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ilin münderecatından gazetemiz meıuliyet kabul ebnez. 

• • gilt renın son 
(;ok mes'ut hlr hAdise 

lngiliz Ha. Nazırının 
mesaiında bundan 

Türk milletine 
bahsediliyor ... 

Millet Meclisinin yarınki 
için büyük hazırlık var 

Büyük 
toplantısı 

Sayın bCZ§vekilimiz bir nutuk söylerken 
- YAZISI 3ncü SAYFADA -

Romadaki teşebbüste 
lngiltere ltalyanın vaziyetini anla

mak için istimzaçta bulund u 
o.,yetler Polonyaya harp malzemesi ve meva· 

dı iptidaiye vermelıle flıtif a edecelıler 
---1::f·---

K u v vet e Hitlerin nutku 
-../:r-

. 

Askerlik 
1 

Davetin~ icabet 
eden delikanlılar 

---o--
Askerlik mükellefiyetlerini ifa cy-

1 ıemek üzere, İzmir askerlik şubesin
'1 cc davet olunan kura efradi, TürkUn 
I hasletinde mevcut vatanseverlik, va
zife aşkı ve askerlik heyecanı içinde 
bu davete icabetle Adeta yarış et
mişlerdir. Askerlik çağına giren de
likanlı1nr iki günden beri kafileler 

'!halinde askerlik şubesine müracaat
le mürettep kıta1arını öğrenmişler ve 
sevkedilmiş1erdir. 

Delikanlılan, askerlik şubesine ka
dar kardeşleri, ana ve babaları gu
rurla takip ederek uğurlamışlardır .. 
Karşıyakada ve İzmir vilayeti köy
lerinde, delikanlılar davullarla ve i 

i coşkun neşe içinde vazifeleri başına 
ı gitmişlerdir. 
~ Delikanlı1ann1 yurdu müdafaa va
liifelcriıU başarmak için gösterdiklc
. ri ytiksek vazifcseverlik cidden tak
j dire şayandır. 

Londrada infilaklar 
Londra 1 (A.A)- Bu sabah saat 6 dan biraz 

IODra Starnd ela Coun bank binası önünde • 
tinci bir infilik Takua seJmlttir. Camlar bıl
mlfbr. Nafusça telefat yoktur. 

·---------' Yeni Aa..r Matbaasında Buıbnqbr. 

a arı . etrafında 
eklarasyonun dünyadaki 

akisleri büyük-olmuştur 

BClf!'VekU Çemberlayn 

lsveç ve 

İzgiliz :azeteleri j 
-~- ' 

tngD.terenln ananevi \ 
siyasetini terketmesln· 
deki ehemmiyett 

Ateş 
izah ediyorlar. 

-*Polonyaya · verilen · 
teminat Roman ya ve 
Yugoslavyaya da 
teşmil edilecektir 

Londra, 1 (Ö.R) - İngiliz başvekili 
S. Çemberlaynın beyanab etrafında ga
zeteler uzun boylu tefsirlerd• bulunu
yorlar. 

Deyli Ekspres mUst~sna olmak üzere 
büfün gazeteler başvekili giriştiği ce

- SONU ' 'ÜNCÜ SAHİFEDE -

Isviçrede 

Vefaya 2-0 yenildi 

· Galatasara·y 
ı Ankaragücüne 

karşı 4-1· 
mağluptur 

---o--;.;-

Ankara maçında iz. 
mirli Vahapla Hamdi 
temayüz etmişlerdir 

• 
Ankara 1 (Hususi) - Bugün 

Ankara maçı Galatasaray takımı, 
Anluıranın büyiik ümitlerle bahset-

Alman manevrasına artık akin] 
kalmış nazarile bakılmaktadaıt 

! 
tiii Ankara Gücü takımı ile kal'§a
laıtı. Güzel bir oyun çıkaran An

i karalılar 1-4 galip geldiler. Gala
tasaray takımı, ıeref golünü ikinci 

' devrnin ıonlarında penalbdan yap· 

b. Üyunu h&kem lzmirli Saim idare 
ot ti. 

OYUN NASIL OLDU} 

Sosyal demokraten diktatörlüklerin dahili kı· 
Ankara Cilcil ilk devrenin ı 7 

- SONU 5 İNCİ SA.HİF'EDE -
yamlar tehlikesine maruz olduklarını yazıyor •• ~----;;;;mm-===-----;;;;1 

---../:r---

Bir ,sviçre gazetes! 
--..f;r-

Bütün dünya beklemeyi bilirse 
baharda harp olmıyacak

tır, diyor ••• 
lngiliz dekliraayonuna kartı 

Dayanmak Almanya vaziyetini açığa -*-' Bem 1 (ö.R) - Isviçrc matbuatı, p.:;... 

vurmut mudur? 

* ~*---- Roma 1 (ö.R) - Ingiliz sefareti müs-

AVTUpanın takip teşarı Kigi sarayına giderek siyasl daire 
müdürü ile görüşmüş, başvekil Çember-

E J ec eg., İ yeni laynın Polonya istiklMiııe ait deklaras
yon metnini vermiştir. Sefaret müsteşa-

P o/ if İkanın rı aynı zamanda Ingilteırenin merkez! 
Avrupa ve cenubu şarki Avrupa devlet-

'T'eme/ı'dı'r !erine ait aynı mahiyette teminatını R<>-
ı j ma mehafilinin nasıl karşılıyacağıru i~ 

- *-HAKKI OCAKOCLU 
timzaç etmiştir. 

Londra 1 (ö.R) - Royter ve Pres 
- SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -

lonyaya verilen garantiyi en müsait Ştıı

k.ilde karşılamıştır. 
Baseler Nahrihten gazetesi diyor kiı 
cBu deklarasyon, Mtinihtenberi ya -

pılanların en mühimmidir. Alm:ınyanın 
Prag ve Memele karşı yaptığı manevra· 
lar şeklinde bir manevra ile Polonyayı 
tecrid etmek manevrasını akim bırak
mıştır. Şimdi Hitler Almanyasmı, Giy
yon Almanyası gibi iki taraflı bir harp 
kabusu tehdit ediyor. Artık şark hudut
larında sükt'.lnu bozmamak Almanyaya 
d~üyor. Italyaya gelince, o bekliyece
ğim, demektedir. Bütün dünya bekleme-

Alman ordularının Çek toprakla
rını ve Memeli işgal eylemesi, Av-
1upada emniyet ve huzur mefhumla
rını büsbütün ortadan kaldırmıştır. 

Berlin - Roma mihverinin yeni 
6ürprizler hazırlamakta oldukları en
dişesi bütün milletleri silaha sarıl
mağa ve yeni siyasi, askeri kombi
nezonlar peşinde koşmağa mecbur 
kıldığı da gizlenemiyen bir hakikat 
halindedir. 

Napolyon harbından beri 
lngiliz siyasetinde bu kadar köke 

Son haftann siyasi bir icmalini 
yapmak lazım gelirse bunu iki kelime 
ile ifade mümkün olur. O da, Nutuk 
muharebeleri ... 

ten değişiklik görülnıemiştir 

Geçen hafta pazar günü Mussoli
ninin ltalyan Faşistlerine karşı söy
lediği nutukla başlıyan siyasi kay
naşma devam eylemektedir. 

Fransız başvekili Daladiye ltal
yan diktatörüne, çok vakur bir mu
kabelede bulunmu_ş, ltalya tarafın
dan feshi ilan edilen 1935 anlaşma
sının ruhuna uygun müzakere kapı
larını biraz açık bırakmakla beraber 
Frnnsanın bir karış toprak vermiye
ceğini, Fransamn her zamandan da
ha fazla kuvvetli olduğunu söylemek 
suretile ltalyan taleplerini sarahatle 
rcddeylemiştir. Romanyanın, Almanyanın ve Rusyamn Lorıdra büyiik elçileri 

Fransız ve ltalyan başvekillerinin Londra 1 (Ö.R) - Polonyanın Lon- şı yapılacak taarruzlara karşı Ingilte-
nutuklarının tefsirleri devam eder- dra sefiri bu sabah hariciye neuıretine vaziyetini tayin edecektir. 
ken bütün gözler Almanya - Lehis- giderek Lord Halifaksla görüşmüştür. VARŞOVANIN MEMNUNİYET! 
tan hudutlarına çevrilmiştir. Polonya hariciye nazırı kolonel Bek Pa- Varşova 1 (Ö.R) - Havas ajansının 

Alman mntbuntımn Polonya aley- zartesi akşamı Londraya geliyor. Ingiliz muhabiri bildiriyor: Leh gazetelerinde 
. hindeki şiddetli neşriyatı ve Polon- başvekilinin aynı günde avam kamara- Çemberlaynın beyanatı umumt bir ink-

- SONU 2 JNCI SAYFADA - sında vuku bulacak yeni beyanatı Ro - dir ve ferahlıkla karşilarunıştır. Bu neş-

Çetine in 
Cüretkar hırsız 

Manisa Emrazı akliye 
hastanesinden 
kaçmıştır .. 

Son senelerin en müthiş ve cüret
kAr hırsızlarından biri ve belki de 
başlıcası olan meşhur Ihsan Çetin
cin tekrar firar etmeğe muvaffak 
olmuştur. Müteaddit defalar yaka -
}andıktan sonra kaçan ve mtisademc 
eden bu yaman hırsız, iki ay evvel 
Izmir asliye ceza mahkemesinde on 
sene ağır hapse mahkfun edilmişti. 
Çetincin namiyle marul olan Ilısan, 
§İmdiye kadar Izmir ve civar vill -
yet ve kazalarda bir çok hırsızhkla
nn failidir. Kendisi ehli keyif bir 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Istok1ıolmden bir manzara 
ği bilirse bu ill: bıı:barda harp olmıya - siyasetinde sayılmaz neticeleri olacali 
caktır.:> bir karar addediyorlar. Stokholm Fiden.. 

Züricher Zaytung diyor ki: da diyor ki: 
cPolonyanın miltearrize karşı müsel- cAlman taarruzuna karşı te§ekkül 

!Ah mukavemet kararı ve Ingilterenln eden müdafaa formasyonlarında ideolo
tarihi deklarasyonu §arki Avrupaya bir jilt bir mahiyet yoktur. Hayatı menfaat. 
sulh teminatı bahşedecektir. ler kaygısı vardır.> 

Stokholrn 1 (ö.R) - Isveç gazeteleri Sosyal Deınokraten, dngillz Anlanı-
Çemberlaynın deklarasyonunu lngili.z - SONU 4 VNCO SAYFADA -

f elllrden Çehreıe,. : 14 

Defterdar B. Nafi ve muavini 
Bir gemim var •. aç direkli Ikift cınlata ~nkll 
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FIKRA: 
······-

AN 
Şinasi REVI 

Zaman mefhumu içinde, eni, boyu ölçülerniyen, vaktin en kısaN 
c 8n. dır. 

Söz ve yapış keyfiyetinin lı::anaviçesini tetkik edersek işlediğimiz 
bütün fiillerin bu an,a düşen parça parça hüviyetlerini görmek mÜin
kündür. Bunun en müşahhas misali, her kesçe malum olan filmler
dir. 

Fakat hiç bir Eltran'ın zaptedemediği, hatta dü~ünmek zahmetine 
bile katlanamadığımız öyle an'lar, ve bu an'lar içinde öyle hareketler 
meydana geliyor ki; bunların lezzetini yahut nefretini bir ikinci defa 
duyabilmek kabil değil. Acılar müstesna, fakat güzel an'ların icimiz
de bir daha ya,amasını, duyabilmek ne mümkün ... 

Tesadüfler, şuursuz ve duygusuzdurlar. Bizim her geçen anımızı 
hasretle andıracak kadar yolsuz gidiyorlar ... Bunlann en korkuncu 
bize ölfun geliyor. Daha sonra, (yaşlarımız) var. O yaslar ki haddi 
zatında AN' !arın mecmuudur .. Yaşlandıkça görgü, ve bilgiden müte
vellid, azametlerimiz çoğalıyor. Bunun neticesini de nefse kuvvetli 
itimadlar ... Takip ediyor .... Ve ilah ..... 

Görülüyor !,i, sadece AN mefhumu içine sıkışan büyük davaları
mız ve çözülmesi gereken sırlarımız var. Bütün bunların hepsi kendi 
nefsimizin çizdiği, kendi irademizin dokuduğu, bir örtü üzerindedir. 
Zamanı biz yapmasak ta, zamanı dolduran bizleriz. 

« Ne içinde:rim zamanın ıı 
« Ne de büsbütün dışında » 

Şairinin nerede karar kıldığı bizce meçhuldür. Fakat an'ların çizdi
ği dünya boşluğunda, yerden ve gökten uzak bir ARAF'ın mevcudi
yetine inanmıyorum. Zamansız toprakta mekanda yoktur. Fakat her 
mekan hacmini İşgal eden yerin, zamanla çevrildiğine itikadım var. 
Nasıl ki ruhun ebediyetine itikad eden insan için siir ömüyor. Ve ruhda 
ebedilik bulmıyanlar için şiirin manası yoktur. 

Ölüm, yaş ve azamet ... Suretinde bizim üzerimize çullanarak en 
fazla endiselerimize yol açan AN mefhumunu kendi nefsime seviyo
rum .• 

Başından büyük davalar kucaltlıyan bu bir heceli kelimeyi sadece 
kelime olarak. Ve geniş manasile ... Çünkü an'ın korkuttuğu en büyük 
tehlike ölüm; hakikatte bir temizlik ve paklıktır. Azamet, varlığını 
diğerlerinin üstünde tutabilmek hüneridir ki, her çulsuza nasip olmaz .. 
Nefse itimad meselesi, anların kazandırdığı bir haslettir ki, bqanların 
en önemliaini bealiyen haddi zatında yaratmanın kendisidir. 

Bütün bunlardan sonra kendimi an'ın ortasında buluyorum. Dü
şüncelerimi serbestçe onun çerçevelerine yerleştiriyorum. Sonra dö
nüp kendimin ne olduğunu bir kere daha görüyorum. 

AN'lann geçen, (güzel) tecellisine gelince: Bunların da soluk ve 
sararmış bir sıtmah hatırasından başka bir şey olmadığına ve geçen 
güzelliklerin, bir ikinci defa karşıma değil, semtime uğramasına teham
mül edemiyorum. (Kamelya) bile bir defa koklanmalı: için yarablmış
br .• 

Fakat 8run en güzel tarafı hiç ıüphesiz, en, boy, ve hacım suretile 
tethia edilemiyen tahsiyeti ile, bilhassa zaman mefhumu içinde kırdı
lı S O R' A T T 1 R .•. 

Şinaai REVl 

YENi A.SIR 

ŞEHiR HABERLERi 
Çekirge 
-*Müc:adelesi için bir 

toplantı yapıldı 
Egede yapılacak çekirge mücadelesi 

için dün Ege ziraat mücadele reisliğinde 
B. Nadir Uysalın riyasetinde bir toplan
tı yapılmıştır. Toplantı vekAletçe çekir-

Koşular bugün başlıyor 
Bugünkü koşularda hangi atlar 

derece alabilirlar? Tahminlerimiz 
ge mücadelesine memur edilen Dörtyol ilkbahar at ltoıulanna bugiin öğleden Fnori: Doru, Kurd'dur. 
mücadele müdürü B. Eşref ve Manisa sonra Kızılçullu koıu sahasında baılana- Üçüncü koıu: dört ve daha yulca :yıraf
ziraat müdürü B. Ali Akkan iştirak et- cakhr, Koıu programına göre yapılacak taki yerli yarım kan lngiliz at ve kısrak
mişlerdir. Mücadele için icap eden ter- yarışlar §onlardır: !arına mahsustur. ikramiyesi 2 75 lira, 
tibat alınmış ve malzeme mücadele sa- Birinci koşu: Üç y&fındaki yerli yarım mesafesi 1800 metredir. 
halanna sevke başlanmıştır. kan lngiliz taylarına mahsustur. ikramiye- Favori: Ceyô.n ve Lühbar'dır. 

2 Nisan Pazar l!ıJJ9 

1 Kuvvete 
Dayanmak 

----tr·---

Avrupanın takip 
Edeceği yeni 
Politikanın 

Temelidir 
-*-

HAKKI OCAKOCLU 

Şayi olduğu gibi bütün mıntaka çe- si 320 lira, mesafesi 800 metredir. Bu Dördüncü koşu: yerli haliı kan inal· - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİl''EDE -
kirge istiHlsına uğramış değildir. Sürfe- koşuya Nirvana, Mis Caskon, Yıldız, liz at ve kısral<lanna mahsustur. lkrami-
ler en k1'a bir zamanda temizlenecektir.

1 
Tunca, Mercan, önkes, Suna, Yılmaz, yesi 340 lira, mesafesi 1600 metredir. yanın azimkarane mukabelesi, gafil -*- Akın, Alev, Frufru ve Tığ iJtirak edecek- Bu koşuya üç hayvan iftirak edecektir. avlanmamak için, harp hazırlıklannı 

FUAR İŞLERİ tir. Favori: Tumru'dur. arttırması dünya umumi efkarını ho-
Belediye rei'i Dr. Behçet Uz, dün Favoriler: Tığ, Frufru ve Alev'dir. Beşinci koşu: yalnız halis kan arap at yecana düşürmekten hali kalmamış-

belediye fen heyetinde fuar plfuıları ikinci kotu: Hiç koşu kazanmamış, ve kısraldarına maksustur. ikramiyesi tır. Tam bu sırada Çemberlaynin ses! 
üzerinde görüşmelerde bulunmuş ve di- üç yaşındaki taylara mahsustur. lkrami- 2 75 lira, mesafesi 1600 metredir. Altı işitiliyor. 

rektif vermiştir. yesi 300 lira, mesafesi 1400 metredir. hayvan iştirak edecektir. İngiliz başvekili, evvelki gün öğ--*- Bu koşuya üç hayvan iştirak edecektir. Favori: Oktav ve Bahtiyardır. leden sonra avam kamarasında söy-

MUALLİM rAYİNLERi !ediği bir nutukta, Lehistanın hayat 

İzmir ikinci erkek lisesi riyaziye öğ- 81. r ko·· ylu·· Lı· manımız a ve istiklali taarruza uğradığı takdir-
retrnenliklerine Erkek lisesi Riyaziye de lngilterenin Polonyaya kat'i şe-
öğretmeni Sıtkı ve Cemil Omaç, İkinci kilde yardımda bulunacağını tasrih 
Erkek Lisesi coğrafya öğretmerıliğine -tr eyliyor. 
Erkek lisesi tarih. coğrafya öğretme- Kemalnaşada Bir ayda gelen İngiliz başvekili bu beyanatında 
ni Hüsnü tayin edılmişlerdir. r' giden vapurlar Fransanın da ayni düşüncede oldu--*- Başkasma kaçan 1939 senesi l\hrt ayı içinde İzmir ll- ğunu ilaveyi ihmal etmemiştir. 
i z M i R karısını bıçaklıyarak manına gelip giden gemilerin milliyet- Avam kamarasında dıı politika 
Limanından öldürdü... !eriyle sayılan ve tonilatolan yelcllnu hakkında müzakerelerin açılmasına 
mevsim içinde Evvelki aktam saat 16, 15 de Kemal şudur : pazartesi günü intizar edilirken 

iJar Pata kazasmm üzüm köyünde bir cinayet Türk 118 adet 43.279 safi ton Çemberlaynın bu ant ve bekJenınİ-
~dantalar b~~~esine göre olmuştur. Mahallin.den aldığımız maJQ. Alman 6 • 6.510 • • yen beyanatının, bütün ihtimaller 

. a"':" tarihin ' mat ıu merkezdedir: Amerikan 1 • 3.037 • • gözönünde tutularak, yeni ernrivaki-
ınevsım iptidasından 25 mart • O·· .... ·· d M taf '- O ü Fel----1- • 5669 k -'---~'l . ınlek tl zum .. oyun en us a .. w mm eıııenıı; .. • • • • lere meydan vermeme mıuuıaaı e 
kadar limanmuzdan dış me e ere Cül· ·· ı· b" '--dı d V L Re '-~"- 11 30 • 0~ I h ' d .. . . dilmiştir So sum ev ı ır .... n ır. e ıı;ocası - .wguu; • ...,., • • yapı dığı §Üp eaız ir. 
71350 ton üzlim ihraç e · n cep Şahinle geçinememektedir. Bu köy tsveç 3 2.444 • • N tekim Be !in m tbu tı b be 
hafta ihracatı 358 tondur e r a a u -

. . . . . ' 106 kadını, evli olduğu halde son günlerde İtalyan 18 • 20.748 • • yanatı yersiz bir tezahür -klinde 
Mevsunın ıncır ihracatı 41 tonu b ka b. d ka K dının ka Ma ı 518 ,.... 

bulmuştur. Son hafta i inde 148 ton in- "' .. ".
8 

ama ~tı~·-· a . ç- car ' ' • tefııir eylemekle beraber Polonya hu-
. . dil-'"''· . ç . k d ması uzenr., sorgu hakımlıgınce tahkilca- Norveç 4 • 8.464 • • dudundaki tahoidat haberlerini telt-

cırılanıhraç e ~ihr~~. Şımdiyebala ar yba- ta batlanmıştı. T ahlcikat yapıldığı 11rada Romanya 3 • 5.652 • • zipte istical göstermektedirler 
p pamuk acatı 32145 yaya a- . 1 o . c··ı 2 893 • 
.• karakol cıvarında do aşan mmü u • Yugoslavya 2 • · • • B ·· lerd p 1 h • · 

lig olmuştur. .. ,_ R .,_... . taa y 
10 5 317 

ugun e o onya arıcıye na-
aum, .. ocaaı ecep ,,....ının rnızuna unan • · • Alba Beck il l "!iz Jar Son hafta içinde 915 balya pamuk ih- • R hamil ld • b"--LI p 2 410 zın y e ngı nazır ı . . ugrarruı; ecep o ugu ,_.... a anama • • d ed ek ,, __ L 

raç edilmiştir. . . L d • 1 __ ._ * arasın a cereyan ec muzıu.ere-. eşını ıı;arrun an agır surette yara ıyarıuo - - kadde ·· · 
Son hafta içinde Italyaya 125 fıçı (39 ·ıd·· .. .. B ler Avrupanın mu ratı uzerınde 

ton) zeytinyağı, ve İtalyan adalarına da ° K0'°:'1uttu~ 1 Jf•d . d ,_ İr m eza fCI müessir olacak günün en mühim ha-
asul . ~"-'""'" atı ya"a anmıştır. a eaın e, ..arı• dia • lmak d • · · ak 

Gltml'lllısliz glrecelı 
potcualarm eusafı 
ıesbıt edUdL.. 

429 çuval f ya ihraç e~~·· Fa- b--L-- ,.__ d .. 1 ll't esı sayı egennı taşım ta· 
ıının ~ına ..,.muın an mu eve • 50 .. 10 olarak G-"'ÇMENLERE sulya fiatlerinde iki kuruş bir yükselme ü 1 b . . • .. , . ti' ~ dır. 

V ka d l teess r e u ıtı yaptıgını ıoyıerruı r. M_ ... ._ Udi 
Ve-nece ... b••ftd~ıar y o unmuştur. T LL '- li 1 k ul -emeye ver Bu müzakereleri takip edecek rK K - -., anıı.i..ata ad "yece e on mu,tur. mal M ad 
UA cak Aldığımız Gmata göre ~151 - avam kamarasındaki ıiyast münaka-açlanmıya Kubfftiy lfltlfall -*- llyesi şayanı dikkat bir hMlseye el koy- talar Avruparun çok karı•ık olan du-tl"&llm kurutmada lmUamlmak üzere Sıhhat vekaletinden vi!Ayete gelen bir Evvelce bugün yapılacağı bildirilen M ' dis iridir Faka adli • 

1 ersin Vapuru muştur. Ha · e es · · · t yeye rumunu biraz aydınlatmag"a çok yar-bu sene _,. _ _,,......,,_ olarak memlekete tamimde, 3242 sayılı kanun mucibince Kubilly ihtifali görülen lüzum üzerine 
"~™- henüz intikal ederek dava safhasına da- dım edecektir. 

girecek potasalann evsafı ziraat vekAle- göçmenlere ve şarktan nakledilenler• tehir edilmiştir. İhtilalin yapılacağı gün, Fırtınada 400 sandık lıil im 
tinden villyete bildirilmiştir. Yurda so- dağıtılan tohumluk buğdaylann yenme- bilahare bildirilecektir. • . 0 uştur. Artık anlaşılmıt bir hakikat ha-
kulacalı: potasalıırın. karbonat dö potas mesi için bazı yerlerde gazyağı karboll- portakalı denıze attı Bundan iki yıl önce Akhisarda Orta lindedir ki milletler dıı politikalan-

K A y İzmire gelen Mersin vapuru süvarisi, okul resim öğretmenliği yapan 8 · Al- na sarahat ve vuzuh vermek mecbu-..,&•fon yüzde 75 ten aşağı, karbonat dö ııeum, arap sabunu, katran \"e lizolle V fikası 
E"'İX ... ENLER KUR~U ticaret mahkemesine müracaaUe bir kurtun re • ağır surette bastalanı· riyetindedirler. 

Sut mikdan yüzde ondan fazla olmıya- il.açlandırıldığı, halbuki bu sureUe ilAç- V ,.. . . ... Prova di Furtuna raporu istemiştir. Va- yor .. Çocuk dogurma esnasında ıstırabı . 
oakm. Pota.salamı terkibinde IDdrobit !anan tohumluk buğdaylann intaş kabi- Kızılçullu köy muallim mektebınde, ka ürettebatının if d f 1 1 Dokt 

1 
""'" dikl 

1 
Bu sarahat ve vuzuhun açık temı-.. .. . .. purun ptan ve m a e- az a aşıyor. or ann g~...,r er • 

dll Sut ve Hidrosit dö Potas, suda eri- liyeünin ehemmiyetli nisbette azaldığı dun koy eğıtmerıler kursu törenle açıl- 1 . ür t dil k L•- celse akı:! 1•• Uz • ••--•-- hastanesin nak natını da ortaya koymaga mecbur-. . .. . . erme m acaa e ere wr e- .uzum erme ıYuuu.:sa e .. 
m1yen maddeler mlkdan binde birden •nla:ııl•ralı: tohuınluklann iliiçlanmama- ~ ve kursa yüz elli egıtmen kabul edil- ~"-'" . te il erilmiştir 1 dili" Orada :ı.t.<ı\ b' ll d durlar . 

.ı:..ıı-:...... . . T drisat 9 d edecektir ~~ ve ıs n en rapor v . e yor. m~~ ır ame ye en .. .. . 
fazla olmıyacaktır. sa lüzumu bilU.:..~~. ~tir. e ay evam . Mersin vapurunun, fırtınaya tutularak sonra bir yavru dünyaya getiriyorsa da Ç_?k .. m~p.hem olan dostluk sozlerı 

EDEBJYA2': ---······· 
B4r gün, l/İft<! gönlüm ""' bir hüzıı. ile malılu, 
Scptımdı çıkıp Topkcıpıdıı• kırl<ırcı doğnı .• 
Y spnık!an,. artık aııranp ıolduğıı 4ndı; 
P:11lill •on1' mevsim, o soluk yilzlil h4Z4ndı .. 

Geçtim, 11ıkılan, devrilen ankaz arasından; 
Yatih deııilm 111ldınmm hatırasından, 
Ancak şu gö~en kale, mezarlar gibi kalmıf ..• 
Tcrih deNlen bilgi, i1'4ndım ki, masalm'§I ... 

Durdum da biraz, sonra uzandımdı yolumda; 
Geçtim o harap surları, bir tablo solumda, 
Binlerce uzun servi kuıatmıştı civan; 
Saklardı yeşil dalla" üstünde bahan. 
Koıınunda buııun, bir se11gi 11ok, uykıı<Lı varlık; 
Sem uğrağı, f8ni beıerin, İ§te mezarlık! ...• 
Son durduğumuz nokta bizim, İ§te bu yerdi/ .. 
Yollarda çimeni, tuprağa bir 11a11ğı sererdi; .. 
Y cprcıkLır cmun üatüne hep gölge 11a11ar!ıır.~ 
Her yerde görünmekte beyaz taşlı mezarlar; 

Masal ··KARDEŞİM 
HttSEYiN AVNİYE •• 

Yok bazı.tınm fesleri, bir çoklıın fem; 
Süssüz kimi, !etkin kimi çepçevı·e kaf eıli,. 
Bir kimaeyl bekler gibi, dimdik duru11orlar; 
Yaldızlı satırlarla dua yalvan11orlar ..• 

Artık oturup bir 11ere, hülyalara daldım, 
Ruhum ve düşüncemle hemen b<ışbafa kaldım 
Vahdet beni ikaza bulup işte vesile 
Meşguldı.ı dimağım ölümün felsefesiyle 
Bir cendredir ruhumun üstünde ha11atını 
Onda geliyor hep bu mükvves heve•atım 
Sırtımdan o pis varlığı bir fırlatıp atsam 
Girsem bu yefil gölgelerin k01/1'U1'4 yatsıını. 

B~ kcındık!annıın hepsi yalanml§ 
Bilirim ki saadet denilen §efl, hezeyanmış 
Sevmek ve sevilmek, yaşamAk, hepsi de boı şe11 
Y ııtmak bu yefil serviler altında, ne hoş şey .•• 

HAŞIM SAMI 

BUGÜN 
•• •• 

KULTURPARK 
SİNEMASI 

Mulıtere.ın müdavimlerimizin seve seve seyredeceği iki 
Muhteşem filim takdim ediyor 

ÇARIN CASUSU 
Polonyahlann istiklal uğrundaki mücadelelerinL.. Viya
nadan başlayıp Çipar saraylanna kadar giren bir casusun 

heyecanlı macera!ll.,,, Müessir bir aşk hikiyesl.. 
OYNIYANLAR 

V/LIAMPO VVEL LOISERAINE 
Bütün dünya dillerine tercüme edilen meşhur Polis hafiyesi 

ŞARLOK HOLMES 
Hayatı - icraatı. ...• VE MtlTHtŞ MACERALARI ... 

İLAVETEN FOKS JURNAL 
SEANSLAR : ŞARLOK HOLMES : 3 - 7 ÇARIN CASUSU 5 ve 9 DA .. 

CUl\lARTESl, PAZAR GtiNı..Eııt saat 12 DE ÇARIN CASUSU İLE BAŞLAR ... 

müvazenesini temin için yolda 400 san- maalesef hayata gözlerini yumuyor. bugunun ılacı olmaktan ç~ıştır: 
dık portakalı denize attığı neticesine va- Ölen kadın Manisada defnediliyor ... Dostlukların hudutlarının çizilmesı 
nlmıştır. Aradan bir müddet geçtikten sonra ad- zarureti vardır. Bunun da biricik yo--*- liyeye haber verilmeksizin mezar açıla- lu askeri ittifaklardır. Barıtt kurtar-
ORDU MENSUPLARI rak ceset Akhlsara naklettirillyor. ?1~ sev~isi, ~evt müz:ıh~rı;_tler 
pe aftefef'lnfn tedavi.si Akhisar hükümet doktorluğunun ha· ı~d.ıası mılle~erın ha~at ve ıatiklille-
s hha ._., . . . ber alması üzerine ruhsatsız bu işi ya- rını korumaga yetmıyor, 

ı t ve ...... etinden vi!Ayete gelen hır . . • . . . 
1 tamimde d lan ailelerinin pan mezarcı suçlu olarak adliyeye ve- Hayat ve ıstiklalı korumak ıçın 
1 or u mensup ve ·1m· . k d""k k 1- l" ş· eli lıastalıkJ.annd ask .... tab" bul rı ıştır. an o me azım ge ıyor. ım 

a, en ıp urunıyan ili tl' b fedak• 1 ' · 
rerlcrde mahallin hUkümet tabibi tara- -*- m e er u son ar ıgı tayın ey-
fından ücretsiz !arak te T • h !emek ve buna göre kararlar almak 

o muayene ve - avzı ki" dedi 1 davi edilmesi icap ettiği bildirilmiştir. mev ın r er. 
-::--..,-111 Tehlikelerden korkmanın fela.ket-

Su Şirketinin El kt • k •• b !eri önlemeğe kafi gelmediği yakin 
Satın alınması e fi mu a- hadiselerin tecrübeleri ile anlaşılmıı-
su şirketinin satın alınmasına ait for- ya a m eselesı· tır. Ancak tehlikelere göğüs vermek 

malitelerin ilerlediği Ankaradan akse- belki çok zayıf bir ihtimal halinde do 
den haberlerden anlaşılmaktadır. Şirke- Evvelki gün Istanbul muhabirimiz olsa yarını kurtarmağa yardım edebi. 
tin ve şirkete ait tesislerin vaziyetleri Izmir elektrik şirketinin mübayaa mü- lir. 
tesblt edilerek bir raporla vekAlete ar- zakeratının yakında başlıyacağına dair Memnuniyete §ayan nokta şurası
zedilmi.1fir. Nafıa vekilimizin beyanatını bildirmiş- dır ki hem.en hemen bütün Avrupa 

• Çetin cin 
ti. Şirketin hukuk müşaviri Bay Musta- milletleri bu hakikati anlamış ve kav
fe. Nurinin An karaya hareketi müba - rarnıı bulunuyorlar. Devam eden si
yaa müzakeratı ile alakadar görülerek yasi kaynaşmanın hedefi bir gayesi 
dün de bu yolda bir haber gazetemizde istihsale matuf bulunuyor. 

Cüretkar hırsız 
yer almıştı. Avrupanın takip edeceği yeni po-

Sa!Afıiyettarların temin eylediğine gö- litikanın temeli kuvvete dayanmak 
l"e bay Mustafa Nurinin Ankara scyaba- olacaktır ... 

Manisa Emrazı akliye 
hastanesinden 
kaçmıştır .. 

ti şirk:tin. mübayao.siyle ka~yen alaka~ HAKKI OCAKOGLU 
dar değildir. Ve mübayaa müzakerelen 

için henüz resml bir davet te vukubul- -------------

-BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA-
adamdır. Girdiği mağaza ve evlerde 
evve!A uyku çektikten sonra faali
yete geçerek yükte hafif pahada 

mamıştır. 

Keyfiyeti tavzih ederiz. 

-*-DAMIZLIKLAR 
ağır olarılarını çaldıktan sonra bu - Baytar müdürü yakında Karaca bey 
rasını terketmektedir. harasına giderek Ziraat vekAletinln ten-
Çetincin geçen hafta hapishanede Eip ettiği iki Montafon boğası satın ala

temarüz ederek asabt bir hastalık caktır. Bu iki boğa, tecrübesi yapılmak 
emareleri göstermi§ ve deliliğinde lizere Ödemişte İsmail Efe çiftliğine ve
ısrar etmiştir. Bunun üzerine Iz. rilecektir. 
mirden, muayene ve mll;abede -*-
için Manisadak! emrazı akliye ha.!- BİR MEMUR 
tanesine nakledilen bu yaman hır- BERAEr Erri 
sız, nasılsa bir kolayını bularak Vazifesini ihmal suçu ile ağır cezada 
kaçmış ve ortadan kaybolmuştur. muhakeme edilmekte olan Adliye ema
Manisada kaçan bu adamın yaka- net memuru B. Nainıin auçu sabit gö
lanması için icap eden tedbirler rülmediğinden beraetine karar vcril-

:········································ • 

= IBRAHIM 
VE 

NEMRUD 
Din Tarihinin -

En heyecaıılı ve en meraklı 
bir saOıası 

Pek 
. ................ .. 

Yakında E -•YENİ ASffi• sütunlannda 
okuyacaksınız .. 

• . 
• . 
• • • • 
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Türk - lngiliz 
Dostluğunun tezahüratı. 

--~-~--~~~-~-~~~~ 

Lord Halif aks ve Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlunun mesajları 

•••• 1 

j 8. M. Meclisinin 
Yarınki toplantısı için 

büyük hazırlık var 
Istanbul 1 (Husust) - Şehrimizdeki 

mebusların ekserisi akşam Ankaraya 

J af tmişlerdir. 

Ankma 1 (Haaaai) - Büyük 
Mület Meclisinin muvakkat riya
set divanı azalıklcuına aeçilen en 
6neç azalar araıından Benal Arı
man (iz.mir), dokto• Fatma Me
milı (Edirne), Melihc; Ula• (Sam
nn) vardır. Meclisin yarınki açı
lif celaesi için büyük haz.ırlık var
dır. Milli Şefimiz.in nutku büyük 
mınalı ve alakcı ile beklenmekte
dir. 

Istanbul 1 (Hususi) - Nafıa vekili 

muştur. j 
Yeni cümhurreisiniz general İsmet 

B. Ali Çetinkaya bugün de tetkiklerine 
devam etti. Sabah SiH'ıhtarağa elektrik 
fabrikasında, yeni kazan dairesinin te

İnönünün majeste kral altıncı Corcun ı 
taç giyme töreninde Türkiyenin mü
messili sıfatiyle vaki olan ziyaretini ve 
ekselanslarının burada gördüğü itibarı 

l mel atma merasiminde bulunmuş, ak -
şam ekspresle Ankaraya hareket ctmi~
tir. 

hatırlamak?a bahtiyarız. 

Her iki memleketin menfaatlerinin de 
hiç bir yerde birlikte tcsadüm etmemesi 
mesut bir hadisedir. Yeni Türkiyenin 
bugünkü hükilmct tarafından tesbit 
edilmiş olan esaslar dahilinde inki~afı 

hu inkişafa elinden gelen yardımı yap
ınağa ha1.ır bulunan Büyük Britanyada 
ancak hüsnü suretle karşılanabilir. 

inhisarlar umum 
müdür iiğü 

1 
Ankara 1 (Telefonla) - Inhisarlr 

umum müdürlüğüne Adnan Halet Ta..__ 
pınar tayin edilmiştir. Yeni umum mü
dür takriben be.'? senedcnbeTi inhisarlar 
umum müdürlüğü tütn iş1eri müdürlü-

Esasen, malômunuz olduğu veçhile, 
mali yardımda bulunulmuş, ve Büyük 
İngiliz firmaları tecrübe ve bilgilerini 1 
'rürkiyenin hizmetine tahsis etmişlerdir. 1 

1 

~nil idare etmiştir. 

---=---

devam edeceğine ciddiyetle güvenmek-
Yürekten gelen böyle bir iş birliğinin l f u•• m h U rrest• 

B . .Şük"rii. Saraçoğlu te ve emniyetle inanmaktayız. 
Ankara, 1 (Telefonla) - Bugünkü Türkiyeye sürekli bir refah temenni ski cümhurreisi Lube 

Ulusun İngiltere için çıkardığı fevkala- ederim.• için dikilen Abideyi 
de sayıda İngiliz hariciye nazırı Lord Yine Ulus gazetesinde hariciye vekili- dilerim.ıı bugün açıyor.., 
Halüaksın mesajı şudur : . miz B. Şükrü Saracoğlullun da bir me- Ulusun fevkalade nüshasında İngil- Faris, 1 (Ö.R) - Reisicümhur Leb-

•Ulusun fevkalade ilave nüshaların- sajı intişar etmiftir. terenin sabık Ankara elçi5i Sir Persi rün, refakatinde ba:.wekil ve dahiliye 
dan birisini Büyük Britanyaya tahsis Hariciye ~ bu mesajında şöy- Lorenin ve Londra büyük elçim.iz bay nazırı olduğu halde Montelimora gide
etmek kararını bütün kalbimle selamla- Je demektedir ; Tevfik Rüştü Arasın da birer mesajı rek orada eski reisicümhurlardan Lube 

rım. •Her biri AtfUpanın bir ucunda yer vardır. için dikilen Abideyi yarın açacakbr. Bu 
Bu memleket, Türkiyenin milletler bulan bu iki sulhçu devletin dünyadaki Bunlardan başka İngiliz harbiye na- münasebetle devlet ve hükümet reisleri 

arası meselelerdeki görüşünü kendi gö- vazifeleri di~ bir nQktai naum1am da ıınnın İngiliz Ordusu, İngiliz hava ~ farafınöan radyo ile yayılacak mühim 
riişlerine çok yakın ve benzer bulundu- mUtıenuırdır. Sulhperver İngiltere naSa1 armın İngilterenin hava silahları, İngi- nutuklar söylenecektir. 
tunu ve iki memleketi birbirine bağlı- ki denli 8f1n ülkeler ile kıtamız arasın- liz sosyal yardım nazırının İngilterede _, __ _ 
yan hakikt dostluk bağlannın mevcut da bir rabıta vazifesini görmekte ise ..,aı yanhm, Amiral Herbert Rişriıon
olduğunu esaslı surette bilir. Türkiye de Avrupa ile Asya arasında dua İnailiz. bahriyesi, Londra ticaret Fransız ayan ve 

mebusan meclisi 
Yalnız bugilnün değil, bütün zaman- bir bej tefkil eylemektedir. Bu iki .ro- odam ret.inin İngiliz makineciliği hak

ların en bUyttk simalarından birisi v Um tezahUrilnde de mesut bir milpbe- lmida yaiılan ve aynca muhtelif ve 
modern T:Urk:iyenin k batalı~-• İngiliz muharrir ve mütahas.;ıs.. 
olan rahmetli sevaill §eliniz Atatüridin Hariciye vekili mesa~ şu cümle ile lannın mak81e1eri vardır. Bunlaiın he 
ölümU karşısında Büyük· Britanya TUrk bitiriyor : 1 si de İngiliz - Türkiye dostluğunu Jtuv .. 

ıteislctimhar lntlbabı 
için Ç&l'f8ll'ba gönü 
toplanacaklar milleti ile birlikte elem ve matem duy- •Bilyük Britanyaya sürekli saadetler 1 vetle tebarüz ettirmektedirler.: ! 

itler ve Musolini 
Faris, 1 (Ö.R) - Mebusan meclisinin 

toplantısı 11 mayısa tehir. edilmiştir. Me
busan ve ayan meclisleri gelecek çar
ş:ım ba günü reısicümhur intihabı için 
Versayda toplanacaklardır. 

Dün birer nutuk söylediler 
2'RAKYADA 
Ziraat lıursu talebetl!rı 
Edirne, 31 (Hususi) - Ziraat kursu 

tr.lebesinden bir grubun Kırklareli ve 
Vize çevresine giderek aşıcılık ve bu
dama tatbikatında bulunduklarını bil-

Faris, 1 (Ö.R) - Bugün Mussolini ve 1 ;pazarlık mevzuu yapamaz. Nasıl ki, 
Hitler beyanatta bulunmuşlardır. 1 mevcudiyetini de hiç bir suretle pazar-

Düçe Palermo şehrinde bir hava bk mevzuu yapmak niyetinde değildir .. 
t\ssünü açarken İtalyanın müstemleke Diğer taraftan Şansölye Hitlerin Vil
mUddeiyatma işaret etmiş ve demiştir ı hclmshafen nutku, meçhul sebeplerle, 
ki : 

• - Biz.i durdurmağa kalkışmasınlar. 
Bir millete sahası kafi gelmezse onu na
sıl olsa ele geçirmesi lhımdır.• 

Diğer taraftan •Belazyone Enternas
yonale• gazetesi Fransız - İtalyan mese
lesine tahsis ettiği bir makalede bermu
tat •Hayati saha• nazariyesinden bah
setmekte ve Fransaya şimdiki hareket 
hattında ısrar etmemesini tavsiye eyle
mektedir. 

•İtalya ne dostluğunu, ne mevkiini 

-----·-

radyo ile yayılmamıştır. Daha doğrusu, 
radyoda söylenen ilk cümleler birdenbi
re kesilmiştir. MalCımdur ki B. Hitlerin 
hiç bir beyanatı, kendisi tarafından tas
hih edilmeden evvel, neşredilmez.. Ha
vas ajansı B. Hitlerin nutkunu şu su
retle hülfısa etmektedir. 

•939 senesinde Nürembergte yapıla
cak olan nasyonal sosyalist kongresi bir 
sulh kongresi olacaktır. • 

B. Hitler İngiltere ile alay etmiş ve 
Almanyaya hücum maksadından bahse-

BUGVN 

Elhamra Sinemasında 
Müsabakanın 5 inci haftası fel'ellne 
DtbiYANIN SEKiZblCi HARİKASI 

Sinemacılık aleminin bugüne kadar vücuda getirdiği en büyük 

SANAT MUCİZESİ 

KASIRGA 
'l'VRKCE SÖZLCI FRANSIZCA SÖZLV 

BAŞ MÜMESSİLİ 

DOROTHY LAMOUR 
EHEMMIYE'l'LE NAZARI DJKKA'l'E : 

Türkçe ve Fransızca her iki lisanda da takdim edeceğimiz bu muazzam 
filmin TÜRKÇE NÜSHASI : Cumartesi ve pazar bütün seanslarda v~ di
ier cünler yalnız 4 ve 9 seansında gösterilecektir .. 
FRANSIZCA NÜSHASI : Cumartesi ve pazar hariç olmak üzere diier 
cuma, puartesi, sah, çarşamba ve pe11e111be günleri 1.30 ve UO da ı• 

derek demiştir ki : dim1iştim 
•Almanya İngiltere ile bir deniz an- Edirnenin Kıyık bağlarındaki hizmet-

laşması imza ederek sulh arzusunu gös- leri biter bitmez bir hafta sonra yine 
tcrmiştir. Fakat sulh a:zusu iki taraflı müdürleriyle birlikte Uzunköprü, Ke
olmalıdır. Eğer bu arzu lngilterede mev- §an ve Çanakkaleyc giderek Ahlat, zcy
cut olmazsa sulhun pratik temeli bcr- tin deliceleri aşı ve budama işlerini gö
taraf edilmiş olacaktır.• recek olan talebeler bir ay sonra da 

B. Hitler bütün milletlerin kat'i ola- mandıralara dağılarak geçen yıl olduğu 
rak ittifakı ihtimaline inanmaktadır. gibi üç hafta kadar sütçülük, peynircilik 

•Bilirim ki, demiştir, yabancı memle- tatbikatı göreceklerdir. 
ketlerde Almanyayı sevmezler .. Fakat--------------
hiç olmazsa ona hürmet ederler.a 

Vilhelmshafen, 1 (Ö.R) - Şansölye 
Bitler sabah gelerek 35 bin tonluk ami
ral •Tcrpiç• zırhlısının denize indirilme
si merasiminde hazır bulunmuş ve ak
şam saat 17.30 da belediye meydanında 
toplanan halka bir nutuk söylemiştir. 
Nutkun resmt metni ancak 4 - 5 saat 
sonra neşredilecektir. 

Fransa 
Tokyoyu 
protesto edecek 

ENTERNASYONAL 
VE 'ÖNİVERSEL 

ParisFuarı 
Bütün dünyanın iş ue 

ticaret merlıezidir 
S.SOO Ekspozan 

2.000.000 ziyaretçi 
13 mayıstan 29 mayıs 1939 a kadar de

vam edecek olan r ARİS fuannı ziyaret 
ediniz" .. 

Faris, 1 (Ö.R) - Çin denizinde, Hin- Fuar ziyaretçilerine pek çok seyahat 
di Çini açıklarındaki Spratli adalarının kolaylıkları gösterilir. Bunun için yalnız 
Japonya tarafından ilhakı meselesi na- fuara işfuak kartını himil olmak kifi-
1.ırlar konseyinde görüşülmüştür .. Fran- dir. Bu kart İzmir Fransız reneral kon
~ Tokyoda bu hareketi protesto etme- solosluğundan temin olunabilir. 

1 

ğe mecbur kalacaktır. Pa. Ça. Sa. 3 1 - 15 
ı;. 1. ili :M'RZ WWT.:T.ZVJlF'~---· 2 W. 

BUGVN Yeni Sinemada BUGVH 

İZMJRDE JLK DEFA 
N IS SERİ 30 KISIM BİRDEN ~ 

. . ~ 
Sinemacılığın HARiKASI GANGSTl!:.R filimlerinin ŞAIIESEm ... DEHŞET .. 

VAHŞET ..... KORKU ... BİR FİLİM 4.30 SAAT . . ~· .. . 
OLDUREN ORUMCEK 

TÜRKÇE FOX JURNAL 
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BU HAFTA: 

SEANSLAR : 10 - 2.30 - 7.00 DE DIKKA 1! 

& 95 J .SJ --
SON HABER 

Türkiye - Amerika 
Ticaret anlaşması dün imzalandı 

Ankara 1 (Telefonla) - Türkiye - Amerika ticaret anlaşması bu 
gün hariciye vekaletinde hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu ve katibiu
mumi Numan Menemencioğlu ile Amerika büyük elçisi tarafından 
imza edilmiştir. 
Anlaşma her iki memlekete karşılıklı bazı menfaatler temin ve bir 

takim müstahsalat ve mamulatı mütekabilen gümrük tenzilatından 
istifade ettirerek iki memleket· arasındaki ticari münasebatm hacmini 
artırmak gayesini istihdaf etmektedir. Anlaşma 5 Mayıs 1939 da me
riyete girecektir. 

Fransadaki lsp'1nyol mültecilerinin 
memlektlerine iadesi • • 

ışı 

Paris 1 ( ö.R) - Hariciye nazırı, F ransadaki lspanyol mültecileri
nin memleketlerine iadesi meselesi hakkında Fransa sefiri Mareşal 
Petenin ispanya! hariciye nazırı generalHordana ile mülakatı hakkın
da nazılar meclisine malumat vermiştir. Burgosta bugün toplanacak 
olan nazırlar konseyinin F ransanın bu husustaki meşru taleplerini 
tatmin etmesi beklenmektedir. Su takdirde mülteci kafileleri gerek 
karadan, gerekse denizden ispanyaya iade olunacaktır. 

Paris 1 (Ö.R) - Fransanm Bükreş orta elçiliğini büyük elçilik de
recesıne yükselten bir emirname reisicümhur tarafından imza edil
miştir. 
--------------~--~-~~-~ 

Fransa .. Romany_a 
Ticaret anlaşması nıiinasebetiyle 

B. Tataresko'nun beyanatı 
Paris 1 {Ö.R) - Rumen - Fransız ticaret anlaşmasının imzası mü

nasebctile Romanyanın Paris sefiri B. Tataresko şu beyanatta bulun
mmıtur. imza ettiğimiz mukavele Fransız - Rumen ekonomik müna
sebetlerine yeni inkişaf imkanları bahşetmektedir. Romanya, ziraat 
ve maden mahsulleri için mahreçler bulmak ve köylülerinin henüz 
gayri kafi olan hayat seviyesini yükseltmek mecburiyetindedir. Bu 
maksadla istihsali artıracak tedbirler almağa karar vermi~tir. Rumen 
istihsalir.in genişlemesi yeni mahreçlere lüzum gösteren yeni bir vazi
yet ihdas etmiştir. Romanyanın, ayni zamanda, kıymetlendirmek is
tediği büyük madencilik ve ormancılık servetlerini işletmek için mem
lekete yeni sermayeler yerleştirilmesine de ihtiyacı vardır. Bu iş birli
ği sahasında Romanyanın arazisi üzerinde kimseye asla bir monopol 
hakkı vermediği ve asla vemtiyec~i şüphesizdir_ Ekonomik eaarot 
ergeç siyasi tabiiyet şeklini alır, hu sebeple Romanya ekonomik istik
lalini de siyasi istiklal ve toprak tamamiyeti kadar azimle müdafaa 
edecektir.» 

[jbı;adaki Itaıvan tahşidatı endişe 
verici bir mahiyet aldı 

Londra 1 ( ö.R) - Libyadaki ltalyan tahşidatının mevcut endişe
leri bir kat daha arttıracak bir mahiyet aldığı öğrenilmistir. Bilhassa 
Tunusa karşı mühim motörize kuvvetler sevkedilmiştir. halyan erka
nı harbiyesinin T rablustaki hazırlıkları ayni zamanda Mısırda sık sık 
uçuşlar yaratmaktadırlar. 

Belçikada mebus ~eçi
bugün yapılıyor • 

mı 

Brüksel 1 (ö.R) - Yarın Belçikada mebus intihabı olacaktır. Son 
günlerde büyük faaliyet sarfedilmiş ve muhtelif partiler en son mi
tinglerini yaı.ımışlardır. Eski mecliste 202 mebus vardı. Bunların 70 i 
sosyalist, 63 Ü katolik, 23 liberal, 20 si reksist, 16 sı nasyonalist Fla
mand, 9 u komünist ve biri müstakildi. Siyasi müşahidler yeni meclis
te Flamand nasyonalistleri ile reksistlerjn gerileyeceğini tahmin edi
yorlar. Umumi efkar, bilhassa Flamandlar arasında, Alman propagan
dasından çok şikayetçi olup buna karşı şiddetli tedbir alınmasını iste
mektedir. 

Amerika da Franko hükiimeti ile 
nıünasebet tesisine karar verdi 

Vaşington 1 (ö.R) - Hariciye müsteşarı B. Kordel HulJ lspanyol 
hariciye nazırına bir telgraf çekerek Amerika hükümetinin ispanya! 
hükümetile diplomatik münasebet tesisine hazır bulunduğunu bildir-
mişti~. • 

B. Hull gazete mümcssilJerine demiştir ki: Amerika hükümeti is
panyadaki bütün hadiseleri tetkikten sonra hu kararı vermiştir. 

Diğer taraftan reisicümhur Ruzvelt ispanyaya karşı silah sevkiyati 
ambargosunu kaldırmıştır. Amerikantn ispanyaya göndereceği sefir 
henüz tayin edilmemiştir. 

Madrid 1 ( ö.R) - Papa general F rankoya bir telgraf çekerek ka
tolik ispanyanın refahı hususundaki temennilerini bildirmiştir. 

ı·~A YY ARE Sineması TELEFON 
3646 

KATE DE NAGYC, JEAN MURAT ,.e 11 Yıldızın ibda ettiği 

Prenslerin Gecesi 
(NUİTS DE .t'R1NCES) 

Mevzu, dekor, temsil, tuvalet, mlizik ve dans zencinliği 
BUGÜN SEANSLAR: 1.30 - 4.00 - 6.30 VE 9.00 DA 
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Akhisar tütüncüleri 
·büyük darlık içindedir 

DOKTORUN KÖŞESİ: 
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Emekli General 
Deklerasyonun 

Dünyadaki akisleri 
büyük olmuştur 

••••••••••••••••• 

Susamak nereden gelir 
-~-

Ilkin, tabii sıcaklığın artmasından ni-

Kizım Karabekir'in 
HATIRATI 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - tekim bugünlerde gÜneş kendisini göste
rerek sıcaklığı biraz arttırınca, limonata 

::~teşebbüs münasebetiyle alkışlı- Ellerindeki tütünleri satamıyan ortak-
Taymis diyor ki : d ) 

, 
ve gazoz eatan dükkBnların camekanlan 
kalktı, su satanlar da artmıya baııladı. 

•Bu beyanatta salahiyetli bir defi var- )afJD borçları tecil e İ meSİ 
dır .. Nazilerin kullandıkları cebrü şiddet 

rr.etodları, beynelmilel münasebetlerde Vekaletten rica edilmiştir 
Fakat bunda sıcaklığın artmasından zi
yade bizdeki alışıklığın tesiri vardır. Şa
rabı ve birayı çokça içen memleketlerde 

-76- büyük ve küçük milletler arasındaki ih- onları kı, ve yaz içtikleri için mevsimin 

~, ...........................•..........• . . tuaflarm kaba kuvvetle halledileceği ih- tesiri az olur. Bibde bira veya şarap iç-
timaline bir ful için yer verecek olursa Kazanın m;.aril işleri ve köyler kalkınması için mele keyfini sarhoşluk keyfi değil, bir (Buradaki bir arkadaşınız benden izin 

almakaızın çal11ma zamanı bitmeden ev
vel kalkıp gitmiştir. Bu seferlik onu bü
tün erkanıharp zabitleri muvacehesinde 
gıyabında tekdir ediyorum. Bir da:a b~ 
kabahatini tekrar ettirirse daha agır hır 

i YAZAN: ! . . . . her seyin mahvolacağı kanaati artık saııledilen gayretler çok canlıdır - mayi içmek keyfi limonata ve su verdi-
uy~tır.. Polonyanın tamamiyeti ğlııden havalann biraz ısınması çokça su • • s GENERAL i 

• • 
mülkiyesini ve istiklalini kurtarmak için Akhisar (Hususi) _Nefis tütün ye-1 ikmal edilmiş bulunacaktır. . i~mek keyfine biraz da bahane olur. 
ateşli bir temayül yapılmıştır. Burada liştirmekle yurd içinde ismini duyuran 1 Ziraat : Köy kanununa tevfikan her Yoksa. 81Caklığın su ihtiyacını arttırması 
J..-ullanıhm ateşli kelimesi tamamen ye- kazamız son yılda tütün mahsulünün köyde birer nilmune fidanlığı yapılma· teı-den ileri gelir, halbuki bu kadar sı-

. . 
: Kazım Karabekir : 

rindedir. az değerle satılması yüzünden sıkıntı sı faydalı olacaksa da nümun~ fidanlı- caldık insanı henüz pek de çok terlet-
Deyli Telgraf şunları yazıyor : i~.inde kalmıştır. Kaza merkezinde İş ğından gaye, fidanlığa Fen Eri so~ mez. 

. . 
• • : .....•.....................•.•••.......• cezaya çarptıracağım.) 

Bu ağır muamele hepimizi müteessir 
etti. Harp halinde bir yabancı general hakkınğr kat'i bir emir de almadım. k.a
bütün Türk erkanıharp zabitlerini karşı- rar da vermedim. 
ıına divana dikerek bir mafevltimizi bize Ben - Balkan yolunu açmak için ne 
karıı tekdir hatta tahkir ediyordu. teşebbüsler var acaba} Enver paşa bu 

Kendisine de tahriri tekdir gönderil- hususta bir şey söylemiyor} 
miı olacakki Hafız Hakkı bey ertesi gün Hakkı bey - Avusturya erkanıharbi
vazifcsine gelmedi. Arada neler geçti bil- yesi Vidinin garbmdaki Tuna kısmile da· 
miyorum. Yalnız daha ertesi günü maka- ha Garptaki dağsilsilisi arasından bir ko
mınn gelmiı. Beni istediğini haber verdi- ridor açarak Bulgariqtıınla ve bizimle 
(er. Yanına gittim. Çok meyustu. Tabii doğruca bir muvasala açmayı düşünemi
ben de bir şey açmadım.' Benden Kara yorlar. Hiç değilse Tunadan veya kam
k.alesine dair harita ve malumat istedi. yonlıırla karadan bile nakliyat mümkün 
Haritaların kendiainde bir gece kalmru1ını olur. Bunu Enver paşaya söyledim. Al
ertesi günü geri vereceğini söyledi. Ben manlardıı yazdılar. Bakalım. 
de bir şey söylemedim. Hakkı beyde Ben - Her halde Sırbistan Demiryol
yeisle beraber bir yolculuk sevinci hisset- lan kamilen ele geçirilmedikçe bu teklife 
tim. Kars hakkında malumat istemesin- muvafakat edip temin etseler dahi Ro
d·en de kani oldum ki Hakkı bey Kafkas manyanın ııüpheli vaziyeti ve Sırplıların 
ceph~inde bir vazifeye gidiyor. Kendisi tekrar bu koridoru kapatmak ihtimalleri 
bana açmadığı için ben de bugün kendi- kartı ında sağlam bir muvasala elde edil
sine bir ICY ıöylemedim. miş sayılamaz. Bunun için taarruzi ha-

24 ( 11) Birinci teşrin 914 de Hafız reketlerden cephane meselesini de ileri 
Hakkı bey bir iki saat için yine makamına sürerek lcaçmaklığımız lazımdır. 
geldi ve Kars hal&..ındaki malumata te- Hakkı bey - Doğru 1 Hepsi 1 Doğru 1 
gekkür ederek haritaların bir kısmını iade Fakat gitte onu aen Almanlara ve En
etti. Galiba pek ketüm davranması em- vere anlat bakalım 1 
rini almııki yine bana hiç bir fCY söyle- Ben - Enver pıışa dinlemiyorsa siz 
medi. Mecburen ben şunları söyledim. de Talat beye yine baı vurursunuz. Mes-

•Başvekilin beyanatı ~u üade ec;li- Bank Zerbaok Tütünbak ve koopera- icap ettiği ve her köye ziraat muallimi- Tuzlu ve tatlı yemeklerden baıb kor• 
yor ki, Büyük Britanyanın hudutları tiflerln tütün :kicilerine verdiği para- nin yetişmesi imk8nsızlığı g~ önünde ku, heyecan ve keder de insanı çok n-
yalnız Rende değildir, ayni zamanda mühim bir kısmının tahsil edilmemesi tutularak köy kanunu tatbik edilen her satır. Hatta, pek ainirli olanlardan bazı· 
Vistoldadır .. Bu o kadar inat ile muha- y\Uünden bu yıl mahsulleri için krediyi köyde köylünün yine kendi görgülerine ları böyle, bir heyecandan sonra çokça 
!:ı1.a ettiğimiz bir siyasetin devriln:esi- kesmeleri iş sahasında bir darlığa sebep göre yapılacak fidanlıklardan~~~ su içmek ibtiyacını duyunca heyecan geç
dir ve biz, bu devrilmeği tasvip ediyo- olmuştur .. 9.000 küsur tütün ekicisinden edilerek geçen sene Sarraç -~glu k~~- tiği halde çok su içmekten vaz geçmez
ruz .. Volt - fas'ın en karakteristik h?t- 3.000 den fazlası kooperatif ortağıdır. de (28 dekarlık) sahada koyler n~.mu- ler. Kimisi durup durup su içer, lcimiai de 
ları parlamentoda olduğu gibi bütün I~- Geçen yıl 118 bin dönüm tütün ek.ilmiş- ne .fidanlığı kurulmııt~· B~ yıl k~yle- ağzının biç durmadan llllanmaaını ister. 
giliz efkfırıumumiyesinde de en genış ti.. Şimdi muhammen dönüm mikdan ı·e ait ol~k üı.ere 20 hın fidan dagıtıl- Uzun zaman aöyliyen kimselerin mese-

bir tasvibe ınaz.har olmuş bulunmasıdır. 43 _ 58 bin dönüm arasındadır. Koope- mıştır .• Onümüuieki yılda aşılı olarak IS profesörlerin ve hatiplerin çok auaa
İngiltercnin verdiği garanti, mütearrıza ratif ortakları iktısat vekMeüne müra- 86 bin meyva fidanı köylere dağıtılacak- dıklan • heılkler arasında- mcthurdur. 
kal"§ı bir tedafüi ittifakıdır. Taarruza caat ederek tütünlerini satamıyan or- tır ... Bu suretle .nlimune fidanlığından Onların susuzluğunu uzun müddet ağzı 
uğr.ıyan, tehdit altında olan memleket- takların borçlarının tecil ve taksite bağ- beklenil~ sonuçlar elde edilmiş ola~- açık nefes aldıklan için teneffü. cihaz. 
Ier artık yardımı hangi cihetten bulacak- lanması dileğinde bulunmuşlardır. tır .. Sarraç oğlu köyü k~ merk~~e !arından çok su tebahür etmesine atfe
lannı tayin edebileceklerdir.. Yakında Maarif işleri: 30.000 nüfusu olan kaza yedi kilometre mesafededır. Fırsat duş- elerler. Fakat bu da daha ziyade alıpk
Romanyanın, Yugoslavyanın ve diğer merkezinde iki ilk okul ve bir de orta tükçe köylülerin toplu olarak fidanlığı lık olaa cerektir, çünkü bizde de uzun 
ıneınleketlerin de bu deklarasyonun şü- okul vardır. Orta okul bundan altı yıl görmeleri de temin ~tir. söyliyen profesörlerin ve hatiplerin kür
ınulü altına alınacağı tahmin edilebilir ... önce açılmış olup büyük ihtiyacı karşı- Bunlardan başka ~500 Ü Sarraç o~lun- sülerinde Avrupada olduğu gibi, eu ve 

Amele partisinin gazeteleri umumı- lıyacak şekilde tam devreli olarak faa- da 300 i Başlam~ koyünde ~~ ~~~ kahve tekeri bulundurmak adet olma-
yetle hüküıneti tebrik ediyorlar. liyetine devam etmektedir. 5500 yabant zeytin ve Seyırdim koyu dıktan başka saatlerce gazel veya şarkı 

•Deyli Hcrald• diyor ki : 427 talebesi vardır. Civar kazalardan ile diğer dağlık köylerde de 8000 ahlat söyliyenlerin sade au içtikleri görülme• 
•Çemberlaynın deklarasyon·t setamet ~elen 53 talebe yatılı yurdda tahsilleri- ağacına aşı tatbik edilmiş, bu aşıların miştir. Çalgıcıların halk önünde rakı iç-

yolunda ilk adımdır.• r.e devam etmektedirler. İlk okullara ge- yüzde 67 si tutmuştur. tikleri zamanlarda bile ~ark.:. söyliyenler-
Deyli Herald, bu deklarasyonu D~yli lince bunlara 2834 talebenin devam etti- Ziraati hayYaniye kısmına ehemmiyet sesini bozmamak üzere- içmekten çeki-

Telgraf gibi en geniş manada alıyor. . ğini memnuniyetle yazabiliriz. Talebe- veren~ .köyl~ri (Etlik. S~~~~ nirlerdi. Zaten freokler arasında da bü-

- Kars kalesi hakkındaki tetkikiniz uliyeUe hükümetin hissesi daha hüyük

•Şu da şayanı kayıttır ki, diyor, İng~- lerin sayısı yıldan yıla göğsümüzü ka- Çekme) kabilıyetlermden her uçunU yük operalar haylice uzun süren perde
liz başvekili, Polon~·a istik~i.n teh~t hartacak şekilde artmaktadır.. Kazanm bir aı:a~ toplıyan ~alya. ~~ Bo- lerinde teganni eden artistlerin, de per
edecek her hareketı kasdetmıştır. Yanı, iki nahiye merkeziyle 90 köyünde yir- zırk cınsınden 28 boga getirmışlerdir. Bu de arası gelmeden, su içtikleri hiç görül
Danzige karşı vukubulacak bir müsel- mi dört okul vardır. Arabacı Bozköy, ' ırkın Akbisarda üremesind~ köylüleri- memi~tir. 

* Hnkı beyle bu son görüşme imiş 1 ( 1 2) 

Kafku cephesinden bir taarruz arzu tür. 
olunauğu hakkında bende endişeler 
uyandırıyor. Kışın oralarda ne kadar şid
detli hükmünü sürdüğünü o havalide üç 
yıllık geçen çocukluk hayatımda şehir
lerin içinde görmüştüm. Kamilen dağlık 
olan o mmtak.a dağlar ve kışın şiddetli 
taarruz edeceklere karşı pek yaman birer 
dU~andır. Böyle bir teşebbüs varsa bü

!kinci teşrin 1914 de Mecidiye kruvazö
rile T rabzona hareket etmiş olduğunu 

haber aldığım zaman hayretlere düştüm. 
Acaba benimle görüştiikten sonra ani bir 
emir mi aldı da hiç birimize vda etme
den aynldı 1 Peki bir kaç gündür Kars ile 
meşgul olması nedendi} tün kuvvetimizle önlemeliyiz. Korkuyo

rum ki Almanlar Besarabyaya asker çı
karmıyoruz diye Kafkasyaya hareketi is

tiyorlar. Kışın elbisesi ve teçhizatı çok 
eksik olan üçüncü ordumuzu mahva mey
dan vermemeliyiz. 

Hakkı bey - Ben de kışın taarruza 
taraftar değilim. Kara bakkındaki tetkik
lerimin sebebi şimdiye kadar orası ile hiç 
meşgul olmadığımdandır. 

Ben - Bir kaç gündür makamınıza 
muntazam devam etmemenizden bu va

zifeden çekileceğiniz f8YLUl vardır. Ve
rilmif bir k.arannız varınıdır) 

Hakkı bey - Vazifeme devama im
kan kalmamıştır) Münasebet.izi iği sen 
Cle biliyorsun. Fakat henüz yeni vazifem 

Enver papnın ani bir kararla Mecidi
ye kravazörünü hazırlatıp hafız Hakkı 
beyi yoln çıkardığı da söyleniyordu. 
Muhtemeldi ki Taliit beyi işi idare ede
miyerek veyahut Enverin dirayetine da
ha ziyade güvenerek Hafız Hakkı beyin 
taarruza aleyhtar olduğunu ve kendisine 
şikayet etmiş bulunduğunu söylemiş bu
lunsun. Bununla beraber Hakkı beyin 
Enver p.a~ aleyhinde şunun bunun ya
nında bu günlerde atıp tuttuğunu Enve
rin haber alıınık zaten hrsal kollıyan er
ki.nı harbiye reisi Bronzartın da tepiki
le Hakkı beyi lııtanbuldan uzaklqtın:ruf 
olması da varidir. 

. 
•• BirMEDi •• 

Kömür toprak altında 
Gaza tahvil ediliyor 

SorJ yet hükümeti, bu ;şte en 6nde gitmiş 
ııe gaz istihsalini mümkün kılmıştır 

!ah tanrruz dahi bu deklarasyonun içi- Beyoba, Seydiköy, Dereköy, Bülmüş ve ıniz fevkallde memnundur. iki yıl i~- Vakıa, vücudunuzun ağırlığından yüz
ne dahildir. Gerçi Danzig: bir Polonya Çoban Hasan köylerindeki okullar da de Beyoba, Sazoba, Meder, ~aç oğlu de altm11ından seksenine kadarı su oldu
ı?Chri değildir, fakat ona taarruz Polon- lamam.lanmış ve ders yılında açılmıştır. gibi su kenarında bulunan koylerde SO ğundan en lüzumlu gıdamız sudur. Fakat 
yanın istiklnline mugayirdir. Ve Leh Köy bütçeleri iki yıl içinde inşa, tamir, bin adet kavak dikilmiştir. Bu fidanlar yediğiniz yemeklerin de - bele sebzelerin
topraklarına kar~ı yapılacak bir taarrU· ,·esaiti dersiye ve sair ihtiyaçlar için' 53 ile iyi bir şekilde al.Ak.adar olunamadı- büyük bir kısmı su olduğu için insan vü-
zun iki hatvcsidir.• bin lira sarfetmişlerdir. Bu işlerin ba- ğından ancak 37 bin kavağın tutmuş ol- duna lüzumlu olan ıuyun büyük bir ba-
DOMİNYO~LARIN KARARI < ~rılmasında genç Maarif müdUrUmüz duğunu .esene yazabilirim. mını yemeklerinde, ba~ka türlü gıdalarla 
Oktava, 1 (Ö.R) - Adliye nazın par- bay Rauf İnalın büyük yardımları ol- Sllilll DURUM: .. birlikte bulur. Ost tarafını tamamlamak 

Jiunentoda beyanahnda Büyük Britan- ın~. Köylülerimizin sıhlıt durwnlan ~oz için _ çok. terlemediği halde _ çok suya 
ya im~torluğunu tehdit e~. ~ önünden uzak tutubnıyarak ~l k~e lü:ıum yoktur. Hiç yemek yemiyenler bile 
lıarbc Kanadanın iştirak. edeoegıru soy- KÖYLERDE BAYINDIRLIK sıhhat dolapları yaptırılarak ıçleı:me hayatlarının de'ltamına lüzwnlu olan suyw. 
lemiş ve şunları ilave etmiştir : İŞLERİ : mUdavatı evvellyeye yarıyan 2000 l.i.ra;. kendi vücutlarında bulurlar ve günlerce. 

aKanada, mecburi askerliğe muhalif Ballıca, Meder, Seleni, Saraçoğlu, Er- lık i!Aç koydurulmuş ayni zamanda. 939 haftalarca su içmeden de dayanabilirler. 
olmakla ber:ıber imparatorlu~a bütüıı cicili köylerinde hem muhtarlık hem de ı yılı köy bütçclerinden _altı köy ebe.sı, on Onun için prap veya bira içenlerin çok 
\-asıtalarlylc yardıma amadedir.• C. H. P. Ocak heyetleri için çok gür.el sıhhat bnıcusu ~sa~ ayrılmıştır.: içmelerinde olduğu gibi, sade au içeıı-

blr plan dahilinde heyet ve Parti oda- Köy .~~ B~esırdekı okulda staJ !erin de çok içmelerinde gerçek bir ihti-

l~S VeC ve l'svı'cre Je lan yapılmıştır. Köylünün toplanmaqna gönnuş ehliyet dipl~ması alınış bwu- yaçtan ziyade alışıklığın tesiri vardır. Mi· 
• • Uı mahsus umumi içtima salonları bu bi~ nanlar arasından tayın_ olunacaktır. G~- de bozukluğu ve ıiımanhk da bir çokla· 

- BAŞTARAFI 1 lNct SAYFADA - nalar içinde yer ~iır. l~cck ~ıllar da. bu ~eş~At arta~'..5~~a- rında fazla cu içmekten ileri gelir. Su bar· 
nı"' alloc:lıyor: · YOLLAR • hıyetsız ve ehliyetsiz köy ebelerı yuzun- d w d ld b' d . L _ı . ..;.LI ı;. ' ~ • .. .. acını o urup ar en ıçme~ ~le· 

•Almanya ve ltalyanın içinde bulun- K6y kanununa tevfikan köy yolları den vukua gelen çocuk telefatınm onu- d w • • • d d-L da L .. "' . . arttır ıgı ıçın en zıya e ~unaıı IHI 

dukları ik.tı.sadi milşkUlat karşısında merkeze ve yakında bulunan diğer köy- ne geçılecek.tir. suretle içmektir. 
diktatörlükler daha ne kadar zaman da· ler yollarına bağlanması için şimdiye MALİ DURUM : Çok SU1Jamanın, bir hastalık dolayı· 
hiü kıyamlar ba§lanıadan bir harp ser· kadar çok emeklerin sarfedildiğini yapı- Kaza merkezinde ~~kilat ~aşında bu- siyle, gerçekten bir ihtiyaç neticeeıi ol-
güzeştine atılmaktan ictinap edebilecek- lan ve gözle görünen eserlerden anlıya- lunanların aldıklan ı~ te~U'ler. ~e ç~- duğu da, fÜpbeeiz. vardır. Me9eli atetli 
lerdir suali 30rulabilir. Şimdi mevzuu- biliriz. Bu uğurda 309 bin liraya yakıiı lışmaları neticesi tabsil8.t nısbeti ıstenı- haatalarda insan çok terliyerek çok tıu 
bahs olan mesele. totaliter devletlerin para sarfedilmiştir. Fakat sarfolunan bu len de.recede yükselmiştir. Halk mah- kaybedince, yemek de yemediği için, çok 
ölüm korkusiyle ne kadar zaman inti • enerjinin da~ olarak yapıldığı, her wllerini sattığında ilk İ§ olarak devlete amua tabit olur. Bir hastalığı teda~ 
hara atılmaktan çekin.ebilecekleridir.> yıl sarfedilen gayretin ertesi yı]m yat- olan borçlarını seve seve. ~-eme~edir. :n kan alındığı vakit, kam alınan k.im
itİİİİİİİİİİİİİİİİ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi n:ıurunda heder edildiği anlaşıldığından Köylerde iki yıl evvelki koy butçele- tenin hemen auaamaaı da gene pek tabü· 

2J NiSAN esaslı tedbirler alınarak köy muhtarları ıi kabarıjı 80 bin lirayı~~ halde .~u dir. O vakit susamak vücudun kaybetti· 
ve heyetleri merkez kazad_!l toplanmıt- yılki salm8lar tutan 20 bm liraya du~ ~ · su un erini doldurmak üzere tabii biı 

ÇOCUK BAYRAMI lar, köy kanununını kırk birinci madde- müştür ki bu vaziyet köylü lehine kay- ~tiy:cın Y alim ... ti olur. Zaten kan ıJJn. 
Çocuk Sesi yurdu şenlendirir. Bay· sJ uyarınca yol birli~ kararını vermiş- dedilebUir. .. dı ~ ı ... akit hile, vücudun auya ihtiyacı ol-

ramda çocuklarımızı neşelendirmek lerdir. Bu kararın tatbikini ve iyi so- SITMA MUCADELESİ : 8 
l ,,elm-·· n"L--L L--~-L 

mazsa euaama • -· DO™~ --
için elbirliii:yle çahplun'. nuçlar vermesini temin için plAnlı ve Sıtma mücadelesi teşkilltı sıtma ~ay- ğmdan dolayı vücudu titmit olanlardaD 

beş senede sona erdirilecek tertibat nağı olan •Kovalık• bataklı~ mUca- ı. 1 .:-ı • • . d-L· eu '-a--.-an a ınınca, ~erm ıçın ea.ı .. ·-
retle elde edilen gaz, normalden üç il! alınmıştır. Bu cümleden olarak fen me- dele kanununa göre ortadan kaldırma: kaybettiği auyun yerini hemen doldurd.-

Bundan elli sen,. evvel, büyük Rws
1 
mürU kimya enstitüsünde de teyid olun- beş defa daha ucuza mal olmaktadır. Bu ınurlannın nezareti altında yolların ya- ~. ~aşlamıştır. Umumt sıhhat va;zlyetı ğu için onlarda susamak olmaz. 

llimi Mendelcev, şu tahminde bulun - muştur. tarzda gaz çıkarmada iş nrimi, made- pılmasına başlanmı~. ıyıdir. Mide veya banak haıtalıklanncla Y"'" 
muştu: cBir gün gelecek, maden kömü- 1 Toprak sathından 120 metre derinlik.- nin ihracı esnasındaki iş verimine na- 937 - 9~ yıllarında baca, Başlamış K.AN~AS~ON : . A kardan yahut apğıdan çok su kaybedin-
rü topraktan dışarı çıkarılmıyacak, fa -

1 
te ateşe verilen kömür damarındaki fi- 7.aran, on yirmi misli fazladır. Gorlovka ~n~~ yolun 18 Kın. luk kısmı ve Bel~e. kan~on teşkilatını ba- ce yeniden çok su içmek zaruri olur. 

kat, orada, yerinde, mahruk gaza tahvil zik ve şimik tahavvülleri takip eden tecrübe istasyonunda bir işçinin aylık Su delığı ile Başlamış arasındaki yolun şarmak ıçın belediyeler bankasından O . . . h 1 çeken çocuklara anneleri· 
edilerek bu gaz borular vasıtasiyle çok' Sovyet alimleri, yalnız bu toprak altı vasati iş verimi, 500 ill 600 ton kömU- 11 Kın. luk kısmı, Hamid.iye ile Arabacı 176 bin lira istikraz etmek için teşeb- ni:~ ~~=:l~k aartacak diye _ ıu vermeleri 
uzak yerlere nakledilebilecek.> yangınını dirije etmeyi değil fakat aynı rü bulmaktadır. Bozköy arasındaki 22 Km. luk yolun büslcre girişmiştir. d w değildir. 0 çocuk su içmeyince 

Maden kömilrünün daha toprak altın- ~amanda elde edilen gazın terekkübü- Kömürden toprak altında doğrudan toprak döşeme kısmı altı metre &eni§li· KAZANIN NOKSANLARI .:::.ığı geçmedikten batka ldeta k•-
da iken gaza tahvili hakkındaki bu fi- nU de bir nizam altına almayı da öğren- doğruya gaz çıkarılması, memleketin ğinde yapılmı§ ve 52 Kın. luk yol hal- Kazamızm en büyük ~ hastuıe, di kendini zehirler. 
kir, evveli imkin.sız öir şey gibi telAk- mişlerdir. 1934 te Gorlo'9'kada, laboratu- cnerjetik mahruk kaynaklarını bir kaç kın istifadesine elverişli bir şekild~ ~ ~~r .k~tibU, orta okw ve ıçmeye elve- Şeker hastalıima tutulanlann çok nı 
k1 olundu. Fakat, bundan yirmi be§ se- var tecrübelerinden sonra, tesis edilen misline çıkarmakta ve bu sayede, başka ı.ırlannu§tır. Hnllsa şehir dışındaki koy rifli ıyı suyun bulunmamasadır. ~~ İçmeleri haldı veya lüzumluduı. Bereket 
ne evvel, bilyük lngiliz. kimya iliml, yer altı tecrUbe istasyonundan, bir bu- türlü istisman masrafını koruyamıya- ~'O~ın beş yıl için~ dört. muhtelif ~ :ak~la:da bu noksanlar da elbirliii ve.rain ki makul bir perhize dik.icat edince 
Villinm Ramsay, ilk defa bu fikirden is- çuk sene içinde, endüstride istimale ya- cak kadar ufak kapasiteli maden kömü- ıstib.mette ana hatları ile tali batlan ıle gıderılmış olacaktır ... _ 1 1 1 8 . rd -ke...:• "' on ann sunma an aza ır. ı e .. - ..... 
Ufade ederek, bir yer altı gaz fabrikası rar birinci kaliteden 12 milyon metre rü damarlarından istifade olunması diyabet hutalıiı vardır ki onda • böb.-

şemasını hazırladı, fakat, maalesef o :za.. mikabı ga~ elde edilmiştir. mümkün bir hale gelmektedir. Slovak Macar rekler pek çok su çıkardıklarından_ .u-
man bu projesini fiiliyat sahasına çıka- Doğrudnn doğruya endüstri için çalı- Toprak altında kömürden gaz çıkarıl- - aarnak pek şiddetli olur. 
ramadı. şan ilk ycı-altı gaz istihsali isWyonu, bu ması sayesinde, sentetik yolla, benzin, Boiaz n burun baatalıklannda inaan 

Maden kömüründen daha toprak al- tecrübelerden sonra, 937 kummuevve- amonyak ve daha sair kimyevi mahsul- f d ld aizı açık sezmiye ve uyumaya mecbur 
tında iken gaz ihracı, ilk defa olarak, linde Gorlovkada işlem eğe açılmıştır. Bu ler de elde edilmektedir. Bundan başka, Hudut i h ti laf 1 tas iye e i i olunca çok su tebahhur ettiğinden çok IU 

son zamanlarda Sovyetler birliğinde tat- istasyonun verdiği gaz, civarda klin hu yolla elde edilen gaz, yüksek fırın- içmek gene haklıdır. 
bik mevkiine konulmuş bulunmakta - kok kimya f&bt-H~asında kullanıln:~kta- dan geçmeden madenden demir çıkarıl- Bu, saydığım hastalıklardan biri ol-
dır. dır. Bu istasyon, işlemefe başladığından m~ında da kullanılabilmektedir. Bratislava 1 ( ö.R) - Şu resmi tebliğ neşredilmiştir; 31 Martta mayınca çok au İçmek iyi bir şey değil-

berı·, 30 milyon metre mik.Abı gaz ver- Üçüncü beş yıllık plan mucibince, öğleyin Budapeştede son celsesini yapan muhtelit Slovak - Macar ko- dı"r .Hele yemeklerde s"·-dıkr• dolu Bütün dünya teknik tarihinde birinci ı~f fi ff 1t ..... y-

miştir. toprak altında kömürden doğrudan doğ- misyonu iki memleket arasındaki hudut ihtira mı tas yeye muva a bardaO. b·ırden dikmek, hiç olmazsa, ha-
defa olarak, 1922 sene.sinde, Li<ıiçanskta . ·hsaı· .. stakil b. düstri olmu•tur. Slovak delegasyonu, geniş bir fikir teatiainden sonra, rnuha- •. 
hu snhadn bir tecrübe istasyonu tesis Bugün, DonP.tz ha\.'z.asında Lisoçansk, ruy.a gaz ıstı . ı, mu ır e. 0 . ... :ıı 1-'- zımı aiiçleıtirir. inan yemeklerde ıuywıu 

li 1 k S l B u- d sematın derhal durdurulması imkanını veren ve iki mem ~et müna· ·-o1W1du. 1933 senesinde, tecrübelerin sa- Gorlovka, Kurakvkada ve ayrıca Mos- ha ne ge ece tir. ovyet er ır gın e azar azar içmiye kendini alııtırınca, çok 

has 1 ld b k h k.ova civannda, daha toprak alnnda iken tekniğin büyük inkişafı, bunu mümkün sebatına esas teşkil edebilecek bir uzla,ma tanzimine muvaffak olmuş~ au ·ıçmeden de rahat y--n•abilir. 
ı geniş eti i ve ir ço anaya teş- ,_.,_ k d tur. Hududun kat'i olarak tahdit hattı pazartesi günü nefredilecektir. -..., 

mil olundu. Bu tecrübeler, her tarafta, kömürden gaz ihracı için, büyuk istas- ımuıa ta ır. k bala Çoç 9\ısuyanlara karıılık, pek az .u 
S hilk.. r b · t ·· d 't Zennedildigw ine göre yeni hudut hattı Sovran ve Sayşel asa rını muvaffakıyetli neticeler verdi. Ve bu yonla.r kurulmaktadır. . . ovyet ume 1

• • u. ış e .e~ 0~. e g.~ - l içenler, hatta au içmekten büsbütün çe-
yolla yüksek kaliteli gaz elde edilmesi- Maden kömüründen daha toprak al- mış \'e bu yolla gaz ıstihsalını mumkun Macarlara bırakmaktadır. Macaristan bu suretle 1700 ki ometre mu- kinenler de vardır. Fakat böyleai, hiç bir 
nin prntik imkfuıları tahakkuk etti. Bu tında iken gaz ihracınııı bir çok bakım- kılmış olan ilim ndıınil~ruu, ezcümle rabbaı arazi ve 64 bin ?üf~s alma~.tadır. ~~ ahali içinde hiç Ma~ yok- vakit tabit sayılamaz. derin bir butalak 
tecrübelerin en ehemmiyetlisi, Donetz dan büyük iyilikleri vardır. Evveli, eko- Skafa, Mateeu, Filipov ile bunların ya- tur. Bunların 34,000 ı Ruten. m~tebalusı S!ova.k.b~. ~u arazının t~~: eaeridir. 
havzasında gen" ilim adamı Sknfo'nın nomikilr \e mnbrukun maliyet fiat.io.i kın arkadaşlannı, muhtelif nişanlarla kine mukabil Slovakyanın Macariatandan haç bir tavız elde etmedıgı 

' ır 1 • • • • 
~ • ·• • 1 
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Kasırga 
---·1:?---

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ 

Holivud' a giden ecnebi artistlerin 
hepSi muvaffakıyet kazanamıyor 

Elhamranın beşinci filmi milsabakaya 
dilnden itibaren çıkarıldı. Kasırga! Bil
mem ama müsabakaya iştirak eden ba
yan ve bayları bu kasırga filmi şaşırta
cak reyleri veriş işinde fikirleri, kar iha
ları kasırgaya uğratmışçasına döndüre
cektir. Knsırgada sinemacılık tekniğinin 
en yüksek perdesi var. O hercümerc 
sahneleri nasıl filme alını, o tufanlnr o 
htık ile yeksan oluşlar nasıl tcsbit edilir. 
Sinemacılığın bir hayli hileli film çekiş
lerini okuyoruz, fakat kasırga karşısın
da akıllar duruyor. Nasıl oluyor, nasıl 
filme alınıyor hayret.. Elhamranın mil
sabakası bir çeşit üzerinedir. Bu çeşitte 
muzikalı var, rnaceralısı var, heyecanlı
sı, yüksek dekorlu, geniş ve kalabalıklı-

Amerika 100 ecnebi artist
ten ancak 8 ini alıkoyuyor 
Hollivuda giden yabancı artistlerin 

çoğu unutulmuştur. Bugün hala muvaffa
~ıyet kazanan ıekiz artist Hollivudda 
çalışmaktadır. Fakat bu da yukardaki 
kaideyi teyit ediyor. Nitekim bu ıene 
HoJlivud firmaları yeni yeni yabancı ar
tistler angaje edeceğe benzemiyorlar. 

Çünkü Garboya Dietriche, Heddy La
marra rağmen Hollivud, Atlas denizinin 

karşılanıyordu. Fakat timdi kara günler 
geçmiştir. Bu artist 19 39 da, senede 
:Z50,000 dolar kazanabiliyor. 

DanieJle Darrieux, Amerikanın cka
zanç> addettiği artistlerden biridir. Hol
livudda ona cA vrupanın en gÜzel yüzlü 
kadını> diyorlar. Amerikan aabne vazı
larına göre Danielle aynı zamanda çok 
mahir bir artisttir. 

ıite tarafında her parlıyan şeyin altın ol- Uzun zamandanberi ismini ititmediği
madığını artık anlamıştır ve yeni istidat- miz bir artist, Merle Oberon Hollivudda 
)ar orıyan her sahne vazı, önce Amerika- hala büyük bir muvaffakıyet kazanmağa 
da araştırmalara girişiyor. devam ediyor. Onun asıl adı Estelle Mer-

Son iki sene içinde 100 den fazla ya- le O,Brien Thompsondur. Jngiltereden 
hancı artist memlekete dönmüş veya Amerikaya geldiği zaman işe figüranlık
unutulmugtur. Bunların arasında en bariz la başlamış ve sonralan yükselmiştir. Bu
misal, Simone Simondur. gün 28 yaşındadır ve ilk muvaffakıyetini 

Şimdi de, muvaffak olduklarını söy- meşhur ıahne vazıı Alexandre Kordaya 
Jediğimiz 8 kişinin vaziyetlerine bir göz borçludur. 

atalım: Isa Miranda, baılangıçta çok büyük 
Amerikada en fazla muvaffakıyet ka- güçlüklerle karşılaımıştır. Bunlardan baı

zanan yabancı artistlerin başında, Sonja lıcası, bir türlü yakasını ııyıramadığı ital
Henie ile Richard Greene gelir. Norveç- yan şivesi idi. Şimdi Isa Miranda lngiliz
li dansöz, 19 39 daki ta~nifte üçüncülüğü ceyi bir Amerikalı gibi düzgün konuıu
kazanmııtır. Yıldızı da kolay kolay kara- yor ve Hollivudda ona verilen cltalyan 
racağa benzemiyor. Genç bir İngiliz artis- Marlene Oietrichi> adına her gÜn biraz 
ti olan, fakat töhreti henüz bütün dün- daha hak kazanıyor. 
)'aya yayılmamıı bulunan Richard Gre- Kendisini iki güzel filmde, Uzak Şark 
ene ise, Amerikada her gün biraz daha evlatları> ve cbüyük vals> de hayranlık
fazla sevilmekte ve tanınmaktadır. la seyrettiğimiz Luise Rianer, Hollivud-
Meşhur bir Fransız artisti olan Char-

1 
da pek itibardadır. Şıklığa, güzel giyin

les Boyer de, çevirdiği bir iki filmden meğe pek meraklı olmıyan bu artisti, bu 
1 

sonra az daha unutulmak tehlikesiyle bakımdan, Greta Garboya benzetiyor· 

Ho ·vudun 
Arsenlüpeni 
Bütün yıldızları 
soymak isterken 

Bir çocuktan utandığı için 
yakayı ele verdi 

lar. 
Kendisinden geçenlerde bahsettiğimiz 

A vuaturyalı gÜzel artist Heddy Lamarra 
gelince, o büyük muvaffakıyet1er peıin
de koşmadığını söylüyor. Fakat çalışmak
ta olduğu ıirket onu, Jean Harlowun ye. 
rine geçmesi ve onun ıöhretine tevarüs 
etmesi için yetiştirmektedir. 

sı, hepsi var. Bu haftaki Kasırga müsa
baka kolleksiyonuna yeni bir çeşni ka~ 
mıştır. Hayret, dehşet ve macera birbi
rini takip etmektedir. Ben kendi hesa
bıma Kasırgayı görilnce rey vermekte 
zevkim bir tufan ve bir buhran geçir
meğe başladı. Kasırga müsabakada baş
ları döndürecektir. Birinciliği kazana -
cak demekte acele etmiyeyim diyorum, 
bele haftaya gele.:e.k. son filmi de bir gö
relim, millAhaza ve karar yine bizim.. 

Heddy, evvelce anlattığımız meşhur 

maceraıından ıonra, hali düşmanlara 

maliktir. Her halde bunlar arasında ol
maları lizungelen bazı mün.ak.lcit1er, onun 
vücudunun çok ince olduğunu ıöylüyor
lar. Hediyeler göz.timlin önünde, 2evki seli

me itimadım vu. Kazanacağım muhak
kak, hediye takdimine eyi ki Hl1Al ~ 
zanesi iştirAk etmedi. Kör Wi bu.. Ba
na Baharçiçe~ kolonyası çıkacağı tu
tardı. Şimdi bayle bir ihti.nal yok .. TA
liiıni bekliyorum .. 

Amerikalılann hüküm vermekte ıid

detli davrandıklarını, sonra biraz da ha
fızalarının noksan olduğunu itiraf etmek 
lazımdır. Çünkü, onların unutulan artist
ler arasında gösterdikleri F ernand Gra
vey, Annabella ve Maurice Chevalier bu
gün de ça]ıımağa devam ediyorlar ve 
büyük muvaffakıyetler kazanıyorlar. 

Maurice, Parisin haaretine dayanamadığı 
için Amerikayı terketmemiıtir. Vakıa bu 
yakınlarda film çevirmiyor ama Fransa
da epi dolgun ücretlerle çalışıyor. Bu ve
sile ile lngiliz olan Şarlo ve Ronald Col
manı, fransız olan Claudette Colbert ve 
Adolphe Menjouyu zikredelim. Bu artist
ler de, daha bir çoklan gibi, ecnebi ol
malarına rağmen, Amerikada büyük bir 
muvaffakıyet kazanmağa devam ediyor. 
lar. 

Ai!esile birlikte 
angaje edilen 
artistler var! 

--tr-
Amerikalı film tirketleri Hindisun ve 

Afrika gibi uzak memleketlerde çevrilen 
bazı filmlerdeki «.yerlilik> kokusunun ae
yirciler üzerinde uyandırdığı iyi tesiri göz
önüne alarak, hakiki yerli aktör bulabil
mek için bir çok yerlere adamlar gön
dermişlerdir. Bu aktör cnamzet> leride 
aranan başlıca şart, tamamen eyerli> 
olmaları, lisan bilmeleri, bilseler• bile 

endi ıivelerile konu§malarıdır. 

Fakat, bu gibi mümessillerin hayret
le farkına vardıkları bir nokta, fU olmuş

tur: Medeniyetin en az nüfuz edebildiği 
memleketlerde bile müstakbel namzetler 
kontratı imzalamadan önce çekişe çeki-

l ge pazarlık etmektedirler. Bunların ebe
riya ileri sürdükleri ~rtlardan birid.e, film 
çevirdiği müddetçe sinema tirketinin ar
tistin bütün ailesine bakmayt taahhüt 

1 

etmesidir. 
Geçenlerde Amerikalı fihn imalatçı-

ı 

ları Malezyada çok Kiizel biı yerli genç 
kıza rnstlamı§lar ve kendisini Hollivuda 
götürmek istemişler. Kontratın imzalan
ması için de bir gün tayin edilmiş. Fakat 
o gÜn, Malezyalı genç kız randövuya ya-
mnda yirmi otuz kiti ile beraber gelmiıı: 

1 - Eğer, demi~, bütün ailemi angaje 
ederseniz sizinle beraber gelirim .. 

Bütün ısrarlara rağmen de sözünden 
dönmemi§ ve nihayet film tirketinin mü
messilleri, güzel kızın arzusun" kabul 

~ trnek mecburiyetinde kalmışlar .. 
Belki bugUnlerde cma aile> çevrilmiı 

olan bu filmi görürüz 1 •• • 

1 K·· ··k = • uçu · S!nema 
Haberleri 

• - -<--
lltalyada büyük adamların, bilhassa 

1 
tarihi adamlarla Bolonya bayabna mü
teallik tarihi filmler çevrileceği haber 

1 veriliyor. m~ çekilecek film, büyük kom
i pozitör Rossinin efsanevi phsiyetini tek-
rar perdede yaşatacaktır. Ondan sonra 

1 sıraaiyle Markoni ile Galvani icin de film-

* 1 
Edgar Wallacein ismini ~üphesiz siz 

de duymupunuzdur: Bu adam, muhay
yelesi en zengin polis romanı muharrir
lerinden biridir. Londrada Ebgar Wallal ceın hayatını gösteren bir film çevrüe

l cek ve bunu senaryosunu, muharririn ge-
lini olan Margaret Lane yazacaktır. Fil
min mevzuu muhtelif ve biribirinden 

Ateş Vefaya, Galatasaray Ankaragücüne 
macının tof sil atı yenildiler· Ankara 

' 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - verilen her pasdan istifade ederek yine 
inci ikinci devrenin 2, 35 ve 38 inci da- fUl çekiyor. Galatasaray kalesi bunu da 
kika1annda gollerini yapmı§tır. kurtarıyor. Vahabın mükemmel bir ıuha 

ilk devre, iki tarafın karıuklı hücum- daha... Galatasaray kalecisi yine kurta• 
larüe geçmiştir. ikinci devrenin tafsilatı rıyor. 

ıudur: Artık Ankaralılar ha.kim vaziyettedir .. 
Galataaaraylılar yedikleri ikinci gol- ler Soldan güzel hücumlar yapıyorlar.. 

den aonra açıldılar. Ve çekilen bir şut kaleye giriyor. Fakat 
Top Ankara nısıf aahaaındadır. Ga- hakem ofsayd kararı veriyor. 

lataaaray lehine verilen favul cezaaı Bugün iki tarahn kalecileri de mükem-
oyunculan Ankara kalesinin önünde top- mel oynıyorlar .. 
lıyor. Sağ açık Necdetin p.ndeli soldan Umumiyet itibarile oyunda istikrar g3-
dıprı çıkıyor. Ankara Gücü güzel bir rülmiyor. Ankara muhacimleri Galataaa
hücum yapıyor. Necdet topu kaptırıyor. ray kalesi önüne geliyorlu. Ali R.izama 
Galatasaraylılann hGcumu netice vermi- bir ıutu kale direğini ııyırarak avuta si· 
yor, Necdetin ıutu avuta gidiyor. diyor. 

Ankaralılar daha güzel, daha müeuir Top Vahabın aya,iında .. Vahap Hik-
hücumlar yapıyorlar. Galataaaraylıların mete enfes bir paa veriyor. ikinci partinin 
hücumu Ankara blcsi önilne kadar ge- 35 inci dakikasında fikret güzel bir ptla 
liyor. Fakat müdafi Nafiz güzel bir kafa Galatasaray kalesine takımının lçüncü 
vuruıile bir gol kurtanyor. golünü sokuyor. 

9 UNCU DAKiKADA: Oyunun son dakikalarındayız. Calata-
lkinci devrenin dokuzuncu dakikasın- aany 3--0 mağlup vaziyette .• 

da AnkaraJılann bir hücumunu Galata- Galatasaraylılar aon bir hamle ile htl· 
aaray kalecisi Osman cidden g(lzel te· cwnda.. Fakat vaziyet hiç te lehlerine 
kilde önledi. Ankara kalesi bu mada bir. değil Galatasaray müdafaası hüc:am hat· 
gol tehlikesi geçinnitti. Hamdi sol açık- tile anlatamıyor. 
tan yeti,erek bu° tehlikeyi bertaraf etti. Ankara Gücünden Hamdi müdafaa· 
Bir aralık Ga1ata.aaraylıların hücumlanııı dan gelen bir paaı alarak kalenin aol :u· 
sıklaımdıklan görülüyor. Hücum hatları viyesinden enfes bir ıutla Ankara Cücl
deva.mlı olmamakla beraber Ankara ka· nün dördüncü golünü yapıyor. 
lesini ııqtnıyorlar. Stadyum alkı§lar içinde çınlayow. An-

Adnan Vahak be pas verirken Va· hlranın baskını devamda ..• 
hap yuvarlanıy<ıt·. Bundan istifade eden Galııtasarayın ıon dakikalarda aüzel 
Galatasaraylı]•:: topu kapıyorlar. Nec- "'""1na Nafiz kurtarıyor. 
det ıut çekiyor. Fakat bu şut kale dire- Galatasaraylılar son dakikada daha 
ğini ııyırarak avuta gidiyor. gUzel oynıyorlar. Muradın uzun bir §ulu 

Oyun o kadar seri ve zevkli ki to9un kale direğini sıyırarak dıpn çıluyow. 
seyrini taki!> etmek ve batta oyıınun ne- Ankaranın son hücumlanndan biri da· 
ticesi hakkindn hüküm vermek mügkül.. ha ... Vahap ortayVa ~andel yapıyor. Top 
Ankaralılar cidden güzel oynamakla be- avuta gidiyor. Galatasaraydan Lütfi 
raber Vahap ve Hamdinin daimt aurtte uzun bir vuruş yapıyor. Ankara Gücü 
ofsaydc düıtükleri görülüyor kalesi sık.l§ır gibi oluyor. Hakem lzmirli 

Vahap Galatasaray kalesine korner çe· Saim Ankara Gücü aleyhine penaltı vc
kiyor. Uzun bir vuruşla top Galatasaray riyor. Galatasaraylılar bu ıuretle ıeref 

kalesinin önüne kadar geliyor. Lütfinin gollerini yapıyorlar. 
kafası bu tehlikeyi bertaraf edrek Gala- Ankara gÜcÜ bu gole mukabeleye ça• 
tasaray hücum hattı tekrar vaziyete h&- lııryor. Galatasaraylılar Ankara Güçlü
kim oluyor. Galataaaraylılaıın bundan i leri bırakmıyorlar. J~te top Semihten 
sonra yaptıklan hücum da hcdrcluyor. Vahabın ayağına geçiyor. Vahap topu 
Ankara kalesi sıkışırken top kurtuluyor, Fahriye, Fahri fikrete veriyor. Kaleci 
taca gidiyor. Bu sefer VVVahap topu Oıman bir gol daha kurtarıyor. 

kapıyor, Adnanı atlabyor. Fakat Adnan GalatasarayWar yine hücumda .. Nec
yetişerek Vahabın ayağı arasından topu detin mükemmel bir şutunu Nafiz kurta
alıyor. Bu vaziyette Galatasaraylıların riyor. Korner çizgisinin kenarından taç 
oyun ahengi pek ııılo yerinde olmadığı atılıyor. Ankara Gücü aleyhine atılan 

görülüyor. Hücumlarını emniyetle yapa- korner kurtarılıyor. 
madıklanndan mağlup olmalan mukad- Hamdi ve Vahap güzel bir oyun çıka
der gibi bir §ey .. Ankara Gücünün mu- rıyorlar. Bu ıuretle oyun 1---4 Ankara 
hakkak bir gol olabilec~k olan bir fUlunu Gücü lehine neticelniyor. Yarın Galata
Galntasaray kalecisi kurtarıyor. Vahap, saray Demirspor takımile karoılapcaktır, 

ÇARIN CASUSU 
Villam Povvel - Luis Rainer 

RCBERT YOUNG • M .. O'SULLİV AM • FRANC 
MORGAN·HENRYSTEPENSON 

Gabli Lahonı, Ilolivuttaki köşkü, zevci ile beraber uzun fasılalarla ayrılmış zamanlara ait 
ve bir filmde heyecanlı bir sahnede olduğu için, Wallace rolünü üç muhtelif M. G. Mayer şirketi Corc Fritz Mo- tarafından rehin olarak alakonulan ol• 

Bütün yıldı1Jarı soyacağına dair bah- diyor: 1 Graham, bu sözünü tutmuş!. Ve şim- artiat oymyacaktır. risin rejisi altında dünyaca tanınmış, se- lunun fidyei necat k§ğıdını birbiriniu 
se tutuşan Amerikan hırsızı nihayet ya- - Sinema artistleri lüzumundan faz- diye kadar da bir çok ytldızları soymuş- vilmiş, takdir edilmiş en şöhretli altı eşi iki antika şamdana saklıyorlar. Şam-
kayı ele verdi.. Ja zengin insanlar .. O kadar çok elmas- tur.. Bunların arasında Miryam Hop- kıyor, ondan korkup kaçarken yakala- büyük sanatkA.rını görmek fırsatını Ça- dan çalınıyor .. Onlar şamdanın arkasm-

Graham ismindeki bu Amerikan Ar- ]arı, mücevherleri var ki, sayısını ken- kins, Karol Lombard, Lili Damita var- nıyor. rm casusu filminde bize fırsat veriyor.. da Viyana, Berlin, Paris, Londra bntün 
ııen Lüpeni, arkadaşlariyle böyle bir dileri de bilmez. Birini bir gün takibe çı- dır. Kendisinin bu kadarcık çocuktan na- Avrupayı birbirini atlatarak koşuyorlar. 
bahse tutuştuktan sonra işe girişiyor ve karıyorlar, bir kenara atıyorlar. Ekseri- Hırsız kolayını bulunca, erkek art~ sıl korktuğu sorulduğu zaman Graham ~~es. ese:~lık ıs:usy~ ve Filim her kesin çok beğeneceği, çok ho
§imdiye kadar bir kaç milyonluk elmas ya ömürleri stüdyoda geçtiği için, l:?u el- leri de soymamaı.lık etmemiş, Geri Ku· §Öyle demiştir : erme Y~ 0 0nJ_a- şuna gideceği bir tarzda bitiyor. Bu~ 
ve mücevherat çalıyor. ı mnsları layıki ile kullanmağa da vakit- perin de bir kaç bin liralık şeyini çal- _ Çocuktan korkmadım. Fakat, onun lılaı:m1" mUthlş mücadelelerini... Biri nefis fillmle beraber bugün KÜLTOR-

Amerikan gazetelerinin •Amerikanın leri olmıyor. mıştır. gözU önünde hırsızlık etmekten utan- Çarın casusu güzel kontes (Luiz Rener) PARK sinemasında her kesin romanım 
~n güzel lursızlık hikayesi• diye bahset-1 •Onun için, Hollyvooddak.l bUtUn ka- Hollyvood Arsen Lüpeni, nihayet bir dım. Kendisine fena bir misal olmaktan diğeri Polonya ajanı (Vilyam Pavel) seve seve okuduju meşhur polis bafiy .. 
tJkleri bu yeni Arsen Lüpen maceraları dın artistlerin evine girip mUcevherleri- gece me_§hur sinema müdürü Frank çekindim, Onun için, eve gelmif bir mi- birbirine d\Şnan, fakat aevifen bir çift. si Şarlok Bolmesi heyeaınlı w *lilo-
hakilıııa rakhdır. tevkifin- ni · ve bu · 
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BiZANS SARAYININ İC YUZU 
Bütün dünyanın alaka ile takip ettiği davanın röportaj 

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

Sebastiyano Marinaya yaklaştı 
Hergül gibi kolu ile genç kızın narin belini sardı 

Nim oryan vücudunu dev gibi gövdesioe 
Marina hiç itiraz etmedi 

çekti 

Sebastiyano önden ve adeta koşar gi-ı Evvelce Sebastiyano da saray cariye- Mahzene inince .. Burada yeni açılan 
bl. gidzyor, Marina arkasından ve bütün lerınden Zoiçe ile evlenmişti. Zoiçe de ve kumandanlık makamının altına gi
gençliğine rağmen ona yetişmek içini o zaman şahane bir hayat sürmüştü. Fa- den yeraltı yoluna daldı .. 

-16-

Milyon'un babası 
Oğlunu tekrar itham etti .. 
Reisin ve müddeiumuminin 

sualleri karşısında bir 
haylı şaşaladı. 

, 
E&hmet çekiyordlL ı kat ayni zamanda Teklarun da oda hiz.. Yengeç.. Tıır:ıssut mevkilnde, b:ıdaş v d 

Genç kız, ha. ·•:aten güıe1 olan vücu-
1 
metçisi olan bu ku, Tekla ile beraber kunnuş bir hatde, kaf:ısuıa önüne eğ- ay m an 

dunun bu nim uryanlığı içinde en taş- Sebastiyanoya karşı suikasta iştirak et- mlş ... Uyuk'lıyordu. susuyor 
)aşmış sinirleri bile yum~tacak biri tığinden saraydan Adaya silriilmüşlerdi. Scbastiyııno onun kolundan sım sıln 
fizyolojik nefaset arzedzyordu. Sebastiyano şimdi bekar hayatı yaşı- yaknladı.. A / h A k 'f T J Y, / 

Fakat bu aırada o ne kendi vücudun- yordu. Vakıa Karbonopsinanin geceleri- Yengeç g5zlerini açması ile beraber - I a ş tna "ay man. a -
dan fışkıran ihtiras ateşi ve ne de Se-1 ni onun odasında geçirdiği Marinan.uı ellerini uzatnr:ık görmedi~! bu •Mütear
bastiyano bu güzel ve ateşli vücut kar-1 meçhulü değildi. Fakat bu gece duyduk- rrımı ı:ırtlıığmdan yakaladı .. varıyorum sana .. Doğru söyle. 

Bütün hakikati senin ağzından şısında duyulması tabii olan his ile aU-ı' lan ona bu kömür gözlü dilberin Çok Scbastiyano kendini tanıtmak için nn
kadar değillerdi. yüksek saltanat emelleri olduğunu an- cak vakit bulabildi.. Yoksa munvininin 

İmparatoriçenin odasına girdikleri za-jlat~tı. Bu itibarla Sebastiyanonun va-os!nirlc~ıniş parmııkları gırtlağının tam duymak, öğrenmek istiyoruz Vaydmanın cinayet dleti olan tabaııcayı ı üri azalan eld n 
ınan, başvekil sanki derin bir uykuya itleri ona çok tatlı ve rüyalı bir istikbal yerinden yablaınıştı. 
yetimi gibi yatağın üzerinde ~ vadediyordu. Yengeç, Sebastiyanonun sesini duyun- 1 lWJ - Milyonun babası, Löb onun 
duruyordu. Çıplak kollarını eski kurdun yağlı en- oa k.,ndinl topladı.. öldürüldüğünü oğlunun ağzından öğ-

Sebastiyano, Etkarinanın ve Teofano- sesine doladı.. Sebastiyano : 
ı·enıniş .. Kll.nunusani ayında, yani çete-

nun ölUlerini gördüğü için bunun da ay- - Söyle ... dedi. Ne istiyorsan yapa- - Papaz ne ~lemde .. Diye sordu. nin biitün efradı tevkif edildikten sonra 

Dl suretl~ öldillil;'1e hülcınetmekte te- yun... . Yengeç : . . ' ben Milyoııun babasını isticvap ettim. 
nddllt gösterm...ıi. Sebastiyano, onu artık bınıamen ken- - Uyuyor ... Dedi. Fıık:ıt herif bizden O bana -1unun v dmm lıaltlandaki 

Gözleri gayri lhtiyarl masanın üzerin- ~ ba!ladıkına ;e ?ndan emin olabile- çok daha baslan bir haydut .. İmparato- §ijpheler:':aen daha '!'ğustos ayında ma-
de duran gUl ııerbetine çevrtldi.. ceğine kanaat getirdi. run z.jyafetine bile gelitlren kara cilbbe- lilınat olduğunu söyledi. 

Sorıra yatağın ucun:' baktı. Kafasında şeytaneasına bir plin yer sinin altına kol kadar bir de saldırma Mübaşir, Milyonun babasını. tekrar 
Orada... Yerde Marinanın soyunduiu buldu.. saklı,yarak ~-· içeri getirdi. O bu defa LO'blon meselesi 

olhiııeleri ı<>rdü.. - Sen, dedi, buradt bekle .. Be" şiın- - Bu saldırma ile mi yattı.. etrafında dinlendi. 
Başını genç laza çevirdi. di gelirim.. - llılyır .. Koca b~ bin bir ihti- Milyonu nlıabası _ 19 ilk Teşrindi. 
O, yan uryan hali içinde hMt .korku Ve sonra odadan çıktı. marnla dibbesini lroydlllu isk.,mlede ve O"lum tell§lı bir halde bize geldi. 

hem yarun kalmış emellerin ~ su- Doğruca sarayın şarap ınahzeninl.., is- cübbesinin arasına sakladı . 1kw _ Löblon 16 illı: Teşrinde- o1dü-
kutunun sbılrlillği içinde titriyordu. tlkaınf!tini tuttu. - BlrMEDi -

Bu cariye ... Sarayda pek çok şeylere --------------------------

~dınlara karşı oldum bittim itimat- T urg u tlud a bekç·ı· 
srılılı: besliyen Sebastiyano, gerek Teos-

yanm yarunda ve ge....k sarayda pişa pi- k 1 d 1 d 
ı:::.ııı:~~tikaınetesevkyol- teş i a.tı tanzim e 'i i 

Her ne bahasına olursa olsuft bu kızı 

Jı;endisine ballamesı şartb. j 
Odada... ~ekilin ölilsl1 yanında 

Marinaya yaklaıtı •• liergül gibi kolunu 1 

genç lamı narin beline sardı. Onun ih-ı 
tilAçtan aanıılan yarı ıuyan vücudunu 

Reis - Oğlunuz size bunları söyler -
ken cina,yetin üç gün evvel işlettiğini de 
söyledi mi? 

Milyonun baba.ot - Hayır .. Esasen 
ben de kendisinden bu hususta fazla iza
hat istemeğe lüzum görmedim! Fikrim 
derhal oğlumun zabıtaya teslim olması 
ve adaleti tenvir etmesi idi.. O da bunu 
yapacaktı ama.. Jan Blan aksini iddia et. 
ti. Hattı Milyon ve 'Kolet, J an Biaıuıı 
wru ile ve onun otomoblli ile Parısten 
Maııtuaya 'kaçtılar. Hatta aralıırmi!a bn
nun için miinakap bile ohtııı~ .• Gitme
lerinden önce Roje Milyona coğlum, 

ele geçirerek tetkik ediyorlar 

Reis - Mösyö Milyon ... Size hitap 
ediyorum, cevap verin. Siz namuslu biT 
adam mısınız? 

Milyonun babası - Zannediyorum. 
Reis - Peki .. Sizin görfinilzün &.ttn

de bir cinayet işlenmiş olsa idi ne yapar
dıruz'? 

Milyonun babası - Dl!dıal koşar ve 
zabıtaya haber Vf!riı dim. 

Reis - 'Fakat bunu yapmadmn. Qfu>
'lcü oğlumn: size böyle bir <:İmı1f'tl ~ 
vermişti. V., oğlU'IIUZ da bu ~ten 
mıımunlar arasmda lmlmı.oyor. 

Reisin bu sözlerinin Milyon INıha-

smın fu:mnd., hiç bir lıf>sir yapmadığı 

görüldü. 
Bundan sonra Vaydınıuıın ithamları 

ile Milyonun inUrları etrafında har .ilci 
tarafın avukatlım arasında oldakça şid
detli münakaşalar ureyan etti. 

Daha bazı şahiUer dinlendi 
Metr Tinayre IU'~• kalkarıı1c heye -

canlı bir sesle insan ._ısabma lıitıqı .et
ti: 

kalın gövdesine doğru çekti. 
Marina, en ufalı: bir mukavemet bile 

ı:üstenniyordu. 

Sebastiyano ona ı 

- Demin sana yaşamak mı, ölmek mi 
Jstirorsun.. Diye sormuştum .. Sen yaşa-/ 
ınak lstedijini söyledin.. Y aşıyacaksın • 
Marina.. Hem de istediğinden ilA yaşı-ı 
yacaksın... Bu g~el ve körpe vücudun 
uzun müddet yalnız ve arkadaşsız kal-! 
1111Yaeak.. ~ aözünü açar_ Kumaz 
olur w bUtUn f>Inirlerime itaat edersen .. 

- Vııydınıınl dedi. ili 4:İiD evvel, he
yeca:nlı sö:ı:lerinWa biitila mahkeme sa
lonunu mllteessir etmiştiniz. Şimdi 8ll

lıyorırı lı:i siz biltün hakibti söylı!miş 
j değilsiniz. Yalvarıyorum si:ıe Vaydman 
Hti gil.ıı. evvelki hislerinize bq vuruyo -
l rrnı. Söyleyin doğruyu.. Hakikati söyle

yin. Bütün hakikati sizin ağzınızdan 

duymalı: istiyoruz 

Mi'"°'" mdiaini ilk ıl$ sorguya geknl::omiser Roş üe ma1•kemede mm•acehe 
edili:ııor 

lllarina, aU!şli gözlerini Sebastiyanoya Turgutlu kaymakııını em11iyet miı:d.ir ııc komisc.,·i yeıu te{lcilıit arasında rülmüştü. ğini ifade etti ve iliv., .,iti: 
dikerek Cf>VÇ verdi.. Turgutlu 30 (Husuat) - Kaubanm:- nashk borcudur. Milyonun babası - Oğlum bana Löb- - Oğlumun bana söylediğine ı:are 

_ Söyleyin... Emredin.. Öl deyin... da altı ay evvel ihdaa edilınit olan poliı Emniyet koıniııeri bütün bekçilerle !onu Vaydmının <>ldllrdüi:ünü söyledL Vaydman gelmiı, onun omuruna vı.... 
Eğer öimez..em 0 Zlllll8ll benden ~pba teıkilab kısa zamanda büyük bir ink.i- h&ftada bir meııekl müzakereler yaparak Fakat dedi, Lb'blonn bulup alıp getireıl mil§ ve .•• böyle yapmalı: IAzıındı ve YllP
ed!n.. tafa mazhar olmuştur. Emniyet komiseri onlan yetiftirmektedir. Bekçi teşkilib benim. Ben oğlumu severdim. Demek, tım. Mis Koveni, madam Kelleri V& .,_ 

- Ben sana öl diye emır v...,,cek de- bay Rasim Erdoğ ıreceli ıründüzlil çalıı- muhasip!~ de kendisinden beklenilen dedim, bu işte Pradye rolünü oynıyan för Kuffiyi ben öldürdüm .. d.em.iJ. 
ğ!lim.. Bl!Akis yaşıyacaksın ve.. Benimle malarile bekçi tşkilatını çok esaslı bir faydaları temin edecek bir inkiıafa maz- sensin .. O da bana <e'Vet> dzye cevap ver- dedim. yapacağın hu lol d!işünerelt mi 
yaşıyacaksın... ıekilde tanzim ve tensik etmiştir. Bütün har olmuştur. Bekçi ücretleri muntaza· di. yapıyorsun. Bugün olmazsa yann Vayd-

Marlna, bu güzel ümit va ha:ral ile mahalle ve çarşı bdcç;leri temiz ve yek- man verilmekte olup talısilit geçen sene· Milyonun babası, bundan sonra oğlu- ınan yakalanacak ve 0 zaman &en n., di-
gözlerini yumdlL nasak bir kıyafetle şayanı takdir birdi- !ere nisbetn büyÜk bir fark ve terakki ftun kendisine Vaydmanm Löblonu ken- yeceksinT. 

Teşrifat nazın Hıristidinlıı kansı da sipline bağlanml§ kazanın ismi ve sıra arzetmektedir. Polis teşkilatının ıuurlu eli odada yok iken öldilrdüğünü söyledi_ Bunılan sonra Milyonun babası birden 
saray cari)"'lerlnden biri idi. Onun sa- nwnarMI yazılı silahlarla tcchiz edilmiı· mesaioi her ı hada iyi "'mereler vermek· vaziyetini değiştirdi. 
ra:r içinde ve ne kadar büyük bir lhti- tir. Bu meaide ilçeha.yımız Salô.hattin tedir. manda oknma ve yazmalarını ilerletmit - Eğer, diyor. Paris1.en gitmişlerse 
şamla yaşadığını görü:vor ~ gıpg edl- K.çalc ile emni,yet müdürünün müzaharet Bu mesai ciimle&ııden olarak okuma bulunuyor! r. ~uç onların değil .. Benim .. J an Blan da 
yordu. n ,..rdunlannı kaydetmek bir kadirti- ve yazması zayıf olan bekçiler kısa za- Riza Ka,.a bıı işte masumdur. 

Vaydman başını ağır agır kaldırdı, 
- Haltlısınız.. dedi. Ben daha bütün 

ı hakikati söylemedim. Fakat ıııık1ı 

tuğum noktalar kendi aleyhimde olsa 
noktalarıhr. Fakat Milyn:na Jtlt sözlerim
de hakikati tamamen ifade ettim. Saklı 
tuttuğulll nolttalarm zararı U.. yalım 

kendimedir.. Bqblarını ali!rec!ar tıt -
mm: .. 

Metr 'l'inayre - Bir .aııçluyıı 
edı!rken başka bir sulçluyu hbmye et -
meğe hAkkınız yok.. 

Müddeiumumt - Saklamak iııtedi{ıl.
niz şeyler Milyon tizerindeld jthamlan. 
nw hakikatleticl ,eyler -.nldirT 

Vaydman - Hayır .• 
Metr Deloney - Burada, suçlu me,,_ 

künde bulunanlar hakkında bütün bil
diklminizi doğru söylediniz mi T 

Vaydman - Evet.. 
Metr Deloney - Başkalarını korkut

mak için mi bildiklerinizi tamaınen SÖJ
lemek istemiyorsunuz? 

i'/L/1 zi.inde biiyük 9ITT'İllç ve saadetinin izle- Sir Dolabar, onu bu .ııılı: sık düştüğü kaç gün sonra bizzat siz de görecek ve Va;ydman - Haytr .. Onun için deiil. 
rL O da derin bir u,ylı:uya daldı. J.lgmlıktan çıkarmak için bir gün sor- tasdilı: edeceksiniz. Metr Gallo - Vaydınan, Lö Süber ve 

DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera 

-123-
ronıanı 

Sabah, şafak sökmek ilıere iken Slr du.. İhtiyar~ olan bu eski asilzade, İvo- Fromer meseleleri hakkındald lfadelerl-
Dolabar, her sabah yapllğı gibi odaya - Matmazel. .. Dedi.. Sizi basta olarak mm bu son sözleri üzerine yerinden ıııç- ni neden inkar etti. 
!1iıdL Aya'darmın ucuna basarak ma- buraya getiren ve sonra da ptodan bir radı : _ BİTMEDİ _ 
dam Jana y•.k!aştı yel'f> ayrılııuyan, daima sizin hayat ve -Yeni bir projeniz mi var matmazel? •---

Hafifçe omuzuna dokandı.. ı:ıhhatinizle alAkadar olan, barındıkları Diye sordu.. FA~ KAPANI 
Madam Jan yerinden k:ımıldarnnadı. C'&tı arasnıdaıı ancak sizi görmek için çı- - Şüphesiz ..• Ben buraya hasta ve YERiNE YILAN 
Elini eline aldı.. kan ve her görüşte de ıwıktaıı sizi se- baygın halde getirildiğim günden buaü- Bir çok otelcilerin başlıca derdi fa-
Buz gibi idi. Mmlamakla iktifa eden bu garip ve es- ne kadar ne kadar zaman geçt?. redir. Farto mücadelesi kadar otelcilere 
Değil vücudunda, yü%ünde de bir rlll'el)giz adamlar kimlerdir?. Bilhassa Şöyle böyle bir sene kadar oluyor' usanç veren bir şey yoktur. Avrupada 

Ana feflcatı, ana balamı a)'larca ad- yük ~ hir kerre daha ve hem de an- hareket yoktu.. onların beni gördükçe t17J!klaşmalan, matmazel.. ve dünyarun hemen her yerinde fareye 
ren bir tedavi ile genç km tekrar haya- nesine karşı söylemq olmanın cururu Knnt .Dö Brevıınm yaverinin gözleri ı benden içtinap etmeleri dikkatimi çekti. - Monsenyör Luiyi daha fazla iş- karşı iki tedbir alınır : Birın kapan, öte-
ta iade ettirmlştl içinde uvap wrdl : dehşet içinde açıldı.. Bir iki adını geri Bunun üzerine İvon, Sir Dolabara her kence içinde bırakmak hakkını yok .. Bl- ki kedi .. Fakat hazan ilcisi bir arada işe 

Bu.. RU!lı:ııten bir muciz.e idi.. - Ewt. .. v., çünkü. .. Çibıldi onu se- çekildi.. şeyi anlattı. Arkadaşlarının yaptıkları n•enaleyh derhal bıraktığım yerden işe giriFilderi halde fare ile imkinı yok 
Bu ıecıe.. Ana ile evllt arasaıda öyle Yiyonmı... Sonra diz üstü ç(idü.. İstavroz işareti bütün kahramanca hareketleri izah .,ttl. devam etmek llzmı.. başa çıkamazlar. Öyle zaman olur ki 

hazin bir saJm.ı cereyan .,ttl ki. .. Bunu Vadam Jan sadece: yaptıktan sonra öliilere maiısw duayı Onların ne kadar iyi kalpli insanlar ol- - Tekrar Pinyerola mı döneceksiniz? farenin kökünü zehir bile kesemez. 
tasvire imkan yoktur. - Zavallı yavrucuğum... mın.ldannuığa başladı.. duğunu söylf>di. Tabi! bu meyanda yine - Hayır .. Çünkü kuvvete karşı bu- l.Akin, şimdi Meksikada bunun da 

Madam Jan ona buraya nuıl geUril- Dedi ve derin derin içini çekti... Ve Za....ılı m•d- Jan.. An1 olarak dey- onların evveloe La Kuron oı..li önünde günkü halimizle mücadele edeıniyeceğl- kolayını buldular. Y .,ni usul fare ıniica-
diklerini anlattı. sonra : duğu saadetin içinde ve uzun umandan Sir Dolabara -..ıavil% eden ve onu yara- mizi anladım.. Size monsenyör Luinin delesi. hem görülmedik bir §<!kilde, hem 

Gf>UÇ im aııııesine başmdan geçenle- - Uyu artı!<.. Dedi, istinıhat et.. Al- beri çektiği lç acısı ile kızının yanı ha- ~yan wlmnlar olduiunu da qledl. taraftarlarmdan, Şöva!Ye Dö J!oh•ndan de pek §ifalı .. 
'ri nakletti. lalı bi\yüktilr. İnsan... Hakikt saadeti pııda ve hlŞ ucunda hayata aözleriıil - Fakat, dedi, Clllar bu hareketlerl- ve onunla beraber olanlardan bahset Meksika otellerinde son gUnlerde bl-

thtiyar kadın, kızırun yaıuna uıan- a.ncak bir çok acılar, fe!ıjJe.,tJer ve ıstı- yummuştu.. nin nedametini büyük :fedaklrlıkları ile miştim .• Evveli gidip onları ıöreceğiın., .rer boia yılanı görlilmeğe baJ!adı. Evet, 
ınıı, başını onun yastığına koymlq, y(l- raplar bahasına elde edebilir. İnşaallah Aradan iki ay geçtL izhar ettiler. Hayatlarını tehlikeye koy-/ - MatmareL Sizin!., beraber ben de farelerin kediden çok hasmı olan boj.a 
t:ihıü yüzüne yaldaştıntııf.. Söyledilde- bundan sonra yüzün güler yavrucuğum. İvon :ya'lalcl:ım ka8rm17, Sir Dolabarm <fular. Onları affetmeniz lAzun.. Esasen g..lmek istiyorum.. yılanı §imdi Meksika otellmniıı odala-
rlnl dinllYordlL İvon, o kadar zamandır baygın ve yardımı ile şatonun parlı:ıııda dolaşma- onlar benim. hayatta yeg&ne gııymı ve - O halde yarına hazır olun.. rmı birbir do1aşıyor, en küçük bir tıbr-

Bliyleoıo ve saatlerce konuştular. kendini bilmez bir halde yattıktan son- ta baş~U. .Mevsim balııırdı. Ve bu emelim olan bir davanın en hilyülı: ve - Yarın mı? tı işitmesin, o küçük ve muzır far., artık 
Madam Jan nihayet : ra hayata bu yeni ve tekrar dönüşün ı;.,.. lıahlır CDa bumda geçirdiği bir çok ba- en kuvvetli yardımcısıdırlar. Bu dava, - Bu geceyi annemin meruırı l:ıa§ında boğa yılamnın kalın karnındadır. 
- ~. Dedi, haşana gelen bUtlln I vinci ile faz.la konuşmasından yOTgun, lıarlan hamlatıyordıı. Arasını genç i:ı- llYlli mmanda ıılzlıı d., davmıızdır. Farl- dııa ile ıeçireceğlın. Haı..ketimizden ar- Otel müşterileri ara sıra boy verip 

lnı ııeyler hep .• Hep Monsenyör Lui;yf> bitap bir halde uykuya daldı.. znı gözlerinde bir dalgınlık oluyor ve bol ve Mistnfle bu uğurda her feyi ı:ö- kadaşlan siz haberdar edersiniz .• Şimdi odalarına dalan bu vakitsiz ve korkunç 
k' , le saz lemed"" susa- u almışlıırdır ve alacaklardır da. E&a- lıeııl, batıralanrnla :yıdnrı bırakmanm arlııafirden korknuyorlar değil.. Fakat 

' · · JM amenya-ı. ya raK çocuKıarı sag uıaı·tu\. ...__. ., 

l 
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Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç Yıldız 
-51-

Güzel Gözler 
--1:r-

Göz bebeklerinin birer kıymetli tap. 
benzediği bazı fevkalil.d<ı haller müsteo· 
na, gözlerin güzelliği. bilhassa onlann et· 
ıafında bulunanlann yani göz kapakları· 
run cölgelerinden, kirpik ve kqlardan 

&q gardiyan: 
- Servet hanım, dedi. Artık 

buradan çılııyornının. Sabri bey 
sizin bütün ikametglih ile kefalet 
mııamelelerinizi tamamladı ile 
müddeiumumilikten tahliye emri· 
ni de getirdi. lnşaallah ve her 
hangi surette olarsa olsun, bir da
ha buraya dÜfmeuiniz. 

Sabri bey •• 
Demek bu adamın adı Sabri 

beydi. 
Fakat kimdi .• 
Yii:ı;ünü eyi göremediğim için 

onu bir türlü t"flıia edemiyor· 
dum. 

Ba, gardiyana: 

(Sabri bey), gardiyanlara bol teşekkül eder. Gözün iyi bir tekilde mey• 
bol bo:Jı,ifler dağıttı ile otomobil dana konuıu, pk ve güzel görünmek İs• 
hareket etti. tiyen bir kadın için esaslı bir makiyaj ya-

Ben ağzımı açıp tek söz söy- pılmaaına ihtiyaç gösterir. 

I • 1 dum (Slıadou} veya göz kapaklarına gölge 
emıyor •• 

d
-L ·L L-J bö" le vermek meselesi iki esaslı unsura dayan· 

Bep .... ı .. a ...... ar Y c:e geç- .. .. . b ı ı ti. maktadır: Gozun rengı ve u unu an aa· 

- Nereye gidiyoruz? 
Diye aordum. 
- Nereye isterseniz? 
Dedi. Tabii bu, ıradan 

11aptı. Ben: 

attir. 
Fikrimize göre, gündüzün tam göbe .. 

1 

ğinde, güneşin her tarafı aydınlatbğı bir 
zamanda gözleri fazla boyamaktan aa· 

bir ce • kınmalc. icap eder. Göz kapaldanrun ha
kiki makiyajı ancak bir gece ııkhğı V8 

zarafetidir. Azami tatlılık ve ayni zaman· 
da yaraımak imlcSnı, göz bebeğinin ren
gine (yani gri mavi. gri yeşil, altın ke.-
tane, hronze kahve rengi, viyolet mavisi) 
tam.amile assorti bir nuans seçmek ile el· 

de edilebilir. 

- Benim artık, dedim. istemek 
hakkım yok. Çünkü sizin kelalet 
ve sizin ikametgiilıını:z.la buradan 
çıktım. Mahkemenin neticesine 
kadar sizin elinizde olduğumu 
çok eyi biliyorum. 

Güldü: 

- Hakkımdaki temennileriniz
tlen teşekkür ederim, dedim. Fa
kat Sabri beyefendiyi hiç tanımı· 
yorum. Bana harpı hiç fiiphesiz -. Siz, dedi. Hakikaten çok ze
büyük bir eyilik yapıyorlar. Fa. ki bir kadınsınız;. Zeka ile giizel
kat bu eyiliği acaba kimin namı- lik bir araya geldi mi İnsan iki 
na yapmaktadırlar. biiyiik hazineye sahip demektir. 

KS,edelıi koltukta oturan zat Eğer bunları luı.llanmtuını bilir -
«J"lia luıllttJ. gülaelr yanıma yak. unü: taliinü:in istikametini arzu 

Geceleri ve bilhassa kostümlü ziya
fetler, balolar ve büyük dansinglerdeki 
aktam yemeklerinde göz makiyajı daha 
fazla bir ehemmiyet ve de~iıiklik ane
debilir. 

Rohunuzun veya saçınızın rengi. ile 
biraz ileri varan a.saoti veya tezatlı neti
celer elde etmeği tecrübe ediniz. Eğer 
varılan netice güzel veya cezbedici i.ae 
bütün bıı yaptıklarınıza müsaade vardır. 

l ettiğinü: tarala çeııirebüir ve •• çok aptı.. 
- SenJet hanımın z.ekii ile ha- yükselirsiniz •• 

lızan her halde beni unutacak •• BİTMEDİ •• 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. muvakkat mahiyette olan beyanatının 
12.30 Program Yazan C. ödeı" yeni müzakerelere zemin teşkil edece-
12.35 Milzik (Küçülı: orkestra ğ!ni ve önilmüzdeki Pazartesi günü 

Şef : Necip Aşkın) avam kamara.>ında kat'I mahiyette be-
l - Martin Ub1 • Grizinge blı' BIRYANTIN yanat yapılacağını bildiriyorlar. 
daha gitmeliyim. Val.! Cli.erin 200 Gram Berlin 1 (ö.R) - Hltler bugün ami-

2 - Valter - Rüya - Keman solo Alkol 400 • ral Fon Tirpiç zırhlısının denize indiril-
ve orkestra için Esaruı 1 O • me töreninde bulunmak için Vilbelm -
3 - Hanschmann - Andaluııla ŞAMPlN AN hafene gitmi~tir. Öğleden ııonra nasyo-
İspanyol valsı Saf Bu 1 Litre nal Sosyalistlerin nümayişinde bir nu-
4 - Ganglberger - Küçük f!Ut Alkol 1 > tuk sl5yliyecek ve Ingiliz deklarasyonu 
için konser parçası Gliserin 50 Gram mliaasebeti ile Almanyanın düşlinceleri-

13.00 Memleket saat ayan, ajans ve Sabun tozu 20 > ni açığa vuracaktır. 
meteoroloji haberleri Soda 1 O • Pariıı 1 (ö.R) - Havasın Moskova 

13.15 Müzik (Küçük orkestra Esans 2 • muhabiri bildiriyor: Inglliz ticaret he-
Şef : Necip Aşkın) devam Dl~ BiR TERTIP yetinin Moskovadaki mesaisi Ingiltere 
5 - Tbomsen - Dua Saf BU 1 Gnm ile Rtuya arasındaki rabıtaları sıldıışb-
6 - Mainzcr - Düğün töreni Soda 20 Gram racaktır. H..- ne kadar Sovyet tebliği, 
7 - Niemann - Vals Boston Sabun tom 20 • ticari bakımdan bazı ibtillflardan bah-
8 - Koester - Hint ninnisi Badem esıuuo 1 > setıru, l<e de bütlln müşküller balledile-
9 - J. Strauss - Viyan:ı orman- cektir. Ingilizler gibi Sovyetler de taar-
larının efsanesi 5 - J. Sibelitu - Finlandia (Tone ruza karşı mukavemete sağlam ve ameli 

13.50 Tiirk müziği Poem) bir esas bulmakta aynı derecede mütte-
Çalarılar : Vecihe, Cevdet Kozan 22.00 Anadolu ajansı (Spor servisi) hittlrler. • 
Ru.,""'1 Kam. 22.10 Müzik (Cazbant - pl) Sovyetler birliği, Polonyanm bir 
Okuyan - Semahat Özdense• 22.45.23 Son ajans haberleri ve yann- müttefik sıfatiyle de olsa Rtu ordw;unu 
1 - Beyati peşrevi ki program kendi topraklarında görmek istememe-
2 - Lemi - Uşşak şarkı - Seni PAZARTESİ PROGRMB sini anlıyor. Esasen Rusyanın Polony• 
arzu eder dldelerim. 12.30 Program ya yardımı, harp mııheınesi ve iptidai 
3 - Lemi - Uşşak şarkı • Gllnler 12.35 Türk müziği - pL maddeler vermek §eklinde olacaktır. 
geçiyor. 13.00 Memleket saat ayan, ajam ve Ingiltere, Sovyetler birliği. tarafından 
4 - Şlikrü _ Uşşak şarkı _ ~ meteoroloji haberleri Avrupanın şarkında yapılacak yardım 

muhabbet demi 13.15.14 Müzik (Karl§ık Pro&ram • pl) bihakkın takdir ediyor. 
5 - S. Pınar - Beyati şarkı • De- 18.30 Program Paris l (ö.R) - Enteranşiı-an, Ingii. 
lisin deli gQnlilm. 18.35 Müzik (Cazbant • pi.) deklaruyonu milnasebetzyle )'~ b ' 
6 -- Uşşak §Qrkı _ Girdim yarin 19.00 Konuşma (Doktorun mti) makalede, Polon)'~ verilen teminat. 
bahçesine dair) 19.15 Tlirk m\Wğl (Halle tilrkillerl Sa· Romanyaya da '"""'ilini ve bU l4ac. 

l'-20.1'.30 Konuşma {Kadın saati-Ço- dl Yawr Ataman) taarruzwıu da btllıdaf etmMnl lstiy< 
cuk terbiyesine dair) l!l.30 Türk mfrdil (Kanflk p:ogımu) 

Program Hakkı Dennan, F.tref Kadri, Ha- r 
Müzik (Pazar çayı - pL) san Gllr, Hamdi Toby, B..t 

leaJar kıt değildir.. = Buan da. ıözünüzün nuanııına taına-
DeJi. Ona yanıma yakl"""'lf N ) h b mile aykırı düten bir, (Shodov) kullana• 17.30 

halinde görünce bir feryat 1ı-:;~. apo yon ar ın· bilirsiniz. 17.35 BORSA'I 
Konuşma (Çocuk saati) Üfler. _ 

Müzik (Şen oda müziği • İbn- 20.00 Ajans, met.oroloji haberleri, d- • 

mamak için kendimi eiiç zapet - da O berJ• Meseli. kestane ıı:özlerile (Shodov) lS.l5 
fim ile dudaklarımı uırdun.. bir blö tUrltuaz yefil ıı:özlerile(Shadou) 18.45 

him Özglir ve ateş böcekleri) raaı borsası (Flat) 
Türk mliziğ1 (Faınl heyeti) 2C."5 Türk milzill (Tuna edebiyat ge-

108 5 
Patersoıı 

Kıpkırmı:ı;ı olmu,tum- --1;r-- kullanabilininiL Bunlan yaptJiınız za. 
Kan beynime lırlatnlflı. - BAŞT ARAFl 1 iNCi SAYFADA - man, fizik tipiniz müsait olduğu takdirde 19.15 
Bu adam.. Baloda gördüğüm çok modem bir ahenk elde edenini:ı:. ıe 17 

CeW Tokses ve arkadaşlan. cesl) · 
Türk müziği Orijinal Tuna Ye Rumeli ttırldl.- 67091!1 Eski >'~ 
Çalanlar : Reşat Erer, Vecibe, leri... 671023 Uınmııl yekOn 7 

adamdı .. Bu adam, ağır ceza za.. riyatın umuml hülllsası şu mahiyette- Göz kapaklannm boyaoı gibi kirpik 20.15 
bıt kiıtibi iken suiistimlinden Jo- dir: Yirminci asır lngiliz siyasetinde ve kaşların da kozmetiği vardır. Bunlan 

mah L • k k b' d -· ildik' ştır B" ük da her saatte ber türlü vaziyette İatim&I layı ifinden çıkardan, .. um ö ten ır egış yapını . uy . . . . .. 
eJüen ve bana inc:e aanatler ko- Britaııya, Napolyon harbındanberi ilk ~ebilirsınız. .. Sabah guoo-in ~iy~anna, 

• l • tı;;. .. , O::yliyen defa olarak bir Kontinan devlete karşı siyah veya blo marm hamur gı'bı bır krem muyoncu ugu yap a-· -~ _ 
adamdı.. A~cısı 0 tam mlincıaiy- askeri yardım taahhildlinde bulunmak- le fazla boyallllllf kirpikleri maruz bı-
fe bir cocmfa» idi.. t.adıi. Hattl, Antant kordiyalln aktedil- rakmak kadar heceriksi:ı: bir hareket ola-

Ve fimdi ben.. köriikörüne •. di~ zamanda bil~ Ingiltere böyl~ .bir.an- rnaz.. Sunilik gayet açık fekiltle görüldil
Gö:ü bağlı olarak tamamen onan gaı~ ~irmemışti. Bu da, lngilız "'.ya- iiü gı"bi nuann tazeliği ve cazibesi de 
eline Jiipnüı vm;İyete gelmiJtim. setinin milstakbel ~esi ve temayiillb derhal bundan mUıee.oir olur. 

N bil" d" hakkında kimsede şüphe bırakmıyor. Halbuki hemen mayi halinde bulunan 
e yapa , •11 ım.. • h' l Polonya, deklarasyondan memnuniyet ve kirpikleri ipek gibi bir kabukla BÜ ... 

O lint!a ıçımde mahtelil 11 er d tur Fakat g 1 ı "-'~'- ı liyerek tamamile tabii bir renk ve --Li) 
l 

- . .1• • h uymuş . aze e er mw=u.n o - OCA 

V!'.rdı. Ve ne ya an •0.r.ıyeyım • a- duğu kadar sansa.yon yapmaktan çeki- veren mükemmel ko:ı:matikler meYcuttur. 
pishanetleki arlrada"ann telkin- niyorlar. Neşriyatın Almanyaya karşı Günün ortaamda tam faaliyet ııarfedile
leri de benim ibıerimıle oldukça bir tahrik mahiyetinde telakki edilme- cek saatlerinde kullanılacak forlar bu· 
tuir yapmıftı.. mesini istiyorlar. Korye Varşavski di- dur. Geceleri, bu hafif tabak.ayı, eğer 

- Ne olursa olsun .. Ne olacak- yor ki: clngiliz deklarasyonu Ingiltere- hoşunuza gidene n bilhaua kendinize 
•a bir an evvel olnın.. nin bir harp istemediğini gösteriyor. In- iyi yakıtına. daha kuvvetle1>dirmek Ye 

Diye dü,iindiim ve Sabri beyin giltere Polonyaya tehlike iinında müna- hattil. kirpik ve kqlan fantezi tekilde 
..dıığa -ıa, ona bap gardiya • kaşası:ı: Ant bir mUdahale vaad ediyor. nuanse ettirmenin imkilnı vardır. 
nın yanın4tıı malıçtıp bırakmamak Bu da Leh hükilmeti için bliyük bir Zümrüt yeşil. deniz mavisi. çivit viyo
için: avantajdl:r. Filhakika Ingiliz deklarasyo- !et renkteki ko:ı:mab"kler biraz fantezi ge-

- Şimdi tanırlım.. dedim. Al- nu mahdut bir müddet içindir. Fakat bu ce gezintilerinde kullanılacak çok renkli 
letlersinu .• oJ11 lOf- Gözilme de m~klil hatveyi ona benziyen diğer (Shadou) tarla iyi bir tekilde uyabilir. 

Ruşen Karo, Cevdet Kozan. A - Mııbddeme No. 
Okuyanlar : Mlizeyyen Senar, B - Şür No. 
Halllk Recai C - Müzik No. 
1 - Osman bey - Nihavent peş- Takdim Ye idare edmı : Mesut No. 
revL Cemil No. 

2 - M. Nurettin - Nihavent tar· Ankara Radyosu kiline luıyeU 

s 
9 

10 
11 

!NclR 
kı - Sensiz ey fUh (Koro) 55 E. B.. &dili 
3 - Rahmi bey - Nihavent prla 21.00 Memlebt aut ayan lZ 1ııf. J. Taranto 
Saçlarına bağlanalı 21.00 Konuşma 224880 Eski yektlıı 
4 - Şükrü Osman - Suzinik P1'" 21.15 &ham, tııhvi!tt, kıımbiyo, nukut .224942 Umumi yeldln 
kı - MüptelAyi dert olan borsası (Fip.t) ZAHİRE 

• 
21 

5 - Ahmet Rasim - Suzinak şer- :n.25 N~ pWdar 26 vagon Buğday 5 ~75 
kı - Pek revadır 21.30 Folklor • Halil Bedi Yö~ 62 çuval Fasulya 

13 
uso 
14 50 
16 
ıt 

• u 

6 
12 625 

6 - Refik Fersan - Mahur şarkı 21.fS Müzik (Oda milz1ği - Oboist : ~?i;eri.i;a:iiiifilmiiiir.İİİİİİİİİİİİs77.~ ~f')? ·~~ 
Bir neşe yarat basta gönül Vlintsch, Oboist Orhan Barlas) j Her güa biıılen:e Y•Vl'U)'ll senin' 
7 - Mahur şarkı - Hali kana- (Kor Angle : Eftal Giin§ray) ,_ı-m, waiıl fdkatinle inde ; 
yan. Beelhoven. Mozartın Don Juan .._ 
8 - Şerif İçli - Mahur şarkı-ala- dUosu üzerine varyasyonlar b......._. ÇOCUK ES.u.GEME' 
ınam doğrusu desti emele 22.00 U:lizlk (Küçllk orkestra kımılMI ..... Ydda bir lira •« Çe-
9 - Halk türküsü - Demirciler Şef : Necip ~kın) cuk Esirgeme kurumuna ÜJe ol!. 
demir döver. 1 - Vilb- Rkhartz • K.üçilk Balet 
10 - Muhayyer türkü - Kır oğ- süiti 

ı,Jı gelmİfti.. Birden tanıyama • adımların da takip edeceğine şüphe yok- Kaşların çi~gisi fazla Burette ise istenil- 21.00 
mıffım.. tur. Polonyaya gelince umumi efk~ son diği tckı1de tadil etmek modası geçmiş- 21.00 

Bu cevabım, f>a adamı ümidin- hnftalarda büyük soğukkanlılık ve ve- tir: tabii .-e phsl deoenlerine yeniden ri· 21.10 

lanın davan. 2 - Baımıı Löbr. Büyük Vals 
Memleket saat ayarı 3 - Karl Bluma Zayi makbuz 
Neşeli plılklar Göl kıyüannda lıtaııbut ithılit •iiınriiğüne 
Müzik (Riyaseti cilmhur bando- 4 - Kjııer - Sere.ıW mübre:z 41899 numaralı 10-2-939 
su Şef : İhsan Künçer) 5 - ~ - Glizel -.atlar tö- tescil ve 22.2-939 intaç tarihli b~ den fazla memmm etmiffi. kar göstennlştir. Leh milleti kendi kuv- ayet edilmekte ve yalnız katları daba 

Bıq gartliyan: vetine güveniyor ve bu kuvvetin sulh uzatmalı: ve mahirane tashih etmek cibe-
- Ben size demedim miydi? için bir teminat olduğuna inanıyor.• tine gidilmektedir. Kaş boyamak ve,..._ 
Der gif>i mlinalı bir bakışla Hükümetin naşiri efkArı olan Ekspres metmek için kullanılan ve her renkte 

baktı. Sonra: Porani gazetesi diyor ki: rastlanan demografik kalemlerle kirpik· 

1 - V. Buot - Okyano• (Marş) reni - uY'Cl'1ür yanname ile muamelesi yapılıp 
2 - Leo Delibes - Naila bale- 6 - Amade.i - Saz çalan~ sil- imrar edilen V.t markalı 16 nu -
tinden : Çiçekler raksı (İnter- ilinden - ~k rüyası maralı bir ıandık ipek kadifeye 
mezzo) 7 - Brusselmans - Felemenk ait, 437 lira 69 lwrutluk, 4982 nu-
3 - H. Berlloz - Roma karnava- raksı maralı vezne makbuzu Ata Ata • Artık gidebüiriz .. otomobil ka. cSon hadiseler, Ingiltereye sulh kay· ler için istimal edilmeleri doğru değil· 

pula bekliyor.. gılarını garbi Avrupaya inhisar ettir - dir. Gö:ı: kapalı:lanru fazla net bir kalem 
Dedi. Bir gardiyan, bllf gardi- mek kabil olamıyacağını ispat etmiştir. çizııisi ile çevirmekten çekininiz: Na:ı:ar

yanm odo:ınnda kalmlf olan P,avu- Bunun içindir ki büyük Bl'itanya ana - !ar oert ve eberiya ihtiyar bir mil.na alrr 
lama otomoile götürdü.. nevi siya.setini bırakmıştır.> ki, bu da gayet biçimoiz bir netice olur. 

lı (Uvertür) 8 - Beuberger - Şarkta bek hanının yangınında yanmıt • 
4 - P. Tschaikovsky - 5 inci sen- 23.00 Müzik (Cazlıe.nt - pl) tır. Y eniaini alacainruian mezkUr 
fonisinden - Andante cantabile : 23.45.24 Son ejans haberleri ve yarınki makbuzun hükmü olmadıiı ilan 

Tarihin Gizli Cemiyetleri _, __ _ 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

~ aczzzz.ı!Blma2:Zz:ııcıııı::l.':z.ı:z:z;ı;ı;;c.z~a:;;ı;z..rzzı~l2'.Zi 

Tefrika : 56 Nakleden : F: Ş. B. 
Cellat, odunların üzerinden indikten l Bu hal ancak yanın saat sürdli. Mey

sonra, dört beş meş'ale yaktı. Ve odun danda artık ne odun yığını, ne de :ı:aval
y$Junı bir kaç yerinden tuttıFdu. lı Juana yoktu. Ancak bir miktar kül 

Odunlann çok kuru olınıısı. meş'ale- vardı! 
!erin işini de çok kolaylaştırdı. Juana, Ateş tecrübesi tamaıniy{e yapılmış 
bir anda dört taraftan yükselen kırmızı idi. 
alevlerle karışık kara dumanlar arasın- Papaslarm hepsi de Tal..-anm bir işa
da kaldı. Biraz sonra da odunların üze- reti üzerine yerlerine çekildiler. Kral 
rinde yem ve !lnl bir alev peyda oldu. da sarayına döndU • 
Bn da, Juanımnı kükürtlü elbisesinin Bu, Porteklzde ilk adam yakma ldL 
birden ateş aldlğmı gösterdl Acaba bunun arkası devam edecek mi 

Ve •.. halk bu hali sevinçle kıırşıla - idi? 
dl. Hatıl alloşladı. - 9 -

Her gGÇe.D. an ile ateş kuvvetlendi. 
Dwnanlar a:ı:aldı ve en yüksek b1nalar 
derecesJnde biT al.ev g'ökleTe kadar yük
seldl .. 

Manzara cidden feci idi. Etlte1Cerden 
bir kısmı çekilip gibneğe meebur kal -
dı. Kndmlardan da ek 

Şimdi bize kalan Savedranın Akıbeti
ni bildirmektir. 
Hayatının ilk kısmı cidden şayanı 

hayret olan bu adamın, hayatının sonu 
da o kadar dikkate !Ayıktır! 

Kendisini görmek merakından kur
Prens Filibin 

- vaı.. (Allegro moderato) program o1unur. (280) 

Madrid zındanlarında kaldıktan sonra, 
muhakemesi yapılmak lizere Toledo 
zındanlarına gönderildi. Orada da tam 
iki sene mahpus kaldı. 

Papa Polü, ikinci Filipten Savedranın ğım. bi Antonya Pereze anlatarak yauiırma-
affını istemeğe icbar ettiler. - Burada ne kadar zaıruından'berl bu- sını eııırelti. 

Savedra, on dokuzuncu ceza senesin- lunuyorsun? Ve,bundmıb.,seusomadabum~ 
de affedilerek serbest bırakıldı. Pek fa- · _ Bir hç .eneıienherl. Gemla Liz. bur ınacer.aperest ha4ralarını umuml 
kir idi. Sadaka ile yaşadığı sırada, bir bon önlerinde h.rap oldu. eııgizitör Diy.ı,ııo .Esp~ jçin ayrıca Tabii.. Savedra, sair cinayet ve suç 

erbabına benzemiyen barikul8.de bir 
suçlu demekti. Romadan fikir ve direk
tif almak mecburi göriildil 

gün bir bahriyeli omuzuna elini koy - - Burada bqka neler rn7 yudı ve n•mııa!u bir adam gilıl öldU. 
du: - Ne olacak.. lşler bizim zamaıumız- Bil.tün ırervdini de kiliR!ere tn-kettil 

- Mikel! dedi. Beni tanıdın ını? da olduğu gllıi değil. Bau ınüveriblere ıöre bu m."fbıır aer-
Bu zamanlarda muvasala vasıtalan 

pek iptida! idi. Madrid Ue Roma arasın
da muhabere ~k zamana muhtaç bir iş 
idi. 

- Hayır.. -Bqka. seri ve mac.eroperest Savedra, cDonld-
- Bundan yirmi sene kadar evvel sa- - Lizbon halkı ,..ıano bir eııılzltar- i<>b ölmez "2rinin uhibi Mişel Servaıı-

na çok fenalık etıniş bir insanım ben.. den memnun olmadılar, şimdl lııakik.isi- Uıı!)' Sandnmıı baha tarafından kardeş 
Savedra, bu garip adama di.llitle ni buldular. evlatlarmdau biri idi! 

Madrid ve Lizbonda bulunanlar, Sa - baktığı halde, bir şey anlıyaınadı. Bu. 
vedra için Romadan ateşte yakı)mok nun üzerine meçhul bahriyeli: 
emri beklemekte idiler. Fakat nedense - Ben, dedi Fraskitoyum! 
böyle bir emrin gelmesi çok g.; ·ildi! - Sen mi? 

Nihayet ken°disinl yirmi sene kürek - Evet, ben! Sana çok çirkin bir fe-
cezasına ınahkll.m ettiler. Fakat Saved- kilde hainlik yaptım, paralarını da çalı11 
ra, cezasını çekmekte iken taraftarlar kaçtım. Fakat sana yapmış olduğum fe
peyda etti. Bunlar Savedrayt bir milo- nalıklardan dolayı pek pişmanım 
rim bulmamağa ve hatıl papa dördlincll - Bu yirmi iki sene içinde neler yap-
Pole Savedra lehinde raporlar verme- tın? 
ğe başladılar. - O büyük serveti bir kaç .sene için· 

Bunlar: de yedim, bitirdim. B~a bir iş yııpa. 
- Savedra, bir sahtelli olabilir. Fa- ınıyacağum ve açlıktan öleceğimi anla. 

kat bu sahteklrlığı ile bir çok dinsiz ve dıktan sonra. korsan oldum. Çok tebli
rafızileri cezalandıran papalık makamı- keli, çok yorucu ve uzun bir hayattan 
na, engizisyon cemiyetine ve katollklll!e sonra senden çaldığun paranın yarısı 1ta
hizmet etmiştir. Bilhassa muhalif kalan dar bir servet yapabildim. Bu ild yilz biıı 
Portekizde bir engizisyon mahkemesi Düka albnını şurada minderin altında 
kurdu de m· bulacaksın! Bu 

- Ya... Eııgizis7orum deh§et ~ zulm.li arttık-
- Haberin yok mu? ça arttı. Fakat louı:ıa Tağınen bu kıırlaı-
- Yok!. lan unutanlar, unutarak cesurane ha-
- .Bi:ı: Lizboııda en,gizl"l'Pll.Wl hak.!ı.t reketlerde bıılıınanJer da ;ıkb. Ve Pi-

aıilessisleriyiz. BtlllU Rocnada bile höy- r.eıaenin beri tarafında 1484 te Eislelien 
le dü~enler var, Lilter dojdu,. 

Sandr.a gülerek.: Liiter, ruhlar.111 hürriyet w serb.-. 
- Y.a.. .. Şey1anı.ıa eseri, velilerin 4lri ye en z.iyade ıusadığı bir umanda 7e -

kola71.aftard. demek! ~mi;tir. Abelar, on biri.net asırda mak-
. sad.ıııı anWmak için çok ıayret sarfcl. 

** ~ itil &lbuki Lü.W- muvaffak n ııw-
'Zllffer OOııak Jçıin tek bir kelimedesı baı

Bu buluşmadan bir az zaman 10ııra, ka bir ~eye muhtaç oWı~tır, 
haydut Fı:askita .öl.dil . .Bil1Wı. &~eti s• Bununla 'ber.aber, englzjsyon ile Lü. 
bık suç ortağı Savedraya kaldı. ter taraftarlan arası».daki mücadele çok 

!ki yüz bin Dilakaya sahip olan sabık müthiş olınuttur. Çünkli, bu mücadele, 
sahte engizitör Madrida yerleşti. Ve katoli.klik ve bilhassa Roma ve papaslar 
1562 de bunu haber alan ikinci Filip Sa- jçin bir hayat veya mahvolınak mesele-
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Kü:ltür hayatımızdan Y'lJ!.raklar: etraflı bir ıekilde izah imk&nı temin olun. 
du. Orta okullarla liselerin matematik, 
fizik, kimya biyo)oji dersleri garp mem
leketlerinin ileri programlarına göre ye· 
niden ıslah edildi. Bu derslerin; talebeyi 
bir takım mvzular üzerinde düşünmeğe 

phsi müıahede ve tetkiklerde bulunma
ya sevkedecek tarzda okutulmasına dik
kat ve itina edilmektedir. Salahiyetli bir 
komisyonu tanzim ettiği programlara gö
re kitaplar telif, tercüme veya adapte olu
narak bastırıldı. Bilhassa (felsefe ve ede
biyat gibi - kültür derslerinde talebenin 
düşünme, arama, tetkik etme kabiliyet
lerini nemaland11maya yarıyacak yardım
cı kitaplar vücude getirildi. Ve bunlar 
vekalet tarafından ncşrolundu. 

Cümhuriyet Türkiyesinde 
Orta öğretimin inkişafı - öğretmenli· 
ğin O'l.eslek halini alması - orta 
tahsili kolaylaştıran imkanlar 

Türk inkılabının ileri, baıancı, dinamik 
vasıtasını olanca ıumulü ile gözönüne 
koyan vakalardan biri de hiç §Üphesiz 
bu inkılabın maarif hayatımızda tahak
kuk ettirdiği eserlerdir. Cümhuriyet re
jimi, milli hayatın her sahadaki inkişa
hna en çok müsait bulunan ana prensip
lerile yeni Türk devletini muasır medeni 
devletler seviyesinin daha üstüne yük
seltmek azim ve idealini temsil etmekte
dir. Böyle bir idealin kuvvet ve hamle 
makanizmuını, muhakkak, çok ıenit ve 
çok esaslı bir maarif hayatının tetkil et

kil etmesi lbımdır. Filhakika, Türkiye 
maarifinin 1 S yıllık cümhuriyet devrin
de ıöıterdiii iıık.ipf, ideale kartı olan 
imanımızın ve ümitlerimizin ıerçekliiini 
iabat edecek mahiyettedir. 

Medent bir milletin maarif ıİltemi; ilk 
6iretim, orta öjretim, yük.sek öğretim .•• 
Gibi muhtelif ümitlerile bir bütün tetkil 
eder. 

Bu ümitlerden her hanıi birinin bütün 
içindeki rolünü ve ehemmiyetini izam 
etmek doiru olmamakla beraber ıu nok
ta üzerine dikkati çekmek mümkündür 
sençlije umumi kültür veren ve onları 
ellerinde tutup ilim dünyuının muhtelif 
cephelerini 1ıöıterir manevi pençereler 
önüne ıötüren orta öğretimdir. Orta öi
retim müeMC1eleri; ya bilai ile bmen 
mücehhez olarak bayata atılmak, yahut 
da muayyen bir ilim ıubesinde ihtilas 
yapmak istiyen vatandatlar için lüzumlu 
ve zaruri olan formasiyonu verir. Orta 
öğretim, ilk öğretimi yük.sek öğretime 

bağlıyan bir köprü vazifesini görür. Ma
arif sisteminin siklet merkezini tqk.il eder 
binaenaleyh, bu vasıflarile mütenasip bir 
hemmiyeti haiz olması tabiidir. Cümhu
riyet, orta öiretimin bu ehemmiyetini 
pek çabuk takdir etmiı ve ona, layık ol
duğu dikkat ve itinayı göstermekten bir 
an geri kalmamışlar. 

Bu küçük etüd ile yapmak istediğimiz 
ıey, Türkiyede orta öğretimin cümhuriye
tin ilk yılından itibaren geçirdiği inkipf 
safhalarını göstermek, 1 5 yıl içindeki 
ilerleyişin azametini ve manasını rakam
lann 11Öz götürmiyen ifadesile anlatmağa 
çalışmaktır. 

iNKiŞAFIN BAŞLANGICI 

Cümhuriyetin ilanına tekaddüm eden 
1922 • 1923 ders yılında Türkiye de: 
idadi. bir devreli sultani ve iki devreli 
sultani adını tatıyan 9 3 tane öğretim mü
e.aeaeai bulunuyordu. Bütün bu okullar
da okuyan talebenin aayısı, acınılacak 

kadar küçük bir yekuna yanyordu. Okul
lardan bafka aynca medreseler de vardı. 
Bu muhtelif irfan müeueselerinin yetiş
tirme tekilleri biribirine uymuyordu. 
Memleket maarifi henüz tensik olunmuş 
ve sağlam esaslara bağlanmış değildi. 

Bu memleketin irfan hayatı bakımından 
çok tehlikeli idi. Cümhuriyet idaresi bu 
tehlikeyi mümkün olduğu kadar çabuk 
bertaraf etmek endişesile 1924 Martında 
ctevhit tedrisat kanunu> nu çıkardı. Bu 
kanun: Memleketin bünyesinde asırlarca 
en menfi tesirleri yapmlf olan medrese-
leri kaldırıyor, ve bünyevi, layık bir ma
hiyet verdiği T urk marifini siatemlendi-
riyordu. 

öeRETMENUô.IN MF.SLEK 
HAUNJ~I 

1926 Martında nşredilen ve maarif 
vekaleti teşkilatını tayin eden bir kanun, 
orta öğretim kurumlarının nevilerini şu 
tarzda tesbit etti. 

1 - Liseler. 
2 - Orta okullar. 
3 - öğretmen okulları. 
4 - Köy öğretmen okulları. 

Ayni kanunun 12 inci maddesine: cma
arif hizmetinde asil olan muallimlik.tir.> 
hükmü de konulmakta mesleğin selameti 
namına ileri bir adım ablmıt oldu. 
ORTA TAHSIU KOLA YLAŞ11RAN 

iMKANLAR VE T Al.EBE ARTIŞI 
OZERINDEKI TF.SIRI 

öğretmen yetigtirilmek üzere Ankarada 
(Gazi terbiye enstitüsü) açıldı. Bu mü
eaaesede bugün orta okullara tarih, ocğ
rafya, türkçe, matematik fizik, kimya, 
resim, eligi öğretmenleri yetiıtirilmekte
dir. Aynca beden terbiyesi ve spor öğ
retmeni yetiıtirmek üzere enstitüye bağ
lı bir okul tesis olunmuştur. Bu ders yı
lına kadar ayrı bir binada bulunan müzik 
öğretmen okulu da, Gazi terbiye ensti
tüıüne ilave olunan bir pavyona nakle
dilmiıtir. Gazi terbiye enstitüsü; çok zen
gin laboratuvarlan ve ders vaaıtalarile 

cümhuriyetin hak.kiyle iftihar edeceii bir 
irfan müeaaeaesidir. Liselerin ikinci dev
re öiretmenlerini yitiıtirmek için de ls-

1926 Nisanında neıredüen bir kanun, tanbulda yüksek öğretmen okulu vardır. 
orta okul ve liselere devam edecek gün- ihtiyacı kartıJıyabiLnek dütüncesiJe cüm
düzlü talebeden tahsil ücreti olarak pa- huriyet devrinde bu okulun talebe kad
ra alınmamasını tesbit etti. Bu halkçılık rosu genif)etilmiıtir. Bundan baıka ınaa
aahumda çok ileri ve faydalı bir hare- rif vekaleti her yıl yine liselerin öğretmen 
kettir aynı yılın Haziran ayında çıkan- kadrosunu takviye için her sene Avru
lan 9 J 5 numaralı kanunla da, orta okul paya müsabaka ile talebe göndermekte
ve liselerde parasız yablı olarak okutu- dir. 
lacak talebenin, her ders yılı baıında Bilhassa orta okullara vaki müracaatın 
memleketin her tarafında açılan müaa- gittikçe artmuı üzerine maarif vekaleti, 
baka sınavlarına ıinneleri ve kaz.anma- orta okul öğretmeni temin etmek üzere 
lan fBrt konuldu. Bu ıuretle zeki ve ça• bazı çarelere müracaat lüzumunu duy
lıtkan vatan çocukları içinden fakir muştur. Bu çareler ıunlardır. Meslekte 
olanlann orta tahaillerini emin bir tekilde muvaffak oldukları tesbit olunan öğret
tamamlıyabilmeleri temin edildi. Geçen menleri araa.andan - yazılı ve sözlü aınav
seneye kadar orta okul ve liselerdeki pa- lar neticesinde - seçilmif olanlar (bu im
ruız yatılı talebenin 1,000 iken 19 38 tihanlara fevkalade ehliyet ve muvaffa
bütçesinde bu sayı 1, 5 00 e çıkarıldı. kıy et göstererek derhal tayin olunanlar, 

Cümhuriyetin temin ettiği bütün bu yani A. Seksiyonuna ayrılanlar • müa
müsait imkanları; memlekette orta öğre- tesna) Gazi terbiye enstitüsünde bir se
tim müesseselerinin büyük bir ıüratle in- nelik I. B. kursuna tabi tutulmakta ve bu 
kipfma, talebe ve okul sayısının her yıl kurs neticesinde muvaffak olanlar orta 
mühim niabette artmasına hizmet etti. okul öğretmenliğine tayin edilmektedir. 
Apğıdaki rakamlar bu artışın derecesi Ayrıca; maarif vekaleti, yüksek derecede 
hakkında açık bir fikir verecektir. bir okul veya liseyi yahut 5 veya 6 yıllık 

Orta okullarda ) 923 - 1924, 4 723 Er, öğretmen okulunu iyi ve pek iyi derecc4e 
1 182 K. 5905 T. bitirmiş olanlar arasından münhal öğret· 

Orta okularda 1938 - 1939 59248 Er, menliklere muvakkat bir zaman için yar-
22354 Kı 8) 602 T. dımcı öğretmenler tayin etmek Üzere ka-

1..iselerde 1923- 1924 910 Er, 331 Kı, , nuni salahiyet almış bulunmaktadır. Ya-
544) T. hancı dil öğretmenliği için, her ders yılı 

Liselerde 19 38 - 19 39 17235 Er, başında lstanbul üniversitesinde bir my-
40685 Kı, 21921 T. sabaka imtihanı açılmakta ve bu imtihana 

öğretmen okullannda 19 2 3 - 192 4 
1475 Er, 783 Kı, 2528 Tu. 
öğretmen okullarında 19 38 - 1939 

894 Er, J 265 Kı, 2700 Tu. 
Bu üç nevi okulun talebe tutarı 
1923 • 1924 7378 Erkek, 2296 Kız, 

9674 tutan. 
1938 - 1939 77376 Erir.ek 28304 Kız, 

105 682 tutarı. 
BiNA BAKIMINDAN iNKiŞAF 

muvaffak olanlar orta öğretim müessese
lerine yabancı dil öğretmeni tayin edil
mektedir. Bundan başka geçen sene üni
versite teşkiatına bağlı bir de yabancı 
dil kursu tesis olunmuştur. Bu kursun 
müddeti iki yıldır. Türkiyede ki bir yıl
lık mesailerini muvaffakıyetle bitirenler 
bir yılda öğrendikleri dilin konuşulduğu 
yabancı memleketlerde tatbikat görür
ler. 

Cümhuriyet devrinde orta öğretim öğ
retmeni sayısının ne kadar süratle arttı· 
ğını anlamak için bugünkü rakamla bun
dan bir kaç sene evvelki rakkamı muka
yese etmek bile kafidir. 

1932 • 1933 de 1863 1938 - 1939 
3017 (ayrıca 700 e yakın yardımcı öğ
retmen vardır.) 

PROGRAMLARDA YAPILAN 
DEGIŞIKUKLER 

Gençliği vatan müdafaasına orta tah
sil çağından itibaren hazırlamak düşün
cesile, orta öğretim müesseselerine as
kerlik dersi konuldu. Bu dersler, kız ta
lebeye de teımil edildi. Aynca lise ve 
öğretmen okullan ikinci devre erkek ta
lebelerinin her ders seneai ıonunda mu
ayyen bir müddet için askerlik kamp
larına gitmeleri ve orada nazari ve ameli 
dersler görmeleri tmin edildi. 

KIT AP VE DERS VASITALARI 

Cümhuriyet deninde, orta okullarla 
liselerin proıramlan ıalab edildikçe okul 
kitapları da programlann ruhuna ve ta
lebenin seviyesine daha uyıun bir hale 
getirildi. Vekaletin aldığı k.at'i tedbirler 

Mikroskop gösteriyor ki; 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin li'nuiyle kana kanşıyor .. Ve mldılt •• 

üet olan ııtmayı vücudumıua aşılıyor. 

S 1 TM A 
Bayat makinesini imasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla 11111taa 

kudret, kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıldarcbr. 
Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen \a lanam 

yuvarlacıldan yiyerek çoğahyor, nesiller yapıyor ve her nesil mvb'etlmizde 
sıtma nebeti dedjiimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini arttmyo .. 

Vatandaş!. Sağlığını bu afetten kora. 
Kinin, aninik, çelik ve bir ~k nebatat hiilU.lariyle lnasmi Mr ,...We 

ihzar edilen ve Sıhhat Veklletinin resmi ruhsatım hiiz bulunan Bk>GmdN sayesinde, ders kitaplarının her ders yı
lının ilk haftası içinde talebeler tarahn- sıtma parazitlerinin en 8mansız bir düşmanıdır... Sıtmadan lıorunımk Ye .__ 

dan tedarik edilmeei temin olundu. tubnak için birinci deva BİOGENİN'dir. 
Cümhuriyet maarifi. pozitif bir görüı 

ve anlayıoa sahip bir Türk gençliği ye
tiştirmek azminde olduğu için, okutulan 
derslerin sadece kitaba, takrire, nota, 
nazari bilgiye dayanmaması ve ıöylenilen 
teYleri talebelerin bizzat müphede ve 
tetkik ederek öğrenmesi cihetine bilhas
sa ehemmiyet vermio. bu 1ebeple de her 
okula zengin den lletlerile dolu Jibora
tuvarlar vücude getirmiıtir. 

Evvece getirilmiş olanlardan maada 
iki yıl önce bilhaaaa fizik, kimya, tabüye 
dersleri için Avrupadan (390 407) lira 
kıymetinde (90) seri ders aleti sahn alın
mış ve bunlar orta öğretim okullanna 
dağıltalmııtır. 

OKULLADA Ti.EBE KURUMLARI 

---------------------

Kanı temizleyip çoialtır, lannw kürredkleri a:rttınr, adeJe Ye :ııılwlrlai 

kuvvetlendirir... İştihayı ~ar, dermansızlığı ıiderir.. Sıtma pe-.M'lerlıll 
öldürür, tali olarak bel revşeldlii ve ademi iktidarda bfiytl]r faWeler ...... 
eder.. Sıtmanın bUtihı §eldllerinde şifa temin eden bu yGaek tesirli 1Mf .._ 
ttzanede bulunur. 

Cümhuriyet maarifinin pek modern ve 
verimli prensiplerinden biri de okullara İzmir İncir ve 'Üzüm Tarım Sahş kooperatifleri Bhltii 

talebeye sadece ilim ve fen öğreten mü- 2' A R i Ş ŞARAPl.ARJ 
easeseler halinde bırakmayıp genç nesli Ege bölgesinin nefis yaş tizilmlerinden yapılmıştır. Sek, Dömlsek Ye lmmı-
soayal hayahn faydalı bir çok icaplanna D Tariş §8l'aplannı daima tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ pnplan ekSik 
alıştıran ve onlardaki bütün iyi kabiliyet- olmamalıdır •• 
ıenn kolayca ınki~hna hizmet eden b i- r A R i ş SİRKESİ 
rer hayat laboratuvan manasında kabul Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. Tariş sirkesi, halis ti2tim slr'kesiah. 
etmesi olmuştur. r A R 1 ş VZVM BAU 

Orta öğretim müesseseleri de cum- Teksif edilmiş taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun blltün husmiyetle-
huriyet maarifinin bu hayırlı pren- rini taşunaktadır. Ta~ üziim balı en sıhhi \'e mugaddi kuvvet §Urubadur. 
siplerinden hissesine düşeni almış ve ida- r A R 1 ş İNCİR VE VZVMl.ERİ 
ri programlannda orta okul, lise ve öğ- Fennin en son terakkiyatına uygun bir şekilde işlenmiş ve hazırlaamqtır. 
retim okullarında talebeyi sosyal haya- Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır .• 
ta huırlamayı istihdaf eden tqekküllerin Tariş markalı mahsulat ve mamulitı her yerden arayınız. 
vücude getirilmesi işine bilhassa dikkat j 
ve itina gösterrni§tir. Bugün, orta öğre- zmlf' umumi Sallf mağazası : 

KEMERALTI CADDESi No. 71 TELEFON : 4195 tim okullarında muayyen nizamnamele-
rine göre teşkil olunmuş bir çok talebe Tariş sa~ maeazasında şilndi, bu mevsbn-
kurumları vardır. Bunlar arasında en mü- de taze razald ÜZtiınÜ de bulabillrsiniz.. 
bimleri: Spor, Kmlay, gençlik kurumu, 1 •• 26 (2$3 
talebe kooperatifi, temsil kolu müzik ko-

lu, kütüphane kolu, dergi kolu ... Gibi lzmir Defterdarhg"" ından: 
teşekküllerdir. Bu teşekküller; talebeyi 
okul hayatı içinde daha mütesanit, daha 1 - 939 yılı hayvan kayıt muamelesine 1 Niaan günü ba,lanacak 
aktif bulundurmağa ve onların bedeni, ve 15 Niaan akıamına kadar devam edilecektir. Ellerinde koyım, keçi, 
bedii insani hislerini inkişaf ettirmeğe deve, manda, sığır ve domuzu olanlann damızlık veya nakliyatta kul· 
yaramaktadır. Ayni zamanda, bu kurum- lanılmalan itibarile kazanç vergisine ti.bi bulunanları dahil bu müddet 
lar, Türk gençliğinin vazife ve mesuliyet zarfında 4ehir ve kasabalarda belediyeler ve köylerde ihtiyar meclis· 
idrakini de geni§letmektedir. leri nezdinde açılmı4 olan kayıt defterlerine imza ve yazı bilmiyona 

T ALEBENIN HANGi ATMOSFER mühür ve mühürü yoksa parmak izi mukabilinde kayıt ettirmeleri ve 
iÇiNDE YETIŞTiô.I yoklaınada kayıt harici zuhur edecek hayvanlardan vergi iki kat ceza 

Sayısı bu kadar geniş mikyasta artan 
talebeyi barındırabilecek okul binalanna 
ihtiyaç vardı. Cümhuriyet idaresi, ihti
yaca cevap verebilecek modern okul bi
naları vücude getirme yolunda hiç bir 
fedakarlıktan çekinmedi. Mütahassıslara 
okul binalarının planlan hazırlatıldı. Or
ta öğretim okulları arasında cüınhuriyet 
devrinde yeniden 8 lise binası, 2 öğret
men okulu binası, 1 7 orta okul binası, 
aynca Ankarada orta okullara öğretmen 
yetiıtirmek üzere bir müzik öğretmen 

okulu ile bir de Gazi Terbiye enstitüsü 
corta muallim mektebi> yapılmıştır. 

19 38 senesinde de (Ankarada 1 liae ile 

Bütün bu yeni, modern, pozitif, reel zammile üç kat olarak tahsil olunacağından ve yoklamanın bqbyaca-
Bütün memleket gençliğinin aynı ilipl iyi imkanlar ve vasıtalar arasında cüm- ğı 25 Nisan gününden evvel kayıt müddeti içinde hayvanlarının yan· 

hynaklarından hep aynı ıekilde istifade huriyetçi Türk gençliği teneffüs ettiği saf ht kayıt edildiğini veya hiç kaydedilmediğini yazı ile haber vereıller· 
etmesini, onların pozitif bilgi esaslanna hava gibi kendisini her taraftan saran den ceza almmıyacağmdan bu gibilerin de 24 Niaan akpmına kadar 
göre modern bir zihniyetle yeti§melerini bir milli ruh atmosferi içinde y&famak.ta bir iıtida ile haber vermek ıuretile yanhıları düzelttinneleri ve kayıt 
maarif hareketinin baılıca gayesi bilen ve yetiıtirmektedir. inkılabın mahiyeti- ettirmedikleri bayvanlannı bildirmeleri İcap eder. 

orta okul binasının İnşasına başJanmıı- cümhuriyet idaresi orta okul ve lise ne tamamen aykın bir terbiye yerine 2 - Hayvan sahiplerine teveccüh diğer kanuni mecburiyetler ile 
ur.) programlarını daha cümhuriyetin ilk yı- Türk gençliğine, hayati bir realiteyi haiz müeyyedelerini teıkil eden cezai hükümler &f&iıda gÖlterilm~. 

Aynca, cümhuriyet devrinde orta öğ- lında yeni baıtan tanzim ettirdi. ilk milliyet terbiyeıi verilmektedir. Türk A - Ka)'lt müddeti içinde bulunduldan köye kaydettirilmeden 
Orta öğretim müesseselerini tensik retim okullara binalanndan 24 tanesi hamlede eski rejim zihniyetinin izlerini genci. ileriye doğru yapacağı hamlelerin veya kayıt ilmühaberi alınmadan diğer köye nakil ve oradan kayde

ettikten sonra, sıra, bu müesseselerde esaslı surette ikmal, tevsi, tamir oJunmut silip attı. Terbiyede, milli duyguların in- hızanı, tarihlerin en eskisi ve en şereflisi dilen hayvanların vergilerinden yüzde 10 
memleket gençliğini yetiıtirecek eleman- veya yeniden pavyonlar ilavesi suretile kipfı hususu esas tutuldu ve tedrisat la- olan Türk tarihinden alm~ktadır. 8 - Takait müddetleri içinde vergisi ödenmeksizin veya teminata 
ların kabiliyeti ve ehliyeti meselesine ge· ihtiyacı karıılıyacak bir hale getirilmiıtir. yık zihniyete uygun ıekilde yürütülmeye Çünkü ona: yüz yıllardan beri yanm bağlanmakaızın bulunduklan kaza hududu haricine çıkarılan hay-yarı-
liyordu. filhakika, o vakte kadar orta Bu 15 yıl içinde okul olmağa elveriıli baılandı; yeni ihtiyaçları gözönünde bu- ve yanlış buakdmış bir Türk tarihi yeri- ların vergilerinden yüzde bet. 
öğretim öğretmenliği henüz tam bir 12 bina da satan alınmııtır. lundurarak muhtelif zamanlarda prog· ne, milli ruhun olanca parlaklığı ve sı- C - Yoklama müddeti içinde yoklama muamelesi yaptınlmadan 
meslek halini almıı değildi. Orta öğre- Halk veya hayır sahibi kimseler tara· ramlarda faydalı değişiklikler yaptı. Ata- caklığı ile ya~masını mümkün kılabile- bulunduklan köyden diğer köye nakledilen hayvanlann vergilerin
tim müesseseleri; tahsil ve ehliyet dere- fından devlete armağan edilen okul bi- türkün tarih ve dil sahasında tahakkuk cek derecede .terefli, ıumullü bir tarihi den yüzde yirmi. 
ederi pek baıka baıka olan her istekliyi nalan ıunlardır: ettirdiği inkılapların kıyrnetile mütenasip olduğu gösterilmektedir. Türk dilini ya- D - Kayıt müddeti içinde bulunduklarl köye kaydettirilen hay
öğretmen olarak kabul ediyordu. 1925 Edremit, Gelibolu, lnegöl, Tire, Akhi- tarih kitapları vücude getirildi. Türk hancı unsurlardan kurtarma, hakiki cev- vanlardan kayıt ve yoklama müddetleri içinde nakil Teya ifraz tezke
Martında çıkan bir kanunla, ilk defa ola- sar (Ali Şefik) orta okul binalan, Oiv- tarihinin en eski kaynaklarına kadar va- herini meydana çıkarma ve onu, Türk reıi alınmadan kaza hududu haricine çıkanlan hayvanların vergilerin
rak orta öğretim öğretmenliği müstakil rik orta okul (Bay Nuri Demirağ tarafın- ran ve şerefli mazimiz hakkında bize pek milletini teşkil eden fertlerin duygu ve den yüzde elli. 
sınıf ve dereceleri olan - bir meslek hali- dan) Zonguldak Çlikel lisesi (Bay Meh- ehemmiyetli bilgiler temin eden - Türk düşünüş iştirakini temin edebilecek bir E - Kayıt müddeti İçinde kaydettirmeyip yoklamada meydana 
ne getirildi. Ayni zamanda orta öğretim met Çelik.el tarafından) cümhuriyetten tarih kurumunun hazırladığı tarih kitap· vasıta haline koyma yolundaki gayretler çıkanlan hayvanların vergilerin iki kat. 
öğretmenlerinin terfihi ciheti de ihmal evvelki okul sayılariyle ıimdiki okul sa- Jarı, hem tarih derslerine hem de diğer de milli ruhun aıılanmaaı bahsında layık G - Her mahallin yoklaması bittiği tarihten taksit müddetlerinin 
edilmedi. 1930 da çıkanlan 1702 numa- yılannı gösteren rakamlar şunlardır: kültür derslerine yepyeni bir ruh aııla- oduğu ehemmiyetleri lıgal etmektedir. sonuna kadar kayıt harici olduklan ihbar ve tahkikat ile meydana ÇI· 

ralı kanun, baılangıç maaıı 25 eve ıon 1923 - 1924 Orta okul 72 Lise 23 öğ- mış oldu. Orta okullara yurt bilgisi dersi Hülasa: Türk maarifi bütünü İçinden kanlan hayvanlar mektum ayılarak vergilerinden dört kat. 
maq haddini de - evvelce SS lira kabul retmen okulu 20. konuldu. Gayesi, ıosyal hayat hakkında aynca ele ahp tetkik ettiğimiz orta öğ- F - Nakledilen hayvanlann nevi ve adedile nakil ve ifraz tezkere. 
etmişken - aslı 90 liraya yükseltti. Ge- 19 38 - 19 39 Orta okul 132 Lise 41 öğ- umumi bir takım esaslan öğretmek ve retim, hangi cihetten tetkik ediline edil- leri muhteviyab arasında fark çıkana fazla kııım meldum ayılarak 
rek bu kanun gerekse hlınu tadil eden retmen okulu 12 aynca üç de eğitmen orta okul talebelerine Türkiye cümhuri- sin cümhuriyet devrinin bütün nimetle- keza dört kat zam cezası alınır. 
kanunlar orta öğretim öğretmenlerine okulu vardır. yetinin idari makanizması hakkında derli rinden en genif &lçflde faydalanmlf bu- Ve yine kanunun 25 inci maddesi mucibince nakliyatta kullanılan 
haftada verilecek azami ders aaatlerile, öeRETMEN YETIŞTIRME iŞi topu bir hilf! vermek olan bu denin, lunduğu ve lıer gün bir az daha fayda- ve ~ vergisine tibi hayvanlardan ka)'lt müddeti içinde kayıt def. 
ayrıca verilebilecek ücretli ders saatleri-- medeni ve mılli vazifelerini kavramıt va- lanmakta olduia görtilür. Karpmıza IC· terine ıeçirilememit olanlardan nevilerine ıöre bu kanun mucl>ince 

. ..-~JJO.a--.1.-ı....,._.un1ULJtUJıtüx:ümüzill..Dwaım.Lta • • • • • • • ve ka)'lt edilmiyen veya 
• 
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Emlak ve Eytam Bankasından: 
~ 

!luNo. Yeri .____ No.m 

313 

3Z9 
334 
417 

427 

430 

442 

447 

448 

449 

451 

459 

489 

490 

132 

152 

561 

563 

571 

574 

5&1 
691 

608 

TAKSiTLE 
Hasanhoca M. Y olbef 
Ada 343. panel 3&. 
Bayrakh Kwww1a aolml. 

« Taksim solmk. 
Birinci K.....ıina YıLh·• e ı ı 
Gönül sokak. 70.80 M2. 
Ada 722. parsel 1. 
Kartıyaka Alaybey Naldöken 
tramvay caddesi. 197 M2. 
Ada 15. Panel S. 
Kaıııyaka Alayl.ey Naldöken 
tramvay caddesi. 352.50 M2. 
Ada 14. pus.el 19. 
~ Alaybey ş.&,e .... 
Ada26,..--l7. 
Kaıııyab Alayt,ey ca... ..._ 
1S14.50 M2. Ada 20.. ...... 14. 
Kaıııyaka Alaybey N.Uülr• 
tramvay caddesi. 5&9 M2. 
Ada 13. panel 11. 
K.pyaka Alaybey sa.. .-. 
518. M2. Ada 16, panel 2Z. 
ıcar.ıyaka Alayhey Fmera .& 
1347.50 M2. Ada 14. .-.ı 2. 
tc.pyalra Alaybey ..... eelrplr 

32' 50 M2. Ada 14, ...... .. 
tc.pyalra Ala)hey Calaa ..... 
154.25 M2. Ada 9. .-net 4. 
iCarııyaka Alaybey Süreyya sok. 
Ada 26. puael 9. M2.. n3.50 

Es. Ye. Taj 
83/11 

5 
14 12 

28 26/Z 

106 108/t 

113/115 109 

14 12.14,16 

5 7 

120 116 

5/2 9 

10/8 2 

20/18 14 

18 18/1 

15111 ıs 

Kaqıym Alaylaey Ha_...., .-. 2. ~ 6, 8 
441 M2. Ada 44. panel 16. 
Kaqıyab Alaybey Al.yemini 
41 M2. Ada 44 panel 28. 
IC..pyaka o....m.de 2 inci A• S. 
250 M2. Ada 101 • ...,..ı 21. 
Kutıyaka Osman zade Rahmi bey S. 
208 M2. Ada 108. ....... ı. 
KUJıyaka Oamanzade R~ye çık. 
690 M2. Ada 113. panel 5. 

7 1 

5 30 

2 6 

64 

Ka11ıyaka Oamanzade R~iye Cad. 52/1 54/ı 
1913.50 M2. Ada 109, parsel ıs. 
~ o..nanw1e Mat.et ... 
1854 lıl'l. Ada ua panel 14. 

8 8 

Kaq.,,.b o.nama.le 2 iBci Aydm S. 
546 llZ. Aa 99, .,..el s.. 

29 6 

~ Karatq lalihane cadclelİ. 
ıc..,.ab Ala,.l.ey Me ..... ıa•• 
484 M2. Ada 16, panel 35. 
Tepecik Sürme& ...mık. 
185 artın. 2 1/2 lıiaesi. 
Ayavukla Topraktepe sokak. 

17 111 
rtl• 29/29 

89 

45 

Nev'i 

Mağaza 

c 

c 

c 

c 

c 

« 

c 

c 

c 

c 

c 

« 

« 

« 

« 

« 

Ev 
Ana 

« 

« 821 

829 

848 

S27.72 M2. Ada 1849, panel 3. 
Karataş 9 Eyli'il Orhaniye sokak. 157/ 13 169 Ev 

1-3 
Dayıemir M. Y eldeğirmemi çıkmazı 94 94 Ana 

651 
. 80 M2. Ada 87, panel IS. 1/Z Waesi. 
Dayıemir M. Y eldeiiırmeni çıkmazı. 
16 M2. Ada 87, panel 20. 
Oçüadi Lrat-. AUmör aokak. 
12 M2. Alla &55, ....-ı 19. 

102 102 • 
ı9/ı, 19/2 « 653 

858 ., B.mna Y.lra 11. la.ııci Yab sok. 50 50 
Bitiwi s t..H,e il. Hnai ..pi. Z2J l 
&Z.18 llZ. Atla ......... 11. 2/ 4 bİNeti. .. 

871 

111 --

Fwu ı 11. o.. ı ı' •k. 
IO M2. Atla 17m. ...... 38.. l /2 H. 
Almplı M11rit il. D .ı....lr yokufu. 
%1 llZ. Aıııla ım. .... Si. 
1 • il. a..L......! - 1 lr 
.. .,. ----~ 1 • ·-
Lw h O + Ynprnilu S. 
Ada 117 ....... ıı. Jm 111. 
~· ~ 1 'y ... ~ .... • .-..... 
38520 M2. 

53 59/1 

7 
23 23 

• 
c 

- Balçova Y. 'Mı mu' - • Tarla•• 
14 ...... la ..Wc 1 1 51 zeytinlik. 
13325 lılZ. Nmf hiss11i 

- BMcava Yeaillıiiıy Kip;9 p mı•- •. Kule, tarla 
84480 MZ.. ve zeytinlik. 

'111 ltinci Kanıı11ıt 9 Eyli&..._ llZ-114 116 92 Birbirine 
'791/1 • • c • 118-120 94 bilitik 

98 bet ev. 
98 
~ıı 

M/Z « • • « 122 100 Bimirine 
124 100/ l bİtİfİk 
126 100/2 üç ev. 

709 Kuaphızır M. Arayıcı Sokak. 3 3 D6Wn 
21 M2. Ada 300, panel 10. 

720 T ePecik Saktzlar IObk 38 c 
711 llia iıa:i T epedk Selnzlar 30/32 38/34 « 

Ula wl..k 103 112. 

731 Bjrjgcj Kantat u, .... --
Aa 706 • ..,..ı 1L 1/2 W.wi. 

731 llirinci S6leymaniye M. ReWa S. 
73 MZ. Aa 591. .-.el 7. 

731 Biriaci SilaJ e·i,. M. Ll.lı. S. 
ı25 M2. Ada 518, .,.....1 L 

735 Kanıbıt ım.. -
Aa ~ .....ı 37. 9180 Hil. 

738 ikinci Süle~e Eır•nı• 
ne.teban aokak. 189 MZ. 
Ada 142, panel 11. 

741 tim Siilec • Kim='--- s. .. ,. ....... 
8111Z.A.la158,...-I 1. 1• ma..a s•, ·,. KimiJpqa s. 
Atla 1-........ ı 12111. 

743 tim s-., ·,. ICimil.,... s. 
ıı•M2. Aat iM, panel 14. 

744 ikinci Süleynumiye Kamilı eıı S. 
J 18 M%. Ada 164, panel 1. 

ff 41 ikinci Süleymaniye Kimilpep S. 
1331 MZ. Ada 115, ..... 2. 

• z c 

4S 7 l E. .. 

& 8 • 

4 4 4 • 

22 M 18 c 

« 

ııo • 

c 

« 

c 

rsın.um 

Depozitosu 
Kiynıeti T. L 

2750.- S50.-

29.- S.80 
400.- 80.-
91.- 1&20 

118.20 23.64 

176.25 3S.25 

162.30 32.46 

605.80 1!1.16 

569.00 113.80 

181.30 36.26 
. 

471.63 94.33 

118.80 23.76 

77.13 15.43 

356.75 71.35 

176.40 35.28 

12.30 2.46 

1s.oo 1s.oo 

208.00 41.60 

207.00 41.40 

1435.00 287.00 

556.20 111 .24 

163.80 32. 76 

850.00 130.00 
169.40 33.88 

50.00 10.00 

263.86 52. 78 

2800.00 560.00 

20.00 4.00 

8.20 1.64 

42.00 8.40 

748 

749 

750 

751 

752 

753 

755 

756 

76ı 

774 

779 

783 

818 
837 

839 

846 

858 

866 

874 

875 

ikinci Süleymaniye Etrefpqa 
Kiremitçi dak. 219 M2. 
Ada 173, parsel 1. 
llônci Süleymaniye Etrefpqa 
Kiremitci sokak. 285 M2 . 
Ada 173. panel 3. 

ikinci Siileymaniye Etrefpa.
Kiremitçi sokak. 128/256 •İlleli. 
406 M2. Ada 166. panel 8. 
ikinci Süleymaniye Etrefpqa Corak 
sokak. 196 M2. Ada 160, panel 1. 

tkinci Süleymaniye Etrefpqa (.«ak S. 
160 M2. Ada 1~ parsel 12. 
lkinri Süleymaniye Etrefı>ata Conk S. 
86 M2. Ada 164. parsel 1 O. 
ikinci Süleymaniye Etrefs>ata Şeyh 
Ahmet sokak. 66 M2. Ada 166, 12 ...-L 
ikinci Süleymaniye Mısırlı Cad. 
195 M2. Ada 154, panel 17. 3/4 .._ 
ikinci Süleymaniye Etrefpqa Seyb 
Ahmet ıokak. 78 M2. 
Ada 166, panel 10. 
Giizelyuıd M. San çıkmazı aok. 
259 M2. Ada 199, .-nel 77. 
2/14 hiaesi. 
ikinci Süleymaniye M. Yüzbatı 
Hasan l>eşteban ve Hıfzı aohk 
2786 M2. Ada 142, panel 13. 
371640/ 46080 His. 

Salhane Duygu sakak 
Ada 696, panel 2. 
Karantina Mısırh caddesi. 
Güzelyurd M. Hacı Süleymaa IOk. 
28 M2. Ada 198, panel 7. 3/5 His. 
Gün~ Mab. Geliııcik sobk. 
21 M2. 28/48 lıisseai. 
Ada 196. panel 8. 
Karatat Postacı Ali Riza aobk. 
35/80 hiueai. 
Bumava eski Havra yeni Yılok 
Minare sokak. 160 J.i11ede 40 
hissesinin 12 hissesi. 
492.20 M2. 
Toraman malı. Cedid aalcak 
Ada 411, ..,.a 13. 1Z/Z4 hİlleli. 
Burnava Boalan mevki. 
4 dönüm. 3/8 hiue.i. 

Gün~ mah. Azizler sokak. 
94 M2. Ada 197, panel 80. 
3/48waeti. 
Halkapınar Kiğrthane Kemelpqa c.d. 
10766/S2 M2. 

883 ikinci Süleymaniye M. Kiıanitçi 
sokak. 42 M2. 128/256 hisaesi. 
Ada 166. panel 7. 

972 Salhane M~altepe sokak. 
Ada 675, panel ıs. 

1032 Oçüncü Karatq Duygu sokak. 
1 / 3 hiaaesi. 

1046 Karatq Sayfiye aokak. 
3/16 hiueai. 

1059 ikinci Gaziler M. Kemer cacldeli. 

6 8 

8 

29 

55/57 

65/53 83 

318/320 
2Z 

« 

• 

• 

• 
c 

c 

c 

c 

c 

Ev 

« 

« 
Oda 

23/11 4 Ev 

39/35 

24 26 

4 

872 

20 

276 43 
278 44 

45 
4 6 

4 

26 26 

6 27 

7 7 

ıs 

16 

« 

Ev 

c 

~-· zeytini havi 
... .... blıt. 
Ev 

Ev ve düWni 
müftemil bei. 

Ana 

« 

Ev. 

c 

c 

100.00 20.
&72 1.74 

127.17 M2. Yeni 106 ad•m. 
1060 ikinci Gaziler M. Kemer caddetl 

116. 79 M2. Yeni 106 adada. 
1070 Karatat Şehit Nüsret sokak. 8/4 71 i\na 

45.00 9.00 

81.00 16.00 

40.00 8.00 
351.00 70.20 

ZZ00.00 440.00 

10&0.- Zl0.00 

7880.-1576.00 
. 

2000.- 400.00 

2250.- 450.00 

4500..- I00.00 

508.- 100.-

96.32 19.26 
309.0I 61.80 

59.50 11.90 

4&0.00 90.00 

280.0I &2.00 

375.00 75.00 

9.00 1.80 

50.70 10.14 

18.8 3.24 

34.40 6.88 

23.20 4.64 

23.20 4.64 

28&.J.o 57.24 

1... Ut 

211 M2. 6/24 bi11e1i. 
Ada 632. panel 17. 

1074 ikinci Süleymaniye M. Kimilpap S • 
72 M2. Ada 219, panel 1. 

1075 ikinci Süleymaniye M. Kwilpep S. 
242 M2. Ada 158, parsel 3. 

1876 ikinci Süleymaniye M. Kimilpep S. 
153 M2. Ada ı58. panel 1. 

1077 llDDCi Süleymaniye Birinci 
Kiremitçi sokak. 342 M2. 
Ada 160. panel 9. 

l 078 ikinci Süleymaniye Birinci 
Kinmitçi aokak. 1037 M2. 
Ada 167, panel ıs. 

1079 ikinci Süleymaniye M. Ba.ci 
KU ':(i aokak. ı078 M2. 
Ada 164. panel 11. 

1080 ikinci Süleymaniye M. ikinci 
Kiremitçi aobk. 3481 M2. 
Ada 160, panel 2. 

1081 ikinci Süleymaniye M. Oçüncü 
Kinmitçi sokak. 279 M2. 
Ada ı60, panel 10. 

IGBZ 1kiaci Süleymaniye M. (.orak S. 
1688 M2. Ada ı50 panel 14. 

1083 ikinci Süleymaniye lıl. lhrat Reia 
sokak 774 M2. 
Ada 150, parsel S. 

1084 ikinci Süleymaniye M. M .. ll'lı aıd. 
142 M2. Ada 154, panel 9. 

1092 Memduhiye M. Mumcu zade sok. 
129 M2. Ada 485, panel 39. 

1095 Tuzcu M. Oçüncü küçük Camak S. 
133.50 M2. 3/ 4 hiaesi. 
Ada 457, panel 13. 

1088 ~yu M. Dolaphlaayu C. 
25.50 M2. Ada 477, panel 10. 

1099 Dönlincü Sultaniye M. 7.mci S. 
68 M2. Ada 4, panel 1 ı. 

1101 ikinci Süleymaniye M. Yeni sok. 
97 MZ. 3/ 8 hi.uesi. 
Ada ısı panel 20. 

1 toz Tmcu Mah. Toraman sokak. 
29 M2. ı / 4 hi.uesi. 
Ada 427. panel 7. 

11 CM Tu:1a1 mah. Küçük Ciask tok. 
57112. 3/8 hiaesi. 
Ada 456. panel 31. 

llOI M n+.ahiye M. Dola......,u C8d. 
56 M2. 1 /2 hiaeaL 

Aa4&0.......a&. 
l 107 Orbani1e M. Kantarci IOhlr 

:n 111. llA' ·n nni 

18 

ı 

30 

5 

110 

1/10 

10 

42/2 

73 

19/ı 

18/2 

42/1 

20/1 

1/22 

125 

88/3 

99 

8 

c 

« 

« 

• 

• 

• 
c 

• 
c 

ı « 

ııs • 
• 

10 EY 

• 

8 • 

51 • c . ,. c 

••••nt 
32.85 6.57 

38.70 7.74 

30.45 6.09 

29.40 5.88 

24.00 4.80 

12.90 2.58 

13.20 2.64 

30.00 6.00 

11.70 Z.34 

250.00 50.00 

397.00 79.40 

UL60 3.7Z 

21.00 4.20 
120.00 24..00 

zwı.- SS.40 

175.00 35.00 

92.40 1&48 

21.71 4.35 

7S.OO 15.00 

36.00 7.2JJ 

894.00 178.80 

6.30 1.216 

155.88 31.18 

60.00 12.00 

200.00 40.00 

318.00 63.60 

292.00 58.40 

158..00 31.60 

18.00 3.60 

60.00 12.00 

38.00 7.60 

68.08 13.60 

m.oe 41.40 

zıı.ae 43.20 

6193.oo ı~eo 

56.00 11.20 

338..00 67.60 

194.00 38.80 

43.00 8.60 

1%.90 Z.58 

30.15 6.03 

20.00 4.00 

15.00 3.00 

120.00 24.00 

75.oo ıs.oo 

ıoz.so 20.50 

30.CID 8.00 

37.SO 7.SO 

.,. ...... , ....... s. 
---.--~ ·-=-~~__:_~~___.:,----~~~~~--~~~--~~~~~.;..__~~._.,;--.___._ ........ _,_~~~~~~~~_._:_~~--~--........ ~~-M--~--..... ~~~~~-----.ıll 

151 • 



.. S ..... BIO 
c 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

Bedeli nakdi 
efradına 

1 - Kadastro 1040 belediye 
35 inci adanın 1007 metre mu -
rabbaındaki 2 ıayılı arsasının 
başkatiplikteki tartnameıi veçhi-ı 

1939 Nisan (1) duhul için askeri m. le kapalı zarfla artırmaya konul
zamnamesi mucibince elbise postal muftur. Muhammen bedeli 13091 
ve palaska tefcrrüat ihtiyacınızı ace- lira olup ihalesi 18-4-939 ıalı gü
le olarak HASAN BASRİ ŞENBt-' nü ıaat 17 dedir. 2490 ıayılı ka -
ÇER ve şeriki MEB.MET GÜLAY- nunun tarifatı dahilinde hazır -
LARDAN askeri nümunesine muva- lanmıt teklif mektupları ihale gü
fık ısmarlama usuliyle yaptırırsınız. nü azami saat 16 ya kadar encü • 
Fiatlcrde mühim tenzillıt vardır. mende riyasete verilir. Muvakkat 

teminatı 982 liradır. 
Her halde ve mutlaka fabrika şube-

sine uğramanız kendi menfaatlerini- 2 - 94 ncü adanın 117,20 met-
zin icabıdır.. re murabbaındaki 46 sayılı araa-
Adrese dikkat : ALİ PAŞA CAD- sını~ satı·~ batkatiplikteki tartna-
DESİ SARRAFLAR KARŞISI.. mesı veçhıle açık artırmaya ko -. 
Yalnız N 

399 
nulmuftur. Muhammen bedelı 

B
.. ..k 

0

1 
· ha dikkat • Ald 175 lira 80 kurut olup ihalesi 18-

uyu ev ya • anma- 4-939 1 ·· ·· 16 d d 1 
"k" ME'r.MET GÜLAYLAR 1 tırak edecekler 13 lıra 20 kurut • 

şerı ı •.nı l k . kb ·1 .. H. 
3 1 

_ 13 (
6
l2) 1 u . temınat ma uzı e encumene 

gelırler. 

yın HASAN BASRİ ŞENBİÇER vel . sa ı gunu ıaat. a ır. f-

1 2-7-11-14 (1128) 

DENiZLi ASLiYE HUKUK 
MAHKEMESiNDEN : 
Gıyap kararı ilanı: 
Denizlide f esilğan mahallesin -

de mukim Hayriye tarafından ko
cası Nuri aleyhine açtığı ho,an -
ma davasının müddei aleyhin ika
metgahının meçhuliyeti hasebiy -
le ilanen tebligat üzerine mahke
meye gelmemesi do!ayısiyle hak-

kında muameleai:z gıyap kararı -
nın dahi ilanen tebliğine karar 
verilmİ!I ve muhakemeleri 19 Ni
san 939 çnr~amba günü saat 14e 
muallak bulunmuş olmakla mez
ldir gıyap kararına kar,ı itiraz 
etmediği ve muhakeme gününde 
gelmediği takdirde hakkındaki 
muhakemenin gıyaben yapılaca -
ğı ilin olunur. (681) 

, s ' 
~ ~············································································· 

1 VEBOLID 
··-·-·-

TATLI SU YAPICI CblAZLARI 
Halkapınar ve o~manağa sularnı VEBOLİD ile tasfiye edini.7 .. 

TECR'OBE İÇİN CİHAZ GÖNDERİLİR.. 

Tediyatta Kolaylık 5 Sene Garanti 

VEBOLİD LTD. Şti. izMiR Ş UBESL 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin c:ad. No. 15 

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

Cihaz satışı i~in sen·ar memur aranmaktadır ... . . . . . . . 
··············································································= 

TBWl.UIR .. 
BRİSTOL 

Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANiYE 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcili 
•• 

B. Omer Lütfi 
d i r 44 Sene}ik . t~beli idaresile bütün mütterilerine kendiıini 

sevdınnııtır .... 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •• lıtanbulda 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bul\14urlar ..• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmi

yeeek derecede ucuzdur ..... 

T. iŞ BANKASI' n1n 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAF AT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylfıl, 1 lkinciteşrin 
t a r i h l er in d e ç e k i l e c e k t i r. 

,~İkramiyeleri: ux7//.0.7XZXJ,.77.///7/J' 

ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 » ıooo lirabk ••• 5.000 Lira 
8 n 500 lirabk ••• 4-000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 n 100 liralık ••• 6.000 Lira 
95 » 50 lirabk ••• 4-750 Lira 

250 » 2S liralık ••• 6.250 Lira 

;;· ;;;; 1 '™ ... llD'* rJr• BWAJAJ&J>'#!J«:lj9!1i/!'-T.T/'7l, 
T. it Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denem~ olursunuz. 

lzmir Defterdarlığından: 
Sabf doıya 

No. 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

61 Bum.ava Bölüm sokak 14 No. lu ahır, Yolluk ve 
bir ıu kuyusunun nııfı. 60 00 

64 Birinci Tepecik 1240 Mô. la sokak Staj No. ev. 275 00 
70 Turan Terakki 1651 No: lu sokak 44 taj No. lu ev. 300 00 
Y ukanda yazılı emvalin mülkiyetine bidayeten ve temdiden talip 

çıkmadı.ğuıdan 30. 3. 939 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla 
aablmaama karar verilmiştir. 

Taliplerin Milli Emlik müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
~lö ____ _,_ ___________ lllllE1JI~-' (1125) 

1 5 •+w~:m 1 •--s w -· 
1108 Tuzcu M. Orta Camgöz sokak 

35 M2. 2/8 hissesi. 
20 17 « 56.25 11.25 1 

Ada 461, parsel 5. 
1109 Tuzcu M. Orta Camgöz sokak. 

18 M2. 3/8 hissesi. 
Ada 461. parsel 4. 

1111 Buca Tmaztepe sokak. 
385 M2. 

1119 Kadiriye M. Sülüklügöl sokak. 
645 M2. 1 / 2 hissesi. 

1121 Birinci Aziziye Topraktepe sok. 
Ada 929, parsel 15. 

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

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

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

B.11127 Ahmetaia M. Kaymakam Nihad bey 
cad. 23.50 M2. Ada 207 parsel 14. 

11137 Güneı M. Gelincik sokak. 
25 M2. 54/64 hissesi. 
Ada 1 S6, parsel 1. 

11139 Kar~ıyaka Alaybey Hengam sok. 
908.50 M2. Ada 40, parsel 3 . 

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

11144 Karfıyaka Donanmacı M. Çoraklı S. 
230 M2. Ada 51, panel 5. 

11145 Güzelyurd M. Inkilip sokak. 
90 M2. Ada 203, parsel 45. 

11146 Birinci Karat&.4 Ihaaniye aok. 
41 M2. Ada 605, parsel 6. 

11148 Salhane tramvay caddesi 

18/1 19 (( 

18-20 Ana 

12 

24 11 

37 39/1 

18 16 

29/34 84 

30/30 86 

1/3 1/3 

4 41 

96 

(( 

« 

(( 

« 

Dükkin) 
) 

« ) 
) 

Ev ve 
dükkan. 

Ana 

(( 

64 76 Dükkin 
ve arsa. 

14, 16--13, 15-14 iki ev. 

1/2 Ev 

349 371 « 

37.50 7.50 

35.00 7.00 

32.25 6.45 

23.10 4.62 

54.15 10.83 

10.00 2.00 

1500.00 300.00 

506.25 101.25 

726.80 145.36 

11ı.79 22.36 

700.00 140.00 

1000.- 200.-

700.- 140.-

2850.- 570.-
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DÜNYADA 
En hiiyiik :rağbeti kazanan 

BR NZ 
DiJ F ırçalandır. 

Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. 

• 

AŞÇIBAŞl ~1AUKA 

Makarnalar 

SelB.nik sergisinin 937 ve 938 senelerinin 
birincilik madalyalannı kazanınqtır 

2 Nisan Pazar l9J9 
• 

Hafif bir üşütme bazan büyük bir hasta· 
lık çıkarabilir, derhal bir kaşe 

S E F A L İ N Alınız 
GRİP • NEZLE • BAŞ ve DİŞ ve bütün ağrıları 

derhal geçirir-

SAÇ EKSIRI 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
Saçlann dökülmesine ve kcpeklenmesine mini olur. Komojen saçlann kök

lerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen .saçlann pdasıdır. Tabü renklerini 
bozmaz, litif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri maruf ec:zaııt-
lerle ıtriyat mağazalarında bulunur. 

151 M2. Ada 662, parsel 13. 
11149 Oç kuyular tramvay caddeıi. 1119 « 2800.- 560.- PASTiL KATRAN H A K K 1 Öksürükleri kökünden 

keser tecrübe/ idir 
Ada 1833, panel 9. 

11152 Göztepe Şehit Fethi bey aok. 
Ada 843, parsel 1 O. 

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

1156 Hatuniye M. Dikili t&.4 sokak. 
133 M2. Ada 382. parsel 8. 

1157 Hurşidiye M. Şükran sokak. 
3024/1356 His. Ada 357. parsel 30. 
PEŞ t N 

722 Tepecik Sürmeli sokak 

7 

18 

13 13 

10 12 10 

32 
67 61/2 

« 

Ana 

Ev 

Ana 
Baraka 982 Güzelyurt M. Türkpazan çarşısı 

Ada 203, parsel 17. 27 /36 hiueai. 
906 Kar,ıyaka Osmanzade ikinci Aydın 20 9 Tarla 

2000.- 400.-

117.90 23.58 

1600.- 320.-

538.10 107.62 

348.60 69. 72 
56.- 11,20 

884.00 176.80 

5894,50 M2. Ada 11 O, parsel 5. 
lzahab yUkanda yazılı gayri menkullerin petİn ve taksitle aabflan 1 O. 4. 939 tarihine müaadif pazartesi 

günü saat ONDA yapılacaktır. 
lateldi olanların hizalarında yazdı depozito akç11iııü vftlM"'i:ıe yabrarak arbrmaya sirmeleri ·ye yanlarm-

• . . . .. 

A·RSLAN MARKA TERAZiLER 
BASKÜL, TARTI, LİTRE, METRE VE SAİRE ÖLÇÜLERİ TOPTAN VE PERAKENDE SAT 1 Ş DEPOSU .... 

IS'J'AHBVLDA rAHrAKALE CADDESİ,, lfo. DA 

M. Kapamacı 
İZ MİR 

8 inci ENTERNASYONAL FUARThı'1>A 
ııusust PAVYONUNDA TEŞHİR ET-

KONULAN MARKA Tt(;l TERAZİ VE TARTILARI BÜ
YÖK RAtBET GÖRMÜŞ VE G'ÜMÜŞ 

İZMİRDE: Kantarc:ılar çarşısı Kan- MADALYA İLE Mükifatlandınlmıştır .. 

tarcı tsMAIL HAKKI PUSMAZ VE BER YERDE ARAYINJZ 
Bt)snbf BIÇAKÇILAR 

GVMVŞ MADALYA 

SAMSUNDA: B. ŞAPKALİOOLU .. 
E1>JaNEDE : A. llALEON. mah 1 len 



a Nisan Pazar 1939 
• -· 
Messageries 

Maritimes 
KVMPANYASI 

T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CVNARDLiNE 

rBNIASIR s !ACL 

Deutsche Le· Olivier ve 

SAHIPE 11 

Um dal 
UMUMIDENIZ 

AC:ENTALICI LTD. 

Frstelli Sperco 
Şürekası Vapur Acentası 

G. M. B. H. HAMBVRG . ADRİA2'İCA S. A. Dl HELLEN1c LtNF.s LTD. 

vante Linie 

., 

YALOVA vapuru halen limanımızda. BİRJlfCİ KORDON REES HAViGA2'iONE ATHİNAİ vapuru 31 martta beklenil-

ANDBE LEBON vapuru 3 nisan tari- Liverpool ve 1 nisana kadar An~, Rotte~, Bre- BINASI 2'EL. 2443 BRİONİ motörü 3/4 tarihinde gelerek mekte olu~, Hamburg, Rotterdam ve 
hinde gelerek ayni gün Marsilyaya ha- Glasgov hattı men ve Hamburg limanlanna yük ala- LONDRA BA'ITI ı 4/ 4 te Pire Brindisi Trieste ve Venediğe Anvcrsa lımanlarmdan mal çıkaracak-
reket edecektir caktır. hareket eder tır .. · • • • • • • • • • • • ANT' A n'C'cı 13 · da b kl POLO vapuru 9 martta Londra Hull · HELLAS . . . THEOPHİLE GAUTİER vapuru 8 ni- . . . . ~vapuru nısan e e- . .. ' GRİMANİ motörü 4/ 4 tarihinde ge- . vapuru nısan ıptidasında 
san tarihinde gelerek ayni gün İstanbul ~AK'.1'8IA vapuru nıs~ ~ptidasında niyor. 15 nisana kadar Anvers, Rotter- ve Anversten gelip yük çıkararak ve terek 514 te Patmos, Leros İstanköy Ro- beklenilmekte olup, Rotterdam, Ham-

' gelip Liverpool ve Glasgov ıçm yük ala- dam, Brem.en ve Hamhurg için yük aJa. ayni zamanda Londra ve Hull için yük d 'l'ri t V -.:1:10... L---'-~ ed burg ve Anversa limanlan için yük aJa-
Plre, Napoli ve Marsilyaya hareket ede- akt alacaktır. 09 

ese ve en~ .. uan:-~ er. caktır 
ektir c ır.. caktır. Cı• ZARA motörü 6/4 tarihinde gelir ay- · . 

t: • . • ,, • . Gerek vapurların muvasalat tarlhlerl, KRETA vapuru 'nisanın on beşine n1 gün Leros Kalimnos İstanköy Rodo- BELGION vapuru 16 nisanda bekle-
Ber ttlrlil ızahat ve malumat ıçın Bi- isimleri ve navlunları hakkında acenta doğru bekleniyor. Burgas Varna ve Kös- -- sa hareket ede nilmekte olup, Rotterdam, Hamburg ve 

rinci kordonda 156 numarada LAU- b' teahhıı·t altına girem Dah fazla ten · · yük" -1-' ,_.__ r. An ersa ı· anlan · · ...::1- ata--1~ ır "' ez. a ce ıçın ııuaca~ur. fdVBRPOOL BAft'J c1TrA Dİ BARİ 614 te gelir . gUn v un ıçm 'u.. ccuu;ır. 
BENT BEBOUL ve ŞERİKİ vapur acen- tafsil!t almak için T. Boven Bees ve Şr. TAHLİYE : İstanbul Pire N u Marsil a6: _ --
tasma müracaat edilmesi rica olunur. nın 2353 telefon numarasına müracaat ANDROS vapuru 9 nisanda bekleni- MARI>İNİAN vapuru 

15 
martta gelip 18 hareket eder: ya ova UNİ2'ED ST A'J'ES AHD 

TELEFON 
• 2 3 '1 5 edilmesi n·ca olunur. b -''"' -1r .. -.cak ve ayni zamanda Uver- w E'1IF .a u• • •uE f.,..D • yor. Anvers Brem.en ve Ham urg li- ıua ~oa. ROY ALE Jl'EERL.Q &tl:l Y AA & &dn. & • 

• • ı , • • ' . • • .. . . . . 
• • • • ~· _.... •. • • ••• ı·~~·~ • 

Yemeklerin kı· 
rıntıları, salya
nın ifraz ettiği 
mikroplar, clişa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
smda dişler ve 
diş etleri eter 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo• 
zulmağa, çürü· 
meğe mahkfblı· 
dar. Çürük diş
ler mide ve bar
sak lhtDAdarm· 
dan zatttrreeye 
kadar ller ani 
llastabla yol aca 
•Dil'~ .. 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra hrçalamak şartile 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DA ~LASI 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

M.ASKtlLEN, FEMiNEN, iki cins koku 

! Bahar çiçeği - Altın rüya, Limon ~içeğt 

1 
Fulya, Son batıra, Leylak, Menekşe, 

amber, yasemin 

Hilil Eczanesi: 
:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııııııaıawı••••••••••••••• 

ITaze T emjz Ucuz lliçl 
s Her Türlü Tuvalet Ceşitleri s 
.......................... . .. ~ ..................... : . . . . 
:························· ......................... . 
• • • • 

~ Hamdi Nüzhet Çançar i 
• • 

~ Sıhhat Eczanesi 
• • . 
• . 
• BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı karşısında .• 
• ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

manlarmdan mal çıkaracaktır. pool içın yük alacaktır. f PRİNCE DE LİEGE vapunı 18/20 
ABMEMENT B. SCHULDT DA SE KtlMPAlfYJASI ıUsan arasında bekJenilnıekte olup Nev--*- PYGMAGLİON vapuru 8/4 tarihinde k • · yük" alacaktır 

ROSTOCK vapuru. 4 nisanda bekle- Amsterdam Rotterdam. Hamb li yor ıçm • 

niyor. Anvers, Rottcrdam, Bremen ve Deulsc:ffe Lerllllde-1.fnfe manian ~ yük alarak ~ek t ~ - ~ SUD A.'\IEBİK~A 
Harnburg limanları için yük alacaktır. ~ e er. TYRIFJORD vapuru 10/ll nısan ara-
MARİTZA vapuru 5 nisana doğrul DELOS vapuru 11 martta Hamburg, ACe1J.T.E.. vap~ 12/4 ~ gelerek arasında beklenilmekte olup Nevyork 

bekl 
. B V K"" t Bremen ve Anversten gelip yük ~- Burgas, V amn ve Köstence lımanlanna için vlik alacaktır 

enıyor. urgaz, arna ve os ence ~ t cd " · 
· · ük 1 ktır caktır. e er. ıçın y·· a aca . ,_,,,_. 

--
AMERİCAN EXPORT LİNES, İı~C 
TAHLİYE : Nevyorktan hareket 
EXMOUTH vapuru 16 martta. 
EXERMONT vapuru 23 martta. 
EXCELLO vapuru 30 martta. 

--

-*- BALKANLAR ARASI 
ıe•l!ll!llll!S*:mlllllm4Pmumwzzm1Z1EIElllll .. mg SVENSKA ORİEN2'B Lf· KATTI 

NIEH KUMPA.HYASI 
Muayenehane nakli N PATRİA vapuru 1~/4 tarihinde gele- ZETSKA PLOVİDBA A. 

rek · D. KOTOR .. D Al• R• Hamburg, Iskandinavya limanları (( L O V C lf!'I ., >> 
~ r ı ıza içinyükalarakhareketeder. Dn 

1 ~ e -- Lüks vapuru 16 nisanda saat 17 de 

~ eo SERVİCE MARiriME Köstence ve Varna için hareket ede-

N Unlen Roamain Kumpanyası cektir. uLOVCEN· 
DEN NORSK.E MiDDEL- 1 ALBA JULİA vapuru 13/ 4 t.arihio.- j Lüks vapuru 22 nisanda beklenilmek-
ffA. VSLİNJE, osı.o I[ Doğum ve Cerrahi Kaduı N de gelerek Malta Ma.rsilya ve Cenova te oJup 23 nisanda saat 12 de İzmirden 

1 BALKİS motörli Mayısın ortasına ı hastalıkJan Operatörü ~ limanlaruıa yük va yolcu alarak hare- haı·eket edecektir. Pire, Patras, Korfu. 

· doğru bekleniyor. Dünkerk ve Norveç Kestelli caddesindeki muaye- ket edecektir. . Adriyatik limanlan Venedik ve Trleste 
umum limanlan için yük alacakhr. nehanemi 1 inci Kordonda Tay- tTALlA S. A. Dİ NAVIGAZİONE için yolcu ve yük alacak:br. 

yare sineması civarında 222 No. VULCANt.A motör« 20/ 4 te Trieste- Gerek vapurlıırın muvasallt tarihleri, 
_._ lu eve naklettim. Sah gtinünden den Napoli, Nevyork için hareket eder. gerek vapur isimleri ve navlunlan hak-

ARMEMEN'l DEPPE itibaren bilumum hastalarımı İzmirden 11/4 tarihinde kalkan ZARA kmda acenta bir teahhflt altına giremez. 
GİRONDE vapunı nisanın ortasuıa burada kabul ediyorum. vapuru. ile ak+.arma tahmil edilir. Daha fazla tafsilat a!mU: içfn Blrb:d 

doğru bekleniyor. Anvers (Doğru) ll- TELEFON: 2987 '(31) ~ motörü 27/ 4 tarihinde Kordonda 152 numarada cUMDAL• 
manı için yQk alacaktır. Triesfıeden Riosanto, Montevidea, B. umum! deniz Acentalığı Ltd. tnUracaat 

D. T. B. T. Ayros için hareket edecektir. Aktarma edilmesi rica olunur 
TİSZA vapuru 31 martta bekleniyor. 19/4 t.e İzmirden hareket edecek olan Telefon: 4072 Mndilri: et 

Beyrut, Tellviv, Portsait ve İskenderi- . . Grlmani motörü ile temin edilir. Telefon • 3171 A ta Y 
ye limanlarına yük alacaktır. ması Tuna lımanlan ıçin yük alacaktır. İlAndaJd hareket tarihleriyle navlun- • - cen 

SZEGED motörü 5 nisanda bekleni- Vapurların hareket tarihleriyle nav· lardald deMsiklikJerden do'-- acenta IC!GVDl"On ...._ mUracaat lunl d ki d v• "klikl d &":.- _,. ~JlEl-..U vapur aoen-na 
yor .. Tuna Um.anlan için yük alacaktır. . ar a egışı er en acenta me- mesullyet kabul etmez. Daha fazla taf- edilmesi rica olımur. 

-- suliyet kabul etmez. siJAt için ikin.el Kordon.da Fl&A'l'EUJ 'l'ELEF N • 
Daha fazla tafsillt için ATATÖllK O 

1 
IOM t.tOI 

SERViCE JfARft'fM'E caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
ROVMAİlf Zee ve Şsı. Vapur acentahğına m{b:aca-

DUROSTOR vapuru 14 nisaruia belde- at edilmesi rica olunur. 
Diyor. Köstence, Kalas ve Kalas aktar~ TELD'ON ~ !007/200& 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

GRI·pı·N Kullanın 

Sopk atgınbP, nezle kırıklık, grip, baş, dl' ve 
sinir apııarı, romatizma sancıları için rakipsiz 

de•a GRtP!NDtlL 

Bu l&al'l$dl llavalarda 
yanmww.d;m 

GRiPiN 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
iSblVEMARKAYADiKKAT- TAKI.tTLZ

RİNDEN SAKININIZ.. 

r ' • L l 
o o 
R R 
E E 
N N 
z z 

Gerek VERlCl ve AUCI telsiz istasyon ve makineleri İnfa. eden senelerden 
beri bütün dünyaca tanılrru~ ve entemaayonal sergilerde yük.sek mükifa 
kazanan : 

Lorenz 
Fabribsaoın munulatlan Tiirkiyecle nam ve ıöhttıt kaz•nrnqtn'. 

5-6-7-11 Lambalık 
Radyoları her halde görmek ve dinlemek menfaatiniz icabıdır. 
Her cereyanla işler bütün yedek parçalan ve lambaları mevcuttur. 
NOT : Bazı yerler acenteliği münhaldir. lstiyenler zirdeki adrese m&ra-

caat edebilirler . 
FABRiKA VEK1U ve DEPOZtTERl ı 

, 

TOPANE 

TERAZiLERi 
rtlRKttBllDl BN B1RlNCI TERAZi P4BRİKA· 
S!1f1N MAM111.At'mfR.-._ TAKL!ı'LERDfDEN 
SAIUlfllflZ.. ! • ~ (336) 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 

.BANKASI 



SAHJFEJ2 

Polonya hücuma maruz kalacaktı 
Fransız Hariciye nazırı diyor ki: "B. Çemberlayn'ın beyanatı ·böyle 
bir taarruzu önlemiştir.,, Yardım işini de lngiltere ye Fransa teklif etmiş 

1 • 

Bütü.n Demokrasi ile mi 
~ . 

lngilterenin verdiği karar karşısında 
derin bir memnuniyet duyuyorlar 

Ingiliz umum\ erkô.nıharbiyesi önünde Fransada Majino hatlarında yapılan manveralardan bir intiba 

Eğer bir sulh isteniyorsa 
lngilterenin yaptığı hareket bu sulhu 
temin edecek mahiyet ve kuvvettedir 

Amerika gazeteleri~ Çemberlayn'ın nutkunun 
lngiltenin harici siyasetinde kat'i bir dönüm 

noktasi teşkii ettiğini yazıyorlar 

Eğer Bitler harp istiyorsa 
8. Çemberlayn'ın vaziyeti buhranın 

pa tlanıaski ını taallik". chil
1 

kl eb· ~~~!?.~!.!~ .................................................... ~:!:~ 
Paris 1 (ö.R) - Nazırlar meclisi saat n zıyareilne mi.ite azır ı ar a- M G d • 

10 da Elize sarayında B. Lebrünün riya- his mevzuu olmuştur a nçester uar ıyen 
seti altında toplanmıştır. Hariciye nazırı Zannedildiğine gör; başvekil, Avrupa ... 
B. Bonne harici vaziyetin heyeti umu- vaziyeti hakkında yakında yapacağı be-

ıniyesi hakkında izahat vermi§ ve bil- yanatta, Romanyanın her taarruz hare- t • d • k • 
hassa Çarşamba akşamı hüküm.et re.isi keti karşısında alacağı vaziyeti de ima gaze esı ıyor ı: 
tarafından söylenen radyo nutkunun edecektir. <Pres Asosyeşon> a göre B. 
dünyanın muhtelif memleketlerindeki Çemberlaynın dünkü beyanatı resmi In
tesirleri üzerinde ısrar eylemiştir. B. giliz mahfillerince son derece mühim 
Bonne bundan sonra Leh meselesinden addedilmekte ve manasının tamamiyle 
bahsederek şu izahatı vermiştir: açık ve kat'ı olduğu bildirilmektedir. 

Lehistana karşı taarruz halinde, Fran- Aynı mahfü1er hiç şüphe etmiyoruz ki 
sa ve lngilterenin bu memlekete yar - şimdiki şartlar dahilinde Leh hilkümeti 
dımda bulunmaları prensibi geçen ay olup bitenden Ingiltereyi tamamiyle ha
Londrada yapılan muhaverat esnasında berdar etmek arzusundadır. Bununla 
Fransız mümessilleri tarafından teklif beraber Ingiltere Leh bükü.metini, Al
edilmişti. Bu sebeple, B. Çemberlaynın man hüktimetiyle münasebetlerinin sevk 
dün avam kamarasında yaptığı beyana- ve idaresi hususunda asla tesir altında 
ta, Fransa öncdeen iştir&k tmiş bulunu- bırakmağı arzu etmemektedir. 
yordu. Esrusen bu beyanatın esası Ingi-

Jiz sefiri tarafından önceden B. Bonne
ye bildirilmişti. B. Da1adiye ile muta -
bık kaldıktan sonra, B. Bonne bu beya
nata Fransız hükümetinin tam iştiraki
ni bildirdi. 

Hariciye nazırı şurasını kaydetmiştir 
ki B. Çemberlaynın hedefi Lehistana 
karşı Alman taarruzu ihtimalini önle
mektir. Zira, alakadar bütün memleket
ler arasında taarruza karşı müşterek bir 
hattı hareket ittihazı için cereyan et -
mekte olan mtizakereler esnasında Al -
man taarruzunun apansız Polonyaya 
karşı başlıyabileceği hakkında bazı ha
berler mevcuttu. 

Londra 1 (ö.R) - Polonya sefiri Fo
raynofise giderek Lord Halüaksla bir 
saat kadar görüşmüştür. «Pres Asosye
§OIU tarafından bildirildiğine göre Av
rupa vaziyetinin son inkişafı müzakere 
edilmiş ve Pazartesi akşamı Londraya 
gelecek olan Leh hariciye nazırı B. Be-

Nevyork 1 (ö.R) - B. Çemberlaynın 
beyanatı Amerikan siyasi mahfilleri ta
rafından çok eyi karşılanmıştır. Bunlar 
geçen hafta, Avrupada taarruza karşı 
müşterek bir müdafaa teşkiü hususun
da yapılmakta olan müzakerelerin mu
vaffakıyetsizlikle neticelenmesinden kor
kuyorlardı. Leh.i.stanı çiğnemek suretiy
le Almanyanın şarka doğru her geniş-

leme teşebbüsüne karşı Fransanın In -
giltere ile birlikte saf tutması, aynı 

Amerikan mahfillerini Amerikanın de
mokrasilere elkonomik müessir bir yar
dımını mümkün kılmak üzere elzem 
olan gayreti sarfetmeğe teşvik eylemek
tedir. 

Bitaraflık kanununun tadili bu yolda 
Amerikanın varmak istediği takip edi
len ilk heaeftir. Bunun tahakkukuk da, 
Avrupa demokrasilerinin takınacakları 
enerjik bir vaziyetle kolaylaşacaktır. 

Eyi haber alan mahfillerden öğrenildi -
ğine göre Ingiliz hükümeti son gtinler 
zarfında yapılan ve nihayet B. Çember
laynın beyanatına müncer olan müzake-

I kerelerden Amerikan bükü.metini mun
tazaman habeoı-dar e~ ve nutkun met
nini de önceden Vaşingtona bil~ -
tir. 

j Sabah gazeteleri, Çemberlaynm nut-
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kunun Ingiliz harici siyasetinde kafi bir 
döntim noktası teşkil ettiğini kaydedi -
yorlar. 

cNevyork Herald - Tribün> Ingiltere<
nin münhasıran şarki Avrupayı alaka
dar eden meseleler hakkında, bazı ah -

f val ve şerait dahilinde, harbe girişmeği 
İ ilk defa olarak taahhüt ettiğini müşa -
! hede ve şunları il!ve ediyor: 
, 1 cSulh mümkün olduğu takdirde de, 

Ingilterenin bu hareketi sulhu muhafa
zaya hizmet edebilir. Fakat eğer B. Hit
ler sulhu imkansız kılmak istiyorsa, In
gilterenin vaziyeti bilakis buhranın pat
lamasını tacil edecektir. 

"Yalnız Sov yet Rus ya ile değil. Almanya 
ve ltalya tarafından tehdit edilebilecek-
leri hissini besleyen Akdeniz devletleri 
ile ve en başta Türkiye ile işbirliğinden 

daha mühim hiç birşey olamaz,, 
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Romanya kralı ve ııe liahdi bir Ingiliı zırhlısında. 

cNevyork Tay.mis:> gazetesi de diyor müsteşarı Sir Noel Çarls bu sabah Kici 
ki: sarayına giderek Italyan hariciye nazırı-

c.A.kıl ve şuuruna tam olarak malik nın yanında kabine şefiyle uzun uzadı
olan bir Almanya dün Londrada cere - ya görüşmüştür. DUn akşam da kont 
yan eden hadisenin ehemmiyetini takdir Cianoyu iki defa görmüştü. Birincisin -
edecek ve 1939 ilk baharında Ingiliz ve de B. Çemberlaynın beyanatının resmi 
Fransız umumi efkarının 1938 Eylülün- metnini tevdi et.mi§ ve ikinci defasında 
de olduğu gibi aynı halde kaldığını far- iki tarafça da kat'ı bir gizlilik muhafaza 
zetmek hatasına düşmiyecektir. Ingiliz edilen bir muhaverede bulunmuştur. 
demokrasisisinin harp halindeki muaz- Ingiliz diplomatının Polonyaya vm-ilmiş 
zam kudretini ve diğer demokrasilerin olan garantiyi orta ve cenubu şarlld Av
de çok pratik müzaheretlerini intaç hu- rupa memleketlerinde nbazılarına teşmil 
susundaki imk.Anlarını azımsamak hata hususunda Ingiliz hükümetinin niyeti 
olur.> hakkında Italyan bükü.metinin fikrini 

Roma 1 (ö.R) - Ingilterenin Lehis- istimzaç ettiği zannediliyor. 
tanın istiklalini korumak taahhüdünü 
kabul e1tni§ olması Italyada sükunetle 
ve aynı zamanda ihtirazla tefsir edil -
mektedir. Çemberlaynın beyanatı hay
ret uyandırmamıştır. Zira vahim ve zor 
bir devrede garp devletlerinin Polonya
nın iş birliğini elde etmeğe çalışacakları 
zaten tahmin edilmekte idi. Esasen In
giltere ve Polonya arasında iki taraflı 

Ital an menfaat-

Londra 1 (Ö.R) - Ingiliz umumi ef
karı büyük bir kuvvetle bükü.met etra
fında toplanmaktadır. B. Çemberlaynın 
nutku Londra gazeteleri gibi vilaye~ ga
zeteleri tarafından da hararetle tasvip 
edilmektedir. Bunların en mtihimleri 
olan cMançester Guardiyan.> ve cYork
şayr Post> hlikUmeti Sovyet Rusya ile 
sıkı temasa geçtiğinden dolayı tebrik et-

hatlarında yap·da.,;, manevralardan diğer bir intiba 
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c.Aynı. zamanda Almanya ve Italya ta- )er idame etmek temayülüne ittifakla .. 
rafından tehdit edilebilecekleri hissini rına ve dostluklarına istinat eden müs
besliyen garbt Akdeniz devletleriyle ve takil harict siyasetini değiştirmesi için 
en başta Tilrkiye ile iş birliğinden daha ortada hiç bir sebep yoktur. 
mtihim hiç bir şey olamaz.> B. Bekin Londrayı ziyareti, dün avam 

kamarasında B. Çemberla.ynın bahse\.. 
Beıdin 1 (ö.R) - B. Çemberlaynın miş olduğu emniyet meselesi hakkında 

beyanatı Almanyada derin bir tesir hu- İngiltere hilkümeti ile yapılacak istişa
sule getirmiştir. Gazeteler şimdi1ti vazi- relerin birinci merhalesini teşkil ede
yeti 21 Mayıs 1938 deki Çekoslovak cektir. 
buhraniyle karşılaştırdıktan sonra Leh Şu ciheti de hatırlatmak muvafıktır ki 
ve Çek meseleleri arasındaki farkı te - B. Bek Londraya bundan bir ay evvel 
barüz ettirmektedlıler. Bu farkların en yani Çekoslovakya vekayiinden evvel 
mühimmi, diyorlar, Almanya ve Lehis- <lavet edilmiş idi. Londra görüşmelerin
tan arasında bir ademi tecavüz mevcut de emniyet meselesinden başka diğer bir 
olmasıdır. Halbuki Çekoslovakya ile çok meseleler ve bu meyanda mUstem
böyle bir muahede mevcut değildi. Di- leke ve yahudi meseleleri de mevzuuba-
ğer taraftan Lehistanın milli iradesi ve his olacaktır. Malfun olduğu veçhile B. 
müsellfilı kuvvetleri Almanya tarafın - Bek bu son mesele hakkında Romanya
dan daima nazarı itibare alınmıştır. Al- nın noktai nazarını da izah ve teşrih için 
man gazetelerine göre A vrupada uyan- Romanya hariciye nazırı B. Gafenko
dırılan endişe havası Londradan kaynak dan mesaj almıştır. 
alan btı.· kızıştırma manevı·asının netice
sidir. Varşova, 1 (A.A) - Bazı ecnebi ma

hafili B. Bekin İngiltereye yapacığı se-
Pari.! 1 (ö.R) - Polonyanın yüksek yahatin arifesinde Portsmoutbu ziyaret 

şahsiyetlerinden eski başvekil general etmesine hususi bir ehemmiyet atfet
Skoverski cParis-Suar> gazetesinde bir mektedirler. Bu ziyaret İngilterenin he
mak.ale neşrederek şunları yazıyor: nüz sulh halinde iken filonun kadro ha-

cLehistan milli istildfilin müdafaa ede
rek askeri ananelerine sadık !kalacak ve 
sulh ile hürriyetinin muhafazası için 
mücadele edenlerin yanında mevki a1a
"aktır.> 

fütiyaç halinci~ Lchistanın Sovyet 
ltusyadan beklediği iş birliğini de gene
ral Skovski şöylece hül!sa etmektedir: 
«Hayırhah bitaraflık, harp malzeme

si ve sair ihtiyaçların temini bnk.fuıı, 

Rus ordusunun esasen en mühim silAhı 
olan hava kuvvetlerinin iş birliği mese
lesi de tek.i'lt edilebilir. > 

rici edilecek bazı gemilerini Polonyaya 
vermek niyetinde olduğu suretinde bir 
şayianın ortaya çıkmasına sebebiyet ver• 
miştir. 

Vaşington, 1 (Ö.R) - Rooseveltin 
yakınları Almanyanın hakimiyetini ya
bancı ırklara ve diğer kıtalara teşmil 
edebilmesi karşısında bütün cihanın 

korkuda olduğunu beyan ediyorlar. 
Ayni mahafilde söylendiğine göre İn· 

giltere ve Fransanın Polonyaya yardım 
vaitleri, muhtemel bir Avrupa harbinlA 
bütün mesuliyetlerini peşinen Almanya-

Var§Ova, l (A.A) - B. Çemberlay- ya tahmil eder görünmektedir. 
nın beyanııtı hakkında mütalaalar yürü- Roosevelt, günde iki üç defa Avrupa 
ten Polonya siyasi mahafili, bu beyana- payitahtlariyle ve telefonla görüşnekte
tın İngiltere hükümetinln ilk defa ola- dir. 
rak Avrupanın şarkı ile garbi için mü-

savi sulh garantileri prensibini kabul ve Nevyork, ı (Ö.R) - Nevyork Tay· 
teslim etmiş olduğu manasını tazaınınun mis gazetesi, İngilterenin ilk defa ola
etmekte bulunduğu fikrini ileri sürmek- rak şarki Avrupayı aWtadar eden me
tedirler. seleler için mücadeleye hazırlandığını 

Büyük Britanyarun ittihaz etmiş ol- yazarak diyor ki : 
duğu hattı hareket İngiltere hükümeti- •Akıl ve şuuruna malik bir Almanya 
nin açıkça ve bir gll.na ithama mahal bı- dtin Londrada cereyan eden şeyleri an
rakmıyacak surette Avrupa tesanüdü lamalıdır.• 
yoluna girmiş ve bunun için bu bapta 
evvelce muhafaza etmiş olduğu ihtirazı Nevyork, 1 (A.A) - B. Çemberlay
hareketi terketmiş olduğunu ispat eyle- nın İngilterenin Polonyaya yardımına 
mektedir. dair olan beyanatı borsada bir panik 

Nihayet İngilterenin hattı hareketi tevlit etmiştir. Esham on buçuk puan 
Polonyanın her şeyden evvel kendi kuv- kadar kaybetmiştir. İki milyon 800.000 
vetlerine istinat eden ve Avrupanın bu esham satıl.mıştır. Bazı sanayi ve de-
kısmında sulhun mukadderatı hakkında miryolları eshamı geçen eyl\l.l ayındaki 
karar verecek mevkide bulunan mUsta- seviyelerini bulmuştur. Bethelem Steel 
kil bir siyasi Amil olarak kabul etmek- 2.75 aolar, Dupont 54.50 dolar, Chrysler 
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