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Cümh11riyetin ve Cii.mhııriyct eserinin bekçisi, 3abahları çıkar siya.!i gazetedir 

Çok zengin hediyeler 
J,tiralt talaldhnı el ildn-

lanmla okayuna2 -1 
Y eni Aıır Matbaasında Buılmııtır. 

Yarın yurtda intihap vardır ... 
Seçime sabah başlanacak 
lzmirliler reylerini inkılap partisinin 

namzetlerine verecekler 

Suriyede Kürtdağındaki isyan hareketi geniş-

.d. Atıf lnan 

Dünya 
J\11üvacehesinde .. 

----~·---
Gençliğimize düşen 
vazifeler çok ağırdır 

--tt-
ŞEVKET BİLGİN 

-----------------------------------------liyerek çok tehHkeli bir mahiyet almış , ____________________________________ ___ 

Asileri muhasara • 
ıçın ... • 

Dün ilk intihap konuşması bay Atıf 
İnan tarafından yapılmıştır 

Müstalıil mebuslulılar için intihap teftiş heye
tine ilıl müracaat vulıubulmuştur •• 

Mebus intihabatrnın son safha. mal ve neticeleri alınmış olacak
rma ait hazırlıklar da dün akşa - tır. ·ikinci müntehip seçiminin, 
ma kadar ikmal edilmiştir. Yarın Parti başkanlığınca tesbit edilen 
sabah lzmirde ve vilayet kazala- zamanda ikmali için icap eden 
rında ikinci müntehipler seçimine tedbirler alınmlf ve alakadarlara 
başlanacaktır. ikinci müntehip se- direktifler verilmistir. 
çimi lzmirde yarın akıama kadar, Dün vali ve parti ~kanı B. Fazli Gü
/zmir vilayeti kazalarında Per- Jeç'in iJtirakiJe toplanan teftit heyeti bazı 
ıembe günü ak,amına kadar ~k- - SONU 3 ONCO SAYFADA -

-

işçi sigortası 
Ştayn tktısat vekaleti 
,Jle temaslarına 
bafladı-
/zmire de gelecek 

Ankara, 13 (Hususi) - İşçi sigorta 
idaresinin kurulvıası için ihtısasın
dan iştifo.de edilmek Uzere memleke
timize .davet olunan ve buraya ge
len Milletler Cemiyeti mesai bürosu 
direktörü Ştayn bugün İktısat veka
letinde temaslarına başladı. 

Mütahasşıs işçilerin sosyal yardım 
vaziyetlerini tetkik için mtihtelif iş 
bQlgclerini ,gezecek, bu meyanda İz.
mire de gidecektir. 

~------' 

Pazar günü öğleden s~nra başlıvan lırtına karada 
ve denizde bir çok tah!_ibatı mucip oldu 

Allah kerim motörü battı. iki tayf ası 
bir tahtaya sarılarak kurtuldular 

---~·---

Fırtına yüzünden 
bir otobüs 

devrildi 

Fransızlar hududumuz. 
dan geçmek mi istemişler 

Şamda araplar bir trene biniyorlar. 

istanbul, 13 (Hususi) - Suriyeden Ayni hnber]c.re göre hududumuza ya 
gelen haberlerde Kürt dağında çıkan is- kın olan Kürt dağında faaliyette bulu. 
yanın gittil~e gcnişliyerek tehlikeli bir nan asileri muhasara etmek için Tür)( 
mahiyet nldıf,rı, Fransız kumandanlığı- hududundan geçmek lazım gelmektedir., 

nın tenkil kuvvetlerini alelacele yardım- Hnleptcfı gelen telgraflarda asileri ten• 
cı fm,·vetlcrlc takviye etmiş olmasına kil etmek maksadiylc Fransızların hu· 
rağmen vaziyete hakim olmadıklnrı biJ- dudnmuzdnn geçmesine müsaade cdil-
dirilmektcdir. - SONU 4 ONCO SAYFADA -

A~ledilen Slovak baş
vekili Tisso Berlinde 

bir A!man 
çalışıyor 



SABIFE2 

FIKRA: 
••••••• 

Dariişşafaka 
Şin..; REVI 

\1cmleketin en eski i)im müesseselerinden Darü~fakanın altmış altıncı yılı 
münasebetiyle evvelki gün mezunları bir toplantı yaptılar ... 

Pek sammı.İ bir hava içinde e.ki günler anıldı. Talebenin hayatı yeniden 
canlandı. Kıymetli müeaeaenin geçirdiği safhalarla bugünkü vaziyeti konu
t uldu .. 

Senelerdenberi müşfik ellerini vatanın öksüz ve yetimlerine uzatan ve on
ların her birerlerini ilim ve kültür hayatında memlekete en nafi, en gayyur ve 
çalışkan bir uzuv yapan bu kıymetli müessese, bütün Türk birlikleri gibi 
mütevazi bir sekilde çalışıyor. Onun eski tarihi merhum Ra.sim'in dilinde 
ya,ar. 

« Koynunda yeıitmi§ nice kıymetli z:ekilar " 
« Salih Zeki'ler, Mehmet Emin,ler ve Safa'lar » 

Gibi daha nice mümtaz eimalanmız o çahdan feyiz aldılar. 
Yokııulluk ve imkansızlıklara karşı ilim yolunda sönmek bilmiyen cehd ve 

gayretleri kamçılayan bu gibi müesseseler, Türk bünyesine en verimli inktlAp
ları kazandırırken düşüneceğimiz tek ~y her itibarla onlaTın çok daha fazla 
korunmasıdır. 

Darüşşafaka ayannda memlekete ilk kültür tohumu saçan öğretmen okul~ 
lan bu kabilrlendir. 

Anasız, bab.:.aız1ann haddi hesabı mı var?!.. Hepimizi hüyüten. yetiştiren 
bu vatanın fedakir ve rahmanı son!uz eli değil midir? 

Hele feyiz aldığımız kaynakları hiç olmaz.sa senede bir defa olsun anmak, 
ve onun tatlı geçen senelerinde kendimizi bir defa daha bulmak ne hoştur. 

Geçen her gün bizi çocukluğumuzdan uzakl"fl.trıyor. Hele harp ve imkiin
sızltklar içinde yetişmiş bir neslin yeniden çocukluğa, yeniden geçen günlerini 
anmaia n~ büyük ihtiyaçlan var .. 

Büyüdükçe günahlar, büyüdükçe azaplarımlZ bizimle büyüyor. Mazinin 
tatlı hatıralarında yıkanmak atiye büyük ve sarsılmaz cesaretler temin eder. 

Yetişme aafhalarımız düşünülürse bu kutsal yuvalara şükran borcumuzu 
ödeyememekten korkarız. Onları anmak yapacağımız hamlelere bir de:.tek 
olacaktır. 

Kursakla.rımızda, kanımızda, hala o mulcaddes yuvaların hareket ve hayat 
bağışlayan fasulyeleri duruyor ... 

Şinasi REVl 

Ayşe 

Hazin 
Münevver} in 

Hayatı 
''Beni sokakta 
yalvaran Ayşe, 
dığı kara yazı 

Diye blrakmayın!.,, 
bahtsız alnına yaz
çilesini çekec~kti ... 

- 6 •• 
Namusunu, ümidini ve her şeyini alıp 

giden trenin boş bıraktığı çelik raylara 
bqını vura vura ağlıyan, hınçkıran Ay
aenin yanuıda biri peyda oldu. 

- Kalk kız .. ne ağlıyorsun? 
Ayşe, yaşlı gözlerle kendisine böyle 

hitap edene baktı. Bu cmerhametli 
adam• ın cmerhametli arkada~ı> idi. 

Evi boşaltmağa gelenlerin arasında 

Ayşecik onu görmüştlL 
Zavallı kız, bınçkırıklarıru kesme -

den: 

YAZAN: ÜÇ YILDIZ 
ka nereye gidebilirdi. 

Ama orıda dayak varmış .. iş varmış. 

hakaret varrruş ... ve m('!'hamPt yokmuş .. 
sevgi yokmuş .. . 
Ayşe bütün bu kötü varlıklara ve kö

tü yokluklara artık razı idi. 
Üveyi anasının şefkatsizliğini insanla

rın sahte merhamet ve sevgilerin~ ter~ 
cih edecekti. 

c:::: -·-----

iR H BERLERi 
uara 

---t?---
Yabancı memleketler
den getirilecek eşya 
hakkındaki kararname 

--.&-
İzmir fuanna getirilecek yabancı 

memleket eşyası hakkındaki kararname 
Fuar komitesine tebliğ edilmiştir. Ka
rarname aynen şöyledir : 

Madde 1 - 1939 İzmir Enternasyonr,J 

Bir Jsveç heyeti geliyor 

Gencik tepede Arkeoloji 
tetkikleri yapılacak 

Ayaklı mabedi haftiyatına lsveçli
ler biiyük Önem veriyorlar 

fuanna teşhir edilmek üzere getirilece!< 
ve Fuarın devamı müddetince satılacak Müze müdürü bay Salahettin Kanta:..· ması mukarrerdir. 
mallar memlekete 5 temmuz 937 tarihli dün Selçuğa gitmiştir. Efes haı-abelerin- Geçen seneki hafriyatta Karya ınede
ve 2(7005 sayılı kararname hükümleri de temizlik işlerine başlanmıştır Bele..; niyetine ait bir çok eserler elde edilıniş
dairesinde ithal olunur. MezkOr 5 tem- mozolesi de temizlenecek ve mükemmel ti. Ayaklı mabedi şimdiye kadar çok iyi 
muz 1937 tarihli ve 2. ·7003 sayılı karar- bir bale ifrağ edilecektir. muhafaza edilmiş bulunduğundan etrafı 
name hükümlerine nazaran memleket.> Efes harabelerinde Mendres Manisası temizlenecek ve mevcut eserler restore 
ithali caiz olmıyan mallar fuarda yalnız kapısından Kızlar jimnazına kadar oto- edilecektir. 
teşhir edilir, fakat me=ılekete sokula- mobil yolu açılacak ve ziyaretçiler ha- Kargıcak yaylasında Zeos mabedinde 

rabeleri otomobille dolaşmak iınkanıııı de hafriyat yapılması mukarrerdir... ismaz. 
Madde 2 - Fuara bizzat veya namı- elde edeceklerdir. veçli profesör Personun iddiasına göre, 

na harekete salahiyetli yerli bir firm.1 GENCİKTEPE HAFRİYATI Karyalılar Milattan öncesi ilk olarak 
tarafından temsil edilmek suretiyle işti- İsveç veliahdı Giistav Adolfun hiına- kurdukları Kinos medeniyetini Giridd 
rak eden ecnebi firmalar tarafından b!- ye ve riyasetinde bulunan ve geçen sc- götürmüşlerdi ve Yunan medeniyetinin 
rinci madde hükümleri dahilinde ve fu- ne Milasta Genciktepede hafriyat yapan esası burada başlamaktadır. Yunan me
ar talimatnamesinde yazılı esaslara uy- İsveç arkeoloji heyeti ~rofesör Perso- deniyetinin bu medeniyetten doğduğu 
gun olarak te~hirden sonra memlekete nun reisliğinde yakında Izmire gelecek- iddiasını profesör, İsveçte vercliği müte-

ithal olunacak mallar bedeline hasredil- lir: addit konferanslarında belirtmiştir. 
mek üzere ticari ihtiyaçlar merarund.ı lsveç arkeologları yine Genciktepede İsveç heyetinin geçen seneki hafriya
yüz bin Türk liralık serbest dövizin 939 hafriyat yapacaklardır. Ayrıca Evromos tı, B. Salahettin Kantarın komiserliği 
İzmir Enternasyonal fuarına tahsisi ka- (Ayaklı) mabedinde de hafriyat yapıl- altında yapılmıştı. 
bul edilmiştir. İşbu yüz bin Türk liralık 
serbest döviz teşhircilerin iştirak derece
lerine ve teşhir ettikleri malların nevi 
ve ınahreçlerine göre Fuar komitesi ka
rarı ve Fuar hükiimet komiserinin tas
diki üzerine, üçüncü maddede yazılı is
tisnalar haricinde, beher teşhirci için en 
çok iki bin Türk lirasını geçmemek üze
re tak.<ıim ve tevzi edilir. 

Madde 3 - İkinci madde ınucibinr·e 
yapılacak serbest döviz taks.iın ve tevzi
atından : 

a) Türkiye Cümhuriyet Merkez ban
kasındaki klering hesaplarına nazaran 
alacaklı bulunduğumuz memleketler 
men~H ınallar, 

b) Aramızdaki klering veya benzeri 
anlaşmalarında sergi ve panayırlard.1 
teşhir <>dilecek ve satılacak mallar be
dellerinin tarih sıra.ı haricinde serbe:it
çe tesviye edileceğine dair umumi hü
küm ihtiva eden memleketler me~eli 
mallar veya böyle bir hüküm ihtiva et· 
mek1c beraber bunun için muayyen hir 
mikdar tasrih e<lilmiş ise bu mtmleket
ler menşeli malların bu mikdar dahilin
de kalan kısunları, istifade edemezler. 

-*TAYİNLER 

Yeni Asır 
kupası 

Pa1.ar günü başlıyacağını yazdığunı.z 

•Yeni Asır kupası• müsabakaları şid

detli yağmur yüzünden yapılamamıştır .. 
Önümüzdeki hafta başlıyaeak olıuı milli 
küme maçları dolayısiyle de yakın bir 

tarihe taliki mümkün olınadığuıdan, 

•Yeni Asır Kupası• müsabakalarına bi
lahare bildireceğimiz tarihlerde başla
nacaktır. 

Şehrimize gelen Aydın ve Nazilli ta
kımları maç yapamadan memleketleri
ne dönmüşlerdir. 

-*
Bir öğretmene 
ikramiye verildi 

Klerin~li 
Memleketlerden 
getirilen mal be
delleri hakkında 

bir tamim 
Kleringli memleketlerden getirilen 

mal bedelleri hakkında Maliye vekaleti 
aşağıdaki tamimi yapmıştır : 

1 - İktısat vekaletinin Başvekaletten 
havale olunan 28 - 1 - 938 tarih ve 981 
numaralı yazı üzerine bedeli kleringe 
ithal edilmek şartiyle getirilip teahhüt
name mukabilinde gümrükten çıkarılan 
mal bedellerinin tediyeleri sırasında ge

İsteği üzerine tekaüde sevkedilen İz- rek ita emirlerine merbut Banka cet
mir Yıldırım Keıruılbey okulu baş öğ- vellerine ve gerekse bono tanzimini mu
retıneni Osman Özyurda, fiili hizmeti 30 tazamnun tahakkuk bordrolarına taah
seneden çok olduğundan ötürü 1683 sa- hütnamelerin tarih ve numaralariyl~ 

yılı kanunun 58 inci maddesine tevfi-1 ıni.kdarırun gösterilmesi ve bu taahhü!
kan 1176 lira ikramiye verilme;,i muvn- !erin ödenmesi hususunun takip edilme
fık görülmüştür. Vekalet, bu paranın si lüzumu 10 - 3 - 938 tarih ve 52208/8 
hususi bütçeden verilmesini vilavete bil. 3799 numara ile tamimen tebliğ olundu-

.z -= 

Dünya 
~1üvacehesinde .. 

---·:r---
Gençliğ.mize düsen 
vaziieler çok ağırdır 

-{;.<;-
ŞEVKET BiLGİ!. 

- BAŞTARAFI 1 tNCI SAYFADA -

bir gençliğe emanet edildiğini, yeni 
yetişen neslin yaratıcılıkta tükenmez 
bir kudretle mücehhez olduğunu 
gönnek istiyoruz. 

Bilgisine, şuuruna, sinirlerine ha
kim bir gençlik bütün ümidimizdir. 

Onun kendinden evvel gelen fani 
gençlikler gibi kendisinden sonra 
geleceklere azametli eserler bırak..ı
cak bir karakterde olması 13.zımdır. 

Türk gençliği dünyanın gidişini 
adım adım takip etmeğe mecburdur. 

Başkaları neler yapıyor, nasıl çalı
şıyorlar? 

Bunları gözden kaçırmadıkça en 
baş döndürücü terakkiyata bile ayak 
uydurmanın müşkül olmıyacağına 
kaniiz ... 

Gençlerimizin fıtri zekasına gü
veniyoruz. Bu zeka ve istidadın her 
sahada kendini gösterebilmesi çok 
çalışmağa, mesafeleri yıldırım süra 
tile katedecek kadar çalışmağa mü
tevakkiftir. 

Dünya muvacehesinde gençliği
mize düşen vazifeler pek ağırdır. Zi
ra Türk gençliği bütün yakın şark 
milletlerine güzel örnekler vermek 
mevkiindedir. lnkılabımızın azametlı 
eserlerinden bir çok milletler istifade 
etmiglerdir. Bir zamanlar medeniye· 
!İn be§iği olan topraklar şimdi me
deniyetin köprüsü olnluştur. Fakaı 
asıl hedefimiz bu toprakları yine me· 
deniyet fışkıran ve dağıtan topraklar 
haline koymaktır. Gençlikten bekle
diğimiz de budur ... 

ŞEVKEr BİLGiN 

1 ı ''77// ././ L.//T.7:L7.iTLZ/7777=-

A r asır a 1 
Y.//,rzz;o:z./.;- · 7. 

Benzin, tekerlek 
ve felek 
--0--

Yazaıı: ECZACI KEMAL K.AKTA.Ş 

- Gitti .. gitti. . 
Diye inledi. 
- O gitti ise... biz varız .. 
Evet.. o vardı ... onun gibileri. .. ona 

benzerleri bu cemiyet içinde pek çok -
tu. 

Üveyi anasının dayakları ona insan
ların riyaldir okşamalarından <hha az 
ıstırap verecekti. Bunu o .. . bu küçü -
cük yaşının küçük tecrübesi ile anla -
mıştı. 

Tırpan yemiş bir saz gibi bükük boy- Kemalpaşa kazası orman ınühendhi 
nu ile takunyalannı sürüye sürüye gi - Abdi Parksız, Kızılcahamamdaki iki nu. 
diyordu. maralı orman tahdit komisyonu iizalığ1-

Mahallenin hovardaları, onun, «giden na tayin edilmiştir. İzmir mühendisle
adam• m evinde ckapatma• olduğunu rinden Cevat Cansoy 35 lira maaşlı ikin
çoktan duymuşlardı. ci sınıf orınan mühendisliğine terfian ta-

dirmiştir. · ğu halde bu tebligat münderecatına ria-

--*-- yet edilmediği cereyanı muameleden ve 

AT Y ARJŞLARJNA Cümhuriyet Merkez Banka.'UlUJ1 işarın-
dan anlaşılınıştır. 

Benzini bu asırda bilmiyen kaldı mı 
dersiniz .. İnsanlara su kadar yakın bır 
ikinci mayi nedir diye sorulsa hiç şüp
hesiz her ağızdan benzin kelimes; çıka

caktır. Benzin bugünkü dinamik med<'
niyetin tabir caizse iibı hayatı oluyor ... 
Bir bardak benzin ile bir bardak suyu 
yanyana ayni derecede sallıyarak bıra
kacak olursanız su ile kar" karşıya bir 
müddet sallandıktan sonra suyun, bar
dağında rakitleştiğini, fakat afacan ber
zinin ıınıa hoplayıp zıpladığını neden 
sonra dw·ulduğunu görürsünüz .. Bu oy
nak mayiin içinde ne kadar büyük kud
ret ve enerji bulunduğunu düşünüyoc 

Ve bu cemiyet içinde nasibi coyun -
cah olan genç kız alnının kara yazısına 
tabi olmaktan başka bir şey yapamazdı. 
• O yolun yolcuları• hep, hep bu kara 
yazıdan şikayetçidirler. Onların en bil
~·iik dua ve temennileri hep şudur: 

- Allah, kimsenin yazısını kara et -
mesin .. 

Fakat içlerinde kendi hayatlarına ken
di elleri ile kapkara bir yazı yazanlar 
da pek çoktur. Onlar kendi hataları ile 
dü. tükleri bu kötü yolun tesellisini sa
de<:e <kaderin• insafsızlıl;rında bulurlar. 
Ayşe ise böyle değilcli. O tam cka -

den in ve <insanlarım bir kurbanı ol
muştu. Alnına kara yazıyı kendi değil.. 
insanlar yazmışlardı. 

- O gitti ise ... biz varız!.. 
Heritın bu sözleri cyalıı.ız> kalın!§ Ay

şenin kulağına bile girmedi. Gözlerini, 
kaybettiği ismet ve bekAretinin yeg§.ne 
kıymetini ~ıyan basma entarisinin 
etekleri ile sildi. Takunyaları ayağına 
geçirdi. 

Istasyondan şehrin yolunu tuttu. 
Herif hala arkasından geliyor ve ona: 
- Kız .. nereye gidiyorsun? 
Diyordu. 
Evet.. nereye gidiyordu. 
Bu vaziyet içinde zavallı evinden baş-

incir ihracında 
kullanılan zembiller 
İncir mahsulümüzün ihracında kulla-

nılan ve 1499 sayılı gilrnrük tarifesi ka

Bunu yalnız mahalle hovardalan de - yin edilmiştir. 
ğil, Ayşenin babası da duymuştu. Fakat * İzmir Kız öğretmen okulu bu yıl 
o, kıı.ıru elinden tutup çekecek.. onun ~ezunlarından Saadet Yazıcı, Urlanın 
ismetini berbad eden adam hakkında şi- ~~k okulu öğretmenliğine tayin edıl-
kAyette bulunacak yerde : miŞtir. 

- Benim öyle evladım yok... * Hukuk mahkemesi zabıt k&tiplerin-
Demişti.. den Ahmet Kemal Orant Kula icra me-
- Beni dövün ... dayaktan öldürün .. murluğuna terfian tayin edilmiş ve ye-

Fakat sokakta bırakmayın!. ni vazifesine başlamak üzere İzmirden 
Boşuna yalvarma Ayşe! Onların te - ayrılmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lakktleri senin •namussuzluktan• kur- E Ge/~nler, Gidenler E 
tulmak için olan bu feryatlarını duyma- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ğa müsait değil.. Çırpınmaların fayda - Aydına giden Trabzon say lavı Sırrı 

sız ... İstediğin kadar: Day dün İzınire dönmüştür. Balıkesir 
- Beni sokakta bırakmayın!. mebusu Hacim Muhittin Çarıklı Anka-
Diye haykır .. yalvar. Feryadını yalnız radan gelmiştir. İstanbul Merkez bank 

kendin duyacaksın.. Bu sağır insanlar müdürü Sait, İzmir Merkez bani< ikin
cemiyetinde seni elinden tutacak, ko - ci müdürü Niyazi Ankaraya gitmişler
ruyacak .. kurtaracak kimse bulamıya- dir. 

Nisanda başlaNyor 2 - Pek mühim olan bu işin ciddi

İlkbabar at yarışlarının iki nisan pa- yetle ta.kip edilmemesi hakikatte bedcl
zar günü başlıyacağı şehrimizdeki ala- !eri ödenmiş bulunan taahhütnameler 
kadarlara gelen haberlerden anlaşılmış- muhteviyatının resmen neşir ve ilan 
tır. edilmekte olan haftalık klering taahhü
Koşular programı henüz, Yari§ ve Is- dat cetvellerinde tediye edilıneıniş gc;. 

Iab encümeninden gelmemlştlr. Yarışla- rünmesi ve alacaklı memlekete karşı 
rın dört hafta devam etmesi mukarrer- borcumuz olmıyan mebaliği ihtiva el-
dir. mesi gibi neticeler tevlit ve klering ınii-

--*-- zakerelerini işkal etmektedir.. Bundan 

Kubilay ihtilali başka Iebiınize serbest döviz farkı ve
ren kleringli memleketler vadeli borcu-

iki nisana kaldı.. muzun fazlalığını ileri sürerek serbest 

Mebus intihabı faaliyeti dolayısiyle döviz vermek istememektedirler. 
geçen sene 21 mart tarihinde Menemen- Binaenaleyh memleketimiz iktısadiya
de yapılan Kubilay ibtifalinin bu yıl iki tının inkişafı için masruf mesainin sey
nisan pazar günü yapılması Partice ta- rini bozan bu netkelere kat'iyyen mey
karrür ettirilmiştir. O gün İzmirden ve dan verilmemek için; 
Minasadan Menemene hususi trenler A) - Hazine muhasipliğine tevdi edi
tahrik edilecek ve Kuhi!Ay abidesi önün- lecek ita emirlerine merbut tahakkuk 
de gençlik tezahürleri yapılacaktır. müzekkereleriyle Banka cetvellerine ve 

caksın .. 
Ve sen ... bu cemiyette, cemiyetin 

kurbanı olanlar arasında tek ... değilsin. 
Sana benzerler, senin gibi olanlar .. 
uçurumun kenarında .. 

r bono tanzimini mutazammın bordrolara 
7Zil'!ZJ!'77"7/Z.:/777?7"/77ZZ72./.~~· .. E!l" .. ~a*+'!lll'~>.aı•~ ...... 111111 •. 

Daima içtimai ve ahWô mevzuları ihtiva eden filimleri gösteren.. tediyatın taahhütname ile alakası olup 

- Aman ... kurtarın .. düşüyorum .. 
Diye yalvarırken bellerine insafsız ve 

vicdansız tekmelerle yuvarlananlar hiç 
te az değil... 

KEMALPAŞADA 

Sarhoşluk yüzünden 
bir cinayet oldu.. 

• • • • olmadığının derci ve a!Akası varsa taah-

K UL- TUR-PJ\RK hütnıımelerin muhteviyatı ile tarih ve 
numaralarının ve taahhütnameıun Cüm-
huriyet Merkez Bankasının hangi şubc-

s /• N E M A s sine hitaben verilmiş olduğundan behe-

/ 
mehal işaret edihnesi ve taahhütname 
muhteviyatının her hangi bir sebeplo 
klering haricinde ödenmesi veyahut hiç Yiııe bu lıafta ailevi bir mevzudan alınmış son dere<ede nefis iki filim 

takdim ediyor .. 

SEVGİLiDEN GELEN 
bir suretle tediye edilemiyeceği tahak
kuk ettiği takdirde keyfiyetin derhal bir 
mektupla Cüınhuriyet Merkez bankası
na bildirilmesi icap eder. 

nununun beşinci maddesinin muaddel Evelk.i gece saat 21 sıralannda Kemal
onuncu fıkrası mucibince muvakkat mu- paşada.~üessif bir cinayet olmuştur. Ka
aflık suretiyle ithal edilecek olan zem- zanuı Oren köyünden Mehmet Ali oğlıı 
billerin çuvallarda olduğu gibi ihraç Mehmet Selçuk. a}·ni köyden Çolağın 
müddetinin iki seneye çıkarıldığı ve bu İbrahim namınc .ıki şahısla kavga ettiği 
iki senelik müddetin bu kararın Resmi sırada, fazlaca sarhoş bulunan İbrahim 
gazete ile neşredildiği tarihe kadar it- hAm.il bulunduğu tabanca ile ateş ede· 
hal edilmiş olup henüz bir senelik ih- rek Mehmet Selçuğu ağır surette yara
ı·aç müddetini doldurmaınıs olan zembil- Iamıştır. 

(LE MESSAOER) 
Kendisini her kesten üstün ı:örıne neticesi elindeki işi kaybeden bir ada
mın hayatı miiddetince ıstırabı, uzun müddet ailesinden ayn yaşaması 

neticesi h&sıl olan elim vaziyeti gösteren bu giizel filim 

.J_~AN P. _AVMONr - .JEAN OABIN Gaby Mof'ley 
gıbı Fransız sınema halkının en namdar artistleri tarafından temsil edilmiştir 

AYRICA: 

BARONES VE UŞAGI 

3 - Bu tamimin alAkadar memurlara 
da tebli8i ile mUnderecatının harfiyen 
tatbik edilmesinin teminini ve bu işin 
ifasında görülecek en ufak bir noksan
dan dolayı müsebbiplerin mesul tutula
cağı bir kerre daha tebliğ olunur. 

---111---
Mücadele tahsisatı 

Bumava Mücadele istasyonunun çalış
malarını kolaylaştırmak üzere istimlak 

musunuz? 
Dikkat ederseniz benzin dünyada en 

çok tekerlek, pervane mihver gibi dai
releri çevirmeğe merak etmiştil' .. Uzvi 
kimyada daire şeklinde yazılan formülü 
ile benzin devri sırufını ortaya atmış 
şina.inin içinde yeni bir alem meyda1ill 

getirmiştir. Me>;lıur kimyacı Kekü!.., 
benzinin böyle tekerlek şeklinde yazıl
masını gördüğü vakit acaba bu oynak 
mayiin yirnllnci asırda tekerlekleri, 
mihver ve daireleri çevirerek asrın me
deniyetini parmağına dolayıp fırıl fırıl 

döndüreceğini tahmin etmiş ıniycli? 
Ne güzel söylemişler : •Ey felek ki

mine kavun yedirirsin kimine kelek ... • 
Benzin releğin çarhından mihverler, 

daireler, tekerlekler çe.irmeğe başla

mış kimine bombalar, toplar, zehirli gaz. 
lar atarken kimine scr\retler, şerefler 
serpmiştir. 

Kimyaeırun elinde dönen formillüylc 
teorik daireler çizen benzin teknisyenin 
tekerleğini çevirmekle iktifa etseydi ne 
iyi ederdi. Feleğin çenberini çevirmek 
nene gerek a benzin .. Sana su gibi alı' 
olmak gerekti.. 

MANİSA 
Halkevinin Turgutlu 
Halkevinde verdiği 
temsil .. 
Turgutlu {Hususi) - Cumartesi g" 

eesi Halkevi konferans salonunda, Maıu 
sa Halkevi temsil kolu tarafından .Kön 
piyesi temsil edilıniştir. 

Çok güzel olan bu eseri muvaffakı· 
yetle temsil edenler seyircilerinin sık ve 
sürekli alkışlariyle takdir edilmişlerdir 

····································••••\• : ÇOCUK Jayetcnahi bir harinedir .. : 
~Onu sev! .. Scvilmcğc \ 'C bakılm.ağa E lere de teşmil edilmesi ve keyfiyetin ik- Yaralı derhal hastaneye kaldmlaral< 

t t vek5.letine de bildirildiği Maliye tedavi altına alınmıştır. Suçlu Osman 
\ekilli"inden len 23279 - 20 - 4747 sa- oğlu İbrahim kara, Kemalpaşa zabıta-

ANNA lJELLA • WİLİAM POVEL ... 
tarafından temsil edilmiş son derctede eğlenceli biiyiik komedi ... 
İLAVETEN" : FOKS JURNAL. 

'l edilen bina ve araziye ait 3000 liralık 
mücadele tahsisatı dün vilayete gelmis- S muhtaç yavrular için yılda bir linı E 
tir. İstasyonun tE'<'rübe tarlasında b;ı S ver çocuk Esirı:emc kumnıuna üye E 
sene tütün ha talı klan il.zerinde tecril_I E ol!.. : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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·TELGRAF H~BERLERi 
Seçime sabah başlanacak 
lzmirliler reylerini inkılip partisinin 

namzetlerine verecekler 
- BAŞT ARAFI 1 INCt SAYFADA - meşgul olmak elbette yurdseverlik bor-

cu sayılır.~ 

1 

Fırtına 
* lstanbulda da 

tahribat yaptı 
İstanbul, 13 (Hususi) - Gece yarısın

<Jan sonra başlıyan fırtına, şehirde ve 
denizde ufak tefek tahribat yaptı.. Bir 
çok dükk!nların levhaları uçtu. Liman
daki hasarat ehemmiyetsizdir. Bugün 
öğleye doğru hava biraz sakinleşti. 

Knradenizde fırtına devam ediyor. 
Beklenen vapurların ekseri-;i henüz li
manımıza gelmemişlerdir. 

---•·---
Tuna köprüsü 

tarassutta 
Prag 13 (A.A) - Bu sabahtan itiba-

alUIJPE S 
.SAHIFE J 

Maverayı Erdün isyanı 
Asiler tayyarelerle tenkil edildiler 

Hayfa 13 (A.A) - Maverayı Erdünde vukubulan muharebe es
nasında ölen asilerin miktarı 4S kişidir. Tayyareler bu muharebede 
büyük bir rol oynamışlardır. Üç muhtelif filoya mensup 15 tayyare 
asileri bombardıman ettikten sonra mitralyöz ateşi altına alarak bun· 
lan şimal istikametinde ricate icbar etmişlerdir. 

Londra hazırlanıyor 
Fransız Cümhurreisinin ziyare ti 

kararlar ittihaz eylemİflİr. hmir vilayeti- Hatip bu mukaddimeden sonra Cüm
llİn belediye seçiminde olduğu gibi me- huriyet Halk partisi namzetlerinin istis
lııaa seçiminde de en ön saf da yeralmaaı 1 nasız ve pürüzsüz bir şekilde halkın iti
" tek rey hariç kalmamak üere bütün madına layık olacağını bu nokta üzerin
Htandatlann intihap hak ve vazifelerini de tereddüdün aklıselimin hakimiyetin
Japmalannı temin yolunda bazı kolay- den, Türk milletinin tarihi bir hakikat 
hklar ibdaı edilmİftir. halinde müspet olan takdirkarlığından 

lak bir misali olacaktır. Bütün dünyada 
hüküm süren kararsızlık, ayrılık, ina -
mşta tereddüd kusurlannın milli bUn -
yemizde yer bulmaktan uzak olduğunu 
tflze bir itimat ile tevsik etmiş olacağız. 
Millt bünyemizde mütekamil bir şuurun 
hakimiyetini bir daha ispat etmiş olaca
ğız .. 

ren münaltalat durdurulmamıı olmakla m .. b t. 1 ı b .. .. k t db. l 
beraber Tuna köprüsü sıkı bir tarassut , U03Se e ) e 3 IDaO UYU e Jr er 

Her medeni Türk çocuğu, inkılap par- şüphe etmek olacağını tebarüz ettirdik
lisinin tesbit ettiği ikinci seçicilere reyle- ten sonra demiştir ki: 
rini tereddüt ebneden ve seve seve ve- ~Cümhuriy;t Halk partisi ... bu üç ke-
aııecel<lerdir. 1ime içinde büyük bir tarih, istiklali * kanla yoğrulmuş bir millet, huzur ve 

Vilayetimiz.in heT tarafında intihabat emniyeti kahramanlık ile kazanılmış bir 
faaliyeti bararetJenmiştir. C.H.P. ikin- yurd ifadesi vardır. Bu üç kelimede 
ci müntehip namzetleri ilan edilmiş ve kaybedilmiş bir yurdu yeniden kaza -
1Jiııe parti tarafından seçilen hatipler in- nan, sinesine imha hançeri sokulmuş 
tihap mevzuu etrafında konferanslarına bir milleti yeni bir hayata kavll§turan, 
başlamışlardır. Dün Kültürparkta Ilyön- hayatı tarihten silinmek istenen bir mil
bırul azasından Esnaf ve Ahali banka- Jete yeni tarih yaratan bir enerjinin aza
sı müdürü Bay Atıf inan ilk konuşmayı meti var .. 
ppmış bu konuşmayı hoparlörler şeh - Bu üç kelimede varlığı, beşeriyet ta
:rin her tarafına ·yaymıştır. Büyük ala- rihine şimdiye kadar tanınmış kudret -
b ile dinlenen bu konuşmanın mevzuu lerin üstünde bir kudret tanıttıran Ata-
C.H.P. ana prensiplerinin izahı idi. türkün MernşumUJ azametinin ifadesi 

Hatip sözüne şöyle başladı: vardır.> 
cMuhterem lı.mirliler, aziz yurddaşla- Atıf Innn inkılap safhalarını, inkılap 

nm, prensiplerinin mana ve şümulünü bun-
Bugünlerde çok haklı olarak hepinizi !arın Türk bünyesine uygunluğunu çok 

meşgul eden yeni mebus seçimi dolayı- beliğ bir şekilde izah ettikten sonra sö
Biyle bir konuşma yapmak için huzuru- züne şiiyle nihayet vermiştir: 
nuza çıkmış bulunuyorum. Yeni mebus cAsil Izmirli, yeni seçimde Cüınhuri -
9eçimini hepinizi meşgul eden bir iş ola- yetçiliği, halkçılığı, milliyetçiliği, devlet
:rak t~lakki etmekle söze başladım. Baş- çiliği, layıkliği ve inkılapçılığı Türk 
ka türlü telakkiye zaten imkan tasavvur cümhuriyelinin ve Türk milletinin malı 
edilemez. Çünkü en eyi şıarı yurdese - yapan Cümhuriyet halk partisi namzet -
verlik, tarihin kendisi için tanıdığı en leri için reyini kullanırken bütün bir 
~ki vasfı milliyetperverlik olan Tiirk millet hayatını, inkılap ve istiklfıl a;ıkı
milleti için, millet mukadderatını elin- nın faziletli neticeleriyle dolduran Par
de bulunduran bUyUk Millet Meclisine tiye ispatını göstermiş olacaksın .. Bu 
aza seçimi yapıldığı zaman bu işe layık inanış dünya milletleri karşısında birli -
olduğu ehemmiyeti atfetmek, onunla ğimiı.in, bütünlüğümüzün yeni ve par-

Fransız mebusanı 

Bilerek, inanarak bağlandığımız Ata
türk idealinin arkasında, mamur bir 
yurdda, huzurlu, refahlı, sulhperver bir 
millet olarak yaşamak emelinin peşinde, 
Atatürkün yolunda, ismet Inönünün 
izinde, milletin makus tfiliini yenen, mil
leti saadete götürecek yolda şimdi bize 
baş olan milli Şefin emrinde vahdetle, 
muhabbetle yürüdüğünüzü bir daha 
ilan etmiş olacağız. 

c.Aziz lzmirli! 
Şimdiye kadar vahde1le, temiz bir 

duyguya ve anlayışa dayanan inanışla 
yaratılan ve y,aşatılan eser meydanda .. 

Hür, müstakil, kuvvetli bir Türkiye 
Cümhuriyeti, şuuriyle, gururiyle · ba~ı 
yukarıda, havadan, denizden, karadan 
gelecek her tehlikeden göz kırpmadan 
bir Türk milleti ... 

Bundan sonra <la yurddaşlann birlik
le, beraberlikle yürüdüğünüzü göster· 
mck için yeni seçim yeni bir fırsat veri
yor. Bu fırsatı eyi kullandım diyebile -
cek Türk evlli<lı ne mutlu sana .. > 

Atıf Innnm konuşması yarım saat .(le

vaın etmiştir. 

MOSTAKIL NAMZETLER 
Haber aldığımıza göre asabi hastalık

lar ıni.it.ahassısı doktor bay Faik Muhit
tin ile avuknt B. Reşat intihap teftiş he
yeti riyasetine verdikleri birer istida 
ile Izmir mebusluğu için müstakilen 
namzetliklerlni koyduklarını bildirmiş-
lerdir. · 

Teısı diyor ki: 

Ben falcı değilim. Fakat ..• j 

Belki bu 
imtihan 

Paris 13 (ö.R) - Fransız mcbusan 
· meclisi hariciye komisyonu reisi B. Mist-
' ler şu beyanatta bulunmuştur: 
' cHarbe kıl· kalan geçen Eylul hadise
~rinden sonra şimdi sulh ihtimalleri 
artmıştır. Gerçi umumi harpten evvel -
:ki rahat ve gamsız senelere kavu.~aca -
ğımız iddia edilemez. Zira şimdi sulhu 
,muhafaza için dünyada sulhu sever mil
letlerin kuvvetlerine güvenmek lazım
dır. 

cAlınanyanın Fransaya karşı husu -
met niyetleri olduğunu zannetmiyorum. 
O <laha ziyade, Ukranya üzerine eko -
nomik bakımdan el abnak için, Rusya -
nın parçalanmasını istemektedir. 

dtalyan müddeiyatına gelince, ltal -
yanlar Fransanın boyun eğecek millet
lerden olmadığını nnlıyamadılar. Yanlış 
kapıya çattı1ar. Esasen Habeşistan Hal- . 
yanların kollarında kafi bir yük değil 
:ııni? Eğer ltalya merkezi Avrupada uğ
radığı hayal sukutunu telafi etmek is
tiyorsa bunun mesuliyeti bize raci ol -
rnadığından ödemesi de bize düşmez. 

cSulha müsait olan unsurlar vardır. 

ispanyada harbın hitamını Lehistan ve 
Yugoslavyanın vaziyet değiştirmeleri, 

sene sinirlerimiz bir 
devresi geçirecektir 
t 

Fransız hariciye nezareti binası 

lngiltere ve Amerikanın aldıkları vazi- veti buna imk~n verir. Mazide kendimi
yetler gibi. Ben falcı değilim. Zaten bü- zi cereyana bırakan bir atalet siyaseti 

tün falcılar yanılırlar. Harbın zarurE."li- yaptık. Bütün partilerin bunda mesuli
ne kani değilim . Fakat belki bu sene si- yet hissesi vardır. Artık kendimizi top-
nirlerimiz ağır bir imtihan geçirecektir. 

Ve bizden erkekçe azım ve karar istiye
cektir. Ancak vatandaşlann irade kuv-

lıyalım ve milli büyüklük için lazımge • 
len frdakarlıkları yapalım!.. 

Paris 13 (Ö.R) - Almanyada bir se-

altına alınmıotır. 

Göring 
- *

Ansızın Sanre-
modan Berline 

döndü 

Mareşal Göring 

Roma, 13 (Ö.R) - San Rcmoda isli· 
rahattc bulunan mareşal Göring ansızın 
.BC.rlinc hareket etmiştir. 

B. Heryo 
----tr---

D ün ya belediye 
reislerinin en eskis: 
sılatiyle Nevyorka 
d avet eclildL 
Nevyork, 13 (Ö.R) - Nevyork bele

diye reisi B. Laguvardia Fransız mebu
san reisi ve Liyon belediye reisi Bay 
Heryoyu Amerikada yapılacak belediye 
reisleri içtimaına davet etmiştir .. Konft..'
rans 15 mayLc;ta Nevyorkt.a toplanacak
tır. B. Heryo 34 seneden beri Liyonda 
belediye reisidir. Nevyork belediye rei
si kendisini biitün dünya belediye reis
lerinin en kıdemlisi sıfatiyle davet et
mektedir. 

yahatlen dönen eski nazırlardan La -
murö demiştir ki: Almanyada şimdi 

Fransa ile anlaşmak için büyük bir arzu 
vardır. Birkaç ay evvel Fon Ribbentro
pun Pariste yaptığı anlaşmaların tevsii 
arzu edilmektedir. B. Bonnenin nutkun
da Alman - Fransız münasebetlerine ait 
olan kısımlarından Alman gazeteleri ta
rafından nakledilmiştir. Komşularımızın 
bizimJe mutabık .kalmak arzularını gös
teren işaretler vardır. Bunlardan biri 
de ltalyan müddciyatı hakkında Alman 
gazetelerinin çok ihtieatlı bir lisan kul
lanmalarıdır. Harpten sakınmak im -
kAnları vardır. Fakat bunun için Fransa 
müttehit ve kuvvetli kalmalıdır. Eğer 

başvekil Daladiyeye sadık kalırsa müt
tehhit ve kuvvetli de bulunacaktır. 

. ~· -.. .,. .... 

.E I"DA llBA SIIWEJI ASl l\TD A 
BUGÜN SENJ<~NİN EN ~ÜYÜK SİNEMA HADİSESİ 

LfJİSE RAİNER · FERHAD GRAVEY • MİLİZA KOR.JUS 
tarafından ~aratılan 

•• •• 

BUG'ON 

BUYUK VALS 
Muvaffakıyetin en yiiksck kademesine yükselerek sayın i:ımirlilt>rİ hayran etmekte devam ediyor .. 

Programa İlil\·e olarak : Milli Şefimizin Ankarada İngiliz sefirini kabulü - istanbulu tcşriflf·ri, Dolmabahs;e sarayında halkın dileklerini dinleyişi, Ünh•er
siteyi ziyaretleri ''c gençliğe hitaben irad buyurdukları tarihi nutukları - Balkan antantı Hariciye nazırlarımn Bükreşte toplnntılan... TÜRKÇE İZAHLI.. 

SEANSLAR : Her gün 1.30 - 4.00 - 6.30 ve akşamlan 9.00 da başlar ... Cumartesi ,.e pazar 11 de.. TELEFON : 2573 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i EHEMMiYETLE NAZARI DiKKATE • Bu"yu"k Vals Bu sen~. hın_ird~ baş~ hiç bir sine- ~ 
: • mada gosterılmıyecektır- : 
• • ....................................................................................................................................................................... : 

Londra 13 (Ö.R) - Fransız Cümhurreisi B. Lebrun ve madam 
Lebrunun 19 Martta Londrayı ziyaretleri şerefine Lord Mer tarafın· 
dan Londra belediye dairesinde yapılacak olan büyük kabul resmi için 
hazırlıklar yapılıyor. Büyük caddenin iki tarafındaki bütün binalar 

· şimdiden donanınaktadır. Stokland yard, Fransız cümhurreisinin zı
( yareti münasebetile fevkalade büyük tedbirlere baş vurmuştur. 

.loponlar 
muhasara 

Tien - Tsin'i neden 
altına almışlar? 

Londra 13 (Ö.R) -Tiyen-Çin japon konsolosu, buradaki beynel
milel mıntak'anın demir tellerle muhasarası hakkında yapılan protes
tolara hükümet metbuasının cevabını vermiştir. 

Bu cevapta Japonya, bazı yabancıların japon aleyhtarı tedhiş hare
ketlerine karşı koymak için Japonyanın istisnai' tedbirler almağa lü
zum gördüğünü bildirmektedir. 

lngiltere - Almanya 
Endüstri işbirliği görüşmeleri 

Londra 13 ( ö.R) - c:Rayşgrup Endüstri> ile lngiliz ve Alman hu
susi endüstrileri arasında temasın teshili maksadile müzakerelerde 
bulunmak üzere Almanyaya giden lngiliz endüstri federasyonu dele
gasyonu bu sabah Londradan hareket etmiştir. lngiliz delegasyonu 
reisi B. Kenedi maksadlarını şu noktalarda hülasa etmiştir: 

1 - lngi}iz ve Alman endüstrilerinin kendi menfaatlerini ve dünya 
endüstri menfaatlerini korumak üzere tabi olacakları umumi prensip· 
leri tayin etmek, 

2 - iki memleket endüstrilerinden hangilerinin derhal müzakereye 
girişebilccekle.rini tayfo eylemek, 

3 - !ki memleket eô.clüetrileri arasmda hasıl olan anlaşmaların tat· 
: bikine mani olan •ebePlesi ~ik. eylemek. 

' ' Almanvtrmüstemleke işlerinde 
de muvaı·r ak olacaktır,, 

Münih 13 (ö.R) - A lman mesai cephesi reisi Doktor l.ey Alman· 
yanın müstemleke taleplerini tekrar eden yeni bir nutuk söylemiş ve 
Almanyanın Versay muahedesini parçalamak gayreti ne suretle mu
vaffakıyete isal ettiğini hatırlatarak Avusturyayı ve Südetleri bağlı
yan zencirleri kırdığını ve müstemlekeleri de kazanacağını söylemiş
tir. 

F ransadaki Italyanlar 
iki memleket arasında ihtilaf deği l 

itilaf lüzumundan bahsettiler 
Paris 13 (ö.R) - Fransadaki CarihaJdiler ltalyan cemiyeti tara

fından verilen bir ziyafette cemiyet reisi bir nutuk söyliyerek demiş
tir ki: 

< Alp dağlarının diğer tarafından, misafirleri olduğumuz bu mem
lekete karşı tehditkar avazeler yükselirken, milli grurunu ve dünya 
hayatındaki fevkalade rolünü, verimli sulh eserini tanıdığımız bu 
memleketle ltalya arasında kanlı bir ihtilafın meşum tohumları ekil
mek istenirken vazifemizin suımak olmadığını düşündük. Harp mey
danlarında ölen kardeşlerimiz namına, vatanımızın hayat ve istiklalini 
tehlikeye düşürecek bir vaziyet aleyhinde sesi yükseltmeğe lüzum gör
dük. Ayni latin kökünden çıkmış olan ve ayni medeniyete malik olan 
Italya ve Fransa arasında müsellah bir ihtilAf fikri bile akla sığmıyacak 
9ir şeydir. l talya ile Fransa arasında hiç bir arazi meselesi yoktur. Biz 
isteriz ki bu iki memleket birlikte çalıpınlar ve birlikte, insanlık sul
hunun ana yasasını yazsınlar.» 

Albay Santo Del Vardonun bu nutku hararetle alkışlanmıştır. 

lngiliz filosu 
-~

CEBELttrTARIKTA 
TOPLANDI .. 
Londra, 13 (Ö.R} - Müşterek ma

nevralarını bitiren ana yurd ve Akdc
nib !iloları şimdi Cebelüttarıkta top
larunışlardır. Anayurd filosunun son 
harp gemileri 18 martta hareket ede
ceklerdir. İki giin sonra Akdeniz filosu 
ilkbnhar devir seyahatine çıkacaktır. 

...................... ! 

Tayyare Sineması 
1 

Buıün 3 - 5 - 7 ve 9 seanslanJMla it 

S.ARAYBOSNA 
FACiASI 

ı ' ı 4 
ÜLTİMATOM 

V c zengin tef errüat 

- ----- - - - - - - ----. -. 
17 MART CUMA GÜNÜ 

---- ·---
lngiliz - A lman iktı- ~ Y aşaSID 
sadi münasebetleri 
Londra 13 (AA) - lngiltere ile Al- A Ş V'" 

manya arasındaki iktısadi münasebetleri ~ n 
inkişaf ettirmek üzere Alman endüstrile-

:1\-lısırb sanatkar ABDÜLVEHHA· 
ri mürahhaslarile müzakereye giriJecek BiN İKiNCi FİLMi 
olan lngiliz endüatrüerinin mümeuilleri it••••••••••••• ... 
bu aabab Berline bart:Mt edeceklerdir. J 
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Katinka Karlova'nın 

Pazar günü öğleden 8!!_nra başliyan fırtına karada 
ve denizde bir cok tahribatı mucıp ol~ 

M A CER A ları 
Nakleden : HA.SİP A.DA.MoGLU .. 

ıs -

All;h kerim motörü battı. iki tayf ası 
bir tahtaya sarılarak kurtuldular 

Bu mektupta şunlar yazılı idi: 
«Fransız erkfmıharbiyei umumiycsi 

istihbarat dairesine haber versem ki, 
meşhur rakkase Katinka Karlova, umu
mi harpte Fransa ve Ingiltere aleyhine 
ve Almanya hesabına hizmet etmiş kor
kunç bir casustur. Bu hususta verebile
cek bir vesikaya maalesef malik deği
lim. Fakat bu kadının casusluğu muhak
kaktır. Bu kadının Irlandanın Limerik 
kasabasından olduğunu, Irlandada yük
sek rütbeli bir zabiti katlettiğini kuv -
vetle sanıyorum, belki de ismi müstear
dır. 

clşte, benim bildiklerim bunlardır. 

Fransız ve Ingiliz mukabil casusluk teş
kilatının bu bildiklerimin sıhhat dere
cesini kolaylıkla tayin edeceklerine emi
nim. Ben Fransaya karşı olan muhabbet 
ve dostluğumu bu suretle ifa etmekle 
müftehirim. 

Dük Pedro Hovares> 
Bu ihbarnamenin tesirsiz kalmasına 

imkfuı yoktu. Zaten Fransız mukabil ca
sus ve istihbarat teşkilAb, Dublin vaka
mıdnnberi raltkaselik yaban güzel bir 
kadını aramakta idi, fakat o .kadar za -
man geçtiği halde kıul saçlı Kettiyi bir 
türlü bulamam1ilı! 

Fransız istihbarat dairesi, bu ihbar ile 
hemen faaliyete geçti, kızıl saçlı dansö
:zil bulduğuna artık emin idi! 

Seneler senesi süren bir takibin neti
cesiz kalmasına mukabil bu iş ne güzel 
ve kolay bir muvaffakıyet teşkil edecek
ti? Fakat, ikinci şube şeflerinden olan 
bir miralay, hiç acele göstermedi. Vazi
yete hakim olmak için, Karlovanın bu -
lunduğu otele gitti ve genç kadından bir 
mülakat istedi! 

Bir Fransız miralayının bu hiç bek -
lenmiyen ziyaret talebi Karlovada ol -
dukça bir endi§e uyandırdı. Fakat ziya
reti de hemen kabul etti. 

Miralay, Karlovayı ilk görüşte hayret 
içinde kaldı. Çünkü istihbarat fişleri 

ckwl saçlı> bir kızdan bahsettikleri hal
de karşısındaki dansöz san saçlı idi. 

Fakat, miralay işinin hakkiyle eri idi. 
O fişlerin saç renklerinde oynadığı rolü 
herkes biliyordu. Ve miralay birkaç şa
şırtıcı sualden sonra, Kıırlovanın yüzde 
s"'ksen casus olduğuna lıükmctü. Emni
yetiumurniyeden telefonla bir otomobil 
\'e iki zabıta memuru istedi. Karlovayı 
da bu otomobil ile Sen Uzar. hapishane
sine sevkettl. 

* Güzel rakkasenln felaket çanı çalmış 
demekti, artık! 

Karlovanm hakkındaki tahkikat sü -
ratle ve daima müspet neticeler vermek 
suretiyle devam etti. Karlovanın kızıl 

6açları da meydana çıktı! B undan sonra 
inkarın da lüzumu kalmamıştı. Ve Knr
lova bütün macerasını itiraf etmeğe 

mecbur kaldı. 
Divanıharbın hakkında verdiği idam 

kararını Kıırlova cesaret ve metanetle 

OL ıp w• ı 

23NISAN 
ÇOCUK BAYRAMI 

Çocuklara kar ı olan ilgimiz bütün 

cihana anlatabilmek için bu yıl bay-

ramuı daha üstiio '\'C şen 

çalışalım .. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
laınamış, Knrşıyaka vapur seferleri tatil 

karşıladı.. edilmiştir. Karşıyakadan hareket eden 
......... · · · · · · · · · · · .... ·.. · .. · · · · · .. ·.... ·.. iki vapur Alsancak iskelesine yanaşmak 
Karlovanın kurşuna dizilmek suretiy- imkanını bulamadıklarından yolcularım 

le idam kararından sonra bir kaç gün tekrar Knrşıyakaya çıknrnııştır. 
geçti.. KAZALAR 

Karlova, zındandaki Uış hücrede idam Fırtına esnasında zabıUı uyanık bulu-
gününü, ıstıraplarla bekledi. Bu azaplı narak muhtemel kazalara k~ı tedbirli 
intizar da bir nevi ceza demekti. Bu 1 hareket etmiştir. Dolmada ve Pa5aport 
suretle ikinci büro yeni malumat ve suç iskelesi c..ivnrıncla sandallar ve kayıklar, 
ortakları hakkında ifşaat bekliyordu. deniz seviyesinin yükselme::.iyle karaya 
Fakat, güzel Karlova, çok sevdiği suç vurmuşlar ve hasara uğramışlardır. Fır
ortağı hakkında en küçük bir malumat tınadan balıkhanenin a~c;ap kısmı ko
bile vermedi. Vakı;ı, onun Malvestayn parak denize gitmiş ve sabahleyin Birin
adlı bir Alman oldwğu meydana çıkmış ci kordona çıkmıştır. 
idi. Fakat hakkında hiç bir malılmat yok KAYIKLARIN ENKAZI 
idi. Malvestaynın ne biçim bir insan ol- Diin sabah Kordon boyu kayık enka-
duğu da Uımamiye meçhul bulunuyor - zile dolu idi. Gece vakti, konak vapur 

du! iskelesi civarında bir kayık parçalanmıf 
Zaten Karlova da Malvestayn hakkın- içinde bulunan sahibi güçlükle kurtula

da ne biliyordu, s.·mki? İhtiyar mı idi? bilmi tir. 

Genç mi idi? Sevdiği sima aca~a .bu ma- BJ ARABA ÇAYA YUV ARL:ANDI 
hir casusun h.akikt siması mı ıdi, yok - Bayraklı ve Salhane civarındaki tar-

sa .. ·? laları ve bağlan deniz sulan basmı.g, * Seydiköy civarında bir araba, hay\'anile 
Nihayet... Fransız i~tihbarat bürosu çaya gitmiş ve hayvan boğulmuştur. , 

bu ölüme rnahkUın genç :kadıruian sus AZ DAHA BİR FACİA OLAGAKTI 
ortağı hakkında en küçük bir malfunat Hapishane karşısında bulunan ba:ç:ı 
bile alamadı. Ve idam hükmünün inf - ıamarinalar fırtınadan uçarak tramvay 

.zına mÜ!laade ıetti! yoluna kadar gelm.i.ştir. Bu sırada ora-
Ve ... sisli, soğuk bir Çarşamba .sah~- dan geçmekte olan beş nwnaralı tram

hı. daha ortalık ağarmadan vatanı!lın vay rabası az dahn feci bir kazaya "O~ 
istiküı.li için casusluk yapan güzel Kar- mak tehlikesini geçirmiştir. 
!ovayı, asıl bizim bildiğimiz Kaslin Kar- KÖMÜR fSKEL~iNDE 
rolu o taş zından hücresinden aldılar, 
Parisin dışında ve memnu mıntakalar-
dan birisine götürdüler. Ve orada onu 
bir manga askerin yaylım ateşi ile idam 

ettiler .. 
Genç kadının son sözü de şu oldu: 
- Allahım, belki hata ettim, fakat 

vatanımın istiklali için çalıştığım için 
vicdanımda bir pişmanlık hissi duymı
yonım. tlahi adalet eğer bir milletin di
ğer bir milletin Çİ7.melcri altında ıstırap 
çekmesi ise ... Ben de hata etmiş olabi

lirim! ... 
On iki insafsız kurşW11a güzel ve na -

zik vücudu delindikten sonra, itiraf la
zımdır ki, Kaslon Karrolun yere yıkıl
ması bile, sahnedeki dansöz Karlovanın 
raksı kadar güzel olmuştu .. 
. ......... .. . . .. . . . .. . . . . . . . .. .... . .. . ....... . 
Vicdansız ve merhametsiz, şehvetine 

düşkün Dük Havanın da intikamı, işte 
böyle bir cinayet şeklinde alınmış oldu. 

-SON-

·suriyede 

Ahşap J..."1.Smı dalgalar taraf mdan koparılan balıkha1ıc 

tınarun zararı oldukça büyüktür. Tele-' ağaçların kökünden devrildiği görülmüş
fon hatları tamamen bozulımış, telefon 
direkleri fırtınadan devrilmiş ve muha
bcrat inkıtaa uğramıştır, Bu kazalarda 
bazı barakalar yıkılmıştır. 
Kemalpaşada1d tahribat hakkında vi

luyete gelen malumat şudur : 
1 - Fırtınadan kaza merkezinde bir 

çok evlerin du\•arları ~'ikılımştı.r. Tel~· 
fon hatlan da yerlere dökülmüştür. 

2 - Aşağı Kızılca köyü minare mal:
rulu şercfoocn ·uçmuş ve ovada birçok 
ıneyvali ai,'tlçlar devrilmiştir. · 

3 - "Bütün telefon hatlan yıkılmıştır. 
Isltıhı için faaliyete geçilmiştir. 

DEÖiRME..'fDEREDE 
Dcğirmenderenin Gl5k ağaç çiftliği ci

varında fırtına bir çok zararlar yapmış, 
ağaçlar diplerinden sökülmüş ve birçok 
fideler harap olmuştur. 

ANKARA TRENİ 
Evvelki gece saat 20.25 te gelmesine 

intizar olunan Ankara ekspresi tam bir 
saat teahhürle, ancak saat 21.25 te Bas
mahaneye gelmiştir. Yolcuların anlattık
larına göre fırtına, hemen her yerde 
nyni şekilde tahribat yapmıştır. AlaŞ<>

hir - Uşak arasında fırtınadan bir çok 

tUr. 
İZMİR VAPURU 

Dün sabah saat onda gelme5ine inti
zar edilen İzmir vapuru dün akşam sa
at 17.15 te limana gelmiştir. 

lzmir 13 (A.A) - Dün şehrimizde 
ba lıyan yagmur akıam 19 a do}ru id
detli bir batı 'fırbnasile beraber hıı:ını ar
tırarak gece yaruına kadar devam etmit
tir. Yağmur civar tepelerde kar halini 
almıştır. Yamanlar dağı bugün de karlı
dır. 

Fırtananın ıiddetindcn Karaburunda 
demirli olan dört tonluk Çeşme rnotörü 
ve iki tonluk « Tayyari Bahri> ycllı:enlisi 
parçalanmıılar ve batmışlardır. Batan 
gemilerin mürettebatı kurtulmu tardır. 
Aynca ufak tefek bazı kazalar da ol-
muştur. 

Yağmur ve fırtına ıehirde ve mülha
katta bazı tahribata !!ebebiyet vermiştir. 

lzmir içinde Ballıkuyu mahallesinde 
bir evin arka dıvarı ve pençeresi yılcıl
mı<ıtır. Nüfusça zayiat yoktur. 

Körfez seferl~ri de 19, 30 dan 2 4 e 
kadar fırtına dolayısile tatil edilmi~tir. 

Azledilen Slovak baş
vekili Tisso Berlinde 

Çekoslovakya aleyhinde bir A!man 
çalışıyor müdahalesini tahrike 

mü olan 15 Martta yapılacak büyük as
keri geçit resminde hazır bulunacaktır. 
Hususi muhafız taburu şimdiden Viya
naya hareket etmişfir. 

"./.7.:/J'..YL/./ ,,,~.z-:l'...Y./'Y--/.:T/I/.Y~/YYAY/<r</Zr:/1<7 ~~ ~... Akşam olunca sarayına döndü. Bir Bir sabah evden çıkarken bıyığına 

Kırk Vezl• müddet devlet işleri ile meşgul olduk- bir miktar yağ sürdü. Komşularına: 
-- -~---İ§te şahım oğlanlar hep böyledirler ... 

Masal masal icinde • 
- 67-

tan sonra hava kararınca hareme gir - - Bugün evde sadece bir Hindi kı
di. Karısı onu hermutad kapıdan karşı- zartması ile baklava yapmışlar .• Başka 
ladı. tzzet ve ikramla koltuğuna girerek bir şey pişirmemişler. Eh .. ne yapalım 
yemek odasına götürdü. ona da şükür dedik ve yedik .. 

Burada haşhaşa verip yemek yediler. D~ikten sonra da: 
Yemekten sonra kadın, sabırsızlık için- - Canım sıkıld ı, varayım gideyim 
de meseleyi şehzadenin üzerine getirdi boz ata binip kırlarda bir dolaşayım. 
ve onu o gün öldürtüp öldürtmediğini Kır at ta eyi ama .. D ün onu yağız atla 
padişahtan sorou. yarıştırdmı. IlUsi de yorkun .. dedi. 
Padişah ta: Bunu kapıdan dinliyen oğlu hemen 
- Bugün falan vezirim şefaat etti .. içeri girdi: 

Yine bağışladım. - Baba.. dedi. Evde bıraktığın ka-

Senin oğlun da yarın bir fırsat düşerse 
muhakkak seni tezlil edecektir. Benim 
bildiğim bu.. Gayrisini sen düşün. 

Pidaşah kadının bu sözleri üzerine oğ
lunu ertesi giin öldürme kararı ile uy
kuya yattı. 

Sabahleyin selamlığa çıktığı ve cella
da emir verdiği zaman yirmi altıncı ve
dr karşısına geldi. 

- Şahım .. Dedi, siz, bunca vezirleri
nizin sözlerini dinlemez, bir kadının sö
züne itibar edersiniz. 

Kadın sözü dinlemekle de Cenabı hak-

karşısında o ölüm tehlikesini de göze Bunun üzerine bütün toplu olan halk 
alarak verdiğimiz andı boynunda koma- ta papasla birlikte hıristiyan dinini terk
dı. Şimdi de -0 bize and veriyor ve sö - ederek ve kelimei $hadet getirerek 
zün doi,'l'USUnu söylememizi istiyor. Bi- mUslüman dinine girdiler. Halid bin Ve
z.im bundan korkumuz yoktur. Bu iti - lid bu kalabalık cemaati peşine taktı ve 
barla ona doğruyu söylemek ve sualine doğruca peygamberin huzuruna getir-

Cevabını vereli. Kadın ise: şıktaki yağı kedi yedi. ka karvı isyan etmek Üzeresiniz. Vezirle-

doğnı ccvop vermek ıa .. .ımdır. eli. 
Şomdo isterim ki sizler de bana tabi Ey Şah .. bu hikayeyi onun için söy-

olasınız. ledim ta bilesiniz ki mürüvet ve merha-
Cemaat hep bir ağızdan: met insanda olmazsa din olmaz. Şchza-
- Cümlemiz sana W.biiz.. denize kıymayınız. O daha ömür baha-
Dediler. Bunun iizerine papas: rından meyva yememiştir. Pek körpe -
- Ey kavim .. dedL Bin yalandan bir dir ve pek masumdur. Kadın sözüne 

gerçek elbette ki daha evffidır. Ben, bi- uyarak onun hayatına kastcıtmeniz şanı
zim din kitaplarımızda öyle görüp oku- nızn ve merhametinize yakışmaz. 
dum ki cennetin anahtarını elde ebnek Padişth, vezirinden bu hikayeyi ışı
Allahın ve son peygamber Muhamme - tince oğlunu celffit elinde can verdir -
din adını anmakla k~bildir. Bu sebeple mckten vazgeçti ve şehzadesini zındana 
hepiniz şahid olunuz ki ben bu Anda gönderdi. Kendi de her gün yaptığı gi
Muhaınmcd dinine girdim ve bu dine, bi eve gitmedi. Aksama kadar avlandı, 
iman gctirdirn. vakıt geçirdi 

- Ya Şahım, dedi. Oğlan kısmına as- Adam hiç bozmadı: 
in inan olmaz. Onlar ne ana .. ne baba.. - Küpten başkasını çıkar .. 
Ne padişah ve ne de velinimet tanırlar. Dedi. Oğlan: 
Hatta idare nedir bile bilmezler. Hora- - Hangi küp .. dedi. Desti ve çanak 
sanlı fakirin hik!\yesi çok meşhurdur, parçası bile yok evde .. Topu topu bir 
bilmem işittiniz mi? Bu hikilye oğlan - kaşık vardı. Onu da dediğim gibi kedi 
)arın ne kadar basiretsiz olduklarını ynlndı yuttu. 
gösterir. Müsaade ederseniz anlatayım. Adam yine bozmadı. 
Padişah: - Var git ahırdaki boz atın yemını 
- Anlat ta clinliyclim.. suyunu ver, ben şimdi geliyorum. 
Deyince kadın anlabnağa koyuldu. Dedi. Oğlan yine: 
Horasanlı fakirin hikayesi: - Hangi ahır .. hangi boz at baha ... 
Evvel zamanda Horasan vilayetinde dedi. Bizim evde at değil.... eşek bile 

bir fakir kişi vardı. Fakat bu fakir kişi yok .. 
her nedense herkese kendisini zengin, İşte bu suretle bu nahalef oğul baba-
varlıklı göstermekte bir zevk duyardı. sını her kesin yanında tezlil etti. 

1 

riniz.in söı:lerine ehemmiyet vermiyor, 
onlara hürmet etmiyorsunuz. Bari ilim· 
lerine olsun hürmet edin. lime kar§ı hür
metin ne kadar büyük ve Allah indinde 
ne derece makbul olduğuna saf Numanın 
hikayesi şahittir. 

- O hikaye nasıl şeymiş anlat işide-
lim. 

V c:zir padi~ahtan bu miisaadeyi alın· 
ca onlntmağa bıışladı. 

Yinni altıncı Vezirin hikayesi 
Evvel zamanda Mısırın Kahire ıeh

rindc Numan adında evli fakir bir adam 
varmı~. Bu ndıım bir devesi ile sakalık 
ederek karısını ve tek evladım besler-
miş .• 

DOKrORUN KOŞES!: 
••••••••••••••••• 

Kaloriden 
metabolizmaya 

----:---
y AZ.AN ı Dr. G. A. 

insan oğlu kendisini - gene kendi ica~ 
olan - bir makineye benzeterek yediği 
yemeklerden sadece kalori beklediği 

vakit besleme işi de ne kadar kolay olur
du 1 Bir elde kalori cetvelleri, bir elde 
kilerde bulunan yiyecek şeylerin hesa· 
bı. Günde şu kadar kalori temin etmek 
lazım, neyle olursa olsun, et pahalı ise 
kuru fasulye, o da yoksa kutu sardalyesi. 
Kalori tamam olsun da yeti~r 1 

Ama, yenilen yemeklerin hepsi ncaba 
hazmedilebilir mi, ne kadarı kana knn§a
rak vücuda kalori temin eder} Bunu ha
tırına getirenler ihtiyat olarak, kitapların 
gösterdiği kalori miktarından biraz fazla 
yemek verince içleri rahat ederdi. 

Derken bir vitamin meselesi çıktı. Jn. 
san tam kalori alsa da, yediklerinde vi· 
tamin bulunmayınca gene aç kalmı~ gibi 

hasta oluyormuş. Fakat buna <la çare 
kolay denildi, biraz salata ve turp .. 

Arkasından. yemeklerde, kalori vere· 
cek maddeler arasında muvazene bulun
ması meselesi. istediğimiz kalorilerin al
büminden, yağdan yahut tekerden gel
mesi farksız değil. Oç türlü maddenin İl
leri ayn ayn. Biri vücudun ekline lilzum
lu, ikinci i vücudun hareketini temin ede
cek, şeker de yanarak hareket verecek. 
Vakıa bu üç türlü maddeden biri ektik 
olursa vücut onun itini ötdcilere gördü· 
rüyorsa da böyle hiribirinin yerini tut· 
mak uzun sürünce insan hasta oluyor. 
Onun için yenilen yemeklerde asgan 
azot, . asgari yağ, asgari şeker mi.ktan 
gözetmek te lazım. Şeker, eskiden aanıl· 
dığı gibi, yalnız ağız tatlılandırmağa ya· 
nyacak keyif gıdası değil, şeker olma· 
yınca onun yerini tutacak başka madde. 
ler varsa da asıl vekerin işi daha emni· 
yetli ... 

Bir <le maden ihtiyacı. Tuzsuz Yq&· 

mak kabil olmadığını ötedenberi herlcet. 
bilir. Fakat vücuda Hizumlu daha ne ita. 
dar çok maddeler var! Onları da yemek· 
)erden temin etmek zaruri. Onun fçi11 
yemekleri seçerken, her gün lüzumu ka· 
dar maden getirecek yemekleri dü§Ün· 
mek te lazım. 

Halbuki yemek meselesi bunlarla dı 
bitmiyor. Yediğimiz gıdalar, hazmedil· 
dikten, kana kan taktan sonra onların 

vücut içerisinde metablismalarım diifün
mek te istiyor. Metabolisma, lQgat mi
nasiyle deği~ek demektir. Yediğimiz 
maddeler hazmedilip kana kanştıktan 

sonra değişe değişe vücudun işine yan
yacak hale gelirler. Bu birinci deği§llle· 
ye anabolisma yani aşağıdan yukarıya 
değ~me d~nilir. Buna ealtiden temessül 
derdik, fakat gıda maddesi İnsan ıek
line girinceye hdar geçirdiği değiŞrQderi 
bilmezdik ... f nsan gıda lan kendi madde· 
!erine benzettikten sonra hareket eder
ken, ısınırken demek ki yqadıkça, onla
rı tekrar değiştirir ve işine yaramıyacak 
hale gelen aon şekilleri dı§&rıya atar. Bu
na da yukarıdan nşağı değişme, metabo
lisma denir. 

Bu deği meler kendi kendine olmllL 
Vitaminlerden bazılarının iti bu deiit
meleri temin etmektir. Fakat mctabolis
manın yolunda olması için vitaminler de 
yetişmez. Hormonların da bazıları lil
zumludur. Vitaminler ve hormonlar tam 
olmayınca İnsan ne kadar yeıe, aç kalmıı 
gibi beslenemez. 

insanın çocukluktan büyümesi. olgun 
halde kalması, sonra ihtiyarlıkta küçül
mesi bu metnbolismanın neticesidir. Ço
cuklarda metabolismanın birinci kısmı 
Üste geldiği için çocuk büyür, olgun 
adamda metabolisma muvazene halinde
dir. ihtiyarlıkta da çocukluktakinin ak
sine ... 

Beslenme işinin çetin tarafı metabolis
manın herkeste bir örnek olmasıdır. C ... 
da maddelerinin değişmesi kimisinde hız
lı olur, kimisinde yavaş. Hızlı olduiu 
kimseler çok yedikleri halde çabuk erir
ler. Onlara temin edilecek kalori ihtiya
cı gı'bi olmaz. Bunlar az yedikleri halde 
bile §İşman olurlar. Zayıflık mod11Bına 
uymak istiyen tombul kızların bir türlii 
zayıflamadıklan gibi ..• 

Görülüyor ki beslenmek işi şimdi ade
ta derin bir ilimdir. Sağlığınızı korumak 
istiyorsanız bu ilmi öğrcvımek zaruridir. 
Metabolismanıza göre az yerseniz aç kal
mış olursunuz, hastalanırsanız. Fazla yer• 
~eniz yediğinizi eritemezsiniz, gene has
ta olursunuz. Daima muvazeneyi bulmak 
lazım. 

Kendiniz için onu öğrenmekten istiğna 
gösterirseniz bile çocuklarınızı yolunda 
beslemek için onu bilmeniz lnzımdır. Me
sela, çocuğunuza her gün o kadar çok 
yedirdiğiniz halde hain zayıf kalıyor, 

çünkü metaholismasına göre ye~miyor 
demek. Yahut çocuk ~ışmanlıktan kurtu

lamıyor, çünkü metabolismasına göre 
fazla yediriyorsunuz, çocuk yedi~oi eri
temiyor. 

,. . 
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Darüşşaf akanın 66 ıncı 
yıldönümü münasebetile 

Samimi anış 
Darüssaf oka 

' ' Darii§şafaka annesi yii;:lerce yetimin 
Onlarla eder milletin atisini temiıı 
Hicranla giren koynuna şefkatle giilüm-

ser 
Tahsile koşan milletin evladına gel der 
lnanlığı telkin ediyor, giiıı gelecektir 
Mutlak bannan sinesine yiikselecektir 
Mektep gibi feyiz almada hakkın günc-

§inden 
Mihrabının fıstiinde yanan ilim ateşin

den 
K~ alnı açık nur alıp etrafına yurdun 
neşretti biitiin aleme ı,•e insanlığa 

·me~uıı 

Koynıında 11etişmiş nice kıymetli zekalar 
Salih Zekiler, Mehmet Eminler ve 

Safalar 
Darüşşafaka bahçesinin gülleric,ir lıep 
Darii§şaf aka 1ıur ocağı sevgili mektep 
MağTur olurum çünkii yerim oldu 

benim de 
Yarap o ne hicrandı ki hiç sönmez 

içimde 
Bin dert ile hıçkırmada bir parçası 

yurdun 
Vstündeki hff aiU bir dert ile solgun 
Olmiiş babalar cephede öksiizdii. çocuk

lar 
Her giin vatanın derdini söylerdi ııfuk

Iar 
Bin türlü elem kalbini giinlerce kanat-

mış 

Mektepliliğin zevkini hicranını tatmış 
Düşmü~ gibi bir ailenin şen kucağına 
Hicranla yanan kalbime son çareyi 

sordum 
Mektep diye mecnım, miitehassir gezi-

11ordum 
Dariişşafaka tam o zaman kar§tına çıktı 
fler de1·di saran kolları şefkatle açıktı 
Düştüm açılan göğsüne hicranı tınttt -

tum 

toplant!st ve fasulye ziyafeti 

YıllaT'ca siiren derdimi koyıııında uyut- D .. al k 66 · 
tmn 1 aruff a anın ncı •eneı Darü11alakalıların ve nikah 

dairesinin ıeli Cemal, gümrük 
heyeti teltişiye reisi Relik, ilk 
ledrisııt müleltİfi Hadi, posta tel
graf müdürü T evlik, Manisadan 
bedenci Mehmet, posta telgraf
tan Ali Fehmi, eski müdür Kenan, 
Riyaziye muallimi Lütli, icra rei
si lsmail Hakkı, pastahaneden Os
man, Sümerbank miidürü Tahir, 
muallim Fadıldır. 

Ruhumda ya§ar artık §efkat ebediy.~en d~vriye•i müna•ebetiyle, . e~vel~i 
Ruhum kt bugün feyiz alıyor her koşc- gun Ankarapalaıta samımı bır 

sinden toplantı yapılmıf, bunu takiben 
1lmim, §erefim her nemi andımsa onıın- de bit lasulye %iyaleti verilmif

dur 
Nem varsa onun, hem ne kazandım.sa 

onundur 
Bazan diyorum kendime ruhiyle Safa

nın 

Ben sayei §efkatind.e yeti§tim bu binanın 
29 Kanunusani 1927 

VASFI MAHiR 

·ı-.s 
Pratı

'k .............. . 
••••••••••••••• ••••••••••••••• 

tir. 
Ziya/ette lia%ır bulanan kari

katürutimiz 8. Revi bu İftihalı 
ziyaletin bir kaç sima.ını tesbit 
etmİflir. Karikatürde görülenler 
sağdan sola doğru: 

Tayyare • 
pıyangosu 

:::::::::::: Bi!ıile,~J 50 bin lira 18682 numaraya çıkmıştır 

Yazan C. öder 

Ananas es.ansı: 

Alkol 
Chloroforme 

100 Cm 3 
1 > 

Alde hyde acctigue 1 > 
Butyrate d' ethyle 5 > 
Butyrate d"amyle 1 O > 
Clycerine 3 > 

Ticarette satılnn nnanas esansı yukar-
daki maddelerin gö terilen nispetlerde 

karıştırılmasile elde olunur. 

Kaysı esansı : 

- Bu esans da aşağıda gösterilen mad
delerin karıştırılmasile elde olunur. 

Alkol 100 Gm 3 
Chlorofomıe > 
Butyrate d'ethyle 10 > 
Valerianate d"ethyle 5 > 
Oenanthylate d' ethyle 1 > 
Salicylate de methyle 2 > 
Butyrate d' omyle > 
Soğukta işba edilmiş alkol > 

acide tartrigue mahlulü 

Clycerine 4 > 

Karşıyaka 
--tı-

H al k evi Heryön-
de çalışıyor 

Karşıyaka Halkevi her sahada çalış

malarına devam etmektedir. Bilhassa 
musiki kolu her yönde faaliyet göster• 
mektedir. Kendi hududu dışına, Mene-
men kazasına kadar giderek faali etleri-

Tayyare piyangosunun keşidesi dün 
tamamlanmış ve 50 bin liralık büyük ik

ramiye 18682 numnraya çıknuştır. 
Dün ve evvelki gün kazanan numara-

ları aşağıda yazıyoruz · 

so.ooo lira 18682 No. ya 
1s.ooo lira 8531 No. ya 
12.000 lira 32232 No. ya 
10.000 lira 12670 ve J97 

No.ya 
J.000 lira 23263 ve 

20413No.ya 
1.000 Ura 13955 24479 

34254 37264 No. 
lara isabet etml$fir. 

500 URA KAZANANLAR 
1485 2026 2314 2508 2536 2630 
2774 3122 3239 4355 6791 6812 
8861 9720 9749 10230 10629 11054 

11614 12307 12766 13414 14242 14622 
15614 16024 16085 16212 16327 16428 
17691 18341 18900 18920 18952 19083 
19112 19297 19529 21244 21472 21576 
2212~ 23281 24322 24574 26192 26631 
26767 26990 27064 27510 28144 28577 
29749 30834 30972 31685 32627 33831 
33933 33947 34563 35332 35467 35756 
36064 38406 38521 38882 

200 LİRA KAZANANLAR 
20 332 687 2251 2337 3548 

3613 5161 6540 7493 7650 7762 
8897 11289 11531 12081 13116 14438 

14931 15361 15794 16677 16770 16797 
17433 18362 18878 18938 19288 19698 
19938 20304 20803 21350 22252 22419 
22807 23066 23480 25269 25802 25919 
26515 27191 27214 28863 29665 3171 
31646 33840 34252 35116 35313 35399 
37161 38100 38983 39068 39958 

100 LiRA KAZANANLAR 
292 G20 1255 1598 1612 1653 

1714 2298 4254 4263 5037 6897 
7227 7687 7938 8311 8752 8912 
9772 10119 10148 11705 12171 12830 

13127 13285 13778 14334 14772 15202 
15898 15969 16253 16319 16358 17944 
19919 19977 20016 20143 20161 20249 
20737 21776 21958 22035 22443 22656 
22714 22760 22811 23580 23757 23845 
14129 24276 24661 24531 24911 25362 
25622 25734 25982 26053 26129 26215 
26366 27206 27372 27520 27576 27972 
28055 28983 29956 29224 30426 30669 
30903 31288 31420 31972 32039 32507 
32615 32655 326866 32779 33040 33067 
33168 33343 34385 34393 34443 35142 
35670 38260 39943 

Bükreşte Patrik Miron'un 
önünde tazim töreni 

• 
cenazesı 

yapıldı 
Bükreş 13 ( ö.R) - Kanda vefat eden başvekil Patrik Miron Kris

teanın cesedi bugün Bükreş katedralına getirilmiştir. 
Başda kralın mümessilleri, başvekil Kalinesko, hükümet erkanı, 

sefirler, askeri erkan ve büyük bir halk kütlesi cesedin önünden 
geçmişlerdir. 

galabalık bir dinleyici tarafından beye· ederiz. 
Bu konserde diğer arkadaşları * 
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1 Çocuklar için 
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Jçerde misafirler vardL Küçük Demir-
Sokak çocuğu 

ay teyzesinin yanından ayrılarak onun 
çok canını sıkıyordu. Nihayet teyzesi: 

- Sana şeker versem, bahçeye gider, 

bir daha yemez misin? Diye sordu. 
Demiray: 
- Bana, ne soruyorsun, teyze 1 dedi. 

Vereceğin şekerin ne kadar olduğunu her 

halde sen benden iyi bilirsin .• 
HF.SAP 

Hesap dersinde öğretmen soruyordu: 
- Bir şeyin yarımını alırsanız, ne ka· 

lır? 

Çocuklardan biri parmak kaldırarak 
cevap verdi: 

- Bütünü. 
- Nasıl olur o öyle?. 
- Gayet basit efendim. Mesela cya· 

rım elma> nın cyarımı> nı alırsak yal
nız celma> kalır. 

G11NLER 

Haylaz, okuldan kaça kaça terbiyesini 

bozmuş, sokak çocuğu olmuş bir küçüğü 
tanırım. Sokak çocuğu diyorum. Çünkü, 

o, sabahtan akşama kadar sokaktadır. 

Tramvaylara atlar, onun bunun araba

sına takılır, nihayet sokak çocuklariyle 
düşer kalkar. 

Adı Birginmiş. 

Daha küçük yaşta sözlerini hiç dinle
mediği anasını babasını kaybetmiş. Şim

di geceler otel ve han köşelerinde perişan 
bir hayat geçiriyor. 

Komşuları, anasını babasını tanıyan· 

lar çok söylemişler. Onu korumak iste
mişler, yanlarına almak istemişler. Fakat 
bunların hiç birine razı olmamış. iki gün 
durabildiği yerleri bırakmış ve kaçmış. 

* öğretmen: F..vim, büyük bir caddenin kenarında
- Bir senede kaç gün var? .. diye sor- dır. Hemen hemen 30 - 40 adım ileride 

muştu. 

Derse kalkan çocuk: 
- Yedi, dedi ..• 
öğretmen: 

- Dikkat et diye tekrarladı... cBir 
haftada> demiyorum, cbir senede> di

yorum. 
Çocuk uzun müddet düşündü. Sonra. 
- Yedi gün var, efendim, dedi.. Pa

zar, Pazartesi, Salı Çarşamba, Perıembe, 
Cuma, ve Cumartesinden başka gün var 
mı ya? Bunlar da yedi ediyor. 

RUYA 
Mektebe geç gelmişti. öğretmen: 
- Niye geç kaldın? diye sordu. 
Çocuk cevap verdi: 

- Rüyada kendimi derste görüyor· 
dum.. Siz bir vazife vermiştiniz. Onu 
bitirmeden uyanmak istemedim. 

DöRDO DöRDE TAKSIM EDiNCE 
Arkadaşınıza: 

- Dördü dörde taksim edersen orta
ya ne ı,;ıkar? diye sorun. 

Size cevap vermekte §aşıracaktır ve
ya: 
- 1. diyecektir. 

,Fakat siz: 

her gün ne~ ile kaynaşan bir çocuk 
bahçesi vardır. öğle Üzeri, akşam, mek
tep paydoslannda her zaman burada oy
naşan küçük okulluların sevinç taşan ses· 
lerini duyarım. Bazan dütünürüm ben de 
bir çocuk, ben de küçük bir okulu olma
yı ne kadar İsterim bilir misiniz} 

Evime yakın bu çocuk bahçe.inde ne
ler yok, neler yok 1... Tahterevalli mi 
İstersiniz, hava ekspresimi istersiniz, sa

lıncak, dönme dolap mı istersiniz? Hepsi 
hepsi var burada ... 

Güzel bahar akşamlarında okullarda
ki dersler bitip tc paydos olunca, grup 
grub çocuğun bu bahçeye doluşlannı 

bir görmelisiniz insan, çocuklann bu coş
kun sevinçlerine katılmak, onlar gibi ço
cuk olmak istiyor. 

Bizim zamanımızda böyle çocuk bah
çesi falan yoktu. Evden okula. okuldan 
eve gider gelir, canımız dışarıda oyun 

oynamak İsterse, bin bir türlü kaçamak 
yaparak şurada burada eğlenir. oynar
dık. 

* Bir gün İşten çıkmış, eve dönüyor-
dum. Vakit henüz erkendi. Çocuk bah

çesi yine dolup dolup taşıyor, bir çok 
çoçuklar, salıncaklann, dolaplann, oyun-

cakların başında toplanmışlar, eğleniyc 

!ardı. Bahçenin önünden geçerken bi 
durdum. Çocukları seyre daldım. 

Bir aralık ne görsem beyenirsiniz? 
nim eski yoldaş Birgin bir kenara çe 
miş, boynunu bükmüş, uzaktan eğle 

çocukları seyrediyor. Hemen yanına 
kulmadım. Biraz durdum: 

c - Bakalım ne yapacak?> diye ke 
disini gözledim. Birgin bir şey yapma 
Yalnız beni çok acındıracak bir duru 
nu gördüm. Akşamın yalnızlığı içine ço 
müş olacak ki, bir aralık ağlamağa, y 

zünü dıvara çevirerek hıçkırmağa başl 
dı. Onun ağladığım önce benden baş 
kimse görmemişti. Fakat sonra küç 
temiz giyinmiş bir okullu gördü. Hem 
yanına koştu. Ona bir şeyler söyledi. 
tü başı pis, saçları uzamış olduğu hal 
bu zavallıdan kaçmadı. Elinden tut 
Bir tahterevallinin başına geçti. 

Tahteravallinin başı kalabalıktı. Da 
bir kaç kişi sıra bekliyordu. Herkes 
ruını aavdıkça, küçük okullu ile Birg 
oyuncağa biraz daha yakla9ıyor, bir 
daha sokuluyorlardı. Nih:'l.yet .cıra onla 
geldi. Tahtaravallinin bir tnraf~na okull 
öbür tarafına da Bir11in birdi 1 O d:ıki 
kadar böylecf' ei' lenciiJ,.r Bir~İn alı m 
mış, sık•r.tı c:cki~ordu. Fakat kürük o'\ 

lu, eğlencey; ic!arc etti. IY~cr sıra br\l 
yenlere tahtarava1liyi bırctkLıb•. B:zi 
iki arkadaş, şöyle sessiz bir köşeye çeki 
diler. Bir şeyler konuştular, bir şeyi 

görüştüler. Ben ne olduğunu bilmiyoru 
Yalnız iki kalpli, arkadaş sever. düşk" 
lere acıyan okullu, kimsenin yapamadı" 
nı yaptı. 

Gece gündüz sokakta oynıyan, tra 
vaylara atlıyan, arabalara takılan Birgi 
artık sokak eğlencelerini bıraktı. Çocu 
bahçesinde eğlenmeğe başladı. 

O akşamdan sonra çocuk bahçcsin 
bakanlar, Birgini daima orada gördüler 
O, daima kendini kurtaran arkadaşı il 
beraber oynadı. Beraber eğlendi, bütü 
fena alııııklıklarını bıraktı. Hatta öle 

babasının bir arkadaşı Birgini evine aldı 
Birg~n. İyi kalpli arkadaşının buluncluğu 
okula bile gitmeğe başladı. 

T.'i Dördü dörde taksim !!:dersek s~kiz 
~ar, derseniz dah..,:.ıJa hayret eder. 
Ukin, aiz bunu kendisine Uıbat edebilir
siniz. 

EJinize bir kağıt alır ız .. Arkadaıını
za göstererek: "Be~e,, nin Banyosu 

- Bu kağıtta dört köşe var, değil mi? 
diye sorarsınız. 

- Şimdi elime bir makas alıp bu ka
ğıdı dörde taksim ediyorum .. Ne çıktı? 

- ~kiz köıel. 

BAZI MUSiKi ADAMLARININ 
GARiP HALLERi 

ilham almak, muhayyelesini tamamile 
işletmek için Cluk güzel bir çayırın orta
smda oturmak adetinde idi. Önünde bir 1 

piyano ve yanı batında bir pmpanya ti· 
ııesi olduğu halde bu şekilde oturarak, iki 
ifijenisini, orfeyi ve şöhretini temin eden 
daha bir çok parçaları meydana getirdi. 

Bilakis Sarte tavanda çok yükseğe asıl
mııı gayet hafif ışıklı bir lambanın altın
da geniş bir odada bulunmak isterdi. Ge
cenin en sessiz zamanında, yarı karanlık 
içinde eserlerini yaratırdı. 

Bir çok kimseler gibi Mozar çalı mak 
İçin son dakikayı beklerdi. En tanınmış 
eserleri, seyirciler önünde çalınmasından 
bir kaç dakika evvel bitirilmit olurdu. 

Cimorosa gürültüden ve kalabalıktan 
hoşlanmazdı. Çalıştığı zaman, etrafında 
dostlarının bulunmasını isterdi. 

Saccini de, yanında karısile. çok sev
diği kedisinin mevcudiyeti olmadan ça· 
ll§mazdı. 

Cfret~İ, yanında neşeli kimselerin bu~ 
lunmasını veya yeşil ağaçların arasında 
bulunmayı arzu ederdi. 

Pocsiello yatağının içinde çalışırdı. 

Şaheserlerini yorganının arasında yazdı. 
Zingare11 hiç yazı yazmazdı. Musiki

sini tahrir ettirmekle iktifa ederdi. 

Münzevi yaşıyan Haydn, II inci Fred
rikin kendisine gönderdiği ve muhayyi
lesini işletmek İçin zaruri addettiği yü-

surette vahimdir. 

Eylıi), T eırinievvel, T eşriniaani ayları 
nezle, bronıit aylarıdır. Nihayet Kanu-

nuevvelde mide hastalıkları fazladır. Bu 

Oyun 
Acaba Kolkola koşmaca züğünü parmağına geçirir, sonra piya

nosunun baııına geçerek bir kaç dakika doğrusu iyi düşünülmüş bir ıey. 
doğru mu? sonra dehasının yarattığı eserleri ortaya 

koyardı . 

HER AYA MAHSUS BiR HAS
TALIK VAR MiDiR? 

* MUHTEUF YAZI TARZLARI 

Bugün yine size yeni bir oyun tarif 

edeceğiz. Bu oyun dört kişiden yüz kiıi
ye kadar adı cKolkola koşma> dır. 

Üyuna girecek çocuklar çift çift kol
F..ski Yunanlılar da sağdan sola bir sa-

Bir Yunan doktoru, uzun tetkiklerden br yazdıktan sonra ötekisi soldan sağa kola girerler. Çocuklardan ikisi serbest 
sonra garip bir takvim vücuda getirmiş- olarak dururlar. Biri koşar diğeri onu 

yazılır ve bu suretle münavebe ile gidi- k 1 k ı k f d tir. Bu takvimin mevzuu senenin muhte- ova ar. Kaçan urtu ma için çi t uran 
lirdi. Bilahare Yunanlar münhasıran sol- k 1 lif aylarına tekabül eden hastalıklardır. arkadaılanndan birinin o una girer ve 
dan sağa yazdılar. f k Eh b f İsmi Kiryakopulos olan bir doktora çi tin üçüncüsü oşar. e u se er onu 

Çinliler ve Japonlar yukardan a""gv ı k l T tul b ol b l göre, kanunusani, kızamık şubat, fiyevrt r- ova ar. u ursa o e e ur, e e o an 
ayıdır. yazarlar. Yalnız Çinliler sağdan sola doğ- kaçar. Bu oyunda kaçan çocuk ko11arına 

Mart ve Nisan aylarında pönmon faz- ru İnerler. Eski Meksikalılar aşağıdan girmiye gelirken çift olarak duran çocuk .. 

ladır. Mayısta, apandisit ve astm buhran· yukarıya doğru yazıyorlardı. Yahudiler, lar türlü manevralar a arl 
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Baş papaz Eftimyos'un melun planı 
Obu planın mutlak surette 

• • • • 
emın, peşınen sevınıyor 

nıuvaffak olacağına 
ve bütün hazır .. 
bulunuyordu lıklarını tamamlamış 

bu plarun uzun zaman gizli kalamıyaca- izinL gittiğim zamanlar bana hasretle 

Ankara Radyosu 

DALGA VZVNLVGV 
--=--
BVGVN 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 ın. 9465 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. lD.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

12.30 Program 
12 .35 Türk müziği - pi. 
13.00 

13.15 
18.30 
18.35 
19.00 
19.15 

Memleket saat ayarı, ajans, me
teoroloji haberleri. 
Müzik (Dans müziği - pi.) 
Program 

Başpapazın planı artık tamamen an
laşılmış oluyordu. 

İmparatoriçenin izdivacının kilise ta
rafından tasdiki mukabili kendisi inzi
\·aya çekilme ba:1anesiyle Büyükadada
ki komplocularla baş başa verebilecek, 
Bizansa geldikleri zaman da sarayda kal
mak suretiyle hem içeriden hem dışarı
dan işi idare edecekti. 

ğını ve o zaman belki de bu takdis işi-,· hep saraydan bahseder, şimdi ben Sc- 19.35 
nin K.arbonopsinayı saltanat yolunda bastiyanoya bahsedecek olursam mu-
daha kolay ilerletebileceğini .>iiylemesi hakkak reddedecektir. Annemi alın.ak 20.00 

Müzik (Senfonik pl8klar) 
Konuşma (Türkiye postası) 
Türk müziği (Halk musikisi 
Tanburacı Osman pehlivan) 
Türk müziği (Karışık program -
Hakkı Derman ve arkadaşları) 
Ajans, meteoroloji haberleri, :tl
raat borsası (Fiat) 

Şimdiye kadar fesat tertibatına engel 
olan Sebastiyanonun vücudunu da z.ı. 

yafet gecesi ·Sofi Anne• nin eliyle ka!-

üzerine biraz müsterih olmuştu. için gitmeme müsaade etmiyecek ve 
Güzel ve haris kız, göğsünde sakla- onun ihtiyar ve fakir haliyle asilzade ve 20 15 

dığı zehir şişesini düşünüyor ve : kibar kadınlar arasında bulurunasım 1 
- Ne zaman olsa imparatoriçeyi öl- muvafık görmiyecektir. 

dürmek elimdedir. - Peki ... Ben ne yapayım .. ? ı 
Diyordu. - Ziyafet gece olacak.. Karanlıkla l ** kint.>e görmez. Annemi bahçedeki ağa~- , 

lardan birinin altına oturturum. O bu-PAZAR .... 
dıracaku. Takdis merasimi ve ... Ziyafet günü.. radan seyreder. 

Sebastiyanonun yatak odası harem- Aspasya, Marinaya yaklaştı. - Onu buraya nasıl çağıracaksın? .. 

Türk müziği 
Çalanlar : Vecihe, Reşat Erer, 
Cevdet Kozan, Kemal N. Seyhun 
Okuyanlar : Sadi Hoşses, Melek 
Tokgöz. 

1 - Osman bey - Saba peşrevi 
2 - Dede - Saba şarkı - Guşcyh 
gel bülbülleri 

3 - Hüsnü efendi - Bestegar 
şarkı - Çok sürmedi. 

' 

Emekli General 
Kazım Karabekir:in 

HATIRA Ti 
61-

* 2 3 ( 1 O) Birinci teşrin ikdam gazete
sinde •Hesap aonılacalmup baılıklı mü
him bir bapnakale var. Dünkü posta ile 
(Tempo) gazetesinin bir kaç nüshasını 
birden aldık diyerek birindeki cŞarldu 
baıılığı altında.ki baımakaleyi yazıyor hü
li.sası ıudur: 

cSiz harbi umumidenberi hatır ve ha
yalimizden geçen her feyİ yaptınız. Se
ferberlik ilin ettiniz. Uhudi a.tikayı hod
behod kaldırdınız. Almanyadan iki zırhlı 
aldınız. Çanakkale boğazını kapadınız. 

Biz timdi pek me,gul olduğumuz İçin 

bunlara karıı size bir teY yapmadık. Fa
kat durunuz, sabrediniz. Bir kerre galip 
gelelim, o zaman bütün bunların hesa· 

hını size soracağım> ikdam gazetesi 
hakkımızı müdafaa ederek bu Fransız 

gazetesine cevap veriyor. 
Aslını gördüğünüz hu makale şimdiye 

kadarki tahminlerimizin doğruluğunu te

yit ediyordu. itilaf devletleri Avrupada 

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

YAZAN: 
GENERAL 
Kazım Karabekir 

• 
411••••·································· 

F ranaa, Alsas .. Lorcn ile iktifa ede· 
cek Belçika Lükaenburgu kendisine il
hak edecektir. 
Rusya; İngiltereye karşı Aksayı şarkı,\ 

daha ziyade nüfuz etmemeği taahhüt 
edecek, buna mukabil lngiltere Rusya
nın Baltık denizinde tama.mile hakimi
yetini tanıyacaktır. 

Japonya; Kanadaya ve Avusturalya 

da.bil olmak üzere lngiliz müstemleke
lerine muhacir göndermek müsaa.desinı 

istihsal edecek, Çin de serbestü hareki.ta 
nail olacak. ve200 milyon istikraz yapa

caktır.) 
den sarayın arka kapısına giden yol - Bu gece, dedi, bahçede v<:rilecek - İmparatorla imparatoriçe kiliseye I 
üzerinde bulunuyordu. Madam ki ziya- ziyafete annemi de getirsem olur mu "! gitmek üzere saraydan ayrıldıkları za ., 
fete gelecek kadınlar saraya girer ve çı- Diye sordu. Marina : ınan ben de arka kapıdan çıkar, bir saat 1 
karken bu yol üzerinden geçeceklerdi, - Bunu bana değil, Sebastiyanora j içinde annemi alır, yine arka kapıdeıı \ 

4 - Tanburl Mustafa - Bir 
rncre gönül verdim 

es- işlerini yoluna koyunca bizi paylaşmaya 
koşacaklarını biz de biliyorduk. Bu ka-

18 Birinciteşrin 19 1 4 gazetelerinde 
«Meydana neler çıkıyor» başlığı altında 
şu mühim vaziyet de bildiriliyordu: Ge
çen 2 6 Mayısta Rus ve lngiltere murah .. 

hasları, Rus bahriye nezaretinde hafi bı" 
konferans yapmışlar, icabında Rus veya 
lngiliz donanmalarının Çanakkale Boğa
ziçi havzall'rında Türkiye aleyhinde mün
feriden bazı harck8.tta bu1unmalan hu
suııunda anla,mışlardır. ( 1) 

Aspasya vasıtasiyle Sofi ~eyi bu oda- sor .. Dedi.. Çünkii davetlilerin listesini saraya getirir, akşama kadar haremin il 
~a sevketmek ve Sebastiyanoyu uyur- o hazırladı.. Her birine de haberi yine kilerinde saklarım. KinlSe görmez. 
ken yatağında öldürtmek çok kolay ola- o gönderecek.. Kalbi temiz olan •Marina., Aspasya-, 

aktı Aspasya içini derin derin çekti. nın ricalarına dayanamad.L c . 
Eftimyosun kafasında karanlık ola- Gözleri sulandı.. - Peki... Dedi, fakat evvela çabuk I 

ralı: yalnız bir nokta vardı.. o da, As- - Yazık.. Dedi, şu halde annem gele- gidip geleceksin .. Sonra da karanlık ol-
rniyecek.. Halbuki ben onun bu eğlen. ce- madan anneni meydana çıkarmıyacak- l

1 pasyanın bahsettiği kara göz1U kız .. 
Kimdi bu?.. yi görmesini çok arzu ediyordum. Ihti- f sın.. Ziyafetten sonra da sabahı bekle- • 

Sofi anne de bu kara gözlüden bah- lar kadın sarayı şimdiye kadar uzaktan ıneden onu gönderirsin .. 

5 - Reşat Erer - Taksim 
6 - S. Kaynak - Şevkefza şarkı 

Durup ta bir bakışın. 
7 - Salt dede - Şevkefza saz se-
maisi. 

8 - KAz.ım Uz - Kafi değil. 
9 - Rahmi bey - Bir sihri tarab. 
10 - Muhlis Sahabettin - Bahar 
geldi. 

bil neıtriyat itili.ftan ümidi olanlara da 
güzel den oluyordu. Tabii Almanlar 
bundan çok memnun oldular. 

Bu sıralarda Mıoıra 40,000 kifilik ln
giliz kuvveti getirilmesi, Bura körfezin
deki Bahreyn adalarına da lngiliz ve 
Hintlerden müre.kkep bi.r livanın gU.ya 

Abadan adasındaki petrol depolarını 

muhafaza için diye gelmesi Kafku cep
hesinde Rusların bize faik kuvvetle hu-

~etrni5ti. görmüş, içine hiç girmemiştL Her halla •• BİTMEDİ -
Bu kız acaba ve hakikaten Sebastiya

nonun akrabası mıydı? .. Halbuki muha
fız kumandanını daha Vasile hizmet c,t
tiği ve haltl Teosyanın yanında çalıştı
ğı zamandan beri tanıyan başpapaz, 

onun kimsesi olmadığını biliyordu.. Şu 

halde bu kadın muhakkak Sebastiyano
nun büyük ehemmiyet verdiği bir ka
dındı.. 

Trakya • • 
11 - Saz semaisi 

21.00Memleket saat ayarı 
21.00 Konuşma (Hukuk 

kurumu) 

duda yakın taarruza haztr bulunması. 

donanmamızı ıalih için bizde çallf&ll ilmi yayma 
amiral Limbosun Rus Karadeniz filosu 

2 4 ( 1 1) Birinciteırin 19 14 de Alman 
sefiri Vankenhaym Trabyadaki Alman 
sefarethanesine şu zatları öğle yemeğine 
di.vet ediyor: Sadrazam ve Hariciye Na
zırı Sait Halim. Harbiye Nazırı ve baş

kumandan vekili Enver, Bahriye Nazır 
ve ikinci ordu kumandanı Cemal pa~a · 

!arla Dahiliye nazırı Talat ve MeclL' 
mebusan reisi Halil beyler. 

-
ımar ışı 21.15 

21.25 

Edirne - lstanbul asi alt 
21.30 

yolu üze-
1 

rınde ınşaat hararetle devam edi yor
1 

Esham, tahvilıit, kambiyo, 
borsası (Fiat) 
Neşeli plaklar. 
Müzik (Radyo orkeslrası 
Şef : Praetorius) 

nukut 

1 - Gretry - Mottl : Balet süiti 
a) Tambourin 
b) Menuetto 
c) Gigue 

2 - Antonio Vivaldi : Concerto 
Kilisede dınl merasim, sarayda da iki 

taraflı verilecek :tlyafet hazırlıkları de-
vam ediyordu. grosso sol minör. Op. 3, No. 2 

Teşrifat nazırı Hıristidi, başvekil ile Adagıo e spiecato - Allegro - Lar-
birli kte mera<im programını hazırlamıy p,hetto • Allegro 
]ardı_ :ı - J. Haydn : Senfoni do minör 
Programı şehir kumandanı Koca Gö- No. 95. 

bek idare edecekti. a) Allegro moderato 

Koca Göbek, her ihtimale karşı im- b) Andante 
parator ve imparatoriçeyi muhafaza ted- c) Menuetto - Trio 
birleri alıruşu.. ç) Final, Vivace 

Saray muhafızları ise kiliseye gider- 4 - G. F. Malipiero : Dört in-
ken hükümdarların arabalannı saracak- vansyon (4 İnvenzioni) 
lar ve ... Aldıklan emir üzerine başpapaz a) Allegro grazioso, leggiero 
Eftimyosu gözden kaçırmıyacaldard.!.. b) Allegro grazioso 
Onlara da Yengeç ve Hıristidi kumandA c) Andante 

edecekti. • ç) Allegro festoso 

Sebastiyanoya gelince .. O bütün bu b d _ _, l d H '·" ·· - 1 5 - Marcel Poot : •Ouverturc htan ul - E irne ~.' a t şosesi ii:erin e avsa .Wprusu 
tertibatta kendini rol harici bırakmış, joyeuse• (Şen uvertüre) 
sadece ziyafet hazırlıklarına nezaret va- Edirne, 13 (Hususi) - Istanbul dutlarımızdan İstanbula 24-0 kilometre j 22.30 Müzik (Operetler) pl.) 
zifesini üzerine almıştı. İmparatoriçenin Edirne asfaltının Lüleburgaz - Kulelı kadar olan bu asfalt yol inşaatı işi 940123.00 Müzik (Cazbant _ pi.) 
oda hizmetçisi •Marina• ile beraber ki- köy arasındaki kısmının inşaatına de- senesine kadar tamamlanmış olacaktır. 23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın-
lise mensupları ile Bizansın asilzade vam edilmektedir. Bilhassa Lülr,burgaz- Edirne ile Uzunköprü ve bu suretle 

1 

ki program 
kadınlarına verilecek iki ziyafetin mü- dan itibaren toprak tesviyesi ve sınai de Gelibolu Edirneyi bağlıyaCilk olan ----------------
keromel olmasını temine çalışıyordu. imalat yapılmaktadır. Havsa - Uzunköprü şosesi üzerinde de lare1i - Edime ve Uzunköprü - Keşan 

Karbonopsinaya gelince .. Rakibesi inı- Lüleburgaz . Babaeski arasında da taş inşaata devam edilmekte olup yenideı.1 1
1 ve Gelibolu, Edirne Babaeski yollan 

paratoriçenin kilise tarafından takdisi ve kum nakLyatına germi verilmiştir, daha 18 beton menfez yapılmıştır. üzerinde tamirata devam edilmek Uzere 
canını pek sıkmıştı. Fakat Sebastiyano Haber alındığına göre Büyük Kulelıköy Önümüzdeki inşaat mevsiminde de şimdiden hazırlıklara başlanmıştır. 
ona bu işin başpapaz tarafından melun F.dirne ve Kulekapı arasındaki kısmın Uzunköprü - Meriç, Keşan - İpsala ve ! Edirne - Lalapaşa yolu da bu yıl ta
bir plıin olarak yapıldığını ve her halde inşaatına da bu yaz başlanacaktır .. Hu- Keşan İbrice yollarının inşasına ve Kırk- 1 mir e~ktir. 

Tarihin Gizli Cemiyetleri Y.,,__ 

Engizisyon Esrarı 
Düoyaoıo en korkunç ve gizli teşkilatı 
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Tefrika : 41 
- Ala .. Fakat Juana ile ben, ne ola

nığız? 

- Siz benim kalfam, senyöra da si -
ı:in zevceniz! 

- Harika. 
- Fakat bir nokta var .. 
- Ne gibi? 
- Tasarruf edilmi§ ne kadal" para. 

nıı var? 
- On yedi bin altın kadar .. 
- O .. çok ve ağır!. 
- Sakın bımdan vazgeçmeği m1 tav-

siye edeceksin? 

Nakleden : F: Ş. B. 
cek bir araba ile mahzenden geçeriz, 
burada boş iki varil arasına altınları 
havi üçüncü varili de koyartt. Iki kişi
nin yardımiyle ... 

- Fakat, iki kişiye daha •ır tevdii 
doğru mudur? 

- .Şu halde bir .kişi daha bulur ya-
hut arabacıya siz yardım ediniz. 

- Al.imce&ine bir bul~! 
- :ıc.tıul ediyor musun? 
- Tamamiyle. 
- Bu i§ bittil · len sonra, med yanın. 

da Juana ve ben de size iltihak ederiz. 

Fraskilo: 
- Haydi canım.. Gemide üç kişilik 

bir yer var veya yokmuş, bana ne? Ben 
bir kişilik yer tutacağım. Zavallı Saved
ra .. Bedbaht Juana .. N@ kadar yazık! 
Yaptığım iş hiç te eyi değil, ama .. El

den ne gelir .. Dünyada candan aziz ne 
olabilir sanki? Alemin kara göıü için 
kendimi işkenceye mahkOm edenıem 

ya .. diye söylenerek d1§3rı çıktı. 

* Fraskito Lmana, Ingiliz gemisinin kaır 
tanının yanına gitti. Ve kaptana: 

- Geminizde Londra için yer var 
mı? diye sordu. 

- Bir kişilik mi? Maamafih, iki, üç 
ve daha fazla insana da yer var.. Sen 
paradan haber ver! 
-' Ben bir kişilik yer istiyorum, kaır 

tan! Ben bir anahtar fabrikatörüyüm. 
Sanatun Liı:boııda geçmiyor.. tf!A.stan 
korkuyorum, bunun için bir kaç san -
dık yüküm de var .. Saat kaçta hareket 
edeceksiniz? 

- Maalesef öyle •.. Nazarı dikkati cel
betmeınek için böyle hareket meclıud
dir. Bu saraydan koskocaman ve ağır 

bir kasa ile nasıl çıkabiliriz! 

Bir itiraz.ııuz var mı? - Saat onda hareket etmeniz lazım-

- Bunu ben de d~ündüm, bir çare 
bulduğumu sanıyorum. 

- PekAIA .. Sıra §imdi ı.izin.. 
- Sa!"~ kapısından ha rl<;et ede -

- Hayır .. Ben ıimdi limana gidiyo- dır. 
rum.. 

Frasltito kapıya doğru yürüdü. Sa -
vedra: 

- Geminin adı nedir? diye sordu. 
- Edvar! 
- AlŞ, .• Hay<l.i cabuk ol! 

ı 

Fraskito bu malfunatı aldıktan sonra, 
tekrar Savedranın yanına döndü ve Sa
vf!draya: 

- Sizin saal on birde hazır bulunma
nız lhundır. 

Dedi VP har.ırl1klRr1 bm~mlı:am~k- fi,.p... 

·-

re çıkıp gitti! 
Savedra, Fraskitoyu ancak akşam üs

lü bir daha görebildi. Saat dokuza doğ
ru bir arabanın sarayın kapısından geç
tiğini duydu ve Juanaya: 

- Duydun mu 5e'llgilim? servetimiz 
naklediliyor .. dedi. 

- Evet, bizden iki saat evvel gidi -
yor! 

- Biz de iki saat sonra hareket etmiş 
bulunacağız .. Yoksa .. korkuyor musun? 

Genç kadın cevap yerine elini uzat -
tı .. 

Savedra Juananın e!4ıi tutunca: 
- Fakat.. dedi. Senin hararetin var! 
- Belki, fakat kalbimde büyük bir 

aıkıntı var. Sebebini bir türlü bulamı -
yorum! 
Kadınlar cidden hassas mahlöklardır, 

ıelecek bir fe!Aketl, tıpkı martıların fır
tınayı evvelden hissettikleri gibi hisse -
derler! .. 

Savedra, daha meti.n ve emin idi. Fi
rarlarını hissettirmemek için, hizmetçi
lerini birer bahane ile saraydan uzaklaş
tırdı. 

Saat ona doğru, sarayın medhalinde 
hemen hiç bir kimse yoktu. Hiç bir kim
seye görünmeden çıktılar ve limana git
tUer. 

Heı· taraf karanlık idi ve limanda hiç 
\ı.ir u-.m;";" r~~..ı nn...ttn ............. ~ .. 

~(/j(.Atııır;1111DI ............. ,---:::::::::·~:::~·---=====:::::::::::::::::::::::::::=:::_~~~~~~~~~....:.~~~--........................ . 

kumandanlağına tayin olunduiu ve ma
iyetindeki lngiliz zabitleriyle birlikte 
Rus donanmaaına iltihak ettiği hakkında 

haberler gelmesi, Jngilizlerin tebaalarını Yemekten sonra sefirin iş odasında, hL 
Bağdattan bile çıkarmaları .. · Gibi ali.- zatlarla sefir ve yeni gelen müsteşarı Vor 
metler itilaf devletlerinin de şu kış üstü Külman toplanıyorlar. Sefir söze başla 
veyahut kış içinde bize ani bir darbe yınca: Osmanlı hüküme•inin teklif ettiği 
vuracağı şüphesini uyandırıyordu. ( 1). paranın verilmesi için Almanya hükü-

Alman gazetelerinin şimdiye kadarki metinden muvafakat cevabı aldığını bil 
neşriyatına belki onların propagandası- diriyor ve artık ittifak muahedesi ahka
dır diyorduk, fakat bu son günlerin ha· mı mucibince harp karan beklediklerirı 
vadisleri onların doğruluğunu göıteriyor. anlatıyor. 

Meseli.: Almanya haTİciye nezaTeti c F o- Ziyafetle hazır bulunan Osmanlı ric~.
ıişe çaytung:. gazeteaile Rwılartn harbi linin bu teklife kar:ıı nasıl mukabele et 4 

kazandıkları takdirde hazırladıkları pi&.- ti.klerini eldeki vesikalar göstermiyor. 
nını netrettirmişti. Bunu 26 eylUI 1914 te Müspet bir temayül göstermiş olduklannı 
Berlin sefirimiz telgrafla hariciye nazırı- tahmin etsek bile bu temayülü, husu~i 

na bildirmiş ve Alman hariciye müateşa- bir yemek toplantısında, yabancı bir s~ 

rının bu mallımatı Bükreşte gayet emin farethanede ve sefir nıuvaccheıinde bar
bir menbadan aldığını kendisine temin be girmek için müzakere açmak ve söz 
ettiğini de ili.ve etmi~ti. Planın metni vermek derecesinde ileriye götürmüş ol-
şudur... maları b'°klenemez. 

(Romanya, Rumenlerle meskun olan •• BİTMEDİ •• 
ayalet1erini kazanacak, buna mukabil 
Seret nehrinin şarkındaki Moldava kıs

mını Ruayaya terkedeceklerdir. 
( 1) Birinci ciltteki mahrem vesikalar

dan 150 inci aahifedeki 353 numaralm 
Sırbistan ve Karadağ kendilerine civar da bu hakikati göstennektedir. 

olan ve Avusturyaya ait olan lsliv aya
letlerini aralarında ve Arnavutluğu da 

Yunanistan ile payla~caklardır. 
ltalya, Avuııturyaya ait olan lıalya 

memleketlerini ve Avlonyayı kendisine 
ilhak edecek buna mukabil on ilci adayı 
Yunanİl:tana terkedecektir. 

Rusya, Caliçyayı, Trakyayı, Anado
luyu zaptedecektir. 

lngiltere Türkiyeye ait olan bütün 
Arap vili.yetlerini ve Alınan müstemle
kelerini kendisine ilhak edecektir. 

Savedra rastladığı bir tayfaya: 
- Sen lngiliz Edvar gemisinden mi

sin 1 diye sordu. 
- Edvar gemisinden mi? Fakat b.ı 

gemi şöyle böyle bir saattenberi kalktı 
ve limanı terketti. Dikkat ederseniz 
ufukta ışıklarını görebilirsiniz! 

Evet, Savedr<ı ufaklara bakınca, ta 
uzaklarda ikımuz.ı. bir fenerin ışığını, 

şöyle böyle, gördü. Ve şu andaki vaziye
tini tarif etmek mümkün değildi! 

- Eyvah .. diye söylendi. Demek ki 
ben burada yalnız kaldım. 

Fakat kolunda bir kadın bulunan bir 
erkek, böyle bir vaziyette ya çok cesur 
olur, yahut ta büsbütün miskinleşir! 

Savedra ancak miskinleşti. 
Para, hemen hiç yoktu. 
Dostu, l§te kendisin! aldatıp kaçmış 

bulunuyordu. 
Mevki ise., ya darağacı, yahut ta ateş 

yığını olaca.lctı, şüphesiz! 

Juana da vaziyetin fecaatl karşısın -
da: 

- Ben başunıza bir felaket gdece -
ğini evvelden hissetmiş idim. Şimdi ce
saret lazundır. Bundan iki ay kadar ev
vel de yine böyle, beş parasız ve mev -
kisiz, dostsuz değil mi idik? dedi. 

Savedra, J uanaya cevap vermedi' 
Her ikisi de sararın gölgelerin" hazin, 

ispanyada 
-1:?-

0len ve yaralanan 
İtalyanlar 
Roma, 13 (Ö.R) - İspanya haıbinde

ki İtalyan ölü ve yaralılarının umumi 
listesi neşredilmiştir. Dahili harbin ba
şından beri 172 zabit ve 2793 nefer öl
müş, 10 binden fazla zabit ve nefer ya-
ralanm1ştır. 

Savedra, kendi kendisine: 
- Ne bahaya olursa olsun gitmek la

zımdtr. lhbarın neticesi nerede ise çok 
feci olarak görünecektir! Fakat nasıl 

kaçımlı? Nereye gitmeli? deyip duru -
yordu. 

Her şeyden evvel para, bolca para la
zımdı, fakat bunu nereden ve nasıl bul
malı idi? 

Saray ve hükümet hazinesi nezdinde 
artık bir kıymet ve itiba1' yokt\L Halk 
arasından kendisine yardım edecek bir 
kişi bulamazdı. 

Savedra ve J uana, yapacak birşey bu
lamayınca saraya dönmeğe mecbur kal
dılar. 

Savedra, halk arasında da itibarının 

kaybolduğunu ve her kesin kendisinden 
aoğumakta bulunduğunu ıstırapla gör -
dü .. 

J uanayı, saray odalarından birisine 
gizlemişti. Yeyecek ve içeceğini Juana
ya bizzat kendisi götürüyordu. 

Bu aralık, nehir kayıkçılanndan biri
sinin, Markizin ne suretle katledildiğini 
gördüğünü anlattığı da duyulud. Fras -
kilonun hançeri, nehre düşen cesur ve 
namu.slu kayıkçıyı öldürmemişti! 

Evet, sahte engizitörün saltanatı !ii · 
len de nihayet bulmak üzere idi. 

• 
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· Maarif şiir... ; münasebetiyle : 
········· ·····-······-··· 
Köy kalkınmasında öğ
retmenin rolü ne olmalı? 

Havva 
Kara Yazısı 

Kızları · 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı YAZAN : M. ALİ EREN 

İlk ()ğretmcn okulundan mezun olan 1 yapınasıııdan öğretmen mesuldür.. Ço
öğrctmenleriınizden mühim bir kısmı cuklann başındaki yaraya tavuk pisliği 
köylere gCiııderilmektcdir. İleride biltün koyduklarından dolayı ölen köy çocuk
vetle ümit edilebilir. larımn ölümünden, bilvasıta, öğretmen 

~(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) -
YAZAN: Yıldız Üc 

' 

mezunların köylerde çalıstırılacağı kuv- mesuldür. · · · d" f ld d "' Ca • ı Se b 
-35-

- 58 --

Barın içi yaVOf yavaf kalaba -
'tkla,mağa bQflamıştı. Ma•alar 

ker teker işgal ediliyordu. 
Muhlia bey: 
- Evvela Viakiden başlıya -

lım .. 
Diyerek üç vi•ki aöyledi. 
Garıon, kadehleri diplerinde 

üçer parmak viılıi olduğa halde 
getirdi ve ayrı ayrı önlerimize 
koydu. Kadehlerin yanlarına da 
birer şife su da bıraktı. 

Giderken de yüzüme manalı 
bir şekilde ve göz kırparak baktı. 
Ne demelı iıtemifti? 

Bu terbiyesizce harekete kız
dım, fakat Muhliı beyi a.abileş
tirmemek için ağzunı açmadım. 

Kadehi dudağıma götürdüğüm 
:zaman bu viıkinin baloda içti -
ğim viakiden bambaşka bir fey 
olduğunu gördüm .. 

Bu vi•ki değil.. adeta tatlım•• 
ve hi~ te ispirtolu içkiye benze -
miyen bir şeydi. 

Kendi kendime: 
- Barda viski belki böyle 

olur. 
Dedim. 
Bar maaaları, biraz sonra, lıııy.. 

ruk aokumlarına kadar dekolte 
kadınların da iftirakiyle dolmuı
tu. Caz çalıyor, pi•tte dansedili -
yordu. 

Hikmet bey bir tara/tan tatlı 
tatlı konufUyor, bir tara/tan da 
pantalonunun arka cebinden çı -
kardığı rakı şİfe•ini bafına diki -
yor: 

- Burada adet böyledir.. di -
yordu. Kazıklanmamak için cep
haneyi yanda tQfımak farltır. 

Bir aralık Muhliı bey locadan 
çıktı .. 

Muhli• beyin en eıki, en sami
mi arlcad(Jfı olan bıı zattan nad 
fÜphe edebilirdim? 

F alrat o, bu yalnızlıktan i.tila
'cle etmek iıtedi. 

Ben, Hikmet beyle yalnız kal -
dım .. 

- Servet hanım, dedi. Si:ı ha
kikaten çok şahane bir güzelliğe 
malik•iniz. Size acıyorum.. Sizi 
Muhlise hiç te layık görmiyorum. 
Bilmeuiniz .. Muhli•in ne fena, ne 
ahlak•ız bir adam olduğuna bil-. . 
meuınız. 

Ben fCJfırmıf.. bir halde ve ap
lal gibi bu adamın yüzüne baka
kaldım.. Kulalılarıma inancımı -
yordum. ilk dela gördüğüm ve 
beni illı defa gören ba aJam ço
cukluğundan beri beraber olduk
larını, seviftiklerini ıöylediii ar -
kadaıının aleyhinde, Muhliı be -
yin aleyhinde balanuyorda. 

Acaba beni denemek mi isti -
yordu?. 

Ağzımı mı arıyordu? 
Benim aülıutıım, ve ya.zane 

bakmaklığım bu namuHuz arka -
dafa büıbütün ce•aret vermif ola
cak ki ayağa kalktı. 

Ne yapacaktı? 
Yanıma yaklaştı. 

. .. . . .. • . . - O bıze emredılırl... ıye ısı a ı. I mır rıp şey .. . n ormanı can az· 
Eğildi.. Şehır oğretmenının öclevı okuluna ın- ıCümhuriyetin, devletin, kanunun ve Bohu - Bohular demek ki hayli te~ki- ' hane mi zannediyorsun?. 
Kulağıma bir şey mi söylemek hisar etmektedir. Çocuklara programla- vatandaş hakkının ne olduğunu bilrni- l" t d ı d Ad · Dernekten kendimi alamadım. Pohua· . . . . . . . . • . a çı a am ar ır. anın ıssız ve gayrı-

i•tiyecekti? nn çerçıvesı ıçınd" ilk bılgılerı verdıgı- yen ve Türkiyede yapılan büyük işlerin meskun olan bu luammı her halde kanı nın benim ingilizce söylediğim canbu-
Hayır .. birden kendimi topla - ne, iyi itiya_tıa:y kazan~ır~ığına kani hiç birine vakıf olmıyan köylilnim ceha- kanı hakimiyetleri altına almış bulunu· hane tabirinden bir şey anlayıp anlama-

mağa ve müdafaaya vakıt kalma- olan her şehır ogretınenı vıcdan rahati letindcn ve bilgisizliğinden yine öğret- yorlardı. dığını bilmem. 

dı. Beni .. öptü. duy~~ilir. .. . .. . . men mesuldUr .. Öğretmen köyün mad- Filhakika Pohua geçidin sol tarafına Fakat yüzüme garip garip bakıp da 

Bıı kıı .. •tah h,,..,.,..ket karı··ında Koylerde ogretmenlerın odevı aynı di ve ınane\·i güneşi olmalıdır Bu gü- d .. .. " b l d B" ··dd · bana·. ... '"' ~ d . . . ? . k d . . · ogru yurumeye aş a ı. ır mu et gıt-
bird en yerimden •ıçradım ve ıu - e~ıl ınıd~:·· ~ır ar. a aşı~ıız şu fik~- neş sayesinde köyün her tarafından ha- tikten sonra vadide daha derin bir yere -Ormandan korkma!. .. 
ratına bir tokat attım.. lerıyle bu ödcvm aynı oldugunu tebaruz yat fışkıracaktır. Yalnız okulun dar çer- indı!c. Bura~· büyijk bir hendeğe yahut Bütün hayvanları şimdi Bohu Boh'1 

Cazın ıe•i, tokatın se•ini duy - ettirmektedir. ıKöy öğretmenini mek- çivesi içine _gömülüp kalan ve orada ca- kurumuş bir nehir yatağına benziyordu. cinleri bağlaml§lardırl ... 
d A k d tehi ve çocukları ile bırakmağı temenn:- lışan öğretmenin varlığı ile yokluğu bir- 7 am bu nehir yatagıv nın içine girdi- Dediğini hiç bir zaman unutmıyaca· 
urmamtftı. r a a,ının namu• ye şayan bulurum. Öğretmenin kars!- b" · ·· · dir 

ve ahlakı ile oynıyan bu nankör ırıne ınusavı .» ğimiz zaman kulağımın dibinde birden- ğım. 
adam, yediği tokatın teıiri altın- sında çocuk gibi bir muanuna ve istik- ıKöy öğretmenine bu kadar mesuliyet bire gari!? ıslıklı bir çıngırak sesi işiterek Pohuanın, benim Bohu Bohu cinleri 
da evvela morardı, •onra •arardı. bal dururken onu bırakıp ta her hangi yükletmek haksızlık değil midir?.. Bu ürperdim. Bir adım geriye sıçramıştım. nin sirk gardiyanlan olabileceklerine 

bir mecliste bulunmasına akıl erdiremi- ko··y o"ğretrnenı· bu""tun·· bu ı"şlerı· nasıl ba- p h b d b" d b" 1 • ı_ d d · b" - Derhal buradan çıkını% ve o ua ise yanı aşım a ır en ıre .. ınanmayıııma o 'l(a ar erın ır Plll' 
yorum .. • bilir' ? d '- f d 1 M fih gidiniz .. dedim. Alçaklığınl%ı yü- şara ··· - Hamarat... var ı 11.i, tari e i emcz.. aama · oraya 

züniize karıı Muhli• beye •Öyle _ Bu telakkiye kar~ılık olarak Gazi ter- Almanya jçin, İngiltere için, Fransa Diye bağırarak yere eğildi. Ben hemen kadar geldikten sonra ne söyleaem boı-
mememi iatiyonanız burada dur- biye Enstitüsü Pedagoji profesörü D. H. için, ve Japonya öğretmenleri için bu tabancama sanlmıştım . Bunu farkt-den tu, herhalde canımızı Bohu • Bohu cin· 
mayınız.. Fikret Kanatın Pedagoji (Birinci cilt) şekilde bir talep haksız olabilir. Çünkü Pohua elimi tutmuştu. !erinin yırtıcı hayvan mürebbiliklerindeki 

Güldü: kitabından aynen şu satırları alıyorum. : onlann kalkınma vasıtaları bizden kırk Ağzını, adeta kulağıma yapıstırarak: meharete emanet ederek hayatımda ilk 
_ /•terseniz söyleyiniz .. dedi. •Bugüne kadar köy öğretmeni va7lfe- elli defa yüksektir. Bu memleketlerde - Korkma! ... Geldik!... defa iştirak edeceğim gizli ayinleri göre· 

Muhli• size değil .. bana inanır. sini hu manada anlar ve bu şekilde ça- devlet elindeki vasıtalarla köye bir öğ- Diye fısıldadı. mecburum. 
Sizin ne mal olduğunuzu pek eyi lışırdı. Halbuki köylerde çalışan öğret- retmen, bir sıhhat memuru, bir dev et O valcit kendimi toplamı~tım. Pohu- bilmek ıçin faz.la ihtiyatkar olmamaya 

menlerin vazifesi daha çok geniş ve çok memuru gönderilebilir. 11 anın yüksek sesle bağırdığı: Bununla beraber, her halde gündüzden 
bilen Muhli• bu kadar ydlılı arka- d ha · · 'dir a ıçt.imaı · • B' · · dilik" b H 1 ormana ginni• Bohu • Bohulardan vaL-! daıını bir kahpenin, bir kapatma- .. ..v • • • • •• • • • ızıın şım unu yapmamıza im- - amara ··· y up 
nın •Ö%Ü ile kırmaz. •Koy o~etmenı hır iki koy odası ıçm· kan yoktur .. İmkinsızlık herkesi şaşır- Sözü §Üphesiz Bohu - Bohulann paro- hayvanlann ürkerek ormanın daha derin 

de topladıgı çocukları yalnız okutmakla tabilir. Fakat Türkü ve Türk öğretme- falarından bqlta bir fCY değildi. yerlerine kaçmış olmaları da pek muhıe-
Olduğum yere düffiim .. Bt!. he- iktifa edecek olursa elde edilecek neti- nini şaşırtamaz. Türk, imkinsızlıklar Kulaklarımızın dibinden uçan o ga- meldi. 

rif ne demek i.diyordu. ced 1r 1 1c :-•-~--. . .., i _ .. en .. m~~un• ma ~ y~ktur. içinde harikalar yaratmağa çok müma- rip çıngırak 9CSinin de ne olduğunu firn· Onun için bu sık ve yabani ormanın 
«Sızın ne m.al old•grı'!"zıı b , Çünku koy •. çocUkları el~e. ettikten ma- ı-eselidir. BugUnkü Türk cemiyeti ve di anlaıruttım. Bu, yerlilerin ip.ret ver- içinde kısmen emniyetle yürüyebilirdik. 

len .... » •.• Mahlu bey benun medl- lfunatın yüzde seksenini unuttuktan Tilrk lst'•-ı.!>1, :-•-"'--zlıklar · · d ~tr mek i,.,;n kullandık.lan ve havada uçarak Pobua nihayet benim Bohu - Bobu • .... · ' d•? Yolua Hilı uuau .uuAau~ı ıçın en ~l.A- r-

mı ogrenmıı ~·~ .' • .. - sonra bu şe~d~ki tahsilin kıymeti çok mıştır. Bugünkü hızlı terakkimiz, Av- bir nevi çıngırak sesi çıkaran oklarından cinlerinin himayesine inandığımı görer• 
m~.t bey bu 80%11 ile alelade !'•f- azalır. -~e ~etin bu ~aksat uğruna ırupanın imkansız zannettiği vaziyetler- biri olduğu ıüpheeizdi. memnun iıir halde yola devam etmete 
mUJ lıadınların ne mal oldagana sarfettigı mılyonlarca liranın havaya d doğ Hari 

00
.. al Kulaklarımızın dibinden akabinde bir baıladı. ormandaki ağaçlann sert dallan 

bilen.. mahiyetinde mi .öylemif- atıldığına hükmedilir. Bunun için köy end ;~ur. . çten ~ç ~a - çıngırak acai daha u~unca. Pohua tekrar ayn çıplak vücudumu hayli örselemit ol-
t . ··~ tın · · b" : ... :ka ma an ur yenın yaşıyacagını ımk~n-
ı.. ogre .en_ıne yenı ~ . ....,,. .. met vermek sız zanneden Avrupa, Türk vatanında yerf! eğildi. Benim kulağıma da~ masına rağmen gözlerimiz, çoktan ka-
/ılremlenin üzerine dii•'iim. ve bu istikamet dahilinde oğretmenlerin G • ..:L·ı· · ·· d "ld'I ranlıg"a al•am•• bulundugu"' :..in ormanan r . • §OSClerin uzadığını demiryollarının her - e~ı ırız, musaa e verı ı ... .... ..,, ..... 
Ba sırada Mahlia bey locaya çalışmasını temın etmek lazımdır Bu ' o· f ld d içinde yürümekte pe~ zorluk çekmedik. 

• istikamet ne olabilı·r? .. tarafı sardığını, madenlerin işletildiğini F-~e ıhıı da ı: h" .. •- d 
girmifti.. .. . . . · büyük fabrikaların kurulduğunu ve her aıtat u erın ne ır yatagı o -.a ar Bir kaç dakika kadar ilerledikten son· 

Ona ayalıta göriince: . .'Turkıy~. hır zıraat memleketidir. Ve yıl binlerce yeni okulun açıldığını .. il4 karanlıktı ki, v .. etrafımız o kadar de- ra birdenbire derin boğulı: dümbelek 
- Ne o .• dedi. Hikmet .. Neye ıı~fusun yüzde .. yetmişi de köylerdedir .. gij~ hayret etmektedirler.• rin bir ııiilc(kt içindeydi ki, burada bizi sesleri işitmeğc başladık. O valot şicl-

lıalktın... Bınaenaleyh Turk.iye climhuriyetinln ve Demek 
1 

ki bütün b hal gören, bize emir veren insan olacağına detle ürpermekten kendimi alamadım. 
O, piflıin bir sırıtkanlılıla: Türk milletinin Atisi Türk köylUsUnUn di• ~':~ ha u ~ar- ihtimal vermek imkanı yoktu. Şüpheaiz ormanın içinden boğuk bo-
- Hanımefendiden bir da.ns kalkınmasına bağlıdır. Asırlardan beri 'y t k T .. k ~ lmyatt ve T~kk~n Bu nehir yatağının öbür ucuna yuvar· ğuk akseden bu sesler Bohu - Bohularm . . s· . li d . l bt lif uh bel .. .. d b' tür arama ur e nasıp o uş ur. ur un 1 1 b "''- ,_ d" bel-'-' . d" rıca ettım. ı.zın m •aa enız o ar mu e m are er yuzun en ır - b" . mak istem . B anmıt o an üyü... &. yaların arasından um eıueny L 

iae lıabal edecelıleri.ni söylediler. lü toplanamıyan Türk köylUsünU dirilt- ı:ti~~erdilden esı ~küıı ~ geçtik. Burada arazi gayd t:arip bir te- Demek ki ayin yerine yaklapyorduk. 
-Hay hay ••. Sen benim canım mek, canlandırmak ve refaha kavuştur- x.. hi b. sonrakt ya kilde tqeldcül etmİfti. Zira, tekrar, bir- Nitekim artık taflan ağaçlannın arasın· 

k b 1. ·~ "dir Eski d · 1 pamıyaca15• ç ır şey yo ur. d b d il 1- '1 ciğerim lrardefimain .. Senden mi ına u nes ın vazııesı . evır e· .. . . . . en ire adc ve lcaranlılc bir orman içine an ·er eailtçe bu sesler gittıkçe yakJn· 

lı L. .., rin bakımsızlığı yüzünden köy harap •İmkansız zannedilen hır çok ışlerı ha- çıkıvermiştik. elan gelmeğe başlıyordu. 
u11anacagım.. ğ ..1L..'- _., __ b ünk" •• T .. k 

r • v olduğu gibi köylü de sefil ve fakir düs- şarma a muviıü-. ~ ug u ur Bu sefer ben durakladım. B raJ-'- p h 
. Ah bu er_kelıdl~. Candım,l cılge- müştür. Tiirk köylu'"silnu··n ne bu"yu··k bı"r nesli şimdi de yine imkansız zannedilen ir a JK o uanın yüzüne baktım. 

rım kardepm ıye ncu yı an a - . b" sah k"' .. kalla . . Pohua hayretle arkasına dönerek : Mızıka scalerini İ§İten emektar bir ıu· 
ra ~l uzattıklarını naad .zehirli sefalet i~indc yaşadığını köyleri gezen- y~nişı. ır V ayba, daoyudn tlankması ışıufc - Ne var) vari atı gibi kulaklarını dümbelek aeale· 

d l l 
· ' k ki b ·ı ler pek ıyi bilirler. Binlerce Türk kö- gır ıyor. e un a mu a muva - Diye sordu. y an arı ev erıne •o tu arını r - .• • rine dikmiı1ti. Ormanın loıluiunda panl-

•eler .. yundc hazan hır ağaca rastlanmamakta- fak olacaktır. Bu yeni davada en ağır - Pohua, ormanda gece vakti vahıi dıyan gözleri. üzerine ura nöbeti gelme-

··BİTMEDİ·· 

Rumen başveki
linin naşı 

dır. Köylüler hastalıktan perişan ve köy yük öğretmenlere düşüyor. Öğretmenler hayvanlara parçalanmıyalım 1 Dikkatli ğe baılıyan bir adam gibi adeta çarpış. 
çocukları ise sefalet ve hastalık yüzün- muvaffak olınağa kati olarak azmeder- olalım!... mışlardı. 
den cılız ve kansızdırlar. Umumiyetle lersc az zamanda bu imkansızlığı ınağ- Diye mırıldandım . 

1 Filhakıka ormanın derinlerinden ge· 
köyün sağlık durumu çok iptidaidir. Ve up edeceklerdir.• Pohua adeta hiddetli bir sesle kula- len bu muttarit ve boğuk dümbelelc ses· 
içtimai hayatı yok derecededir.• •Öğretmen köye giderken, yalnız ço· ğıma: lcri insana ıiddetle müteheyyiç eden biı 

•Köy öğretmeninin vazifesi bu gün\? cuklarının öğretmeni telikki edenler bu - Korltmal: teYdi. o anda, cin ve peri hiklyelerin-
kadar olduğu gibi yalnız okul yaşında günün hakiki öğretmeni olamazlar \C Diye fısıldadı. de ormanlardaki davul ve dümhelel 

Bükret 13 (A.A) _ Dün öğleden bulunan köy çocukları ile uğraşmağa I köy kalkınmasında hiç bir rol oynıya- - Nasıl korkma, Pohual .. . lhtiyatlı seslerinin şimdi hakiki bir ormanda ve 

sonra kralın, kral mU,.virlerinin, bükü- inhisar edecek olursa davanın halline mazlar.» olmamız lazım değil mi} hakiki, faka resrarengiz yar. vahıi insan· 
met azasınııı, yüksele devlet ricalinin ve imkan bulunmaz. Öğretmenlerin birin- Yukarıdaki izahlardan cok güzel an- Sen çocuk mwıun ~ Geceyarısı bu ya- lar tarafından çalınışındaki tezadı tiddet· 
büyük bir halk kütlesinin huzurile Pat- ci vazüesi köy kalkınmasında amil ol- laşıldığına göu köy öğret.menini mek- bani orman, herhalde sizin köyün bekar le hİs9ettim. Ben bu dalgınlık içinde iken 
rik Mironun naşi büyük lciliaeye nalcledil- maldır. Bunun için birinci şart okul du- tehi ve çocukları ile bırakıp köyün ne kulübüne benzemese gerek!... Bohua titrİyen ellerile kolumdan tuttu 
miıı ve halkın ziyaretine açık bırakılmış- varlarını aşarak köy ile köylü ile ilgili eUisine ne de sütlüsüne kanşmamaaı va- Pohua, daha ziyade hiddetlenmiş bir ve gene kulağıma fısıldıyarak: 

bulunmaktır. Köyde bir kaç saat köy ço- tanın en bUyük ihtiyacı olan Ti.lrlt köy- halde yine kulağıma fmldayarak: tır. 

-*
Mareşal Peten 

cukları ile uğraşan öğretmen vazifesinin lüsUnün blkınmasında öb'etmenin üze- - Çocuk olma r dedi. Ormandaki bü-
anca~. mahdut bir kısmını yapmış sayı- rine düşen ağır vazifeyi yapmaması de- tün hayvanlar şimdi bağlanmışlardır. 
lır ... Oğretmen asıl vazifesinin köy için- mektir ki bu şek.ilde bir mUtalianm ih- - Acaip f ••• 
de ve köylü içinde olduğunu bilmelidir. tiyaçlanmıza uygun düşmediğine kani- - Eveti ... 

Paris 13 (A.A) - Resmen bildiril- Köyün ağaçsız kalmasından öğretmen im.. Pohuanın bu kadar emniyetle verdi-
diğine göre Mareşal Peten çarşamba ak- mesuldür .. Muayyen bir bataklıktan ge· 1 MEHMET ALİ FREN ği şu cevaba: 
pmı Burgosa gidecektir. len sıtma mikroplarının köyde tahribat Salihli : Kırveli köyü ö~tmeni - Ormandaki bütün hayvanlar bailı 

o 

- ------------- .ı ----- -
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--·••VRi~C~>•ı ........... ~.~~~~Blıml ............ ll!l dığı halde soluk bile almadan işliyordu . Suyunu ve ekmeğini bitirmiş olduğu bütün hızı ile önündeki toprak duvara 75 .Alyoti bi. 
Bütün gün ve gece çabaladı.. için acıktı ve susadı.. ya.c;landı.. 49 Nihat ÜzUmcü 

17 75 
14 75 
13 75 

17 75 
18 5CI 
14 
15 
15 5(1 

Ertesi günü zındanın kapısı açıld•. Saatlerin ve :umanın geçtiğini ancak Gözleri karardı.. 23 Ş. Riza ha. 
Kuru ekmek ve su getiren adam, bu suretle biliyordu. Çünkü karanlıkta Bu sırada yaslandıgyı toprak kımılda- 20 Öztürk şir. 

zındanın içine bakmadan ekmeği ve su idL. 3 Hikmet Besim 
dı.. 170 "-LAn 

çanağını ayni yere koydu. Kırılan çn- Gündüz mü, gece mi farkında değildl ~ ~u 

DfiMIRMASKE 15 
15 50 

Büyük tarihi ve macera 
- 109 -

ron1anı 

nak parçalannı aldı ve bu çanağın eli Halbuki adam gelmedi .. Ekmek ve su Gniafon, ~endini tutmağa meydan btı- 668028 Eski yek(ın 
kolu bağlı olan Gniafon tarafından bu getirmedi. lamadan ... Önünde açılan delikten aşa~ı 668198 Umumi yekun 

) uvarlandı.. N 7 
müşkül vaziyette su içerken kınldığırı.a - Bugün muhakkak unuttular.. Ya- 0 · 

hükmetti. Topladığı kınk parçalar ara- rın.. Nereye düşmüştü?. No. 8 
13 

smda birinin noksanlığına bile dikkat Bu teselli ile yine çalıştı .. Ertesi gün Bunu bilmiyordu. Çünkü bayılmıştı.. No. 9 
düşüruniyordu. Ve nihayet ... Elini, ko- iradesine sahipti. etmedi. oldu.. Yüzüne çarpan serin bir rüzghlA No. 10 
lunu bağlıyan bağları, karanlığa gittik- Gözleri içinde bulunduğu karanlığa O geldiği zaman ise Gniafon yere yat- Adam yine yoktu. kendine geldiği zaman şiddetli bir gil No. 11 

13 7~ 
14 5t 
15 5t 

çe alışan götleri ile duvar vazifesi gören adamakıllı alıştığı için etrafta duvar va- mış, bağlı vaziyette imiş gibi hareketsiz Açlık ve susuzluk ona şimdi ıstırap neşin kamaftırdığı gözlerini bir müddet ZAHİRE 
kayalardan birinin kenarına sürte sürte ~ gören iri kaya parçalaruu ayn kalmıştı. venneie haf~. açamadı. 480 çuval Buğday 

18 51 

5 8125 
39 50 50 15 kesti.. Serbest kaldığı zaman kopardığı ayn tetkike koyuldu. Eğer gelen adam bu karanlık zuıda- Soğuk aoiuk ter döküyordu. Sonra yavaş yavaş alışt1. 102 balya pamuk 

sevinç aaybası o kadar vahşi idi ki... Ve bu tetkiki ıııarasında da bir sevinç nın bir köşesine dikkatle bakmış olsay- - Alçaklar .. Yoksa beni açlıktan mı Düştiiiii yer, iki kaya arasındaki kaz- --------------
bunu duyan olsa muhakkak korkusun - sayhası kopardı. dı bu köpye yıi'llmış toprakları mu- öldürecekler ... Bwıa mı karar verdiler .. dığı toprağın açıldığı üç metre kadar TiRE iCRA MEMURLUOUN-
dan titredi. Kolundaki bağları bu su - İki kaya arasında yumuşak bir top- hakkak görürdü. Fakat böyle ve firar Bu korkunç ihtimal ile saçlan dim dik yükseklikte bir yerdi ve o ... hızmı ala- DAN: 830 
retle kurtulan Gniafon, ayaklarını bir- rak tabakası görmüştü. ihtimali imklnsız bir yerden eli kolu oldu. madan .. Bu irtifadan yem yepl bir çl- Davet varakuı 
birine bağlıyan bağlardan da kurtuldu. Bir sıçrayışta kapının yanına gittı\ baiJı olmasa da, bir adamın kaçmasuu Vahşi bir uluma ile tekrar açtıiı de- men sahasına düşmüştü. Tirenin Cümhuriyet mahalle -

Gniafon bir in içinde elini kolunu, Burada içi su dolu çanak vardı. bile dU§Unmediği için zındanın içini )yi liğe kendini attı.. Aklına ilk gelen şey, kurtulmuş, hür- ıinden Muhittin oilu ıaip iMnail 
ııacaklarını balhyan ballardan kurtul- Suyu içtikten sonra çanağı yere vu-ı kontrol etmemişti. Son kalan kuvveti ile uğraşıyor, top- riyete kavU§lDU§ olmarun sevinci oldu. anneıi Hariyeclen intikal eden IS. 
nupu. tarak parçaladı. O gittikten .1011r& Gniafon tekrar ÇB· rağı kazmakta devam ediyor, kazdığı Bira% ötede hm gibi bir pınar vardı .. 5-931 tarih ve 22 numaralı ta,. 

Bu indan itibaren de buradan kaç- Parçalardan en irisini aldı ve.... Bu lışmala koyUldu. toprağı arkasına iterek kendi kendini Hemen oraya koştu. Pınara başını ile kayıtlı bir bap n hiue 2:J.Z.. 
mak, hürriyetine kavuşmak arzusu on- toprak vazifesini bu çanak parçası ile Saatler geçiyor, ter yüzünden bota- Adeta mahsur bir halde bırakıyordu. daldırdı .. Sersem.liiW izale etü.. Kana 39 tarihinde haciz edit..ek ma -
d• daha fazla kuvvet buldu. kazımeğa baıledı. ruyor ve. .. topniı kazımakta, açılan de- Bir aralık nefesi daraldı. kana su içti.. hallinde tutulan zabıt Y&rakuına 

F.ğer bqkası olsaydı böyle kayalıklaı· Kazıdık~ .. Topraklar yere, zındanın liği derinlettirmekt devam ediyordu. Boiulacak gibi oldu. Sevinç ve su ona kafi kuvveti ver- bir itirazı Tana icra iflia kan• 
içine kazılmq bir zmdandan kurtulma:ıt içine dökülüyor ve iki kaya rasuıda an-1 Epey ilerlemifti .. Bir insan boyu açıl- Havasızlık içinde diri diri ve kendi mi§ti. nunun 103 DCÜ maddesi mucihiD-
llmidi.ni ve ihtiınalinj aldma bile ,.W- cak bir insanın sürüne sürüne geçebile-1 llUf olm delikte fimdi kazıdığı toprak- kendini mezara gömmüştü. Etrafına bakındı.. ce ÜÇ sin zarfında tire icra daire-

-..o.>.i..~----~~---



Davet ilan Partinin lzmire bağlı kazalarda 
namzetleri ikinci mütehip 

Türklük kültür birliği umumi fzmı·r tramvay Ve elektrı·k ru··rk 
heyet toplantısı 19-3-939 tarihine 
müsadif pazar günü aaat 10-30 • • k • d 
da fzmirde lnönü caddesinde 310 anonım şır etın en: 
nolu binada yapılacağından aza • ş· k 

Urla kazasının müntehibisani namzet Dirik, Tevfik Gürsan, listesi: 
ır etimiz hiaaedarları umumi heyetinin 31 Mart 1939 cuma gun·· ü 

ların gelmeleri rica olunur. 
Ruzname: 1 _ Geçen umumi saat 11 de tirketin lzmirde Bahribabadaki idare merkezinde alelade listesi: Armutlu nahiyesi: Halil Zeyrek Öğretmen, Muharrem 

Pakize Gökçe ev kadını, Nazmiye Er- Ali Sezen, Veli Üzümcü, lbrahim Va- Ertosun Kasap, lsmail Tınay Tüccar, Mü-
olarak toplantıya çağınlmakta olduğu ilin olunur. heyet toplantısına ait zaptın ve 

idare heyetinin faaliyet raporu. En az yirmi hiaae senedine malik olup toplantıda hazır bulunmak dil ev kadını, Semahat Bengii ev kadını, rol, Ali Aydın, Ahmet Eroğlu, Salih Te- yesser Türkoz Ev işi, Ihsan Arıcı Çiftçi, 
Süreyya Tümcrk ev kadını, Nebahat omaz, M. Emin Yalçın, H. lbrahim Se- Osman Akgün Çiftçi, Ayşe Çelik Çiftçi, 

nun okunması. iaityen his!edarlann, ellerindeki hiaae senetlerini toplantıdan bir haf-
2 _ Mali raporun okunması ve ta evvel firketin idare merkezine veya bir bankaya yatırmıt bulunma-

Ural ev kadını, Ali RiLa Acar Ka) ma· ver, Mehmet Daloğlu. lbrahim Güçal Çiftçi, Tevfik Yazgan 
kam, Hüseyin Avni Başarır U. M. azası, Çambel nahiyesi: Çiftçi, Hasan Yeşil Bakkal, Mümtaz Us-

tasvibe arzı. lan ve hisse senetlerinin nizami müddet içinde yatırılmıf bulunduğunu 
3 _Bütçenin tasvibe arzı. gösteren bir ilmühaberi hamil bulunmaları lazımdır. 

Hilmi Gökçe eczacı, Esat Özatay tüccar, Muhtar Mehmet Ali, lu Bakkal, Ahmet Köyü Katip, Mehmet 
Kemal Ertan belediye reisi, Fuat Mutaf Ulucak nahiyesi: Ali Durak Çiftçi, Şemsi Özay Tüccar, 4 - Nizamnamenin tadili. RUZNAMEt MOZAKERA T 

5 _ yeni idare heyeti azaları- 1 - idare meclisinin ve hesabatı tetkike memur mürakip raporla-
tüccar, Mehmet Kncalı tüccar, Mehmet• Mehmet Kaykı, lbrahim Solak, Sabri Hüseyin Güvenli Şarbay, Zeki Özdemir 
Akkaş kooperatif M .• Hasan Tümerk H. Korkmaz, Osman Tan, Salih Akalan, Çiftçi, Ali Kösten Çifçi, Arif Gürel Çiftçi, 
.'turumu muhasibi, Hasan Sezer tüccar, Hüseyin Yılmaz, Ali Güvenç, Hüseyin Süleyman Akgün Çiftçi, Necati Öner 

nın ve bir mürakibin intihabı. rının okunması. 
845 (521) 2 - 1938 senesi bilançosu ile kir ve zarar hesaplarının tasvip ve 

--------------- kabulü ve idare meclisinin ibrası. 
Jbrahim Egeli tüccar, Fadıl Bengü ka- Ba!lar, Ahmet Keper, Çiftçi. 
sup, Enver kazancı otelci, Etem Başarır Halilbeyli nahiyesi: Eski Foçanm Müntehibisani namzet MERKEZi ROMADA 

tSTITERTO: 
K.AIN 3 - İdare meclisi i.zalarından bazılannın memuriyetinin tecdidi ve 

tüccar, Meskan Paksoy rençber, Fatih Abdullah Küçük, Arif Doğan, Meh- listesi: 
Alğan muhasip, Muharrem Böyükatay met Yıldırım, Mahmut Sönmez, Ali Nusret Türker Kaymakam, Hilmi 

çiftçi, Si.ileyman Erinç çiftçi Ahmet De- Parsa nahiyesi: 1 Ergun Şarbay, Bekir Yaman Doktor, Ni-
mirer B. zabıta amiri Ahmet Erdi! mü- Hüsnü Özırs, lsmail Atalay, lsmail yazi Çelebi C. H. P. Başkanı, Cemil Mi-
tekait, Ali Can çiftçi, Mustafa Baran .\ksoy, Mehmet Akın, Mustafa Dönmez, dilli Tüccar, Fahrettin Karacalı Zürra, 
kooperatif M., Fikri Yılmaz çiftçi, Ha- Hüseyin özkan, Hüseyin Çakır, Ragıp Ali Kemal Kasaplar Zürra, Ali Osman 
lil Bursalı çiftçi, Apdullah Sarı çiftçi, Çe- Ergi, Mehmet lnönü, Ali Riza Öndül, Güven Zürra, Nazım Söylemez C. H. P. 
Jebi Bayık çiftçi, Ahmet Soyak çiftçi Mü- Mehmet Bardak, Hüseyin Ergun, Üyesi, Mehmet Ercan Zürra, Mehmet 
kerrem Kutluay tüccar Cihad Gökçek, Ören nahiyesi: Hancı Zürra, Süleyman Güleç Zürra, 
öğretmen, Kazım Tabak çiftçi, Mehmet Sabri Kan, Mehmet Kocabıyık, Sadık Süleyman Özbaş Zürra, Nazmi Koç Zür· 
Ali Zıngın belediye katibi, Ali Demir Türkoğlu, Abdullah Öner, Osman Öz, ra, Hazım Bilgin Kooperatif M., Hatice 
aşçı, Sabri Celep kunduracı, Selmin Çe- Cmnalı nahiyesi: Çelebi, Litife Coşkun, Hüsnü Adal Zür-
tin kahveci, Feriha Barlas öğretmen. Osman Yavuz, Mehmet Özel, Ayşe ra, Hasan Basri Coıkun. 

Bayındır kazası müntehı"bisani namzet Tufan, Ahmet Topuz. Ç99me kauamm miintehibİlanİ nam· 
listesi. Torbalı nahiyesi müntehibiaani liste- zet listesi: 

Huriye Hekimoğlu, Reşit Kahya, Ali sidir: Refik Alca Tüccar, Feyzi Vural Şar· 
Baksi, Mehmet ltçemen, Osman Şengül, Rifat Özkan Muhtar, lsmail Öz Ocak bay, Hüsamettin Öztin Rençber, Ihsan 
Güler, Ali Saip Erişen, Ahmet Şişik, B., Hasan Ali Yılmaz Çiftçi, Ali Türk- Alca Rençber, Halit Karabina Rençber, 
lıımail Göçen, Ahmet Yılmazer, Ali Ri- men Çiftçi, Jbrahim Tuncay Ocak B., Kemal Öztürk Ocak baıkanı, Saim Alde· 
za Karaau, Mehmet Fevzi Çakmak, Is- Hüseyin Balcı Çiftçi, Hasan Fehmi Er- mir Rençber, Arif Özer Bakkal, lbrahim 
mai) SaygıJı, Recai Vardar, Hüseyin Tu- dal Çiftçi, Recep Yıldınm Ocak B., Ce- Subay Bakkal, Hasan Türkay Bakkal, 

Nazionale delle Aaaicur azioni: 
nezdinde akteylediğim hayat si
gortasına ait 2-10-1924 tarih ve 
494541 no.lu poliçayı bu kerre za
yi ettiğim cihetle ikinci nüshasını 
alacağımdan mezkilr sigorta po
liçaaından doğan hukukum~ kim
seye devrü temlik etmediğimi ve 
batkaaının elinde zuhur ettiği tak
dirde hiç bir hüküm ve kıymeti 
olmadığını beyan ve ilin ederim. 

lzmir: Güzelyalı N. 1114 hane
de mukim lamail oğlu Ekrem 

831 
Moralı 

(525) 

IZMIR ASLiYE MAHKEME. 
Si 2 nci HUKUK DAiRESiN • 
DEN: sayı 846 

na, Yahya Kerim Orant, Rahmi Pakalın. mal Girgin Çiftçi, Sabit Çetin Çiftçi, Sa- KB.mil Yılmaz Rençber, Hüseyin Erol Davacı Osman oilu mehmet ta
Mehmet öztopçu, Mehmet E.rçelebi, dık Atabek Emekli Öğretmen, Tevfik Renc;ber, Kemal Koç Rençber, Mustafa rafından müddeialeyha kansı lz
A1i Atacı, Süleyman Tülcü, ömer Beycan, Gülene; ilçe baıkanı, Hüseyin Savaş T. Nişli Rençber, Rifat Vural Rençber, mirde kahramanlarda alhncı ao. 
Mutfiye Bqar, Halil özkul, Halil Ersöz, H. K. Sağıtmanı, Mehmet Polat Tüccar, Zeynel Akar Rençber, Halit Yaman kakta 82 numarada mukim Mua
Mehmet Kamber, Osman Dereli, Kasım Hasan Adalı Çiftçi, Halil Yener Çiftçi, Rençber, Yusuf Gençalp Tüccar Parti tafa kızı Muazzez aleyhine açtığı 
Tuncer, Necip Bilge, Salim Günay, Meh- Mehmet Ali Çilek Ocak B .• Bekir Sa- B., Mehmet Karabina Fabrikatör, Hasan bo,anma davası üzerine müddei
met Cukur, Apdullah Demirhisar, Süley- karya Ocak B., Basri Sözeri Bakkal, Hü- Doğrusöz Rençber, Sami Sarı Rençber aleyh namına çıkarılan davetiye
man Gülcü, Mestan özcan, Naci Rodan, seyin Sarıkaya Çiftçi, Mehmet Yıldırım Hasan Avcı Renc;ber Began Akalın Ber· de göaten1en adreste bulunmadı. 
Tahir Akıncı, Mustafa Dikiz Bahriye Kamun 8., Süleyman Akgün Ocak B., her, Abdullah Güngör Rençber Hüseyin ğından baha ile bili tebliğ iade 
Kani, Mustafa Ali Erkurt, Ali Koç, Ne- Osman Can Çiftçi, Mecit Esen Çiftçi, özcan Kunduracı, Hasan Deliboz Renç· edilmit ve zabıtaca yaptırılan tah
cip Kiraz, Nuriye Şaban, Etem Özaydın, Mehmet Akdoğu Ocak B .. Ferhat Baba her, Kazım Tınaz Otomobilci, Süleyman 1 kikatta da bunu müeyyit bulun. 
Mehmet Karabulut, Tahir Karabay, Ih-1 Muhtar, Isa Coşkun Ocak B. Bn. Sabiha Naci Nasöz parti başkanı, Mustafa Öz-1 duğundan davacının aebk eden 
san. öber, Mustafa Telci: Hay~ti Erel, I Girgin öğretmen, Ahmet Taşlı Öğret- kan Muhtar, Hüseyin Çetin Muht~r. Ali talebine binaen müddeialeyh hak
Setır Soysal, izzet Ekserelı, lsmaıl Saraç, men, Lütfi Ekrem çiftçi, Mehmet Oğur- Taşkın Rençber, Halil Cantürk Bak.kal. kında gazete ile ilanen tebligat 
Ziya Gündüz, Şükrü Başar, Vasfi Ergün, lu Muhtar, Mustafa Özay Ocak B .. Ah- iqa edilmesine karar verilerek 
Jbrahim Dedeağaı,;lı. Vasfi idil, Mehmet met Hamdi Ural Çiftçi, Muzaffer Aydın RE 1 &M-.&Lil&&fl'!'AaıBmll bu baptaki muhakeme 24-3-939 
Baykal. Hüseyin Yazgan, Ecvet Erol, Bakkal, Abdullah Tören Ocak B. Mus- Muayenehane nailli cuma günü saat 10 na bırakılmıt 
Ekrem Sarıgöl, Nazmiye idil. Ali Kara- tafa Şahin Ocak B., Şükrü Kaya Kamun Dr.Alı• Rı•za 

1
• olduğundan tayin edilen günde 

ca ltılınç Sadık Parmaksız. Necati Dal- başkanı, Hüsnü Gökuğur Ocak B., Ab- müddeialeyhanın bizzat ve yahuı 
kılınç. Şerif Akın. durrahman Güler Ocak B., Hüseyin Sa- muaaddak bir vekaletname ile bir 

Menemen kazasının müntehibisani karya Muhtar, Hamit Özer Muhtar,. Sa- •• vekilin lzmir asliye mahkemesi 
namzet listesi. mi Genç Çiftçi, Mehmet Güven Kamun u ı ikin~i hukuk dairesinde hazır bu-

T Iat Ercan bakkal, Hüsnü Yumurtacı B. Halil öncel Çifçi, Hasan öncül Muh- n en " lunmaaı selmediği takdirde hak· 
bakkal, Mehmet Gençer rençber, Hüs- tar. f! kında gıyap kararı çıkanlacağı 

K d Doğum ve Cenabt Kadın 1~ tebliğ makamına kaim olmak üze-
nü EvJioiJu rençber, Cevdet T oböz B. Ufa ası Kazası müntebibiaanileri lis- hutalıldarr Operatörü 
Z. M., Tevfik Doğan bakkal, Mehmet tesi: re keyfiyet ilin olunur. 

Kestelli caddesinde· 846 (524 > Pınar rençber, Mehmet Zeybek tüccar, Osman öz Çiftçi, Kasım Yaman Bak-

IZMIR 2 nci HUKUK MAH • 
KEMESINDEN: 

Cemal Şirin rençber, Hayrettin Arıcı kal, lbrahim Onüvar Bakkal, Ahmet •I nuıayenelaaneslnl 
rençber, Mustafa Aydoğan rençber, Hü- Güntürkün Çiftçi, Hasan Denizel Fahri- BİRJlfCj KORDONDA 
•eyin Yalçın tuhafiyeci, Ali Bayındır katör, Mustafa Berberoğlu Komisyoncu, 2'G)J)JCll'e Sineması d• 
rençber, Kemal Önder öğretmen, Mus- Seza Baysal, Şükrü Aksoy Tüccar, Ali llCll'UldG 222 nııntaPaJı lzmirde birinci Aziziye Sülük
tafa Hancı kavaf Kenan Toksoy tütüncü, Denizci Fabrikatör, Mitat Baysal Bele- haneye yalımda nalı• lü bahçe 20 No.lu evde baba Hü-
Halil Eryılmaz rençber, lbrahim Kayaalp diye reisi, Şükrü Denizci, Mustafa Adala fedeeelıtff'. aeyin kızı Sultan tarafından ko-
rençber, Muhiddin Çiftçi rençber, Hasan Çiftçi, Büşra Göksu, Esat Ekmekçi Bak- TELEFON: 298 7 ( 31) sonunda: Müddeialeyh Eminin 7 
Baykal rençber, Mehmet Saka tüccar, kal, Semiha Güvenç, Mehmet Tunak aleyhine açılan bOfADma davası-
Jbrahim Güner tütüncü, Mehmet Sofuoğ- Çiftçi, Halil Ovalı Çiftçi, Harun Ulus .~ nın cari tahkikat ve muhakemesi 
lu rençber, Mustafa Abalı rençber, Sü- Çiftçi, Mustafa Sarıoğlu Çiftçi, Mehmet IZMIR 2 nci HUKUK MAH • sonunda: Müddeileyh Eminin 
leyman Sevinç rençber Hakkı Çetin renç- Dinarlı Değirmenci, Mehmet Arı Çiftçi, ~EMESiNDEN: sayı 828 ı sene evvel evini terkederek gitti-
ber, Kamil Olken manifaturacı, lbrahim Abbas T unçay Çiftçi, Mehmet Güven g"' i ve karısının ia-•ini dahi temin 
Ö kk. B d · o ı Tepecik yeni mahallede 3 ncu·· T-zcan mııa ıp, e rı nat ev enme Çiftçi, Osman Kahraman Bakkal, Tah- etmedig"'i bu huauaa dair dinle· 

Al Ç k b kk 1 aokak 50 nolu evde oturan manav memuru, i ıra a a • Mehmet An- sin Çınar Çiftçi, Mehmet Bozkır Çiftçi, nen uahitlerin beyanatiyle tahak-
b kk 1 ıh h G ı Hatim og"' lu Kamil tarafından ka_ı T-cı a a · ra im üç ü tuhafiyeci, Hüseyin Aksoy Tüccar, Süleyman Diler kuk eylemit olduğundan medeni 

H . B k 'f F k o rıaı aynı yerde oturan Hasan kızı ımmet ayır ooperatı • ai stün Çiftçi Şemseddin Koçak Çiftçi, Hayati K.nun 132 inci maddesi hükmü • 
h kk 1 H p k b M h Nazmiye aleyhine arılan botan - h a a • asan e er renç er, e met Kasnak Avukat, Fahriye Denizci, Ali 3' ne tevfikan i bamamenin tebliği 
Y t b S b · Akb b kk ı H ma davasının Nazmiyenin gıya • ur renç er, a rı aş a a • Ü- Can Tabak, Nazmi Baysal Dava vekili, tarihinden itibaren bir ay zarfın-

. ö v bında cari tahkikat ve muhake • seyın ztunca ögretmen, Halil Uyar tay- Azmi Güvenç Dava vekili, lbrahim Or- da mütterek eve dönerek evliliğin 
k• 'b" N d'd E ~ meai sonunda medeni kanunun yare atı 1

• a ı e- nver -eyman evişi, fan Çiftçi, Şükrü Küçük Tüccar, üzerine yüklettiği vazifeleri yap-
N d. G·· d.. ·r 132, 138, 142 ve lSOmaddeleri bü-a ır un uz mıını turacı, Ahmet Ka- Seferihisar kazasmm müntehı"bİlanİ maaı hususunun ihtarına ve maa&-

d f ı kümlerine tevfikan davacı Kimil ra ayı mani aturacı, smail Meriç berber, naımet listesidir: rifi muhakeme olan 989 kurutun 
1 ·ı H kk B' ·ı · ile Nazmiyenin yekdiğerinden bo-•mı 8 ı ıngo peynırci, Şevki Ay- Hayri Dinçey Maarif M., Hüseyin dahi müddeialeyh Emine yükle • 
c:I b H G k ,anmalarına ve kabahat Nazmi • ın rene; er, asan ezer ahveci, Halit Pekçakır Rençber, Hasan Yaylan Renç- tilmeaine 7-2-938 tarihinde dava-
s v ı lb Sal h ç '- yede bulunduğu cihetleK.medeni-ago na ant, i anuya berber, her, Fuat Akın Tüccar, Mustafa Gök- cmın vicahında ve müddeialey • 
Ah ~- ı b Ah D nin 95 nci maddesinde gÖlterilen met ~noğ u renç er, met akıran çe Rençber, Mustafa Orhan Tüccar, Ki- hin ikametgahının meçbuliyetine 
kunduracı, Hakkı Gündüz bakkal. Ke- müddetten maada yeniden bir ae- mebnı· gıyabında karar ven"ldı'gı"'' zım Kesenduran Sünnetçi, Mehmet Gü- l • f 
r. E .. 'f K d. ö d ne ev enmemeaıne ve maaarı ı H. U. M. K. nun 407 ı'ncı· madde-ım rgun manı aturacı, a rıye n er ler Fınncı, Nabi Akkan Dava vekili, Akif uh 
rv işi ld · T b 1 d' · · F 1 E d m akeme olan 1284 kurutun da- aı· hük' mu··ne tevfı'kan tanzı·m kılı-• mı ınaz e e ıye reısı, eyzu - r en Müftü, Süleyman Okay Rençber, hi Nazmiyeye yükletilmesine tem-
lah rençber. Behice Tan ev işi, Ahmet Ahmet Güney Zahireci, Hikmet Onat, yizi kabil olmak üzere 5-l2•

938 
nan gıyap ihbarnamesinin de 

Hamdi Acar bakkal, Bekir Keçeci mani- Mehmet Orhon Belediye reisi, Sabahat tarihinde davacının vicahında ve müddeialeyhin ikametgi.hının 
faturacı, Yakup lpektepe kömürcü, Yu- Dinçey Öğretmen, Recep Kul Rençber, ikametgahının meçhuliyetine bi. meçhuliyetine mebni mahkeme 
ııuf lrez bakkal, Abidin Uluğ öğretmen, Mahmut Süzer Rençber, Mehmet Özdem dd koridoruna talik kılındığı tebliğ 
M t E P · · · · Abd h naen mü eialeyhin gıyabında makamına kaı·m olmak u'"zere ı'laAn 

u a a e~ nırcı peynırcı, urra man Rençber, Asım Aydın Rençber, Ahmet karar verildiği ve uaulen tanzim 
Duran rrncber, Nuri Yazan rençber, Ah- )çöz Rençber, Adil Baykan Bakkal, lb- kılınan gıyap ihbarnamesinin de olunur. 847 (528) 
met Aşkı" rençber, Muharrem Arda rahim Özmen Rençber. mahkeme koridoruna talik kılın -
rençber, lbrahim Kolcu manifaturacı, Karaburun kazası müntehibisaniJeri: dığı tebliğ makamına kaim ol_ 
Osma!l C::abancı rençber, Veli Gül renç- Halil lbrahim Gürbüz Bakkal, Halil mak üzere ilin olunur. 
her, Tahsin Güneysu bakkal, Mehmet Bacaksız Rençber, Mustafa Tosun Renç- 828 (522) 1 
Erçetin rençber, Enver Sayman dava ve· ber, Kadir Büyüle Rençber, Mustafa Sa- --------------
lt~li, Osman Güven Rençber, Ahmet T e- kallı Ren!.ber, Cemal Akgün Rençber, 
kın Rençber, Hüseyin Dönmez Rençber, Latif Özkan Rençber, lbrahim Bora Bak

Tevfik Levent Berber. kal, Emin Aşkın Rençber, Mehmet Ali 
KemaJnasa kazası müntelu"bisani nam- Çakır Rençber lbrahim Karaca Rençber, 

zet liste.ııidir: Latif Çetin Rençber, Yusuf Kocaer Tüc-
Kemalpafa merkez nahiyesi: car, Ziya Solakoğlu B. reisi, Mehmet Su-

Muhittin Önen, Hasan Bacaksız, Bah- başı Tüccar, M. Naci Yavuz bakkal, M. 
riye Pınar, Hettna Çeçen, Asım Ersoy, Kamil Kırtan Rençber, M. Remzi Güneri 
Fatma Esenkaya, lsmail Zeki Tufan, parti başkanı, Ahmet Koçoğlu Renc;ber, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yağb tüp resim 

boyaları 
Fransanın alemşümul LEFRANC 

DÖ PARİ fabrikasının yağlı tüp re· 
sim boyaları gelmiştir .. İzmirde Bal. 
cılarda 209 No. AHMET MÜMTAZ 
CAHİT tSTANBULLU boya ticaret-
hanesinde satılmaktadır. Bu meşhur 

idare meclisi azalan huzur haklarının teabiti. 
4 - 1939 aeneai için hesapları tetkike memur bir mürakibin tayini 

ve mürakabe ücretinin teabiti. 
5 - Ticaret kanununun 323 üncü maddesine göre icabında Şir

ketle ticari muameleler yapmaları için idare meclisi azalarına aalihiyet 
verilmesi. 530 

Mebus intihabı 
riyasetinden: 

heyeti teftişi ye 

Müntehibiaani intihabatı 15 Mart 939 çarıamba günü sabahleyin 
saat 7 de bqlıyacak ~inle bir günde köylerde iki günde niheyt bu
lacaktır. Otuz bet dairei intihabiyeden her birinin ihtiva ettiği mabaJ.. 
le ve semt isimlerile aandıklarmm bulunacağı yerler qajıda yazılm!f
br. 

Ancak tehirdeki intihap dairelerinden yalnız Aaanaör dairesinin 
aanchiı, ve köylerdeki bütün sandıklar her köye uğrablmak üzere gez
dirilecektir. 

1 - lncinltı, Oçkuyular, Güzelyah, Göztepe mahalleleri aandıii 
Güzelyah parti ocak binumda. 

2 - Çankaya, Mitatpqa, Murat reis, Kemal reis, lnönü caddesi 
mahallelerinin aanc:hiı brantina ocak binuında. 

3 -Turgut reis, Barbaroa, Kılıç reis, Halil Rifat pqa mahalleleri· 
nin aandliı saat 14 e kadar Asansör parti ocak binumda 14 den aoara 
Karatq karakolu tmr.ıamdaki kahvede. 

4 - Y~epe, Çubabey, Karatq Mecidiye, Güngör, Altmtq, Al· 
bok mahallelerinin sandığı Deiirmendaiı parti ocak binaamda. 

S -- Hatay caddesi, Atilla, Bozyaka, Karabağlar, mahallelerinin 
sandığı Kamil PILf& caddesi parti ocak binasında. 

7 - Selçuk, Aziziye - Kadriye, Dolaplıkuyu, Altay, Tuzcu, Dayı
emir mahallelerinin sandığı Dolaplıkuyu ocak binasında. 

8 - Kurtuluf, Salepçioğlu, Yıldız, Sümer, Uğur mahallelerinin 
sandığı Belediye merkez mmtaka binasında. 
9- ismet lnönü, Türk Yılmaz ve Bozkurt, Tan ve Kahraman, Na

mık Kemal, Odunkapı, Kestelli, Gün~, Efrefpqa caddesi mahallele· 
rinin sandıklan lkiç~melik parti binasında. 

1 O - Yeni, Sakarya, Süvari, Olkü mahallelerinin sandığı Yenima
halle Cedit sokak parti binaamda. 

11 - Güzelyurt, istiklal, Pazaryeri, Ali reis, Altmordu mahailele· 
rinin sandığı Pazaryeri parti ocak binasında. 

12 - Hatuniye, Akıncı, Erler, Hurfidiye, YenİgÜn, Akdeniz - lı· 
met kapdan mahallelerinin aandıiı Tilkilik parti ocak binasında. 

13 - Çorakkapı, Oğuzlar, Etiler mahallelerinin aandıiı Çorakkapi 
Gaziler ocak binasında. 

14 - Faik P&f&ı Mirali, Koca kapı, Kopl&y, lmariye mahalleleri
nin aandıiı Selvili mescit parti ocak binuında. 

15 - Güney - Dağyolu, Tepecik mahallelerinin sandığı Kemer ki
ğıthane ocak binaamda. 

16 - Alaancak, Kültür, Birinci Kahramanlar, ikinci Kahramanlar 
mahallelerinin sandığı Alaancak parti nahiye binumda. 

18 - Bayrakla ve Salhane mahallelerinin sandığı BayrakL parti na· 
biye binuında. 

19 - Turan, Alaybey - Naldöken mahallelerinin aandıiı Alaybey 
ocak binaamda. 

20 - Aksoy, Donanmacı, Bostanlı, Mahallelerinin aandıiı Kartı· 
yaka belediye ,ube binasında. 

21 - Soğukkuyu, Bahar mahallelerinin sandığı Soiukkuyu parti 
ocak binumda. 

22 - Burnava Hergene mahallesi, sandık ayni mahallede. 
23 - Burnava Merzene mahallesi, sandık ayni mahallede. 

24 - Burnava köyleri: 
Kurudere, Beuol, Çiçekli, Kayadibi, Sarmalı, Çamiçi, Eğridere, 

Karaçam, mahallelerinin sandığı seyyardır. Bütün köylere dolattınla
cak. 

25 - Burnava köyleri: 
l§ıkJar, Dolanlar, Kavaklıdere, Altındağ, Naldöken, Pınarbaşi köy· 

lerinin sandıklan seyyardır. Bütün köylere dolathrılacak. 
26 - Kızılçullu, Yukarı mahalle, ANı mahalle, mahallelerinin 

aandddan Buca belediye dairesinde. 
27 - Kırıklar, Uzundere, Belem bqı, Tahtalı (Buca köyleri) ma· 

hallelerinin aandıiı seyyardır. Bütün köylere dolat~ 
28 - Kaqıyaka nahiyesi köyleri. örnek köyü,. Çii~ .~' Ciili 

büyük, Şemilder, Sancaklı, Yamanlar, AIUl'Ca köylerinin iinclıklari 
seyyardır. Bütün köylere dolqbnlacak. 

29 - Balçova köyü aandıiı Balçova parti binasında. 
30 - Narlıdere, Trazlı, Yeni köy sandıklan seyyardır. Bütün köy· 

lere dolqtmlacak. 
31 - Seydiköy sandığı, Seydiköy nahiye merkez binuında. 
32 - Cumaovuı. 
33 - Seydiköye merbut köyler. Develi köy, Dere köy, Elen çuku

ru, Oğlan ağuı, Sattı köy, Akça köy, Bulgurca, Yeni köy, Güner, Ça
bllar, Elebe, Kav kuyu, Şqal, Görece, Gölcükler köylerinin aandıiı 
seyyar bütün köylere dolqtınlacak. 

34 - Değinnendere nahiye merkezi. 
35 - Değirmendere köyleri. Truça, Kesre, Gül ova, Palamut ve 

Çakal tepe köyü, Çam, Karakuyu, Çille, Ahmetbeyli, Yeni köy, San
caklı, Gümüldür, Karacaköy sandıklan ~yyar bütün köylere do)qtm· 
lacak. 850 ( 520) 

Zayi Satılık iki ev 
1933 senesinde Akhisar asker- Alaancakta Atatürk caddesin. 

lik tubeainden aldığım terhis ve- de 402 no.lu denize nazır yedi 
ıikamı zayi ettim. Y eniaini ala • ı oda, banyo ve bahçeli konforlu 
caiımdan eakiıinin hükmü olma- bir evle, Meaudiyede 13 no.lu bet 
dıiını ilin ederim. ~da, banyo ve_ bah~eli garet kuJ. 
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Emlak ve Eytam Bankasından: .. 
... Nıııı. Yeri No. su -

311 

S29 
334 
417 

427 

430 

434 

442 

443 

447 

448 

449 

4S1 

453 

459 

472 

489 

490 

5ı4 

532 

S52 

861 

563 

572 

574 

583 
592 

608 

621 

Hasanboca M. Y olıedesteoi 
Ada 343, parsel 36. 
Bayralda Kanarya sobk. 

« Taksim sobk. 
Birinci Karantina Yılcl• "et* 
Gönül solmk.. 70.80 M2. 
Ada 722. panel 1. 
Karşıyaka Alaybey Naldöken 
tramvay caddesi. 197 M2. 
Ada 13. parsel 5. 
Karşıyaka Alaybey Naldöken 
tramvay caddesi. 3S2.50 M2. 
Ada 14. parsel 19. 
KM.ıyab Alaybey Şadiye sok. 
Ada 26, parsel 7. 
Karşıyaka Alaybey Cihan sok. 
ı514.50 M2. Ada 20. parsel ı4. 
Kar'1J'aka Alaybey Naldöken 
tramvay caddesi. 569 M2. 
Ada 13. parsel 11. 
Karşıyaka Alaybey Süzan sok. 
518. M2. Ada 16, parsel 22. 
Karşıyaka Alaybey Fenerci sok. 
1347.50 M2. Ada ı4. parsel 2. 
Ka,..ıyaka Alaybey Han sokak. 
322.50 M2. Ada ı4, panel 6. 
Karşıyaka Alaybey Çakıcı sok. -
154.25 M2. Ada 9 .. panel 4. 
Kar.ıyaka Alaybey Süzan sok. 
ı96 M2. 
KartıYab Alaybey Süreyya sok. 
Ada 26. parsel 9. M2. 713.50 
Karşl}'ab Alaybey Sevda sok. 
8. M2. Ada ıs. parsel 38. 

Es. Ye. Taj 
83/11 

s 
ı4 12 

26 26/2 

106 108/ı 

113/115 109 

14 12,14,16 

5 7 

120 116 

5/2 9 

10/8 2 

20/ı8 ı4 

18 ı8/1 

9/3 23/1 

15/17 15 

.. 
JCarııyab Alaybey Hamamcı sok. 2, 4, 6, 8 
441 MZ. Ada 44. parsel 16. 
Kar41yaka Alaybey Alayemini çık. 
41 M2. Ada 44 parsel 28. 
Karııyaka Oımanzade Tank sok. 
146 M2. Ada 97. parsel 19. 
Kar4ıyaka Osmanzade 2 inci Aydm S. 
250 M2. Ada 101. panel 21. 
Karpyab Osman :ude Rahmi bey S. 
208 M2. Ada 108. panel ı. 
Karşıyaka Osmanzade Reşadiye çık. 
690 M2. Ada 113. panel 5. 
K~ıyalaı. Ounanzade Reşadiye Cad. 
19ı3.50 M2. Ada 109, panel lS. 
Ka,.ıyaka Osmanzade Mabet sok. 
ı854 M2. Ada 109. parsel 14. 

7 ı 

ıs 13 

5 30 

2 6 

64 

S2/ı 54/1 

8 8 

Karşıyaka Osmanzade 2 inci Aydın S. 29 6 
546 M2. ,<\da 99, parsel S. 
Oçüncü &ataş lslibane caddesi. 
Ka ... ıyah Alaybey Mektep sokak. 
484 M2. Ada ı6, parsel 3S. 
Tepecik Sürmeli sokak. 
ı85 arım. 1/2 hissesi.. 
Aya.vukla Topraktepe sokak. 
527.72 M2. Ada 1849, parsel 3. 

17 111 
27/29 29/29 

89 

45 

Mağaza 

Ana 
Ev 
Ana 

({ 

« 

({ 

({ 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

({ 

« 

« 

« 

({ 

« 

" 

" 
Ev 
Arsa 

« 

« 

629 

649 

Karat~ 9 Eylül Orbaniye sokak. ıS7/ı3 ı69 Ev 

651 

r.; 3 
n37 

668 

671 

681 
690 

691 

692 

693 

1-3 
De.yıemır ıu. ·ı ea:ieğinneni çıkmazı 
80 M2. Ada 87, panel ı5. l /2 biasesi. 
Dayıemir M. Y eldeğirmeni çıkmaZl. 
16 M2. Ada 87, parsel 20. 
Uçüncü Karataş Asansör sokak. 
62 M2. Ada 655, parsel 19. 

94 94 

102 102 

19/1, 19/2 

Bumava Yaka M. ikinci Yaka sok. 50 50 
Birinci Sultaniye M. Havai geçidi. 22/1 
62.SO M2. Ada 45, parsel 11. 2/4 hissesi. 
F aikpap M. Dere sokak. 
60 M2. Ada ı766, panel 30. 1/2 H. 
Akçalı Mescit M. Damlacık yokuıu. 
27 M2. Ada. ıo2, parael S7. 
lmariye M. ikinci Burç sokak. 
Karııyaka Osmanzade Y aproğlu S. 
Ada 117, parsel 11. 702 M2. 
Balçova Y eniköy mevkünde. 
38520 M2. 
Balçova Y aruklık mevkünde. 
ı4 dönüm iki evlek mukabili. 
13325 M2. Nısıf hissesi. 
Balçova Y eniköy Köpriibqı mevkünde. 
84480 M2. 

24 

53 59/ı 

7 
23 23 

701 ikinci Karatq 9 Eylül sok. 112-114 116 92 
ııs..120 94 

96 
98 

701/1 

701/ 

709 

713 

720 
721 

723 

« (( « (( 

« « (( « 

Kasapbızır M. Arayıcı Sokak. 
2ı M2. Ada 300, parsel ıo. 
Kestelli M. Kahraman sokak. 
22 M2. 1 /2 His. Ada 192. panel 82. 
Tepecik Salmla• aobk 
Birinci Tepecik Sakızlar 
Ule sokak. 103 M2. 
Tepecik Muhacir sokak. 
ıı9 M2. 

122 
124 
126 

98/1 
100 
100/1 
ıoo/2 

3 3 

'IJJ/3 30 

38 
30/32 36/34 

29 2 

« 

Ev 
Ana 

« 

« 

Ev 
Arsa 

Tarla 

Tarla ve 
zeytinlik. 

Kule, tarla 
ve zeytjn]ik. 
Birbirine 
bİtifik 
be§ ev. 

Birbirine 
bitifik 
üç e'f(, 

Dükkin 

Ana 

« 
{( 

(( 

731 Birinci Karatat Mansur zade 43 1 1 Ev 

732 

733 

73S 

738 

741 

742 

Ada 706, panel 11. ı/2 hissesi. 
Birinci Süleymaniye M. Refah S. 
73 M2. Ada 596, panel 7. 
Birinci Süleymaniye M. Refah S. 
ı25 M2. Ada. S96, parsel S. 
Karataş irfan sokak. 
Ada 608, panel 37. 9/80 His. 
ikinci Süleymaniye Etrefı>a.a 
Deşteban sokak. ı69 M2. 
Ada ı42, panel 11. 
ikinci Süleymaniye ~ S. 
81 M2. Ada 159, parsel 1. 
ikinci Süleymaniye KimilP1!141l S. 
Ada 164, panel 8. 172 M2. 
ikinci Süleymaniye Kimı"lpqa S. 

8 8 « 

4 4 4 (( 

20/1 24 c 

« 

110 c 

• 

rENIA.sra 

Depozitosu 
Kıymeti T.L 

2750.- SS0.-

29.- 5.80 
400.- 80.-
91.- 18.20 

118.20 23.64 

176.25 35.25 

ı62.30 32.46 

605.80 12t.ı6 

569.00 ı ı3.80 

181.30 36.26 

471.63 94.33 

118.80 23.76 

77.ı3 ıs.43 

58.80 11.76 

356. 75 71.35 

4.- -.80 

ı 76.40 35.28 

12.30 2.46 

80.85 16.17 

75.00 15.00 

208.00 41.60 

207.00 41.40 

ı435.00 287.00 

556.20 111.24 

ı 63.80 32. 76 

6SO.OO ı3o.oo 
169.40 33.88 

S0.00 10.00 

263.86 52. 78 

2800.00 560.00 

20.00 4.00 

S..20 ı.64 

42.00 8.40 

ıoo.oo 20.-
8.72 1.74 

45.00 9.00 

81.00 ı6.00 

40.00 S..00 
351.00 70.20 

2200.00 440.00 

ıoso.- 2ıo.oo 

7880.-ıS76.00 

2000.- 400.00 

2250.- 450.00 

4500.- 900.00 

soo.- 100.-

l.84 0.37 

96.32 ı9.26 
309.00 61.80 

S9.50 11.90 

450.00 90.00 

260.00 S2.00 

37S.OO 75.00 

9.00 ı.80 

50.70 lO.ı4 

ı6.20 3.24 

34.40 6.88 

23.20 4.64 

744 

745 

746 

748 

749 

7SO 

7Sl 

752 

753 

7S5 

7S6 

761 

774 

779 

783 

8ı8 

837 

839 

846 

853 

858 

865 

866 

874 

875 

883 

972 

1032 

1046 

ı059 

1060 

1070 

ıo74 

ıo1s 

1076 

1077 

ı078 

1079 

1080 

ıosı 

1082 

ı083 

1084 

ı092 

ı09s 

ı098 

ı099 

1100 

ııoı 

e 

ı 16 M2. Ada 164, PlllWl .... 
ikinci Süleymaniye Kimi].,.._ S. 
116 M2. Ada 164, panel 1. 
ikinci Süleymaniye Kimilpqa S. 
1331 M2. Ada 195, panel 2. 
ikinci Süleymaniye qrefpqa S. 
107 M2. Ada 155, panel 11. 
ikinci Süleymaniye ~ 
Kiremitçi sokak. 219 M2. 
Ada 173, parsel 1. 
ikinci Süleymaniye Etrefpqa 
Kiremitçi sokak. 285 M2. 
Ada 173. parsel 3. 
ikinci Süleymaniye Eşrefı>a§a 
Kiremitçi sokak. 128/256 hiuesi. 
406 M2. Ada 166. parsel 8. 
ikinci Süleymaniye Eşrefı>a4& Çorak 
sokak. 196 M2. Ada 160, panel 1. 
ikinci Süleymaniye Eşrefpqa Çorak S. 
160 M2. Ada 150, parsel 12. 
ikinci Süleymaniye f...-efpqa Çorak S. 
86 M2. Ada 164. parsel 10.-
lkinci Süleymaniye F,..-efpap Şeyh 
Ahmet aokak. 66 M2. Ada 166, 12 panel 
ikinci Süleymaniye Mısırlı Cad. 
195 M2. Ada 154, parsel 17. 3/4 His. 
ikinci Süleymaniye Eşrefı>a4& Şeyh 
Ahmet sokak. 78 M2. 
Ada 166, parsel 1 O. 
Güzelyurd M. Şan çıkmazı sok. 
259 M2. Ada 199, parsel 77. 
2/14 bis~i. 
ikinci Süleymaniye M. Yüzbqı 
Hasan Deıteban ve Hıfzı sokak. 
2786 M2. Ada 142, parsel 13. 
371640146080 Hia. 

Salhane Duygu aobk 
Ada 696, parsel 2. 
Karantina Mısırlı caddesi. 
Güzelyurd M. Hacı Süleyman sok. 
28 M2. Ada 198, panel 7. 3/5 itil. 
Gün"' Mah. Gelincik sokak. 
21 M2. 28/ 48 hissesi. 
Ada 196. panel 8. 
Karatq Postacı Ali Riza sokak. 
35/80 bisaesi. 
Güneı Mah. ikinci Hacı Süleyma nS. 
20 M2. Ada 197, parsel 1~. 
4111 hissesi. 
Burnava eski Havra yeni Yıkık 
Minare sokak. 160 hissede 40 
bi 0 0 12 L! ____ • 

ssesının oıaaesı. 

492.20 M2. Ada-
T oraman mah. Cedid sobk. 
Ada 411, parsel 13. 12/24 hiueat 
Bumava Bozalan mevkii. 
4 dönüm. 3/8 hissesi. 

Güneı mab. Azizler sokak. 
94 M2. Ada ı 97, parsel 80. 
3 / 48 hissesi. 
Halkapınar Kiğılbane Kemalpqa Cııd. 
ı0766/S2 M2. 

ikinci Süleymaniye M. Kiremitçi 
sokak. 42 M2. ı28/256 hiMesi. 
Ada 166, parsel 7. 
Salhane Mangaltepe sokak. 
Ada 67S, parsel ıs. 
Oçüncü Karatq Duygu sobk. 
ı / 3 hissesi. 
Karatq Sayfiye sokak. 
3 / 16 hissesi. 
ikinci Gaziler M. Kemer caddesi. 
ı27.ı7 M2. Yeni ı06 adada. 
ikinci Gaziler M. Kemer caddesi. 
116.79 M2. Yeni ı06 adada. 
Karataş Şehit Nüaret sokak. 
21 ı M2. 6/24 hissesi. 
Ada 632. parsel ı7. 
ikinci Süleymaniye M. Kimilpqa. S. 
72 M2. Ada 219, parsel 1. 
ikinci Süleymaniye M. Ki.ınilpqa. S. 
242 M2. Ada 158, parsel 3. 
ikinci Süleymaniye M. Kimilpaıa S. 
ı53 M2. Ada 158. parsel 1. 
ikinci Süleymaniye Birinci 
Kiremitçi sokak. 342 M2. 
Ada ı60. parsel 9. 
ikinci Süleymaniye Birinci 
Kiremitçi sokak. 1037 M2. 
Ada ı 67, parsel ı 5. 
ikinci Süleymaniye M. ikinci 
Kiremitçi sokak. 1078 M2. 
Ada 164. parsel ı 1. 
ikinci Süleymaniye M. ikinci 
Kiremitçi sokak. 3466 M2. 
Ada ı60, parsel 2. 
ikinci Süleymaniye M. Oçüncü 
Kiremitçi sokak. 279 M2. 
Ada ı 60, parsel 1 O. 
ikinci Süleymaniye M. Çorak S. 
ı688 M2. Ada ı50 panel 14. 
ikinci Süleymaniye M. Murat Reis 
sokak. 774 M2. 
Ada lSO, parsel S. 

150 

6 6 

29 

55/S7 

66/53 a 
sıs/320 

22 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

• 
« 

Oda 

23/11 4 Ev 

39/35 « 

38 20 Oda 

24 26 

4 

872 

20 

276 43 
278 44 

45 
6 4 

4 

26 26 

6 

7 

27 

7 

ıs 

16 

Ev 

« 

fç.inde 26 ağ-. 
zeytini ha.vi 
bağ ve kule. 
Ev 

Ev vedu-Wıü 
mÜftemil Lef. 

Arsa 

« 

Ev. 

« 

Bölünm41t 

« 

7l Ana 

ııo 

1/ıo 

10 

42/2 

73 

19/1 

18/2 

42/l 

20/1 

1/22 

c 

« 

« 

c 

« 

• 

« 

' 

• 
• 

•• 

SARU&• 

23.20 4.64 

286.20 ırr .24 

16.05 

32.85 

38.70 

30.45 

29.40 

24.00 

12.90 

ı3.20 

30.00 

11.70 

3.21 

6.57 

7.74 

6.09 

5.88 

4.80 

2.S8 

2.64 

6.00 

2.34 

250.00 50.00 

397.00 79.40 

18.60 3.72 

21.00 4.20 
120.00 24.00 

292.- 58.40 

ı 7S.OO 35.00 

lS.00 3.00 

92.40 18.48 

21.75 4.35 

75.00 ıs.oo 

36.00 7.20 

894.00 ı 78.80 

6.30 1.26 

155.88 3t.ı8 

60.00 12.00 

200.00 40.00 

318.00 63.60 

292.00 58.40 

ı58.00 31.60 

ıs.oo 3.60 

60.00 ı2.00 

38.00 7.60 

68.00 ı3.60 

207.00 4ı.40 

2ı6.00 43.20 

693.00 ı38.60 

se.oo ıUQ 

ikinci Süleymaniye M. Mısırlı cad. 
ı42 M2. Ada ı54, panel 9. 
Memduhiye M. Mumcu zade sok. 
ı29 M2. Ada 485, panel 39. 

88 

ı25 

88/3 c 

43.00 

12.90 

Tuzcu M. Üçüncü küçük Camgöz S. 
133.SO M2. 3/4 hissesi. 
Ada 457, parsel ı3. 
Dolaplıkuyu M. Dolaphkuyu C. 
25.50 M2. Ada 477, panel ıo. 
Dördüncü Sultaniye M. Zenci S. 
68 M2. Ada 4, parsel 11. 

Dördüncü Sultaniye M. Zavi sok. 
50 M2. Ada 2. parsel 1. 
ikinci Süleymaniye M. Yeni sok. 
97 M2. 3/8 hissesi. 
Ada ı5ı parsel 20 . 

99 

8 

10 

• 

113 • 
c 

• 

20.00 

lS.00 

25.00 

4.00 

3.00 

5.00 

120.00 24.00 

- ı... Çewiıi:ıla -
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Dikkat 
70 Kuruş 
Lastik mühür 

D. Demir yalları 8. c-i işletme ko
misyon undan : 

Her nevi lastik damga ve miihiirlcr 
çinko, bronz miihür, imza ve damgalar 
otoüpi, her nevi etiket kıliızcleri gayet 
sanafki'ırane yapılır. Hariçten gelecek Sİ· 
parişler süratle gönderilir. 

Fenni f&J"lnamesine tevfikan açık eksiltme ile yüz y:İrmi ~bin tane 
adi tuğla alınacaktır. Muhammen bedeli (1437,SO); muvakkat temi
nat (107,82) liradır. Eksiltme 23 Mart 939 saat 15 te Alsancaktaki 
işletme binasında toplanacak komiayonda yapılacaktır. Şartnameler 
komisyondan parasız olarak verilir. isteklilerin muayyen gün ve sa
atte muvakkat teminat makbuzlarinı ve 2490 No. lu kanunun dördün
cü maddesi mucibince lazım olan beyannameyi hamilen komisyona 

ADRES : İzmir IIisarönü Bakır Be
dcstanı N o. 15 

mühiircü : NURİ IŞILDAR 

AŞÇIBAŞl l\ıf AllKA 
Makarnalar 

müracaatlari. 
' ..· 

D. D. Yolları 8 
dürlüğünden: 

• 
cı 

7, 14 755 (479) 

işletme •• mu-

Basmane ambarında döküntüden biriktirilm~ qağıda tahmini mik
tar ve nevileri yazılı dört kalem malıaw 23. 3. 939 perşembe gÜnÜ aaat 
16 da Alaancaktaki·İ•lebnemiz binasında daireyi mahsusasmda topla
nacak komiayonmnuzda pazarhkla satılacaktır. 

isteklilerin (72,83) liralık muvakkat teminat makbuzlan ile tayİn 
olunan vakitte komisyona gelmeleri lizımdır. Şartname komisyondan 
parasız verilir. 

Mahsulatın cins ve Nev'i 

Zahire 
Palamut 
Bakla 
Faaulye 

toplanb 
« 
« 
« 

Muhammen 
Tahmini miktar Bedeli 

Kilo Lira K. 

100000 
3000 
1000 

200 

900 
45 
20 

6 

971 5elanik sergisinin 937 ve 938 senelerinin 
birincilik madalyalarını kazanmıştır 7, 14 757 (480) 

Emlak ve Eytam 
G. 

Eaaa No. Yeri 

88 Izm.ir Gazi bulvannda 
Ada 964, parsel 1. 

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

Bankasından: 

No. ıu 

Taj 20, 20/ A. 
« 23, 25 

132 

Nev'i 

Üstünde iki 
yazıhane olan 
iki mağaza. 
Depo. 

Depozitosu 
Kıymeti T. L. 

11.000.- 2.200.-

12.000.- 2.400.-

D. 6 ödemiş Camii cedid Mah. Aziziye S. 7 Sinema. 10.000.- 2.000.-
Yukanda yazılı emlak satı§ bedelleri tamamen peşin olarak kapalı zarfla artırmaya konulmu§tur. 
1 - ihale birdir ve kat'idir. 20. 3. 1939 tarihine müsadif pazartesi günü saat ON BEŞTE lzmirde banka 

binasında yapılacaktır. 
2 - Alıcı olanlar bankamızdan alacakları şartnameyi okuyarak ihale gününe tesadüf eden 20. 3. 939 

pazartesi günü §Brtnamede tarif edildiği veçhile teklif zarflarını teklif sahibinin bir vesika fotoğnfı ile saat 
ON BEŞE kadar buradaki §Ubemize tevdi etmeleri ve daha fazla tafsilat almak istiyenlerin her gün bankamı-
za müracaatları. 4--14 663 (456) 

1102 Tuzcu Mah. Toraman sokak. 
29 M2. 1 / 4 hissesi. 
Ada 427. parsel 7. 

1104 Tuzcu mah. Küçük Cingöz aok. 
57 M2. 3/8 bisaeai. 
Ada 456. parsel 31. 

1106 Memduhiye M. Dolaplıkuyu cad. 
56 M2. l /2 hissesi. 

Ada 450, parsel 6, 
li07 Orhaniye M. Kantarcı aokak. 

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

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

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

111 Buca T ınaztepe sokak. 
385 M2. 

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

1121 Birinci Aziziye T opraktepe sok. 
Ada 929, parsel 15. 

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

1126 D~·rd:.:::~ü Sultaniye M. Hacı Mevlüd 
sokak. 66 M2. Ada 16, parsel 12. 

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

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

11137 Gü"1M r . Gelincik sokak. 
25 M2. 54/f;~. ı..·•sesi. 
Ada 196, pars_, , . 

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

11139 Karşıyaka Alaybey Hengam sok. 
908.50 M2. Ada 40, parsel 3. . 

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

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

11145 Güze1yurd M. Inkilap sokak. 
90 M2. Ada 203, parsel 45. 

11146 Birinci Karataş Ihsaniye sok. 
41 M2. Adn 605, par~el 6. 

11147 BL-:inci Knr.ıtaş Postacı Ali 
Rizn sokak 70/112 hissesi. 
70 M2. Ad:ı GJ S, parsel 18. 

11148 Salhı'"e tramvay cadde i 
151 M2. Adn 662, parsel 13. 

111 ~9 Oç I:uyular tramvay caddesi. 
Ada 1833, parsel 9. 

30 

5 

51 

68 

20 

18/1 

18-20 

12 

24 

37 39/1 

18 16 

29/34 84 

30/30 86 

1/3 1/3 

14 16 

4 41 

96 

64 

26 

5 

59 

70 

17 

19 

11 

« 

(( 

« 

« 

(( 

(( 

Araa 

« 

« 

« 

(( 

Dükkin) 
) 

« ) 
) 

Ev ve 
dükkin. 

16 Ev 

Araa 

« 

76 Dükkin 
ve araa. 

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

1/2 Ev 

11 15 « 

349 371 « 

1119 « 

75.00 15.00 

102.50 20.ge 

30.00 6.00 

37.50 7.50 

56.25 11~25 

37.50 7.50 

35.00 7.00 

32.25 6.45 

23.10 4.62. 

54.15 10.83 

10.00 2.00 

1500.00 300.00 

506.25 101.25 

600.00 120.00 

726.80 145.36 

111. 79 22.36 

700.00 140.00 

1000.- 200.-

700.- 14o.-

125.- 25.-

2850.- 570.-

2800.- 560.-

04 

lZMtR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Belediyeye ait Bahribaba 

sahilpark gazinosunun iki sene 
müddetle kiraya verilmesi batki.
tiplikteki tartnamesi veçhile açık 
arttırmaya konulmuftur. MuLam
men bedeli kctifname mucibince 
yapılacak intaat, tamirat ve te.ai
sat bedeli dahil olmak üzere 6600 
liradır. ihalesi 21/3/939 Salı &Ü· 
nü saat 16 dadır. lttarak edecek
ler 495 liralık teminat makbuzile 
Encümene gelirler. 

2 - Uray caddesinin garaj 
santral önündeki kısmiyle 1364 
sayılı sokakda beton döteme ya
pılmaaı bat mühendislikten ücret
siz olarak verilecek kesifnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmut
tur. Ketif bedeli bet bin on bir li-ı 
ra altmıt sekiz kurut olup iha
lesi 21/3/939 Slı günü saat 16 da
dır. lttirak edecekler üç yüz yet
mit altı lira teminat makbuzile 
encümene gelirler. 

3 - Kartıyaka 1843 sayılı ao
ğukkuyu caddesinde eskiden kü
çükmezarlık denilen mahallin açık 
kahvehane halinde bir •ene müd
detle kiraya verilmesi ba~katiplik
teki tartnameai veçhile açık artır
maya konulmu,tur. Muhammen 
bedeli otuz lira olup ihalesi 24/ 
3/939 Cuma günü saat 16 dadır. 
i'tirak edecekler iki lira yirmi bet 
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Gerek VERiCl ve ALICI telsiz istasyon ve makineleri inşa eden senelerden 
beri bütün dünyaca tanılmış ve enternasyonaİ sergilerde yüksek mükafat 
kazanan: 

Lorenz 
Fabribam.m mamulitlan Türkiyede nam ve ıöhret kazaıunııtır. 

5-6-7-11 Lambalık 
Radyoları her halde görmek ve dinlemek menfaatiniz icabıdır. 
Her cereyanla itler bütün yedek parçaları ve lambalan mevcuttur. 
NOT : Bazı yerler acenteliği münbaldir. lıtiyenler zirdeki adrese müra

caat edebilirler. 
F ABRiKA VEKtLl ve DEPOZITERI : S. KALOMENI 
Büyük Kardiçalı Han Omeğa Ticarethanesi ittisalinde .. 
Telgraf Adreşi : CALDAU ..• 

• ............ l!mll9ıllllôllllll .. ~IZI ................ . 

kurut teminat mnkbuzile encüme- ----------·------------------
ne gelirler. 

4-87ciadanın88mettem~ -~~~-----~-~---~----~~---•• 
rabbamdaki 175 sayılı anasının ~ 
sahtı hatkfıtiplikteki tartnamesi 
veçhile açık arttırmaya konulmut
tur. Muhammen bedeli 132 lira 
olup ihalesi 24/3/939 Cuma gÜnÜ 1 
saat 16 dadır. lttirak edecekler 9

1 
lira 90 kurut teminat makbuzile 
encümene gelirler. 

7,10,14,17 750 (474) 

Doyçe Oryentbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

i Z Mi R 
Merkezi : BERLIN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur_ 
56 cı adanın 188,50 mette mu-

rabbaındaki 16 sayılı anasının 1 Sermaye ve ihtiyat akçesi 

satı,ı başkatiplikteki tartnamesi 171,$00,000 RayhsmarJı U 
veçhile açık ar tırma cıkarılmıt- Tür.kiyede şubeleri : ISTA.ı."lBUL ve JZMIR 1 
tır. 

Muhammen bedeli 754 lira olup Mısırda su~lıi : KAHIRiı: VE lSKENDERIYE 

ihalesi 21,3,39 Cuma günü saat 16 y Her türlü banka rnurunelatım ifa ,.e kabul eder. 

dadır. lttirak edecckle!" 56 lira ca-------::::m11111tti!!:•E2~s -c:m-----------.. -~: 
55 kuru' teminat makbuzu ile 
encümene gelirler. 

7,10,14,17 723 (477) 1 

- Cumhuriyet mahallesinde 
1420, 1423 sayılı sokaklarda yap-1 
tırılacak kanalizasyon haf mü -
hendislikten ücretsiz verilecek 
keşif ve tartnamesi veçhile açık 
eksiltemeye konulmuttur. Ke,if 
bedeli 1840 lira olup ihalesi 24-
3-939 cuma günü saat l Gdadır. ı,. 
tirak edecekler 138 liralıkteminat 
makbuzu ile encümene gelirler. 

9-14-17-21 ( 492) 
Belediye emlak ve akarından 

yeni yolda yeni 863 sayılı sokak
ta 22 ve 24 sayılı dükkanların iha
le tarihinden itibaren bir sene 
müddetle kiraya verilmesi baaka
tiplikteki tartnameleri veçhile 
açık artırmaya konulmuştur. Mu
hammen bedelleri 22 sayılı dük
kanın 32 ve 24 sayılı 36 lira olup 
ihalesi 24-3-939 cuma günü saat 
on altıdadır. iştirak edecekler 
bet lira on kurutluk teminat mak
buzile encümene gelirler. 

8-14-17-21 768 ( 487) 
- Zeytinciliğin ıslahı ve yaba

nilerinin aşılattırılmaaı hakkında
ki 7-2-39 netir tarihli ve 3573 sa
yılı kanun belediye ilan tahtasına 
her kesçe bilinmek üzere aaılmıt· 
tır. 829 (526) 

Naf10, Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan • 

ış 

1 - Büyük Menderes üzerinde l4ıklı gölünün sulama suyu iddihar 
havuzu haline konması, ketif bedeli (1133860) liradır. 

2 - Eksiltme 13. 4. 939 tarihine rastlayan pertembe gÜnÜ saat 15 
de Nafıa vekaleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme f&rlnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
i4leri genel f&rlnameai, fenni ıartname ve projeleri ( 50) Jira mukabi-
linde Sular umum müdürlüğünden alabilirler. . . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteWilerin ( 47765) lira (80) lru
ru,luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en 
az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir isti
da ile vekilete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika al
maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri tarttır. 

Bu müddet içinde veaika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye i,ti
rak edemezler. 

5 - lateklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri lazımdır. 

Postada ola!lı gecikmeler kabul edilmez. (820) 
14, 21, 28, 4 722 (533) 

lktısat Vekaleti ic ticaret umum • 
müdürlüğüııdeıı: 
Türkiyede yangın sigorta işlerile m~ıtgul olmak üzere kanuni hü

kümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan Ahen 
ve Münib sigorta 4irketinin Türkiye umumi vekili hu kerre müracaat-OPERATÖR DOKTOR 

Cemil Oral 
Memlelıet hastanesi 

esJıi operatörü 

• la latan bul, Ankara, İzmir, Menin ve tevabii acenteliğine şirket na
mına yangın sigorta ~lerile me4gul olm..!c ve bu i4lerden doğacak da
valarda bütün mahkemelerde müddei, müddeialeyh ve üçüncü tahıs 
sıfatlarile hazır bulunmak üzere Tra.sivu!os Y. tlaridis ve Aleksandr 
Dimitrakopulos kollektif şirketini tayin eylediğini bild?!·r 

0

§tİr. Key
fiyet sigorta •irketlerinin teftiş ve müra!:abesi hakkınd haziran 
1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüş o akla ilan 

Her giin öğleye kadar Fransız hasta
ne.sinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 42 TELEFON 2310 olunur. 838 (529) 

11152 Göztepe Şehit Fethi bey sok. 7 « 2000.-. 400.- . 
Ada 843, parsel 1 O. 

1155 Sultaniye M. Hacı Mevlüd sok. 18 Arsa 117.90 23.58 
1048 M2. 3/ 4 hissesi. Umum doktorların takdir ve milyonlarca vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri eıı mükemmel bir kuvvet şurubudur. 
Ada 16. parsel 12. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir. Zeka ve hafıza kudretini 

1156 Hatuniye M. Dikili taş solrak. 13 13 Ev 1600.- 320.- yükseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fena düşüncele;i giderir. Vücud makinesine la-
133 M2. Ada 382. parsel 8. zım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı azim, irade, neş'e sahibi eder,Midc, barsak tenbclliğinden ileri gelen 

1157 Hurşidiye M. Şükran sokak. 10 12 10 « 538.10 107.62 muannid inkıba.zlll!'da, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faidcler,tcınin eder. 
3024/l~SG His. Adıı 357. parsel 30. 1'' O S FARS OLU; diğer bütün ilaçlardan ayıran 00§1.ıca hassa, devamlı birsurette kan, kuvvet, iştiha yaratması ve 

İzahatı yuknrıd.:ı. yazıb emlal.in peşin bedelle sab§lan 21. 3. 1939 salı günü saat ON'da yapılacaktır. ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini derhal ~. Tifo, Grip, Zatürree, sıtma ve umum kansızlıkla neti-
istekli ~anların hiznbnnda ynzılı .Ccpozi~:> nl~çeaini veznemize yatıraral: artırmaya girmeleri ve yanlarında cclenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde en R~.il,.ı:emmel bir derman şurubudur. Sıhhat Vekaletinin resmt 

birer foto-rafla nüfus tezkere~c:T.!!li .J{ctirm~Ieri. 4--12 . ~cı1: "'~~3~~._..ı..,'h1~n:,. ..... 8 .... _. U•AV ·- ··- ·- • -."aı rr ıı ı..t ıQ ?ı ?r;...?R 



14 Mart _Sah 1939 

Yemeklerinlu· RAD~OLı•ı 
rmhları, salya· 
nın iiraz ettiği 
mikroplar, dişa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmağa, çürü· 
meğe mahkam· 
dur. Çürük diş· 
ler mide ve bar
sak ihtilatların· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

UMUMi DENİZ 
ACENTALICI LTD. 

Oli1·ier ve Fratelli Sperco 
Şürekası Vapur Acentası 

1 
BİRİNCİ KORDON REES ADRİATİCA S. A. Dİ 

Deu ·~ehe Le-
vante Linie 

G. M. B. H. HAMBVRG 
-- BİNASI TEL. 2443 NAVİGATİONE 

IIELLEN"C LİNES LTD. L RA J{A'ITI • BRİONİ motörü 13/3 te gelerek U 3 ~ERAKLEA rnpurıı l4 maı·tta bek· 
" • OND • . . . . . .• lenıyor. 18 marta kadar Anvers, Rotter-

ANGHYRA 22/ 24 mart ara- POLO vapuru 9 martta Londra HuU te Pıre Brındısı Trıeste ve Venedıge ha- d B H b . . "k 
1 vapuru ' am, remcn ve am urg ıçın :ru a a 

sında beklenilmekte olup Rotterdam, ve Anversten gelip yük çıkararak ve reket eder. caktır. 
Hamburg ve Anversa limacları için yük ayni zamanda Londra ve Hull için yük ZARA motörü 16, 3 te gelerek ayni TAHLİYE : 
alacaktır. alacaktır. gün saat 19 da Patmos Leros Rodo,n ANDROS vapuru 7 nisanda bekleni 

hareket eder. -- LİVERPOOL HATTI ZARA motörü 20/3 te gelerek 21,J 
MARDİNİAN vapuru 15 martta gelip te Pire Brindisi Trieste ve Venediğe ha

VNİTED STATES AHD yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver- reket eder. 

yor. Anvers, Hamburg ve Bren1en Ji. 
manlarından yük çıka,....caktır. 

--LEVAHT LİHE LTD. pool için yük alacaktır. GRİMANİ motörü 21/3 te gelir 2213 

20 te Leros Rodos Trieste ve Venediğe ha- DEN NORSKE MİDDEL• 
BENNESTVET vapuru 18/ mart rek t d 

arasında beklenilmekte olup Nevyork Deutsche Leuante•Llnle ~ e er. t . .. .. .· HAVSLİN.JE OSLO 
DELOS 11 artta H b CI'ITA D BARI motoru 23.ı 3 te ge- ' • f için yük alacakbr. vapuru m am urg, . . .. . . BAGHDAD vapuru 15 marta dogru s-

Bremen ve Anversten gelip yu'"k çıkara- lir aynı gun İstanbul Pıre Napolı Mar- k d . D. N 1· 
il h k en erıye, ıep ve orveç umum ı-

PRIN. CE DE LIEG. E uru 18/20 caktır s ya ve Cenovaya are et eder. ___ , . . h k d kı· vap · ıllCl.I11arı 1ç1n are. et e ece ır. 

nisan arasında beklenilmekte olup Nev- -------------
york için yük alacaktır. 

LİNES SUD AlUERİKANA 

TYRİFJORD vapuru 6/8 nisan ara-

sında beklenihnekte olup Nevyork için 
yük alacaktır. 

T. BOWEN REES 
VE Ş'ÖREKASI 

CVNARDLtHE 
Liverpool ve 
Glasgov hath 

, __ 
ROYALE HEERLAH 
DAİSE KVMPAHYASI 
ULYSSES vapuru 14-3 de gelerek 

--
SERVİCE MARİTİME 

Burgas Varna ve Köstence limanları ROVMAİH 
için hareket eder. BUCAREST 

STELLA vapuru 20/3 te beklenmek- DUROSTOR vapuru 18 martta bekle
te olup Amsterdam Hamburg limanları- niyor. Köstence, Kalas ve Duna liman-
na hareket eder. !arı için yük alacaktır. 

I A taıilıl • • - ••••• - - • -Gerek vapurların muvasa at · erı, . ,.,,,,,,,.,.,*lıt/ftlllılfııl 
g rek "siınl · avlunlan hak BAKTRIA vapuru mart nihayetinde 

e vapur 
1 erı ven . - gelip Liverpool ve Glasgov için yük ala- SVENSKA ORIEHTE Lİ• 

kında accnta bir teahhüt altına gıremez. cakbr.. NİEN KUMPANYASI 
Dalı 1 1 taf ·••ı almak için Birinci 

--
JOHNSTON WARREN 

LİHiES LTD. a az a 51
"' Gerek vapurların muvasalat tarihleri, GUNBORG vapuru 2513 te gelerek 

Kordonda 152 numarada • UMDAL• isimleri ve navlunları hakkında acenta Amsterdanı Rotterdam Hamburg İskan- İNCEMORE vapuru 12 martta beklr 
umum! deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teahhüt albna giremez. Daha fazla dinavya ve Baltık limanlarına hareket niyor. Burgas, Varna, Köstence ve Su 
edilmesi rica olunur. tafsiHlt almak için T. Boven Rees ve Şr. eder. lina Kalas için ~·ük alacaktır. 

·------~ ........................... liim ..... .... 
Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numaranına müracaat Vapurların hareket tarihleriyle nav· 
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. -- lunlardaki değişikliklerden acenta me· 

• 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

~-

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların 
Beyhude Istırap 

BİR TEK KAŞE 

Nevrozin 

Panzehirıdir 

Çekmeyiniz! 

Bu muannit baş \'e di~ ağnlannı siiratle 
lıa!eye kilidir. Rrmatizma evcaı, sinir, 

mafsal \"C adale ıstırapları 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. 

e Bronşite karşı en 
müessir ilaç 

N E V R O Z İ N dir .. 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR 

Siz de bu kremden şaşmayınız 

BALSAMIN 
Sthhat bakanlığının resmi rulısatını 

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

1iin ve eşsiz ka~tır. 

Krem Balsam in 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak vü-

' 

ruda getirilmiş yegane sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil, 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Bedin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden yüz
lerce krem arasında birincilik mükiifa
tmı kazanmış olma!Ja i<pat ebniştir. 

Krem Balsam in 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 

halis arı badem ile yapı~ gündüz ve 
gece şekilleri vardır. 

KREMLERi 

KREM BALSAMİN; öteden beri tanıu.mı~ hususı vazo ve tüp şeklinde sablır, 
İNGİLİZ KANZUK ECZAm'Sİ. BEYOl'iLU - İSTANBUL 

TOPA .NE 

TERAZiLERi 
TURKIYEHİH EH BİRiNCİ TERAZİ FABRİKA· 
SINIH MAMVLATIDIR.-... TAKLİTLERİNDEN 
SAKINIHIZ.. 1•26 (336) 

suliyet kabul etmez. 
SERVİCE MARİTİME Daha faz.la tafsi!M için ATATt.ıRK 
Roııınaın Kampanyası caddesi 148 No.da v. F. Henry Van Der 
PELEŞ vapuru 14-3 tarihinde gelerek Zee vapur acentalığına müracaat edil· 

Malta Marsilya ve Cenovaya yük ve yol- mesi rica olur. 
cu alarak hareket edecektir. TELEFON : 2007/2008 

tıındaki hareket tarihleriyle navlun- ------------
!ardaki deili§ikliklerden dolayı acenta SPERCO vapur acentasına müracaat 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- edilmesi rica olunur. 
silat için ikinci Kordonda FRATELLİ TELEFON : 2004 - 2005 

T. iŞ BANKASI' n1n 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 tkinciteırin 

tarih 1 erin de çeki 1 e c ektir. 

,,"O'"Z7J ikramiyeleri: r////.///7///JU//1./././,.,' 

ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S n ıooo liralık··· s.ooo Lira 
s n soo liralık ••• 4.000 Lira 

16 » 2SO liralık ••• 4-000 Lira 
60 n ıoo liralık ••• 6.000 Lira 
9S n SO liralık··· 4-7SO Lira 

250 n 2S liralık ••• 6.2SO Lira 
··-··· ••••••• 

43S ]2.000 

'-~--r:.-.:-....--MU;;ı--ıır.ımll'Olll'tJ-·~~, 
T. lı Bankasına para yabrınakla, yalnız para biriktinnit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemif olursunuz. 

, _______ _ 
··············································································· ~LAN 

Sıhhat Balık yağı Manisa bağcılar bankasından: 
Bankamızın 1938 hesap yılına ait alelade genel toplantısı Martın 

31 inci Cuma giinü aaat 10 da Manisa Halit P8.§a caddesinde kain da
irei mahsuaada yapılması takarrür ebnİş ve müzakeresi icap eden me
aail de aşağıda gösterilnıİ§ olduğundan o gün nizamname mucibince 
en qağı on hisseye malik bulunan hissedarlanmızın ittirak eylemeleri 
ilin olunur. 

NORVEÇY A Balıkyağlarının en halisidir .. 

lııı defa süzülmüştür Şerbet gibi i~ilebillr: 
• • . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Ec.zanesi 
BAŞTURAK Bü)iik SaleP!:ioğlu hanı karşısında .. - .. . ..... 

lllCI""" ~ • • 

Ruznamei müzakerat 
1 - idare heyeti ve mürakip raporlarının okunması. 
2 - 938 senesi blançosunun tasdiki ve idare heyetinin ibrası. 
3 - Temettü tevzii. 
4 - Bir mürakip intihabı. 
5 - Yeni sene icin azalara verilecek huzur hakkının tayini. 

. 25. 10. 618 ( 410) 

TURKiYE 
CUMHV RfvETI 

BJRAAt;B ı 
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ş ekoslovak • 
yıne alevleniyor 

Alman matbuatı Praga karşı ateş püskürüyor 
Hitler, Viyanaya 

başvekilini 

hareketini geri bıraktı ve Prag' ın 
görüşmek üzere bilhassa Berline 

azlettiği Slovak 
davet etti 

Berline giden Slovak nazırları diyorlar ki: --
Tarihi karar pek yakındır 
Hitlerin himayesinde Slovakyanın 

kurtuluş dakikası yaklaşıyor 

Londra, 13 (Ö.R) - Slovakyada va
ıiyet, bugünkü hadiseler üzerine yeni 
bir mecraya girmiştir. Yeni teşkil edi
len hükümet vaziyete haklın olamadı

ğından B. Sidor Praga dönmüş ve iskat 
edilen başvekil B. Tiso ile görü:müştür. 
Bu sabah aralarında bir uzlaşma hasıl 

olmuştur. Bunun üzerine B. Tiso Berli
ne hareket etmiş ve öğleden sonra haı·i
ciye nazm Fon Rihbentrop tarafından 
kabul edilmiştir. Resmen beyan edildi
ğine göre Slovak dev le tinin kanuni reisi 
olan B. Tisonun ziyareti B. Hitlerin res
mi daveti üzerine vukubulmuştur.. Bu 
akşam B. Hitler tarafından kabul edil
mesi muhtemeldir. Slovakya hadiseleri 
füerine B. Hitler Viyana seyahatini ta
lık <Lmiştir. 

Doktor Tisonun refakatinde son gün
lerin hadiselerinde mühim bir rol oyn:
yan Slovakya Almanları führeri Bay 
Karmazin bulunmaktadır. B. Karmazi
nin bir mümessili Slovakya Almanları
nın her an için B. Bitlerin himayesin
den emin olduklarını söylemiştir. 

Viyanadan geçerken B. Tiso oraya il
tica etmiş olan Slovak nafıa nazırı bay 
Dorcalski ile görüşmüştür. Slovak n.ı

zır lan Slovak milli taleplerinin Prag ta
rafından kabulüne kadar mücadeleye 
karar vermişlerdir. 

B. Dorcalski bir nutuk söyliyerek de-

Filistin 

tuluş fuu yakındır. 
gaş B. Sidorla mülakattan sonra Viya
naya gelmiş ve demiştir ki : 

Muhtariyet artık kafi değildir. B. Hit
lcr de müstakil Slovak devleti lehinde-

yekdiğerinden ayrılmasını istihdaf eden 
her türlü harekete muhalefet etmeğe ka
rar vermiş olduklarını bildirmiştir. 

Londra, 13 (Ö.R) - Avam kamara
sında işçi mebuslardan B. Noel Beker 
Slovakya vaziyeti hakkında izahat ver
mcsir.i başvekilden rica etmiş ve Bay 
Çemberlayna şu beyanatta bulunmuş
tur: 

dir. - 10 Martta Çekoslovak reisicümhu-
Bratislava, 13 (Ö.R) - Lindka muha- hu Slovak başvekili monsenyör Tiso ile 

fızlan yollarda devriye geziyorlar. Çek diğer bazı nazırları, fesat unsurlarının 
askerleri kışlalarına çekilmişlerdir. hareketine killi derecede mukavemet et-

Berlin, 13 (Ö.R) - Yapılan askeri ınediklerl için azletmiştir. Bu sebeple 
hareketlerin Avusturyanın Almanyaya milli menafiin tehdide maruz kaldığı 

iltihakı münasebetiyle yapılacak geçit iddia edilmiştir. Yeni hüküınet B. Si
re>imlerine ait olduğu bildiriliyor. dor tarafından teşkil edilmiştir. Bize ge-

Berlin, 13 (A.A) - Alman matbuatı len haberlere göre Bratislavada son gün
Praga karşı gittikçe şiddetlenen bir ton ler zarfırda ancak ikinci derecede ehern
kullanmaktadır. miyeti haiz hadiseler olmuştur. Vaziyet, 

Berlin, 13 (Ö.R) - Anşlus yıldönii- hariçten görünüşte, sakindir.• 
mü merasiminde bulunmak üzere Bay İşçi mebusu Çekoslovakyanın yeni 
Hitler Viyanaya gidecekti. Fakat seya- hudutlarını tahriksiz bir taarruza karşı 
batini tehir etmiştir. himaye etmek hususunda geçen eyl(ıl 

Prag, 13 (A.A) - Öğrenildiğine gö- ayında neşrolunan İngiliz - Fransız dek
re Amerikada yaşamakta olan ve geçe., larasyonunun altıncı maddesindeki va\t 
eylul buhranı esnasında Slovakyayı zı- dolayısiyle İngilterenin Berlinde teşeb
yaret etmiş bulunan Slov lideri D. Helt- büste bulunup bulunnuyacağını sor
ke Bratislava ve Praga birer telgraf muşsa da meclis reisi müdahale ederek 
göndererek Amerikada y~ıyan Slovak- !araziye halinde bir vaziyete dair soru
ların müttefikan Çekoslovak !ederasyo-- lan suale cevap vermek iktiza etmediği
nu taraftarı olduklarını ve iki milletin ni bildirmiştir. 

konferansı bitti 
lngiliz planına göre müstakil meşruti 

Filistin devleti kurulacak 
Londra 13 (Ö.R) - Müstemlekat na

<1rı B. Makdonald Filistin meselesinin 
halli için Ingiliz hükümetince hazırla
nan plaru ikmal ebniştir. Plan bugün ka
bine erkanına arzedilmiştir. Pazar ak. 
§3Illı saat 21 den gece yarısına kadar na
•ır plfını yahudi delegeleriyle münaka
şa etmiştir. Yarın ayrı ayrı toplanacak 
olan arap ve yahudi delegasyonlarına 

bu planın kabulü teklif edilecektir. Bu
nu müteakip Preşembe günü b~vekil 
B. Çem borlayn konferansın kapanış 

nutkun ıı söyliyecektir. Umumiyetle şu 
intiba mevcuttur. Filistin meselesi kafi 
dereccrle uzamıştır. Konferansın mesai
sini daha ziyade uzatmağa niyet yoktur. 
Ingilter"n " r:ıcbadı Filistinde yahudi -
lc-r.ın yMyana ya~amalarını ve iş birliği 
yapmalarını t"ınin etmektir. Hazırlanan 
nihai plan bu memlekette- bir meşruti- Filistinde silah ara§tırnuıları 
yet re!iminin tesisinden önce oldukça dası derpiş etmekte olduğu söylenmek- r.azaran yahudiler dün akşam Ingiltere 
czun hir intizar devrlesini derpiş etmek- tedir. Bu devlet bir intikal devresinden hükümetinin yeni planırun milli yahudi 
tedir. sonra manda yerine kaim olacak ve hu yurdunun müstakbel inkişafını himaye 

Lon~ra 13 (A.A) - B. Makdonald ile devre esnasında araplar ve yahudiler edeceği hakkında teminat istemişlerdir. 
B.Butler ve Lord DuIIerin dün akşam istişari ve idari meclisle-re iştirak ede- B. Makdonald da kendilerine bu bapta
Filistin konhransındaki yahudi murah- ceklerdir. ki endişelerine mahal olmadığını söyle-
haslariyle görü~müşlerdir. Yeni In.l(iüz Yahudiler hu hal suretini ileride ya - miştir. 

planını yahudilerc izah ve teşrih eden pılabilecek müzakereler için hiç bir esas Londra 13 (ö.R) - Hay/ada bir bom
B. Makdonald Ingiliz hükümetinin bun- arzetmemekte olduğunu ileri sürerek ha patlam'!i 22 yahudi ölmüş, bir diğeri 
dan 15 gün evvel tevdi €"dilmiş olan tek- reddetmişlerdir. O zamandanberi yahu- yaralanml§tır. Arap tedhişçile-rinden 26 
lifleri üzerinde fevkalade ısrar etmi1tir. diler yeni bir itilaf esası araştırmakta- kişi tevkif edilmiştir. Hafta sonda vu-

Bu resmi tekliflerin Ingiliz mandası dırlar. kua gelen diğer bir hadisede 2 yahudi 
r~rin• miistakıl bir FJlistin devleti ih- Evi malumat almalct• olan m•h:tfil~ 1 ~1..&ınr • .9bıih. lJlul\f.ilV, 'r'.::.~bı>mıu" 
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Madridde sükônet var 
Gazeteler halkı ihtilafı bırakmağa ve 

Pıukavemete davet ediyorlar 
Madrid 13 ( ö.R) - Şehirde oükil

net avdet etmiş gibidir. Sivil halk bugün 

caddelerde dolaşmağa başlamıştır. Maa
mafih zaman zaman ıehrin muhtelif 
semtlerinden gelen silih sesleri bazı nok
talarda komünistlerin hala mukavemet 

ettiklerini gösteriyor. 

Bütün topçu kuvvetleri cepheye ıev

kedilmiştir. Yalnız rnotörize kuvvetler 
her ihtimale karşı şehirde dolaşmakta

dırlar. 

f\.1adrid gazeteleri, Faşist oJmıyan bü

tün unsurları kendi aralarındaki ihtilaf~ 

lan bir yana bırakarak yakında ba~lama· 
ısı mukarrer olan Nasyonalist taarruzuna 
karşı mukavemete davet ediyorlar. 

Madrid miJJi konseyi kayıtsız ve şartsız 
bir teslimiyeti kabul etmiyeceğinden I!' · 
panyol silahları için ferefli olabilecek h lr 
hal tarzı bulununcaya kadar mukavemete 
devamı zaruri görmektedir. 

Ispanyoı mültecilerinin fer! ve perişan halleri 
yapacağı taarruzun yakın olduğunu çün· ı derecede düşmanlarımızdır. Bu işden bi
kü bir kaç günden beri askeri hazırlıkla· ı·az memnun olmuşsak sebebi şudur: 

Vaşington 13 ( ö.R ) - General 
F ranko, F ranaa ve lngiltere ile Amerika 
demokrasileri hakkında fena bir niyet 
beslemediğini ve bu memleketlerle iyi 
münasebetler tesisine çalışacağını temin 
etmiştir. 

Haber verildiğine göre general F ran~ 
ko, Amerikadan aktedilecek bir İstikraz 
için sal8.hiyet1i mümessilini Mister Ruz
velt nezdine gönderecektir. 

rın ve esrarın ifşa edilmesine m3.ni olmak 
için hiç bir gazeteciye Madrid cephesine 
gitmek müsaadesinin verilmediğini beyan 

etmektedir. 
Bu mahafil Nasyonalistler tarafından 

yapılmış olan her taarruzdan evvel bu 
euretle hareket edilmiş olduğunu isbat 
etmektedirler. 

Madrid 13 (AA) - Havas Ajansı 
muhabirinden: 

Mültecilerin peri§an hallerinden bir başka intiba 
Madrid 13 ( ö.R) - Milli müdafaa Komünist isyanı dün öğleden oonra 

Konseyi bir tebliğ neşrederek Madridde komünistlerin istiklal meydanında kain 
Komünist İsyanJnı nihayet bastırdığını umumi karargihlarının Casadonun kıta· 
bildinniştir. Asiler Maren civanııda Gua .. ah tarafından iıgali üzerine hilkuvve hi
darana dağlarına çekilmişlerdir. Madrid tama ermiştir. 
ve vilayetlerde tenkil tedbirleri devam Burgos 13 ( ö.R) - Resmi Nasyona
edİyor.Valanoiyadan gelen teeyyüt etme- list mahafilinde beyan ediliyor: Miyaha, 
mit bir habere göre komünistler Kartaca Madridde komünistlere karşı galiba kat'i 
limanını yağma etmişlerdir. Madridde zafer kazanmıştır. Fakat bu netice bizi 
süklınet vardır. Mağazalar açılmııtır. tamamile lakayt bırakmaktadır. Bize gö· 

Burgos 13 (AA) - iyi malumat al- re komünistler ve Kasadistler (Madrid 
makta olan mahafil general Frankonun milli müdafaa konseyi tarafıarlan) ayni 

Miyahanın zaferi Madrid içinde yüz1erce 
masum kişiyi kurban eden kanlı bir mü .. 
cadelenin nihayet bulduğunu göstermek

tedir. 
Madridde sokak muharebelerinin ni .. 

hayet bulması harbin son safhasının mu~ 
kaddimesidir. Şubat ortasındanberi gene .. 
ral Frankonun Madride kar~ı hazırla .. 
maktan geri kalmadığı taarruz çok yakın .. 
da başlıyacaktır. Bu artık bir gün mesele .. 
ddir. General F ranko şimdi, kuvvetleri 
Madride girince, şehri tam anarşi içinde 
bu]mıyacaklarına emindir. 

Londra 13 (ö.R) - Avam kamara-
0ında ispanya vaziyeti hakkında bazı me

busların• izahat talepler-ine cevap veren 
hariciye müsteşarı B. Butler bugün öğle
den sonra şu beyanatta bulunmuştur: 

« Merkezi ispanyada vaziyet daima 
çok müphemdir. lngiliz hükümeti bir 
mütareke şartlarının tesbiti için ne gene· 
ral Franko, ne de Madrid milli komitesi 
reisi Albay Kasado ile temas etmemiş· 
tir. • 

Londra 13 ( ö .R) - Lord Halifakı 
Lordlar kamarasında F ransadaki Jspan• 
yol mültecilerinin memleketlerine iadesi 
hakkında izahat vermiştir. Lordun fikrin" 
ce bu meselenin doğrudan doğruya F ran
sız ve Jspanyol hükümetleri arasında mü
zakeresi icap eder. Fransa ile istişareyi 

m~teakip lngÜiz hükümeti Fran!'ada bu .. 
lunan lspanyo] mültecilerinin iaşesine ln
giliz kızıl haçı vasıtasile iştirake karar 
vermiştir. lngiliz hükümeti bu maksadla 
krediler temin etmekle beraber meseleye 
doğrudan doğruya karışmıyacaktır. 

Mültecilerin toplantı kamplarında ha· 
yat şartlarının ıslah edildiği öğrenilmiş• 

tir ... 

Yeni Papanın siyasivazifl • 
Si 

iki • " 
sıyası mihverin 

.., 
maga mı memur 

arasını bul
edilecek? 

Roma, 13 (Ö.R) - Papanın taç giyme 
töreninde hazır bulunmak için Vatikan 
sitesine gelen Fransız heyeti, mütevef
fa 11 inci Pinin mezarına bir çelenk 
koymuştur. 

Londra, 13 (Ö.R) - Berlinden bildi
rildiğine göre Düçe, Alman matbuatının 
yeni Papaya karşı fena lisan kullanma
malarını hususi surette Almanya propa
ganda nezaretinden rica etmiştir. Bir 
habere göre Mussolini, yeni Papayı, 
lta1ya - Almanya ve ]ngiltcre .. Fransa 

mihverleri arasında bir yakınlık temiıü 
için müsbet işlerde kullanmak kararın
dadır. 

Vatikan sitesi, 13 (Ö.R) - Kardinal 
Magliyone Papalık hariciye nazırlığına 
başlamış ve Borjiya dairesine yerleşmiş-
.t)'·-·n--··-- "" -
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Papa 12 nci 
Papanın izhar ettiği arzu üzerine taç 

giyme merasiminde hazır bulunan kırk 
ecnebi heyeti azalan papaya ait olan 

Pi dua ediyor 

Burası Romadan kırk kilomefre me:xı

fededir. Ecnebi diplomatlar ve delege
ler kardinal Magliyone tarafından kar-


