... Ruh 
ve şehvellerine fazla esir olan bu Ispan- ikliminde duygular daha loş, fakat da
yol asilzadeleri, Karlova için çıldırırdı- ha yakın; ncılar daha boş, fakat dalıa iç
lar. tendir.. Elektriklcnıne}e benziyen bir 

Şirket bulvarı 
acılıyor 

Katinka Karlova, Brükseldeki Balet 
heyetinde çok çabuk şöhret kazandı. 
Denebilir ki sabık Ketti bütün Balet he
yeti arasında birden doğan bir kuyruklu 

yıldız gibi parladı. Zevk erbabı arasın
da da büyük heyecanlar uyandırdı! 

Kettinin raksında, diğer rakkaseler - Karlovaya karşı ilanı aşklar, bin bir nıhlanma ile her kesten bana ve benden _ BAŞTARAFI ı iNCi SAYFADA -
hediye ve teklifler de birbirini takip et- her kese varlığın ve yokluğun esrarı ak
ti. Ve Karlova ise henüz Malvestayn - maktadır. Bm bu maverai işkenceyle 

alış veriş yolunu tercih ediyorlar. Zaten, zünnar onu takınanın belini tek-
Filhakika son zamanlarda memleketi- mil sardığı halde, zona hastalığı belin 

mize mal satmak istiyen lngiliz tacirleri yalnız bir tarafında olur ve öteki tarafa 
takas yolunu şart ola.rak ileri sürmeğe ancak bir kaç milimetre geçer. Mutlaka 
başlamışlardır. belde olması da tart değildir. Cöğü.te 

d<'tl başka bir hal vardı. Onun raksını 
görenler, mest olmaktan kendilerini ala
mazlardı. Bundan başka, çok genç, gü

zeldi. 
Bu sıralarda Malvestayn ortalarda 

yoktu. Nerelerde olduğunu belki de al
lahtan başka bilen de yoktu. Karlova
yani sabık Ketti- Brükselde yalnız ve 
sevgilisinden habersiz bir halde epeyce 
bir zaman kaldı. Fakat kendisini endişe
den bir türlü kurtulamıyordu. Sevgili
sını oır aana goreoueceK mı OlYt:! uu~u-

nüyordu! 
Hakikat .. Casusluk hayatının en ta -

bil ve en feci akıbeti, her an kurşuna 
dızilmek, rakip casuslar tarafından katl
edilmek, yahut müebbet küreğe mah
kum edilerek ortadan kaldırılmak mu-
kadderdi. 

* Bu ayrılık ve bu endişeli hayat altı 

ay kadar silrdü. Ve bu zaman içinde de 
umumi harp nihayete erdi ve meşhur 
«Mütareke> devri başladı. 

dan başka bir erkeğe kalbinde yer ver
miş değildi. Bu kıvrak ve oynak dansö
zün kalbi sadece Malvestayn için çarp
makla idi. 

Karlova, kalbinin bu dolgunluğı:. ha
sebiyle kendisine her gün sürülerle aşk, 
servet a.rzeden lspanyollara karşı hissiz 
davranıyordu. 

Fakat.. Ne olsa, Karlova bir kadın, 
a"'"c ,_ ~ta.~li ı..: .. a..-..ı..uJ.. Ila, ut ..,......_ 

mesleği iktizası erkeklere çok yakın, ve 
her kadından daha yakın idi. Vazifesi, 
muvaffakıyet sırrı da ancak erkeklerin 

meclılbiyetini celbetmekti. Bu vaziyet 
ise, ispanya gibi bir yerde yalnız başına 
kalmış bir kadın için çok tehlikeli bir 
vaziyet idi! Bunun için, Karlova da ken
disine kalplerini '.,,e servetlerini arzeden 
sıcak kanlı ve esmer Ispanyol delikanlı
ları ve erkekleri arasından birisine kar
şı büsbütün hissiz kalamadı. 

Bu lspanyol asilzadesinin adı - çok 
uzun olması bizim kusurumuz değildir? 
Çünkü Ispanyol adları hep böyledir
Don Havan Erera Alfonso Kont Delos 
Kratanos idi! 

··BİTMEDİ·· 

korkunç derinlikleri olan içimi s::ına açı
~ or ve lr.nim yaralarımdaki dertleri 
okuyarak kendini kö!iilükten sakınma· 
nı is!iyorwn. Terakki mukadderatı fer

din rulıuna havale edilmiş olan cemiyet 
bizimle düşüp bizimle ~iikseliyor. İnce
lelim ki yurdumuz medeniyetin sıcaklı
jtiyle ılısın. Ilısın ve biz artık barbarlık
tan üsümiyelin1 .. 

Evet ruhlarımızı çalanlar vardır .. Ne 
idüğü iyice bilnıediğimiz ruhumuzun, bu 
herifler, kudretini ve kudrefüıiıı her 
türlü halini bizim haberimiz olmadan 
bizden alıp götürüyorlar. İçinizin engin 
olduğu sezilmesin, etrafınızı hemen lü
zwnlu lüzumsuz dostlar sarar. Size can
dan yaklaşan bu ucubeler bir gün sizi 
candan avbyacaldardır. Fakat yere yı

kılacağınız b'İİnü şimdilik bekliye du
rurken ruhurnnzıın yavaş yavaş ağladı
ğının farkında olmalısınız. Kudretin ek
sik yarattığı danaklar gitgide rulıumu
zu çalarak beslenirken siz gitgide açıla
cak ve çıplak gönlünüze, daha düne ka
dar ayaklarıruza eğilenlerin iğrenç su
ratlarına rezil olacaksınız. 

Bunlar ruhsuzdurlar, ruhunuzu çal

çekecektir. 
Bulvar çok yakında tamamen açılmış 

olacak ve •onra belediye, yola rastlıyan 
yerde a.rsası bulunanlardan haklı olan
lara belediye arsalarından vermek su
retiyle onlarla anlaşacaktır. Hatta şim
diden bazı kimseler belediyeden kendi 
arsalarına mukabil arsa almaktadırlar. 

ithaline mecbur bulunduğumuz he" ve karında olduğu gibi, kollarda ve ha· 
hangi bir madde için Türk ithalatçıları caklarda, başta ve alında bile olur, fa. 
yüksek prim vermekten çekinmiyorlar .. kat daima yalnız bir tarafta. 
Çünkü ithalatçılar, getirecekleri malın Onun geldiği yerde ilkin penbe pen· 
maliyeti ne olursa olsun, satacakla.rına be lekeler ve onların üzerinde küçük kü-

Belediye reisi B. doktor Behçet Uz, şir
kanidirler. İç piyasada yapılacak satış çük kabarcıklar peyda olur. Erteti giin 
muaıne1e1eri için azami fiat ıneselesi 

ket bulvarının bir i.n evvel ac.ılrno..ıuna 
yoktur. Bu vııziyet hayat babalılığı üze. 

büyük ehemmiyet atfetmektedir. Bu iş- . .. . 
.. 1 · · b ı d h d' rınde muessır oluyor. te yuz erce ışçı ve aş arın a e ım me-

murları çalıştınlm~dır. ! İngiliz takası bugiin yüzde 70 - 75 
Şehrin mütekasif iki mıntakasını bir. :ırasında olduğu halde yine Ingiltereye 

birine en kısa yoldan, kolayca bağlıya- ilıracatı a.rttırmak imkanları elde edile
cak bu bulvar, lzınirin en güzel bulvar· miyor. 
la.rından biri olacak ve civarında sürat- İngüterede, İngiliz hükümetinjn alil.-
le mühim iiışaat yükselecektir. kadar İngiliz tüccarları arasında açlığı 

Tepecik cinayeti 
tahkikatı 
-*-Katil Osman kendisini 

ankete \'erilen cevaplar, alacakla.rı artıl
rnaı.-ı için de blokaj usulüne t~mayUI 
'g~terildiğini meydana çıkarmıştır. 
1 İktısat vekaletinin takas işleri hakkın
da yeni bir tetkik yapacağı zannı piya
sada hakimdir. 

kadınların yaraladık· I 
1!r:!a!d!!~e~~a~ dün 

---·:=-=----

lekeler kızarır, en yüksek rütbedeki zün
nar gibi. Üzerlerindeki kabarcıklar da 
büyürler, kuturları dört, beş milimetreye 
çıkar ... Oç dört gün sonra kabarcıklann 
içerisi bulanır, kurur. Sonra Üzerleri ka
buk bağlar, on iki, nihayet yirmi gün 
sonra onlar da dü§er ve yerlerinde eamer 
lekeler kalır. Kırmızı zünnar yüksek rüt
besini kaybeder, kara zünnar olur. 

Ha.rbın nihayete ermesi Karlova için 
çok feci oldu. Çünkü Karlova hem işine, 
yani varidat menbasız ve hem de sev -
gilisiz kaldı! Bunun için ne yapacağını 
şaşırmıştı! O kada.r ki müstear ismini 
ve batta Balet heyetindeki vazifesini bi
le terketmeği düşündü. Fakat buna im
kan yoktu. Yalnız Brükseli terke ve Is-

---·=-=----
Fransada gömülü olan 
Alman harp 

Edirne lıaPun 
lıarpıız lıooperatif i 

dıktan sonra size ruhsuz diye haykıra- de adliyede ehemmiyetle devam edilmiş, 
caklardır. Dün elini sıkmaktan iğrendi- hastanede bulunan dört yaralı kadınla Edime, 8 (A.A) - Kavun, karpuz sa· 
ğiniz mahluk yann szin prensiplerinizle suçlu Osmanın ifadelerne müracaat edil- tış kooperatifi bahar hazırlıklarına baş
size ab18k dersi verirse ona değil kendi- miştir. lamış ve ortak sayısını 400 den bin iki 
nize kızınız. Niçin yavaş yavaş çalııi- Çok şayanı dikkattir ki suçlu, h!dise yüze ~ıştır. Kool'."~atifin ~
makta olan ruhunuzıın farkında olmadı- esnasında kadınlar ta.rafından yaralan- yaya satacagı kavunla.r ıçın Nafıa veka
nızdı?. Niçin teorini2i ıelişi gii%el bar- dığıru iddia etmiştir. leli tarafından soğuk hava vagonları 

O bir şey değil, zona haatahğının ağ
nları pek dehşetlidir. Çocuklar onu far
kına varmadan geçirirler. Fakat yaf iler
ledikçe zona ağrıları ıiddetli olur. Orta 
yaştakiler de ilkin çokça kaıınma ile, 
sonra yanma ile atlatırlar. Yatlı olanla
rınlci dayanılma"' pek güç olacak kadar 
şiddetlidir. Daha kabarcıklar görünme
den bir kaç gün önce ağrılar meydana 
çalar, insan o tarafına yatamaz, zaten 
ötelci tarafında da uyuyamaz, gömleği 
oraya dokunur. gezemez, yanar, tutu.

ıur. Ona tutulanlara teselli vermek için 

olacak ki vaktiyle adına mukaddes ateı 
demiştir... Kabarcıklar kaybolduktan 
sonra da ağrılann, günlerce, aylarca, yıt .. 
larca sürdüğü vardır. Yaılılık zaten zah
metli bir hal iken yaılı insan bir de böyle 
zünnar hastalığuıa tutuluraa i.deta bir fe
li.ket olur. O kadar zahmet ve ısttrap in~ 

sanı, tabii zayıflatır da. Az çok atq de 
bulunur. 

23 Nisan çocuk 
BAYRAMI 

ölüleri için-
Paris 8 (ö.R) - Fransada gömülü 

Çocuk bayramı, bayramların bay-

i 
ramıdır. Çocuklarunızın bayramı 

eğlenceli geçirmeleri için şimdi -
den hazalanahm. 

olan Alman harp ölülerini selAınlamak 
üzere her sene Almanyadan gelen heyet 
arasında bu sene sabık Kayserin 3 ncü 
oğlu Prens Ogüst Vilhelm de buluna -
caktır. Harptenberi Kayserin oğulla.rın
dan birinin Fransaya gelmesi ilk defa 
vukubulmuş olacaktır. 

cayıp sefile hareket imkB.nıru verdiniz- Suç delillerinin kaybedilmesi için rüş- temin edilmiştir. 
di. Cömertlik iyi, laka! zengin ve iyi \'et vermek ve almak iddiası sabit gö- Kooperatif bu sene Domates işini de 
tabiati harcıyan cömertlik bir israf ve rülmemiş ve bu yüzden mahkemeye ve- yapmağı kararlaştırmış ve bu maksatla 
hatta bir cinayettir. Bu cinayette nefu rilen Durbaba ile arkadaşı beraet et- İstanbulda kurulan birlik ile temasa 
ölnıeden intihar etmiş bulunuyor. ınişlerdir. geçmiştir. Bu kadar zorlu haatalık sadece bir ıu 

çiçeğinden gelir. Bunu kabul etmiyerek, 
nereden geldiği bilinmez diye iddi.a eden· 
ler de varaa da1 su çiçeğine tutulmuı 

çocukları tedavi ederken kendileri zona 
hastalığına tutulan hekimler onu pek 
iyi bilirler. 

ı:ıuı 

Vezir 
Masal masal icinde • 
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öğrendi ya, onu cebine kor ve Subaşıya 
gidecek yerde kendi evine gider. 

Bir kaç gün sonra padişah musahibe 
sorar: 

- Sana Subaşıya götürmek üzere bir 
tezkere vermiştim. Onu götürdün ve 
sana vereceklerini aldın mı? 

Musahip te: 
- Padişahım, der. Devletlıl ve sal -

tanat!Q günleriniz pek çoktur. Daha gö-
Kadın yemekten sonra bahsı tekrar - Şimdi, deıniş, sana bir tezkere ya- türmedim .. Ne zaman olsa götürür ve 

ıehzadenin üzerine getirince o oğlanın zarak vereceğim ve sen bu tezkereyi ihsanıruzı alırım. 

yine öldürülmediğini anlayınca 1 doğruca Su başına götüreceksin ve ne Nihayet yaz olur. Havalar müthiş su-
- Şahım, dedi, vezirlerin acni böyle verirse alacaksın.. : rette kızar.. işte bu sırada musahip, 

vahim sözler ve ma.sallarla adam oyalar- Müsabip te : elinde tezkere ile Subaşına müracaat 
lar onların maksatları vakit kazanmak ve - Baş üstüne demiş.. eder ve padişahın fermanını verir. 
bir fırsatını ııözleyüp seni yere vurmaktır. ! Padişah tezkereyi yazmış, zarfa koy- Subaşı tezkereyi açar, bakar ki padi-
vezirlerin bu vaziyeti tıpkı paditahın mü- muş ve müsabibe vermiş ... Müsahip te şah yirmi yük kar verilmesini enıredi-
ıahibinin hikayesine benzer. huzurdan çıkmış.. 1 yormuş.. Halbuki yaz mevsiminde ve 

Müsaade edeneniz anlatayım. ; Rastgeldiği saray adamlarından biri- hele bu kadar çok kar nerede bulun -
Padi:ıah: ne padişahın yazdığı tezkereyi verdi. sun.. • 
- Anlat bakalım... - Kuzum, dedi. Şunu bir okuyuver. Adamcağız şaşırır: 

Oiyince kadın anlatmağa başladı. Zira musahibin okuması yazması yok- - Padişabunın iradesi başımın üze -
MÜSAHİBİN HİKAYESİ.. tu. rine ama .. dedi. Kar kuyularında bu ka-

Şöyle rivayet ederler ki, evvel •aman Tezkereyi okuyan adam dedi ki: da.r kar yok, ne yapalım .. Bunun üze-
içinde bir padişah ve bu padişah a da - Padişah bu kağıtta Subaşına sana rine musahip: 
çok gözde bir müsabibi varmış .. C inler- yirmi yük kar vermesini emretmiş. - Zarar yok, dedi. Kar yoksa karın 
de bir gün padişah müsabibine b · latl- Bunu duyan musahip sorar: bedelini verirsiniz, ben ona da razı olu-
Ce yapmak istemiş.. - Tezkerenin altında tarih va.r mı? rum .. 

Mevsim kara kış imiş .. Her taraf kar - Hayır. . Ve musahip böylece karın bedelini 

~~-~uzl_a ört~ü imiş .. Padişah, müsabi- I P•.k.ô.IL. . .. . ~lı~. So~a p~dişaba giderek vaziyeti ol-

işte şahım, bu hik:3ye size vezirlerin 
kendi menfaallerine olarak nasıl fırsat 
gözlediklerini gösterir. Bütün vezirleri
niz de böyledir. Hepsi de fırsat gözetir
ler. Ve hepsi de kendi menfaatlerini dü
şünürler. Onlara itimat asla caiz değil
dir. Fırsat düşürdükleri zaman sizi de 
beni de yere vuracaklardır. Bu böyle -
dir. Söylemesi benden .. 

Padişah, kadından bu sözleri duyun
ca: 

- Merak etme .. Hele bir yarın olsun. 
Ben ol nankör oğlanın işini bitiririm .. 
Cevabını verir ve beraber uykuya 

varırlar .. 
Ertesi sabah padişah bermutad se -

lamlığa çıkıp şehzadenin boynunun vu
rulmasını cellada emreder. 

Yirmi beşinci vezir ileri çıkar. 
- Ey alemin padişahı.. der. Şimdi 

şehzadenin eli bağlı ve ciğeri dağlıdır. 
O bigünahtır ve daim senin hükmün al
tındadır. Mürüvet ve insafı, merhameti 
bırakıp onu öldürmek senin şanına la
yık deiğldir. Cenabıhak insanlara devlet 
ve saltanatı verirken onları insaf, mer
hamet ve mürüvetle harekete de davet 
etmiştir. In.saf ve mürüvet imanın yav
rusudur, derler. Bu çok doğrudur. Mü
rüvet sahibi bir papazla peygamberin 
musahiplerinden Allahın keskin kılıncı 

kıbesini bilmem duydunuz mu? 
Padişah: 

- Hayır .. duymadım .. 
Deyince yirmi beşinci vezir anlatma

ğa başlar. 

Yirmi befinci vezirin hikdyesi: 
Hazreti peygamber Rum gazasından 

dönerken yolda esbabı ile bir yere ko

narlar. Halid bin Velid de eshab arasın
da imiş ve bir aralık bir hacet için ora
dan uzaklaşmış. Avdet ettiği zaman pey
gamberle esbabın ve askerlerin bu ko
nak yerinden hareket ettiklerini gör -
müş. Acaba nereye, hangi istikamete 
gittiler diye anlamak için o civarda bu
lunan tepelerden birinin üzerine çıka

rak etrafına bakmağa başlamış .. Bu sı
rada, bu tepenin arka tarafında gaıiş 

bir sabra görmüş. Bu sabra ise hadsiz 
hesapsız Rum halkı ile dolmuş bulunu
yormuş .. Halid bin Velid hayret etmiş. 

- Acaba bu halk kimdir ve burada 

Oeva91 da yok gibidir. Frengi hastalt
ğı tedavi eder gibi, ıulh muahedelerine 
kadar giren o meıhur aaçtan şırmga et

mek ağnları dindirirse de o kadar külfete 
değmez. Her gün, aıırı bir taraftan kan 
alıp başka bir tarafa vermenin de fayda· 
sı olur, ancak bu da epeyce külfetli bir 
iştir. Işıklarla tedavi de öyle ... 

Onun için zonaya tutulunca mukaddes 
ateşe dayanarak bir kaç gün sabretmelc 
en külfetsiz çaredir. Zaten hastalık ıstı
raplı olmakla beraber tehlikeli değildir. 
Ağrıları çok uzun sürerse, o vakit her tür
lü çareye baş vurmak zaruri olur. 

Daha iyisi, fiipheaiz, su çiçeği çıkaran 
çocuklardan sakınmaktır. Bu da, tabii, 

neden toplanıruş bulunuyor diye merak hekim olmıyanlar için ..• 
ederek tepeden inmiş, a.ralarına ka.rış - G. A. 
ınış .. 

Halk .. Bir mağaranın önünde toplan
mışmış .. Ve bu mağaranın önüne de 
yüksekçe bir minber konulmuş.. Bir amele yaralandı 

Halid bin Velid Rumca da bildiği için Denizde şatlar üzerinde bir yal! vari-
halkın içine karışarak birine sormuş: linin düşmesiyle ameleden Ali oğlu Yu-

Burada toolanmaktan ·ı • - ... -1·- ·- . 1. ~1 • 1 - - -





'Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

Köy ve ziraat kalkın
masının anahtarları •. 

YAZAN: Üc • Yıldız YAZAN : N. Şevket tYRtBOZ 

32- Denizli. ve Çal taseai Üzerinde aürat1e ruruz biz ... Bak hele bi şu konaga tarlası 
ilerliyoruz. Son te~ebbü.slere bir kat daha olan nice belli olur. 

"e cevap verebilirdim:' 
- Biraz Jola,alım .. hava ala

lını .. 
Dedim. Bu fikrimi kabul etti. 

Otomobilin pençerelerini kendi 
eliyle açtı. 

Şoföre: 
- Tarabyaya .. 
Emrini verdi. Şoför otomobli 

'evirdi. Tenha sokaklardan hula 
Beçİyoruz .. Muhlis bey hep be -
nimle me,gul.. O da sarhoş. 

- Ne oldun .. ne var cicim .. 
Diyor. 
- Hiç .. hiç bir 'eyim yok. 

Hem çok İçtim hem de çok lıala-
L-1.J.. .... J. ... .,. -i•rJ ... A.ı t&I.. z,;, ~c.-

yİın kalmadı .. 
Hakikaten açık pençerelerden 

esen serin bir rüzgar kafamdaki 
ağırlığı alıp götürmÜftÜ. Fakat 
içimdeki üzüntü hfılô. bakiydi.. 

Adını bile bilmediğim o melun 
adam hiç fÜpheaiz otomobil ile 
arkamu:dan takip ediyordu. 

Muhlis beyin fÜphesini uyan • 
dumamalı için bir türlü otomobi
lin arka pençeresinden bakamı -
yordum. 

lfte bu arada tali yardımıma 
yetifti. 

Muhlis bey: 
- Servet .. dedi. Balı .. arkaya 

balı.. geçtiğimiz yol iki taraflı 
ağaçlı hali ile bizden uz:alılQfır • 
hen ne kadar fÔ.İrane bir manz;a-
ra ... 

Hemen bQfımı arkaya çevir· 
dün ve göğııümden derin bir: 

- Ooh ... 
Çıktı. Muhlis bey benim bu 

(Oohlı ... ) umu manuıranın gü -
zelliği lıar,ıııında duyduğum his
se atfetti. Halbuki ben, otomo. 
bilimiz.i arkadan takip eden ol. 
madığını görerek sevinmifl:İtn. 

Bu vaz:iyet lıarşlaında artık yo
lumu:za devam etmek mecburiye-
ti lıalmamıftı. ' 

- Dönelim .. 
Dedim .. Bu telılilim Muhlis be

yin de hoıuna gitti. Gö::lerinde 
bana karşı, her alı1amlıi sevgi ve 
ateften daha fazla bir ateş yanı
yordu. Hiç fiipheıiz. bu gece ba • 
lonun danı yıldu:ı olmalılığım 
onun da sadece gururunu değil .. 
erkek hodbinliğini de olıfamlf ve 
harekete getirmİfti .. 

Geri döndük .. 
Apartımanımu:a girdik .. 
Kenditni soyunmadan yatağı· 

mın üzerine attım. 
Muhlis bey: 

' , 
- Servet .. dedi. Baloda rakı 

istiyordun .. Şimdi İçer misin?. 
Uykusuzluk, yorgunluk, sar. 

hoılulı ve üz:üntü beni harap et -
mifti .... 

Ne söylediğimi bilmeden: 
- içerim .. 
Cevabını verditn .. Muhlis bey 

de ben de ilıi,er kadeh İçtik .. Ya
Vaf yaVQf soyundum .. 

içimde, her feyİ .. hepıini bu eyi 
adama anlatmak arzusu kaynı -
yordu. Fakat ya o z;aman benden 
soğursa .. 

Bu endiıe ile auamağı, hiç de
ğilse bir zaman için Muhlis be -
ye hiç bir ıey aöylememeği tercih 
ettim. 

* Bir halta geçti .. 
T erz;İ, ikinci tuvaletimi de ge • 

tirmifti .. 
Muhlis bey: 
- Servet, dedi. Yarın alıfam 

ıeni Bara götüreceğim .. Sen hiç 
Bara gittin mi? 

··BİTMEDİ·· 
--=--

Frctnsada 
Yeni cümhurreisi 
seçimi.. 
P;ıris 8 (ô.R) -
Gelecek nazırlar konseyi reisicümhur 

intihabı için ayan ve mebusan meclis
lerinin birlikte yapacakları milli Meclis 
içtimaının tarihini tesbit edecektir. Baş
vekil B. Daladiyenin ayan meclisi reisi 
B. Janney ve mebusan reisi bay Heryo 
ile mül!ikatından sonra kabul edilen iç
tima tarihinin beş nisan çarşamba günü 
olduğu şimdiden tasrih edilebilir. 

lngiltere 
Zehirli ga zlara karşı 
çok kuvvetlidir 
Lodra 8 (A.A) - Nazır John Ander

son oLndrada söylediği bir nutukta de
miştir ki: 

Zehirli bombalarla Ingiltereye yapı

lacak taarruzlara karşı lngilterenin hi
mayesi o derece kuvvetlenmiştir ki 
memleketimize karşı bu gibi taarruzlar
da bulunulması pek az muhtemeldir. 
Hüket şimdi halkı infilak bombalarının 
tesirine karşı da himaye işi ile viddl su
rette meşgul olmaktadır. 

gÜzelleşmiş Denizliden ancak sekiz kilo- Köyde daha çok izahat alacak kimse 
metre ayrılmıştık, kar§ımıza birdenbire yoktu, Denizliye döndük, ve bu köy bü~ 

evleri yolun iki yanına dizilmiş bir köy tün malômatı pazarda topladık: 
çıktı ... Durduk ... Sağ tarafta biT di- E.kihisar köyü 44 evdir. bunlardan 
bek. sesi, kapı açık ... Avlunun bir yalnız altı evin 1 O ~ 15 dekar tarlası var, 

köşesinde içi oyulmuş uzun bir ağaç yalnız bir kişinin 1 5 O dekarı varki o 
ayakta duran biri tuhaf bir manevel3 kadıncağızın konak diye gösterdiği iki 
listemi ile ucu demir dİfli büyük bir tok- katlı keremitli, kerpiç dıvarlı ev bu köy
m.ağı kaldırıp indiriyor. içi oyuk ağacın lününmüş. Köyün bu yedi evden gayrı 
yanına diz çökmüi!J ihtiyar da durmadan geri kalan 3 7 evi toprak.sız ve ortakçılık 
sağ elile tokmağın inip kalktığı yeri ka- ile geçinmektedirJ Bu köyün toprakları 

nştırıyor. . . . • da Denizli de oturan ~ehirlilerin eline 
ilerledik ikisi de iılerini bıraktılar, gü- geçmiştir. 

ler yüzle bize hoı geldiniz demek isti
yorlardı. Biraz daha yanaştık ...• Me
ğer o dibek sesini çıkaran bu tokmak ve 
iç.i oyuk ağaç pirinç dibeği imiş, çeltiğin 
kabuğunu ayıran primitİY bir 8.let. 

- Prinç böyle çok kınk olmaz mı}. 
dedim ... lhtiyan: 

- Bu da ancak değirmen kadar kı-
rar. 

- Bu çeltik nerenin? 
- Bizim köyün. 
-Ay .. Siz çeltik eker miainiz? 
- Ekeriz zahir. 
- Kô.:rlı iı değil mi}. 

Toprağı herhangi endüstriel bir işin 

fabrikasiyonuna benzete biliriz. 
Çiftçinin az çok müdaha)esi ile toprak 

içindeki maddelerin fizik, şimik hi.dise
ler karşısında ektiğimiz nebatların kök
leri. tarahndan emilebilecek bir biçime 
girmesi ve netice olarak da çetit mah
aüJlerin meydana gelmesi gözönüne ge-
tirilirse aldanmadığımız anlaşur. 

Endüstriyel bir işte fabrikanın yeri ne 
ise çiftlikte de toprağın yeri o olmak 
l&zungelir. Şu halde ziraatte; toprağı 

ana temel v• esas madde olarak ele al-
- Eh... Karlı olmuş olmamıf adet mak mecl •tindeyiz. Bu ana temel 

edinmjşiz iote ... 
- Kir olmaz olur mu pirinç en ki.rh 

çiftçilik.tir. 

- Doğrusun ama, kendi 
olursa. 

- Ne senin tarlan yok mu}. 

toprağın 

Yalnız benim değil bütün köyün 
yok. 

Bu söze İnanamaz olduk. Yavaş ya
vaş her yanımızı saran köylüler bizi inan
dırmağa çall§ıyorlardı. En akıllılarından 
biri şu izahati verdi. 

Bu köy 38 evdir, 3 3 evin hiç toprağı 
yoktur, 5 evin onar dekar kadar tarlaları 
vardır, köyün 900 hektar ekilebilir tar
laları Denizlide oturan şehirlilerindir, 

köylüler onların ortakçılarıdır, köyün en 
büyük çiftçisinin 1 O dekar tarlası vaT, 
l>u adamcağız ıehırde oturan 13 toprak 
sahibine ortakçılık yapmaktadır. 

Denizliye dönüyoruz... Şoseden sağa 
kıvrılan bir kara yoluna saptık, toprak 
damlı evlerin sardığı bir meydancıkta 
irili ufaklı bir bölük çocuk cıvılblarla bizi 
karşıladılar, biraz ıonra da objektifin 
karf151nda çil yavrusu gibi dağılclılar ... 

Köyde çocuk.tan baıka kimse yok gi
bi ... Sağdaki damın köşesinden bir ka
dın başı göründü. 

- Teyze erkeyiniz yok mu siz.in) ..• 
- Var. var olmamı ... Bugün onlar 

hep pazara gittiler ... Deha köyde kalan 
biri geliyor... Emmi dayı 1... Hele gel 
bi ... Emmi dayı yaklaıtı. 

- Hoı geldiniz, ıefa geldiniz. 
- Hoş bulduk bu köyün adı ne} ... 
- E.kisar. 
- Sizin de Akhan köylüleri gibi tıır-

lanız yok mu}.,. 

- Ekip patırJz a... Olmasa ne eke-
riz .•• 

Kadın daha zeki: 
- Emmi dayı! ... Ekip biçtiğimiz tar

lalar hizimmi ki öyle diyon yok ağam 
yok, tapulu tarla bir iki ki§ide var, öte
kileri hep ortakçılığa çall§ır durunız. 
Tarlamız olsa böyle damlarda mı otu-

ebik veya i elde bulunmadıkça çiftlik-
ten beklenen randumanı elde etmiye 
uğra~mak hayal peşinde koşmaktan pek 
farklı değildir. 

Gazete ve dergilerimizin bir çoğunda 
hu İş üzerinde önemli yazılar yazı1mıo 
olmuı bizde de halk düşüncelerinin bu
nu böylece kavramış olduklarına büyük 
bir delildir. Olkü, Kadro, Kültür, Uluo, 
ve Yeni Asırın bu yolda çok kıymetli 
yazıları vardır. 

Büyük Milli Şefimiz ismet lnönünün 
köylüyü düşündükçe onu topraklandır

mak yolundaki yüksek İşaretleri unutul
mıyacak kadar tekrarlanmıştır. 

Kurtarıcı partinin yıllık plinlarında 

bu işin başlı başına maddeler halinde ya
zılı olması en büyük cephemizde de top
rak işinin ele alınmak istenildiğini gös .. 

termektedir. 

Bütün hunlara rağmen arasıra bir 
toprak beyinin, şehirde oturan köylü a~r
bna yapışmış parazitlerin kısık seslerini 
İ§İtmiyor değiliz. Bunlar devrimin büyük 
silindiri albna bacağı kısılml§ can çeki
§enlerdir ki vızıltıları yakında ebediyen 
duracaktır. 

Cihan harbi sonunda biz benliğimizi 
kurtarmak için içli dl§lı boğu§urken Av
rupa devletleri halkı yoksulluktan kur
tarmak çarelerini aramak fırsahnı bula
bildiler. Onlar bu iti hemen yapmağa 
mecbur eden geniş ekonomi hoğuoma
lann olanca ıiddet ile baıla1111§ olması 
idi. Bu Yeni harp kartısında müstahsil 
olan köylünün techiz ve takviyesi li.zım
dı. Pl8.nlar çizilirken toprak işi ile karoı
la§hlar ve gördükleri bu; cihan savaşı
nın doğurduğu bir ihtiyaç veya pialı:olo
jik bir hidise- olmayıp ötedenbeTi mevcut 
bir dert idi. 

Hemen her devlet muvazeneaiz bir 
toprak teven:uu karşısında bulundukla
rını görünce yeni toprak reformu için 
temel yasalarını değiıtirmeğe, kanunlar 
çıkarmağa başladılar. Mahkeme, heyet 
ve komisyonlar; topraksız ve yeter top-

kumandanını çağırın.. Diz üstü sürüne surline kralın ayak-
Diye haykırdı.. )arına kadar gitti : 

Sonra tekrar Hanriyetin ölüsünün ha- - Merhamet .. Merhamet.. Diye inle-
şucuna döndü.. di.. Majestenize yemin ederim ki ben 

Diz çöktü.. masumum .. 
DEMiR MASKE 

Ve ... Yine ağlaınağa devam etti. Kral, cevap vermeden onu uzun uzun 

Büyük tarihi ve macera 
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ron1anı 
Bir kaç dakika sonra muhafız bölüğü süzdü .. 

zabiti ile çeşni zabiti odaya girmiş bu- - Morel.. Dedi, eğer doğruyu söyler-
lunuyorlardı. sen hayatını bağışlarım. 

On dördüncü Lui, onları görünce aya- - Sir .. Bütün bildiklerimi ve hakika-

Hanriyet, sönmek üzere olan 
ni krala çevirdi .. 

- Zehir .. Zehir .. 
Diye mırıldandı .. 

gözleri-

On dördüncü Lui, biraz evvel içmek 
için eline aldığı, hatta dudaklarına do
kllDdurduktan sonra masanın üzerine 
bıraktığı kupaya korkudan açılın.ı§ na
zarlarını dikerek kekeledi .. 

- Zehir mi? .. 

Hanriyet, ıstırap iniltisi içinde cevap 
'\l'erdi: 

- Evet.. Zehir .. Ben ölüyorum ... Şö
valye ... Dö .... Loren .. 

Sözünü tamamlıyamadı .. 
Kolları arasında sıktığı güzel ve kör

pe vücudunun mütemadiyen çırpınmaı.ı 
lualı büsbütün telaşa düşürmüştü .. 

Hanriyet Dangleterin başı... Arkaya 
dil§tü .. 
Kralın yengesi ve metresi .. İngiltere 

ıuu. 

. • . ğa kalktı. ti söyliyeceğime yemin ediyorum. 
kralı İklncı Şarlın kız kardeşı ... Ölmüş. Tehditk~ bir sesle • Pek Al' ş· di Ma • - cı.. un cevap ver.. • -
tü.. - Efendiler .. Dedi, geliniz.. dam• hakkaten zehirlendi mi? 

On dördüncü Lui, çıldıracak bir hale Ve sonra yerde yatan Hanriyet Dang- - Evet sir .. 
gelmişti... Bir taraftan kendisinin de !eteri göstererek : - Onu kim zehirledi? 
1'."k yakınından geçtiği bu ölüm tehlike- _ Eserin.ize bakınız.. - Marki d'Elyatla ben .. 
sı,. bir taraftan şövalye ı:ıa Lore~ bu Dedi .. İkisinin de nazarları yerdeki - Sen mi? 

suikastta adının geçme~ ve aynı za- cesede çevrildi ve ikisi birden, delirmiş - Evet Sir .. Çünkü düşüncesizliğim, 
manda hakikaten sevdigi bu kadının gı'bi bir "" .... ko dılar. tedbirsizliğim bu i te • · .. zl · .. .. d .. 

1
.. . Çlı;u.n. par ş suç ortagı vazıye-

go erı onun e o umu ona şuurunu kay- _ Madam ... Madam ölmüş!.. tine beni düşürmüş bulunuyor 
bettir~ti. Kral 1->...1. b' 1 Bö' 1 .. ledikt . , .,.,..~ ır ses e : Y e soy en sonra çeşni zabiti 

Kendini çabuk topladı.. - Evet.. Dedi .. Fakat ölmil§ deAiJ.... kısa cümlelerle Marki d'Elyatla mut
llk iş olarak gözlerinden boşanan yaş- Öldiirillınüş .. Zehirlenmiş.. fakla olan görüşmesini ve ona çaydanlı-

larla Hanriyetin ölüsünün üzerine ka- Sonra masaya giderek eline çaydanlı- i!ı bizzat nasıl verdiğini anlattı. 
pandı.. ğı aldı.. On dördüncü Lui : 

Hem dövünüyor hem : - (Madam) ı öldüren zehir de bunım - Şu fiaıde, dedi çaydanlığı bu oda-
- Ah Hanriyet.. Hanriyet... Canım içine katılmıştır .. Dedi.. :va bizzat marki getirdi demek_ 

Hanriyetçiğim .. Diye feryat ediyordu. Bu kelimeler, çeşni zab!tlnlıı ttsairı- - Evet Sir .. 
Sonra, birden ayağa kalktı.. de yıldırım Çarptnl§ gibi tesir etti.. BI- - Acaba onun da bu ıte bir suç orta-
Sert adımlarla kapıya gitti. Açtı ve çare Morel, kendi üzerinde toplanan i!ı yok mudur dersiniz?_ 

tanınmaz bir hale gelmiş sesi ile : kahredici §iipheyi •nlamı§tı. 
Çeşni zabitini ve muhafız böltliU Kendini hemen yere attı. · - BlrMEDt ••• ,, __ _ 

ı a ıereocıude duştu. r·akat ~·raskito. hiç 1 
ı uzere ..... - ;>aat r.-

. Jua,. -

A 

1 Kızları 
(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
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Bohu Bohular her şeye kadirdirler 1 Ayinin mükemmel bir fotoğrafını çekrn 

dedi. Onların sihirli okları görünmez olacaktım. 
mahlUklar tarafından atılır. 

- Görünmez mab]Uklar mı? ... 
- Evet) .. Meseli. biz şimdi bir orman 

yanından geçerken ağaçlar üstünden bir.
denbire üstümüze zehirli oklar yağabi
lir! .. , Derhal delik teıik olur ölebiliriz!. 
Ben, Mau, bundan korkuyorum işte 1. 

- Pohua ı... Bohu - Bohulann top
lanacakları yer evvelden malôm mudur} 

- Ne gibi} 
- Yani i.yin yapılacak meydanın ne-

resi olacağı evveldc:n bütün aza bilir mi'? 
- Neden soruyorsun! ... 
- Zira, o takdirde, senin Bohu .. Bo-

hular bu meydanın ahlaka altına alırda, 
onun için t ..• O vakit ağaçlar üstüne koy
dukları nöbetçiler bir yabancının yak
laştığını görünce hakikaten zehirli oklarla 
ansızın bizi tuzağa düşürebilirler!. .. 

Pohua birdenbire titredi: 
- Oh! ... hayır! ... Maul dedi, biz 

nereden toplanılacağını evvelden bilme
yiz! ... Böyle bir tehlike yok! .•. 

- E, i.yin yerini nasıl bulup da işti .. 
rak edebilininiz} 

- Bize i~retlerle bu yer gösterilir 1 ... 
Fakat ... 

- Fakat}. .. 
- Fakat tesadüfen bu yere düşersek 

ölüm muhakkaktır 1. .. 

- Nasıl ölüm muhakkak~ 
- Kanı emilerek ölmek auretile Mau t. 
Pohua birdenbire sustu: Elim her ih

timale kartı tabanC&Tnda idi. Pohuanın 

bir adım arkasından daha büyük bir ih
tiyatla yürümeye başlamııtım. 

Bu havalide dolaıtığım müddetçe ulak 
tefek tehlikelere kanıksamış bulunma· 
ma rağmen Pohua bu garip sözleri beni 
tehlikeye karşı ciddi surette düoünmeğe 
sevk etmişti. 

Zihnimden, aldığım tedbirlerin kifa
yet edip etmiyeceklerini bir defa kontrol 
etmiye lüzum 11örmüıtüm. Filhakika ge
miden çıktığım zaman gecenin sıcak ol
masından dolayı submdak.i gömleği çı

k.armış. helime dolamıştım. Bu suretle 
hem ilk nazarda dikkati celbetmiyecek 
şekilde yan çıplak yerlilerden farksız 

bir hale gelmiı bulunuyordum. Hem de 
:?erek tabancamı ve gerek küçük fotog
ral makinemle sair ulak telek yükümü 
gi2.lemit oluyordum. Zira her hangi bir 
tehlikeye karıı gayet basit bir tedbir al
ml§ b" · ıyordum. Bu tedbirde fazla
ca miktarda Magnezyumdan baıka bir 
değildi. 

Her hangi bir tehlike Anında derhal 
Magnezyumu ateşliyerek onun şimşek 
gibi göz kamaştırıcı :tlyasiyle Bohu Bo
huları tedhiş edecektim. Bu fırsatta da 

Ayrıca, icabında o sıralarda bir i 
el büyük tabancamla ateş ederek Boh 
Bohuları birbirine katabilirdlın. 

Bu tabiyemin mükemmel olduğun 
bir defa daha zihnen hesaplıyarak tek· 
rar müsterih ve emin olmuştum .. Y aln 
hayret ettiğim şeylerden biri de Pohu 
anın koltuğunda Hindistan cevizi yap 
raklarından garip kundağı içindeki bi 
çare canlı ikiz çocuğun bütün seyahati 
miz müddetince gık dahi dememiş ol· 
ması, sessiz sadasız, hiç bağırmadan ağ· 
lamdan esrarengiz !ikibetine doğru gi· 
dişiydi. Bunu da Pohuaya sormaktan 
kendimi menedemedlın. 

- Pohua! kuzum, şu koltuğundaki ço· 
cuk neye hiç ses çıkarnuyor? 

Pohua şu basit cevabı verdi: 

- Mau! o uyuyor .. 
- Nasıl uyuyor? .. Yoksa ölmüş mü-

dür? .. 
- Asla!.. uyuyor!.. Biraz kava ver

dlın de!.. 

Demek biçare çocuk kava ile uywı
turulmuştu. Pohuayı durdurarak bu ço
cuk hakkındaki merhametimi ve kararı
nu tekrar ettim. Onu öldürmelerine hiç 
bir suretle müsaade etmiyeceğirni bir 
defa daha söyledim .. 

Pohua endişeli bir yüzle cevap ver
medi. Fakat sonra : 

- Mau! çocukla meşgul olma, onu 
kurtaracağım derken ölürsün! .. dedi. O 
zaten bu diyarda biç bir yerde ölümden 
kurtulamaz ki!.. 

- Öldürecekler mi? 
- Hayır! .. benim vazifem onu Ohan· 

gaya götürmektir. 
- Ohanga nedir?. 
- Bohu - Bohuların reisi. 
Bu sessiz Okyanosun adalarında, bü

tiln adalarda olduğu gibi, hemen hiç biı 
zaman geceler zifiri karanlık olmaz. Ay 
olduğu zaman mehtaplar ne kadar par· 
lak ve ihtişamlı olurlarsa ay olmadığı 
geceler de gecenin karanlığını dalına ta
dil eden bir takım esrarengiz aydınlık
lar vardır. Adalarda yaşamış olanlar bu 
hali pek güzel görebilirler. Bunun sebe
bi de her halde denizlerin göklere akse
den hafif aydınlıkları ile deniz tistiinde
ki hava tabakalarında daimi surette bu· 
lunan fosfordan başka bir şey deAiJdir. 

Onun için, ay olmamasına ve uzaktan 
zifiri karanlık görünmesine rağmen Po
hua ile ağaçlıklı dar yollardan adanın 

daha vahşi cenup istikametine doğru ko
laylıkla yürüyebiliyor. Yaklaştıkça dai
ma fazlaca aydınlanan yollarda bize yo
lumuzu gösteren esrarengiz bir aydınlık 
titriyordu. 

rağı olmıyan köylülere toprak dağıttılar. ; Böylece rejim tahavvülleri ve ihtilallere 
Bugün arbk oralarda topraksız çiftçi rağmen beş on yıl içinde köylülere 7,5 
toprağı az köylü kalmamı~tır. En yakın milyon dekar toprak dağıtıldı. 
milletleri ele alalım: ROMANYA: 

AVUSTI.JRYA: 

1919 da çıkardığı bir kanun ile Avus
turya büyük arazi sah.iplerinden toprak
lan istimlak etmi§, orta çiftliğin teoekkü
lünü ve köylünün topraklandırılmasını 
temin etmiftir. Toprakların Spekulati
oncular tarafından toptan alınmasına ve 
yahut alıcılann işleteceklerine dair te
minat vermiyenlerin toprak almasına 

mani olmuştur. Ortakçılıkla ortakçı ve 
çiftçilerle kiracı ve sahiplerin hukukunu 
çok iyi muhafaza eden açık kanunlar çı
kanlmııtır. 

Büyük malikaneler ise tamamen çift
çiye dağıtılmııtır. 

ÇEKOSLOVAKYA: 

Toprak reformundan önce çiftçilerin 
duruşu ıu idi. 

% 7,5 gu 0-20 dekar, % 14 du 20-50 
dekor, %44 ü 50-200 dekar, % 17 ai 

200 - 1000 dekar, % 16 11 l 000 de
kardan fazla toprağa malik idiler. 

Geniş malikaneler sahipleri ile Bohem
yenlerin fazla topraklan milaadere edi
lerek topraksızlarla toprağı az olanlara 
dağıtıldı . 

YUNAN: 

191 1 ye kadar Elen milletinin toprak 
tevezzuu çolı: fena idi. Bu tarihta Epir 
için bir arazi reform konunu çıkarıldı. 
Ertesi sene daha bazı kanunlar ilavesi 
ile bu kanun bütün memlekete teımil 
edildi. 

Bu kanunlar deYlet ve kilise toprak
larının iatimlilı: yolu ile toprakaızlara da
ğıtılmasını ve eğer bunlar U.fi gelmezse 
eeniı toprak sahiplerinin topraklarının 

da istimlake tabi tutulmasını Amirdi. 

Harpten önce Romanya topraklarının 
4 milyon hektarı yalnız 5 300 ki§İnindi. 
9 70000 kitinin de 4 milyon hektar top
rağı vardı. Bir avuç insanın elinde bu
lundurduğu toprak miktarı ile koca bir 
memleketin topraksızları da kabhraa bil.
tün köylüsünün elinde bulundurduğu 

toprak miktarı müsavi demekti. 

19 1 7 den sonra temel yasanın mül
kiyet maddesi tidil edilerek arazi istim-
1&.k kanunu çıkanldı. Bu kanunlara göre 
hiç bir kimse 500 hektardan fazla top• 
rağa ma1ik olamazdı. Toprağı işletemi .. 
yenlerin. köylü bankalarının, vakıfların, 
kiliselerin, ecnebi tebaasından olan1anri 
memlekette oturmıyan vatanda,lann, 
Vatan hiyaneti ile mahkılm olanlann. 
arazisini kiraya verenlerin toprakları q .. 
timlak ediliyor ve köylüye dağıtılıyordu. 
Böylece iki milyon köylü yeter derecede 
topraklandınldı. 

Prof. G. J oneacu bu inkılip için yaz
dığı bir yazıda (ıslahattan sonra toprak 
köylüsü topraklandırılan Romanyada 
oldukça büyük fedakarlıklar kar§ılığı 

olarak devletin içtimai ve ekonomik le· 
melleri ıslah ve takviye olundu) demek· 
tedir. 

YUGOSLAVYA: 
Toprak reformunilan önce umum köy· 

lünün ortalama 3 30 zu topraksızdı1ar. 
Bu miktar 600000 köylü ailesi demek
ti, bundan baıka 300000 köylünün de 
yeter toprağı yoktu. Sonradan alınmıı 

eyô.letlerin de topraksızları bunlara ka 
tılınca bu adetler milyonları geçti. 

1919 da çıkanlan bir kanunla malikil 
ne biçiminde olan büyük çiftliklerle dev· 
!ete ait topraklar toprak•ızlara ve top
rağı yet~ olmıvanlara clA~hılrvn•h" 



..... _._ 

Kaldırım küıı·yatı 1939 Barış yılı mı yoksa 
Harp yılı mı olacak? 

..... y~~~~ ...... i Yere düşen kitaplarla 
~Şinasi Revil kimler alakalan.ır? 
.................... , ...•..... 

Analize sığmıy ~cak kadar geniş bir ruh ölçüsü 
taşıyan bu kaldırım külliyatı aras\nda eserlerinin 
kaldırımlarü zer1ne sele serpe uzanın ışolduklarına 

teessüfle şahit olan sanatkarlar da vardır .. 

Bir ngiliz mecmuasına göre 
heyecanlara sürükleyecek olan 

verecek olan Büyük 

Dünyayı en büyük 
bu sualin cevabını 

Britanyadır 
19 39 yılının getirmesi muhtemel olan 

hadiselere bakacalı: olurııa, bundaki harp 
ve barıt amillerini ta9nif ve tetkik etme
miz lazım gelir. Bu tetkilr..le bu yıl içinde 
bir harp çıkması veya çıkmaması ihti
malini hemen kestirmek kolay bir şey 

olmamakla beraber. büyük Britanyanın 
nasıl bir siyaset takip edeceğini tah.i bir 
bakımdan mütalaa etmek miimlr.ündür. 

Son yJlat içinde csulh içinde bulunan 

dünya• nın bir çok yerlerinde silahlı çar
pışmalar olmuştur. lngiltere, bütün bu 
harplerin neticelerini yakın ve büyük bir 
alaka ile takip etmektedir. Bizim alemi
mize bağlı olan ülkelerde bir takım harp
ler olmakla beraber, lngiliz scmalannda, 
bir çarpışma olmuyor. Fakat bu kadar. 

Harbin sulhun bir devamı olduğu ve
yahut, harp ile aulhun ayni §eyin, yani 
kuvvet politikasının ayni şeyin iki saf
hası olduğu doktrini, totaliter devletlerin 
kabul ev hükümlerinin de zaman zaman 
tatbik etmiş oldukları bir doktrindir. 
Bundan dolayı harbin ilAnına lüzum gö· 
rülmemelı:tedir ki tehlikeli taraf budur. 
Bu itibarla bir silah bile atmadan harbi 

.,.lana da Bay Hitlerin her hangi bir mu- edebilecek olan (2) inci ihtimalle lnııil· 
barebed.e doirudan doğnıya. Japonya .. tere ha.rbe airer1e bunda anahtar mem· 
nm yardımına lı:oşmaaı ihtimalini a1ı:J al- leket Almanya ol.acalı:br. 
maz. Geçen yıl içinde Hitler, ikisi de kan· 

Bundan .onra ( 3) üncü ihtimali mü.. aız olmak üzere iki muzafferiyet kazan· 
talaa edelim. Her halde Japonya yakın mıştu. Bunlardan birincisi Avusturyarun 
bir istikbalde Uzalı: prlı:ta lnııi!tere im· istilaaıdu. lir.incisi de Münihte kazaaıl. 
paratorluğuna hücuma lr.allı:maz. Bu me- m)ftır. Fakat bunlarla tatmin edilmedi
sclede lngiltere ile Amerika el ele çalıf- iinden plan dahilinde dilelı:lerini artbr

maltadırlar. Bu ocbcple kuvvetli bir in- mağa devam etmektedir. Alman bası· 
giliz muhalefeti, japonlar tarafından ku- runda lngiltereye ve lngiliz devlet adam· 
men geri çekilmek ve hiç o\ma:zaa, mcm- larına kaıoı yapılan sürekli hücumlar •e 
nuniyet verici inancalar vermek ile kar- sömürge dBvalan arasında yalmz Hitler 
şılanrnıştır. Bu vaziyet kar§ısında japon· nutkunun bir cümle.sile Almanyanın bir 
yanın lngiltereye hücuma kalkışması ih· lngilterc ile hube girişmek istemediğini 
timalini ortadan kaldırl?. söylemiştir. 

lngiltcrenin Uzak p.rkta zarar gören Şimdilik bu b.ücumla.ıın gevıe.mesi 
menfaatleri karşısında yaptığı misilJeme· ikinci mihver devleti olan F ransadan 
lerin de Japonyayı harbe sokması muhte- dileklerde bulunmasından ileri geliyor. 
mel değildir. Bunlardan çıkacal netice, Memleket içindeki ihtilafları ve Pirene 
Japonyarun mihver devletlerile girişile- sınırlarının tehdide maruz kalması bakı-
cek bir harbe mecburi iştiri.k müstesna 
olmak üzere lngiltcre ile harbe girişmek
ten kaçınacağıdrr. 

Şimdi ( 5) inci ihtimali ele alalım. 

lngiltere ile ltalya münasebetlerinde, ltal-

mından Ftan.a, demokrat c~phenin en 
zayıf noktuı telakki edilmektedir. Alman 
görüıüoC'en lta}yaya mjhver~ yaptığı son 
hizmetlerin rniilı:ifatı olarak bir şeyleı 

kazandıracak bir cAkdeniz Münihi> mu· 

kaybedebilir•İniz. Şu halde meseleyi şÖy· yanın Fransaya karşı giriştiği mücadele Vaffak olabjlectği gibi böyle bir kazanç, 
lece ortaya ata1Lm: Bu şene içinde lngil- ve ondan Tunus, Kors.ika. Cibuti gibi. Franaayı ab"atejill. bakımdan zayıflatıp 
tereyi bütün kaynaklarını ortaya koya· topraklan istemesi, yeni bir vaziyet vü- mihver devletlerinin nü~uzu allına dü~· 
ral başka bir devletle harbe girişmeğe cuda getirmİftİr. Her Hitler, şimdi mih- reccktir. 
sevkedebilecclı: amiller ne olabilir? Ve Yer siyasetini kendi siyaseti olarak seç- cAluleniZ Miinil'İ> oden sonra -• 
böyle bir h&diseye kaTfl durmağa çalı- tiği ltalyan endüstrisi ve ailahlanma.aı caömü:rgelcr Münlhi> ne gelecektir. 

,an imiller nelerdir}. üzerinde alman nüfuz ve tesirleri görül- Nazilik değiftirilemez; yolundan çcv· 
Böyle bir harp kiminle çıkabilir? Her meye başladığı için ltalyanın Almanya- n1emez. O, yedikçe acıkan bir mahJCık. 

halde bu harp, Fransa. Amerika ve Rus- dan yardım müzahareti olmalı:.ızm tur. O ancalı: lı:uvvetle ve yahut haliki 
ya ile çıkamaz. Bizim onlardan bir is- herhangi bir harekete geçmesi bekle- bir k.uvvetin tehdidi ile durduru1abi1ir 
ıcği:miz olmadığı gibi, onlann da bizden nem.ez. lta1yanı""'l mihverden ayn]masl lngiliz ailihlanmasmın yeni aldığı hız. 
bir dilekleri yoktur. Kaldı lı:i büyük Bri- ümitleri artık kalmamıştır. Bu sebeple. Hitlere bir gözdağı olmamıı değildir. Fa 
tanyanın Sovyet R ... ya ile yakın bir iı· ltalyarun tek başına hareketi bahis mcv- kat onu büsbütün sindirmek için herhan 
birliği yapmağa doğru gittiği hakkında zuu olmıyacağına göre (S) inci ihtimal, bir haksızlık karfJSında derhal hareket 
•ayialar dolaşmaktadır. hükümden düşer. geçecek kudretli ve birle,ik bir irade kar· 

Bundan başka büyük devletler arasın- Mihverle bir harp çıkar da son daki- ıısmda bulunduğu kanaati kendisinde ha· 

da bizden istedikleri olanlar. Almanya kada ltalya, müttefiki ile birlikte hare- sıl edilmelidir. 
ltalya, Japonya kalıyor. Malüm olduğu ketten cayarsa o zaman ( 4) üncü ihtimal Bu itibarla harp mı} Barış mı sUalinir: 
veç.hile bu üç devlet. bir anti .. komintem ortaya çrkar. Şu halde biz. en fazla (2) cevabını verecek olan büyük Britanya· 

i~i ihtimal üzerinde du:ralnn.. d 
paktı imzalamak suretile bir nevi ideoloji ır. 
cephesi kurmuşlardır. Bu cephenin, ja- Kolaylıkla ( 1) inci ihtimali de davet - Great Britain and the Eaat-

lr. 1 h
. d r d 1 ·· ki r· g"dan ponla.rm istcdilderi -kilde üçlu- bı"r asker·ı 

T 
0 

rağa düşmiyen ne var ki} ı.. Dün- dolaml>açh k~lerine ıo u nıu~ ıç ur.. ı:.n aon mo c !lif ome e ı sa .,. ... 

11 _,.:ıc...:ı, kökleTinin en mahir uçlarile bir 1 rnadan itler ve hiç durmadan hiç bir soldan bir çırpıda budanmıt fikir, süje İttifalC haline gelmesi, henüz şüphelidir. 
,.....,.. k rl k H · ka ·ı t•f ·· ı•L al omanlar Bu itibarla ancak a-gı· dakı" ihtım" ailen· Madridde Bristol Oteli 
lihirbaz marifetile toparlayıp yutan 0 bü.- kitaba na.ip olmıyan re o ar •rar. er 6lr tı e me u mu anaz ar. r , '.r" 

ük ağaçların yaprak.lanndan tutan da; 1 yerde olduğu gibi memleketimizde de nasihatlar. k~Jjme oyunla.ıile yapılmıo tasavvur edebiliriz~ lngı1tere ( 1) bütün 
y h b"' l k ld ımJ ·· · d a•tı~ hokkabazlıklar, lboenlı:ari tiyatrolar. ide- .anti - lı:omintern devletlerle, (2) Al-
hillı:atin çamurdan yuğurup çamura dön- 1 ep oy e a ır ar uzerın e ~ 

kadar hepsi çıkar. oloji kavgalanna ait hüner nameler, ve manya ve ltalya ile, (3) yalnız Japonya 
liürdüğü inana vaııncaya 

bu topraklartn mali.·' 

Ayıpları örten toprak.- hünerleri örten 
ıc>prak... Kanlar akıtan topral, kanlar 

.omen toprak .. 

Cumbalı kafesleri ardında, m~lta dö- su katılmamış metefizik vaizler. Hep bu ile, (4) yalnız Almanya ile, (5) yalnız 
şeli ıofaların üzerindeki odalarda. yahut, külliyaf içinde yüzerler. ltalya ile harbe girişebilir. 
birer karagöz pcrde•ile ayrılan geniı ey- Son bir zümre daha var ki bır lülliyata lngilterenin bir saldrrganlılc harbi aç-

vanlı, tadırvanh aile odacıklarında ban- istiğrapla, hicapla bakmaltan kendini masına imkan olmadığına göre bu bet 
nan insanlann ... da bu kalduon külliya- alamaz. ihtimalde de Fransa bizimle beraber ola
tından alış veriş ettikl~ri görülür. Analize oığmıyacalr. kadar genit bir ı=aktır. Bu takdirde Amen1::arun manev1 

Öl
.. .. b "' ük' ·z1· ... ·. ..aarn 
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Zeki.nm bir ııüneı ve nüktenin sön- 'Tuh ölçüıü taııyan sonuncu zümre araınn· müzaharetten geri durmasma, artık, ih-

umun uy temı ıgı • y __.. .. ası . . .. . tim 1 1 d • "b" • 1 ·ı b '-

be 
. le "d 1 · b" • mez bir alet olduiunu daiına haykıu.n da hele eserlerının kaldırımlar uzerıne a 0 ma ıgı gı ~ eger ngı tere Ç6 u.:, 

cerernıye:n aetravret aı e erme ıga.. ' ··11 ve kol bir f '----- A · 

1 1 
· d · .. Nuratti~ incili Keloilan li.tife1eri. en· sere sere uzanmış olduklarına teessu e ay z.a er ııuuanamazsa, men-

ne o an c:escr> erı e yınc o topraga çe· I ' ka b · I ~k d ı ti · · fil d 
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lsyan basıldı 

-*--BAŞTARAFI J INCt SAYFADA-

dilten sonra 5 00 mülteci ve gemileTin 
mürettebatı hir toplanma kampına gön
derilmişlerdir. lspanyol bahriyelileri 

Cümhuriyetçi. filonun Kartajeneden ay
nlırken Nasyonalist tayyarelerin hücu

muna uğradığı ve iki torpidonun büyüle 
bombalar isabetile bathğı, mürettebattan k.iyor. vai çqit biklyeler evlenme bop.nma ka- şahit olan sanatkarlar da vardır. • .. ,.. 

1~ eşı . ~ve erın•~. en. yar ıma 

H
.. lb ki · · ·· · k lı: b" nunlan bu grubun daima okuduğu kitap· Zamanın Zülfikardan dah.a keskı.rt ve ıştıriikı de ıhbmal dahilındedır. 
uve a sının uzenne os oca ır h Saydıg"ımız son do-rt ihb"mal, L:-- .:;~ çoğunun kurtolamadığ:mı söylerniflerdir. 

tardır. amansız cellatlıiı önünde bu az.in ma· ıuıy .,-.. 
Mnk do1anmı~ mezar taılaıının Basmane· k hesiz, birinci ı"htı"mali de ı"ntar edebilır· • 

Oğul) lzlan d D-- ·· ım k cera, Verter"in, maruf Hallar.
0

1n ve fU "Y 

deki parmaklıklanna; yahut Beyler ao- arı, var ır. ~ goz e e y 

lcaimm bir kö§eSine veya şehrin muhte- eayretindedirler. Ailenin her ferdi müs· son asır içinde (stendardize) leştirilmiş Birinci ihtimalde anti - komintern cephe-

ıahsı·Jdı"r. Birbirlerini a- -- •- ya•-dan (Rabot) insanlıgın- hayatından daha ııi. bir politik teşekkül halinde ya Britan-
lif ıemtlerinin muhtelif kaldmmlanna nçao; -sonra görürler. Kavga9IZ gürültü.üz gün .. elim değil midir} 1. ya İmparatorluğuna hücum etmek, yahut 
boylu boyuna uzanmış açık hava kitap on b" h 1 ü ·ı · k k · Jer i.deta takvimlere iıaret edilir. Zulüm, kahır, istibdat bütün hepsi aca- u ır arp er s st esme so ma sureti .. 
evlerine benim gibi hazan gözü, bazaıı En büyük lr.uvvet paradır. Gözleri tok ba şu toprakta mı L Bir yığın eser ki le lngiltercyi filen lıarbctmeğe ZOT!aya-
ıla aya'"- takılanlar kimbilir ne kadat H d bil' H k d · k · •-51. fakat karınları açtrr. HAii. kan. koca bir- [l'Özümüze ayağımıza ta.kılıyor. er e· ır. er ne a ar anb .. om1ntern paıL-
ı;oktur. birlerini: fasında gülmekle ağlamak arasında mü· b. yalnız bolşevizmle mücadele etmek 

Zairinden fatiha dilenen silik. yana İrin vücuda geb"rilmı"• gibı" g~~erı"lı"yorsa _ Huf tehayyir kalıyoruz. Güldüğümüz zaman Y y ~ 
yatm.lf mezar tatlanru andmuı bu ökaüz d b Veya: idamı boynuna asılmt.t bir müc.ıime.. ağ.. a unun garp demokrasisine karşı da 
eserler önünde iman toprağın o nemli 
kokusunu, kaldır1mın o esrarlı örgüsünü 

- Efendi il.. Diye çağırırlar. ladığınız vakit anasını kesen bir katile mücadele için ceplıe almış olduğundan 
Gelinlik lazlann taliine senede bir defa ağlar gibiyiz. şüphe eden pek az kimse bulanabilir. 

Madrid 8 ( ö.R ) - Milli müdafaa 
konseyi reisi albay Kasann komünist kı

talarm Madridde hülı:ümeti ele geçirmclı: 
tetebbüslerinin aitim kaldığını bildirmiş-

tir. Maclridin iç.inde ve dıtında isyana İ:ş· 
tirak eden k.omüniatler dün akşam te.lim 

olmut\ardır. Fakat geu yeni hidiscler 
çıkmıştır. Komünistler ifııal etti.kleri mev

kilerden atq açmJJlardır. Sabah tehirde 
sültUnet hüküm sürüyordu. 

Komünist isyanının basJdıiuu bildi-
tüyleri ürpermeden seyredemiyor. 

Evet bir insan, bir ağaç, bir çiçek. bir 

güliif.. ııibi bir kısım kitapların da diif

tüiü yer lı:aldmmlardır .. 

eve piyango bileti girer. Raflarda ra~lan Topr•<ı.a dii~iyen ne var ki}!.. Fa- Japonya, Almanyaya da, ltalyaya da 
J • - -,,-- k.ı • · h J b · f k: ren radyo haberlerine göre isyan eden 

saratrnıf gazeteler işte bu kazanın burha- kat sahibinden yüzlerce binlerce yıl sonra Yttıetı §lİP e i ır mütte i tir. Çinde 
eeasen · · · ld • ._ J kıtalara me vzilerine gitmek emri veril-

nıdırlar. da hala bir (kitabı mukaddes) ııibi bat gınşmı~ 0 ugu narp, aponya)'l 
bir hay! fi ım Jd • "b" b h mişti. isyanı tenkile memur edilen kuv· 

Ka.ldınm lı:üUiyatı daha haşka insan- uçlanmızdan ayınnadılda.nmıza ne diye- 1 za)'l a 1f o ugu gı ı, u aT-
lan da a1Ak.a1andırır. ceğiz?. bi uzun zaman sonra kazansa da onun vetlere bücwna maruz k.almadakça ateı 

--~-tr·--

Kuaca hatıratım 11e 
tarill~emdir .. 

-*-Kırk dört senedir otelciyim. 1 6 yqun· 
da otelcilik mesleğine bqladım. 61 ya· 
tına basbm. lzmirde Elmıekçiba,ı otelin· 

de kırk ay çalıştınt ve Yusuf oğlu ole· 
lini on dört sene kendim işlettim ve iz. 

mirin hük.ümet karşısındaki askeri kıra· 
ethanerini tuttum ve üstündeki adalan 

otel haline koydum ve kışlaya doğru 

yeniden bir kıstın odalar da ilave ede· 

rek kendim yaptırdım. Oranı.o müaeisi 
ve müsteciriyim. 

lzmir şehrinin Y unanlıla. tarafından 

{ uzulen işgali yüzünden emsalim ınisi.110 

ben de firara meehur olarak lstanbula 
geldim. Sirkecide Osmaniye otelini 
isticar ettiın. Albnda.lr.i kıraethanenin 

lam ini Jzrnir Askeri Kuaethanesi tcı· 

miyc ettim. Muhterem saylavlarıınızın 

ve muh~rem halkımrzı_n ve mutebeı 

tüccarlanmmn hakkımda gösterdikleri 

hüsnü teveccühleri emniyet ve itimadlan 
eserinin bana verdiği cesaret sayesinde 

on bir sene evvel Bcyoiilunda lngiliz sa· 
ra)'l ittisalindelı:i büyük Empcryal otelini 
de tuttum ve beı buçuk sene evvel Tepe

başında belediye bahçesi ve tdıir tiyat· 
rosu 1'.ar§ısında.k.i Bristol otelini de tut· 

Bir zaman o mahut taşlar için cıztırap 

çekenlerin anneoi> denmişti.. Muhakkak 
ki çok doiiru bir aöz.. Kucaiiına aldığı 
eaerlere o kadar ihtimamlı bir sarılqı 
var ki ... 

Okula giden veya okuldan dönen irili 
ufaklı çocuklar hemen daima bu ao;Uc 
hava kitap evlerinin önünde bir hayli 
dakikalarını bıralırlar. Renk ıenk kitap 
kaplarının gcliti aüzel serilişe, onlann 
pıikolojilerini, anneleTinin mlişfik etlerin
den daha munis hareketlerle oktar. 

Zavallı aanat.kar .. Hazmedemediklerj- fayda Te yardımı ancak Rusyaya yapı- açmaktan sakınmalan emredilmişti. 
lacak bir harpte görülebilir. Bay Hitlerin Mitli müdafaa konseyi şereffi bir sulh tum. Briııtol ve Osmaniye otelleri ve lz
ulı:eri danıımalannın da bu kadar u:zal akdi için ııayretlerini muhafaza edecektir. mir Aakeri luıacıhanesi elyevm tahtı is
Y'e şÜplıeli bir hesapla, alman liderini Frankonun kontrolüne henüz ti.bi. bulun- ticar ve idaremdedir. Mesleiiınden mem.

ni bir kedi kadar da örtemiyorsun. 

Tô.zim, hürmet. itibar deii) etrafında 
bir AYIN görme!< istersin! F alı:.a.t bu taı-

Kaldırım münderecah ziyaTetç.ilerinin 
adedile malc.Usen mütenasip.. Kronoloji 

sıralacında Nuh aleyhisselamdan başla
yan bu perakende C11erler o kadar müte.o 
nevvi ki orada arap harfinin en aolulc. taı 
basmasından henüz mürekkepleri kuru ... 
mamJf alafranga tarlı:ılann kırlı: paralık 

tekstlerine varıncaya kadar ... 
iptidai renklerin basit ve ruhouz kiya

fetlerile Arap Acem düzmesi şelr.illcrin 
perspektiften mahrum çizgilerini sırrttı
ran allı, morlu kapçıklara bürünmüş ma
hut sıcak ve sokulgan tiplerin tebessü
mü insanın dikkatini hiran olsun çek
mekten hali kalamıyor. 

En buit ruh tahlıllerile çerçevelenen 
~e bütün maddesi hazin bir göz yaıile 
bir kınk bağlama Ye bir yanm elmadan 
ibaret bulunan bu eserciklerin müşten1eri 
çok zaman ya bir itc.;i ya bir köylüdür .. 

lııe ltoea palaoile Hayber lalesine sal
dıran yan inoan yan hayvan bir ıriluhct .. 
Köro~ular .. Elif ile Mahmut,lar ... 

Bu ne lıarilı:ulide bir matbaa dır lr.i 
A.malı Meııcidin sabun 

Iar zalim, kahhar, müstebit ve senin en 
lr.üçük z:aahndan istifade etmelr. istiyen 
hortlamış birer guly&banidirler. 

Hele olı:utmalr, bele oeyrettirmek iste
diğin o inanlar ... 

hu türlü bir maceraya girifmeye lefY>K 
edecekleri pek akla yakın olmasa gerek
tir. 

Her ne kadar büyiik Britanya ile bir 
harbe gİriftiği takdirde Japonyanm Uzak 
fArkta lng:ilizlere lıücumunu gayet iyi kar-

Cinııöz Recai, Çekirge Zehra, Arun 
Lopen maceralanna bir hayli metdikler 
bırakarak şen ve neşdi uzaklqırlar. 

Orta halli hir lr.ıoım insa.nlar daha var 

Dikkat 
Didiklenme, yırtınma, seni, öğüten ız .. 

tıraplarla baı b"f'l bıralı:malr. ne acL.. ı-----------------
ki bunlar işlerinin müsaade ettiği gün- Be.k.1enen mucizen ne bir vakit.tiz v~ 
!erde elleri arkada kah gözlerinin kah basit kurşun yakısı, ne de yüksek bir ila

parmaklannın uciyle eski eoerlere musal- hi hacamattir. Güneşe uzanmalı: güneşi 

lat olurlar, imzalan anlarlar.. (Dec- tutmalı: lizım ... 
cal) ın hiç olmazsa kabı onları se- cHomiros saf bir billur ehramı gibi 
vindirir.. (Azabı mukaddes) i arar- hala güneşin ışıklarını aksettirip duru, 
lar Keaainin beı kurutunu gazeteye ayı- yor.• 
racak olanlarla bu nimeti iiatelilı: çay ve-
ya kahveyle kazanmak istiyen açık göz-

Şinasi REVI 

70 Kuruş 
Lastik mühür -*-ler hep bu zümredendir. Her nevi lıistik damga ve mühürler 

Keyfiyet ve kemiyet takımından an- Kalp sektesinden çinko, bronz mühür, İm%a ve damgalar 

ca.k hallı: tabakalanna mahsu• olan fU ölüm.. otoüpi, her nevi eti.ket ln!4eleri cayet 
her kesin hildiği .,..,r!erden maada, kal- Karansman oğlu çarşısında İsak oğlu sanatkılıane yapılır. Hariçten celecek si

dırımlara serilen bir ikinci sınıf eserler Danyel, dükkAnda oturduğu sırada At.i parişler süratle gönden1ir. 
daha vardır lı:i gayelerinin ve idea.ileri- olarak bayılmış ve hastaneye kaldırıl- ADRF.S : İzmir Hisarönü Balur Be-
nin hilafına nasiplerini ancak bu taşlarda nuştır. Danyel hastaneye götürülürken destanı No. lS 
bulabilmi,lerdir. ölmfiftijr. ıınühiirri : NUllİ ISILDJUl 

mıyan lspanyol arazisinde 
yet hüküm sü.ı:mclı:tcdir. 

norma.1 vazi- nunwn, mütetek.kirim ve mütehueiaim. 

Londra 8 (ö.R) - Bugosdan bildi
rildiiine göre Madridden başka Mürsa. 

Guadalaraha ve Almeria şehirlerinde de 
karışıklıklar çılcmııtır. Kartaccdcki kan

tJ<lar da devam etmektedir. Bu Nasyo
nalist b.abeıleri ihtiraz kaydile verilmek
tedir. 

Paris 8 ( ö.R) - Bizcrt limanına il
tica eden 1 1 lspanyol cümhuriyet harp 

gemisinin mürettebatı için bir tahşid kam
pı hazırlanmıthr. Kartaceclen yeniden 5 
zabit Ye 200 mülteci gelm.iJtir. 

Paris 8 ( ö.R) - lspanyol cümhuriyet 
donanmasına mensup bir tahtelbahir de 

busıün Bizert limanına iltica etmİftİr. 

Şimdi silô.hlan çıkardmaktadır. Karantİ· 
na merasiminden sonra tahtelbalür lima
na girecektir. Bu harp gemi•i bir çok ba
arata uinmıf yaziyettedir. 

Briatol oteli elli odadır, her odaaında 

ak.ar .ojulc. Ye sıicak sulan "Ve odalar iç.İn· 
de banyolan Te uanaörü ve kaloriferi 

dahili ve harici telefonları lokantası ve 
müzeyyen .. ıonlan vardır. Her veç.bile 

konforu havidir. Kanaatim her meolelc
te hüsnü niyet durmadan çalışma~ azim 

ve sebat muvaffakıyetin anasıdır. Lozan 
ve Isviçre otellerini gezdim. gördüm ve 

Rusyada Kafkasya cihetlerinde ve Tif. 
listeki otelleri de gezdim. Bristol oteli 

Beyoğlunda yeeine temiz, nezih Türk 
aile otelidir. Haliç ve Marmara denizine 

ve İstanbul cihetine nezareti kamilesilc 

emsaline kat kat faile bulunduğu nuı.· 
a)iftihar ilin o1unur. 

lotanbulda Beyoğlunda Tepebaıınde 
Bristol ve Sirkecide Osmaniye 

otelleri Ye albndaki lzmir Aalı:eri 
lı:ıraetbancsi sahibi 

öMER LOTFI 
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125 S. Paterson 15 16 25 
667108 Eski yekfuı bir ölümden doğan anlaşma BUGVH 
667233 Umumi yekun 

No. 7 13 
No. 8 13 75 
No. 9 14 50 
No. 10 15 50 
No. 11 18 50 

ZAHİRE 

1639 m. 183 Kcs./ 120 Ww 
- 2 - T . A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

O günlerde, çarşıda bir şey alırken Şimdi yüksek seııle ağlıyordu. T. A. Q. 19.74. m.15195 Kes./ 20 Ww. 
bir spor otomobilinde Feridi gördüm. - Anne, sevgilim, seni kollarımın 12.30 Program 

Beni görür görmez otomobilini dur- arasına aldığım zaman cöteki> daima 12.35 Türk müziği _ pl. 
durarak yanıma koştu: aramıza gir~rdi .. S~n bir ölü gibi soğuk 113.00 Memleket saat ayarı: ajans, 

- Pervin 1 1 liç değişmemişsin.. Gel- ve hareketsız, henım aşkıma mukabele meteoroloji haberleri 
diğimdenberi seni ne kadar görmek etmezdin. Beni çıldırtan buydu iı,ıte. · · 13.15.14 Müzik (Karışık program - pi.) 
istiyordum, bilsen! Tabii evine gelmeğe Ama onu sana söylemedim ... Kibirliy- 18.30 Program 84 ton Buğday 
cesaret edemezdim. Paketlerin ağır, gel dim galiba ... Ama bllsen sana nasıl aşık- 18.35 Müzik (Şen oda müziği: İbrahim 518 çuval susam 
onları otomobile koyalım, gel canım, ne tım, başka bir kadına hiç bakmadım... Özgür ve Ateş böcekleri.) 91 ton Susam 

5 375 
18 25 

5.75 
18 50 

çıkar? Seni evine kadar götüreyim. Şimden sonra da asla ... Sade seni seve- 19.00 Konuşma 218 balya Pamuk 
Kolumdan tutmuş, otomobile doğ- ceğim, senin hatırını ... Benim küçük an• 19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 

49 50 50 

ru götürüyordu. Son zamanlarda Ali ile nem. Celal Tokscs ve arkadaşları. 
aramız pek fena olmasa belki Feride Boğulacak gibi oluyordum. ·· Bu iki 20.00 Ajans, meteoroloji haberleri, zi-
selam veremezdim. Fakat o günler de 

1 
zavallının felaketine istemiyerek ben se· raat borsası (Fiat) 

öyle betbaht, öyle kimsesizdim ki... hep olmuştum . .. Ben küçükken ölmüş 20.15 Türk müziği 
Ferid, beni eve bırakacağı yerde. oto- olsaydım, belki ikisi de mesud olacaklar- Çalanlar : Vecihe, Fahire Fersan 

mobili kasabanın dıı,ıma doğru sürdü. O dı... Refik Fersan, Kemal Niyazi Sey-
saatte sokaklar tenha olduğu için aldını,ı Gözlerimi Aliye çevirdim: Oda bana hun. 
etmiyordum. Ali, yedi kat yerin dibinde, bakarak ağlıyordu. Okuyanlar : Müzeyyen Senar , 
maden ocaklarındayd ı. Yarım saat Rerid Her halde babamın hisleriyle, kendi Mahmut Karındaş. 
ile konuşabilirdim. Kim olduğunu bilme- hisleri arasındaki benzerliği düşünüyor- 1 - Kürdili Hicazkar peşrevi 
diğim babamın kanı damarlarımda gene du. 2 _ Suphi Ziyanın - Kürdili Hi-
kaynıyor, ç ılgın hareketlere teşvik edi- Daha fazla tahammül edemedim .. , cazk5.r şarkı - Bahçenizde bülbül 
yordu. Odadan çıkarak bahçe kapısının önüne olsam 

Ferid. tenha bir kır yolunda otomobili gittim. 3 - Osman Nihadın - Kürdili hi-
durduttu. Bir kolunu omuzlanma attı: Birden, sanki gözlerimi kör eden ka- cazkar şarkı-Akşam güneşi kalk-

- Beni beklemediğin için sana çok buklar düşmüş gibi, hakıkati görmeğe malı .. 
kınl mıştıın, Pervin, fakat sonra babanın başladım. Ali de beni sevmiş, en kim- 4 - Boğusun - Kürdili hicazkfir 
sertliği yuzünden bir an evvel evlcnmeğe sesiz. en betbaht bir zamanımda henim~e şarkı - Güller açmış 

tZMIR ASKERLiK ŞUBESiN
DEN: 

Şubemizde kayıtlı olup tütün 
ikramiyesi almakta olan şehit ye
timlerinin senelik yoklamasını 
yaptırmıyanların martın yirmisi
n e kadar muhakkak •ubede bu • 
lunmaları lüzumu aksi halde bir 
sene ikramiye alamıyacaklnrı 
e h emmiyetle ilan olunur. 

iZMIR ASLiYE MAHKEME -
Si 2 nci HUKUK DAiRESiN • 
DEN : sayı 39/107 

lzmir İncir ve Ozüm Tarım Satı, 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
E ge bölgesinin nefis yaş üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Dömisek 

ve kırmızı T ariş fal'aplarmı daima tercih ediniz. Sofranızda T A R 1 Ş 
'8J"llpları eksik olmamalıdır. 

TARIŞ Sirkesi 
Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. 

sirkeıidir. 
T ariş sirkesi, ham 

TARJŞ Üzüm Balı 

üzüm 

Teksif edilmiş taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hu
susiyetlerini taşımaktadır. T arİş üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuv
vet ,urubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son terakkiyabna uygun bir şekilde tertemiz işlenmiı ve 

hazırlaJ11DJ4tır. Zarif ambalajlar içinde aatılmaktadır. 

T ariş markalı mahsulat ve mamulatı her yerden arayınız. 

İzmir umumi satq mağazası : 
Kemeraltı caddesi No. 71 
Telefon : 4195 

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

mecbur olduğunu duydum. Belki de he- evlenmişti. 5 _ Arif beyin - Kürdili Hicaz-
men seni alıp götürmediğim için asıl ka- Ve ben onun kollarında taş gibi !!oğuk kar şarkı - Bir halet ile süzdü 
bahatli bendim. Şimdi mesut olmadığ ını kalmaktan başka ne vermiştim ona; ben, yine. 

Davacı lzmir inhisarlar baş 

müdüriy~i te~~ memuru ~mcl ~'~~~~~~~~~~~~~~~~~·~-~~~~~(~2~j~J~)~~ 
a ta ol tarafından müddeialeyha 

kocanla bir cehennem hayatı yaşadığını tıpkı annem gibi, onn karşı nefret ve kor- 6 - Akşam olur güneş gider 
da biliyorum . .. Artık işlediğimiz yanlış kudan başka bir his duyamamıştım. Yü- 7 - Refik Fersanın - Hüseyn!. 
hareketi tashih etmek zamanı geldi, de- zümü ellerimle gömerek ağlamağa baş- şark.ısı - Sabah güneş doğarken 
ğil mi? Bir iki güne kadar Istanbuldaki ladım. 8 - Refik Fcrsanın - Hüseyni 
vazifemin başına gidiyorum. Benimle be- Artık Feridi düşünmüyor, istemiyor- şarkı - Gözlerimden gitmiyor ya-

karısı Is ta nhul Be~iktaf kılınç ali 
asma salkım sokak 9 n umar a d a 
burhane ttin kızı rayıha ale yhine 
açtığı ihtar davası üzerine h u 
b aptaki d a vetiye varakası ile d a 
v a nrz uh a l sureti mahkeme di -
vanhanesine talik edilere k hak -
kında ga.zete ile ila nen tebligat 
yapıldığı h a lde muayye n olan 
g ünde müddeialeyh mahkemede 
ispatı vücut etmediğinden dava -
cının ta le b iyle m ü dde i a leyh hak-

lzmir Muhasebei Hususiye mü
dürlüğünden: 

raber gelirsin ... Ali her halde"boşanma- dum ... Ama çok geç .. . Ali benden nef- naklarının alı. 
ğa razı olacaktır ... Evleniriz .. Geçen yaz ret ettikten sonra... 9 - Refik Fersanın - Hüseyni 
hayalimizde kurduğumuz yuva hakikat Biraz sonra Alinin bahçeye çıkarak şarkı - Ay doğar sini sini sevmi-

1 - Açık eksiltmeye çıkanlmıs olan idaremize muktazi 47 kalem 
defatir ve evrakı matbua için ihale gÜnÜ olan 2. 3. 39 tarihinde talip 
zuhur etmediğinden münakasa müddeti on gün temdit edilmiJtir. 

olur. Bu bir seneyi kabuslu bir rüya gibi yanımda durduğunu hissettim. Onun sağ- şim birisini. 2 - Muhammen bedel 3600 liradır. 

unutur geçeriz. Seni seviyorum, Pervin, lam, iri varlığını yanımda hissetmek. ilk 10 - Türkü - Sarardım ben sa- 3 - Muvakkat teminatı 270 liradır. 

beni affet, benimle beraber gel.. Yarın defa olarak bana Ürperili bir zevk verdi. rardım. 4 - ihale günü 13. 3 . 39 pazartesi günü saat 10 dadır. 

hemen gideriz. Vapur var. Kolunu omzuma sarsa, ben de boynuna 11 - Saz semaisi 
Sarhoş gibiydim .. Ferid bana kızaca- sarılarak onu ne kadar sevdiğimi söyli- 21.00 Memleket saat ayarı 

ğı yerde af talep ediyordu. Fakat neden- yecektim. Fazla dayanamadım .. iki elim- 21.00 Konuşma 

kında gıyap kararı tastiriyle h u 
nun da gazete ile ili.nen icrasına 
k a rar: verilerek bu bahtaki muha
k eme 17-3-939 cuma günü saat 
ona bırakılmıt olduğundan tayin 
e dilen ithu günde müddeialeyhin 
b izzat ve y ahut tarafından b ir ve
kil olara k lzmir asliye mahkeme
ıi ikinc i hukuk dairesinde hazır 
bulundurması gelmediği ve vekil 
d e göndermediği takdirde davacı 
tarafından d ermeyan edilecek 
v a kalari kabul ve ikrar etmit sa
yılacağı g ibi kendisin in bir daha 
tahkikat ve muhakemeye kabul 
e dilmiyerek hakkındaki mubake
m"n in gıyaben bildirileceği teh • 
liğ makamına kaim olmak üzere 
)\ıbu gıyap kerarı ilan olunur. 

Şartname v e nümuneleri görmek için her gün mubasebei hususiye 
müdürlüğüne v e münakasaya iştirak etmek iatiyenlerin de ihale günü 
daimi encümene müracaatları . 

se onun gibi sevinemiyordum. Ali şimdi
ki bütün fenalığıma rağmen, bir zaman 
bana iyilik etmişti. 

Başımı Feridin omzuna dayad ım: 
- Bir gece düşüneyim Ferid sana bir 

cevnp veririm. 

le koluna sarılarak: 21.15 Esham, tahvilat, kambiyo nukut 
- Ali, d edim, duydun ya, annemle borsası (Fiat) 

babam biribirini sevdiklerini söylemekten 21.25 Neşeli plaklar. 
çekinmeseydiler, ne mesud olacaklardı. 21.30 Müzik (Küçük orkestra 
ikisi de inat ve gurur yüzünden hayatla- Şef : Necip Aşkın) 
rını zehir ettıler. inan bana Ali seni, yal- 1 - Valtcr - Dans eden kuklalaı; 

(Fokstrot) Eve döndüğüm zaman kardeşlerimden nız ı;eni seviyorum. 
birini kapıda b•Jldum. Sonra ne oldu, diyorsunuz? Saadet 

- Annem birdenbire çok hastalandı İnsanın başını o kadar döndürüyor ki, 
ab'-.. diyordu, hemen gel. hofızn zayıflıyor galiba .. . Görüyorsunuz 

' nemin odasına girdiğim zaman, 
doktor ha mı önüne eğerek yatağın ya
nından kalktı ... 

- Knder böyle imiş, kızım, kaç sene
dir, kalbi zayıftı. Şiddetli heyecanlardan 
sakınması lazımdı. 

işte, Üç çocuğum ve kocamla beraber 
dünyanın en mesud kadınıyım... Sizin 
roman ve hikayeye merakınız olduğunu 
bilirim de, hayatımı uzun uzun anlattım. 
isterseniz yazın ama, isimleri değiştirir
siniz, değil mi} 

2 - Niemann - Zenci dansı 

3 - J on es - Geyşc operetinden 
potpuri.. 
4 - Chopin - Nokturne 
5 - Leopold - Yeni dünyanın es~ 
ki şarkılan. 
6 - Lincke - Eğlenceli marş 

7 - Pachernegg - Viyananın ca~ 

zibesi. 
22.30 Müzik (Soli ve Lieder - pl.) Zavallı annem, doktorun tenbihlerine 

hiç şüphesiz ki kulak asmamıştı. Otuz 
sekiz yaşında ölmeği bu azapla yaşamayı 
tercih etmişti ... artık babamın ayak se
sini işittikçe, titremiyecek; kavgalar, da
yaklar yok, artık... Ben, ben de tıpkı 
onun vaziyetine dü,memiş miy dim? 

--------------- 23.00 Müzik (Cazband - pl.) 

rTZ/.7.7ZT~/..7/~J7..:/.7./.7..XLYJJo/~ 

~ Muayenehane nakli 
23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın
ki program 
PARİS (Radio) 

18.35 Alman musikisi 
22.20 Oda musikisi ~Dr.AliRiza~ 

Onun ölerek kurtulduğu bu hayattan ben 22.35 Orkestra ve piyano konseri: Ve-

25-2-939 ( 493) 

leri.) 
20.05 Kanşık musiki ve şan. 
BÜKREŞ 

ıl!).20 Konser : Murrogskinin eserleri 
20.05 Senfonik konser. 

tZMJR BELEDtYE.stNDEN: 

1 - 1024 cü adanın 325 metre 
murabliaındaki 2 ~yılı arsasının 
batki tiplikteki f arlnamesi veçhi
le satısı 17 -~939 cuma günü saat 
16 da ihale edilmek üzere on gün 
uzatılmıstır. Muhammen bedeli 
1300 lir~dır. İftirak edecekler 97 
lira 50 kurufluk teminat makbu
zile encümene gelirler. 

2 - Cumhuriyet mahallesinde 
1420, 1423 sayılı sokaklarda yap
tırılacak kanalizasyon bat mü -
hendislikten ücretsiz verilecek 
ketif ve tartnamesi veçhile açık 
eksiltemeye konulmuttur. Ke,if 
bedeli 1840 lira olup ihalesi 24-
3-939 cuma günü saat 16dadır. İf
tirak edecekler 138 liralıkteminat 
makbuzu ile encümene gelirler. 

9-14-17-21 ( 492) 

tZMIR TtCARET MAHKE-
MEStNDEN: de Feridle sonu belirsiz bir maceraya atı- u• • ı her Dvorak vesair besteknrlnrm B EROMÜNSTER 

)arak kurtulmağı hemen hemen tasarla- n en eserleri. 22.50 Oda musikisi: Mozart ve Haydn- :Yugoslavyanın Siplit limanına 
mış gibi değildim? bağlı Yugoslav bandıralı {lvo 

BORDEAUX (279 - 1077) den parçalar. 
Çocuklardan birini maden ocaklarına Doğum ve Cerrahi Kadın P RAG Matkoviç ) vapuru çimento ha • 

b 20.35 Oda musikisi : l ·ı M · d I · h abamla A liye haber ve.rmeğe yollam•«- hastal ıkları Operatörü l\11urrosf!skinin mu esı e ersın en zmıre are-
~ 22.35 Büyük konser : Mussorgskinin 22.15 Büyük konser ı ~ 

tık. Kestelli caddesinde· N eserleri. eserleri. ketle 5 Mart 1939 tarihinde zu • 
Biraz sonra ikisi beraber geldiler. ~ Jıi msıa-uenehanesinf hur eden aiddetli fırtına yüzün -
Annemin odasına girince babamın yü- · · · " BUDAPEŞTE : den dalgal~rın geminin güvertesi-

zünü kaplıyan ıstırabı asla unutaınıyo. ;..; BJR!HCI KORDONDA STRASSBURG : ni a•mıı, ve gemideki hamule ha-ra"" • • 18.20 Büyük Konser 18.45 Koro .konseri T 
rum. ,, ,,are sıneması cı- sara ug~ ramı• olduğundan bahiı-

22.20 Yahudi kızı (Halevynin operası- 19.45 Hafif musiki : Landor, Buday, T 
Yüzü bembeya·· .. Go··zlerı· yerı"nden fır- UGl'lnda 222 numaralı • z ll ı·- be t k" 1 le deniz ticaret kanununun 1063-

~ h nın birinci perdesi.) e er ve c ıger !'; e ar arın d f k . 
lamış bir halde, yatağın baş ucuna diz \ aneye yaJıında nalı- ITAJ .. YA (Birinci grup : 713 - 421) eserleri. üncü mad esine tev i an tanzım 
röktü. Ag-lamıvordu. Bı·r mu""ddet 0··ıu··ye 'Jedece&.tiu 5o ç· k kılınan raporun okunma gunu 
" J ' " .-. 22 05 Fedr (Pizettinin operası) 20. ıngene or estrası 
baktıktan sonra: '\ TELEFON: 2987 (3 1) · 21.55 Lisztin eserlerinden mürekkep olarak 10 Mart 1939 cuma günü 

- Defolun hepiniz. rakın odadan dı· _ f/Al'iW 1 g E 1 • w tw.zzmım maa / V ARŞOV A k saat 11 d• tayin kılınmıf olduğun-
,.. 17.45 Piyano konseri (Brahmsın eser- onser. • h 

ye haykırdı. dan o gün ve saatte gemı ve a-
Hepimiz çıktık. mulesile alakası ve zararlı bulu -

Bir saat, iki saa t yukardan bir ses gel- öksüren/ere: K A T R A N H A K K J E K R E M nan kimselerin rapor alınırken 
medi. Nihayet Ali: m~kemede hazır bulunabilecek· 
-Bub~e~m~~d~k~didc •r~~~~~•••••••••••••••••nr••••••••••••••••••••~---- kriadıg~~kanu~n1065~ci 

ö ece mi era er) Sen çocuklara biraz Al --~---~---•••••••••••••••••., ... 
ı k b b 

••••••••••••••••.. maddesi hükmüne tevfikan ilan 
yemek hazırla, ben de onu kandırıp so- z;r ~ olunur. 780 ( 491) 

kağo çıkarmağa çalışacağım. ANNELER D • KKAT' 
oe~8~::1ı:d~'.~ ~:~n:ö~:~~~:iiş~~~a~ 1 ' 1 • 

!anarak onnemin odasına girdi. Yüzün
deki haşin ifade l:nybolmuş, sanki bü
tün ciz •iler yumu amıştı. Yntağm bnsına 

oturduğu zaman gözlerinde dizi dizi yaş
lar iniyordu. öfkeli olmadığı uımnnlar
da anneme, oda çocuklar gibi cannc> 
derdi. Gene: 

- Anne, diye kesik ke ik söylenm ğ~ 
ba ladı. beni affedecek misin, anne} 
Ben kaba, sert, bir adamdım, seni çokta 
sevdim, nnne. On yedi sene evvel sana 
nasıl ii ık oldum a bugün de öyle sevi
yorum. Fakat gururum bu sevgimi göıı
termcme mani oldu. Daima öteki adam 
ve onun çocuğu aramıza giriyordu. Kıs-. 
kançlık ahlakımı bozdu. Sert. hırçın ol
dum. Seni hırpalamakla sanki bir zevk 
duyuyordum. 

a 

Et ve ı.cbzelcrin İ) icc pişıncmcsindeıı, nıey\ alarm güzelce yıkanmama ından, içilen suların temiz ve saf olma
masından hasıl olan ~olucan dediğimiz b:mmk kurtlan en muzır hayvanlardır. Bunlar, ince barsağın i~ zanna ya
P•'"arak \'C kan emerek yetisir ve iircr1er. Ekseriyetle ~oculdarda bulunur. 
Hnlsi7Jik, kansızlık, hazım~"IZlık, k.ırın aO-rıları. karın si ıncleri, burmı , makat kaşınması, ishal, oburluk, baş 

dönrn~i, sal)a akması, saraya ben7.cı sinir hall<'ri, gece korkulan, görmede işitmede bozukluk hep bu kurtların 
tesıridir. 

•• 
1 S ME T S OL UCAN BiSK U ViTi 

flu l.urtların en birinci devasıdır ... Biiyük ve kiiçiiklere emniyet \ 'C itimatla \·erilir. Her çocuk seve seve yer.
Ç~cuklarınıza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 
D i K K A T: Kullandıktan ~;rmi dört <iaat sonra solucanlar dü~mezsc çocuğunuzda solucan olmadığına itimat 

ediniz.. Sıhhat vckıilctfnin resmi miisaadcsini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 
KULLANIŞ TARZI : B ir b isküvit çiğzi ile be~ miisavi kısma ayrılnl.ıştır .. Büyükler : Gtte yatarken iki kıitu 
biskü\'İt, çocuklar : 10 - 15 ya~na kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara tier yaş İ<;in gece yatar.ken bir 
çiz,gi biskih·iti verilir. 

Fiati her eczanede 20 KURUŞTUR .• ( İ S M E T } isfine dikkat._ 

~----------------............................. ~~--~ .... ~· 

EN UC1JZ EN KIYMETLi 
YILB AŞ I HED t YESI 

B 
Dif Fırçalarıdır. 

Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur . 

OPERATÖR DOKTOR 

Cemil Oral 
MemleJıet hastanesi 

esfıioperatörü 
Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sekaimda.. 
Ho. •z TEI..Ei"ON 2118 

779 (490) 

ilan 
Eakitehir. muttalıp cadaesinde 

46 numaralı evde lamail oğlu 
Mehmed ten tarafından lzmirde 
Hamam S. 13 numaralı evde na -
zif kızı ayfe aleyhine açılan bo -
tanma davasının yapılan muha • 
k e mesi sonunda: Tar aflar arasın
da tiddetli geçimsizlik mevcut 
olduğu sabit olduğundan botan-
malarına ve davacı yanında bulu-

nan çocukları Feridunun davacı 
nezdinde ipkaıile velayetin dava
cı tarafından istimaline ve lSgün

de bir bir saat icrada anasile çocu 
ğun görüfmelerine v e 20 lira üc
reti vekaletle mahkeme masrafı-

nın müddeialeyhe aidiyetine tem
yizi kabil olmak üzere 18-11-938 
tarihinde 762 sayı ile karar veril-

mif ve müddei aleyh ayfenin ha
len nerede olduğu bilinememit ol
duğundan i~hu ilin tarihinden iti

baren m ezhurenin kanun yolları
na müracaat etmediği takdirde 
hükmü mezkiirun iktisabı katiyet 

etmit ad edileceğini bilmesi için 
ilam sureti tebliğ makamın~ kaim 
olmak üzere ilin olunur. 

770 (489) 

öDEMIŞ AS. HUKUK MAH .. 
KEMESINDEN: sayı 251 

ödemit asliye hukuk mahke .. 
mesinden: 

ödemİf kazasına bağlı adagı
de nahiyesinin ayteoba mahalle .. 
sinden Hacı kel oğlu mehmet ev
latları ay.,e soykan ve ali güller 

vekili avukat ihrahim rahmi yay
la tarafından açılan gaiplik dava 
!ının icra kılınmakta olan durus
masında: davacıların amcala;ı 
a d agid e n ahiyesinin ay,eoba m a-

hallesinden hacı a li oğulları m eh 
m e t v e hüseyinin büyük harpta 
kafkas ceph esind e asker olup o 
tar ihtenberi ölü v eyn d irilikleri 
hakkında haber alınmadığı ci • 
betle ö lümleri pek muhtemel bu
lunduğundan gaipliHerine knrar 
v e r i lmesi davacılar vekili tarafın
dan iste nmis olduğundan k anunu 
m ed e n inin 32 n c i maddesi ger e • 
ğince m ehme t ve h üseyinin sağ 
veya ölü olduklarını bile nlerin 
ilin tarihinden itibaren bir se n e 
ye kadar tif ahen veya tahriren 
ödemit asliye hukuk mahkemesi
ne haber vermeleri ilin olunur. 

11 (488) 
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Yemeklerinlu· RADYO Lİ N 
rıntıları, salya-
nın Hraz ettiği 
mikroplar, dışa
rıdan alırııan mu
zır mevat karp
sında di$1er ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmağa, çürü· 
mete mahkiim· 
dur. Çürtlk clil· 
ler mide ve bar· 
sak ihtilatların
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastaııea yol aça 
bilir. 

RADYOLi ~N 
ile ınuhakkak sabah ve akşam her 
y~mekten sonra ftrçalaınak şartile 

-
Fenni gözlük için 

ECZACI 

AKTAŞ 

YENIASIR 

Um dal 
UMUMi DENİZ 

ACENTALICI LTD. --llELLENİC Lİ?'\~S LTD. 

Olh-ier ve Fratelli Sperco j Deu'<sche Le· 
Şürekası Vapur Acentası vante Linie 

BiRİNCİ KORDON REES ADRİA2'1CA S. A. Dl G. M. B. H. HAMBVRQ 
BİHASI !'EL. 2443 HAVİGATİONE HERAKLEA ' 14 ıartta bek· 

LO~"DRA IIA'ITI • GRlMANt rnotörü 7/3 te gelip 8/ 3 I . '\apurdaru n ANGHYRA vapuru 22/ 24 mart ara- · . eruyor. 18 marta ka Anvers, Rotter. 
sında beklenilmekte olup, Rotterdam, POLO vapuru !) martta Londra, Hull te saat 17 de Leros Rodos Venedığe ha- dam, Bremen ve Hamburg için yük ala· 
Harnburg ve Anversa limanları için yük ve Anversten gelip yük çıkararak ve reket eder. . caktır. 
1 k ayni zamanda Londra ve Hull için yük Ct'ITA DtBARt 9/ 3 te gelerek aynı JILİY •• 

a aca tır . .. 1stanb l N ı· M sil C TA E . 
alaeaktır gun u apo ı ar ya ve eno- OS .. . beki 

· h ket ed ANDR vapuru ı nısanda eni• 
1.IVERPOOL RA2TJ va~~~t töe:: 

913 
d 1 k . yor. Anvers, Hamburg ve Bremen U. 

MARDİNİAN vapuru 15 martta gelip .. mo ru e ge ere aynı manlanndan yük çıkaracaktır. 
Uu*-ED ..,._ATE• AuD ük k k · d Li e gun Leros Rodosa hareket eder. n•A •A _.. n y çı araca ve aynı zaman a v r-

LEV ANr LJNE ı.rD. pool için yük alacaktır. 1 ~R~ONt motörii 13-3 de gelip Pire --

D ıd .. L r •-• Bnndisi Triyesteye hareket eder. 
BENNEn'VET vapuru 18/20 mart e SC e e11ante-...... e ZARA motörü 16-3 de gelerek aynı İ 

arasında beklenilmekte olup Ncvyork DELOS vapuru 11 martta Hamburg, gUn p t Le R d h k d DEH HORSKE M DDEL-
. . a mos ros o osa are et c er. • AeLO için yük alacaktır. Bremen ve Anversten gelıp yük çıkara- HAYSLIHJE, v.a 

cakhr. BAGHDAD vapuru 15 marta doğru fa. ·--PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/20 kenderiye, Diep ve Noneç umum li-
nisan arasıntla beklenilmekte olup Nev
york için yUk alacaktır. 

LİNES SUD AMERİKANA 

TYRİFJORD vapuru 6/8 nisan ara
sında beklenilmekte olup Nevyork için 
yük alacaktır. 

T. BOWEN BEES 
VE ŞOREKASI 

CUllARD LİNE 
Llverpool ve 
Glasgov hattı 

G 1 ·······-··· 

ROY ALE HEERLAH 
DAJSE KUMPANYASI 
HERCULES vapuru 8-3 de gelerek 

Amstenlam ve Hamburg limanları için 
yiik alarak hareket eder. 

ULYSSES vapuru 14-3 de gelerek 
Burgas Varna ve Köstence limanları 
için hareket edecektir. 

manları için hareket edecektir. 

--
SEKVJCE MAJUl'ıJIB 

ROVMA'11 

ere!t vapurlnrın muvasalAt tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- BOTHNİA vapuru 17 şubat tarihinde -·-

BUCARFSr 
DUROSTOR vapuru 18 martta bekle

niyor. Köstence, Kalas ve Duna liman
ları için yük alacaktır. 

k d b. .. . gelip Liverpool ve Glasgov için yük 
ın a acenta ır tcahhut altına gıremez. alacaktır. SVEHSKA ORİENTE IJ. 

Daha fa7Ja tafsilat almak için Birinci Gerek vapurJann muvasalat tarihleri, HIEH KUHPANY ASI .JOHHS'l'OH WARREN 
--

Kordonda 152 numarada •UMDAL. isimleri ve navlunları hakkında acenta FRAJA vapuru 7-3 tarihinde gelere]t LfHİES LTD. 
~umt . d~niz Acentahğı Ltd. müracaat bir teahhüt altına giremez. Daha fazla Amsterdam Rotterdarn ve Hamburg Le;- İNCEMORE vapuru 12 marUa bek1e-
cdılmesı nca olunur. tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. kandinavya ve Baltık limanlarına hare- niyor. Burgas, Varna, Köstence ve Su-

Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numarasına müracaat ket edecektir. lina Kalas için yük alacaktır. 
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. Vapurların hareket tarihleriyle nav-

· Siz de hu kremden şaşmayını7. 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanlığının Tcsnıi ruhsatını 

hiiiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Biitiin cihanda elli senedir daima üs

tün '\'c eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir teaübe.JD8}ısulü .olar.ak \iİ• 

<"Uda getirilmiş yegane sıhhi krem
lerdir. 

-- lunlardaki değişikHklerden acenta me
suliyet kabul etma. 

$ERYICB JIARi'J'JME Daha faila taf.silit için ATATURK 
Roanaaln Kanapanyaa caddesi 148 No.da V. F. Henq Van Der 
PELq vapuru 14-3 tarihinde gelerek 7..ee vapur acentalığına milracaat edil

Malta Marsilya ve Cenovaya yük ve yol- mesi rica olur. 
cu alarak hareket edecektir. TELEFON : 2117/Ztll 

İlAndaki hareket tarihleriyle navlun- -----------
lardaki değişikliklerden dolayı acenla SPEKCO vapur acentasma mUneaat 
mesuliyet kabul etme'Z.. Daha fazla taf- edilmesi riCB olunur. 
silit için ikinci Kordonda FRATELLİ TELEFON : ZtN • Zt85 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1Şuhat.1Mayıs,26 Aiustoa, l EylW, l lkiw:ilepin 

tar i h 1 er i n d e •ç e k i l e ~ e k t i r. . 
~~ 1 Krem Balsamin 

1 
Şöhretini söz ve şarlatanhkla değil. 

,ı;ıhhi cvsa(ıll? Londra, Paris, Berlm, 
~evyork güzellik enstitülerinden yüz-

rmlkramiyeleri: ... ~ ... 
ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 

-------l!!S!!!k:l!".'A ____ Bll!ll ___ l!:Alll!!All'!l!!L ~-1m1ma-a1&ıır:~~---!'9~+-- lercc krem arasında birincilik mükifa-

---· . .. ~-- ._ - . -··.' : ' . . - . ·' 

NEVROZiN 
Btitün Ağrıların Panzehiridir 
Beyhude Istırap Çekmeyiniz! 
B İ K TEK K A SE ,. 

Nevroz in 
Bu muannit baş ve diş ağrılarım süratle 
izaleye kafidir. Romatizma evcaa, sinir, 

mafsal \"C adale liltırapJan 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı en 
müessir ili~ 

N E V R O Z t N dir •. 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
iCABINDA G0NDE 3 KAŞE ALINABiLtR 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇY A Balıkyağlannın en halisidir .. 

llıl defa südl,..,..,.,,. Şepllef ...,, içile,,,.,,. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTU&AK BtiJilk Salepçioilu bam karşısaoda.. 

tını kazanmış olmakla ispat etmiştir. 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 

halis ~ı badem ile yapdmq gündüz ve 
gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMİN; öteden beri tanı nllRŞ hlts\ıı.-ı \'nzo \'e tüp şeklinde saWa. 
İNGİLlZ KANZUK ECZANE.Si. BEYOOLU • İSTANBUL 

TOPA .NE 

TERAZiLERi ,, 
l'VIUUrEHIH EH BiRi llCİ 2'ERAZi F ABRiKA· 
SiNiN MAMULAl'IDIR .-.. 2'AKLi2'LERiNDEN 
SAIUHINIZ.. 1·26 (336) 

• .. ~·· • • • •:. , -~~~ · . ,!\ ~.;:''-'-'- ~- .·:. 

lzmir Pamuk mensucatı Türk 
Anonim şirk ~ti Kaput bezi satış 
fiati. 

Tip No. F:ni Santim 36 metl'eli.k bir topu 
Satış fiati 

Kuruş 
4 At 85 655.-

14 At 75 595.-
~ Oeiirmen 90 7S9.-
5 Değirmen· 85 726.-
8 Geyik s:; 731.-
8 GeTik 75 665.-
9 Tayyare 85 675.-
9 Tayyare 75 615.-
1 Köpekli 85 653.-

IŞbu fiatler fabrika teslimi sa~ fiati olup ambalaj masr:ıfı müşteriye aittir. 
ZS toptan apia sa~ yakandaki fiatlen yüzde 2 zam olunur. 

~ 5 » 1000 liralık ••• $.000 Lira 
8 n 500 liralık ••• 4-00D Lira 

16 u 250 liralık -· 4.000 Lira 
60 n ıoo liralık - 6.000 Lira 
9S n SO liralık ·- C.7SO Lira 

250 n 2ı; liralık ••• 6.250 Lira ;;· ~.;,; 1 
'== ı a a ı "1 

T. 1§ Bankama para yatmnalda, yalntz para biriktinnit ....... 
ayni zamanda talihinizi de denemit olursunuz. 

'llAYlll"•" 
ÇİZi'• 

• 
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Hava harbının insanileştirilmesi 
lngiliz Hariciye 

kabul 
müsteşarı 

edildiğini 

B. Bütler bu hususta bazı prensiplerin 
bildırdi Avam Kamarasına 

lngilterenin harp bütçesi General Miajanın nutku 
Geçen seneden 45 milyon lira fazla- Madrid n.üdafii, bundan böyle boş ye-

siyle 161 milyon lngiliz lirasıdır 
Londra 8 (ö.R) - Avam kamarasın

da sorulan bir snale cevaben hariciye 
müsteşarı B. Butler hava harbının in -
sanileşlirihnesi için bazı umu.ınl pren
siplerin kabul edilmiş bulıınduğunu söy
lemiştir. Bunlar da şöylece hülasa edi
lebilir: 

Sivil ahalinin kasden bombardıman -
dan ictinap edilmelidir. Hava hedefle
rinde nişan alınan hedefler meşru he -
defler olmalıdır ve bunların tefriki im
kanı mevcut bulunmalıdır. Her hedef 
o suretle tayin edilmelidir ki civardaki 
sivil ahali bombardımandan müteessir 
olmasın .. 

Bu projenin ne zaman tatbik mcvki
ine gireceği hakkında sorulan suale B. 
Butler şu cevabı vermiştir: 

cHava harbının tahdidi prensipleri ve 
bunların tatbiki için elzem olan şart

ları halen tetkik edilmektedir.• 
Bunu müteakip harbiye nazırı Sir 

Hor Belisna 1939 harbiye bütçesini ver
miştir. Bu bütçe, geçen seneden 46 mil
yon fazlasiyle 161 milyon Ingiliz lirası
dır. Harbiye nazırı izahatı meyanında 

kara ordusu için alınmakta olan tedbir
lerle anavatanın bir istila tehdidine kar
şı müdafaasının da insanca mümkün 
olan azami seviyeye çıkarılmış olacağı
nı bildirmiştir. Kara ordusu bazeri mev
cudu 12 ay içinde 83 bin nefer artmıştır. 
Takriben 250 bin ere yükselecektir. Ha
va müdafaası fırkaları ve bataryaları 

yüzde 50-100 arasında artmıştır. Keza 
havaya karşı 414 ve 40 milimetrelik ba
taryalar, tank kruvazörleri daimi su -
rette artmaktadır. Harbın illinı halinde 
bir kaç gün içinde derhal faaliyete geçe
bilecek 200 ahzıasker şubesi şimdiden 

toş;,ilatlanmıştır. 

Londra, 8 (Ö.R) - 1939 - 40 bütçesi
ne ait harbiye tahssab talebini Avaın 

kamarasına tevdi ederken harbiye na
r.ırı sir Hor Belişa, parlamento azaları
nı en çok düşündüren meselelerden bi
rinin, kara ordusunun Avrupa ki tasın
da çıkabilecek bir harbe iştiraki derece
si olduğunu söylemiştir. Nazır, İngiltere 
ve Fransanın hayati menfaatlerinin bir
birine tabi olduğu hakkında başvekil B. 
Çemberlayn tarafından yapılan beyana
tı hatırlattıktan sonra şunları illlve el-
miştir.: 

• - Bu vaziyet bize bir vazife yükle
mektedir : Bazı ihtimaller dahilinde kul
lanılmak üzere bir sefer ordusunu ta
!Mlrlamak ve hazırlamak. Eğer Büyük 
Britanya harbe sürüklenirse, bu harbe 
iştiraki istemiye istemiye olıruyacağı gi
bi mahdut iştirak nazariyesine de müs
tenit olıruyacaktır. 

cİngiltere ve Fransa arasında bu hu
:-.ust.a cereyan eden muhavereler daima, 
bir taarruz planını değil, bir müdafaa 
plfuıını göz önündo bulundurmuştur. 
Biz de kendi hesabımıza en ince tefer
rüatına kadar bir pllin hazırladık. Aza
mi mikyasta sefer kuvvetlerinin Fran
saya nakli için lüzumlu olan nakliye ge
milerinin tonajını hesap ettik. Lüzumlu 
malzemenin istihsali ve stokların teşkili 
hususunda hazırlıklar daha sulh zama
nında kafi derecede ilerlemiş olmalıdır 
ki, ordu kuvvetlerinin her kafilesi te
şekkül eder etmez teçhiz ve iaşe etmek 
ınümkün olsun. 

• l!arbiye nezareti diğer taraftan ana 
\•alanın müdafaasına en büyük dikkatinı 
lalısı.c; ı:-tm.iştir ve IJunu başlıca vazifesi 
tı:-lfıkki etmektedir.11 
Nazır bu arada verdiği izahat sırasın

da hava mudafaasına tah.c;is edilen mü.s
tahf ız fırkaları sayısının beşten yediye 
çıkarılacağını bildirmiştir. Deniz aşırı 
garnizonların da tedricen takviyesi sa-J 
}CSind~ nazır ana vatanda yerleşmiş ve 
muhtemel bir harp halinde derhal kulla
nılabilecek bir ,efer ordusunun teşkilinl 
mümkün görmektedir. 

Bu manevra kuvvetinin ehemmiyeti 
;imdiki halde şöyledir : Nizami orduya 
mensup dört piyade ve iki zırhlı fırka
sı, müstahiız orduya mensup dokuz fır
ka piyade, üç fırka motörlü kuvvet, iki 
fırka zırhlı ve bir kaç alay süvari ıle 

gerek nizami ordunun, gerekse müstah
fız ordunun fırka t~killitına girmemı~ 

Ingiltere hava ~fi tayyare topları vehava taaTTıtzlarından korunma tedbirleri 

bazı kıtaları - bunların mecmuu 19 fır-J ğurur, imparatorluk tehlikeye girer. 
kadır. Lord Halvin tarafın<!an teklif Ben isterdim ki, müdafaamız için ayır
edilmiş olan kara ordusu ise altı piya- dığınuz müthiş tahsisatları daha hayırlı 
de ve bir süvari fırkasından ibaretti. işlerde kullanalım. Fakat buna bu şart
İhtiyat ordusu Avrupa kıtasında yapı- !ar altında imk§n göremiyorum. Harp 
lacak bir harbe iştirak edebilecek su- heyulasını pek yakın farzetmesek bile, 
rette tam teçhizatlı olacaktır. o mutlaka vardır ve var olacaktır.• 

Londra, 8 (L. N.) - İngilterenin bir Bu izahatı müteakip tasvip olıınan 
harp vukuunda sillihlanması ve kendi müdafaa tahsisatı hükümet emrine ve
kuvvetleriyle bütün imparatorluğu mü- rilmiştir. Bununla neler yapılacağı, şu 
daiaa etmesi mevzuu, parlamentoyu ya- anda Ingilterenin komşular1n1 yakından 
kından işgal ediyor. Başvekil, Avam ka- alakalandınyor. 

marasının geçen celsesinde tehlikeyi Ingiliz hava ordusu, şimdilik inşa 

izah etmiş ve : edilmiyen şekilde takviye ediliyor. Inşa 
- Ortada yapılacak işleri hükümet edilen tayyare sayıları malılmdur. Fa

izah ettikten sonra verilecek karar mec- kat bıınların ateş kuvvetle-ti hakkında 
lisinize aittir, demiştir. gizlilik gösteriliyor. 
Başvekil sözüne şöyle devam etmiştir: Son alınan haberlere göre tank batar-
- Ben, içinizden bir menfi sesin yük- yalarında büyük bir çoğalma elde edil

şeleceğini tahmin edemiyorum. Ve sillih- miştir. Bunların sürat ve çalışma kabi
lanma programımızdan bir santim bile liyetleri dünyada mevcut tankların hep
kesmemize imkan görmiyorum.. Eğer sinden üstündür. 
içinizde böyle düşünenler çıkacağını Kara ordusu son sistem sillihlarla tec
tahmin etseydim, şu anda istifa etmeği hiz edilmiştir. Hava müdafaası iki kıs
derhal kabul ederdim. nu ihtiva ediyor. Biri sivil, dğeri as-
Komşum bana, aralıktan bir tavuk keri.. 

gösterirse ben de ona bir horoz göster- Sivil hava ordusu kadrosu tamamdır. 
mek mecburiyetindeyim.. Bundan ~- Ve her Ingiliz vatandaşına mühim vazl
ka türlü hareket etmek ahenksizlik do- feler teveccüh etmiştir. 

Yeni Malta ana yasası 
Ve Tribuna gazetesinin yazdığı bir yazı 

Roma 8 (A.A) - lngiliz idaresinin kuvvetlendirilmesini tazam
mun eden yeni Malta ana yasasının ilanını mevzuu bahis eden Tribu
na gazetesi diyor ki: 

Memleket bu ana yasayı hasmane istihkar ve hatta kızgınlıkla kar
şılamıştır. Ada hükümetinin davetine ne kilise, ne cemiyetler, ne de 
Malta eşrafı icabet etmemiştir. Ve lngiltere mümessili nutkunu mün
hasıran askerlerin ve memurların önünde söylemiştir. Bu menfi teza
hürün manası çok büyüktür. Çünkü demir gibi müstebit idarenin al
tında yapılmıştır. Maltisler hürriyetleri iade olunmadıkça İtalyan dili 
bin senelik mevkiini tekrar İşgal etmedikçe tatmin edilemezler. 

Eski harbiye nazırı Meksika 
Cümhurreisi olmak istiyor 

Meksika 8 (Ö.R) - Eski harbiye nazırı general Amaro memleket
te yaptığı tetkikattan sonra bir beyanname neşrederek reisicümhur
luğa namzeclliğini koymuştur. General Amaro Meksikanın hercümerç 
içinde olduğunu, onu bu vaziyetten kurtarmağı bir vazife telllii et
tiğini bildirmektedir. Generalin namzeclliği mürteci muhalefet partisi 
namınadır. 

re kan dökülmesini istemiyoruz, diyor 

lspanyamn sakıt başvekili Negrin, istifa eden Cümhurreisi Azana ve Madrid miidafii general Miaja 

Madrid 8 (A.A) - Büyük umumi ka
rargah tebliğ ediyor: 

General Miaja Cartagene hareket üs
sünün şefinden bir telgraf almıştır. 

Bu telgrafta isyan teşebbüsiinün hi
tama crnıiş, bütün hedeflerin elde edil
miş olduğu bildirilmekte ve müdafaa 
meclisi tebrik edilmektedir. 

Bir çok siyasi ve sendikal zevat ile 
fe§"kküller hükümet ile birlik oldukları
nı bildirmişlerdir. 

Madrid 8 (A.A) - Radyoda bir nu
tuk söyliyen general Miaja Cümhuri -
yPtçi mıntakasının yegane hükümeti 
o1an milli müdafaa meclisinin bir tek 
gayesi olduğıınu ve bu gayenin harba 
insani bir tarzda ve şerefle nihayet ver
mekten ibaret bulunduğunu beyan et -
miştir. Mumaileyh netice olarak şöyle 

demiştir: 

Bundan böyle boş yere kan döktilme
sjni istemiyoruz. 

Burgos 8 (A.A) - Mareşal Petenin 
Pnr.:artesi günü Burgosa geleceği Fran
kist mahfellerinde teyid edilmektedir. 
Ru malıfeller mumaileyhin evvela iti -

ettirdiği takdirde Franko ile görüşmek 
iizere bir tarih tesbitini istiyeeeğini ba
yan etmektedirler. 

Bu takdirde Peten birkaç gün San 
Sebastianoda bekliyecek ve Fransız 

Kancılaryasının büroları muvakkat 
olarak ora<la açılacaktır. 

Paris 8 (A.A) - Malin gazetesi şu 
haberi veriyor: 

Resmi mahafilden öğrenildiğine göre 
dün akşam buraya gelen Negrin ve Del
vayoya Pariste kalmalarının muvafık 

olamıyacağı ve bazı tahrikat tevlid ede
bileceği bildirilmiştir. 

Ispanyo] nazırları bunu peklilli takdir 
etmişler ve Paristen ayrılmışlardır. 

Londra 8 (Ö.R) - Ispanyanın Lond
ra sefaretine tayin edilen Dük Albe için 
Ingiliz hükümetinin agremanı verilmiş
tir. 

Paris 8 (ö.R) - Ispanyol mültecileri 
için istenen 150 milyon franklık tahsisat 
hakkında sallihiyettar komisyon harici
ye ve dahiliye nazırlarının izahatını 

dinlemiştir. Istenen tahsisal her ne ka
dar çok yüksek görülmekte ise de mül

matnamesinin bir suretini general Jor- tecilere günde yedi milyon 200 bin frank 
danaya takdim edeceğini ve askeri va - ayda iki yüz on altı milyon frank sarfı 

' ziyet hala Ispanyol başkumandanının icap ettiği düşünülünce meselenin Fran-
Madrid cephesinde bulunmasını icap 

1 
sa için ne kadar büyük yük teşkil ettiği 

anlaşılmaktadır. Kanaatlere göre bu 
mesele çabuk halledilmezse mülteciler 
için Fransanın senede iki buçuk milyar 
franklık bir yardım kabul etmesi icap 
edecektir. 

Paris 8 (ö.R) - Şarki Pirenede yer
leştirilen Ispanyol mültecilerinin tahli
yesi devam ediyor. Elli bin mülleciden 
dokuz bini sevkedilıniştir. Ispanyadan 
Cümhuriyetçi milislerin getirdikleri bir 
çok lokomotifler ve vagonlar nasyonalist 
Ispanyaya iade olıınmuştur. 

Oran 8 (A.A) - Büyük bir k1'ını 

Rus olmak üzere muntazam pasaportlu 
bir çok yolcular bu sabah Cümhuriyet,. 
çi Ispanyaya aid üç tayyare ile buraya 
gelmiştir. 

Paris 8 (A.A) - lspanyol mültecile
rini kabul etmeye muvafakat edip et -
medikleri sorulan bir çok hükümetler
den bu sabah Fransız hükümetine ce -
vaplar gelmiştir. Bu cevaplarda ihtira -
zi kayıtlar dermeyan edilmektedir. Va
sati ve Cenubi Amerika hükümetleri 
esasen pek yüklü olan iş piyasalarını 

ileri sürerek şimdiki halde kabul edebi
lecekleri mülteci miktarını tesbit ede -
miyeceklerini bildirmektedir. Her hal
de kabul edilecek olan mülteciler çiftçi
ler arasından seçilecek ve miktarları az 
olacaktır. 

Irakta orfi idare ilin edildi 
Kral Gazi millete hitaben ikinci 

bir • 
emırname neşretti 

Bagdatta lngiltereniıı yeni hava iisleri 

• 
Londra, 

riliyor : 
8 (Ö.R) - Bağdattan bildi- asayişin şiddetle muhafaza edileceği teb-

Irak gazeteleri kral Gazinin ikinci 
eınirnamesini neşrediyorlar. Bu emir
namede, Erreşit mıntakasında örfi idar~ 
illin edildiğinden hodbin sebepler hase
biyle iğt!şaş çıkarmak istiyen eşhastan 

bahsedilmekte, memlekette nizam ve 

liğ olıınmaktadır. 

Kral, radyo ile de bir beyanname neş
retmiştir. 

Bunda, tazyikten şikayet edenler var
sa saray kapılarının kendilerine açık 

olduğunu, haksızlıkla ve tazyiklerle mü
cadeleye hükümetin azınetmiş bulıındu
ğu, fakat anarşiye asi§ müsamaha ediJ.. 

miyeceği bildirilmektedir. 

Paris, 8 (Ö.R) - Bağdattan bildiri
liyor : Raşit vilayetinde bir isyan çıka
cağını haber alan hükümet idarei örfiye 
illin etmiştir. Bazı zabitler ve muhtelil 
siyasi şahsiyetler tevkif edilmiştir. Bun
lar berayi "'"1---.'• .,,,,.. divanıharbe tevdi 
edilmişle #..,.; ... "-""~···"" 

Hanriyet lJangıeterın ~···• 

üştü .. 
Kralın yengesi ,,.e metresi.. 

ru ..,.," 1 · · - - -. . il . ıkabredici §Upheyl ınlamı~ az bir hale gelmiş sesı e · 
tanının . bitini ve muhafız böllli\l Kendini hemen yere attı. 

İngiltere - Çeşnı za 


