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Bulvar Şirketi 

İlim lQgatında •İmkAnsız• kelimesi lbiri oldu[,runa göre ne bir başka madde- Şubatın ilk yansında İzmir limanın-
)'er almaz derler, doÇudur. ye knlbetmek ne de mesela kurşunu al- dan muhtelif ecnebi memleketlere ya-

tlim faaliyet sahasını ildye taksim tın yapmak imkAıu kalıyordu. pılan ihracat hakkında ticaret odasınca 
eder : Bu noktai llll7Ar hemen hemen bu as- bir istatistik hazırlanmıştır. Yapılan ih-

Dünkü hususi içtimada 
neler görüşüldü? 

1 - Tabiat kanunlarını tesbit ve tet- rımızn kadar yegAne kabul edileni idi- racat şöyledir : 
kik. Curiclcr radyumu keşfedinceye kadar. 40060 Ura kıymetinde çekirdeksiz Dünkü nilshamııda, Bulvar şirketi tlınaa bu sıfatla ~lirak ettiğini beyan 

2 - Tesbit ve tetkik edilen kanunla- Radyumun keşfi fizikte, •Atom fizikııi üzüm, 18526 lira kıymetinde razaki Uzü- hissedarlarının şirket hukuk müşaviri ederek Bulvar şirketinin son vaziyetlc-
rı tatbik. nrunı altında yep yeni bir çığır açtı. mü, 918 lira kıymetinde siyah UzUın, nezdinde husus! bir görtişme yapmağa rine temas etti. Sekiz seneden beri hiç 

BugUn ıı Harika• faslına dahil, •im- Elemanlann teşekkUlü, içlerindeki 65682 liralık incir, 4951 liralık hurda, çağırıldığını haber vermiştik.. Şehri ve bir temettü dağıtmıyan bu ~irketin hllla 
ldnsız• lakabına lGyık varlıklar mevcut- zait ve nnlos elektriğin tertibatı mey- 397834 liralık tütün, 178173 liralık pa- bir çok hisscdarlan alakadar eden bu 135.000 lirn parnsı bulunduğunu, hnlbu
ı;a, bunu ilmin iktidarsızlığından z.iyade dana çıktı. Hatta Rutherford atomların rnuk, 26492 liralık palamut, 23443 liralık içtimaı takip için bir mubarririmizi top- ki şirket hakkında bir çok menfi sözler 
onun ncemiliğir.... atfetmemiz gerektir. içindeki elektrik tertibatını tadile mu- vnleks, 1573 liralık öğüdUlm~ palamut lan~ın yapıldığı şirket binasına gön- ve cereyanlar mevcut olduğunu, şirke-

BUtiln tabiatin muayyen ve şaşmaz vaffak oldu blle .. Yani artık bir elemn- 5161 liralık meyan kökil, 9833 liralık derdik. tin vücudunu ispat için hiç olmazsa bir 
kanunlara esir olduğu muhakkak. İnsan nı diğer bir elemana kalbetmek, mesel~ meyan hülfısnsı ve balı, 37364 liralık Eski Meclisi .idare reisi, böyle bir iç- senelik temettü dağıtmasını istedik. 
muhayyelcsi, insan kabiliyeti bu knnun- kurşunu altın yapmak imkAnı var de- zeytinyağı, 7816 liralık halı, 689 liralık timaın dUşUnUlmedi.ğini beyan etmiştir. G" "· 1 d hi bir k ilını., 

1 b h 
. da oru.."IIlle er e ç arar ver 4S 

lan parçalayıp tetkik edebildikten sonra mekti. bagala, 64953 liralık arpa 4669 lirahk Yapı an u usust mahiyette toplantı d ~·ld' ~ (Y . Asır) . • · k t · ' 
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. egı ır. enı gazetcsının şır e 
aHnrikaya• bilmem yer var mı? Evet bugUn artık asırlarla insanların kwndnrı, 2567 liralık akdarı 1063 hazır bu unan hissedarlardan B. Cemal 

Tabiat kanunlnnnı tetkik vadisinde arkasından koştu~'U •altın yapmak• da- liralık fnsulya 10703 liralık ;usam, Cendcliyi 2.iynret ederek görüşmenin hk~ndakynptığı neşriyata ben teşc~-
d -'L h .. ilk dunl l b' h kile . y 321 liralık k k ahi tini ··r...,.,. k . t dik M . ur etme isterim. Hakikaten ehemmı-wıa enuz a arımızı atmış o a- vası ır a attır. alnız mühim bir epe 441 liralık ce- m ye o& .. nıne L5 e . umaı-

biliriz. Fakat tutulan yol yegane doğru mahzuru var. Yapış tarzı o kadar girüt, vlz için, 2546 liralık
1 

kestane 23122 lira- leyh şu izahatı vermiştir : yetil bir şehir meselesine temas edil
olnrudır, bu muhakkak. nmeliye o kadar pahalı ki şimdiye ka- lık deri, 11976 liralık meşin, 1488 liralık - Sekiz dokuz kişinin bulunduğu bu miştir. Ben 1250 altın sayarak hisse se-

İşte tabii iliınler hukemasmı bu nok- dar henüz bir yüzUk dolusu kadar el- mazı, 914 liralık vişne kurusu 597 lira- görilşmedc B. Mustafa Nuri, halen şir- netleri almıştım. Bugiln bunların kıy-
tnda dinsizlikle itham edeıiz.. Halbuki de edilmiş değildir. lık rastık taşı, 7710 liralık pirina yağı, ketin hukuk müşaviri bulunduğunu, iç- metleri nedir, siz takdir ediniz.• 

ne)'C ve ne için hayran olduğunu bil- Yarının ne göstereceği belli değil_ 11512 liralık bakla ve 100 liralık şaın 
mckten bUyük bir iman tasavvur edile- Ancak ilim •İmkfinsız.ı kabul etmem• (ıstığı olmak üzere 965228 liralık ihra- V. Mücadele Cemiyeti bitir mi? ... Tabii fümlerle meşgul olan- diyor. cat yapılmıştır. Bunun ton mikdan 
lar, tabintin girüt kaidelerini halletme- Dr. N. F. E. 4.539.458 dir. 

ğc çalı§ırken, onun ~c;maz fevkaliidcli- -*-
ğine hayran, ona bertt olurlar. Bu hay- Tilkilik Kamunu 
raıllık, o kanunların bani ve hArnisine 
imandan başka nedir? 

Tabii ilimler hakkında bu geniş bakış 
pe1t eski değildir. Yinni yirmi beş asır
lık truihlmWn ilk devirlerinde her eri

Temsllkolu 
gençlerinin bu 
alqamkl konseri 

şilmeyen şeye, her faik olan kuvvete bir C. H. P. Tilkilik knrnunu temsil kolu 
i!Hhilik atfedilirdi.. Deniz ilMn, ateş iH\- (Eski Ergenekonlular) tarafından beste
m gibi.. Fikir tekfunUlU, kfilnat hadise- gtir B. Mümtaz Uygunun idaresinde bu 
lerinin falanca ilahın hiddeti veya falan- akşam saat 20.30 da bir konser verile
ca ilahın .sahavetlyle alakadar olmay1p ceği haber alınmışbr. Konseri bir tem
muayycn kanunlar dairesinde cereyan sil takip edecektir. 

ettiğini gösterince, kainata bir kUl ola- -*-
rak bakmağa başladık. Bu vahdetin ha- Tilkilik orta 
nisine de ·Rabbelalemin• dedik. okulunun talebeleri 

Dilnün bize bir kül olarak hediye et- Tilkilik orta okul binasının bir kısmı 
tlğl Alem mefhumu,pu bugün parça par- tehlikeye maruz bulunduğundan ibura
ça ayırıp ayn ayn tetkik ediyoruz. Hat- daki talebelerin Yıldırım Kemal ve Mi
Ui hazan bu parçalan gene bir araya ko- snkı Milli okullarına nakilleri knrarla.ş
yup eskisi gibl çalıştırıyoruz bile .. Tıp- mıştır .. Bu 850 talebe, bu iki okulda ted-
kı tabiatte olduğu gibi.. risata devam edecektir. 

il 

İnsanın tarih doğusundan beri altın 
yaratma hususundaki gayreti bu fikir 
tcldlınülüne ne uygun bir paralel teşkil 
edt.'t'. 

-*-
YUHAHİS'l'AH 
Buğday ve arpa 
satın alacak.. 

Putlara tnpan insnnlann altına heves- Yunan hUkümetinin serbest dövizle 
lcri bizlerden az değildi. Onlar •Harika- 15 bin ton buğday ve on bin ton arpa 

ya k dar bel ı.ft.ı:.1 1 d ki >abn nlmağa karar verdiğini yazmıştık • o a •xıoıamış ar ı nsu·-
ı la d d b . tıls dıl Haber aldığımıza göre Yunan ticaret ar , unnn an ır un ara nr .. 
F l f ta Sehhar b

. +.,., D odalnn bu buğday ve arpaların Türk 
• ey oso wı şu. ır ~.. o-
k d ğu • h ltına kalbed k piyasalarından milbayaasıru tercih et-

un u şeyı emen a ece . ktcdi 
1 B n..,,.,., ....... ğ he.1-· mc r er. u ~"°' ...... ~ a, zamanın en CUl.ım 

admnlan en filim tabiiyunu iştirak etti- -•-
ler. Bu imanın onlarca hiç gülUnç bir Bir mahkQmiyet kararı 
tarafı yoktu. O zamanın bilgisi, (ikrt Sarhoşluk ve tedbirsizlikle eşi bayan 
tekamUlU böyle bir inanışı amirdi. Rabiayı tnbanca kurşunu ile öldürmek-

-*-Bir amelenin 
blleiJ koptu... 
Halk.apınarda yUn mensucat fabrika

sının paçal dairesinde dUn bir kaza ol

Cün yıllık kongresini yaptı. Yeni 
edildi idare heyeti intihap 

muştur. Bu dairede çalışan ameleden Veremle Mücadele cemiyetinin yıllık · olan çalışmaları arasında vakit ayırarak 
~~t, elinl makineye kaptırarak eli kongresi dUn saat 14.30 da Cemiyet bi-

1
. veremle mücadele cemiyeti içümalanna 

bileğinden kesilmiştir. Yaralı derhal nasında inlkat etmiştir. devamının milşkill olduğunu, bununla 
memleket hastanesine kaldmlarak teda- Kongre riyasetine vali B. Fazlı Güleç beraber her zaman müzaherete hazır 
vi alhna alınmıştır. seçilerek riyaseti deruhte etmiştir. ı olduğunu beyan etmiştir. -*- Kongre katipliklerine BB. Mehmet İdare heyetinin mesai raporu ve mil· 

Otomobil hırsızbğı Aldcmir ve muharrir Adnan Bilget sc- racaat raporu ittifakta tasvip olunmu~ 

Kordonda B. A vnı Meserretçiye ait çilmİilerdir. . A • • ~c yeni id~e .heyeti ~e g~-
60 sayılı bir Ford otomobili çalınmı tır. İdare heyetı. azasından ~· Ali Halim tır. Kura. ıle ıdare heyctın~en çekılen 
Otomobilin şoför Kayserili Mustafa ta- Bayer cemiyetın bir senelik mesat ra • B. Dr. Mıthat Orcl, B. Halim Alanyalı 
-L d 1 k B 1 irlldi porunu okumuştur. Rapora göre cemi- ve Dr. Şükrü Nuri bu vazifelerinde ay-
r.uın nn ça ınara a çovaya get - +~ . 
M nnlno:-ıl makin bul yet, 938 • 939 senesi içinde lZIDir muhi- nen ipka olunmuşlardır. Yedek Uuılık-
6' ~· mış ve e unmuştur.. . d "thi Ar • kar U 1 k b'l B Saff t D "'-· i K .. 1 .. 1_ 

Fak t Aftt tad kt __ ...;. ""~- tın e mu ş verem &Ueüne şı m - ara a ı e n. e , r • .;>«tn ~-
n ı.uınn or a yo ur, arwuwııuu- . 

dır .. Suçlunun, otomobilin lastllde.rtni cadcle vazifesinde kabil olduğu kadar çı ve muharrir Adnan Bilgct seçilmiş-

Çlk rd g~ Jn~l-.... titiz davranmış ve bir çok yurddaşlnrın lerdlr, 
a ı ı an ~u.u"i'ır. . . 

yardımına koşmuştur. Sıhhat vekAleti- BUyUklenmıze kongrenin thlmleri--*-
VilAyetiınizde açılma 
törenleri yapdacak 
Halkevleri 
İzmir vilfiyctinde Adngide, AdagUıne, 

Bademiye, Birgi, Kaymakçı Halkevlc
rinin bugtin açılma töreni yapılacaktır. 

nin verem hastaneleri yatak 8.'detlerini I nln arzına karnr verilerek oelseye ni
arttırmnk hususundaki icraatı minnetle hayet verilmiştir. 

karşılanarak Sıhhat vekiline teşekkür -*-
edilmesi teklif ve kabul edilmiştir. KIZILAY BALOSU 

Raporda Cemiyetin Beyler sokağında- Parlak oldu... 
ki dispanser binasına bu sene mliracaat Kızılay Cemiyetinin yıllık balosu dün 
eden hastaların tedavi ve ill.\ç!arının ve- gece saat 21 de hükUınet konağı salon
rildiği, bir kısım hastalara oltra viyole lnnnda verilmiş ve sabaha kadar coşkun -*- tatbik edildiği, pt-opnganda işlerine çok bir neşe içinde vakit geçirilmiştir. 

ŞAP RAST ALiCi ehemmiyet verilerek radyoda konfe- --------- ----
Veteriner müdürlüğü Şap hastalığı ranslar verildiği zikredilmekte idi. • ........... 

0
•••••••••••••••••••••••••••••: 

hakkında bir broşür hazırlamıştır .. Bu Yamanlar kampının muhitte büyük OğU m ~ 
broşUr köylere parasız tevzi edilecek bir rağbetle karşılandığı söz gelişi edi- Gazetemiz çinkografı B. Zeki Öz: 
ve Şap hastalığına karşı alınacak tcdhir- lerck bu mevsimde kampa 273 ki§i de- • Kanerin 17 şubatta bir kız çocuğu : 
lcr hakkında tenvir edilecektir. vam ettiği, her birinin 1 - 7 kilo arasm--*- da vücutça kazanç temin ettikleri zik- dUnyaya gelmiştir. Ebeveynini teb- : 

edil 1 rik eder ve yavruya uzun, hayırlı : 
Adliye tayinleri r mişUr. dnre heyeti, cemiyete bü- ömilrler dileriz. i 

yUk yardımlarda bulunan ihracat Mı f_ • ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 

ızrnir Cümhuriyet mUddeiumwniliği kontrolörü B. Ali Emreye alenen teşck-

! Menemen 
------:---

Ovasının . ulanınası 
--=-

Münasebetiyle çekDen 
tazimat telgra~ları ve 

alınan cevaplar 

ismet inönü 
Cümhurreisi 

Ankara 

Aziz Cümhuriyetin ve yÜce Wanı· 
mn me!!kur eserlerinden olan Menemen 
ovasının sulanması işine bugün tlbayıa 
başkanlığında ve binlerce köylünün iatj. 
rakiyle bnşlanmıştır. Bütün Menemen•:. 
\erin kalbi ve vicdanı şimdi Cümlluriyete 
ve size minnet ve şükran hisleriyle meş. 
bu bulunmaktadır. Kazamıza refah ve 
snadet getirecek olan bu cümhuriyet .-e· 
ri önünde bütün hemıchrilerimin duy· 
gularına tercüman olarak size sonsuz 
eaygı ve minnetlerimi sunarım. 

idris Tmu 
Menemen belediye rem 

Dr. Refik Snydam 
Başvekil 

Ali Çctink .>"D 
Nafıa Vekili 

Ankara 

Menemen ovuının sulama teehetm• 
bugün binlerce köylünün huzurile bat
lanmıştır. Kazamıza refah ve dmetin 

iktıeadi bünyesine kuvvet verecek olan 
bu kutlu teıehbüste siz büyüifiaıhln 
baha b içilmez yardımlaruıı Menemeall.t 
nsla unutmayacaktır. Bu cümhur~ eee
ri önünde eiı:i minnetle anarken hemteh· 
rllerimin adına derin saygıları•m •U· 
narım. 

idris Tınaz 

ldrisTmaz 
Menemen belediye ftİ• 

Belediye reisi 
Menemen 

Menemen ovasına sulama t_.abna 
başlarken hakkımda gösterilen duygula
ra teşekkür eder, yurddaşlarınıza refah 
ve saadetlCT dilerim. 

Bay idris Tınaz 

Baıvelcil 

Dr. R. Saydam 

Bdediyc reisi 
Menemen 

Menemen ovttsının sulama te.İ8abna 

milli tezahüratla ha~landığını ve kaza 
balkının bu vesile ile de hakkımda izhar 
ettikleri asil duygulan bildiren telpafı
nızı aldım. Yurdun bu feyizli bölge.inin 
çalışkan halkı, cümhuriyet Nahuuurı 
üzerinde durduğu en mühim da .. lann· 
dan biri olan sulama işi üzerinde ehem
miyetle teksif edilen rneaainin pek yalan
da iyi semereler vereceğini haklı o1anı1t 
intizar edebilirler.Muhterem hemprileri 
nizi saygı ve muhııbbetle selamlarım. 

Nafıa vekili 
A. Çetiabp On yedinci ve on sekizinci asırlarda ten suçlu B. Hnyrinin ağırcezada de

khnya ve fizik alemi alkemistlerin elin- vam etmekte olan muhakemesi netice
den kurtulup ta bilgileri tasnif ve mu- lenmiş ve bir sene ağır hapsine karar 
ayyen kanunlara bağlamağa başlayınca verilmiştir. 
«Fcylosofun taşi• ile kömürden, kükürt
ten altın imali giilünç bir masal mahi
yetini aldı. Kimyagerler bütün mevcu
datın 92 elemandan (Maddeden) teşek
kill ettiğini söylediler. Fizikçiler bu ele
manların zait ve nakıs elektrikten te ek
kül ettiğini ve bir clemam diğer bir ele
mana değiştirmenin imkansız olduğunu 
ispat ettiler. Altın da bu 92 elemandan 

-*-Bir ırz düşmanı 

baş muavinliğine ~ara Sulh hllkimle- kür ederek raporuna nihayet vermiştir. 
ri.nden B. Zahit Özbek salahiyetle ta- Vali B. Fazlı Gilleç ya.kında cemiyete 
ym olunmuştur. merkez yardım komitesinin 1200 Jira -*- yardunda bulwıacağım vadetmiştir. 

Türk tütünleri 
yakalandı .... Bir kad m bera e t e tti Dr. B. Mithnt Orel Yamanlar kampı 

köyünden . . .. zamanında Yrunanlnr seferlerine tahsis 
Mehmet kızı Fatma yayladnn evine gc- lzınır memleket bastnncsinde dogur- dili k .. b' k lı 

Menemenin Süleymanlı 

' d - ~ .. .. e ne uzerc ır amyon satın a n-
lirken Hüseyin Çankayanın taarruzuna ugu yavrusunu bogarak oldurmektcn h . . ed . . 
maruz knlmıştır. Zorla Fatrnaya taarruz suçlu olarak muhakeme edilmekte olan m~ı~d eyehli Un:1Wllllb' hen ıstemış ve 

B d 
. .. .. . . yenı ı arc eyetıne u ususta snlahi-

eden adam yakalanmış, adliyeye veril- n. Du unun suçu sabıt gorulınedığın- t . ·ı-:~ı· 
d 1...- • k ·1 • . ye \ enu."'il ır. 

miştir en IA!raetıne arar vcrı mıştır. B M h · * . it at Orel, Cemiyetin müessisi 
•asnm•••-----•~nw••••••r~••••••••••.,1''llA•1ö•mam~oaa ~ - - bulunan belediye reisi Dr. Behçet Uzun 

Z f' z f .. .. Sopa ile yaralamış veremle mUcadcle cemiyeti riyasetini 
Q ere • e a er US t Un e Ödemişin Çaylı köyünden Süleyman kabul etmesini rica etmiş ve cemiyet 

oğlu Mehmet Bostan, ayni köyden renç- için bu işin bUyUk ehemmiyetine işaret 

Kültürpar~ Sinemasm~a ~=~.~~,.m~:~~=· n. ·~:§~~çel u~ bet.myenin çok~··~ 

( BUGÜN ELHAMRADA -iki haftadan beri izmirde bütün hisalat r e· 
korlarını kıran sinemamız müsterilerine bir 
'ükran borcu olarak iki eşsiz ve en büyük 

lllim sunar-

1 •• Dünyanın en lıiiçülı, f alıat sanatı en IJüyülı 
AR2'IS2'i .. 

ŞIRLEY TEMPLE 
nin şimdiye kadar yaptığı filimlerin en büyiigü 

KIR ÇiÇElii 
2 -Türkçe sözlü Cennet Perisi 

DOLORES DEL RİO 
llaiti adaJannın korkunç yanar dai}anrun müthif feveranı arasında ~ekil

miş aşk ,.e sergiluşt filmi .. 
SEANSLAR ~ KIR ÇIÇE(;I : Z.15 - 5.ZO .. CENNET PERİSi: 4 - 7.35 
Cumartesi \ e pazar : U.30 da CENNET PEIÜSi :iLE BASLAa 

Umumi harbin henüz bilinmiyen sartıalannı tasvir eden müthi - l\fuaz
:mnı - heyecanlı sahnelerle dolu harikulade Fransız lilmi .... 

HARP ESiRLERi 
FRANSlZCA SÖZLt) 

Baş rollerde : J F.AN GABİN - DiTA PARLO • ERIH FON STROHEİM 

SAYIN llALKIMIZIN DİKKAT NAZARINA : 
Amerikalı rejisörlerin iki sene enel memleketimize gelerek ilerleyi~ ve 
inkılaplarunızı, Atatürkün hususi hayatlarına dair tarihi ,.e ebedi kıymetli 
sahneler, en saliıhiyetli bilgilerle ritme alıp AMERlKA CtiMHURREISI· 
NE takdim ettikleri 

Yeni Türkiye TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

Filmi Amcr ikada TI ~kçc sözlü olarak yaJHhnı.ş ' 'e memleketimize getiril · 
mi ve progranıımt7.a ilive edilmiştir 
SEANSLAR : 2,5 - 5,5 - 8,S 

Tütünlerimizden yeni bir sigara cinsi 
daha Amerika piyasasına çıkcırılacak 

bu sigaranın adı (Smyrna) olacak 
Bu sene tüUinlerimiz Amerika piyasa

sınıia bUyük bir rağbetle karşıhışmıştır. 
Tiltllnlerimizin nefasetini nazarı itibara 
alan bazı Amerikan fabrikatörleri, yap
tıkları harmanlarda kullanılan nisbeti 
bir misli yükseltmişlerdir. Yalnız Türk 
tütilnündc ycni bir sigara cinsi daha ya
kında Amerika piyasalannda satışa çı
karılacaktır. Bu sigaraya (Smyma) adı 
verilecektir. 

Amerikada intişar eden (Tobaco) 
mecmuası 938-939 tütün rekohemizden 
bahis bir yazısında diyor ki: 

- cŞark tütünleri arasında hususi 
bir tip olan Türk tlitünleri bu sene 17.
mir piyasasında müsait fiatlerle satıl -
mıştır. Amerikan finnalan adına on al
tı milyon kilo tütün satın alınınışlır.Ge
çen sene yine aynı (irmalaı·ın satın al
dıkları tütünler işlenerek memleketimi
ze ithale başlanmıştır. Türk tütünleri, 
alakadar hilkümetin aldığı tedbirlerle 
her sene biraz dahn nefasetini artırmak-

* 

Aşağı kaliteli tütünlerin başlıca ah· 
cısı olan Alrnanyaya henüz bliyük bk 
satl§ muamelesi yapılmamıştır. Yapılaa 
ticaret anlaşmnsiyle Almanya 18 milyon 
ınark kıymetinde lütün satın alacaktı. 

Şimdiye kadar Istanbul ve Izmirden Af. 
manyaya altı milyon marklık tütün sa· 
tışı yapılmıştır. 

Bugünlerde Almanyaya bazı satış mu
ameleleri yapılma ına intizar olunmak
tadır. 

Türkofisin tesbit ettiğı tütün satış ra
kamlarına göre, köylünün elinde cllz1 
miktarda tütün kalmıştır. Bunun mll
him bir kısmı ihrakiyelik olarak aynl
mnsı icap eden cinstendir. Buna muka
bil tüccarın elinde kUlliyetli miktarda 
ttit.ün vardır ki, bunların ihraçlan ancak 
gelecek n;ıevsiın başlangıcına doiru 
mümkündür. 

Şehrimizdeki başlıca tütün fabrika ve 
imaliithanelcrindc tütün işlerine b..ım
mıştır. Bu sene en fazla iş yapacail zan. 
nedilen mliessese, Di Amerikan TobaJm. 
dtır. Işçi adedini üç bine çıkaraeütn
Glen ve Geri Tobako müesseseleri ele 

Ege ıııınta.kasanda yeti§en eyi cins tü- açılmışt1r. 

tünler kAmilen satılmıştır. Halen müs- Geri Tobako müess sesinin 
t hlik elinde mevcut tütünler kısmen miidürü Mr. Garry meınlC'keti 
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Milli Şef ismet in önü 
Dost Amerika milletine Ankara 
radyosu ile bir mesaj yapacaktır 

.~a 18 (Telefonla) - Milli Şef yulduğuna dair tetkikler yapmış ve bu 
ismet Inönü yakında dost Amerikan maksatla evvelki gün de bir tecrübe yap
tnilletine hitaben radyo ile bir mesaj ya- tırılmıştır. Gelen malumata göre tecrü
pacaktır. Bu münasebetle Ankara rad- be muvaffakıyetle neticelenmiştir. 

Ankara 18 (Telefonla) - Cümhurre
isi ismet Inönü bugün öğleye doğru B. 
M. Meclisini teşrif etmiş, ve meclis reisi 
B. Abdülhalik Renda ile bir milddet gö
rüşmüştür. 

10BU neşriyatını Aınerikadan nasıl du-

Alikanteyi de yaktılar 
Nasyonalistlerin sa vurdukları bom
balardan ölenler, yaralılar pek çoktur 

Cümhurreisi 
Azana 
- -=-

lütareke beyanname· 
:.ini Madrit müdallinin 
tasvibine arzetmek 
niyetinde-
Madrld 18 (Ö.R) - Nasyonalist tay

yareler bugün Alikanteyi bombarclıman 
ettiler. Bir çok bombalar attılar. ölenle
rin ve yaralıların sayısı 60 şı bulmuştur. 
Maddi hasarat pek büyüktür. Bir çok 
binalar yıkılmıştır. 

Paris 18 (ö.R) - Gazeteler, Ispanyol 
Cümhurreisi Azana ile hariciye nazırı 
Delvayonun aralarında hasıl olan muta
bakat üzerine neşrine karar verdikleri 
bir mütareke beyannamesini hazırladık-
lan, bu beyannamenin, Madrid hü~ü~e
tinin ve kumanda heyetinin tasvJhınc 
arzedildiğint haber almışlardır. 

Par.l:s 
16 

(ö.n) _ JjUrgosrun oıl(lırı-

liyor: .. · .. . 
F.ranko, Ispanyanın her turl~ tem: -

den Azade ve müstakil bulundugunu ıs
. . halen Jtalyaya olan borçlarını 

pat 1çm 

1 

Azana gazetecilCTc beyanatta bulunuyor 
ödemektedir. Bu tediyat ile Italya - Is - eden Fransız ayanından Lcon Berar bu
panya ticaret plAnçosunda ~ağı yukarı gün Ispanyol hududunu geçerek Sen 
bir tevazün hasıl olmuştur. Sebastiyene hareket etmiştir. 

Montevideo 18 (A.A) - Uruguay, 
Paris 17 (A.A) - Leon Berar refaka- BurgQs hükümetini tan1m1~t11· 

'"1-U\.lC .:ır;..tCU.\;. ıı, ı .. a &,Pl\.. .u .ı.u.'"' u. """"·u . .a" """" ,u.~ 

riciye nezareti ticaret odası a taŞesi Bar

d u e olduğu halde dün akşam Burgosa 
hareket etmiştir. 

Paris 18 (Ö.R) - Burgosa hareket 

Buenos Aires 18 (A.A) - Hariciye 
nazırı Jose Maria Cantilo Arjantinin 
pek yakında Frankoyu tanıyacağını 

söylem iştir. 

; 5 

Reisicümhurun 
kabol reŞ.mi 

Ankara 18 (Telefonla) - Reisicüm
lıurumuzun dört ve beşinci derecede er
kt.n için tertip ettikleri kabul resmi bu
JÖill yapılıru§tır. 

----:---
Yeni bir tahlisiye 

• • 
gem1sı ısmar-

lanıyor 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Türk ge

mi kurtarma şirketinin bugün toplanan 
wnumt heyeti bir yılda elli bin lkahk 
Ur temin ettiğini tesbit etmiş ve kaza
ya uğrıyacak gemilerin hamulelerini 
kurtarabilecek sistemde yeni bir gemi 
siparişine karar vermiştir. 

Prof. Fuat Köp
rülü için jübile 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Edebiyat 
Fakültesi dört martta profesör Fuat 
Köprülünün muallimlik ve profesörlük 
hayatının 25 inci yıldönümü münasebe
Uyle bir jübile tertip etmiştir. Üniver
site konferans salonunda bir toplantı 

pılacak, ayni günün akşamı da bir 
edebiyat gecesi yapılacaktır. 

• 
Edirnenin yeni 

imar planı 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Edirneniıı 

yeni şehir planını yapan profesör Egli 
bu sabah Edirneden geldi ve Edimede
IU lınar faaliyeti hakkındaki beyanatın
da SeJimiyenin etrafında çok büyük bir 
aeydan açılacağını, şehrin bütiin yolla
anın bu meydana uzıyacak şekilde tan
Jlm edileceğini, ayrıca blr ticaret mey

yapılacağını ve bu meydana kuru
facak bankalara ait binaların inşaatına 
'başlandığını söyledi. Egli, Türkiye, Bul-

garistan ve Y'\lnanistan arasında Meri
çin taşmasının sebebiyet verdiği zarar
ları azaltmak için de bir işbirliği yapı
lacağını ilave etmiştir. 

Cerkt:s.i~ ~11,.t.n,nc 
yıldonumu 

Ankara, 18 (Ö.R) - Çerkeş kurtulu
şunun yıldönümü dün parlak şekilde 
kutlanmıştır. Gümüşhane valisi, vilayet 

Bulgar takımı Şişliyi 
4 . 3 golle eyendi 

H 
• • k .

1
. • erkaru, civar kaza ve köylerden gelen 

1 

a r 1c1 y e ve 1 1 m 1 z binlerce halk merasime iştirak etınişler-

8 
•• k dir. Törene İstiklal rnarşiyle başlandı .. 
U reş yol U oda Bu )'lldönürnünün manası nutuklarla te-

Şehrimize gelen Sofyanın 23- C.A. futbol takı
Istanbul 18 (~elefonla) kulü ]erin en kuvvetlüerinden biri olan Şişli ta

mı teşkilata dahil olmıyan aftap da Bulgarlar haklın oynamışlar, 1-3 Bul
kımı jle karşılnşmı~tır1. ilk ·hr ~ci haftayımda hakimiyeti Şişlililer almış 

. garların lehine netıce enmı~ ır. 
ve iki gol atmışlardır. d'" t a karsı Şişlililer üç sayı yaparak yenil-

Neticede Bulgarların or sayısın !' 

ıniştir. 

Fizik, Kimya, matema· Yeni Samsun 
istasyonu tik ve tabii wmıer 

kitapları ilZerinde 
tetkikler.. . ss bin liraya yapılacak 
Ankara, 18 (Hususi) - :Maarıf ~ekS- Ankara, 18 (Hususi) - Devlet De-

ıeti üniversite ve Lise muallimler1~d~n miryolları umum müdürlüğü Samsunda 
mürekkep dört komisyon teşkil etmiştir. 85 bin lira sarfiyle yeni bir istasyon bi
Gazi Terbiye enstitüsünde toplantıları- nası yapmağa karar vermiştir. 
na başlıynn bu dört komisyon ayrı ayrı İnşaat için bir eksiltme açılmıştır. 

b '. u·mJer 
lizik, kimya, matematik ve ta 

11 ı kta Maliye vekaletinin 
:kitapları üzerinde tetkikler yapma -
dırlar. Yakında çalışmalarını bi~re~~ bir kararı 
olan komisyonlar tetkikleri nctıcesını Maliye vekaleti devlet uhdesinde ver-

B harüz ettirildi. Milli şefimiz ve büyük-
- AŞT ARAFI 1 tNCl SAYFADA - lerimiz hürmet ve saygı ile anıldı .. Tö-

şe hareket eden Türkiye hariciye veki- rene milli kıyafetleriyle iştirak eden 
linin Bulgaristandan geçerken Bulgar halk tarafından milli oyunlar tertip edil
başvekili ile yapacağı temas, bundan ev- di. 300 atlı bu şenliklc-re iştirak ederek 
velki temaslarda teessüs eden dostluğa cirit oY\II1ları yaptılar. Gece bir temsil 
daha fazla kuvvet vereceği kanaatinde _ verildi. Milli şefe ve büyüklere bağlılık 
dirler. ve tazim telgrafları çekildi. 

TAYYARE 
~SiNEMASINDA 

TELEFON : 3646 

BUGÜN 
Sint-macı1ık aleminde şimdiye kadar 
emsaline ender tesadiif edilt>n bir 

şaheser .• 

Çalışan milletlerin 
üstünlüğü 

29 eylul 938 de, harp veya sulhun 
mukadderatını tayin için dört adam 
Münihte buluştular. Bu mülakattan da
ha uzun zaman bahsedilecek ve birbiri
nin maddi kuvvetçe ötekilere olan üs
tünlüğü münakaşa edilecektir.. Fakat 
hiç bahsedilmiyen dört rakkam vardır 
ki, birlerinin ötekiler üzerindeki üstün
lUği.i nutuklardan iyi senbolize eder. 

Diktatörlü,klerin mümessilleri her biri 
senede 2800 saat çalışan adamlara ma-
liktiler. Demokrasilerin mümessilleri 

- su 5 2 5 3 a 

SON HABER 

icra Vekilleri Heyeti 
dün toplandı 

A:nkara 18 (Telefonla) - Icra vekilleri heyeti bugün öğleden evvel h' ş. 
vekı1 Refik Saydamın riyasetinde bir toplantı yapmıştır. • ' 

Paris elçiliğimizde 
Fransa Reisicümhurunun refikasi 

şerefine bir resmi kabul tertip edild i 
.. Istan~~l 18 (Telefonla) - Türkiye büyük elçisi refikası bayan Davas bü

yu~ elç~ .. salo~~mnda Fransa Reisicürnhurunun refikaları Bn. Lebrün şe· 
refıne buyuk hır kabul resmi tertip etmiştir. 

Davette bütün elçiler ve nazırlar reofikalariyle birlikte hazır bulunmuşlar· 
dır. 

~i~er davetlil~r arasında ayan. ve mebusan reisleriyle riyaseticümhur ve 
harıcıye nezaretı erkanı, akademı azaları da göze çarpıyordu. 

Suriye kabinesi 
toplu olarak istifa etti 

Milli Blok partisi Büyük Meclisi 
içtimaa davet etti 

Paris. 18 ( Ö.R) - Suriye kabinesi reisicümhura gönderdiği mÜş· 
terek hır mektupla istifasını vermiştir. Bu mektupta siyasi vaziyetin 
inki~~ ~e hükümet~n. vazifesine devam imkansızlığı sebebiyle kahi· 
nenın ıçtıma ederek ıstıfaya karar verdiği tasrih edilmektedir. Nazırlar 
m~ktubu ~cisi~üm~u.ra sada~a~lerini teyid etmekle ve Allahın yardı
mıyle Surıyenın mıllı emellermı tahakkuk ettirmesini temenni ctmeklt' 
bitiriyorlar. 

Cümhurreisi yeni kabinenin teşkili için istişarelerine başlc 
mıştır. Milli blok partisi büyük meclisi ic;timaadavet etmiştir. Suriye 
nin bütün mıntakalannı temsil eden mebuslar bu içtimaa davet edil 
mişlerdir. 

Bı Metaksas BeJgradd:ı 
Yunan Başvekili bugün Yugoslav 

hariciye nazırı ile Bükreşe gidiyor 
Belgrad 18 ( ö.R) - Bükreş Balkan antantı konferansına gitmek 

üzere, Yunan başvekili general Metaksas Belgrada muvasalat etmiş ve 
istasyonda Y.ugoslavya başvekili B. Zvetkovic; ve hariciye nazırı B. 
Marinkoviç ile Romanya ve Türk.iye elçileri ·ve ataşemiliterleri ve dış 
bakanlığı erkanı tarafından karşılandı. Bugün B. Marinkoviçi ziyaret 
ederek öğle yemeğini onunla birlikte yedi. Akşam, şerefine bir ziya
fet verildi. B. Metaksas yarın sabah saat 4 te, B. Marinkoviç ile birlik
te, Balkan antantı konferansına iştirak etmek üzere Bükreşe hareket 
edecektir. 

Kardinaller toplanıyor 
Yeni Papanın seçimi için yapılan 

hazırlıklar ilerlemektedir 
Vatigan Sitesi 18 ( ö.R ) - Yeni papayı seçecek olan Konglav 

meclisi için hazırlıklar faaliyetle devam etmektedir. 62 Kardinalin da
ireleri hazırlanmaktadır. Bu daireler tamamiyle tecrid edilmiş olacak 
ve papayı seçecek olan kardinallerden her biri, hariçle hiç bir irtibatı 
kalmıyan hususi bir höcreye kapanmış bulunacaktır. Cenubi Ameri
kadan hareket eden Buenos Ayres ve Rio di Janeire kardinalları ile 
Birleşik Amerikanın Boskan kardinalı tahmin hilafına olarak Kongla· 
va İştirak edebileceklerdir. 

ecek 'd kayıtlı kıymeti bulunan mukataalı 
birer raporla Maarif vekaletine ver - gı e nk ll ı ··b 

tkikt ve ı·careteynli gayri me u er e mu a-
\erdir. Vekalet bu raporları te en 

b d ğl·..t;,.ı· dı'llerden me~'- mukataalı ve icar.eli.' 

ASRI Ba
takhaneler ise, birleri ancak senede 2500 saat ve 

diğerleri 1700 saat çalışan adamlara ma- •l•••mı••••••••••••••••••••••-;11 
liktiler. İş ve istihsal kudretindeki üs- B •• f f k 1 d d • sonra bu dört ders kita ının e ~- - UW\. 

!ip ôeğiştirilmemesi hakkında bir karar bulunan gayri menkullerin kıymetlerını 
verecektir. tesbite karar vermiştir. V~yetler bu 

Diğer taraftan haber aldığımıza göre kıymetleri bir ay içinde Malıye vekale

bugün saat 13.30 da şehrimizdeki orta tine bildirmiş olacaklardır. 
mektep ve liselerde bulunan Türkçe 
muallimleri kız lisesinde bir toplantı 
yapacaklardır. Bu toplantıda TUrkçe k i-

tapları etrafında bir konuşma yapıla- ı 
caktır. 

• KAHKAJIALARLA GÜLMEK iÇDf BUGUN

l A L E Y E Koşunuz 
rVRKÇE sozı.v L~REL HARDi .. 

PERiLER DiYARINDA 
••••••••••••••••••••••••••• ...... ol.Ciiiiiili .. iiiMıY AH aç 

KAHRAMAN Sfı.AJfŞÖR 
KOVBOYLAR 

ŞEREl'Lİ DARBE 
FİLMİNDE ........................................... ,, .. 

'l'ALEBEYE HER G'ON DUlllJJ.İYE 

OYNIY ANLAR : 

DITA PARLO 
A L B E R T
P R E JA N 

tünlük demek ki fazlasiyle diktatürlük- ugun nıu va a ıyet e evam e ıyor 

ler~ü~~~ir~konomistler bir memleketin YEN]~ Si' NEMADA 
yaşaması ve refaha kavuşması için işçi
lerinin senede 2000 saatlik iş çıkarma
ları icap ettiğini bize öğretirler.. Daha 
fazla iş çıkarabilen daha kuvvetlidir, 
daha az çıkarılırsa, mukavemet kuvve-INKIJINOFF 

AYRICA : EK LER JURNAL son ti 0 kadar azalır. Her zaman ve her yer-
hidisat ve R01'"TKEN kültür filim de, çok çalışan milletler az çalışanlar-
Bugün SEANSLAR : dan daha kuvvetlidirler. Bu sosyoloji 
1.30 - 4.00 - 6.30 - 9.00 DA değil, hesap işidir. Lôf ebeliğini muvaf-
Saat 11 de HALK matinesi duhu- Cakıyetle tatbik eden demokrasiler he-

li 20 KURUŞ...-wTD saba ayni derecede ehemmiyet verme· 
ye &'-'•··· 

ll•tm••-~•••ıt11•••• mekle hata ediyorlar. 

c I:~ih~AYYARE 

Le Matin 

UZAK ŞARKTA 
SONVAZiYET 
P aris, 18 (Ö.R) - Uzak Şarkta Çi

nin Hope_y ve K.iangsi vilayetleri hudu
dundaki Nanyang şehri Japon tayyare
leri tarafından bombardıman edilmiştir. 

DEHŞET Ve ESRAR HAFTASI 

1 -Moto Esf AtE:cuz 
2- ÖLÜM GÖLGESi 
TÜRKÇE KÜLTÜR FİLMİ 

Vp, F O K S J U R NA L 
SAYIN HALKIMIZIN DİKKAT NAZAKLARINA : Amerikalı reıasor
Jerin iki . sene en-el memleketimize gelerek ilerleyiş 'e inkılaplarımızı, 

Atatürkün hususi hayatlarına dair tarihi \'e ebedi kıymetli sahneler, en 88-

lahiyetli bilgilerle filme alıp AMERİKA Cümhurreisine takdim ettikleri_ 
, Filmi Amerikada Türkçe sözlü ol.ırak yapılmış 'e 'memleketimize getiril
miş ve proıramımıza ilive edilmiştir .• 

Sinemasmuı seans saatleri tehven 
yanlış yımlmıştır. Keyfiyeti tavzih 
eylem. 

680 öly "'-~ )'aralr vardır. Bif çok ~~~lll!!-~~~~~···--·--111!1"._ __ .._ __ .. , 
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ŞEYTAN ıdx A tl ooxroavN xOş.ESi: 
Ra.lkevlerlninyı unum ······.-····.······ 

Kemıklerın fark w 

VE KUMPANYASI ------1!!-llllil\illlll! B(iyük aşk ve macera romanı 

Halkevlerimiz bugün açılacak olan
larla birlikte 361 yi bulacaktır .. 

YAZAN: Dr. G. A. 

Kadınla erkeği - oekilce - ayırt 
eden şeylerden biri de kemiklerin farklı 
olmasıdır. Erkek kemikleri daha kalın 
ve daha uzun olur. Yalnız, kafa kemiği 
kadınlarda erkeklerden daha küçük olur, 
derlerse buna pek de inanmamak tazım 
geliyor. Vakıa, kadınların cemiyet işle
rinde erkeklerin arasına karışmamalarını 
istemiyen ilim adamlarından bazıları ka
dınların kafa kemikleri küçük olduğu 
için akılları da az olduğunu iddia ctmİ§ .. 
lerse de, herkesin kendi evinde yapabi .. 
leceği şu küçük tecrübe o iddianın doğru 
olmadığını isbat eder. 

-140-
b. b" · · takip eden hadi-ı - Oh mösyö Jan .. Mösyö Jan... Bu Vaziyet ve ır mnı 

1 Mahmure ile Güsün birleşmeleri-ıkadarı pek fazla.. 
se er .. .. "t değil. di _ Fazla değil .. Az bile .. Hem çok az. 
ne henuz rousaı · 

Genç Tunuslu kız, bu şartlar içinde 
Pariste yalnız başına da kalamazdı. 1f 

Bir ~ile nezdinde oda hlzmetçiliğine 
d Lo Hususi bir davet Lorans Lelyanın evi-girdi.. Ve tesadüf bu girdiği yer e -

nin büyük salonunda bu uzun facıa ına-
rans Lelyanın eviydi. . 

Tali, tıpkı geniş hayalli bir facıa mu- cerasının kahramanlarını bır araya top-

harrirl gibi ınsanların mukadderatları lamıştı. 
.. . hazan öyle garip tesadüfler ya- Davetliler arasında Samuel V alberger 
uzerıne d ·ık·· g '-'·ti 

k
. de var ı ve o ı once eu.u~ . 

ratıyor ı.. . 
Mahmurcnin de hiç bir tavsiye olma- Jan, kendi hakkında pek te sempatik 

dan doğrudan doğruya Loransın nezdi- davranmanu~ olan bu koca göbekli şiş
ne ve oda hizmetçisi olarak girmesi işti! ko herifin davet edilmesine biraz canı 
tallin bu garip cilvelerinden biri idi. sıkılır gibi olmuştu. 

Lorans ile Jan arasında Mahmure ile Fakat Lorans gülerek ona : 
Güs bir nevi rabıta vazifesini görüyor- _ Valbergeri hususi bir maksatla ça-

-BAŞTARAFI 1 iNCI SAYFADA
Temsil köylere kadar teşmil edilmek

tedir. Kır sahnelerinde açık hava temsil-

leri veren Halkevleri gittikr.e a.,.hvor. 
Köylerde okuma odaları açılmıya köy

ler için seyyar kütüphaneler temi.n edil

meğe başlanmıştır bile. 
Sosyal yardım şubeleri, hem muhitin 

içtimai yardım terbiye ve adetini tesis 

ve inkişaf ettiriyorlar hem de en muh

taçlara tez elden yardun etmesini, köy· 
lere kadar şifa götürmesini biliyorlar. 

Evdeki paravanayı kukla perdesi gibi 
kurarak ark.asına bir erkek, bir kadın. 
bir de henüz bül\ığa ermiş bir erkek ço
cuk bırakırsanız. Bunlann üçü de - ge
ne kuklalar gibi - paravananın üzerin
den yalnız başlarını gösterdikleri vakit 
dikkat ederseniz erkekle kadın başı ara• 
sında farkın kadınla gencin başı ara81R" 

daki farkdan daha az olduğunu görür
sünüz. Tabii erkek pek de koca bllf ol· 

lardı. ğırdım dedi .. 

H::ı.lkevlerinin olduğu yerlerden isti· 

datlar inkişaf ediyor. Maddi ve manevi 
ihtiyaçlar belirip tatmine çalışılıyor. 

Değerler işleniyor ve meydana çıkıyor, 
irfan tş!ğı karanlıklara işliyor. Bilgi ve 

görğü suyu bütün susamışların ağızlarına 

uzatılmış bulunuyor. Baı?kanlart ve yÖ· 

netim kurulları. muhitlerindeki ülkülü 
elemanları toplayıp kaynaştırmayı bilen, 
Parti teşkilitı ve mahalli idareleri yardım 

H alkevi re sim sergileri mazsa ... 

Gils, Farjakm güzel artiste karşı bes- - Nasıl bir maksat? 
lediği hisleri ve bunlara mukabil Lo- - Bir sürprizdir .. Sonra anlatsınız .. 

ransın Farjak hakkındaki menfi hisleri- •• BirMEDİ •• 
ni Güs Mahmure vasıtasiyle öğrenmiş 
ve efendisi Janı bu yüzden düştüğü şüp-
heler hakkında .. !inden geldiği kadar Ekrem K ön i g 
teselli etmişti. _ BAŞTARAFI t tNCl SAYFADA -

Halbuki onun bu sözleri Janın Güs 
aleyhindeki şüphelerine, sadık uşağı
nın Farjakla miinasebettar olduğuna 

hükrnettirmişti. 

Mahmure her akşam Loransa tiyatro
ya kadar refakat ediyor, onun locası~
da genç kızın giyinmesine yardım edi
yordu. Bu sırada da Güs sevgilisini ti
yatroya yakın bir gazinoda bekliyordu. 
Lorans sahneye çıkhğı zaman ise Mah
mure hemen Güsün yanına koşuyor ve 
onuiıla ancak her gece ve bu suretle gö-

bir ecnebinin karşılıyacağını, bunun 
için göğsüne çiçek takmasını tavsi
ye etmektedir. 

Bayan Arslan Parise gitmek kara
rını v-.rmemiştir. Maamafih Ekrem 
Köniğin de nerede bulunduğu kat'i 
olarak malum değildir. 

ni tanıtmaya ve aydınlatmaya çalı§tığını 
bir yıl içinde 40 binden fazla yurddaşa 
şifa verdi~ini. ve 2 milyon okuyucuyu 

kitapsaraylarında topladığını şöylece ha
tırlamak bile onların verimlerini ve ya
rarlıklarını gururla anrnıya kafi gelir 

sanınz .. 
Halkevlerini daha iflek, daha c;alışkan 

yapmak Türk. münevverlerinin elindediT. 

Mahalli idareler elinden gelen maddi 
yardımı yapmak.ta geci1'.miyecektir. Par· 
ti teıkili.b Halkevlerini muvaffak etme .. 
ği vazifelerinin en esasldanndan saymak

ta devam ve israr edecektiT. 

Halbuki o kadınla erkeği ve çocuğu 
paravananın arkasından çıkarıp ilkin bi· 
rer sandalyeye oturtur. sonra da ayağa 
kaldırtarak dikkat ederseniz kemik far. 
kının arttığı pek belli olur: En uzun er< 
kek, sonra kadın, daha sonra genç. De 
mek oluyor ki kadınla erkek arasında 
kemiklerin farkı en ziyade kafadan ap• 

ğıdaki kemiklerde olur. Teşrih hocaların· 
dan bazıları her hangi bir insan kemiği 
hatta kemiğin bir parçasını görünce bu· 
nun kadın veya erkek gemiği olduğunu 

hemen ayırt edebilirler. 

rüşebiliyordu. . 
Güsün, tiyatronun arka kap1sı cıva

rında ve geceleri sık sık dolaşması Mah

ınure içindi .. 
Bilahare, Lorans Lelyanın ortadan 

kaybolduğunu öğrenince alelacele Janın 
apartmanından çıkması, Mahmureyi 
bulmak ve ondan haber almak içindi. 

~ , __ , __ .... +~a:a, 11"' ~'i" 

Jan, Güsün ellerinden büyük bir sa
mimiyet ve hararetle sıktı. 

- Ben, dedi, adeta hasta olmuştum 

G üs .. Kendi felaketim içinde kimseyi 
di: ~ünnıiyor, düşünemiyor ve her kesin 
bütün kendi dertlerini bırakarak. benim
le meşgul olmasını istiyecek kadar hod
bin oluyordum. 

Güs cevap verdi : 

- Bu pek tabii bir şeydi mösyö J an .. 
Ve eğer başka biri sizin y<!rinizde.. Si
zin maruz kaldığınız felaketlerle karşı
laşmış olsaydı asli!. sizin kadar taham
mül edeınezdL. Sizin kadar metanet 
gösteremezdi. 

Jan, elini dostça sadık uşağının omu
zuna koydu: 

- Benim vefakar dostum .. Dedi .. Ser. 
de benim yüzümden bir hayli sıkıntı ve 
üzüntü çektin .. Bunların telafisi zama
nı geldi .. Nihayet sen de benimle bera
ber saadete bak kazanclm.. Sen de me
sut olacaksın Güs.. Söyle bakayını .. 
Mahmure ile senin beraber barınacağı-

Halk.evlerine muvaffak olmak mukad-
derdir. 

YQgoslavya hC1Ticiye 
nazırının beyanatı Halkevi Cemsil kollarının faaliyeti 

Milli Şef <Bütün milletin, her seviye
deki halkın yükselmesine çalışan Hal-

- BA'?TARAFI 1 İNCİ SAHİFEDF - ve alakalarını hiç bir zaman esirgemiyor. 
olmadan devam edileceğ-ini beyan et· Ankara gibi, lzmir gibi, Balıkesir gibi, 

· · Manı· sa gibi Bursa gibi, Uşak gibi, Si ve· 
mıshr. • 

Belgrad 18 (A.A) - Mebusan mec-
1 
rek gibi, Fatih gibi,_ Emin~nü .gibi, Be

lisinin daimi encümenleri dünkü celse yoğlu gibi ve Mersın gıbı, Dıyar1bakır 
esnasında teşekkül etmi~lerdir. Ayan gibi: Halkevlerimizin muvaffak1yetlerile 

meclisinin daimi encümenleri de teşekkül rejim adına ve Türk milleti adına öğü .. 
etmiştir. 

ıvıussuunı ye 
Suikast mı? 

- BAŞTARAFI 1 INCi SAYFADA -

Fakat Ingiliz ve Amerikan ajansları 

diğer bir haber neşrediyorlar. Mütear
rizin akıl muvazenesi noksan bir şahıs 

olduğu mümkündür. Fakı1t B. Mllssoli-

nebiliriz. 
209 Halkevimizin hepsinin de çalış-

. - ' 
ınez. Şu kadar ki, en durgun görünerl 
Halkevi bile muhitinde bir hareket uyan• 
dırmıştır. 

Herdeki hamlelere ön ayak olmuş, hiç 

olmazsa Halkevi diye halk için halkla 
beyaber ve halk içinde çalışmak için ku ... 
rulmuş bir mÜe!!lsese olduğunu anlatmış 
bulunmaktadır. 

nlye karşı neticesiz kalnuş bir suikast 
karşısında bulunduğumuz da muhakkak
tır. Mütearrizin polis memuru üzerine 
ateş etmesinin sebebi, harekatından şüp
helenen polisin kendisinden hüviyet ka
ğıtlarını istemiş olmasıdfr. Hakikatte 
bu adam B. Mussolininin villası öniln
de faşist reisinin çıkmasını bekliyordu. 
Zabıta bir çok şil.pheli şaluslar tevkif 
etmiştir. 

Böyle her hangi bir muhite düşen uya· 
nık ve aydın bir vatandaş kendi hizm.et 

ve himmetini bekliyen, kendi heves ve 
· · h kk k h b" ı k Halkevi kii'"''phanesı'nde azmının ta a u una azır ır var ı ve L."" 

Öğrenildiğine göre 15 gün evvel, B. 
Mussolininin istirahat vakrtlarını geçir
diği Roka del Komineto villası önünde 
bir bomba patlamış ve tahribat yapmış
tir. Fakat bu sırada Düçe villada bulun
mıyordu. 

kurum bulacağını başından bilmektedir. 1 neticelenebilir. Dudak bükmekle değil. kevlerine mümkün olan kolaylıkları ve 
209 halkevinin bütün hizmetlerini bir Halkevlerimizin şimdiye kadar nefret- teşvikleri yapmayı vazifemizden sayıyo-

arada düıünmek ancak iftihar duymakla tikleı:i 300 ciltden fazla eserle muhitleri- ruz~ derniftir. 

ESrOHYA 
istiklalinin yıldönümü Amerikanın Fransaya 

sattığı tayyareler 
Nevyork 18 (A.A) -Cümhurrels!iği 

ruz saadet yuvanızı nerede yaptırmanu Royter ajansının kaydı ihtiyatla ilave 

Kaunas, 18 (A.A) - Litvanya ordu
sunun başkumandanı general Rastikis 
şubatın 22 sinde Talline giderek Eston
ya istiklalinin yıldönümü münasebetiy
le yapılacak merasimde hazır buluna
caktır. 

treninde seyahat eden Ruzvelt Fraruıaya 
tJIGİLTERENİM yapılan askeri tayyareler oatııının tama-

gazetesine göre Almaa. devlet bankası 
müdürü Fon Şitravs, müstear ismiyle 
Nevyorkta olup burad.aki maliyecilerle 
görüpeler yapmaktadu. 

istiyorsun.. ettiğine göre Çarşamba akşamı vi!UI ci-
- Oh Mösyö Jan.. varında tevkif edilen şahıs B. Mussoli-
- Yuvanızın ayni zamanda mobilye- ninin hayatına suikast hazırlamış olan 

sini ve ihtiyacınız olan bütün levazımı- bir çok suç ortaklarının adlarını da ifşa 
nı temin etmeği de deruhte ediyorum.. elm~tir. 

Vaşington sefiri miyle metru olduğunu ve hükümetin bu 
Nevyork, 18 (Ö.R) - İngilterenin satııı yapmağa oalahiyettar bulunduğunu 

Vaşington sefiri Sir Ronald Hind.say beyan etmiştir. 
Aduitania vapuru ile buraya gelmiştir. Nevyork 18 ( ö.R) - Nevyork Post 

Gazetede, Fon Şitravsın her gün yap• 
tığı mülakatlar haaebile endişe izhar et

mektedir. 

Fak.at erkekle kadm arasındaki kemik 
farkının ehemmiyeti vücudun her tara· 

fında aynı derecede değildir. Mesela er· 
kek kolunun ve bacaklarının kemikleri 
daha kuvvetli ve daha uzun olmasının 
- şimdtlik - büyük bir neticesi yoktur. 
En büyük ehemmiyet omuz kemikleriyle. 

kalça kemiklerindeki farkdadır. 
Kadınların kalça kemikleri daha geni; 

olur. Kadın şişmanca ve yağlı olduğu va· 

kit kalçası daha geniş görünür, fakat za· 
yıflannda da bu kemiğin genişliği belli· 
dir. Kadın karnında erkek kamındakin
den daha fazla uzuv - kadınlık aletleri 
- bulunduğu, sonra da kadın anne ol
..1-~- __ L.: .. -.- -··~ .. ı,..,,,~n,ında ta§1Yacağı 

için - erkeğin de omuz kemikleri kadı
nınkinden daha geniş olur. Ona da er• 
kekler daha ziyade beden kuvveti ııarfe
decekleri için, derler ve apartman kapı# 
cısının eşi odun küfesini yüklenip ta en 
üst kata çıkardığı vakit onun da bir er· 

kek kadar kuvvet sarfetmeğe mecbuı 

olduğunu unuturlar. 
Bununla berab~r tabiat, kadınlan ço· 

culc. tqımağa, erkekleri de yük taşımağa 
hl!lzırlarken kadınların kalça kemiklerini, 
erkeklerin de omuz kemiklerini geniı 

yarattığından dolayı, aklını ve dirayetini 

takdir etmemek için bir ııebep yoktur. 
Ancak, her hangi bi< sebepten hadım 

kalmıı erkeklerin omuzlariyle kalc;alan 
ölçülünce insan mütali.asını değiştirmeğe 
mecbur oluyor. Bir hekim merak etmiı 
bir çok erkeklerle kadınları ve hadım 
kalmıf erkekleri ölçmüı ıu vasati sayılan 
bulmuş: 

Omuz genişliği: Erkeklerde 39, 1 ka· 
dınlarda 35, 2 hadım kalmlflarda 36. 

Kalça gen.itliği: Kadml ... da 3 1 ,4 er· 
keklerde 30,5 hadım kalmıılarda 31. 

Göğü& çevresi: Erlı:elderde 82, kadın
larda 76, hadımlarda 80. 

Kalça çevresi: Kadınlarda 81,5. 
Bu vasati oayılarda hadım erkekleri• 

kemikleri kadmlann kemiklerine yakla· 

Kirk 
~~iiiii &vezir mişler. Soğanın acı suyu arapların göz- Diye sormuşlar. Şehirden gelenler: 

!erine gidip yaşartmış .. Meğer arapların - Kimse ölmedi.. demişler. 

oğlancıkları babalarını karşılamağa çık- - O halde biz ne diye ve kimin için 

ııyor. Acaba. tabiat onları da kannlımn· 
imiş: cEy Şah, cihana aldanıp ta ken- da çocuk tatnnaia mı hazırlamıt) Tabi. 
dine mağrur olma, fesattan sakın ve av- atın her itinde aklıRJ beirnmelde bera· 
rat sözüne kulak asına .. Avrada inanma> • • • . 

1 1 mışlannış.. feryat ve figan ettik. · b k ki bul hikmeti ber, ona bu nıyetı .. nal etmek kabil de· 
işte u oca tapta uııaıı er iildir. 

Masal masal icinde • 
-52-

Babalarının gözlerini böyle yaşlı gö - Deyince mesele mılaşılmlf. Bu fesat-
rünce şehirde kendilerinden bir kimse - !arın cümlesinin oğlanların sözlerine 
nin ölmüş olduğunu sanmışlar. Sebebini inandıklarından olduğunu bilmişler. lf
sormadan, anlamadan gerisin geri oba - te ey Şahını .• Oğlanlardan hep böyle kö
Iarma koşmuşlar, analarına: tü şeyler ve fesat işler sadır olur. Bugün 

- Şehirde bizden bir kimse ölmüş.. sen oğluna kıymakta tereddüt ediyor -
Naçar vaziyette kalan berber hakikati ber oturup yemek yediler. Yemekten babalarımız ağlaşa ağlaşa geliyorlar. sun .. Yarın o sana kıymaktan tereddüt 

olduğu şekilae ve bülbül gibi anlattı. soma söz yine şehzadenin ölilmüne inti- Diye haber vemıi~ler.. Onlar da hep Etmiyecektir. Bunu böylece bilesin. 

hep bu nasihaıleri anlatıyormuş.. Zira 
kadm tayfası tinette zaif fakat hilede 
kuvvetli olurlar. Buna miail olarak bir 
padişahın kansının yaptığı 1ıileyi gös
terirler. O hiUye garip bir lıiklyedir. 
Müsaade buyurursanız size anlatayım: 

Padişah: 

- Anlat bakalım .. 
Padişah bunun ilzerine berberi affetti. kal etti. Oğlanın yine ölümden kurtul - birlikte ağlaşarak kocalarına karşı çık- Padişah, bu sözleri duyunca: Deyince vezir söze başladı: 

Hatti ona fazlaca ihsanlarda bile bulun- duğunu duyunca: mışlar. - Yarın ben muhakkak onun boynu- Yinni birinci vezirin hikayesi: 
du. - Ey Şah.. dedi. Bu senin vezirle - Şehirden gelen araplar bir de b~ nu vurdururum, dedi ve yatağa yatıp Evvel zamanda bir pı>diphın çok gü-

Sonra vezirlerine dönerek: rinin hiç hi:ri sana dost değildir. Hepsi !ar ki obadaki kadınları ve çocuklan uykuya vardılar. zel bir kansı varlnl§. Bu kadın, saray 
- Gördünüz mü, dedi. Dervişin na- de senin fenalığını isterler. Onlar ya oğ- hep birden ağlaşarak feryad ediyorlar. Ertesi sabah hemen cel!Ada vur .. em- oğlanlarından biri ile gizli gizli buluşur 

sihatinin değerini.· O bin altın değil.. lan la bir olmuşlardır ve yahut onlar da Bunlar da obada bir kişinin öldüğün~ rini verince yirmi birinci vezir ileri gel- ve padişaha ihanet edermiş. Hatta o ka
y Uz bin altın değer. O nasihattir ki be- oğlanın fena niyetlerinden gafildirler. zahip olmuşlar. Ağlamağa başlamışlar. di: dar ki dostunu kendi yatak odasına hile 
nim bugün hayabmı ölümden ve ber- Her ikisi de aynı yola çıkar. Esasen oğ- Öyle ki bir çığrışmadır kopmuş .. Fer- - Padişahım .. dedi. Dün gece kitap alırmış .. Tehlike hissettiği vakıt ta onu 
berin zehirli usturasından kurtardı.. !anların ekserisi hep yalancı ve fitne- yatlar .. figanlar .. döğünmeler arşa yük- okurken bir fıkraya rastladnn. Hindis- sandık içine saklarmış. Bir gün bu oğlan 

işte padişahım, bu hikaye de göıterir cidir. Siz arap oğlanının hikayesini işit- selmiş .. Nihayet obanın ihtiyarları araya tanda bir ulu padişah varmış .. Bu padi- kadına: 

ki bir insan bir iş işlerken muhakkak mediniz galiba.. girmişler: şahın da hazinesinde büyük bir kitap - Eğer, deniliı, padişah bizim yaptı-

Demelc ki erkeklilı: honnorilan omu• 
kemikleri üzerine tesir ederek onları ge
nioletiyor. Kadınlık hormonlan ela kalça 
kemikleri üzerine ..• 

Bu ölçiilerden çdı:an neticeyi elbett• 
tahmin ederoiniz: Omuzlan genif, lı:alça
lan dar olan erkeklerde erkeklik hormo
nu - demek ki kudreti - daba fazl• 
olur. Omuzda ve kalçalarda niabet ak
sine olursa hormon cihetinden de ak.ine. 

Omuz için kudretaizlikten §İklyetl 

olanl•nn bir kerre omuzlannın ve kalça· 
!arının genifliğini ölçmeleri iyi olur. Er· 
kekde kalçaların omuzlardan daha genJı 
olmut erkeklik hormonunun azlığına de
lô.let eder. O zaman kudretsizliğin tecfa. 
visi de ona göre olur. 

G. A. 

akıbetini düşünmelidir. Son pişmanlık Padişah: - Başuuz sağ olsun. Emir Allahın - olup bu kitabı taşımak için tam yedi d.,_ ğımızı haber alırsa ikimizi de sağ bırak· POLO-A = 
fayda vermez. Evl3.dınızı öldürtmek is- - işitmedim. dır. Sabırdan gayri ~e yoktur. ve !Azımmış. Padişah bütün ulemasını maz, helik eder. Kadın ise: .n .a 
tiyorsunuz. Bunun akıbetini d~ünün. Deyince kadın anlatmağa koyuldu. Diyerek bunlan teskin etmişler. Ni. toplamış.. - Sen hiç üzülme ve merak ebne.. llaric:lye ft8Zll'I 
işte benim bildiğim bundan ibarettir. Arap oğlanın hikdyesi: hayet şehirden gelen araplar: - Bu kitabı okuyun, içindeki yazıla- demiş. J3l!n seni sandık içine saklayıp muavini Rontada 
Padişah bu hikayeyi işitince oğlunu Bir obanın araplan bir giln hep toplu - Obada kim öldü? n hülAsa ederek bana söyleyin bakalım padişaha ela: Roma, 18 (A.A) - Hariciye uzu 

l __ j"~'ld~u:··rm~~e:k:te~n~v~azg;~e~ç~ti~. ~O~gun~·:· :a~kş~am~:a~k~a~-h~Ş;e~hr~e~,~p~a~z;a~ra~g~it~mış;·~le~r~. ~Sa~ta;cak~~lar;m;ı L~D~i~y~e~so;r;m:uş~lar:··il._...ceırıohııu.....J=.ı.._J~n:e~y~az:'.ı~lı~i~m~iş:::_, ~d;;:ernı::::;·ş~·.:_Aliml~·!!!!!:.er!:...!!gün~·~ıe;!r:.,ve!!.L..;;;;.4'11ıt;ı.e~di!.l'l!IB!!!..b,,...,ada. hıınıın , irirull-L.::.:.:._;:~,;.,;....:.~.:..;.~---,.;,.--'----
dar avlandı ve akşam olunca da saraya satnuşlar, alacaklarını almışlar. Döner -
dönü 
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Bazı spor tipleri Bütün Akdeniz limanları . 
Güreşçi, boksör, Futbolcu, binici 
denizci ve atletin karakteristik 
hususiyetleri üzerinde bir tetkik 

vil- zan tabii yapar. ı bacaklarda mukavveslik bulunan ve 
or- Muhtelif ıubelerin arasından bazıları adımlarında katiyet bulunmıyan ata me

üzerinde duralım ve yalnızca tasvir et· raklı olandır. 
meğe uğraplım: Ondan sonra hangi tip YürüyiifUne bir hlkiıniyet.. Bacaklan 
üzerinde zamarumızın daha fazla rey top- ile belden yukansı aruında güze) bir 
lıyabileceğini csporun gayesi ne olmalı· mutabakat.. Hareketlerinde, jestlerinde 
dır h csporun biricik gayesi h yazılarım· tam bir yakınlık.. otufUfUnda ve kalkı
dan kafamda mukayeseler yaptıkdan ıında bir abcılık.. Uzun boylu, aağı solu 
sonra kanaat halinde burada zikredelim: apiıaı ve yukanaı birbirine 'denk .• Ve1-

BalL . Gcnız suyunun akıcılığını 
cudunda toplanuştır. Nil, y~dığı 
mantarın haşmetine uygun bir bünyeye 
nıaliktir. Bukalemun, bulunduğu muhi
tin rengine uyar .• Hayvanlarda bu böy
le iken insanlarda da; uğraştıkları mes
leklere göre değişik vücutlar görünür.• 

Demircinin örs üzerinde itliyen kolu
nun kalınlığı.. Saban arkasında çalıpn 
köylünün dizlerindeki hafif kırıklılclar. 
\>elinden ileriye doğru düşmeğe mühey
ya göğüs kısmı .• Kömür ocaklarında ça
lışan cılız yapılışlı bünye ile deniz orta
sında meşgul ıağlam yapılı insanların 
farkları hep tipde ve bünye değişikliğin
den ibarettir. 

Haynt ve onun mücadelesidir ki hay
vanlar ve insanlar üzerinde böyle deği
ıiklik çizgiler görmemize sebep teşkil 
ediyor .. insanlar tarafından bulunan ve 
tatbik edilen sporda da, hayatın müca
delesi demek olan hareketi, yine müca-

dele olarak görürüz. 
Cüreı, boka, futbol, atletizm. atluıpor, 

,Ozme sporlarında olcluğu gibi ... 
Hayatin mücndeleıııi bünyeler ÜZe%İnde 

değiJıklikler yapıyorsa, eporun da, ayrı 
euhe milcadeleleri, ayni ıekilde, çalışhr
Cfığı u%UvJar nurinde tesiri~ yapar .. Ve 
o işlerle uğra§anlann etlennde, -~ey~el-

u · d m ermer uzerın -
traşın çamur zenn e, 
. k 1 · 'bi oynar. Her de rotüş yapan a emı gı • .. . 

d v • temı uzerın-
ıpor şubesi çahttır ıgı et sı• • 
'de en büyük rolünü yaptıkdan sonra ın
' l'' ·· ı·· phelerden Nn mevcudiyeti tUr u tur u ce 
buan gülünç.. hazan hot·· hazan hey· 
betli .. hazan zarif . . hazan anormal.. ha· 

Geniş omuzlu .. Kafa ile omuzlar ara- hasıl bugü.nkii kafamız için tabil bir tip 
sında boyun intikal nasiyesi yok .. Tetki- karfUmda bulunursak ya denizci, yahut 
katımızı vücut üzerinde bir teşrih yap- da atlet kelimelerini dilimizde buluruz.. 

mada11 yapabileceğimiz bir adele sistemi. Bu iki tipi ayırmak adaleleri yoklamakla 
Gövdesine nisbeten bacaklar kısa ve mümkündür. Sert adaleli denizci.. Yu
paytak. Hareketler ağır birisini gördüğü- muşak adeleli atlet olandır. Ve her iki 
miizde ve bilhassa kulaklar üzerindeki de spor tiplerinin içinde en uygunu.. En 
şişkinlikler gözümüze çarparsa derhal çok iatenilenidir. 
bunun adına güreşçi diyebiliriz. Bugün için hayat icaplarına, hayat 

Boksöre gelince: zevklerine, tenasübü, çevikliği, çabuklu

Yapılış az çok ayni, adale bakımindan ğu, kuvveti ile güzelliği, hooluğu, zara

cüsae bakımından birbirine uygun .. Boy· feti ile ancak bu iki tip örnek teşkil ede
da biraz daha seri.. Burun basık.. Göz bilir. Böyle dört tarafı mamur bünyeli 
kapakları §İş .• Kaşları patlak.. Yanakla-! insan çokluğu içinde en fazla barındıran 
nnda çizgiler taşıyan bir varlık .. 
C~i:~o L,,.., .. , ~ .c .. 1[...l"U ..... ~.., ... a.ı\Jı •• 

Boyun nisbeten kaim .• Bacaklar haddin
den fazla dolgun.. Bilhassa baldır adale
leri, diz mafsalından apğı aarkacakmıt 
gibi duran, bu ıitkinliğe rağmen, yürür· 
ken, koprken en ufak bir adale aannntı
aına gözleriniz çarpmazsa, ve dizler esas 
vaziyetinde daha fazla dlf&nya bahcak 
kadar birleımezlerae bir futbolcu ile kar-

'' karşıyasınız .. 
Yüzünde penbelik.. Vücudun üst kıs-

mı dim dik.. Baş kısmı harekt.. Fakat 

memleltetler, kendi ırklanna, mektepleri· 

miş olurlar. Daha çok insan güzelliğine 
renk, sıhhat, cazibe mefhumlarile rotüt
lerde bulunurlar. 

Böylece: 
Hayat mücadelesinin belki (işlerin bö

lümü dolayıaile) vücutlar üzerindeki kö
tU tesirlerini insanlar önliyebilirlerAtle
tizm veya deniz sporu hayat kavgasının, 
bozuk, cılız ve hasta bünyesi için en mU
enir kuvvet ilPıcını teoki1 ederler. 

FAiK CöKAY 

, --~~----------------------

Hayvan ihracatı başlıyor 
Beş gün müşahedeye 
havvanların ihracına 

tibi tutulan 
veriliyor • 

ızın 
• 

Bir günde yok mi? 
Akdenizin hürriyet veya esareti harp gemilerine değı·ı ta l 

b 
' 

d 
. ,. y yare ere 

ağ ı ır · ilk anda yakılacak yerler hangileridir ? 
Bir zamanlar: dhtilaf çıkarsa orta 

Avrupadan çıkar.> Derlerdi. 
Şimdi tehlike yaklaştı demektir. cHarp 

Akdenizde zuhur edecektir.> Haritaya 
bakacnk olursanız, bu geniş gölün sahil
ler ini ve adalannı ellerinde tutanları kom 
şularını güçlük çekmeden bombardıman 
edebilecek haldedir. Karaların vaziyeti 
bunn müsaittir. Zira. Akdenizde hakim 
olacak ıey ne harp gemisi, ne de piynd e
dir. Buraya ancak tayyare hükmedebilir. 

Akdenizin hürriyeti veya esareti, harp 
gemilerine değil , tayyarelere bağlıdır. 
Akdeniz mıntnkasında tayyare, istediği 

hava meydanına İnebilir. Zırhlı, kruvazör 
torpido muhribi ve hatta denizaltı gemi
leri dahi, üslerine merbuttur. Akdenizde 

Bombalannı yağdıran tayyarel<->r 

deniz üuü sekiz kadardır. Tulon, Bizert, dahi ağır surette harap olur. Cebelüttarı-ı yeti ne olur) Bu liman azami 5 kare ki
F ranaanın Cebel üt tank ve Malta lngilte• kın topu ile himaye edilen Nelaon zırh· j lometre vüsatindedir. Hesap edilmiftir 
renin: Speziya ve Napoli ltalyanın; Ka- lısı, Tulon limanındaki kuytu mahalde ki, Mareilya limanında, daima hu limana 
tajen, Mahon ispanyanın deniz üssüdür. yata~ Düken Fransız harp gemisi kadar '. ait ve bağlı bulunup da sefere çıkan ge .. 
Her ne kadar ispanya İç harbi, memleketi emnıyet albnda değildir. Eğer lngiliz miler kadar gemi bulunur. Sonra, bura• 
param parça etmekte ise de, ispanyaya bahriye!Iİ, Cebelüttank iskelelerine, Va- daki gemiler, harp gemilerinden daha 
ait otan bu iki askerl limanı saymamızın tin~t.on anlaşmasının intaaına milsaade kesif bir halde toplanmııtır. Şehirdeki 
1ebebi, bu limanlann gerek Fransa ve ettigı on bq zırhlıyı sıralasa, kapalı bir tesirlere gelince, bunlar da yangına karfİ 
gerek dilşmanlan için işe yarıyacak ma- havada bugünkü bombardıman tayyare- aon derece hauaatır. Bir kaç bomba, de
hiyette olmalanndandır. lerinden yüz kadan, hiç bir tehlikeye ma- polardaki ticaret eıyasını alevlendinneğe 

Bu deniz üsleri nedir) Deniz üssü fır- ruz kalmadan bu zırhlılan mükemmelen Ufidir. 
tınalardan mahfu, içinde tezglh, tamir tahrip eder. 

&telyeleri ve havuzlan, erzak ve mühim- Demir atm14 bir donanma üzerinde 
mat depolan bulunan bir limandır. De· bombardıman tayyareleri uçmak ne 
niz üalerinde, o üne bağlı donanmanın kadar vahim ise, düpnan tayyarelerinin 
her an için dörtte üçü hazır bulunur. aeyri kutru dahilinde donanma temerküz 

Akdeniz üaleri muhtelif vüaattedir. ettirmek de o kadar vahimdir. 
Speziya 1.f kilometre murabbaı, T ulon Eğer lngiltere 191.f de ltalyaya bir 
1 O, Kartajen .f, Malta 3,5 Mahon 3, Ce- tazyik yapmak iateaeydi, donanmasını 
belüttarık 2,3 Napoli 1.5 kilometre mu- derhal Maltada tophyacaktı. Halbuki 
rabbaındadır. 935 de ilk tazyik işi, Maltada toplu bir 

Bombardıman deyince nişan alarak halde bulunan gemilerini oradan 2,000 
atmak akla gelmelidir. Demir atmıı ko- kilometre mesafeye çekti. Bu iki muhte-
ca bir dritnavut veya muazzam bı"r su l'f t l~ı-k· l 9 ı e ruı; a ve an ayı~ 1 12 senesinden 
bendine ateş etmiyorsunuz. Hatta bu file 19 3 S senesine kadar tayyareciliğin te
menni atmak, ceylan sürüsünü mitral- rakkisini gösterir. 
yözle taramağa benzemez. Bombardı- F ı_ •~at, gemilerin üslerinden hareket 
mandan geniş mıntaka bombardımanı · ı etmesıy e mesele halledilmi§ olmaz. Sür-

Mühendis Rujronun hesabına göre 
Marsilya limanı, helttar başına 50 yangİn 
bombası atmalc için her birisi 1,000 ki
loluk 22 bombardıman tayyaresi kafi 
gelmektedir. Bu suretle yapılan bir bom• 
bardımanda, limanda bulunan bütün 

yük gemi)eri ve depolar da yanacakhr. 

Memleketin ekaerisinde limanlara, on 
kadar bombardıman tayyaresinin hafta .. 
da bir kene yangın mermisi yağdırmasİ, 
ticaret gemilerini tahrip etmesi, milletler 
araııında en nazik bir amme hukuku me
selesi olacaktır. 

Akdenizdeki donanma mikdan o su .. 
retledir ki, mesafelerin yakın olması ha .. 
sebiyle bir liman, bir gün içinde, ayni 
tayyareler tarafından iki. hatta üç kene 
bombardıman edilebilir. demek istiyoruz. Yani her birinde 40 ki- atli fakat çok kömür aarfeden, aletleri 

lo infilak maddesi bulunan 60 §ar kilo- çok karı,-'- fakat her zama~ bozulW:k\r'· "' ~n ı:-C~"'"-" ·- ı~x- .:-=- ...-•. •-- - ••• n . 
• • • • - - · - -·- ··--·-· - -·· .. ~ • .. ıu~o:::ouıe ıucuu..ı. ~cmucr n mure ep ya, eoe.ıüttarık, . ._e:uıir, Bizert ve Malta. 

bomba yağdırmadan bahsediyoruz. Bu olan asri donanma, tersanelere daima ilk anlarda bombardıman edilebilecek 
suretle yapılan bir bombardıman sonun- bailı kalmağa mecburdur. Gemi, ünün- yerlerdir. 
da 10,000 tonluk bir kruvazöre 3 bomba den muvakkaten kaça.na da bir K\in mut· ltalya için, Cenova, La Speziya ve Na
ieabet eder. Kruvazöre 4 bomba isabet laka üssüne dönmeğe mecburdur. Limana poli limanlan da 12 saate varmadan 
ettiği takdirde gemi artık ağır ıuTette ha- döndüğü zaman gene aynı tehlike mev• bombardımana maruz kalır. 
sara uğramıı demektir. cuttur. Çünkü hiç bir liman, tahripten masun 

Mukavemet eden hafif gemiler pek Eğer bu askeri merkezlerin, silahla değildir. Akdenizin sayısı onu bulan o gü-
azdır. Diğer taraftan böyle bir bombar- mürafaa edilen limanlann hali böyle zel beldeleri bir günün içinde haritadan 
dıman neticesinde limanda bulunan bil- olursa, ticaret limanlarının hali nice olur) siliniverecektir. 
tün tesisat ve tersane. artık kullanılama· Hele yük gemileri ve posta vapurları tay- Ertesi gün de, sıra sahilde bulunan 
yacak hale gelir. yare bombalarına, harp gemilerinden da- diğer durak yerlerine gelecek., onlar da 

Deniz üslerinin harbini itina için ne ka- ha elveriflidir. hiç bir tehlike duyulmadan yok ediJecek'-
dar hava kuvvetine ihtiyaç vardır.? Tu- Bugün pek itibarda olan Mani1ya gibi tir. 

Je Saia Toat' dan )on için 720 ton bomba klfidir. Bu ka~ bir limanm, bombardımana kartı vazi-

dar bombayı .fOO - 5 00 tayyare tafJYa· 
bilir.Cebelütarık için 110tayyare Ufidir. 

Bütün diğer deniz U.leri gibi T ulon 
limanında da donanma ve tersane dar bir 

mıntakada toplanml§ bir haldedir. Me
meli Tulon limanındaki bu topluluk .f ki
lometre içindedir. Şu halde 200 tayyare 
bir bomba yağmuruna tuttu mu, artık 
deniz üslüğünden hayır kalmaz. 

Pekala, Fransanın muhtemel dü,man
lan bugün böyle deniz üslerini tahrip ede
bilecek derecede hava filosu hazırlamış
lar mıdır? Bugün evel. Yarın hatta bu 
filoları iki misline çıkarabilirler. 

Fakat siz: 

Buğday ofisinin 
satış yapacağı 

merkezler 

Köylüye 
Tohumluk 

Ordu, mektep ve diğer resmi daire ve dağıtılıyor 
müesseselerin buğday, un, ekmek ve al- ~ 

yon miirekkebatı ihtiyaçlarının toprak Ankara, (Hususi) _Köylümüzün iyi 

mahsulleri ofisince temini ve bunlardan kaliteli ve fazla randmanlı buğday ye
şimdilik yalnız buğday mübayaalarının tiştirebilmesi ve bu suretle buğday cin

ofisten yapılması Icra vekilleri heyetin- sini ıslah edebilmesi için Ziraat bankası 
ce kararlaştırılmıştı. Buğday mahsulleri yurdun muhtelif köşelerinde çiftçimize 

ofisi, ordu, mektep ve diğer resmi daire ucuz fiatle tohumluk buğday dağıtmağa - Tayyareler bomba yağdırırken, av
cı tayyareleri gemilerdeki ve karadaki ve müesseselerin buğday mübayaa ede- d bank ha 
tayyare defi toplan ona mukabele ctmi- evam etmektedir. Ziraat amız -
yecekler mi) bilecekleri yerleri tesbit etmiştir. Buğ- len Ankara, Afyon, Eskişehir, Yozgat, 

Diye düşüneceksiniz. daya ihtiyaçları olan resmi dairc~r şu Boğazlıyan, Emirdağ, Haymana, Polatlı 
Maaselef hiç de öyle değil. Bir limanı merkezlerden buğday mübayaa edebile- Sandıkhda tohun\luk buğday dağıtma

ceklerdir: 
bomba yağmuruna tutmak tayyareler sına faaliyetle devam etmektedir. 
için o kadar kolay ve tehlikesizdir ki... Ankara, Afyon, Ağn, Akşehir, Balı- Bundan başka banka, yabancı mem-
Gece olunca, limanın üstüne 8,000 met- kesir, Burdur, Bozöyük, Çanakkale, leketlerden yurdumuza gelen muhacir
rede motör kesen bir tayyare düşünün, Çan.kırı, Çay, Çerikli, Çivril, Çorlu, De- lerle yiyecek ve tohumluğu noksan bu-
6, 000 metreden nesi varsa limana dökü- nlzli, Derince, Dinar, Diyarbakır, &ki- lunan köyliilerimize yiyecek ve tohum
yor ve gene geldiği gibi, gittiğini bildir- şehir, Konya Ereğlisl, Ilgın, iz.mir, Is· Iuk tevzüne de hararetle devam etmek-

d h ted d d 
tanbul, Karaman, Karabiga, Konya, uha · 1 

1 
k ve ecnebiye gidebilmek en ayvan arik edip menşelerini me en orta an kayboluyor. tedir. Ziraat Bankasının m cır ere \'e 

L •. ·~!..:desinden ecnebi memleket· ı na konu aca . ::Pnl. gizliyenler tahaffuzhan.-ue almmıyacak- Fransız bahriye istı'hkaAm cr.efi mu"hen- Kütahya, Lüleburgaz, Polatlı, Samsun, 1 ksan ift il · . . b d '--c: gün veterıner m~·e- -3 ,.. S S d kl S .. .. S Ş f yiyecek ve tohum uğu no ç ç erı-
lere gönderilecek çift tırnaklı hayvanla- ıçın ura a ıx::ı ul ktı Kuzular lan gibi haklarında da takibatı kanuni- dis Rujron diyor ki: cBir tayyare, den"ız ıvas, an ı ı, arayonu, unıç, e - dar ld l!n. b ğ 

k 1 
h kk desi altında bulundur aca r. 1 kt .. tali, Tekirdağ, Uzunköprü, Yerköy, mize şimdiye ka yapmış 

0 

u
5

... u • 
rın tabi olacakları sev şart arı a ın- . ak ye yapı aca ır. ÜS11Unün üzerine geya gündüz gelerek day tevziatınm yeklınu elli milyon ki· 
da bazı kararlar ittihaz edilmiştir. Bun- için Karantina müddeti 24 saattir. An~ 5 - Menşeleri Aydın, Konya, F.,.,k.işe- bomba atmağa başlarsa ne yapılabilir) Yozgat, Zile ve Urfa. loyu geçmiştir. 
Jarı aynen yazıyoruz : bu kuzuların menşelerinden analanyle bir, Zonguldak, Artvin olan hayvanlar Tayyare havada farkedilae bile, mermi· - -= _ 

1 - Kordon altında bulunan mevki - beraber beş gün müşahede altına alın- Yunanistana gönderilmiyecektir. yi atmak için bir dakika, athktan sonra Batday olisl silo ye :---
ı.,den •• •ıail> 

20 
kilom•"" uıa1< , • .,.. m•ş oıonas• şartı... onenrun;. hede le uı.,,, .... ;çı. 40 ... ı,e ambarlarla baf:daY Yeni bir yumurta 

k ı 3 
- Menc:elerinde veterineri bulun - iatiyen bir topçu tayyareye ne yapabilir) stokuna t-H- aldı ihraç merkezi 

ferin malı olmak ve anca tren e veya -:ı Bir Llml ıR"l•k • ~· 
1 

. l mıyan yerlerde ecnebiye ıevkedilmek tet .,_... eti Bu bombardıman tayyaresine karıı bir Ankara, (Hususi) - Yedi seneden k--•ayor-
kapalı vasıtalarla lzmire getiri mış 0 - 1 sh 1 d urua l·ç·ın getirilecek hayvanlar o mahallin ve- e O UD U.. avcı tayyaresinin havalandığını farzede- beri Ziraat Bankası tarafından muvaf- .. .ır.ak şartiyle Jzmir vilayeti haricinden r A . b b Oğrendiğimize göre İktısat vekaleti teriner mUdiirlUğünUn mal<ıınatı, mua- Etibank ile Sümerbank tarafından ım. vcı tayyaresı u ombardıman tay- fakıyetle ifa edilmekte olan buğday iş- ı·r tı'caret umu " d:t-ı••v.. 'd 
gelecek olanların muayene damgaları yaresin. b 1 d v f ed b vda f . . "ll m mu u.ı ugu yenı en yenesi, damgalı ve raporu ile yukarıki tesis edilmiş bulunan Türk - İngiliz ti- ın u un ugu yere ve o irti aa çı- leri yeni teşekkill en ug Y o ısıne 
bulunmak ve beş gün müşahede müdde-

1 
d .... ı..:t-~a 1 '-ı--.l·r korpo lhni kancaya kadar bombardıman tayyaresi verilmic:t'a. Bir kaç aydan beri muhtelif Ünyede muvakkat bir yumurta ihraç 

şartlar dahi in e g~ı..u.u.aua<j o acalUAl'Ll • caret ve finansman rasyon tet ··-:ı k tini beklemiş oldukları veteriner rapo- 100 kilometre mesafeye uzaklaflll1t olur. heyetler vasıtasiyle yapılmakta olan tes- mer ezi kurmağa karar vermiştir. 
d 

Köy veya belediye menşe şehadetname- •h·keti her iki bankanın müşterek mu- A ık h nında tasrih edilmiş olmak lazım ır. :ı- ç avada bu böyle olunca kapalı ha- Um ve teseJlüm muameleleri sona ermiş Yeni ihraç kontrol merkezi 20 mart 

2 
_ Hariçten gelecek hayvanlar iz - }eriyle gelecek hayvanlar ecnebiye gön- vafakatiyle feshedilmiştir. Şirketin tas- vada tayyare taarruzu daha kolay olur. bulunmaktadır. Ziraat bankası buğday 939 tarihinden itibaren işe başlamış ola-

ınirin yalnız K~mer "e Halkapınar istas- derilemez. . fiye muamelelerini ifa ve ikmal için SU- Geniş mıntaka üzerinde, yüksek irti- işlerine ait stoklar ile buna müteferri caktır. 
yonlarında indirilecek ve istasyonda mu- 4 - Mahallinde veteriner muayenesı merbank avukatlanndan B. Salim Ta- fadan bombardımana tutulan gemiler, diğer kıymetleri ve bu arada Derince, 
ayene edilerek hastalıklarından salim yapılmadan hayvanlarını hareket etti- mer ile Etibank avukatlanndan ~· ~ya hafi~ kruvazörler: torpido mubripl~ri ve EU.işehir, Konya, Afyon, Polatlı, An- ki buğday ambarlarını ve bunlardaki 
ıörUldiikleri takdirde tahaffuzhane itti- renler raporsuz ve damgasız getirenler Eritmen ~e memuru olarak mtihap denızalh ıe~en töyl~ d~aun. mükem- kara, Yerköy, Sivas silolariyle Balıkesir diğer kıymetleri toprak mahsulleri ofi-

er- • mel .uıette himaye edilmit olan mhlalar Akşehir, Çerikli, Yerköy ve Şefaatlide- sine tamartlen devretmi~ bulunmaktadır. 
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Emekli General 
Kazım Karabekir~in 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
. ................................................................................... 

Ev kadınının bil· 
mesi lazım gelen 

ş eyler 

H ATIRATI 
K arbonopsina.. odaya • • 

~ırınce •.• -43-
ziyafetinde bulunU§u ve dönüşte nazırlar j 

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

Karanlığa yavaş yavaş 
kapalı bir ceviz 

gözleri bir köşede alışmış 
çekmece 

~ tarafından Uıta8yonda uğurlanışı ve hal-1 
-1.-:-" . . kın (Hurra! Yaşasın Türkiyel) avazeleri 

FJbi.deriniD kenef•~~ ~or- Talit beyde tadı hatıralar buakmııt ol
aunuz. Hak\mız ™· fJ•nvde lJ'l hır mo- duğundan Rom~ büyük ümitleri 
del ve ölçil olduktan .oma bu hem ko- vardı. Halbuki aynı zamanda itilaf dev-

Y AZAN : 

Karhonopsinanm girdiği oda. ölen im· 
paratoriçe dindar T eodoranm eski püa· 
kü elbüelere bürünerek ve kem gözler
Clen kendini uak tutarak iltica e~ ve 
nefsini tamamen allahına terk ettiği oda 

idi. 
Güzel ka, burasının pençeresiz ve ka-

ranlık olmasından hayrete düştü. 
Bu oda yoksa bir depo mu idi} 
Yoksa burası başka bir yere yol 

olan gizli bir medhal mn 
Entrikalar merkezi olan sarayda bu 

eon ihtimal akla daha yakındı. 
Tereddütsüz karanlıkta bir kaç adım 

attı. 

Bir müddet durdu. 
Gözleri yav~ yava§ kaianlığa alııı

verdi. 

gördüğü T eofanonun çekmecesini b.atır
latb. 

Yoksa.. Yok.sa Karbonopaina bu oda

ya girmi1 miyd.H 
Böyle bir §eye ihtimal vermiyen Se

baatiyano, genç kızın sualini cevapsız 

bırakmak istemedi. 
- Bn kapılar, dedi, ayrı ayn odalara 

açılırlar. Bu odalar.. imparator üçüncü 
Mişel zamanında sarayın gözdelerine 
mahsustular. üçüncü Mişel bekardı. Sa
rayda cariye sayısı bugünkünün dört beş 
misli idi. Bunlar arasında ela imparatc
run hususi iltifatlanna mazhar olanlar 
vardı ki işte bunlar ayrı odalarda ika

met ederlerdi. 
Üçüncü Mişel... Her gece yaptığı cün

büşlerden sonra gözdelerden birini ken· 

gördü •.. 
lay bir qtir, hem de çok ilctuadidir. letleri daha kuvvetli va.adler ve propa, 

di koynuna alırdı. Fak.at çok defa bn Modeliniz. ve ölçülere tıpa b.p uygun, dalar ve bilhaııaa güze\ kadınlar ve 
gözdeyi kendi odasında ve saltanat ya- yünlü bir kum•ffan zarif roh y~ptmız. ~ parasiyle seferber haline koyduğu 
tağında bırakarak gizÜce diğer gözı:lele- Bu robla yağmurlu haTada aokağa çık, gizli kuvvetlerile Romanya ve Yunanis
rinden gözüne kestirdiğinin odasına gi- tmız. .tandı. kunıdu. ~umq ç.eker, z.a- tanı elinde mtuyordu. Bulgaristan da bil
derdi. Koridoru sıra1ayan kapılar bu rif rohunnz kısalır. hem de d.arlqır. He- hassa K.ralm Alman olması ve kuvvetli 
gözdelerin odalarıdır. Bu odalann tam le bir defa yıkandlk.tan som~ g~~ez Alman tarafdaılarının 'bulnnmaaı ve Ro· 
altında, sarayın hodrum katında ela saray hale gelir. Eski kadmlar g~ı ~ısenıze manya. Yunan ile Bulgarların arası iyi ol
zındanının hücreleri var. Bu hucrelerde çekme payı koymazsmız. Çünku bu tak- maması gibi sebepler Bulgarları itilafın 
imparatorun hışmına uğramışlar kapatı- dirde ilk gfuıler, yıkanmadan evvel el- ağına henüz d.iiJürememişti. Fakat Alman 
lırlardı. Ve b~nl~r ~i~e buralarda boğu-

1 
bise vücadu~~~n .akar •. başka bir ka- Avusturya ordularının mağlubiyeti ihti

lurlarelL Hatta şımdı ımparator olan Le- dınm elbisesıru gıyımıı gibı olursunuz. O mali görülünce 0 da ister istemez oraya 
on bile bir zamanlar ve Vellahd iken halde ne yapmalı} Kolay. Kumaşı al~- dü ekti. 

imparator Vasilin aleyhinde komplo ku- nız. ütü masası üzerinde geriniz. Ozeı: :;:akikatle diplomatların sözleri arası.n
ruyor diye oraya kapatılm.ışb. ne suya batırılmış ve sonra sıkılmı~ hır <laki münasebetlere bu ortaya çıkarılan 

Fakat ... Sen neden bunları soruyor-! bez yayma:. Islak bezin üzerinden bez (B lk ittihadı) meselesi ibrete değer 
sun ;ı.. Yoksa bu odalardan birine gir- tamamiyle kuruyuncaya kadar sıcak ütü b" a .ani k·ı d d·plomatlar gazete-. · .. .. ır mısa teş ı e er, ı 
dın mı ;ı . " gezdiriniz Bütün kumaşı bu suretle utu- l .. 1 l azdılar · . . . . er, ne guze şey er y . 

•• BİTMEDİ •• }edikten sonra robunuzu kesebilirsınız. Bizim matbuatımız da kendi diplo-
Artık kumaş ne yağmarla. ne de yıkanır- matlarımızı alkışlıyorlar ve başmakalele-

GENERAL 
Kazım Karabekir ... • 

~······ ·· ·················· ···· · ·······~ 
du. 

Bu işler olurken karargahı umuminin 
mesaisine gelince: Harekat şubesi karar 
altına alınan harekatın. tanzimi, şimen· 
döfer şubesi denalcliyatın tertibi ilemet· 

gulidiler. 

Açık kalan kapıdan sızan ziyanın da 
yardımı ile odanın içini hayal meyal 
görmeğe ba<;lamıştı. 

Köşede bir yatak vardı.. içi ot dolu 
bir yatak.. 

Türk Gençliği 
ken çeker. rinde şu esaslar üzerinde dolaşıyorlardı. 

- D- (Sofya ve Bükreş ziyaretleri Balkan 
Çok sevdiğiniz föter şapkanız hem ren- muvazeneti hesabma pek kat'i bir anlaş

gini atmJ4o hem de kirlenmiş. Temizle- ma ile neticelenecektir.) 
mek çok kolaydır. Bi" bez ~arçasını adi Halbuki heyetimiz eli boş döndü. Siya
petrote batınnız. ŞaplcaolZl bütün süsle- setin menfaat üzerine kurulduğunu her 
rinden ayırdıktan 90nt1l bu h ezle iyice kes biliı. Fakat menfaatin de maskeler
o..-,muz. Sonra ateflen uzak bir yel'e alll- le örtülü tutularak ancak münasip bir za· 
ruz. lmrusun. Petrol kokusu iyice geç· manda hakiki çehresini gö:Jtereceğini 
b1cten aoma bir tencerede su lcaynatınız. ve küçük devletlerin kararlarında harici 
Şapka,.. tencereden çıkan sıcak buhara kuvvetlerin çok büyük rolleri olduğunu 
tutunUL Bu tutma ppka tamamiyle rü- şu Balkan devletlerinin bu seferki halleri 
tubetli bir hale gelinceye kadar devam de bir daha göstermiş bulundu. Şöyle 
etsin. Sonra karutunuz. Şapkanız tama· ki: 

istihbarat şubesi ise hissiyattan pek 
uzak kalarak siyasi ve askeri vaziyetlerin 
iç yüzünü arayıp gönneğe ve bunu erka· 
nıharbiye riyasetine ve Başkumandanlığı 
~östererek tehlikeli karardan onları si 
yanete uğraşıyordu. Bu mesaisi ona Bul· 
garistan, Romanya ve Yunan devletle 
rinin hakiki çehrelerini şüpheli göster· 
mekte idi. Almanlann bize temin ettik· 
lerini bildirdikleri Bulgaristanda Kral 
henüz vaziyete hakim değildi. Kahveha· 
nelerele bile, Almanların lehine ve aley· 
hinde, halk arasmda münakaşalar ve hat· 
ta kavgalar bile oluyordu, Bulgar halkı· 
nı pek yakından tanıdığım için onlarırı 
Avrupa vaziyeti henüz şüpheli olduğu şu 
zamanlarda bir karar vermiyeceklerini 
ve fırsat bulurlarsa tekrar aleyhimize bir 
Balkan ittifakına bile girebileceklerini 
kabul ve mafevklerime ısrarla bildiriyor· 

dum. 

Bu yat.ağın yanında küçük bir çekme

ce vardı. 
Ceviz bir çekmece ... 
Karhonopsina doğruca hu çelmeeeye Havacılıkta büyük 

koştu. 
Kilitliydi. 
Açmaia çok uğraştı. 
Muvaffak olamadı. 

kabiliyetini gösteriyor 
Bu kapalı kutu.. Ona büyük bir esran 

muhafaza ettiği hissini veriyordtL 
Eline alıp kaldırdı .. Hafifti. Onu alıp 

940 olimpiyadına havacılığımızın 
miyle yenilenmiftir. Bükreş mülakatının üzerinden daha 

Bu aralık harbe girme teşebbüsünü 

Almanların karargahıumumide nasıl iş

lediklerini ve biz Türk Erkanıharbiyesi
nin mukavemeti karşısında Enver paşa
nın da her gün fikrinden bir parça ayrı· 
larak mütenaklS emirler verdiğini ve ni
hayet harbe girmenin henüz sırası gel
mediğini; o günlere ait hatırımda gö

relim: 

götürebilirdL da iştiraki tekarrür etti - m - bet altı gün geçmişti ki Yunan hükümeti 
Fakat, böyle çekmece elinde giderken 

görülmesi üzerine hem şüpheyi hem de .. 
Tehlikeyi çekerdi. 

Karbonopsina, ~kmeceyi elinden bı-

Ne olursa olsun .. Bunun içinde oe ol. 
l:luğunu anlıyacaktı. 

Odadan çıktı. 

Koridorda açılan ve hepsi de birbiri
ne benziyen kapılardan bu odanın kapı
sını ş~ırrnamak için tereddiibüz saçın
dan iki tel kopardı. Ve bunları •ret 
olarak kapının topuzuna sardıktan eon
ra odasının yolunu tuttu. 

Bütün gün hep bu karanlık odayı ve 
hu kapalı çekmeceyi dü§ündü. 

Akşam, Sebastiyanonun odasna dön
düğü zaman da kafasında hep bu düşün
ce vardı. 

Cekmeceyi nasıl açacaktı. 

Bu çekmece kimindi ;ı 

Dünya silahlanmasının hedefi olan 
hava hakimiyeti, malzeme ve tayyare -
den önce şunu istiyor: Milli havacılık 
kadrosu.. · ---·---, 
enerjik, en yurd.seVer insandır. Bu seç-
kin vatandaş~ istikW. üzerine tiili: 
olan her 'ltleinleket, dalıa kilçük yaşW.. 
da seçerek yetiştirmekte ve onlann sa
yılanın, milli müdafaa ihtiyaçlarını ta
mamiyle karşılıyacak bir hadde çıkar
maktadır. Türkkuşu bu vazifesini kurul
duğu gündenberi başarmıya çah~ıyor. 

Evveıa. tayyare sayısı, kurulmuş olan 
motörlü mekteplerde okuyan talebeyi 
ye~tirecek miktarda artırılmıştır. üç 
tayyare ile kurulan Türkkuşunun tay
yare sayısı 937 de 17 ye, 938 de 25 e, 
939 da 42 ye çıkarılmıştır. Motörlü tay-
yare pilotu olan, yani, milli müdafaamı
zın hazır hale gelen genç pilot sayısı da 

Söz arasında Sebastiyanoya 
<la açılan kapılardan bahsetti. 

koridor- üç senede beş nrlsll artmıştır. 937 de 32, 

- Sarayda her tarafını öğrendim ... 
Dedi. Fakat buraya gelip giderken bir 
takım kapılar görüyorum. O kapılar ne
relere açılıyorlar;ı Bunları merale edi-

938 de 82, 939 da 154 .. 
Yavrularmıızda daha ilk mektep çağ

larında havacılık sevgisini uyandırmak 
için modelcillğe büyük bir ehemmiyet 

verilmiştir.Bunun için memleketin muh 
yorum. telif yerlerinde kurslar açılmıştır. Bura-

Sebastiyano, genç kızın bu sorgusu !arda el işleri muallimlerine model tay
üznine bir müddet onun yüzüne hay- yare tiplerini yapma usulleri öğretilmiş
tetle baktı. tir. Model tayyare, bugün çocuklarımı-

0.. Bu odalardan birinin ölen impa- zın en büyük zevkle meşgul oldukları 
ratoriçeye gizli dua yeri olduğunu unut- bir spor ve eğlence halini almıştır. Mo
mu"tu. delcilik kurslarında 937 senesinde kurs 

Karbonopsinanın işte bunlardan bah- gören mualimlerin sayısı 134 dür. 938-
setmesi onıı. hem bunu hem de burada de 254, 939 da 450 dir. 

~A?,'~ Tarihin Giz li Cemiyetleri m~ 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı . 
~ceza r:··'4lfY~Zir:ıRT~~.zzx:zzz.f/.Zz 

Tefrika : 24 Nakleden : F: Ş. B. 
- Ne aıa... 
Bilakis.. vaziyet sizin sandığmız gibi 

değil, katip demek belki yüksekçe mev
kili bir kapıcı, bir hizmetçi demektir. 
Baş papasın sofrasından artan yemekle 
mükemmelen doymak milmkilndür! 
Hizmetçiler arasında sizin de bir yata
ğınız olur. Sonra.. .. iş hadden fazla. Baş 
papasın bir sürll Metleri. meraklan ve 
iptilaları var. Neler, neler? Yübek 
mevkili kimselerle kucak kucağa mu -
haberesi var. Masası üzerinde Avrupa
nın en büyük zevatından geİmif onla
rın mühürleriyle mühUrlen:miş evrak 
gördüm. Ben bunlardan bazı hatıralar 
clde etmek arzusundan kendimi alama
dım! 

Fraskito fevkaUde bir merakla: 
- Bu mektuplardan elinizde var mı? 

him ve kıymetlilerinden bir kısmının 
izleıri elimdedir. 

- Ne gibi mlihürlerin nümuneleri 
elinizdedir? 

- Mesela papanın mührünün .. 
- Aman Allahım.. daha. daha! 
- Beşinci Şarluı, imparatonm .. 

- Daha.. ... 
- Prens Filibin .. 
- Ya ... şimdi siz fakir bulunuyor, 

kendinizi fakir sanıyorsunuz ha? 
- Doğru... b 1 kırmızı milhür mu

mu üzerinden :z.,yade bu zatların resim 
ve isimlerinin 21tın dUkalar üzerinde ol
masını tercih ederim! 

- Rica ederim, hayatınızı anlatmak
ta devam ediniz.. Sizi dinledikçe fikrim
de bir çok ~eyler doğuyor .. 

- Siz; neo düşUııüyorsunuz düşiinü -

Gençliğin büyük bir al!ka gösterdiği E.,foiz muşanıha döteli •. · MUf3.Dlba- Makedonya.daki müslümanlar üzerine 
Ankara ve Izmir paraşüt kulelerinden laıda lekeler var. Çıbmıak istiyor. Sa- dehşetli ıazyı!: yapmıya ve ellerinden 
atlıyanlann sayısı 937 de 1782 iken 938- km eod.alı veya küllü su kullanmayınız. arazilerini hile alnuya haşladığı haber-

de 307~, 939 da 7~,?~~_;!~J:;~ ~~~~~bayı ~lı~.:::7~ .. h~un:: !~~~l~I ~~.::::~y:•: d~;~:a=~ 
938 de 137, 939 da 177 ye yükselm.i.Ştir., pa.ı:çaaı alı:nız. Bunu. içeraine bir parça deleti dolayuiyle vüpheli ~azjyette bu

Inönünde bütün modern tesisatı ihti- J trebantin ilave edilmif auya habrınız. lunduğu havadisleri d~ gazetelerimize 
va eden miilld: bir havacılık: şehri kurul-, Muşambanın üzerini bununla siliniz. Hem alı:eetti. 
muştur. Ankarada bir motörlil pilot muşambanın üzerindeki lekeler Çlkar, (Balka . · L dı ) d hah d Bal-

kteb. b' ·'-=-- uh lif n ıtbna n an se en 
me ı ması yapu.w.ış, m te yer- hem de m~amba yeni gibi parlar. k de Jeti . ...ı_ L _ _ı~--ı · b•A 
1 d 

.. .. an v en mawuatı naı:ııııe en ta u 
er e motorlu kamplıir açılmıştır. - IV -

Gen"'lerimiz bize bir dünya birincilig~ gibi karşılıyorlardL Bizimkiler ise vaziye-

ve dun 
.. T<ya dor·· dun·· cülu··g~il '-----dınnış1-'-- Surahinin içi kirlenmiş, hatta bir ti hala kavramamış görünÜyordu. Bat· 

ıuu.w:ı. ıar ez da yosun tutmuş, yeşil yeşil görünü-
dır. Alınan neticeler, beynelmilel neti- makalelerimizde ıu fikir etrafında tees

yor. Suyla, sabunla. sodayla yıkadınız, .. h ı .. ·1· d (H t celere göre dii<::Uk olmaclıgvından 940 ta sur ve ayret er gosterı ıyor u. ayre 
-ı1 çıkmadı. üzülmeyiniz. Bir incir yaprağı d" h · · .. s· Ft B"k 

Finlandiyada yapılacak olan olim:piyat- e ıyoruz u ne tŞtu~ ır tara an u • 
alınız. Ufak ufak parçalara doğrayınız. Tal.. H lil b 1 · J Y lara havacılarımız da iştirak edecekler- reşte at ve a · ey er e unan mu• 

dir. Surahinin içine atmız. Üzerine su doldu- rahhasları arasında iki memleketin ara-

-<>--

B1r Hırvat lideri 
runuz, surahiyi çalkalayınız. Tamamiy- sındaki ihtilaflan hal ve tesviye için mü

le temizlenir. zakereler cereyan ediyor, bir taraftan da 

- V-
Saç fırçanız yağlannuş, fırçanın kıttan 

AMERİKADA AÇLIK arasında kepekler kalmış, fazla olarak 
GREVİ YAPIYOR.. kıllar da yumuşamış . • , Ozülecek bir şey 

Yunanistan, Atina ahitnamesini ayaklar 
altına alarak Makedonyadaki müslüman
lara karşı cebir ve şiddet muameleleri 
bugünlerde dehşetini arttırıyordu ;ı Bu 
perhiz ne, bu lahana turşusu ne ;ı ) Nevyork; 18 (A.A) - Halihazırda I değil. Bir eltası dolusu auyun içenıine 

Halbuki ortada ne perhiz vardı ne de 

Harbe karar verildiğinin ertesi günü 
1 1 Afa-•,.. l Q l A de reiaiaani Hakkı bey 
benden Rus donanmasının bugünkü hali 
hakkında malUınat istedi ve yeni gelen 
Alman gemilerile takviye edilen donafi.. 
mamızın himayesinde Odesa havali.tine 
emniyetli bir surette asker çıkarıp çıkar
mıyacağunız hakkında mütalaamı sordu. 

Rus donanma!lına ait son malumatın 
suretini cetvel halinde kendilerine verdim 
ve şu malumatı da bildirdim: 
daİJna biz donanmaya ne eklersek 
Ruslar da iki misli eklediklerini Yavuzun 
sürati ve tonlarının kıymetine karşı Ru~ 
zırhlılannın fevkinde bir kuvvet İse de 
Rusların muhripleri ve hususile 7 deniz
altı gemilerinin hesaba katılmasiyle do
nanmamızın kat"i hakimiyetini kabul et· 
mek doğru olmaz. Bununla beraber Bah
riye Erkanıharbiyesinin de mütalaası so
rulmalıdır. Yeni inşa edilmekte bulunan 
üç Rus dritrıavtundan bir tanesi de do-Ellis İslandda mevkuf bulunan Hırvat bir kahve kaşığı amonyak koyunuz. FD"

istiklal hareketinin lideri Dr. Branimir çanızı buna batırınız. Bırakınız kurusun. 
Jelice Amerikan makamlarının Ameri- Sonra yine bir eltaaı dolusu su içersine 
kaya girmesini menetmelerini protesto bir çorba kaşığı adi tuz atınız. Fırçayı bir 
etmek üzere üç günden beri açlık grevi defa da bunun içine koyunuz, beş dakika 
yapmaktadır. Amerikan makamları Je- ı durduktan sonra çıkarınız. Kuruduğu va
licenin muteber vizesi olmadığı için kit fırçanın yepyeni olduğunu görerek 
Amerikaya girmesine müsaade edilme- siz de fa}lracabımz. 

lahana turşusu! ... Yazık ki bunu siyaset nanmalanna iltihak ederse 1->akimiyetin 
adamlarımız ve matbuatımız görmiyor- Ruslara geçeceğini kabul etmek zaruri 

olur. Ancak bunlar henüz denize dahi 

diğini beyan etmektedirler. Mumaileyhe - VI -
cebren gıda verilmesi derpiş edilmekte- Haatr iskemlelerin hasın sararm.q, bu-
dir. nu kolayca parlatabi1irsiniz. Evvela ia-

mükemmel hayat bende de binbir düşün:
ce, ihtiras ve aı-zu uyandırıyordu. Efen
dimin pek çok şeyler sevdiğini, pek çok 
şeylere meraklı olduğunu söyledim ya .. 
Onda öyle iptilfilar vardı ki her hangi 
bir tehdit veya tehlike karşısında bun
la-rdan vazgeçmez idi. Yanında gördü
ğüm çok güzel kadınlar da beni çok dü
şündürür, ve_ ıstıraplara düşürürdü. Bu 
ıstıraplar, sevgili Juanayı gördüğüm ana 
kadar devam etti. Bundan sonra ben de 
ihtiras, gayri tabil arzular, kıskançlık
tan eser kalmadı. 

Mikel birden durdu, zavallı Juana
nın hali aklına geldi. Fraskito bunu an
ladı. adamlarından birisini yanına çağır
dı ve: 

- Git, Senyöraya haber ver.. Dille 
Mikel de kendisi gibi serbesttir. Ve sıh
hati ne haldedir? Sor, bize haber getir! 
diye devam etti. 

Biraz sonra dönen bu adam: 
- Senyöra Juananın sıhhati tehlike

de değildir, ve Dillt Mikeli görmek arzu 
ediyor haberini getirdi. 

Fraskito - Beraber gidelim, Senyö
ra,yı da görelim, dedi Eğer maceramız 
uzun sürmiyecekse, baş papasın kltip
liğinden nasıl ayrtldığımzı hemen öğren
mek isterim! 

- Sebebi?. 
- Bunları da anlatacağım. Çünkü he-

nüz unutmadığım hatıralarım.ılır: Baş 

papas bende hasıl olan değişikliği anla
dı ve mesut olduğumdan dolayı meraka 
düşerek beni takibe başladı. Ve kimi 
sevdiğimi çok çabuk öğrendi ve sevgi w 

timden kendisi istifade hevesine düştil 
Onun gibi elinde her kuvvet ve vasıta 
olan bir adaın için benim sevgilimi el
de etmek pek güç bir iş değildi tabil.. 
Bunun için kararı muvafık buldum. Ve 
işte, kapiten Fraskito .. sevgilim ile bura
larda ne için bulunduğumuzu anlatmış 
oluyorum .. 

Fraskito bir müddet düşündü ve son
ra: 

- Dük Mikel, dedi. Siz sevgilinizi 
,Papaslarm elinden ve sefaletten kurtar
mak için her şeye katlanmağa hazır mı
sınız? 

- Evet, hazırım! 
- Her fedakArlığı da mt yapacaksı-

nız? 

- Tabil~ Sevdiğim kadını müdafaa 
için hayatı bile hor gören bir insandan 
bqka bir §ey değilim, artık! 

- Ali .. Her §eye hazırsınız değil mi? 
- Evet her şeye.. Hatta engizisyon 

işkencelerine bile tahammüle hazırım. 

kemleyi bol sabunlu suyla yıkayınız. Son
ra güneşte kurutunuz. 

-Vll-
Rugan kunduraların çatlamaması için 

ne yapmalı bilir misiniz> Kunduralann 
üzerine biraz kaymak sürünüz, bu ufak 
tedbir kunduralan çatlatınaz. 

zinle haydutluk yapmak--;;_? 
- Hayır. Başka düşüncelerim var, 

öyle bir düşUnceler ki, sizin gibi ilim 
bir genç için biçilmiş kaftan demektir. 

- Bunlar da nedir? 
- Bunlar mı? Çok mühimdir. Ve bir 

az daha düşünmeğe ihtiyacı olan şeyler
dir. Bu gece ben bunları baştan başa 
tetkik edeceğim. Ve eğer muvafık gö -
riirsem yann size de bildireceğim. Biz; 
şimdi Senyöranın yanına gidelim! 

Mikeli ve Fraskito Juanayı eyi halde 
buldular. Yanındaki çingene karısı, za
rrı:anın üniversitelerinden çıkan hekim
lerinden fazla hekimlik bilen bir kadın
dı. 

Juana, zaif bir his içinde idi. Yorgun
luk ve humma Juanayı o kadar daha 
güzel bir hale sokmuştu. 

Juana. gerek kendisini ve gerek sev
gilisi Mi.keli emniyet altında görünce 
çok memnun oldu. Ayağa kalkması için 
de bir müddet istirahatten başka hiç blr 
şeye :ihtiyacı kalmadı. 

Gece, yeni bir hadise çıkmadan çok 
sakin ve tabil geçti. 

Sabahleyin, Frask:ito Dük Mikeli bir 
kenara çekti: 

- Dük Mikel! dedi Plin.larını hazır
ladığım mühim bir teşebbüs için beni 

inmemiştir. 

Odesaya asker çıkarmıya gelince: Bu 
hususta meseleyi yalmz askeri bakım· 

dan halletmek muvafık olmaz... Bul· 
garlar bitaraf kaldıkça harp açmak
lığımızın tehlikesini tecemmü hakkın· 

•• BİTMEDİ·· 
miyorum! 

- Bunu bana yemin ile vaadedebilir-... ., 
mısınız. 

- Yemine inaruyor musunuz? 
- Eğer çok sevilen bir mevcut üzeri-

ne yapılırsa, çok inanırım! Siı: de bana 
Juananın baş1 üzerine yemin edecek· 
siniz! 

- Evet ... Juananın başı üzerine ye
min ediyorum ki, siz bulduğunuz iş üze. 
rinde benim ortağım olacaksınız! 

- Dük Mikel, ben şinıdi sizin emrini
ze cihanın bütün servetlerini ve kralıo 
bütün kudretlerini veı·eceğim. Fakat ge
rek sizin ve gerek benim için bir takım 
mühim ve güç fedaki\rlıklara tahammül 
lazımdır. 

- Ne gibi fedakarlıklar? 
- Ben arkadaşlarımdan ayrıl.riıak 

mecburiyeti.ne katlanacağım. 
- Ya ben? 
- Siz de plan tam.amiyle tatbik edi-

linceye kadar Juanadan ayrılacaksınız!. 
- Hiç bir zaman .• 

- Beni dinleyiniz, rica ederim. PlAıı 
üzerinde tetkik yapmadan reddetmek 
doğru değildir. 

- Pekal.a.. izah ediniz. 
-Siz, papanın bir emirname ve mUh· 

.. 'I ••• • • ,, ....... •• 
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Alman hava ordusu 
hızla inkişaf ediyor 

u22wwwa ___ _ - --
..... HK:lWırail;;ra!Mi~~~nQ:'Z~!5<~~-.ZZ7..7L7:7..7.Z7.7.~G;acz.ıı ..... 

Havva 

1 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç Yıldız 

Alman kara ordusu gibi hava ordusu neticeyi geniş ölçüde vermiş olduğwıu 
da başlangıçtaki muvafialoyetleriyle *- göstermektedir. 
tifa etmemiştir. Bu hava ordusu hiç bir PianörlU uçuşa verilen geniş ehemm\
bafka menlleketin taııın:ınrnış olduğu nis· yeti bilhassa kaydetmek lhı.mdır.. Her 
betlerle imalAtıru, mekteplerini, kadrola- sene Almanya takriben 15.000 plAnör 
rını ve sahalarını inkişaf ettirmiştir. pilotu yetiştirir, bunlardan çoğu sonra

Matbuat bu hususta muhtelif z.aman- dan turizm tayyarelerine geçerler. 

Kızları 
Yeni Asırın büyük tetkik anketi 

ı . · •·· ·· ·· ......... - da bu ..vılı ,_ • · •• , • <lltfUllU.} ~ • .... ,.. s-

namuskar hareketi o zaman naııl 
yaptığıma hayr.et ediyorum. 

O zaman bana çok tamimi bir 
yardım eden Muhli. beye yi~ ay
nı samimi ve namo.Jıiir bir kuv -
vetle: 

- Ben sadaka almam .. 
Deı-lcen pek az sonra namu.., • 

m11 ve vücudumu .atmak için en 
hasis pazarlıklara giri,eceğimi 
bana biriıi •Öylemi, oua idi buna 
•öyliyeni tırnaklarımla boğardım. 

Çünkü daha o zaman .. H~ ff!· 
yimi... her ,eyimi lıaybettmf ~ • 
mama Tağmen ncrrmısarna lıayucs· 
memiftim. _ı. t• 

B . 6 . ··-~ htJre1ee ı • emm 11 uru-- .. 
-·-_ı,..ı:.... tecnı • min ya.pmacılı .,.._. .... - MalalU 

beli ntUaTları iU anlıy1111 . ol 
bey, yaptığı luuJNtten naJun -
'Ju. B .. 

- A.lleJer.inis.. JeJ_i.. ~ b' · 
züm ve bu tekli/imle •iSi hıç . ır 
zaman hakir görmek isteme_~~m. 
Bili!ki. isminüi bile bilmedı~m 
aizi yalnızlık hayatınızda ba~~et
tifiüıis tehlikelerden hiç degıl~e 
b • -J·_ı-• iMn ltorayabilecelc bir 
ır mu acı& :r Ç" k .. 

mfltlVenet teklil ettim. u_n. u 
lıerllfire hanım.. Paranzlılı sızın 
gibi gen~ ve... güzel bir kadını 
korlrtuğu lelalletl~ laTlnnda ol-
madan ıiirükliyebılır.. .. .. l' 
DoğTu söyliyordu .. Guzel ıoy ı· 

yordu. Tatlı ıöyliyora•. • 
Ozerimdeki izzetinel• aıabıye-

larda çok muhtelif rakkamlar vermiştir. Bunlar umumiyetle gençlerden mU-
Sükutum, Mahliı beye ceıaret Doğru söylenmesi lazun gelirse, sarih rekkep olduğu için, Almanya, bu su-

verdi: rakkamlar zikretmek müşküldür, çün- retle harp halinde uçuşu tatbike alışkın 
_ Evvela, dedi, i•minizi •Öy - kil Alınan hava ordusu süratle terakki ve askeri tayyarelere intibak ettirilme-

20- - 41 --

Polenezyalı Kadın 
feyiniz? etmektedir, aktüel olmak için malllnıa- si kolay olan kalabalık bir pilot fidan-

-Servet.. tın günü gilnüne tahkiki icap eder ki lıL'l bulmuş olacaktır. Diğer taraftan bil- Vücudu pörsümesin ve giizellı•gv. 
_ Servet hanım. Size, fU anda bu da bir hayli güçtür. yük bir şümule malik olan sivil hava l 

bellıi hialerimin ani galeyanına Alman .hava kuvvetleri hakkında eli- tayyareciliği de ona pek çok birinci sı- gitmesin diye tı pk 1 Avrupalılar 
kapılarak lena bir İf yapıyorum, mizde bulunan en tam ctüd Ala d'İtalia nıf pilot yetiştirmektedir. Şimal Atlas 

yalıattaçolteyibi~~ı;kette~- isimli İtalyan mecmuasında çıkmıştır. okyanosunda yapılan tecrübe uçuşları gibi ÇOCUk düşürür 
lunayorum. Bana ~ıülı kafire- Bu vesikaya nazaran, 1938 başında da bunu göstermiştir. Bu güç uçuşların 
cek vaziyette degılım. Ben, açık Almanyanın her lıiri hizmette 9 ve ye- mikdarı diğer rakipleri çok geride bı- Polenezyalı kadın bu sebepler haricin-
konuıan v.ı açık konapn~ın.ı ~e- dekte üç tayyare 250 ön saf filosu var- rakn~tır. de rıırf güzelliğinin .~o-~ulmam~sı ve ı.•ü· 
ven bir imanım. Ben, ~?dr bır ın- dı ; Cemnn 3.000 tayyare. Almanya mnlzemesinin ıslahı.na fası- cudunun çabuk poraumemesı, veyahut 
sanım •. Hayatı çok derın en ve 0 talim k--, . lasız surette devam etmektedir. 4 Hazi- la evlenmiş olduğu halde çocuk doğur· 

l d v • • l znınan mer ı=ıerı 700 tayya- k b d k 1 k · · k d'' içinden an a ıgım ıçın eo enme • kull ckt 1 1 rnn 1938 de Grosser Dessauer tipinde ma ayı ın an urlu ma ıçın çocu u-
v b' .. 1·· .el edemiyonnn re anıyor ve m ep ere hava se- . . . 5000 kil .. .. ki b 'h p ] 1 B l ge lT tm u cesark ak 'k. · ferleri kumpanynlannın elinde bulunan bir j unkers tayyare.sının o yükle şurur u cı etten o enezya ı ayan ar· 
Bir yuva kurma , anc ı ı ima- beş bin tayyareden 700 ünün aske . 9312 metreye çıktığı görüldü. Ertesi nn bizim Avrupanın modern kadınların· 
fın da birbirle.rin.i ço~ .yak'!'clan metlerde lnıllanılabileceği tahmin r~ gün, gcncrnl Udet bir Heinkel tayyare- dan hiç bir farkı olmadığı .~~~kardır~ .•• 
tanımalarına bırbırlerının eyı huy- yordu. si üzerinde vnsati 634 kilometrelik bir Polenezynda çocuk duşunnek ışını, 
/arını değil, kötü huylarını anla- B d ba k kadro . . . sür.ıtle sürat rekorunu kırıyordu. bu yüzden geçinen kadınlar yaparlar. 
yıp onlara tahammül edebilecek- ask u~ an şl a lnrın nakli ıçınl Tayynrcciler teknisivcnler ve hav:ı Kullnndıklan usuller ise ya çocuk düşü-

t . el .nd crı tnyyarc er vardxr : Her muhare- ' • ek ·ı· ah' · d · k · /erine kanaat ge ırm erz. en .son- • . . . . . pratisyenleri tarafından idare edilen, rec ı aç m ıyetın e yıyece veya ıçe-
ra kabil. Zenginim .. Bır annem be \e keşif ~ı:os~ 1.çın hır, her bombardı. siyasi münak~c;a ve temevvüçlerden cck şeyler vermek, yahut ta gayet kaba 
ve bir de kız kardeşim var .. An- man filosu ıçm ıki tayyare. 1 uzak bulunan Almnn havacılığı iliielik ve iptidai aletler kullanmaktan ibaretti.ı-. 
nem evli olan kız kardeıimin ya- Almanya aynca ikinci saf tayyareler-1 sanayiinin iyi teşkilatından ve tayyare- Çocuk doğurmak meselesine gelince, 
nıncİa oturuyor. le se:?rberl.~k .. ın_:rkezlerinde kullanıl- lerln tecrübe ve satın Blına sisteminden Polenczyalılar nasıl doğururlar? Onlar 

Ben ulak bir ap'!rtıma'!da y.~l- ~k uzcre uçuncu saf tayyarelere malik !ayda görmektedir. Neticeler ~dır.. da bizim çok garip garip adetleri yok mu· 
nız yaşıyorum .. lhtıyar 6ır R ... "!m. unuyormuş. Tayyareciliği alakadar eden milsaba- de bir çok garip garip adetleri yok mu-
ka.Jını hiunetçun oar .. Yemegımı Ahnan ordusunun büyük mikdardn kalara ayrılan ehemmiyetli mevki, bu dur} 

0 pisirir. Eo iFlerime o bakar .. !fir ~YY:U-clere malik olması hava sanayii. neticeleri her sene tahkike yaramakta Tabiat vakıa her yerele ayni tezahür· 
az iÇerim. Eğlenmeği severım. nın mnrulrnıyacak bir süratle inkişafı ve fikirlerle enerjileri tahrik etmekte- leri verir. Fakat adetlerin değiştiğine ve 
Kendi keyfime harcıyacak kadar sayesinde milmkün olmuştur. Junker- dir. her yerde başka türlü ve garip garip o1-

Ja param var .. Şimdi ıize bir. telı- sin. beş fnbrikası va~r; Domier~ dört, Roma • Berlin mihverinin isteyiş po· duklanna şüphe yolctur. Polenezyada do
lifte bulunacaqım .. Hayatta sız de Heınk~l, Arado, Daımler - Benzm ve litikasmda Alman aske:rt üstünlüğü bi . iuracak bir kadın doğumdan az bir za
yalnız ve bağıızaınız. Bııgiinlrü ~yerısch.e M:orteverkenin her birinin rinci planda bir rol oynamaktadır : Bu man evvCI ailesinin yanından çıkanlır. 
şartlar içinde yalnız yaş~anızın ilçer fa~rı~~ı vardır. keyfiyet geçen eylfilde h!diselerin aldı• onun doğurması için kendisine kendi ba
ne kadar tehlikeli olacagını da Senelik istihsal 5000 tayyare imi§ ve ğı vaziyet üzerinde hiç şüphesiz tesir "•na ayn, gayet sade ve son derece ipti-
müdrik olacak kadar ze.ki oldu~u- bu rak~m .harp halinde üç misline !r!-ı yapmıştır. ·hi bir kulübe yapılır. Cebe kadın bu ku-
nuzu görüyorum. Demın de ıoy- karılabılırmı.ş.. General Dılfieux lübeye yerl~tin1ir. Bu sırf lohusanın ve 

leJiğim gibi açık konUfUyorum. Ala d'İtaüa mecmuası ön saf tayya- • Le Figarodan _ yeni doğacak çocuğun açık havada kal· 
Benim ba yalnız hayatıma ortak releri nıikdarının yakında 6000 i bula-] maması için değildir. Ayni zamanda do-
olmalı i.ter miıiniz? Ba huıusta cağuu tahmln etmektedir. ~uran bir ananm temiz olmadığına itikat 

hiç bir lıayJ altına girmiyorum. Kadrolar ve speyalistler bir çok mek- D • ı • olunur. Yeni Zelandada değil yalnız do-
J enız ı vuran kadmın, hatti onun temas ettiği Sizi kanaırma'k istemiyorum .• tepler tarafından yetiştirilmektedir._ 4 ı..::.::_ __ __ 

1 
, . • •• , 

Yaptıiım .adece bir tekliften lba- w..ı..wv ~tt ouu u.uu ,,cr.ıneJlteou'-. sa hepsinin tem~ olmadığına itikat eder-
rettir. V alııa bu tekli/im biraz Üç teknisyen mektebi her biri .--1: t 

;,~ u 1 er. ağırcada. Falıat dü,ıincliilderimin bin speyalist yetiftirir ve pilot mekteR:- m U OJİ meC İSİ Sonra oda11nda ise oturacak kadın 
bir ayncuıclır. Yalan ıöylemelı iı- leri senede 3000 askeri pilotun tallın ve ~ebeliğinin sekizinci ile dokuzuncu ayı 
femelfl· Sis ftofanwı Biftini.s. SiR tedrislni temin eder. çıJd arasında ana babasının evine çekilir. 
hoıa giden her kadın gibi de tut- Hava kuvvetleri ve askeri mektepler a l Jilbert adalannda ise doğacak çocu-
madım. Mii,terek hayatımızın biT 150 hava meydanı üzerine dağılmıştır. Denizli 16 (Hususi) - Vilayet umumi ğu, ona bakacak olan süt ana bayanın 
tecrübe deori olacağını ve bu ha- Fakat, harp halinde, daha sulh zama- meclisi 15 Şubat Çarşamba günü vali evinde doğurur. Yahut kendi evinde do· 
yalın bizi lıanani bir yuvaya gö- nında hazırlanmış ve iyice gizlenmiş al- vekili Hilmi Türkerin başkanlığında ğurduktan sonra altahinde süt anasının 
türebileceği~i dt; umuyorum. Yal- tı yüz diğer meydan suTh zamanında toplanmıştır. ~vine naldolunur. 
nız pefin lıı~ bır oaadda bulun· kullanılanlara iltihak edecektir. Celse açılınca Ebedi Şef Atatürkün Yeni Zdanda ve Havay adalarında ise 

um. hatırasına hürmeten üç dakika ayakta doğuracak kadın bütün köy halkının hu-rnıyor. · A Şimdi ha.mcUe bul:.ınan tayyarelerin d 1ın 
S · t o m Ahi k n uru uştur. zuruna -tirilir. Orada her.kesin gözü ızı anımıy ru • a 1 ız~ hepsi en az iki m·ıraı ·· 1 naı_lıdır .. -

im f 6 'f · 1 
yoz e s cuı ••• Başkan, azalann durumlarını tetkik önünde doğurur. Bütün köy halkı doğu-lazilet ff1G ~ arb~l 1~ 1 mıyo- (Yalnız bahklama bombardıman tayya- d k b b · 

S• d L_ '.Ul>ı c ece ir intihap maz ata encümenı mu gözlerile görürler. ram. ~ e uenı ı mı;,.,rsunuz. re . Heinkel 108 b'- . al .. ı..:_ 
• • • • • anl""1Dll • • • sı ır mıtr Y<TL ve ~· seçilmemu teklif etmiş yedi kişilik biı Polenezya kadınlarının eberiai lıariç-Bırbirunızl .ı k b. t'flll .. bııze :za.- topa --1 "-tir) ve 280 L•'-metreden h ç1m eclis' uın1 1 t d .__ d ._ d' 1 .u.ı.ıu.tA .1UJO eyet se iş, m ı um aza arın ı ten biç bir yardun o ma an &.en i Aen ı-

rar ı gke ?'ıyece • . ı~ 7ecru eye gı- (Heinkel 122 keşif tayyaresi) 500 kilo- durumları heyet tarafından tetkik edile- !erine doğururlar. Fakat bazı adalarda 

Polenezyada çocuğun göbek b.ia ek· 
seriya bizzat anneai tarafınd.a ya bir 
Ramhn ı,,....,,nvla v,.hnt t-L-ia hft.. tliala. 
yahut ta bir btirid:ra ka ağca ... biııliii 

keskin kenariyle kesilir. Bazı ıealenle ile 
bunu ya yardımcı kadınlar ~ .. 
doğrudan doğruya baba yapar. 

Çok defa da göbek bağı. elitle kopan· 
hr. Markiz adalarında kabile rei.lerinia 
çocukları olduğu zaman büyük annenİD 

işlerile çocuğun göbek. bağım ...-arak 
koparması adettir. Göbek baia bu euret· 
le kesildiği sırada da parlak meruiın ya· 
pılır. 

Saınoalılarda ise erkek çocuk doiar· 
ken göbeği bir sapan taııyla ke.ilir, ço

cuk yiğit bir cengaver olsun diye ... 

Şayet kız çocuğu ise o va1tit te üstüne 
tapa kumaşı örtülmüş bir tahtanın üze-

rinde bıçakla kesilir, doğan kız çocuia 
Ti.ne "ter mııınız . metreye L-..::ı-- (u..:_ı __ , 111 bombardı- L --'-- 1 ••- uim .t r·· ~ .. &CUU\.C1 rea. m-.uata an mecu.ııe sun u~.ur. yardımcı kadınlar bulunurlar. 

- BlrJIBDJ •• man ve ~chmidt avCl 109) giden Bundan sonra meclis divanı seçimi ya- Maori adaa yerlilerinde ise lobusanm Zira Samoada sapan taşı umumıiyede 
iyi bir ev kadını olsun diye .. 

ti geçti. cimaı memleketleri 
Gözlerim ıulanJı. kalbini Z-..1..a.re nazatarı 

azami süratlere maliktirler. pılm~ ikinci başlcafilığa Naili Kilçlika yanında ya ana tarafın büyült annesi. ya- muhariplerin, tapa kumaşt ise k.admlann 
Alman hava kuvvetleri tetkik edilir- Denizli ve katipliklere Salih SücUllii hut onun bulunmasına bir mani varsa ha- esas mCfguliyetlerini temsil ederler. 

kcn bilhassa göze çarpan nokta Alman Denizli ve Ibrahim Cankorur Çal seçil- ha tarafın biiyük annesi, Samoa adale- Fıçt adalarında ise çocuk doimut biı 
devlet adamlannın malzemenin kesif mişlerdir. nnda ise doğum itlerini bilen iki kadın evden komşuları dört gün müddetle atıet 
istihsaliyle kalabalık bir kadronun ye- VilAyetin lzahnamesi ve daimi encü- yardım ederler. alamazlar, zira bu, çocuk için uiunuz· 

Ba eyi kalpli ituanın .....--..,, 
kırdığıma üzüldüm. topıantıs•- \ 

O, benim tekrar ıöze baflama • Stokholm, 18 (Ö.R) - Şimal ınemle-
ma meydan vermedi: . . ketleri hariciye nazırlarının 20 ve 22 

- ister misiniz, dedi, sızın ha· b ta kadar devnm edecek olan toplan-

' 
l Ak d l su a İsv har" • yatınız a a a a ar o avım.. -.ı d bulunmak ii7.ere eç ıcı-

c d · V -- -Jı·m ttlann a · H lsenki · evap verme ım.. eremeu • pazartesi günU e ye gı-
Bana gösterece~i alakanın hu • ye nktaz~rı 

'..:ı • _ı dece ır. 
P""'·n-r bilmr,m?<>am. =---zs ~~.AWAI 

tişmesini müvazi olarak terakki ettir- menin mUtaleası okunmuş ve ittifakla Fıçı adalarında ise doğwnu bu İşte dur. 
ınesini bilmi§lerdir. Bu yolda tem edil- tasvip edilmiştir. Meclis toplantı günle- mütehassıs kadınlar yaparlar. Bazan dn Biti Lewu adasında ise çocuiwı cMD» 
miş meldepl~rin ~alabalık mevcutlan J ri de t~s~it edilerek muhtelif ene~~~- bizzat koca yardım eder. u beklendiği gün bir rahip çocaiun ..... 
Alman gençlık muhitlerinde yapılan pro-1 ler seçımı yapılmış rumamede gorlişil- Falcat Polenczyadaki doğumlarda en halle ve uzun ömürlü olması ic;iııa .-bat· 
pagandaların ve Almanyada havaya ait J lecek başka bir şey olmadığından celse garip taraf, çocuk göbek bağının kesil- ]ara dualar okur ve yiyecek şqleri tak-
hır.,.nc:l?,.ın imtivazlı vazlvetin umulan 1 tatil edilmiştir. mesjdir. dis eder. 

gibi geniş elleri onu gırtlağından-. bir lan dimdik olın~ bu. :halde onun™yaru- Bi:'h;tıak gibi pen~nin önUne koş- Yeni Zelandada garip bir i.clet dah. 
mengene gibi Yalca1aniıştı. na diz çökmüş ve onun da yüzünden tu" Mezar yolunu kesti.. vardır. 

F "bol da ..::ı_ k Çocuğun göbeğini kestikleri İDCe İ9tİo an imUBda koşmuş ve k.ılmcı- mas esini çekip çıkarmıştı : Ağır ve ciddt bir sesle : 
ridya kabuğunun içine son ko1111r •• b-nın ucunu Sen Marsın göğsüne dayıya- - Suzan.. Suzan.. Bu melun adamın - Geçemezsiniz .• 

~ rak : karısı ha!.. Dedi_ huk akan suyun üzerine bırakıld ır;.u~,: 
·" K v lı:o M Lui b L._ 1_1_ bu kabuk batmadan su Üstün e - uyrugun psun.. Dedi .. Bir ha- onsenyör u şaşa..uwıdan omu- Monsenyör Lui yalvardı .. 

ı-eket yapar veya tek söz söylersen ken- zuna dokunan bir el teması ile kendine _ Merhamet ediniz Mösyö Lö Kont.. çocuk mesut olacak demektir. Şayet :vüz· 
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ronıanı dini ölmüş bil!_ geldi.. ihtiyar asilzade bu yalıraran sese şöy- rneyip suyun dibine batarsa o vakit ÇO' 

Bu sırada odadan bir çığlık sesi yük- Kulağının dibinde Faribolun sesini le cevap verdi : cuğun bedbaht olacağı, yahut hiç olmaz. 
seldi.. duydu.. - Benim ve kızımın namusuna, şere· sa batından bir fellket geçeceii ani• 

Mistuflcnin, Sen Marsın gırtlağını sı- - Kuyruğunuz kopsun Monsenyör... fine yemin ed~.rim ki siz buradan anc.ak lır. . . . 
kan pannaldan -........ı:. Burada ı..... vakit a--i ...... e '" .. ası ..::ıeğil' . be . "lil il . v • k b'l ks' Ancak, Polenezya yerlılennm en ha . 

.... T~ """i .. -r6~ ~ .... nım o m çıgnıycrc geçe ı ece ı- . .. • hulnıu•riu. Fakat bu _c:ii.J...nin saçmalığı- pedeıiaı.. . MÖnscnyör Lui, Faribol ve Mistufle Bir an bile kaybetmeden hemen ka~a-
1 

zin ve en feci 'detlen dunyaya b ola-
-r- -:r-)Aft-~· 1L"1-'ufle 11-• n z.. • d b 1 L%--. Lft ıu düşünerek onu kafasından uzaklaı- au.:t• • Sen Marsa hücum ederlerken yerinden mız llzun. Faribol bir küfür savurdu : rak gelmek cüretın e u unan ....,..re ~· 

tırrnağa çalıştı. Başını Mistufleye çevir- --: Evet... __ -l:ı.ten sonra dudakla- fırlamış .. Hançerini alarak o da m,pc:keli Monsenyör Lui yavaş yaV&§ ayağa _ Kuyruğun kopsun ihtiyar .. İşte c;ülı: Polenezyalılar hakkındadır. Zira be 
d . Dıye cevap Veil.llA ihti ı.ı-........ :l:'-L kalktı. llJ ··1- --'-1 .'.1 --- -ı . . hareketler' · zi,yadeleftirdi Dua· yara a~u. :.raAat onu tehdit. -.de- . ben .. Yalnız seni öldüremem ... Hey ..... zava ar co um ÇOCWl an> atT. vıume 

Mistufle gözü ile hareket zamanının rınııı . • ha wl;ısı takip edecekti ve cek yerde elindeki hançerle yüzündeki Yerde boylu boyuna uzanmış yatan Mistufle!. mahkum olarak dünyaya gelirler. 
:Yaklaştığını anlatmak istiyordu. yı ·~tı... :ir i§aret olacaktı. maskenin iplerini kesmişti. genç kadını gösterdi : Monsenyör Ltii tekrar yalvardı.. Eğer biçare ikizler ayrı ayn cinsten. ay• 

Filhakika kalenin saati gece yarısını bu M bal .. Lui bunu anladığı için Ve maske ihtiyann yüzünden düşer - Peki.. Dedi .. Gidelim .. Fakat onun- - Fakat Mösyö Lö Kont.. Anlamıyor ni biri CTkek, diğeri kız ise Nauru aduaa-
Çalmışt.ı. Kale dışında n~bet değiştiren her ~n;e;;:ı:r karşı hazır bulunmak üze- d~ .~~. Momenyör LW. elinden han- la beraber .. w musunuz ki bu Anda mevzuubahis olan daki yerliler bunlardan erkek çocuiu der· 
Jnuhafız~arın ayak seslen -~u~~- re iskemlesini biraz geri çekti. . çerını ~~ş~.rer~k haykırmıştı :.. - Kuyrugun kopsun .. Ş~~ sırası mı sizin ve bizim bçatımı..z, naınUS\Dnuz ve hal öldürürler1Zira ayn cinslerden olduk. 

Koltugunun arkasına gomUlmuş, İ t ·ıır· verilmez yanındaki ak - Mosyo Lö Kont.. Kont Dö Brevan.. bwmn.. Fakat.. Madam ki istiYorsunuz hürriyetimJzcllr. 
M.i.stufle şare verı . . . lan zaman kannlarmda birhirile cimi cU-~ını. eğmiş b~r haldek. dı:~ bir isti~ saçlı ihtiyarın Uzerine atılacaktı. ~! .. ~z burada .. Ah.. Kalbim beni al- pe;:· 1 .. l' v. • - Matmazel B~van aı;1'ur:;'.daı:ı!:n nah işlemiştir. Onun için erkek çocuk 

l hır yemeği ıniltea ıp enn. B aralık gözüne yandaki odanın ka- tma ... oy e soy ıyerek egildL Baygın kadı- Mars olnuqtur.. e o ... - derhal öldürülür!.. 
ı·ahate çekilmiş hantal bir dlıı adamı ~listl. Bu kapının eşiğinde, elinde Ve sonra kendi de yüzünden maskesi- nı bir eliyle kaldırarak omuzu üzerine lıdır. 
§ekli ile hiç sesini çıkarmıyordu. Onu yalpısı btmcı.. Faribol beliımişti ve tam ni çıkarmıştL koydu .. Öbür eUnde si.Wıı.. Pençereye Monsenyör Lui tekrar haykırdı : Yap adaeı yerlileri ise bunu öldOrml· 
böyle gören.. İçinclıen cenablhalrk• dua bu:.. da Mi.stufle duasmı bitirerek _Pederim... Muhterem pederim .. Be- doğru yürildü.. _ M~. Möayö... yor. Biçare çocuğu babanın erkek h1-
ediyoı· zannederdi. bek 1 . ni tanıdınız mı?.. Monsenyör Lul de aıbsından geli- Mistufle, yan boğulmuş bir halde dctine. eğer kardep yoksa ~ 

Hakikat halde ise .Mistuflıe v~ JÜ _ ~.~ . Fakat kontun cevap vermesinden ön- yordu. bulunan Sen Marsı bırakarak ihtiyara dan ber hangi birine veri,.orlar. O • 
aon bir nn7.at· atıyor, plAnının tad>ild JçlD Dedi... ce genç kadın.. Apnden tek .söz, tek O zamana kadar kenarda ve ıraJı:it kal- doğru ylirUdil.. Onu zorla pençerenin çocuklardan birinin ölmcei kom.-w 
kafasında :-on hazırlıkları yapıyordu. Ve Sen 14an elini sUihını götilrmeğe .ııefea çdamıdan J9ft yuvarlanmqtı. tJUf olan Kont Dö Brevan birden atıldı. önünden uzak.Iaştıracak. Fakat Kont ka111 bir ihtiyat olarak!. 

Sel Mars sordu : M ör Lul . m 8embe kesllmit rizQ u. bir bqat. - BtTllBDt - - Bfl'llEDt 
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Ankara Radyosu Torbalıda 
----:---

DALGA UZUNLUOU 
BUGCIH Belediye çalışmaları 

' 

--- Halkevi ve gençlik.. ' 'Gapa ya sorunuz 1639 m.-183 Kcs./120 Ww Torbalı 16 (Husus!) - Belediyemiz 
. t) • T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. meclisi 6 Şubattan 14 Şubata kadar yap-

Sabahın saat yedisi idi .. Köy eczane- Hani bir şukı var ya canım: cTıp ha- T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. tığı muntazam toplantılarda şehrin muh-
ıinde henüz derin bir sessizlik hüküm sü- dimleri biz görünmez kahramanlar, fe- 12.30 Program taç bulunduğu işler hakkında ittihaz eı.. 
rüyor. Eczanenin geniş pençerelerinden daileriz it faian diye I Ha, ha, ha I ... Ça- 12.35 Müzik (Operetler - pl.) tiği faydalı kararların, encümen ve rels-
lçeri dolan sabah güneşi, tavanda, renk lış delikanlı, aferin 1. 13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve likçe, hemen tatbikine başlandı. 
renk şişelerin üzerinde titreşip duruyor- Müfetti!J eczaneden çıkıp gideli bir meteoroloji haberleri Kuruluş vaziyetile üç mahalleye bö-
du. hayli müddet olduğu halde bizim genç 13.10 Müzik (Dans plakları) lünen Torbalı, gittikçe artan nüfusu iti-

Bu minnacık. bu temiz köy eczanesi- eczacı işini hala bitirmemişti... 13.45 Türk müziği bariylc sıklaşan binalarının yangın teh-
nin hem eczacısı, hem müdürü olan 23 Tam gece yarısında, eczanenin tele- Çalnnlar : Vecihe, Cevdet Kozan likesinden korunması için itfaiye teşkl-
ynşlarındaki Aleşa Strofantov, eczane- fonu acı acı çaldı. Telefon eden, köy Ruşen Kam. latını ihya ve tC'Vsi ctmeğe, park ve yol-
ainin hesaplarını tetkik etmekle meşgul- kooperatifinin muhasebecisi Marinka idi. Okuyan : Müzeyyen Senar. ]arı sulamağa mahsus bir AvrupaO-amb 
dü. Marinknnın komşularından biri hasta- 1 _ Peşrev }arı sulamaha mahsus bir Arazoz maki-

Znlim yılların henüz tahribat yapmağa lanmış ... Acele ilfıç lazım olmuş .. Marin- 2 _ Suphi Ziyanın Muhayyer nsi almağn karar verilmiştir. 
muvaffak olamadıkları kırışıksız ve düz- ka eczanede bu ilaçların bulunup bulun- şarkısı - Titrer yÜreğim Dört senedir bakmlSıZ kalan şehir içi 
gün alnını avucile uğuşturarak kendi madığını anlamak için telefon etmiş - Müzeyyen Senar.. yolları imar ve harap yerler ağaç ve çi-
kendine mırıldanıyordu: mişl. 3 - Uşşak şarkı - Saki yetişir. çeklerle tezyin edilmeğe başlandığı gibi 

_ Şehirden benzin getirtmek lazım.. Aradan bir kaç dakika geçer geçmez. M. Senar. park ve bahçelere de önem verilerek, 
Sonra, büyük kazanın odunları da tüken- Eczanenin kapısı açıldı, içeri Marinka 4 - Dedenin - Uşşak şarkı - Ağ- tabii güzelliği ve ~ıhhi faydaları bulu -
mişl ... Galiba boya ve kireç te yetişmi- girdi. Strofantovun harıl harıl çalışmakta latırlar .. M. Senar. nan çamlık ormanının da istimlak ve 

k oldugv unu görünce büyük bir hayretle: 5 - Suphi Ziyanın Hicaz divanı imarı üzerinde durulmaktadır. yece ... 
Delikanlı dudaklarını oynatarak daha - Aleksey Petroviç, dedi, nasıl siz DUn gece Gıdai maddelerin icap eden kontrolü 

uzun müddet eczanenin idare ve hesap bu vakte kadar hala çalışıyor musunuz'?· 6 - Yusuf paşanın hicaz saz se- yapılmakta ve Otel, lokanta, fırın ve 
~!eriyle meşgul oldu. Yazdı, çizdi, boz- Genç kızın yüzünde derin bir şefkat, maisi. kasaplar gibi sıhhatle ilgili ticaret yer-
du ... Kaşları 0 kadar çatık, yüzü 0 ka- merhamet ve ... Hiç kimsenin gözünden 14.15.14.30 Konuşma (Ev kadını saati) lerinin, fennin ve temizliğin icaplarına 
clnr karanlıktı ki, bir tüp kinin yuttuğu- kaçmıyacak olan bir hal vardı. 17.30 Program uygun bir hale ürağt mecburiyeti konu-
na hükmetmek bile kabildi. Gecenin bu sessiz, bu ıssız vaktinde 17.35 Müzik (Pazar çayı müziği) Lan- lacaktır. 

Delikanlı bu işlerle meşgulken, vakit Aleş Strofantov, şimdi, hemen şu anda toş orkestrası Ikl senedir ihdas edilen engeller se-

Oerlemiş, saat dokuz olmuştu. Artık ec- genç kızın yüzüne dikkatle bakacak, ' 18.15 Konuşma (Çocuk saati) beblyle Atıl kalan gençliğin faaliyeü için 
her şeyi anlıyacaktı: Genç kızın kendisini 18.45 Müzik (Pazar rayı müiiği) Lan- yakında açılacak olan halkevi h8Zlrlık-

zaneyi açma vakti gelmişti. "7 

Tam saat dokuzda Strofantovun yar-
sevdiğini, kendisi için çıldırdığını mut- toş orkestrası !arma başlanmıştır. 

dımcısı Vasya, onun ardından da ecza
nenin hademesi geldi. Çok geçmeden 
müşteriler de akın etmeie başladılar. 

laka anlıyacak, o da güzel gözlü bu ha- 19.IS Türk müziği - Fasıl heyeti (Kar- Gençliğe dayanan belediye reisi BekJr 
rikulade kıza mutlaka &şık olacakb. caar faslı) Sakarya, belediyeye ait gençler lrulUbU-

Esnemek için bir kanş açılan ağzını CelAl Tokse!I, Hakkı Derman, Eş- nü tadilen tevsi ettirerek bir sene müd-

Strofantov derhal kılığını değiştirdi. 
avciyle kapayan eczacı, Marinkaya ke- ref Kadri, Hasan GUr, Basri detle halkevine terkettiği gibi, gerekli 
mikleşmiş, buz gibi bakışlarla bakb. Ses- 'Ofier. yardımları da esirgememektedir. Genç-

Beyaz gömleğini giyerek küçük pençe
renin arkasına girdi ve kendisine uzatı
lan reçeteleri kabul etmeğe başladı: 

sizce elini uzatarak kızın elindeki reçe- 20.00 "Ajans, meteoroloji haberleri. liğin durgunluğunu giderecek, sosyal ve 
teyi aldı. Gece ıesaizce parmaldığm ar- 20.15 TUrk mUziği bedent terbiyesi üzerinde faydalı ola -

- Vasya, ıuradan on gramlık bir Sül
fat dö Zenk tioeıi versene! Kopeykinl 
içinizde Kopeykin kim'? Bu ıizin reçe
teniz mi) Günde iki defa her iki gözü
nüze de ikişer damla damlatacaksınız! 

kasında kaybolarak havanın içinde bir Çalanlar: Veclhe, Reşat Erer cak olan halkevinin küşadı sabırsızlıkla 
ıeyler döğmeğe koyuldu. Cevdet Kozan, Ruşen Ferit Kam beklenmektedir. 

Okuyanlar: Mustafa Çağlar, Me- ALI HIK.MET UYGUR 
lek Tokgöz. 
1 - Osman beyin nihavent peş

revi. 

Marinka, ürkerek ve titrek bir sesle: 
- Aleksey Petroviç, diye seslendi, fa

kat siz kendinizi harap ediyorsunuz. 
Aleksey Petroviç! ... insan bu vakte ka

Damlalığınız var mı) Öyle ise I .. · dar çalışır mı'? ... 
Ufak bir sessizlikten sonra, gene onun 

2 - Rakımın nihavent şarkısı : 
Ne yanan kalbime 

Almanyada 
topyekun harp 

güzel sesi duyuluyor. 

- Vatandaş bir dakika beklemenizi 
rica ederim. Siz gnliba kolonya, siz de 
müshil istemiştiniz. değil mi}. Kolonya
larımızdan « menekşe> yi tavsiye ede
rim. Harikulade iyidir. Size gelince: Bu-
oun kullanuı tarzı ızayet basittir; bir bar-
u.un. ou' u Ju ' ... UK.A. A.u~ı~ı uvauou AV.I 

ıunuzl Ağrı falan vermeden iki saat için
de derhal tesirini gösterir. Ne) Hayır 
efendim, size hitap etmiyorum. Bu, ln
giliz tuzu ... Şu kann ağnsından §ikayet 
f:'denin ilacı... Bir dakika efendim .. Şu 
kolonya ile şu lngiliz tozunu vereyim ... 
Derhal sizinle me§gul olacağım 1. 

- Ştuçkin 1 Ştuçkin kim}. Bu sizin 
reçeteniz mi?. LCıtfen iki saat sonra ge
liniz 1 Daha evvel mi} Maalesef hazır ol
masına imkan yok ... Vasya, reçete! ... 
Koeini şu gözden al, burada, hiç kalma
mış ... Pudr dover burada ... 

Eczanenin en meşgul bir zamanında, 
İçeriye, köy kooperatifinin muhasebecisi 
19 yaş]anndaki Marinka girdi. 

Marinka, hemen hemen köyün en gÜ

zd kızlarından biriydi. Marinka hiç bir 
boş dakil.:asını kaçumıyarak. adeta şüp
heyi çekecek kadar sık eczaneye girip 
çıkardı. Kah aspirin ister, kah kolonya 
sorar, bazan da ayni bir günde, ufak ara
lıklarla üç tüp diş macunu aldığı olurdu. 

Köy eczanesinin genç eczacısı bu ka· 
dar meşgul olmasaydı Marinlanın hari
kulade güzel bir kız olduğunu, kendisine 
karşı hiç te litkayd bulunmadığını pekala 
lnrkedebilirdi. 

Bu genç ve sevimli eczacının her şeyi; 
konuşuşu. kıvırcık sarı saçlan, çenesin
deki çukurluğu, jestleri, sesinin ahengi, 
hatta cbiknrbonat dö sud> >su'ııft dö 
su d t gibi manası meçhul, fakat gÜzel 
sözleri bile Marinkanın hoşuna gidiyor
du. 

* 
Köy eczaııesi akşamın saat altısında 

kapanırdı. Tam saat altı olunca Strofan
tov, ecz.ac:ı gömleğini çıkardı, tekrar he-
aap defterlerinin başına geçti ... Kasanın 
mevcudunu saymı:ıK, depoya yeni sipa
rişler vermek lazımdı. Çünkü köyün bu 
biricik eczanesinin hesap ve idare işlerini 
de gene Strofantov yapmak mecburiye
tindeydi. 

Gecenin oldukça ilerlemiş bir saatin
de, o civnrd bir teftiş seyahati yapmakta 
olan sıhhiye komiserliğinin müfettişlerin
den biri eczaneden içeri girdi. Eczacının 
hala çalışmakta olduğunu göriince: 

- Ne o delikanlı, diye sordu ... Ha
la mı çalışıyorsunuz'?. Maşa'llah ma~al

lah, buna ııevindim doğrusu ... Vakıa bu 
biraz ağır ama ne yapalım?. Memlekette 
müthiş bir eczacı kıyafetsizliği var ... Ye
ni kadrolar yetişinciye kadar buna biraz 
tahammül etmek gerek. 8 bin bbbi yar
dım merkezine karoılık 2 7S 7 eczane 1 
Arada müthiş bir fark var ... Biz tıp ha
dimleri seuiz, .adasız kabramanlanz.. 

Strofantov öfkeli ve acı bir sesle: 
- Bunu bana değil Gapaya sorunuz. 

dedi ... Bana huzuru da, uykuyu da ha-
ram eden odur ... 

Elinde ilaçlar olduğu halde eczaneden 
dönmekte olan Marinka, sendeliyerek 
köy sokaklannda yürüyor, için için hıç-
1 -....1 .• 

3 - Rakımın Uşşak şarkısı: Sil
mem bir gün 
4 - Türkü - Misket tUrkUsU 
5 - Refik Fersanın - Tepeler te
peler tilrküsü 
6 - Suzinak şarkı - Bir nigl
hınla .• 

Almanyada son zamanlarda B. Hintler 
tarafından imzalanan bir takım ordu 
emirnameleri hem siyasi hem de askeri 
ehemmiyeti haizdir. Askeri mS.nada ter• 
his edilen bütün askerler, bundan böyle 
ihtiyata kaydolunacaklardır. Bu karar
dan maksad da Bütün bu insanlar, siya-

Artı'k gimdi onun için her 1ey agikar-
dı ... Demek o hain, Gapa yüzünden ken-

A..I ..,,_ T'\--·- -..J. --.-'iri• 'R.~ ... kendime bir hali peri§anıma bak- sı ve poııs Komroıu nınnu<1 1.JUlumıu.-

maktır. 

dini harap ecliyor, gözüne uyku girmiyor
du. Acaba şu Gapa nasıl bir kızdı~. Ma-
rinka onu görrneği, ne kadar, ne kadar 
isterdi! ... 

Her halde o, dudaklan boyalı, tırnak
ları maıılkürlU bir şehir kızıydı!Vicdan-

tun .. 
8 - Raif Karciğar şarkı - GülU-
ver sevdiğim .. 

9 - Türkü - Kız pınar başında 

destiyi doldurur. 
10 - Rumeli türküsü - Şahane 
gözler şahane. 

sız Gapa, zalim Gapaf ... Artık Marinka 21 OO M m1 k t t . • . e e e saa ayarı .. 
eczaneye aya{ · bıle atmıyacakb 1 Asla 1. 21 00 K 
Marinka bütün geceyi kabuslar içinde ge-

. onuşrna .. 

çirdi. 
Ayni anlarda, Aleşa Strofantov da 21·10 

yatağında sağdan sola dönüyor, uyku
sunda bir teYler söyleniyordu, birisiyle 
kavga ediyordu. 

Mutlaka o da, kendisine bir türlü yar-

Halkevleri hakkında .• 
Müzik (Riyaseti cilmhur bando
su - Şef : İhsan Kilnçer 
1 - Von Blon • Sil.Mışörler 
(Marş) 

2 - Ancliffe - Afyon çiçekleri 
vadisi 

3 - Veber - •Frayşüts• o~ra!ll

nın uvertürü 

Askeri hizmetlerini bitirdikten sonra 
terhis olunan askerlerden gönüllü olarak 
nazi yıldınm kıtalarına iltihak edenlerin 
nisbeti büyük değildir. Parti tefleriyle 
polis amirleri, terhis edilmi,, askerlerde 
cbüyük yorgunluk alametleri> görmüş 

olduklannı da söylemişlerdir. 
B. Hintler bunun üzerine parti ve po

lis te;,kilitının ıslahı lüzumunu duymut

tur. 
Bu emirnameler, aynca almanlann bir 

T opyekiın harbe daha geniş ölçüde hazır 
bulundurulmalan hususunda diJekleTde 
bulunan B. Hcs ve polis şefi Himler gibi 
müfritlerin arzulannı da yerine getirmek 
maksadiyle çıkanlmıtbr. 

Mançester Guardian 
dımcı bir eczacı göndenniyen cumuın 
eczaneler direktörlüğü> ne yani, bu ke
limelerin Rusça ilk harflerinden terek
küp eden cGapa> ya küfrediyordu. 4 - Massagni - •İris• operasın-

dan seleksiyonf ·--8--0----------1-. 5 - Jarnefelt - Preludyom R S A f 

Düzeltme .. 22.00 Anadolu ajansı (Spor servisi) - -
. 22.10 MUzik (Cazband) 

Gazetemizin 14 Şubat 939 tarih- 22.45.23 Son ajans haberleri ve yarın-
1 

ZAH.iBE 
li niiıhasında netredilen lzmir ki program.. 480 çuva Buğday 5 50 5 625 

5 875 6 375 
52 

belediyesinin garaj santralındaki 20/20/939 Pazartesi programı 55 ton Nohut 
elektrik tesisatı itinin bedeli mu- 12.30 Program 125 balya Pamuk 
hammeni 83 lira 45 kurut yazıl - 12.35 (Türk mii7.iği - pl.) ZEY'İ'İNYA~I 
ması lazımgelirken aehven 38 li- 13.00 Memleket saat ayan, ajans ve 40000 kilo 32 50 33 
ra 45 kurut olarak netredilmittir. meteoroloji haberleri 
Keyfiyet tashih olunur. 13.10.14 Müzik (Cazbant - Çigan) Lan-
~~~~~~-~~--~-~--

IZMtR ASKERLiK ŞUBESiN
DEN: 

Uç ay ve daha ziyade tebdilha

toş orkestrası 
18.30 Program 
18.35 Milzik (Türk müzik birliği ko

rosu) 

va alarak fUbe emrinde bulunan 19.00 
umum hava tebdili erlerin hemen 19.15 
alaancakta askerlik tubesine mü
racaat etmeleri lazımdır. 

Konuşma (Doktor saati) 
Türk milziği - Fasıl heyeti •Ni
havent Faslı• 
Tahsin Karakuş, Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 

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

AŞÇIRAŞl ~IAllKA 
Makarnalar 

Tokay, Basri Üfler 21.00 
20.00 Ajans, meteoroloji haberleri, zi- 21.15 

raat borsası (Fiat) 
20.15 Türk müziği (Klasik program) 21.30 

Çalanlar : Vecihe, Reşat Erer 
Fahire Fersan, Refik Fersan, Ru
şen Kam, Cevdet Kozan, cevdet 
Çağla, Kemal Niyazi Seyhun. 
Basri Üfler. 
Okuyanlar : Ankara Radyosu 
küme okuyucuları (Koro) 
İdare eden : Mesut Cemil. 
l - Kanuni Arif bey Sultani ye
gfilı peşrevi 

2 - Hamami zade İsmail dede 
Sultaniyegah 1 inci beste 
3 - Hamami zade İsıiıail dede 

6 - Hamami zade İsmail dede 
Sultaniyegah Yilrük semai 
7 - Kanuni Arü bey Sultaniye
gah Saz semaisi 
8 - Kemani Riza efendi şehnaz 
ş8rkı :. Meramı andelip 
9 - Şemsettin Ziya bey şehnaz 
şarkı : Ey babı naza kanmıyan 
10 - III Sellin Şehnaz şarkı: Bir 
ncvcıvana. 

Memleket saat ayan .. 
Esham, tahvilat, kambiyo, nukut 
borsası (Fiat) -
Müzik (Küçük orkestra.... Şef : 
Necip Aşlan) 
1-Brahms - Macar dansı No. 8 
2 - Mannfred - Karmensita 
Serenad 
3 - Richartz - Küçük balet sUiti 
4 - Mozkovski - İspanyol dans-
ları. 

5 - Gretcbaninov - Ninni. 
6 - Löhr - Bilyilk vals 
7 - Valter - Serenad 
8 - Malvezzi - Endülüs çiçek· 
leri (İspaaıyol dansı) 
9 - Oscar Fetras - Rus müziğin
den akisler. Stıltaniyegfth ikinci beste 

4 - Hamami zade İsmail 
Sultaniyegah ağır semaı 

dede 22.30 Müzik (Kentet - Pl.) 
23.05 Müzik (Cazband) 

Selitnik ,sergisinin 937 ve 938 senelerinin 
biriadlik madahalanm bn tar 21.00 

5 - Rept Erer Keman tak.siinl 
Konusma 

23.45.24 Son ajam haberleri ve yann
ki pro&r'BIP 

lzmir incir ve Ozüm Tannı Sati, 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefis Ya.f üzümlerinden yapılmıfbr. Sek, Dömise 

ve kırmızı Tarit ,araplannı daima tercih ediniz. Sofranızda TAR 1 S 
,ara plan eksik olmamalıdır. 

T ARIŞ Sirkesi 
Sayın hallamıza emniyetle arzediliyor. Tariş airkesi, halis üzüm 

ıirkesidir. 

TARIŞ Üzüm Balı 
Tekaif edilmiş taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hu

susiyetlerini ta41maktadır. T ariş üzüm balı en ııhhi ve mugaddi kuv

vet 4urubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en aon terakkiyabna uygun bir şekilde tertemiz iılenmiş ve 

hazırlanmı4tır. Zarif ambalajlar içinde aatılmaktadır. 
T ariş markalı mahsulat ve mamulatı her yerden arayınız. 

Jzmlr umumi saı11 mağazası : 
Kemeraltı caddesi No. 71 
Telefon : 4195 

Tarlş satış mağazasında şimdi, bu mevsim 
de taze razakı üziilntl de bulablllrslnlz.. 

1·26 1251> 

....................................... MI_._. 

Şark Sanayi Kumpanyasından: 
KURUŞ 

örümcek Tip 13 90 cm 804 
Horoz Tip 8 (90 cm 764 

(85 cm 731 
Kelebek Tip 9 ( 85 cm 675 

(75 cm 615 

bbu fiatler fabrikada teslim ve bedeli peşin ödenmesi meırut 36 
M. bir top için olup asgari l balyahk ( Yani 25 top ) satqlara mah-

ustur. 
1 - 24 top almak istiyen müıteriler yukarıdaki fiatlere yüzde 2 

anıla mal alabilirler. 
lktısat vekaletinin 5/8/938 tarihinde teabit ettiği 
kapot bezi fiatlarına uygun olduğu tasdik olunur. 

lzmir Ticaret Odaai 
Resmi Mühür ve lmzui 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

Jlıl defa süzülmtqıiir ŞerlJet gibi l~elJIJlr 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı karşısında .• 

iLAN 
il Daimi Encümeninden: 

• 

Tirenin Gökçen Nahiyesi okulunun onarılması işi 2105 lira 90 ku
nı4 keıif bedelile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacaklan teminat
larile 6 Mart 939 pazartesi gÜnü aaat 11 de il Daimi encümenine bq 
vurmalaiı. 20, 28 477 (353) 

lzmir 
Türk 

Tramvay ve Elektrik 
Anonim şirketinden: 

lzmir belediyesi tarafından emredilmiJ bulunan hedmiyat dolayı
ıile cereyanın bu ayın on sekizinden itibaren yeni bir iş'ara değin Çi
viciler - Yorgancılar - Y olbedeateni - Osmaniye caddeai - Parmakkapı 
caddeaiyle mücavir aokaklarda ihtiyaca göre kesileceği sayın halkı
mızca bilinmek üzere ilin olunur. 

w ··•p• .. , ııırapr 

Alsancak 

Sıhhat Evi 
Cerrahi • Doğum ve bulaşık olmıyan her ha'italığı kabul eder ... 

Hususi Hastane 
. Birinci. Kordonda Karşıyaka ve İzmir körfezine bakan emsalsiz manzaralı 
balkonlu mükemmel salon ve odalar - çok iyi bakım • sükunet - hasta ziya· 
reti serbest, gece gündüz her hekime, her hastaya açık .. 

FİA2'1.ER ~5 LİRADAN BAŞLAR-
TELEFON No. 2974.. POSTA KUTUSU No. 321 ... 
TELGRAF ADRF.Si : ALSANCAK S t H B A T 
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PASTiL KATRAN H A K K 1 Ôksürükleri köka!naen:ı 
keaer tecrübelidir 

lzmir muhasebei hususiye mü
dürlüğünden : 
Karııyaka ve donanmacı maballeainin Süleymaniye aokağında kain 

,.. tapu kayıtlarına göre 3 hisse itibarile bir hissesi ayte ve yetimleri 
Ali Riza ve Zeynullahın varisleri Veli oğlu Muharrem ve Veli kızı 
Ayte adlarına kayıth 16 eski 20 yeni kapı numaralı hane müterakim 
vergisinden dolayı 21 gün müddetle satılığa çıkarılmı§tır. Pey sürmek 
ve tafsilit almak istiyenlerin lzmir muhasebi hususiye dairesine mü-
racaatları ilin olunur. 

9, 14, 19, 24 
397 (270) 

SüMERBANK • 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden: 

PAMUK IPLIGI SATIŞI : 
Kayseri Bez fabrikası malı 

Kayseri Bez fabrikası mah 

Nazilli Basına fabrikası malı 

Ereğli Bez fabrikası mah 

Yalnız Ereğli bez fabrikasında : 
10 Balyalık siparişler için 

15 
zs 
50 

• 
• 
• 

• • 
• • 
• • 

12 No. Paket 415 kar1IŞ 
16 No. Paket 480 kar1IŞ 
24 No. Paket 580 kuruş 
24 No. Paket 580 kuruş 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

575kuraş 
570 kııruf 
S6S kUftlf 
560 klll'llŞ 

1 
KEMALPAŞA iCRA MEMUR

LUöUNDAN: 
Dosya No. 35-202 
Karamanın Gücer köyünden 

Hüaeyine borcundan dolayı nam
larında kayıtlı gayri menkulleri 
aatıfa çıkarılarak 2280 aayılı ka
nun mucibince bağlanan taksiti 
gününde ödememit olduklarından 
diye borçları muacceliyet kesbet
mif olan armutludan kasapAhmet 
olan Armudludan kasap Ahmed 
ve milk sahibi karısı gülsümün 
Temmuz 931 tarih ve 75 numaralı 
tapu ile namında kayıtlı 1500 lira 
için Ali fehmi karısı fitnele ikinci 
derecede ipotekli alankıran mev
kiinde tar kan oda batı kızı Fatma 
garben aarı oğlu mehmed fimalen 
Kadı oğlu Mehmet ali cenuben 
Ahmed hoca bağlarile mahdut 
kayden 4 halen 8 dönüm genisli • 
ğinde 27 zeytin 1 armut 1 ye~it 
ağacını tamil 1000 lira muham. 
men kıymetli 1 O aenelik &f I çekir
deksiz üzüm bağı ile aynı tarih ve 
36 numaralı tapuya müstenit ve 
yine 1500 liraya ikinci derecede 
ipotekli Armutlunun lzmir cadde
sinde sağı odabqı oğlu Hasan ve 
demirci Süleyman veresesi solu 
Ahmed ağa hanesi arkası 31 Hü
seyin ve hemtiresi hanesi cephesi 
demirci Mustafa hanesi ve tarik 
ile mahdut 3 kapılı içinde bir çatı 
altında tabtani bir ·sofa iki oda 
fevkani bir aofa iki odayı kireç 
har~ ve. laf. ~e tuğla inta edilmit 
ebnıye ıle ıçınde muhtelif atılı 

Fiatlerle fabrikada teslim şartiyle sablmaktaciır. İplik müstehliklerinin 
yukanda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mubbilinde ihtiyaç
ları nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muh
telif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği miistehlikJerinin de ihtiyaç
lannı ayni şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebileeelderi i1in 

• 
gül ve erik ağaçları ve havuz su-

~---.. ----------t------.----• yu tamil bahçenin kartısında he-

olunur. 734/398 

Sekizinci 
den: 

işletme müdürlüğün-

Denizli İltasyonunda yaptırılacak 4 makinalık bir lokomotif depo
sile buna ait su ve elektrik tesisatı vahidi fiyat üzerinden kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konmU§lur. 
1 - Bu İfin mUbammen bedeli (35000) liradır. . 
2 - istekliler bu İfe ait ,artnaıne ve sair evrakı devl~t. demır Y~:~an 

lzmir Ankara Sirkeci veznelerinden 175 kurut mukabıbnde alahı ır. 
3 -' Ekail~e 25. 2. 939 tarihinde cumartesi günü sne.t 11 de lzmir 

devlet demir yollan 8 inci itletme müdürlüğün<f e topltınacak bir ko-

m.İlyonca yapılacaktır· 4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teMif mektl!plarile bir-
lilde qağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 1 O a kadar ko
misyon reiaJiiine ıe.di eclilmİ! olmalan lazımdır. 

a) 2490 sayılı Jiaılun ahkimına uygun (2625) liralı!: muvak at 

teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
isteklilerin bu ite muadil bir it yapbğını mübeyyin ibraz edeceği 

bir vesika ehliyet vesikası yerine kabul olunacaktır. 
12, 20 298 (289) 

lzmirde yapılacak Kız Enstitüsü 
1 nci kısım inşaatına ait 

eksiltme ilanı 
lzmir Viliyeti Nafıa müdürlüğün-
den: 

11 - Ek.;ltmeye konulan it 
: tzmir kız enstitüsü 1 inci kısım in

tub· 
12 - Ke,if bedeli : ( 33000) liradır· 
~ - Bu ite ait prtname ve ev

nk pinlarcllr. 
A- Kapalı-~ ~i. 
B-- Mubvele proJCSL 
c- Bayındırlık itleri genel fUlna-

mesi- A f A D-- yapı itleri UIDUDll, ennı tut-
nameaı. 

Hususi fenni prtnaın!· 
E- Keıif sibilei fiat cetveli, metraj 

cetveli. 
F- ProjeleT. 
Bu ~ ve evrakı Izmir, Anka-

nüz İnf& edilen sıvası yapılmamıt 
ve fakat harç ve tuğla ile yapılan 
fevkani iki oda bir aralık tahtani 
iki oda ve çatı haricinde bir mut
bak ve bir hamamlığı tamil 4500 
lira muhammen kıymetli hanesi 
satılmak üzere müzayedeye veril
miştir. 

21-3-939 tarihine müıadif sah 
eünü saat 11-12 de yapılacak bi -
rinci artırmasında teklif edilecek 
bedel muhammen kıymetinin yiiz.. 
de yetmiş beqfoi bulduğu takdirde 
ihale edilecektir. 

Noksan bir bedel teklifi INinn 
de mü~terinin mülzemiyeti 1.:-,,.· 
'kal ak.şarti\e artırma lS .... ·_.· .... ~.~~ 

l 1-ı 

5-4-939 t rihine m ·· ü, ~ 
-:~mba günü aynı saatte yepile -
cak 2 inci artırmasında mulıal!l • 
men kıymetinin yüzde yetmİ§ be
şini bulsun bulmasın teklif edile-
cek en ıon ve en fazla bedel mu
kabilinde ihale edilecektir. Almak 
fotiyenlerin ihale vakıtlarında ic.
ı·a dairemizde muhammen kıyme
tinin yüzde yedi busuğu niabe -
tinde teminat akçeai veya milli 
muteber bir banka mektubile ha
zır bulunmaları ve fazla izahat 
istiyenlerin bugünden itibaren 
açık bulunan .-rtnameyi tedkik' 
eylemeleri ve bu mülk üzerinde 
bir güna hak ve alacakları olan -
ların 20 gün içinde vesikalarile 
dairemize müracaatlan aksi tak
dirde hakları tapu sicillile sabit 
olmıyanların paylaı;madan hariç 
tutulacakları ilan olunur. 

518 (360) 

~ Muayenehane nakli 

Dr.AliRiza 
•• 

Unlen 

~ 

ı; 

Eczacıbacı 
~ 

Tuvalet 
Sabunları 

Üç Meşhur Koku 
Üzerine 

BAHAR 
Altın oA~LAsı 

DALYA 
Teninizi korur.. Temizlenen cildinizde hu iiç meşhur kokunun tabii çiçek rayihasını muhafaza edersiniz ... 

MERKEZ Depo: Şifa Eczanesi · 

~ SOLUCAN 
N 
E 
R. iSKUiT • 1 

~ - leteldiler 

1 

s - Ebiltme 

ra ıatanbul Nafıa müdürlüklerinde 
, li eb•l.!-1 

görüp ince y Ulner • 
• 939 cwnarte.i pni uat on-
• t t Mart _.,~ • N fıa -~.ı::-1::::.:ı-.. da 1zmir vu9yeti a muuunuguaa-

de müt~il komisyonda kapalı 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
hutalıklan Operatıirü 

Kenem cell•eal ••• lZMtR SULH HUKUK HAKIM-ıyedi buçuiu nisbetinde pey akçesi tZMIR SiCiLi TiCARET ME· 
iti ~ene ...... slfll UötNDEN: veya milli bir banka teminatı getir- MURLUöUNDAN: 
BiRIHCI KORDOlrDA Çuvalcı Ali ile Litifin pyian mu- meleri lizundır. Gayri menkulün 
l'ayycaee slnelltGn el• taaarnf oldukları lzmirde Ahmet vergi ve .u kanuni mükellefi etle- (Hasan Kitif Atamıazi) tiaa~ 

zarf usulü ile yapılacaktır. 
• - Munkkat tenimıt ı (2475) lira. .. . • 
7 _ rı_:....__ -!..-L.:ı..-1. :.,.;.. • T ı· lenn· bizzat mühendıs veya mı
, ~..........,e s---~ . a ıp - --•~L:...H. kial-

8 - Teklif mektaplarİ 

mar olmalı veya ba ~,.--;:e • 
selerle te.triki mesai eylıyecegme dair 
Noterlikten tudildi t~ ih
razetmeai bu gibi itleri muvaffakı
yetle bafardığma dair Nafıa mü~ür: 
Jüiünden alınacak ehliyet _ v~ı 
ve ticaret odit.sİ veaikalannm goste-
rilmesi lizundır. 

: isteklilerin 2490 aayili yasanın 31, 
32, 33 ve 34 üncü maddelerine gö
re tanzim edecekleri teklif mektup
larini yubnda yazıh beıinci madde
de tayin olunan saatten 1 saat evvel 
makbuz mukabilinde eksiltme ko
misyonu reisliğine verilecektir. PM
ta ile gönderilecek mektuplann mu
ayyen olan saate bdar relmİf ohna
Iİ ve dit zarfı mühür mumu ile iyice 
hpetdw•it olmui ..,ttır. Poebıda 
olacak pcikmeler kabul edilemez. 

500 (355) 

IHll'lftda 222 flalllal'all aia mahallesinin Tahmisler soka- · t dara ..::_.ı- iki L .. -.ı. ~Ui ret unvanile Izmirde balcılard. 
f1aney altında nalı imda kiin 4 No. mukayyet dük- ~ aa ıc ~e ,._ ~~ • anafartalar caddesinde 183 na· 
ledece'iı:... • kin mahkemece verilen izalei u ye ve ferag harçları ahcıya ait olup marab akdeniz boya ticaret evi• 

TELEFON: 296 7 ( 
3

1) karanna istinaden 21. 3. 939 ~ ihale ~li defaten ve pefİnen öde- ele boya ve üıtübeç üzerine tİcllıo 
.... ________ ...... müaadif Salı günü saat ıs de bmir necektır. ret yapan Hasan Katif Atanıpmi. 
---------...,-------- ıula hukuk mahkemesi salonunda Şartname 2. 3. 939 taribinclen iti- nin itbtı ticaret unvanı ticaret lıı. 

SALiHLi ASLiYE HUKUK aabfı yapılacaktır. Bu artırmada tah- baren herkesin görebilmesi için açalı- nunu hükümlerine göre si~ 
MAHKEMESiNDEN: mİn olunan bedelin yüzde yetmit ta ve gayri menkulün evsafı da f&ll- ed2~l2d. ~~?'ı:~ası1na kayt ve teseif 

Do. No. 938-31 beti nisbetinde bedel v..ildiii surette namede yazılıdır. ı ısı 
1 

o unur. 
Salihlinin Çakallar kö.den Ih- t~libine ihalesi yapılacak akai tak- Dıaleyi müteakip mütteri ihale be-

519 
(361) 

rahim kızı Ane tarafından oğlu dinle aabf 15 gün daha uzatılarak delini vennediji veya veremediii 
1326 D.lu ahdi o. Ahmedin caip- ikinci artumuı 7. 4. 939 cuma giinü surette ıayri menkul tekrar 15 gün -------------

liğine dair açbğı dava sonunda saat 15 de yine dairemmle yapıla- midcletle artırmaya konulup bu ar-
gazete ile yapılan ilinata ve bir caktır. t--- .ı_ bedel · ·· · 

b ki 
·1d•w• h ld w Ga • --'--I . • ....- en çok verenm uzenne 

sene e em ıgı a e sag veya yn menau üzerinde hak tale- . . 
ölümünden bir malumat alınama- binde bulunanlar ellerindeki resmi ihalesı yapılacak arada tahakkuk 
mıt ve dinlenilen ,.Jıitlerin teba- veaaikleri ile birlikte yirmi atin için- eclecek iMle farla~~~ ha
detlerine binaen caip ahmedin de dairemize müracaatlan lizımchr. c.t kaimeLw'Dll vecibesmı ifa etme
ölmü, addiyle nüfus kaydıRa İfa- Aksi takdirde haldarmda tapu sicili yen müfteriden tahsil olunacakbr. 
ret verilmesine 30-12-938 pn ve malüm olımd.lcça pqhı=am• hariç o.ha fazla malUmat almak istiyenler 
31-342 No.la hikmün katilefllle • a..lacaklanhr. · dairemDin tat/682 ayılı do.yuma 
ıi için keyfiyet ilin olunm. Müayedeye iftirak ebMlı iltiyen- ....__dan lizwnu ilia ohmur. 

(359) ler kıymeti muhun•en•" yibdeı Sl 7 (360) 

EN UCUZ EN KIYME1U 
YILBAŞI HEDlYESI 

BRONZ 
Dit F ırçaland.r. 

Her Eczane ve T+diıec:idelı b ... _ .. 

~ 
- . . ... '"- - - . - ... - -- . - - ..:;"""'r--~ -

..._....,~ 
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Otomobil Müşteri Ve Meraklılarına 

Ü D E. .. 

il 

O T O M O B 1 .L L E R 1 
G E .L D 1 _ 

O T O •• Traktör D. A. Ş. 
I IZMIR - c ·ümhuriyet meydanı TELEFON - 3892 
'------------------~r ..................... __ .._._ __ --2 ______ Dmm __ ~~~~~~~~~--•mz:mır:.-:ıı._. __ _ 

--- - - A... 

·:r;,J • • :, _ "-:_~- • r"-_~ ··- "· . .., ... .. . :_J, .... ~ .. , ~ ........ -
.J. 

Haliı bir üşütme bazan büYük bir hasta
lık çıkarabilir, derhal bir kaşe 

S E FA L İ N Alınız 

Mikroskop gösterıyor ki· 
' Sıtma pnrazitleri sivrisineklerin iğnet\jyle kt.na ~ıyor. Ve müthİ§ 

bir afet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

ı t a 
Hayat makinesini i.rızaaız bir ,tekilde iıleten ve bizi sağlıkla yaşatan 

kudret, kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza a~ılanan bu mel'un parazitler ·ae mütemadiyen bu 

kırmm yuvarlacıldarı yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil 
uzviyetimizde aatmı, nöbeti dediğimiz titreme, Ürperme ve yanma hal
lerini arttırıyor. 

Vatandaş!. Sağlığını bu afetten koru 
Kinin, arainilG çelik ve bir çok nebatat hüliaalariyle husuıi bir §e

kilde ihzar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resmi ruhıatını haiz bulunan 
BtOGENtN sıtma parazitlerinin en imansız bir düımarudır. Sıtma
dan korunmak ve kurtulmak için birinci deva BIOGENIN'dir. 

6fo . ··~~-·~ -~-·~,. ' . ' -~ . . . 

Karahlsar maden Suyu 
Türkiye 

KızıJay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlık
larına, hazımsızlığa karşı en 
iyi ve şif alı maden su)ludur -

Her yemekte bir iki 
Bardak içini~ 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi 

GRİP • NEZLE • BAŞ ve DİŞ ve bütün ağrıları 
derhal geçirir_ IOGtMIN"E~ ~-1 L·-A N _ _...;.,_ 

iLAN 
Jzmir Vilayeti Nafıa müdürlüğün
den: 
Cumaovuı sivil tayyare meydanına isale edilecek ~u tesisatı inşaah 

müdürlükte mevcut ketif ve projesi dahilinde 7603 lira 65 kuruş be
del ile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğwıdan iateldilo
rin 2490 aayıh yua hükümlerine göre hazırhyacakları teminalları ve 
Nafıa müdürlüiündelı aı&eakları ehliyet ftlİkuiyle birlikte· 3 Mart 
939 cuma günü aat 11 de Nafıa mücfürlüiünde miitefekkil lmmisy~ 
na ba4 °vmmalalı. 457 (354) 

Kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürrecikleri arttırır, adale ve ıinir
•Jeri kuvvetlendirir, iıtihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazit
lerini öldürür, tili olarak bel gevıekliği 'f'e ademi iktidarda büyük fa. 
ideler temin eder. Sıtmanın bütün •ekillerinde •İfa temin eden bu 
yüksek tesirli İliç her eczanede bulunur. 

Denizbank şubesinden: 
·Tenanemizde sahile yapılacaık grobeton gömme podalui Bita•ti 

ek•iltmeye konm\14hır. Ketif bedeli 485 Jiradlr. ihale 24/2/39 cuma 
rünii saat 16 da ttibembde ,....lecelıtır. Fazla malômat almak 1.ti
yenleı in yapı ~ binalar aenui telUiiM lllineMtlari; 

16, 19 514 (~J.) 

............. ~ . ····- ., 1 µun4u~.ır "'t>-- -er-' kstinl 123 45 24 Son ajans hnocrlerı ve yann- ı 
<lım m erke zine kmşılık 2 7S 7 eczane 1 . . . ve 938 senelerinin 5 - Reşat Erer Keman ta . . 
A ~ -ili~bir ~~ VM··· B~t~h~- Scl~n~~qmrnm9~1=~~~~~~~~omnu~~~~~~~~~k~i~pro~~~~~~~~~~~~~ Tnua mu .. • • . . ı ı... 

Bo~nova zeytincilik istasyonu 
müdürlüğünden: 
1 - lıtuyonumuz için teıisah ile birlikte bir motör, dört incelik 

dürbin ve bunlara ait boru ve teferrüah mübayaa edilecektir. 
2 - Şeraiti anlamak iıtiyenler her gÜn iıtuyon müdürlüğüne m&

racaat edebilirler. 
3 - Bedeli ketif (1445) bin dört yüz kırk bet liradır. 
Eluiltmeye ittirak edecek talipler yüzde 7,5 teminat akçalarial a. 

mir mManchiına yabnp makbuzlariyle birlikte 3. 3. 939 aymm cmm 
aünü saat I 4 de iduyoiıda topluiacak komiayona münaatlaıi • 

.Olu.aw. . .. 



Yemeklerin ki· RADYO L İN 
rmtıları, salya· 

m i~raz ettiği 
• o ıar, dışa· 

rı an abraan mu· 
zır mevat karşı• 
s da dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmağa, çürü• 
meğe mahkUın· 
dur. Çürük diş· 
ler mide ve bar· 
sak lhtilAtların· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastahla yol aça 
bilir. 

RADYOLiN. 
ile ınuhakkak sabah ve akşaın her 
yenıekten sonra fırçalanıak şal'tile 

Eczacı K E M A L K. Aktaş'ın 
• CI. "z·· ··t umru 
Damlası,, 

Kolonyasını 
Mutlaka 
Kullanınız 

Erkek '\re di ·i iki cins koku 
üzerine yapılmıştır .• 

Zevkinize göre koku ıı;etinis .. . .. 
H iL AL 

Eczant"sioden -·-

Bahai' çiçeği, Limon ~·

~eği, Gönül, FuJya, Ya· 

sernJn, Son hatıra, Altın 

etü31a, Menefı~e, ı.eylôlı 

p .... ~m!!ISll .................. ml'C 'S!HESi&:!lll ..... .., ••• , 1 ..,. 
............................ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • . . 

VEBOLID 
• -·-·-·-

TATLI SU YAPICI CiHAZLARI 
· ·ı •~ f' · ediniz. Halkapınar n Osmanağa sulı\rnı VF.BOLID ı c ..... s •le • 

TECRttBE İÇİN CİHAZ GÖNDERİLİR .. 

Tediyatta Kolaylık 5 Sene Garan_t~ 

VEBOLİD LTD. Şti. İZMİR ~UBESL 
Saman iskelesi JUiınar Kemalettin cad. No. 15 

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

Cihaz satışı için seyyar memur nrannıuktadır ... 

·············································································~ 
~~-.,.r,n--~~; D!!19Wl~~~!!!ID~-,=m-;~es:ı~' 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

osMANiYE 

Um dal 
UMUMi DENİZ 

ACENTALICI LTD. 

Olider ve Fratelli Sperco j 
Şürekası Vapur Acentası 

BiRiNCİ KORDON REES ADRIA!'ICA S. A. DJ 

Deu tsche Le· 
vante Linie 

G. M. B. H. HAMBURG --TURKİA vapuru 15/18 Şubat arasın BINASI rEı... 2443 NAVİGA'l'İONE ANKARA vapuru 18 şubata kadaı 
da beklenilmekte olup, Rotterdam, An HULL HATTI LERO motörü 13/2 de gelerek Pire Anvers'. Ro.~terdam, Bremen ve Hanr 
vers ve Hamburg limanlari için yük t . 

12 
b 

1939 
Korlu Brindisi Tricsteyc hareket eder. burg içm yuk nlııcaktır. 

alacaktır. ONlAN vapuruull şu at taı:t· BRİONİ motörU 16/2 tarihinde gele· ARTA vapuru 28 şubatta bekleniyor. 

G •."OM .... ~A b t nih t' hinde Londra, H ve Anversten gelip 4 marta kadar A R tt d B c.n ft.ı:u vapuru şu a aye ın· . rek ayni gün saat on dokuzda Patmos, nvers, 0 er am, re-
de beklenilmekte olup, Rotterdam, yiik çıkaracak ve aynı zamanda Hull Leros Rodosa hareket eder. men ve Hamburg için yük alacaktır. 
Hrunburg ve Anversa limanlan için yük için yük alacaktır. BRlONİ motörü 20/2 de gelerek 21/ 2 TA HL t y E: 
alacaktır. de Pire Brindisi Trieste ve Venediğe ha- ACHAİA vapuru 16 şubatta bekleniyor -*- LONDRA HA'ITI: reket eder. Hamburg, Bremcn ve Anvers limanla· 

BAL., A ~ An & n •sı ADJUTANT vapuru 15 şubatta gelip F. GRİMANİ motörü 21/2 de gelerek rından yük çıkaracaktır. 
••·t•&·u.ua.n nnn Londra için yük alacaktır. HATTI 22/2 tarihinde Leros Rodos Brindisi --

ZETSKA PLOViDB.A. A. LiVERPOOL BAT2'1 Bari Trieste ve Venediğe hareket eder.. AMERİCAN EXPORT 
D. KOTOR ALGERİAN vapurunun hamulesini ~- LIH1ES 

1stanbulda aktarma ederek Denizbank ROY ALE HEERLAH iNc. -- Dumlupınar vapuru ile İzmire gelmiş- DAİSE KVMPANY ASI EXECUTİVE vapuru 16 şubatta bek· 
VULCANUS vapuru 17/ 2 tarihinde leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

beklenmekte olup yükünU tahliyeden EXCHANGE vapuru 27 şubatta bek
sonra Burgas, Varna ve Köstenceye ha- lcniyor. Nevyork için yük ~cak-t.ır. 

nLOVCENn tir. 

Lüks vapuru 26 şubatta saat (8) d1: Deutsche Levante-Llnle 
beklenilmekte olup, saat 16 da Constan- NVERS , 7121939 tarihind 

V 1. 1 . . h k d A \ apuru e 
za ve arna ıman an ıçın are et e e- An rst li 

kt
. Hamburg Bremen ve ve en ge p 

ce ır. 
yük çıkaracak .. 

LOVCEN 

Lüks vapuru 5 martta saat 16 da ------------
beklenilmekte olup, 6 martta saat 8 
de İzmirden hareket edecektir. Pire, 
Korfu, Adriyatik limanları ve Trieste 
için yolcu ve yUk alaeaktır. 

--Vnited States ı..evantes 
Line Stad. 

PRİNCE DE LİEGE vapuru şubat 
nihayeti mart iptidac;ında beklenilmekte 
olup Nevyork için yilk alacaktır. 

r • ·• 1 ....... .. ; ,,._:". • 

T. BOWEN REES 
VE $tl'REKASI 

CVHARD LİNE 

Liverpool ve 
Glasgov hattı 
••••••••••• 
BOTHNİA vapuru 17 şubat tarihinde 

Gcre!c vapurların muvasalat tarihleri li Ll ı Glas · · .~ıı.. . . . • ge p verpoo ve gov ıçın ,y ...... 
gerek vapur ısıınlen ve navlunları hak- 1 caktı 
kında acenta bir tcahhilt altına gi:emez. 

Daha Cazla taCsilit almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada c UMDAL• 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

a a r. 

Gerek vapurJann muvasalAt tarihleri, 
isimleri ve navlunları hakkında acıenta 
bir teahhüt altına giremez. Daha fazla 
tafsilat almak için T. Boven Bees ve Şr. 
nın 2353 telefon numarasına müracaat 
edilrnesi rica olunur. 

TOPANE 

_~•ıırı i1r rpjı 

TERAZiLERi 
'l'CIRKİYENİN EH BİRiNCİ 2'ERAZI FABRiKA· 
SiNiN MAMULArlDIR-·"· 2'AKı..irı..ER1NDEN 
SAKININIZ.. l ·26 (336) 

SAÇ EKSIRI 

\ , 
"'\. 

reket eder. DEN NORSKE MIDDEL· 
HERMES vapuru 20/2 de Roterdam, HAVSLİNJE, osı..o 

Amstcrdam ve Hamburg limanlarına h~.- BAGHDAT vapuru 12 marta doğru İs-
reket eder. kenderiye, Dieppe ve Norveç umum Ji-

-•- manian için hareket edecektir. 

SVENSKA ORJEN2'E Lİ· --
NİEN KVHPANYASI SERVJCE MARITiME 
PATRİA vapuru 12/2 de gelerek An- ROVMAİN 

vers Rottcrdnm ve Hnmburg limanları- BUCAREST 
na hnreket eder. DUROSTOR vapuru 6 martta bekle-
GOTHİA vapuru 17/2 de Amste.rdam niyor. Köstcnce, Kalas ve Tuna limanla· 

Rotterdam Hamburg İskandinavya ve niçin yük alacaktır. 
Baltık limanlarına hareket eder. --·--SERViCE MARirlME 

JOHNSTOH WARREN 
LINIES LrD. 

Roumaln Kumpanyası İNCEMORE vapuru 12 martta bekle
ALBA JULİA vapuru 17/2 de gele- niyor. Burgns, Vnrruı, Köstence ve Su

rek Malta, Cenova ve Marsilya liman- lina Kalas için yük alacaktır. 
larına yük ve yolcu alarak hareket edl!r. Vapurların hareket tarihleriyle nav· 

1ıandaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki değişiklikleı:den acenta me
lardaki değişikliklerden dolayı acenta sUliyet kabul etmez. 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Dnha failn tafsilAt için ATATÜRK 
silat için ikinci Kordonda FRATELLİ caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
SPERCO vapur acentasma müracaat 7JCC vapur acentalığına müracaat edil-
edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 

TRLEFON: ?004 - 2005 TELEFON: 2007/2008 

" -T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 ŞubaL l Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 t.kincitetrin 

t a r i h l e r i n d e ç ek i 1 e c e k t i r . . 
,r/Y!Zj l k rami ye le ri: rzL/Z7277LL'~U"z.7J.'7.7Z' 

ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 n 1000 liralık··· S.000 Lira 
s ., soo liralık ••• 4.000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4.000 Lira 
60 n ıoo liralık ••• 6.ooo Lira 
95 u 50 liralık··· 4-750 Lira 

250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira ......... ........ 
435 32.000 

' ~ı 
T. lı Bankasına para yatumakla, yalnız para biriktirm.İ4 olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz • - ~ 

-
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Frank o' dan merhamet isteniyor 
'\, . ... 

. . Cümhuriyetçiler, 
olurlarsa 

Nasyonalistler Umumi bir af ilan 
teslim olacaklarını söylüyorlar 

edecek 

Le on Berarın resmi vazifesi 
General F rankoyu taleplerinde 

itidale sev ketmek 

Mültecilerin yaralı çocukları 

Faris, 18 (Ö.R) - Fransız hükümcti- panya reisicümhuru general Frankodan 
nin fevkalade mlimessill B. Leon Berar- son bir taviz elde ederek rahimane ha
la görüşmek üzere ordular mıntakasın- reketini temin etmek vazifesinin B. Le
da bulunmakta olan Nasyonalist harici- on Berara ve İngiliz mümessili B. Hop
ye nazırı general Jordana Burgosa dön- sona bırakılmasını tavsiye etmiştir. Çün
müştür. kü bunların şahsi otoritelerine temsil 
Diğer taraftan İspanyol cümhuriyet ettikleri hükümetlerin otoriteleri lnzi

hükümeti hariciye nazırı B. Del Vayo marn etmektedir. Bu sebeple bu müza
Paristen tayyare ile Madride hareket · kerelerin neticesini beklemek lazımdır. 
etmiştir. Başvekil B. Negrine ne getire- Buna intizaren B.Azana reisicümhurluk
ccktir? .. Bazılarının fikrince B. Del Va- tan istifa etmiyeceği gibi hiç bir beyan
yo vazifesinde muvaffak olamaml§tır.. name de neşretmiyeccktir. Reisicümhu
Bu vazife İspanya reisicümhuru Bay ra verdiği cevapta B. Ah•ares Del Vayo
Azanayı Madride dönmeğe ikna edeme- mm şöyle bir tabir kullandığı söyleni
miştir. Kortez meclisi reisi B. Martinez yor : •Eğer Franko umumi af vadet
Barbo ve İspanyanın Faris ,sefiri de mezse, mücadeleye devam edeceğiz.• 
beyhude yere ayni maksatla çalışmışlar- Cümhuriyetçilerin mücadeleyi terket-
dır. mek için ileri alacakları vaziyetin ta-

•Deyli MeyJ. gazetesinin Nasyona- vazzuh etmesine intizaren Faris ve 
list kaynağından öğrendiğine göre bay Londra general Frankoyu itidalle hare
Azana Madride dönmeği reddetmiş ve kete ikna etmeğe çalışıyorlar.. Şimdiki 

cümhuriyet hükümetinin mücadeleden halde bir mütareke akdedilememesinin 
vaz geçmesini tavsiye eylemiştir .. Fakat bütün mesuliyeti cümhuriyetçilere atfe
Cümhuriyetçiler silahı bırakmak için dllemez. Çünkü Franko Cümhuriyetçi
Cümhuriyet reisleri ve kıtaatı için em- !erin bila kaydü şart teslim olmalarını 
rüyet teminab verilmesini ve İtalyan istemektedir. B. Leon Berar insani ve 
.Alman kıtalarının İspanyadan çekilme- hakiki bir sulh için Franko hükümeti 
sini talep etmektedirler. Bu taleplerde nezdinde tavassutta bulunacaktır. 

Fransa ya iltica eden Cümhuriyetçi askerler 

B. Leon Berar tarafından Burgos hü- İngiliz gazeteleri de general Franko
kümetine tebliğ edilecekmiş.. yu bir filicenaplık jestine davet ediyor-
Diğer bazı haberlere ve •Faris Sojr• lar. Böyle bir jest 31 aydan beri devam 

gazetesinin iddiasına göre B. Azananın eden kardeş harbine nihayet verebilir .. 
verdiği red cevabı İngiliz gazetesinin id- •Taymis• ve •Deyli Herald• gazetesinin 
dia elliği kadar kat'i değildir. Ancak İs- fikrince, memleketi tahrip eden bir mü-

Belçika da kabine 

• • 
ımış ... 

cadeleye devamdansa, cümhuriyetçilere 
kabul edebilecekleri sulh şartlarını tek
lif etmek Ispanyanın menfaatindedir. 

Önümüzdeki haftanın İspanyol harbi 
itibariyle kat'i bir mahiyette olacağı 

tahmin edilmektedir. 
Paris, 18 (Ö.R) - B. Leon Berar sa

at 17 de Burgosa vasıl olmuştur. Bu ak
şam general Frankonun hariciye nazırı 
general Jordana ile müzakerelerine baş
lıyacağı tahmin olunuyor. 

Faris, 18 (Ö.R) - Eski nazırlardan 
B. Leon Berar, General Franko hükil
meti nezdinde resmi bir memuriyetle 
tavzif edilmiş olduğu halde dün akşam 

Paristen hareket etmiş ve bu sabah sa
at 9.30 da Handay istasyonuna muvasa
lat ederek nasyonalist otoriteleri tara
fından Handay istasyonuna gönderilen 
diplomatik otomobille hududu geçmiştir. 

General Franko 

Faris, 18 (Ö.R) - Cümhuriyet İs
panyası hariciye nazırı bay Del Vayo 
bugün İspanya sefaretinden otomobil
le hareket ederek Paris varoşlarından 
birinde, sabah saat dörtte, Cümhuriyet 
İspanyasına dönmek üzere hususi tay
yaresine binmiştir. 

Madrit, 18 (Ö.R) - Burada bulunan 
nazırlar partileriyle müzakerata giriş
mişlerdiı·. Başvekil B. Negrin bugün 
kimseyi kabul etmemiştir. 

Varşova 18 (ö.R) - Polonya hükü
meti general Franko hükümetini huku
kan tanıınağa karar vermiştir. Hükümet 
mehafilinde kaydedildiğine göre henüz 
nasyonalist Ispanya hükümeti nezdine 

gidecek Polonya elçisi tayin edilmiş de• 
ğilse de biri ki güne kadar anlaşılacaktır. 

Madrid 18 (ö.R) - Nisb! bir sükfr
netten sonra nasyonalist bataryaları ta
rafından şehrin bombardımanı tekrar 
başlamıştır. Saat 11 denberi şehrin muh
telif kısımlanna, bilhassa merkez ma • 
hallelerinin caddelerine fasılalarla obils
ler düşmektedir. Şimdiye kadar ölü ve 
yaralı yoktur. 

buhranJl 
Kabine bir türlü kurulamıyor. Vazi

yet bir türlü düzelnıemektedir 
Brüksel 18 (ö.R) - Belçikada siyasi 

vaziyet tavazzuh yoluna girmekten uzak
tır. B. Piycrlonun yeni kabineyi teşkil 
etmesi için giriştiği müzakerelerin ncti
ce•i hakkında Umit beslenmemektedir. 
Doktor Martenin Flamand tıp akademi
sinden isHiasın:t ihtimal verilmiyor. is
tifa etse bi' e, Flamand partileri içinde 
sebep o!~rağı aksülamel sebebiyle bu -
nun buhranı i;.ale etmek neticesini vere-

Harap olan ispanyadan 
Kaçırılan sanat eserleri Milletler 

Cemiyeti 
Cenevre, 18 (Ö.R) - İspanyanın 

Prado müzesine ve Esküryal sarayına 
ait olup kurtarılmış olan sanat hazine
leri, milletler cemiyetinin himayesi al
tına vazıyet edilmek üzere buraya gel
miştir. 

Bir kaç günden beri Cenevre istasyo
nundan Milletler Cemiyeti sarayına nak
ledilmiş bulunmaktadır. B. Avenola tev
di edilmiş olan sanat eserleri 1815 san

dık içindedir ve Aryana sarayının muh
telif salonlarına tevzi edilmiştir. Kasa
lar iyi vaziyettedir. Fakat ancak İspan
yol, İngiljz ve Fransız mütahassısları 

Cenevrede toplandıktan sonra aÇllacak

tır. Bunlar kıymet biçilmez bir hazine 
olan bu sanat eserlerinin bir cetvelini 
çıkaracak ve her birinin ne halde oldu-

sarayına naklediJdj 

ğunu tesbit edeceklerdir. İcap eden ta- Ispan11ol müzelerindeki eserlerinnakledildiği milletler cemiyeti binası 
miratı İspanyol artistleri tarafından Ce- iliğine göre Pravo müzesindeki onda do- zineler mevcuttur. Bunlar kat'! olarak 
nevrede yapılacaktır. Milletler Cemiye- kuzu ve Esküryal sarayına ait sanat tasnif edilince salahiyettar komisyon 

tine tevdi edilmiş olan tablolar arasın- eserlerinin hemen hepsi bunların ara- Cenevrede bu sanat eserleriyle bir İs
da 115 Goya, 43 Greko, 45 Valaskez, 36 sındadır. Ezcümle nefis hahlar, eski ki- panyol sanat sergisi açılmasını düşüne
Tisyen ve 25 Rübens vardır. Temin edil- taplar ve kıymetli el yazılariyle dini ha- cektir. 

Büyük Fransız ihtililinin 
150 inci yıldönümü • 

ıçın 
• 

Yapılacak sürekli şenliklere ait 
bir program hazırlandı • 

genış 

Büyük ihtillllin yıldönilmünü kutlulam a programını h=rlıya.,. 

reisi B. H eryo 

komisyonun 

Faris, 18 (Ö.R) - Önümüzdeki yaz
dan itibaren Fransız büyük ihtilalinin 
150 inci yıldönümü sürekli şenlikler ile 
kutlulanacaktır. 1789 ihtilalinin kurdu
ğu prensipler bazı ideolojiler tarafından 
şiddetli hücumlara maruz bulunmakla 
beraber Fransada ve Fransa dışında 
milyonlarca insanın ideali olarak kal -

mıştır. Bu sebeple hükümet büyük ihti· 
lalin 150 inci yıldönümünü bir sıra 

yüksek törenlerle kutlamağa karar ver
miştir. Maarif nazırı bu törenlerin tcrti .. 
bine memur edilmiştir. 

Merasim rcisicümhur B. Lebrünün 
yülrnek himayesi altındadır. B. Heryo
nun riyaseti altında hususi bir komisyon 
bununla meşgul olmaktadır.. Fransız 

illtilalinin en meşhur tarihleri, Bastilin 
zaptı, insan hakları beyannamesinin 
neşri, Fransa vilayetleri ittihadının ilil.
nı, Valmi meydan muharebesi (Bu son 
tören 21 eylUl 1940 tarihine tesadüf ede· 
cektir) ayrı ayrı kutlanacaktır. 

Ispanyol mültecileri • 
ışı 

• 

Fransız hükümetini çok yakından 
ve ehemmiyetle işgal ediyor 

Faris 18 (Ö.R) - Hükümet erklinı ralı mültecilerden bir çoğunun öldüğü !erinden 3, 4, hattA 5 misli fazla yaralı 
harbiye nezaretinde başvekil B. Daladi- hakkındaki bedhahane haberleri tekzip ve hasta kabul etmek için ayrıca techh 
yenin riyasetinde saat 10 dan 12.40 aka- etmiş, Serberde 4000 yaralı arasında an- edilmelerinin zaruri olduğunu göster· 
dar lspanyol muha<>irleri meselesini mü- cak 19 vefiyat kaydedildiğini bildirmiş- miştir. 
zakere etmişlerdir. Dahiliye vekili B. tir. Sıhhat nazırı Sıhhiye servislerinin Salı günü Elize sarayında Cümhur
Saro, başvekil ve milli müdafaa vekili ne kadar müşkül şartlar dahilinde kurul-, reisinin riyasetinde bir nazırlar meclisi 
B. Daladiye, hariciye nazırı B. Bonne duğunu ve hastanelerin ekseriya kudret- toplanacal:tır. 

ve sıhhat nazırı B. Rükar Ispanyol mu
hacirlerinin Fransaya akınından ilCTi ge
len muhtelif meseleler hakkında izahat 
vermişlerdir. Konsey sivil ve askeri oto-
ritelerle mahalli ahalinin mültecilere 

·Filistin de • 
vazıyet 

miyeceğı tahmin ediliyor. Yeni kabine- karşı insanlık vazifesini yapmakla bera- A L " h•• k •• t b• k 
ye iştiraki muhtemel bulunan B. Josııa- ber milli müdafaa zaruretlerini de vika- S K e rl U U ffi e l f Ç 0 araştırmalar 

tevkif etti rın kral Albcrtin hatırasını teyid mera- ye hususundaki gayretlerini müttefikan t B • k k • • • 
simind• bulunması sebebiyle müzakere- tasvipetmişvemültecilerinsıhhatveia- yap 1. ]f ÇO IŞIYI 
ler bb fasıla geçirmiştir. öğleye doğru şe ihtiyaçlarını karşılamak ve arzu eden- Kudüs, 18 (Ö.R) - Askeri hükümet bir tetkik seyahatinden avdet eden İn-
B. Piycrlonun üç partili bir hükümet teş- !erin nasyonalist Ispanyaya iadesini ta- son hafta içinde 65 köyde araştırmala~ giliz erkanıharbiye reisi Paristen tay-
kil ed•miyeceği söyleniyordu. Bununla cil etmek hususundaki tedbirleri müza- yapmış, birçok arap milliyetçileri tevkif yare ile Londraya hareket etmiştir. 
beraber B. Piyerlo yeni kabineyi teşkil kere eylemiştir. Muhtelif Fransız vila - edilmiştir. Mühim mikdarda sill\lı ve YEMEN IMAMJNIN OCLU 
vazifesinden feragat etmemiş ve akşam ~:ı;dlll!!!Mııı!ll!M•~~fWll.\tı.A:0:..2"'.LL..!t'.!~ yetlerine tevzi olunan sivil ve askeri mühimmat müsudere edilmiştir. Mev- Faris, 18 (Ö.R) - Filistin konferan• 
gazete('ilere şu beyanatta bulunmuştur: ı rnsıne anlatıım. Kral bugim nıuhlcıı Bununla beraber B. Piyerlo kralın mülteciler 150 binden fazlıı olup arala - kuflar, muhtelif suikastlard11 bulunmak- sında Yemeni temsil eden Yemen ima-

cKral tarafından kabul edildim ve si- si asi 'yeti ri kabul ederek kendi.. l kendisini kabinevi kil vazife~inden rında 11 bin varalı v vanl& 8 h. ı. ~··-·-""~'t'Esı AU>.ll.N'-''"" " • u-ı~-ı,. .. ~ı •• _p..,_ "-'~ "'"·1
•- --·-•..Jt-

laup11uı..1 • U••""" o ..,uı.~.T'"'b ........ -o t3kslml 23 45.24 Son ajans haber en ve ya -ı TELGRAF ADR : 
clım merkezine kaTşılık 2 75 7 eczane 1 31 ve 938 senelerinin 5 - Reşat Erer Keman . 


