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Papa yine hastalandı 
Roma 9 ( ö.R) - Papanın adıbi vaziyeti ha

fifçe vehamet kesbetmİftİr. Profesör Milaninin 
rahatıı12lıiı sebebilc Papayı onun yerine tedavi 
etmekte olan doktor Kalvo Papanın dairesin
den biç aynlm.amqbr. Fakat biç bir tabib rapo
ru neıredilmernİJlİr. 

·-----' L Yeni Asır Matbaasında Baaılmııtır. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçid, aaoa7ılan çıkar aiyasi gazetedir F1A Ti (5) KURUŞTUR 
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G neral Franko ve Miaja
ı mümessilleri görüşüyor 

Tanınmış bir aile kızı olan Bn. 
Mefkllre ile Jüks hayat yaşıyor 

Miithi§ fıicuı manzaralan, topraklarından kaçan ·millet 
- YAZISI 10 cu SAYFADA -
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• Umumi mec isi 
ilk toplantısını yaph 

Va19miz güzel bir nutukla vila
yetin umumi faaliyetini 

Denizbank 
Etrafında lıoparılan 
ırtmaıar-

-o---
HAKKI OCAKO~LU 

Denizbank işleri üzerinde yapılan 
tetkik ve teftişler ortaya bir çok şa· 
yiaların çıkmasına yol açmıştır. 

anlattı 

Ağızlarda dola~an laflara inanmak 
lazım gelirse bir skandalın mevcu
diyetini kabul eylemek icap ede~ •. 

Bankanın umumi müdürü ıstıfa Vilayet umumi meclisi, dün saat 14 te 
etmiş, idare meclisi iizalan ile ~azı vilayet salonunda Şubat devresi ilk top
müdürleri azlolunmu~tur. Fakat şım- Iantı:nnı vali B. Fazlı Gülecin başkan
diye kadar devam eden tefti~lerin lığında yapmıştır. Vali B. Fazlı Gilleç 
neticesinden umumi efkara müsbet meclisi aşağıdaki nutkiyle açmıştır: 
bir suiistimal bildirilmiş değildir. Sayın meclisin sayın azaları, bayan-
Belk"ı teftiş neticeleri mektum tutul- b ,_ lar, nyusr ... 
makta belki de henüz kat'i bir netice VilAyet halkıwn yeni dilekleri ve iti-
elde edilememiş bulunmaktadır. mntlan ile toplanmış olan sizleri hilr -

Elbette bir gün tahkikatın sonu metle seltunlarım. Geçen senenin en mU
a1ınacak ve hakikatler ortaya kona- him hAdisesl ve acıklı vakası üzerine 
cakhr. bu açış vesilesiyle durmak bizim için bir 

Gediz 
Ovasının sulanması 

işi son san.aya 
girmiş bulunuyor 

Hükilmetin büyük başarılan ara
sında yer nl:ın Gediz. ovasının su
lanması işi artık son safhaya gelmiş 
ve ihalesi yapılmıştır. Nafıa vekAleti 
su işleri mühendislerinin uzun za
mandan beri devam eden inceleme
leri sonunda hazırlanan projeye gö
re Gediz. ovasının sulanması işi iki
ye ayrılmıştır : • 1 - Birinci kısım : Gediz. boğazın. 
dan Menemen kasabasına kadar .. 
2 - İkinci kısım : Menemenden 
başlıyarak bütün Menemen ovasını 

içinde bulundurmaktadır. 
Birinci kısmın ihalesi 500.000 lira

ya, ikinci kısmın ihalesi 455.000 lira
ya yapılıruşbr. Sulama işi için icap 

- SONU 4 ONCO SAYFADA -

Bu münasebetle slı.leri ayak.ta, Uç daki
ka ihtirama davet ederim. 

(Bu ihtiram yapılmıştır.) 
Bu bUytik hfldiseden sonra CUmbur

relsliğine, büyük Şefimize memleketin 
kurtarılmasında bUyük hizmetleri sebk
edcn Ismct Inönünün geç~ olması ·en 
bUyUk kazancımızdır. 

Arkadaşlar, okunacak izahnamede 
kanunen verilmesi lhımgelen mal\Una
tı vermiş olacağız. Ancak bendeniz bazı 
tamamlayıcı malfunat vermek !Sterim .. 

Vali bundnn sonra meclisin dört yıllık 
me'saisi hakkında mufassal izahat ver
~ ve d~~ ki: 

- Arkadaşlar, geçen meclis ilk büt
çe senesinin başında bulmuş olmak ve 
memuriyet hayatımı onlarla geçirmek 
itibariyle dört senelik mesailerinin yol
daşıyım. Bu mesalnln ana batlan be -
nim hafızamdadır. Bu müddet zarfın
da vilayette yapılan işleri kay<let:mcği 
kendim için bir kadirşinaslık vazifesi tc
lAkld ederim. 

Vil!yete geldiğim zaman bütç~yi mev
kii tatbika konmuş buldum. Allkadar 
olanların hatırladıkları gibi bu bUtçe -
de bir çok faydalı hizmetlere yex veril
miş, fakat geçmiş yılların buhranlan 
yüzünden kar§ılıkları temin edilememiş

ti. Biz bütçede evveli karşılıksız buldu
ğumuz 78 muallimin Ucretlerini temin 
ettik. Yine geçen devrede mnarif kad-

- SONU 2 tNCI SAYFADA-

lıtanbul 9 (Humsi) - Şehri -
mize gelen haberlerde tayyare 
kaçak,ılığı ve sahtekarlık ıuçları 
ile hakkında takibat yapılmakta 
olan Ekrem Könik'in lıtanbulun 
tanınmış ailelerinden birinin kü -
çük kı:ı Mefkure ile Londrada 
gayet lükı bir hayat YQfadığı bil
dirilmektedir. Bayan Mefkurenin 
bir buçuk yıl önce Parise gittiği, 
e•ki kocaıından ayrıldığı ve Ek
rem Könikle ni,anlandığı anla,ıl
mtftır. Mefkure buradaki ablaıı~a 
gönderdiği mektupla çok mürel -
leh ve liikı bir hayat yafadığını 

- SONU 3 'ONCO SAHİFEDE - Ekrem Könik 

elslle 

Milli Şefe 
-

lzmir vilayet umumi 
ı ı meclisinin saygı 

ve bağlıltiJ 
----0-:--

Vilayct Meclisi tarafından Milli Şc
fimlı.e nşağıdakl thim telgrafı gön- , , 
derilmlştlr : 

İSMET iNöNO 
REISiCOMHUR 

ANKARA 

Şehirde bir cevelan .. 

Bugün açılan vilfi.yct umumt Mec
lisi işe başlarken bUyi.ik şeflerine 
sonsuz ve candan saygı ve bağlıhk
larıru yüksek katınıza arzcbneğe 

mUttefikan karar vermiştir. Bu va-
7Jfcyl ifa ederken sonsuz tıWmleri-
mi de sunarım. 

Beledi.ye büyük programını yılma· 
dan tahakkuk ettirmeğe çalışıyor .. 

lzmir v nlisi 
FAZLI GOLEÇ 

Mezbahad 
--0--

Şimdiye kadar neler 
yapılmıştır. Et liatinin 
yükselmesine sebep 

d - ., ne ır.-

Mezbahada rcia muharririmize izahat 
veriyor 

MezbaM.da Frigo dairesinde etler 

Izmiri, Egenin baş limanı yapmağa lkntı ikmal edilmiş, çocuk hastanesi yUk
azmeden mnir belediyesinin muhtelif selmiş, mezbaha yeni tesislerle takviye 
sahalarda kuvvetle beliren çalışmaları edilmiş, bavagaı.ı fabrikası yeniden inşa 
bUyük bir alaka ile takip edilmektedir. edilmiştir. Belediye, şimdi e1onek fabrl· 

d.znür, 300,000 liraya bir merkez ga- kasının temelini kurmak Uzere çal~ 
rajı, aynı miktarda meblAğa ihtiyaç gös- larına devam ediyor. 

teren merkez hal, 150,000 liraya bir ço
cuk hastant'Si yaptırabilir mi> deniliyor· 
du. Hele belediyenin bu işleri istikraz
sız yapacağı hiç kimsenin hatırından 

geçmezdi. Bugün merkez garajının ilk 

BELEDiYE REtStYLE BtR 
DOLA~'\iA 

Belediyenin umumt şehir hizmetlerin• 
ıtaallilk eden mliesseseleri görmek, ça· 

- SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -

Buna intizar eylemek icap etmek- borçtur. Hepiniz bilirsiniz ki Türkiye 
le beraber şurasını teessürle kaydet- kurucusu ve Jrurlancısmı :kaybetmiştir. 
meliyiz ki hadise umumi efkara ade- -----------------------------

Fransa ve Nasyonalist ispanya 

Normal münasebetler tesisi 
ta bir bankalar skandalı mevcut imi§ 
gibi arzedilmi~, Oenizbankın en kü
çük memurundan en büyüğüne ka
dar hepsine karşı bir ademi itimad 
havası estirilmiştir. , 

Biz böyle yanlış zehaplar tevlid 
edecek hareketler karşısında teenni 
ile hareket eylemek lüzumuna kani 
olanlardanız. 

Filhakika Denizbankın kurulma
ıından maksud olan gaye devlet 
elindeki deniz işlerini bir idare alhna 
toplamak, masrafları kısmak, devlet 
eliyle bir teşekkülJeri inkişafa maz
har kılmnkdır. 

Maalesef Denizbank bu gayeye 
varamadığı gibi bilakis tevsi edilen 
teşkilat ile masraflar artırılmış, bazı 
göze çarpan idnresizlikleri de önle
mek imkanları elde edilememiııtir. 

Denizbankın idaresine tevdi. olu
nan müesseselerin, tevhidden evvel
ki masrafları bugünkü masrafların
dan en az yarım milyon lira daha 
noksandı. 

Tevhid tasarrufu temin eylemek 
- SONU 2 tNCl SAYFADA -

Londra konferansındaki 
Yahudi heyeti dün ilk 

temaslarını yaptı 
Londra 9 (A.A) - Londra konfo

ranaındaki yahudi heyeti diln akpm ilk 

• • 
ıçın çalışılmaktadır 

Diplomatik münasebetlerin iadesi 
için Franko mütekaddim hiç bir 

şart kabul etmiyor 
defa olarak lnailtere bükümetinin mü- Paris 9 (ö.R) _Fransa ve naayona- yapılmakta olan müzakereler, Fransa ve 
mcssilleri olan B. Makdonald, Lord Ha- li.tt lapanya arasında normal münasebet- lapanyanm iki büyük millet oldulı:lan 
lifak , ve B. Butler ile görüımilılcrdir. ler tesisi için earfedilen mesat aüratle in- prensibinden ilham almalıdır. Binl\ena-

Yahudi heyeti reisi Dr. Veizmann, iki kişaf etmektedir. lspanyol nasyonalist leyh iki memleketin mukarenetine eaaa 
aaat noktaf na.zannı izah ve teırih et• hükiimeti de Fransa ile eski ve ananevi olacak prensiplerin her ikisine Jlyik ol-

. . H" b' bl·v d") . t• lıpanyol dostluğunun iadesine taraldar maaı icap eder. Bu prentipler, henüz mu-
mı~tır. ıç ır te ıg nqre ı memıı ır. • . . . .. b" k 1 1 rln h 11" 
C 

.. .. d.v b" . tim" _ '-t dil . garUnmektedır. Oıplomatık munaaebatın allakta bulunan ır ço mese e e a ı-
uma gunu ıııer ır ıç a ııu. e mesı . k B n1 d 

yenıden tesisi için general F ranko bükü- nJ kolay]qbraca tır. u ann aruın a 
mukarrerdir. mcti tarafından mütekaddim hiç bir ıart biha1Sa Franaaya iltica etmlf olan ihti

Oi.ğer tarafdan araplar arasındaki ih- dermeyan edilmemi~tir. Fakat nasyona- yar, kadın, ·n çocuklardan mUreldcep 
tiltflar henüz halledilmemİ.§ olmakla be· li.et ispanyayı idare edenler ıu nokta üze- I..panyol milltccilerinln lspany~a avdeti 
nber lngiltere hükümeti mümessilleri ile rinde iaro.r ediyorlar: Fransa ve nasyona- meselesi vardır. Siyut esirlerle, bazı prt
arnplar o.rasmda bugün saat 1 7 de Saint Hst lıpanya arasında resmi ve ııkı bir lar dahilinde, eski muhariplerin de nas· 
James sarayında bir gÖrullJle yapılması- mUnaııcbetin iadesi için, lngiliz büküme- yon.alist lapanyaya avdeti dcrpi§ edil-
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Gazete kağıtları 
Ana al ,.. j ve Jıese 
lıtiğıdı olaralı 
ııuııanı abirr •• 

1 - BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA -

şöyle dursun israfata yol açmıştır. 

-35-
Türk ıııkerine ateş etmeyiniz 1 Onlar sizin 
din kardeşlerinizdir! Maksadımız o za
vallılıırı da Almanların ellerinden kurt<:r
maktır I Türk askerinin başında kmnız.ı 

fes olduğunu biliyorsunuz! Almantarın 
başlarında toprak rengi başlık vardır. Bu 
gibilere amun vermeyin öldürün 1 Sakın 
feslilerc ate:ı etmçyinl Gayret kahraman
lık gösterin de Halife ve padişah efendi
mizi çabuk kurtaralım!, 

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

YAZAN: 

Dahiliye vekaletinden vilayete gelen 
bir tamimde deniliyor ki : 

ı1stnnbulda münteşir gazetelerden 
alınnn müşterek bir istidada bazı vila
yetler ve kazalarda idare Amirlerinin ve 
belediye reislerin· azete ve mecmua
ların kese kağıdı ve ambalajlık kağıt 

olnrak kilo ile sntışını m~ettikleri bil
dirilmektedir. Mecmua ve gazete gibi 
neşirleri ınüsaadei mahsusaya tabi olan 
matbuaların ambalaj ve kese kağıdı 

olnrak kulfonılmnsında kanunen bir 
mahzur yoktur.n 

ilk toplant sını yaptı 

GENERAL Valimiz güzel bir nutukla vila
Kazım Karabekir yetin umun1i faa iyetini anlattı 

Bu tamim Islfun askerlerin ruhuna iş
lemisti. Esirler bizi haki başlıklı görünce: 
Alman zannetn. ·rdi. 

işte prop<ıgnndu böyle kısa ve yakı· 
şık alır ve dinleyenlerce inanılır ve kolay 
kolay da silinmez bir tarzda yapılır. Türk 
kam ordusu başlarından fesi çoktan çı
karmış ve toprnk rengi başlık giymişti. 

Tabii müstemleke halkı bunu bilemezdi. 
Onun gözüne dnima Türk ııskerinin kır
mızı feııli kıyafeti gösterilmi§ti. Kulakları 
halu böyle dol durulu} ordu. O zavallılar 
Alman sanarak Türkleri öldürürken üs
telik bir de sevap işlediklerini zannederek 
seviniyorlarmış!. .. Biz siperlerde arasıra 
ezan ve kuran okutarak kendimizin Is
Jô.m olduğumuzu nnlatmak isterdik. Der
hal dü~man siperlerinden de ayni tarzda 
mukabele olunurdu. Meğerse zabitleri 
kendilerine dermi~ ki. <Almanlar hile 
yapıyor. Sakın aldanmayın siz de oku
yun!:.. 

Propagandacılıkta lngilizler; casus
lukta olduğu gibi gayet mahir oldukları· 
nı Cihan harbinde her yerde gösterdiler. 
Frnnsızlnr da aşağı kalmadılar. Fazla 
olarak müstemleke cukerleri kasabalar
d n, vchirlerden geçerken yüzlerce gü
z.el Fran ız kadınları bunların boyunla-

~ .....•............................••.• 
hem de resmi ağızlardan cevap verdiler. 
lnı;ilizlerin de istediği bu idi. Derhal ci
hana kar§ı şunu ilan ettiler. c:Harbı Al
ma~arın açtığına şüpheniz kaldı mı? 
işte sulh hakkındaki düşüncelerimiz ve 
İ;ıte Almanların cevabı! Biz biliyoruz ki 
Alman milleti de sulh istiyor; fakat Al
man imparatorluğu başlarında kaldıkça 
kabil değil sulh yaptırmıyacaktırl> 

Jor.ilizler bu propagandalarile Amerİ· 
kalılan tnrnflanna kazandıklnn gibi Al
manyada halk "e hatta ordu safları ara
sında imparatorlarına karşı bir ne&et 
duygusu uyandırdılar, ve bu ne&et gÜ· 
nün birinde onun taç ve tahtını ve ordu
nun kumandasını bırakarak Felemenk 

-·-B. Sedat Çumralı 
Adliye veknleti zat işleri baş muavin

liğine tayin edilen Sedat Çumralı dün 
sabah Ankaraya hareket ebniştir .. Bay 
Sedat Çumralı şerefine arkadaşları ta
rafından Deniz gazinosunda bir ziyafet 
verilml~ir. 

-*- an 

memleketine kaçmasını mecbur edecek Dahiliye vekaletinden vilayete gelen 
nyaklnnmalara kndar dn vnrdı. bir yazıda, köylüyü salma yükünden 

Alman donanmasındaki ihtilal de yi- kurtarmak üzere manevi şahsiyeti adı
ne lngilizlcrin mahirane propagandalarile na arazi temini imkan olnııyan yerlerde 
husul bulmuıtu. Guya lngiliz donanma- milli araziden istifade edilmesi bildiril
sında ayni zamanda kırmızı bayrak çe- miştir. 

kerelc lngiltere hükümetine karoı isyan Esasen İzmir vilayeti, İzmir köylerini 
edecekti. Kargılıldı tertip olun.an bu ihti- salma yükünden kurtarmak için faali
liıle Alman deniz askerleri gafletle atıl- yete geçmiş bulunmaktadır. Her köytin 
dılar. Halbuki lngiliz donanmasında böy- manevi şahsiyeti adına arazi temin edi
le bir ihtilalden kimsenin haberi bile yok- lerek köye irad getirmeleri işine teves-
tu. O, Almnnlnrı avlamak için tertip sill edilmiştir. 

olunmuş bir oyundu. Aktörleri lngiliz · -·-
deniz efradı kıyafetine girmiş Entelli- aarif tayinleri 
gens servisin ndamlanydı! Diyarbakır merkez inkılap okulu öğ-

Propaganda faalını da kaparken ıunu rctmenlerlnden Bn. MUrlivvet Bortaç 
hulasa olı:mık ynzayım ki: Propaganda İ7.ınir vilfıyeU maarif kadrosuna veril

- BAŞTARAFI 1 1NCt SAYFADA -

rosuna yaptığımız ilavelerle 100 mual
lim ekleruniş oldu. Devletin yardımiyle 
bazı köylerde eğitmen mektebi açarak 
okul ihtiyacını temin ettik. Bu devletin 
bir llitfudur. Bu lütfu yapanların kar
şısında hepinizin hissiyatına terceman 
olarak teşckkilrü bir vecibe addederim. 
Vilayete ilk geldiğim zaman, on sene -
denberi viltiyet işlerini idare etmiş ol~n 
kıymetli selefimin izleri üzerinde çalışa
cağınıa söz vermiştim. Bunun üzerinde 
}'Ürüyerek evveltı natamam mektepleri 
ikmal ettik. Bundan maada yeniden beş 
mektep yaptık. Bir tanesi de derdesti 
ikmaldir. 

SIHHAT iŞLERi 
Hastaneler malzemesi programlanarak 

ikmal ve kuduz şilphelileri için Kızılay
la nnlaşarak masarifi bizden ödenmek 
üzere bir daire temin edildi ve mi.ikem
melC'll tamir edilerek açıldı. Bu suretle 
hastane kadrosu 55 kadar tezyit edildi. 
Eşref paşa hastanesi esaslı surette tamir 
v ilnvelerle ihtiyaca elverişli bir hale 
konuldu. Mevcut geçici hastalıklar, has
tanenin istiap haddi iki misline iblfığ 

edilmek için 25 yafuklık olarak haşlatı
lan pavyon tevsi edildi ve ikmali kuvvei 
karibeye geldi. 

KINDERHA YMLAR 
Kinderhnymlar işi köylüden alınıp 

esaslandırıldı. Ve daimi bir prevantor
yum haline kalbi emeliyle Bucada 18000 
liralık istimlnk yapıldı. 

rına atılarak öptüler ve kendilerini Öp· 

türdüler. Bir takım fahişeler vasıtasiyle 

bu askerler ara sıra tatmin de edilerek 
maddi refahları gibi, ruhi ihtiyaçları da 
temine çalışıldı. Bunlardan başka din 
adamları dn ho§ça tutulduklarından bun
lnr vasıtasiyle gerek memleketlerinden 
ayrılırken ve gerekse hnrp esnasında nm

ıırn 1 lam ıkerlerine; devletlerine karıı 
ındakat telkinleri de yapıldı. Zavallı 

müstemleke halkı bu harbe mukaddes 

uzun uzun ynlan yanlı§ bir sürü laflarla mi.ştir. 
tertip olunmamalıdır. Bir yalan ne kadar 
büyütülür ve şişirilirse onun yalan olduğu 
o kadar kolay çnbuk anlasılır. Çünkü 
ona knroılık bir tek kelime onu sıfıra in· 
dirmiye kafidir: Yalan! 

* NAFIA IŞLERI 
Knrcııyaka orta okulu matematik öğ- Naftada 16 kilometrelik Menemen -

Mesela: Almanların lalam alemine 
gönderdikleri beyannameler o kadar 

retmeni B. Şerif Egeliye ilave olarak Muradiye yolunun şose döşemesi bitiril
Dcvrim okulu matematik muallimliği, dl. 19 kilometrelik Dikili -Ayvalık yolu
tecim lisesi matematik öğretmeni Ba~ nun ikmaline birknç gUnlUk i' kaldı. 
Hasan Yürliğe illlve olarak tecim Ak- GUlbahçe - Karaburun yolunda 22 kil~ 
şam okulu öğretmenliği verilmiş ve key- metrelik şose bu hizmet yılı sonunda 

uzun ve o kadar acemice tertip olunmug- fiyet vilayete bildirilmiştir. bitirilmek üzere progrnmlandı. 
tu ki onun bir müstemleke askerinin ne -*- Bağlararası _ Yeni Foça yolunun beş 
okumasına ve ne de dinlemesine ve hat- Zirai tetlıilıler kilometresi bitti. Tire - Çatal, Bayındır-

bir cihadın farzıl gibi td"kki ile koftllUŞ· • d ı ._,._A ı ~ B 
lnrdı. 

ta ne e an amasına ıııuı;.an yoıdu. un· Ziraat vekl\leti Ziraat umum müdürü Çntal araları kaldırınılandı. ödemiş -
dan başka hu kadar uzun beyannameler Abidin Egenin yakındn şehrimize gele- Çatal yolunun 16 kilometresi bu yıl so

hak cephesinde lngilizlerin o kadar ne elden ele gezebilir ve ne de dıvarlara ccği ve vilfıyetimizde zirai tetkikler ya- nuhda bitmek üzere ihale edildi. üzeo-
mahar~tle tertip olunmus propaganda- tı 1 1 d d b' d l ıl • )·apış rı ıp uzun zaman ora ar. a ura ı· pacağı haber alınmıştır. rin e çn ış ıyor. 

lan o.ltmda kalırdık ki İ§İn hakiki cephe- lirdi. Halbuki bunun yerine en saf neferin -·- ödemiş - Salihli arasının tesviyesi ta-
si lıa!;kındaki beyanatımıza mafevkleri- bile unutmadan merakla fısıldayabilece- KADİFE KALESİNE mamlnndı. Bunlardan başka bu yıllar 
miz bile uzun zamanlar inanmazlardı. ği ve ağızdan ağıza yayılabilecek parola içinde tamirat işlerine 300 bin }::-a sarf-
Mesda: Kartımıza hemen on misli kuv- cıöi bir §ey tertip olunsaydı bir tesir ya- 2.$00 fidan dilıilecelı edildi. Bergamadaki otel satın alınarak 
vct yığdıklarmı tesbit ettiğimiz halde ln- pardı. Mesela; Halife de Almanlarla bir- Kndi!ekafosinin teşcirine yeniden baş- ikmal ve her türlü konforla ihtiyaca 
"'_ı B d d·-,- nl · ı larunak Uzcredir. Bu civarda oturan giıiuer ağ a ""'i aja arı vasıtasıy e le miş bizi kurtaracakmı~. Almanlar pa- tclısis edildi. Kozak yaylasında da bir 

.L ı · k · · ld w b' d h 2 hl h halkın evlerinin önlerine Burnava zey· uı;uvvct ermin pe ctlzı o ugunu, ırta- ~a a zır ı ediye etmiş ... gibi. sayfiye otelinin çatısı atıldı. ikmali Ma-
kmı manda sürülerini kıtalar gibi tertip Propagandalarda bir mühim şey de, tincilik istasyonunda yetiştirilen aşılı yısa :kadar programlıdır. 
ederek bizi nldattıklarını, bizim bir taar· inandırma kuvvetini haiz olması ve asla zeytin fıdnnları dikilecek ve bunlan her ZiRAAT • BAYTAR 
J"UZUmuzdan pek ziyade korktuklıınnı.> tehditlerden ve palavralardan uzak ol- gün sulayıp bakncnklanna dair kendile- Kadifekale yamaçlarının ağaçlanma-
miikemmelen iı1lerle ve herkesi inandırır- ması keyfiyetidir. Almanlar beyanname· rinden teminnt alınacaktır. Kadifekale- sına sam gayret edilerek binlerce zey
lardı. Bağdadtaki bu ugursuz hareketle- !erinde kendi kılınçlarının daha keskin sinin muhtelif cephelerine bu mevsimde tin ve 2000 çam dikildi, Urlada 5000 ka-

2000 fidan dikilecektir. ri kısa ve müessir sözlerle Türkçe ve olduğundan bahsederken guya lslam dar yaban zeytin aşılandı. Çiftçiye bir 
Arapça beyannameler halinde tayyare- müstemleke askerin~ gözdağı veriyorlar- -*- çok meyva cinsleri aşılarla bağ çubuğu 
lerle kıtalanmızın üzerine atarlar ve bu dıl Bu kabil tehditler ~n ba:oıit dimağda DEFrERDARLJK ve pamuk tohwnu temin edilerek pa -
ıuretle ordu karargahına karşı itimatsız· hile nksüliımel uyandırır. Bunun gibi KA.DROLARJ mukçuluk işinde devlet teşekkülleriyle 
ide uyandırmağa çnlışırlardı. TüTk asker- inanmıyan kafirdir!. Haindir!.. gibi dü- Ankarada bulunan Defterdar B. Nafi elele çalı~ıldı ve halka tohumlar mecca
lerini bile firara teşvik için çölde mükem- şünceyi önlemek istiyen kat•i şekillerde, Demirkayanın bugünlerde şehrimize nen temin edilip pamuk ziraati bir kaç 
md bir kasaba yapmışlar ve ajanlar kul- onlara inanmıya sebep olur ve yahut ça- döneceği haber alınmıştır. B. Nafi, ma- misline iblağ edildi. 
lanftıı~lardı. Filistin cephesinde harita buk çürütülür. liye vekaleti nezdinde Defterdarlık tah- Bucada bir hayvan sergi binası inşa 
üzerinde aldatıcı işaretli harele.ata mahi- Hulasa: Propaganda; dimağın kolay- siltit ve tahakkuk kadrolaruun biraz ettirildi. Koşular için alınan tedbirlerle 
rane bir surette kaçarken düşürülmü~ ca kabul ve hazmedebileceği mahirane daha genişletilmesi için teşebbüslerde Başvekalet ve Ziraat vekaletinin takdir
gibi, bırakarak ordu kumandanı Liman bir tertiptir. bulunmuştur. leri kazanıldı. Damızlıklar tezyid edildi 

pnpyı hile aldatmışlardı. Şu hattan ileri Unutmamalıdır ki dimağ daha hassas- , !:O"f.167 '.5\Ul&!ik2lia~~---•••••••••-L 
geçmekte niyetleri olmadığı hakkında ge- dır, mideden daha kolay görebilir. Arkada Jık arasındaki cefayL.. Samimi ve nezih bir aşkm hikayesini can· 
Jilerimizde pyialarla kıtaatı gevtctmh·e HARBE GiRiŞiMiZ MESELF.SI ]andnan Metro Goldvin şirketinin aşk hüı.üolerioden sonra yarattığı en 
ça1şr1ardı. Karargahı umumi te~ekkül ettikten büyük e.scr ... 

lngilizler Almanya ahalisini ve Alman sonra istihbarat ~ubesinin yeni vazifesine 3 A R K A o A ş 
ordu unu bile kısa ve mahirane propa- göre icabeden hazırlıkları yapabilmek 
gandalarile zehirliyebilmitlerdi. Mesela: için umumi ve hususi ıiyazi vaziyetimizi • 
ortaya bir sulh mikrobu! attılar. Cuya ve teccmmüümüzü anlamak üzere ma-

N 
Amerika Reisicümhuru sulha tavassut fevklerimin her birerlerinin fikir ve mü- Fihnindc gösterdiği yüksek kabili-
edecekmi~. lngiliı.ler de buna taraftar- talaalnrını sordum ve emirlerini aldım. yeti görmek üzere 
ınıtl Almanlar bundan lngilizlcrin artık Topladığım es:l.S neti e §U iki mndde ile 
harbe devam edemiyeceğini zannederek: hulasa olunabilir: 
sona kadar harp! ..• diye matbuatiylc ve •• B T EDİ •• 
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Maske ve Pare 
Büyük Balo 

- Ş&f 

Kültürpark gazinosunun büyük ıalonlannda 11 Şubat Cumartes · 
akfBIDl aaat 21 de verilecektir. Balo, hususi bir komite tarafından ha
zırlanmı§br. En iyi giyinen maakeli bayan ile tango ve valı müsabaka 
Jannda birincı1iği kazanan bayanlara müdiriyet tarafından mükafat
lar taJcdim edilecektir. 

Tango mü.abakuı saat birde vals müsabakuı saat ikide batlıya-

'l 

Robert Taylor 
Bugiin tekmil takdirkfırlarım 

Kültürpark 
SİNEMASINDA 
TOPLIYACAKTIR 

BİR RİCA : Fjlim. mevzu itibariylo 
en katı yüreklileri rikkate ıetirecek 
dcreccdo haz.in bir aşk hikiye5ini 
tasvir etmektedir. 
Gö:dcrinizde.n dökülecek yaşlan sil· 
mek için mendillerin.izi şiındiden 
hazırlayınız.. 

cakbr. Baloya divetiyeaiz girilemez. AYRICA FOL ıi JURNAL VE MİKİ 
Muke ohnıyanlann ıiyah elbiae giymeleri mecburidir• Maıalann SEANSLAR: Her gün 2.30 • 4 • • 6.30 • 9 da .. Cnmnrtesi ve pazar 12 de başlar 

en son 10 Şuh t Cuma gijnü öileve kadar tutulması rica olwwr. a =~ı n.a ...... :i ....... -J - --.; P 

Yanuaı.>t: ...... " " ".....,, '"' ....... ~. - [ . lncak as eri nakl ~ tı ıçın- Kan ıgına getı.ru mıştır. .. . . . 
, • .. •-~"---:r.: . ·ı... olis1 na a ı 

ve hnlkn dnha faydalı şekiller hazırlnn
clı. 

Köy biltçe.Jcrinin zaif omuzlarına yük
lenen merkep aygırları masrnflan der
uhte olunarak köylü bu yükten kurta
rıldı. 

Turistik yolların ilk kısmı bu ayın 20-
sinde ihale edilecektir. Emlak bankasın
dan temin edilen 200,000 liralık inşaat 

kredisiyle Inciraltı plajı ve Ağamemnun 
ılıcaları halkın istifade edebileceği bir 
mükemmeliyetle yapılmasına teşebbüs 
edildi. Ilk iş olarnk mUkemIIlfl bir plaj 
ve gnzino münakasaya konuldu. Martın 
ikisinde ihale edilecektir. 
Arkadaşlar bUtün bu işler ve hizmet

ler .]tl ruzümre ihtiyaçlar dışında- mUs
bet eser olarak geçen meclisin değerli 
mesaisi arasında sayılması gereken işler
dir. Bu eserler, yol tamiratı, ve hastane 
malzemesi gibi kısımlarla ve istikrazla 
yapılan ve turistik yollar hariç tutulur
sa kıymet olarak bir milyon liraya ya
kın bir değerdedir. 

Bu bir milyon liralık eseri eğer toplu 
olarak her hangi bir yerde göremiyor -
sak, bu bizim ihtiyaca cevap vermeğl, 
nümayişe kıymet vermekten üstün tu
tan karakterimizden ileti gelir. Bu be
nim karakterimden ziyade geçen meclis 
arkadaşlarına aittir. Samimi kanaatimiz, 
yaptığımız eserimiz önUnde aslıl tered
düde dilşmliş değiliz. Bunu size hürmet
le arzederim. 

Yüksek meclisinizin icraatı her halde 
bir kaç misli olacağına kani olarak mec
lisi açıyorum.> 

Vall çok alkışlanan nutkundan sonra 
ikinci reis vekilliğine Sırrı Şener (Fo
ça), meclis katipliklerine Mehmet Alde
mir Çeşme ve Sami Kökçü (Tire) seçil
mişlerdir. 

B. Sırn (Foça) ve Mehmet Aldemir 
(Çeşme) intihaplarından dolayı meclise 
tcşekkUrlerinl bildirmişlerdir. 

Bunu müteakip 937 mali senesi hesap 
kat'ı izahn:ımesi okunarak bUtçe encü
menine havale edilıni~ ve celse beş da
kilca tatil edilmiştir. 

IKINCI CELSE 
ikinci celse tekrar valinin ba§kanlı

ğında toplandı. B. Ekrem Oranın teklifi 
üzerine rahatsız bulunan meclis Uye
sinden B. Ferid Eczacıbaşıya mecllidn 
selfiınlarını ibildirmeğe bir heyet gönde
rilmesi kabul olunmuştur. 

Bunu miltoakip' mUtalean.ame okwıa· 
rak meclis encümenlerinin seçimi yapıl
mı,ıtır. Encümenler Şöyle teşekkill etm.ir 
tir: 

MAZBATA ENCÜMENi 
Avukat Şükrü Sayar, Nuri Esen, Mu

rat Çın.ar, Ahmet Enver, avukat Ziya 
Gündüz, Ziver özkan, Kemal Onaran, 
idris Tınaz .. 

BüTÇE ENCUMENI 
Ekrem Oran, Hasan Çelebi, Nuri &en 

Ahmet Enver, Mehmet Orhun, Muhar
Tem Baran, Snmi Gülcü. 

SIHHAT ENCUMENI 
Doktor Saada, Kfun.ran örs, Osman 

Yunus, Ferid Eczacıbaşı, Ali Halim Ba
yer, Faik üstUn, Mehmet Seyrek. 

iDARE- ZffiAAT - BAYTAR 
ENCÜMENi 

Ayşe Eğrlboz, Ragıp Mısırcı, Refilc 
Snndıkoğlu, Mehmet Aldemir, Hilseyin 
Avni, Azmi Gilvenç, Osman Sabanc, 

MAARIF ENCüMENI 
Fatma Belli, Ziya Güridüz, Murat Çı

nar, Sait Pınar, Selim Örsel, Orhan 
Gökçe, Hasan Serter, Kemal Onarad, 

NAFIA ENCÜMENi 
Sabire Salt, Şlikrü Sayar, Idris Tınnz, 

Necati Ergün, Emin Solakoğlu, Vasfi 
idil, KAzım Ağralı, SUleyman Barnn se
çildiler. 

Takip edilen yanlış yoldan dön
mek için mutlaka haksız bir skandal 
havası estirmeğe lüzum yoktur. 

Pekala kadrolar tetkik edilir, faz
lalıklar tesbit olunur, yeni kadrolar· 
la daha ekonomik, daha kudretli bir 
idare vücuda getirilebilir. 

Böyle yapılmıyarak, lmpeks şir-
keti meselesi bir skandal halinde or· 
taya atıldı. On bir vapurun siparişi 
keyfiyetinde suiistimal iddiaları ileri 
sürüldü. Aziller yapıldı. Yüz elli li
radan yukarı maaş alanların istihkak
ları yarım olarak verdirildi. Şimdi de 
bütün memurların aylıklarından 
yüzde otuz tenzilat yapılacağı söyle· 
niyor. Biz buna inanm;ık istemiyo
ruz: Fakat bir dakika için doğrulu· 
ğunu kabul edersek itiraf eyliyeliın 
ki her hangi bir kusurun neticelerini 
haklı ve haksız bütün bir müessese· 
nin memurlarına teşmil etmek hatalı 
bir hareket olur. 

Denizbank da layik olmadığı hal
de hatta vücudundan istifade edile
mediği halde kaymlmış bazı adamlar 
bulunabilir. Bunlara üçer yüz, beşer 
yüz lira da aylık ayrılmış olabilir. 

Amma bu vaziyetin tashihi için 
bütün memurların aylıklarından ten
zilat yapmağa, maaşların bir kısmını 
ödememeğe ihtiyaç yoktur. 

Yapılacak iş lüzumsuz memurı
yetleri lağvetmek, yeni kadroları 
müstacelen yapıp tatbik rnevkiine 
koymaktır. 
· Bu müessesenin içinde ömürlerini 
eskitmek suretile müktesep haklar 
elde etmiş bir çokları vardır. 

Gerçi Denizbank yeni kurulmuş
tur. Fakat memurları seyrisefain, fe
nerler akay, limanlar, tahmil ve tah
liye şirketleri, nhtım idareleri zaman
larında uzun seneler memuriyet ver
miş vatandaşlardan mütesekkildir. 
Denizbank da bu müesseselerin bir
leşmesinden vücud bulmuştur. 

Şüphe yok ki bunlara sonradan 
katılmışları da vardır. Simdi uluortn 
müktesep hakları, eski' emekleri bir 
tarafa bırakarak hepsinin maaşların
dan yüzde otuz keseceğiz demek de 
hak ve adalet tasavvur edilebilir mi? 

Bu vaziyet devlet teşekküllerinde 
çalışan vatandaşların istikbale ait 
düşünce ve itimadlarını kırmaz mı? 

Ortaya bir istikrarsızlık çıkarmaz 
mı? 

Şüphesiz ki böyle uluorta bir ka
rarda isabet olamaz. 

1 timadsızlık istikrarsızlık 
çalıştırılacak memurlardan 

içinde 
hayır 

beklenemez. 
Her hangi bir hadise karşısında 

hislere mağlup olmaktan uzak kal
malıyız. Hak, adalet ve itimad mef
humlarınt velev maddi zarar muka
bili de olsa her şeyin üstünde tut
malıyız ... 

HAKKI OCAKOt':LU 

-*-BORSA BİNASI 
GENİŞLETİLİYOR 
Borsa binao;ı salonlarının tevsii ıçın 

açılan milnnknsa neticelenmiştir. Borsa 
idare heyeti tekllfleri tetkik ederek in
§aab mimar B. Fuat Tanlaya on bin li
ra mukabilinde ihale etmiştir. 

-*-Selerilüsar suyu 
Seferınisara isale olunacak içme suyu, 

Dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti 
tarafından 56000 liraya ihale edilmi tir. 
Bu su, Seferihisarın sekiz kilometre me· 
safesindeki Turgut köyden getirilece• 
ve tesisat bir senede ikmal edilecektir. 

··············i;c:;C)~············· 

. 

Anadolu Ajansı muharrirlerin
den B. 1-falil Çolpanın bir k.w dün
yaya gelmiş ve \'ücel adı verilmi~
tir. Tebrik eder, uzun ömürlü ol-
masını dileriz . 

.....•........... , ................•....... 

Hastane 
n·akli 

Doktor Sadık Çağlar «Sıhhat eviıı 
adlı hususi hastanesini birinci kor· 
donda « Alsancak » vapur iskelesi 
kar§ıınnda ( 358 ) numaralı binaya 
nakletmİ§tİr .. 

1-6 (242) 

reisimize ve yüksek makamlara meclis 
tiızimlerinin telgrafla arzı müttefikan 
kararlaştırılmıştır. Meclısin Salı ve Cu• 
ma günlrri sanı 14 30 d plan a ına 
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Etrüsk 1 

1 

' . ... . . .. 

SON H ·· A a ·. E .R . . . . . ' 

Belçika da kabine 
'vapuru 

buhranlı icapedentadilat 
yapılmak üzere te __ _.,ar 

Suriye - Fransız muahedesi 

Bumuahedenin hüküm
süz kaldığı anlaşılıyor 

• Almanya ya · 

Liberal nazırlarla fikir ayrılığı yii
eönderilecek .. 
fstnnbul, 9 (Hususi) - Almanyada 

yaptırılan vapurlar üzerinde Denizbank
taki kcımisyonun tetkikleri bitmek üze
redir. Etrüsk vapurunda yapılan tnt
k.ikler, geminin mukavele mucibince 
muayyen olan asgari süratini temin et
mediğini meydana çıkannıştır.. Tadilnt 
ynpılması için Etrüsk vapurunun tekrar 
Almanyaya gönderileceği söyleniyor. 

en basvekil istifasını Verdi •• 
zuı 

Brüksel 9 (Ö.R) -Kabinede Klnman 
akademisi azasından doktor Martcn 
meselesi üzerinde çıkan fikir aynlığı 
üzerine başvekil B. Spak kııbinenin is
tifasını krala vermeğe karar vermiştir. 
Çarşamba aqamı liberal partisinin reis
!eri kabinedeki liberal nazırlarla birlik
te içtima ederek vaziyeti tetkik etmişler 
ve Marten meselesinin ahalinin ekscri-

rcti tarafından istenilen şekilde halli lü
zumu üzerinde birleşmişlerdir. Yani 
doktor Marten Klaman akademisinden 

istifa etmediği takdirde liberaller hükü
met mesuliyetine iştirak edemiyecekle
rlni bildirmişlerdir. Bu his bir haitadan
bcri esasen mevcuttu ve hükümete iti
mat reyi verilirken bazı liberal mebus
mnr kabine ile tesanüdlerini boz.muşlardı. 
'.Ancak başvekile karşı yolda yapılan 

taarruz hadisesi dolayısiyle liberaller 
. vaziyetin silkO.n bulmasını ve hükUmet 
otoritesinin korunmasını beklediklerin
den meseleyi nncak şimdi tahrik etmiş
lerdir. Kabine mecli.!i· bugün saat 12,15-
14,30 arasında uzun bir celse aktetmiş 
ve liberal nazırlar doktor Martenin Kla-

... 

Bel~ika kralı Lcopold ve hem§ircsi 
man akademisinden istifasını vermedi
ği takdirde hilkümetlc teşriki mesaiye 

Avrupanın hava 
kuvveti kad o u 

• • .. 
Fransız havacılık kulübü reısının 

nutuk irat ettiği bir 

1 
devan1 edcmiyeceklerini bildirmİ§lerdir. 
Başvekil B. Spak bu şartlar dahilinde 
artık hükümetin memleketi idareye de
vam edemiyeccğini .söylemiş ve diğer 
nazırlarla mutabık olarak saraya gitmiş 

ı ve krala kabinenin istifasını vermiştir. 

1

1 Mebusan meclisinin saat 14 te yapıla -
cak içtimaı tabii olarak trılik edilmiştir. 

Brüksel !) (Ö.R) - Spak kabinesinin 
istifasına sebep olan doktor Marten 
umumi harpten sonra gıyaben idama 
mnhkıl."11 edilmişti. Bu şahsın Klaman 

tıp akademisi azalığına tayini eski mu
hariplerin hoşnutsuzluğunu tahrik ede
rek geçen haftaki hadiselere sebep ol. 

muş ve bu hadiseler esnasında başveki
le sopa sallıyan nümayişçiler kendisini 
elinden yaralamışlardı. Doktor Marte
nin Klaman tıp akademisine tayini me
busan meclisi tarafından ancak 2 rey ek
seriyetle tasvip edilmişti. 

Istifa eden Spak kabinesi 15 Mayısta 
teşkil edilmiştir. Be~ sosyalist, 5 katolik, 
3 liberal ve bir icknisyen nazırdan mü
rekkepti. 

Libyada 

MATBUAT HEYETİ 
Biakreşe }!Jazar günü 
haı-eket ediycr-
istanbul - Ayın 14 tinde Bükı-eştc 

toplanacak olan Balkanlar arası matbu
ut birliği kongresine iştirak edecek olan 
heyetimiz şubabn 12 sinde vapurla ha
reket edecektir. Ayni vapurda Yunan 
m:ıtbunt heyeti de bulunacaktır. 

SURİYEDE 
Kıyamg:ılar köyleri 
yağma ediyorlar-
Adana (Hususi) - Lazkiyeden Elcy

yam gazetesine bildiriliyor: 

Kısa bir fasıladan sonra mü.sellah ha
reket yine ba~lamıştır. Soygunculuk ve 
yağma alabildiğine devam ediyor. 

Dün nkşam bir kaç yüz müsellah So
longn, Aynülbeyda, Mezraa ve daha ba-

zı köyleri basmışlardır. Bu köylerde bu
lunan Suriye jandarmalarını silahların
dan tecrit ettikten sonra mıntaka hari
cine çıkarmışlardır. 

Kıyruncılar Snnubcr köyüne para 
cezası tarhetmişlerdir. Ahali bu parayı 

,.cnn.diklerindcn kıyarncılar köyün eş
J a ve hayvanlarını yağma etmişlerdir. 

İtalya askeri 
kuvvetlermi 
takviye ediyor 
Londra !) (A.A) - Hav~ı; ajansı mu- Ekrem Ko ... n1·g 

hnbirinden: 

Eyi malumat almakta olan mehafilin L d d 
istihbarlnrına gö)'e ltalya evvelce Lib - 0 n fa a 
yaya göndermiş olduğu otuz bin kifillik _ BAŞTARAFI l lNCJ SAYFADA -
nı::kcri kuvveti takviye etmek üzere mez- bildirmektedir. Zabıta, Melkii.re
kur müstemlekeye 30.000 kişi daha gön- nin ab!asınm crıinde arama yap • 
dcrmektcdir. mr.ş, Mefkurenin ve Ekrem Köni-

Paris, 9 (Ö.R) - Fransız havacılık ı tinin şeref ve haysiyetini b:·~ ':::c foda Londra, 9 (A.A) - Avam kamarasın- kin Tf::~imlerini teksir ederek Av-
kulübü reisi Baron De Lagrani Amcri- etme~ kabul edeceğini zann~tınek ona da İtah nnın Libyaya gönderdiği a.-ker- rupaya, Amerikaya göndermiştir. 
kan kulübU tarafından şCl'Cfinc 'verilen bir hakaret olur. lerin mikdan hnkkmda sorulan bir sua- Böylece bütün avrupa şehirlerin
blr ziyafette İngilizce bir nutuk söyliyc- •Fakat siz.l<:!ri böyle sert düşüncelerin le cevap veren B. Çcmbcrlayn İtalynn de ve Amerikadaki polis tefkilatı 
rek Avrupruun muhtelif memleketlerin- tesiri altında bırakmak istemem. Eneli- hükümetinden aldığı malumata göre Ekrem Könik'in iz.ini daha kolay
de knrşılaşan hava kuvvetlerinin bir şelcrimin boş olmasını ve aktl ve idra- Llbyaya gönderilen İtalyan askerleri lıkla bulabileceklerdir. Bayan 

hı · · d "...+ir ki k d d mikdırrıııın otuz bin oldufro•nu bı'ldı'r- Melk ~ · · · "k · l d ta osunu çızmış ve eınıs-• : in ünya n yeniden yer bulmasını te. .,.. urcnın yırmı ı ı yaf arın a 
aAlmanyada şimdi en modem tipte menni ederim. O \•akit tayyarecilik, miştir. olduğu •Öyleniyor. 

5000 tayyareden ibaret bir yığın vardır. milletler arasına emniyetsizlik tohumla- -----------------------------

~lman fabrikaları bir aralık ayda 1000 rı ektiğini affettirmek içln milletleri bir-· Bugu·· n ku·· Tu·· rkı· ye 
tayyare çıkaracak bir hızla çalışmışlar- birine yaklaştırmağa çalışacaktır.. Bu 1 

dır. Bu hnva silahlarının Almanyadan da sivil havncılık sayesinde olacaktır. 
Ren şehri, Manş denizi veya Atlantik 1935 l:nnunusanisindc şimali Atlantik 
Okyanosiyle aynlmış bütün memleket- yolunda hava seferleri tesisi için Fran
!leri endişeye düşürecek mahiyette ol- sa hükümeti namına Amerikaya git
duğunu kim imkar edebilir? Saatte 400 miştim. Önümüzdeki ilkbaharda bu bir 
kilometreden fazla bir süratle yer de· hakikat olacak ve Fransa ile Amerika
liştirmek kudretinde olan bu büyük bir yı birbirine bağlıyacak olan hava hattı 
hnreket sahasına malik bulunan bu hu- iki m~mleketin irtibatını 30 ~mat içinde 
va ordusu hareket üslerinin menzili da- temin edecektir.• 

' hllinde bulunacak bütün milletler için 
Ani bir tehdit olabilir. Bu hareket üsle· 
ri ise yalnız A vrupada değil, ayni za 
rnanda Afrika ve Asynda, hatta belki ,fo 
Amerika kıtasında mevcut teH\kki edi
lebilir.• 

-*-
Fransa ve N~.syo

nalist ispanya 
- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -

Hatip, reisicümhur Rooseveltin .son 
beyanatı üzerinde durarak büyük Amc- mektedir. Diğer tarafdan, Jspanyol dev-
riknn demokrasisine düşen vazifclcrı letinin veya hususi müessese ve ~ahisla-
likret:miş ve dem~r ki : rın zararına olarak ispanyadan kaçmlan 

1 ve Fransayn tevdi edilen emvalin de •Bütün samimiyetle açıkça söy eme-
me müsaade ediniz ki bitaraflık kanu- me~ru sahiplerine iadesi meselesi vardır. 

k ispanya bankasının altın mevcudu, ls-nunuz, şimdiki şekliyle, tecavüze arşı 
• k panyol müzelerinin sanat hazineleri ve 

bir prim gibi görünmektedir. Benım a-
d · · lı!panyol devletine ait muhtelif malzeme :naatim şudur : Alman harp en üstrısı 

bugün o kadar kuvvetlidir ki ancak bu meyandadır. 

Dünyanın terakki ve sulhuııda amil olan en 
çalışkan bir millet mevkiine gelmiştir 

NAFIA VEKİLİNDf NUTKUNDAN 
Ankara 9 (A.A) - Istanbul tramvay kiyatı, modern işleri kendi vasıtamızla, 

ve tünel şirketlerinin hükümet tarafın- kendi elemanlarımıı.Ja insanlığın ve mil
dan satın alınması hakkındaki mukave- lctimizin menfaatiyle olarak takip et
lename Nafıa vekaleti binasında mera- mek istiyoru1_ 
sim salonunda Nafıa vekili B. Ali Çclin- Belçika hliki.imetinin kıymetli bir mü
kaya ile şirket delegesi B. Spescial tara- esscsesi olan Sifinanın bunu takdir edc
fından imzalanmıştır. Bu münasebetle rek her iki müzakerede de gösterdiği 
B. Ali Çetinkaya aşağıdaki nutku irat hüsnü niyetten dolayı teşekkür ederim. 
etmiştir: Hassaten B. Spcscianın bu müzakereler-

B. Spcscial, de gö5terdiği hüsnil niyetin hatırasını 

Belçikada Sofinn şirketinin mümessi- muhafaza edeceğim. Kendilerine teşek
li ve Istanbul Tramvay ve tünel şirketle- kür eder ve imzalayacağımız mukavele
rinin murahhası olarak 5izleri hürmetle nin hC'r iki menileketin hayrına ve men
selfunlarım. Sizinle Nafıa vekaletinin faatine olmasını dilerim. 
bu salonunda iki jmtiyazlı şirketin mu· B. Spescial aşağıdaki nutukla ce\'ap 
kavelesini imzalamak üzere ve .ikinci vermiştir: 

İstanbul 9 (Telefonla) - Adanadan bildiriliyor: Beruttan gelen 
haberlere göre Fransız - Lübnan muahedesi bu günlerde tasdik edil
mek üzere Fransız parlamentosuna tevdi edilecektir. Suriye - Fransız 
muahedesine gelince, bunun artık hükümsüz kaldığı anlaşılmaktadır. 
Salahiyettar bir kaynaktan alınan malumata göre Suriyecle Fransız 
mandasının daha on sene devam etmesi kararlaştırılmıştır. Suriye fev
kalade komiseri Gabriyel Piyu Beruttan Halebe gelmiştir • .Ali komiser 
muhalif fırka liderlerile temaslar yapmaktadır. Dün Trabulusta «Su
riye ile birleşecef?İZ> şeklinde nümayişler yapılmıştır. 

ş ihtilaflarını uzlaştırma 

Liyiha Devlet şiirasın
da tetkik ediliyor 

lstanbul 9 (Telefonla) - iş ihtilaflannı uzlaştırma ve tahkim ni
zamnamesi layihası iş dairesi tarafından hazırlanmış ve başvekaletten 
devlet şurasına gönderilmiştir. Layıha şura tanzimat dairesinden ge
çerek umum heyete verilecektir . 

İş kanununun beşinci faslı hükümleri dahilinde hazırlanan bu ni
zamnameye göre işçilerle iş verenler arasında anlaşma suretile bir ne
ticeye varılmadığı takdirde iş dairesi teşkilatının uzlaştırma tavassutu 
ile ve vilayetlerde valinin reisliğ altında bulunacak hakem kurulları· 
nın kararları ile tesviye edilecektir. 

Marttan itibaren İş yerlerinde mümessil işçilerin seçimleri yapıla
cağı ve on beş hazirandan itibaren nizamnamenin tatbikine başlana
cağı haber verilmektedir. 

YahudilerHataydayer-
leşmek istediler.Fakat.. 

İstanbul 9 (Telefonla) - Adanadnn bildiriliyor: Alman yahudile
rinden mi.ihim bir kısmı Hataya gelmek ve orada yerleşmek üzere Ha
tay hükümetine müracaat etmişlerdir. Hatay hlikümeti, yahudilerin 
bu müracnatine menfi cevap vermiştir. 

Ye i seçim 
Parti mebus namzetleri 
Ve müstakil mebusluklar hakkında 

Ankara 9 (A.A) - Cümhuriyet Halk partisi genel sekreterliğin
den öğrendiğimize göre önümüzdeki mebus seçiminde bütün vilayet
ler için intihabı mebusan kanununun hükümleri dairesinde vlayetlerin 
çıkaracakları mebus adedi nisbetinde partice mebus namzedi göste
rilecektir. Ancak bir kaç vilayette müstakiJ mebusluklar için hoş yer 
bırakılacaktır. Bunun haricinde bazı gazetelerde görülen neşriyat hiç 
bir esasa istinat etmemektedir. 

Yugoslavyada • 
vazıyet 

Maçek, daha geniş esasta bir hükümet 
lazım geldiğini söylüyor 

Belgrad 9 (A.A) - Muhalefet partilerine mensup mebuslar ak
şama doğru bir. tor;>lantı yaparak Sitkoviç hükümetine karşı gayri dos
tan~.olmıy?w~ bır ~-ıtaraflık hattı hareketi tutmayı kararlaştırmışlardır. 

.. s?.ylendıgıne gore B. Maçek Hırvat meselesinin halli için bugünkü 
h.ukumetten daha geniş esasta bir hükümet 1i1zım geldiğini söylemiş
tır. 

Fransız Y ugos
lav itilafı 

Cibutide İtalyan kıta
ları tahaş,ut ediyor 
Ankara, 9 (Ö.R) ........ Röyter ajansı bil· 

'.Amerikan endüstrisi onun hakimiyetini Burgos hükümeti, dahili harp netice· 
•inde lspanyol milletinin istiklalini ve lstelf\fi edebilir. Eğer yarın sulhse\'er bir ., 

demokrasi her hangi bir taarruza uğrar panyol arazisinin tamamiyetini muhafaza 
da Amerika onn harp malzemesi temini- azminde olduğuna dair müker~~ren yap
ni reddederse kendi eliyle hürriyetin mış olduğu beyanatı bu defa hır and ma
mczarını kazmış olur. Amerikan mille- ı hiyetinde tekid etmiş bulunmaktadır. 

defadır ki karşılıklı bulunuyoruz. Im- Sözüme başlarken şahsım hakkında 
tiyaz.lı şirketlerin ve kapitülasyonların kullanmış olduğunuz teveccühkar lisa
dünyadn siyast manada geri kalmış mil· na bilhassa teşekkür ederim. Çok eyi 
!etlerin ve idarelerin üzerinde tatbik bir şekilde bana hatırlattınız ki bugün 
edilen usullerden olduğu tarihen sabit- ikinci defo bir mukavele akdi için bu sa
tir. Türk milleti ve Türk idaresi bu dev- londa toplanmış bulunuyoruz. Bu sa
rcyi geçirmiştir. Biz bugün iddia edebi- londa uzun münakaşalar yaptık. Ve çok 
liriz ki dUnyanın terakki ve sulhunda eyi neticeler elde ettik. Bu münakaşa -
amil olan en çalışkan bir milleti mev- lar aramızda çıkan beş senelik ihtilafa 
kiine gelmişizdir. Artık modern terak- nihayet verdi. Bu memleket hakkında 

Ankara, 9 (Ö.R) - Fransız - Yugos
lavya ticaret itilfıfnamesi bugün Pariste 
parafe edilmiştir. 

diriyor: 
İtalyan kıtaatı Cibutide İngiliz soma

lisinin otuz mil şimali garbisinde tahaş
şut etmektedir. 

- . ' 
.. ... .. • """" 1 ·~ 

inemacıbk dünyasının en büyük mucizesi .. 

Şikago Yanıyor 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

BAŞ ROLLERDE : 
TYRON ı•ovER • AfjCE },AYE - DON AMECHE 

İki senede iki milyon dolar sarfiylc ,·iicudn getirilen bu harikalar şaheseri 

filim bugün matinelerden itibaren 

Elhamra Sinemasının 
ŞEREF HAF'l'ASI OLACAKTIR •• 

i'EANS'LAR : 2.15 • 4-30 • 6.45 • 9.00 DA-

'2'.>ım.;~ W P1V.WWW:ıım&:S ~/77Pl~ 

İZMİR HALKINI GENE 

YEN/ SiNEMA YA 
KOŞTURAN BiR PROGRAM •• 

BJR GECEDE 3 CiNAYET 
DüŞMANLARI NAMUS 

MİLLİ ŞEFİMİZİN KURULrAYDAKi NU'l'llK· 
LARI ••• RENKLİ MİKİ .. rVRKÇE FOKS Jurnal 

•5a BÜYÜK FİJj}\I 
32 KISIM BİRDEN Bügün nAşı.ıl'on 

ve bu memleketi bu hale getirmiş olan
lara karşı hayranlığımın ne derece yUk
.sek olduğunu bilirsiniz. Türkiyenin sulh 
yolundaki siyaseti Belçikanın sulh yo
lundaki siyasetinin aynıdır. Öyle zanne
diyorum ki bUtün vatandaşlarınız bil -
hassa I.stanbullular büyük bir sevinçle 
bugün bu mukavelenin imzalandığını 

anlıyacaklar ve her halde Bay vekili 
tebrik edeceklerdir. 

Şahsının tanllQk edm hususi bir ümit 
izhar edeceğim ki o da imzaladığımız 
mukavelelerin tatbikinin her iki taraf 
için de faydalı olmnsıdır. Sayın vekile 
temin ederim ki bende bıraktığı samimi 
hatırayı daima muhafaza edeceğim. ··"' ,- TELEFON : 3646 

ti • 

Uzun zamandan heri eserlerini (Örmcdiğinıi7., biitün sincınn nıeraklılannıu 
takdirlerini kazanan ŞJ;.N ve ş:ıkrnk snnntkf•r 

MiL TON 
DALAVERACILAR 

NAlUINDAI\.I SON ESF.Rİ.. 

un 
KRALI 

Tayyare Sinenıası 
Mııhtercm miidavimlcrinc tnkdinı eder ... A Y R J C A : 

EKLER JURNAL son hadisat \'e K11J .. TÜR FiL1!\I DİSCİ.. 
BUGÜN SEANSLAR : 3 - 5 - 'l \c 9 DA • ' 
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Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTA.ş 

Murad Çınar dün eczaneden içeri gir-
di, gür sesile: 

- Kemal Aktaı havadi.s fena dedi. 
- Hayır ola ..• 
- Yeni Asır pratik bilgiler başlığı 

altında kolonya reçeteleri yazıyor. Şimdi 
her kes bunları okudukça §U kadar esans
tan bu kadar, bu kadar esanstan da ıu 
kadar deyip kolonya yapacak ••• Sen ne 
yapacaksın ... 

- Telaş etme ... O reçeteler tatbike 
geçerken işin içinde Kemal Kamilin eli 
olmadıkça bir püf noktası olduğu mey-

Madenciliğimizde 

Büyük bir inkişaf var 
40 bin ton demir cevheri Divrikten Karabüke 

.. gönderilmek üzere hazırdır" 
Çimento lstihsaJatımız 300 ilin, raş lıömürü 

lstiltsaJtitımız llıl milyon 200 ilin tonu fluJdu... 
Maden tetkik ve arama En!ltitüsü, 938 

senesi içinde madenciliğimizin istihsal ve 
işleme vaziyeti üzerinde enteresan bir 
rapor hazırlamıştır. 

Evvela dünya madenciliğinin 1938 se
nesi içinde durumu, bir yıl öncesiyle kı
yaslanmaktadır. Varılan netice umumi 
olarak, istihsal rakamlarından bir küçü-

lüş mevcut olduğudur. Buna mukabil 
ise fiat ve stok vaziyeti müsait bir safha 

MUKA YF.SELER: 
Bir sene evvelki istiluale ait rakamlarla 

1938 in mukayesesinden §U neticeler çık
mnktadır: l 9 38 in ilk on ayı içinde taı 
kömürü istihsal imiz 2, 191,069 tondur. 
Bir sene evvel aynı müddete tekabül 
eden miktar 1. 960,000 ton idi. Linyit 
kömürü ise 1937 ilk on ayında 89,689 
ton iken 1938 de 107,752 ton olmuştur. 

- Evet Çınarım. dedim, zannedermi- göstermektedir. Yeni yıl, dünya maden
sin ki hayatta her ıey göründüğü gibi- ciliği için daha ümitli bir sene olarak gir
dir. Suya bir baston batır .. Bastonu kırık miştir. 

Dünya demir endüstrisinin 1937 so
nunda başlayıp takriben 11 ay devam 
eden buhranlı devresine rağmen Türkiye 
krom istihsalatı 19 3 7 yılı on aylık ihra
cabmız 155,023 ton iken bu sene aynı görürsün.. Su iç.inde görünen düğmeye Türkiye madenciliği iae, t 9 38 ııenesi-

zaman içinde el uzatın ... Göz göre göre düğme görün-

1 

nin dünyadaki konjonktüre} gerilemesine müddete tekabül eden 
düğü yerde değildir. Suda. havada ziya tabi olmamıı ve ihracatı hemen hemen l 71,501 ton olmu~tur. 
inkisarı olur da, havadan sudan bir iş maden üzerinde, yiik!elmiştir. 193 7 nin ilk on ayında istihsal edilmiş 
olmıyan kolonyacılıkta olmaz mı> Her 1938 in yalnız ilk on ayında taı kö- olan 158,035 ton kromdan yüzde 18,88 

b . ~t İne tekabül eden 29,834 dü Etibanka; ışın ır iç a.ıemı var... mürü istihsa imiz 2, l 91,069; gene aynı 
Baktım bu laflara pek aklı yatmam11 yüzde 41,75 i olan 65.986 ton Fethiye 

müddet içinde linyit 107,752; krom l 71, .. irJcetine·, yüzde 23.96 ııı olan 37,859 gibi dinliyordu. y 

tonu Türkiye Maidin şirketine ait idi. 

DOKTORUN KOŞESI: 
••••••••••••••••• 

Ne kadar tuz 
l c ? yeme ı. 

YAZAN: Dr. G. A. 

Yemeklerimizde yediğimiz türlil türlü 
madenler arasında bize en lüzumlu olana 
tuzdur. Bir kerre tuzla pişmiı yemekler 
tuzsuz yemeklerden daha kolay hazme
dilir. Tuzsuz yediğimiz tatlılann bile baı:· 
medilmesi için onlardan önce tuzlu ye
memiz lazımdır. Süde, yoğurda bile tUX 
katılınca onlann hazmı kolaylaşır. 

Zaten, hazım ifrazlannın en mühiın 
lcrinden biri olan mide ekşisinin terkibin• 
de tuzdan ayrılan klor vardır. Kanımızda 
tuz olmayınca o mide ekşisinin hfi.sll ol• 
maaı mümkün değildir. 

Ondan sonra da vücudumuzun sulu 
kısımlarının hepsinde mutlaka tuz vardır. 
Vücudumuzda tuz bulunmayınca hayat 
kabil olmaz. insan ne kadar gene;, ayni 
hayatı ne kadar kuvvetli olursa olsun VÜ· 

cudu o kadar daha tuzludur. Hatta an· 
nesinin karnındaki çocukta - o vakit ha· 
yat daha ziyade faaliyette olduğundan • 
tuz nisbeti doğduktan ııonraki zamandan 
daha fazladır. 

Bir insanın vücudunda tuz ihtiyacinı, 
ağırlığının her kilosu batına, birden üc; 
grama kadar hesap ederler. Fakat ÜO 

gramı geçince tuz da insan için bir zebİf 

l 9 38 in ilk on ayında istihsal yekunu olur. 
olan t 71,501 tondan yüzde 37,28 İne Vücudumuzdaki tuz bir taraftan ~ 
tekabül eden 63,93 f ton Etibanka aittir. durmadan çıkhğından, ağırlığımızin heı 

Maarif şftrası 
Hangi işleri görüşecek 

ilk tedrisat müfettişleri ·ruznamenin 
bir kısmını hazırlamış bulunuyorlar 

Maarif Vekilinin direktifleri dahilinde idareci olarak de yetİ§tirmek ve bu mek

Şurada görüşülecek ilk tedrisat ruzname-! teplerde bir de ba,muallimlik kursu aç
sini hazırlamalc üzere ilk tedrisat müfet- 1 mak. 
tişleri maarif müdürünün başkanlığı al- 1 O - Amele çocuklarından tahsile 
tında fevkalade bir toplantı yapmıgtaı- gelmiyenlerin himaye tertibatına a.lın-

dır. ması. 

1 Ier müfettiş görü ülecek meseleleri 11 - Muallim maaşlarının umumi 
rapor halinde ayn ayn hazırlıyarak çar- muvazene bütçesine alınması. 

şamba günü yapılan son toplantıya ar- 12 - NRkil vasıtalarından muallim· 

lerin ucuzca istifadelerinin temin edilme-zetmiş ve esas raporla ruzname bu su
retle vücuda getirilmiştir. Şimdiye kadar si. 
tesbit edilen mühim maddeler şunlardır: 1 3 - Hasta öğretmenlerin ııağlık mü-

1 - Muallimlerin yeni bareme göre esseselerinde meccanen tedavi edilmele-

Krom istihsalatında kısa bir mazisi kilosu başına birden üçe kadar gram ni,. 

olan Etibank, timdiden memleket ihra
catında bat mevkii almıı bulunmaktadır. 
Bankanın çalışmaları, memleket ekono-
misinde bilha111a dış ticaret muvazenesin
de müsbet rol almıya başlamıştır. 

Etibank Divrik demir madeni de 
işletmesi kısa zamana ve bütün tabii zor
luklara rağmen istihsale ba,Iamışlır. ilk 
olarak 8840 tonluk bir cevher yekunu 
Karabük demir endüstrisi merkezine nak
ledilmiştir. 40.000 tondan fazla bir kı-
sım da Divrikte nakle hazır bir va7.İyet
te depo edilmiştir. 

Önümüzdeki senede Etibank: Divrik 
demir istihsalatımızı Karabük demir sa-
nayii merkezimizin istihlak miktarını ta-
mamen karşılıyacak işletme programını 
tespit etmiş ve müteakip senelerde mü
him miktarda dış piyasalara demir cev-

heri satışı temin edecek tedbirleri almış
tır. Bunun için yapılacak t~şkil ve tesis

lerin etüdleri bitirilmiştir. 
Belli başlı bir inşa vasıtası olan çimen· 

to istihsalimiz de ayni nispette istihlaki
miz artmaktadır: 19 3 7 senesi ilk on ayın
da l 36,086 ton olan umumi istihsal ye· 
kunu, 1938 yılı on ayında 255.942 tonu 
bulmuştur. Sene yekunu üç yüz bin tona 
yakla,mıııtır. inşa halinde olan Sıvas fab
rikası da faaliyete geçtikten sonra bu is
tihsal rakaeyıı, memleketin kuruluşunun 
bir ifadesi halinde yükselecektir. 

-*-

betinde tuz müvazenesini temin için he\ 
gÜn on beşten yirmi grama kadar tuJ 

yemeğe ihtiyacımız vardır. 

Yalnız etle ve balıkla geçinen insanlaı 
vücutlarına lüzumlu olan tuzu yemek· 
!erinde kolay kolay buluılar. Fakat ne· 
hatlarda kendilerine lüzumlu kadar tuı 
bulamadı.klanndan onu yemeklerine ila· 
ve etmeğe mecbur olurlar. 

Ondan başka ııebze yiyenlerin tu:ıı 

ihtiyaçları nisbeti daha büyüktür. Çünkil 
sebzelerde potas etlcrdekinden daha zi· 
yadedir. Halbuki bu maddelerin de far.· 
lalığ1 vücuda bir zehir olur ve ona karf 
pan:r.ehir de gene tuzdur. Potas vücudu· 
muzun katı kısımlarının, tuz da vücudu 
muzun sulu kısımlarının başlıca maddele 
ridir. Hayatın intizamı için ikisinin müva 
zene halinde bulunmaları lazımdı. Etler 
de potas scbzelerinkinden üç dört defı 
daha az olduğundan et yiyen adam tu 

za ihtiyacı da o kadar az olur. Pirine; dt 
bir nebat olmakla beraber onun terkibin· 
de potas pek az olduğundan plav ço• 
tuza ihtiyaç göstermez. Etle ve plivh 
befllenen İnsanlar daima daha az tuzl• 
kanaat getirirler. 

Demek ki tam fence yaşamak isterıİ· 
lince her gün ne kadar tuz. yemek laznl'l 
olduğunu bilmek bile pek karışık bir mt 

scledir. Bir taraftan yediğimiz yemekler· 
de tabii bulunan tuzların nisbetlerini bil· 
meli: 

En az, yüzde O, 1 O niabetinde tu%fıı 
yemekler: Buğday unu, pirinç unu, ar· 
mut, elma. 

Yüzde O, 1 O dan 0,20 ye kadar tuzlll 
olanlar: Tuz kablmadan pi,irilen ekmek. 
patates. üzüm ve lı:iraz. 

Yüzde, 0,20 den 0,50 ye kadar tuı• 
lu: Dana ciğeri, makarna, bezelye, baki• 
karnabahar ve luyar. 

Yüzde O, 5 O den yüzde bire kadar tıd' 
lu: Fuulye, kestane - yüzde ikiye kadarı 
inek südü, taze tereyağı, yumurta~ tavui 
eti - yüzde ikiden ziyade tuzlu: Yumurt' 
akı, bayağı ekmek, hancola, istiridye< 
balık, et suyu ve et uaareai. 

Bunlardan yediklerinizi hesaplıy~ 
üst tarafını yemeklerinize katacağını' 

tuzla tamamlarsınız. 

~cmııı•r2K;eıı&'Z7.11 t rmfT,~.J!'D"./.Z:l''.l'.X-/.Z.1'~'9""A"Mı••~ ... ~ Altını eyi bir yere sakladın mı? 

~ Kı· rk Ve zı· r N ~ın~ankesici oğlan yine gelip te çalma-

hamet etmek. Böyle yapan hükümdar
ların ömürleri uzun olur. Cenabıhak ta 
onu muhafaza eder. Merhametli olan pa
dişahların dostları da çok olur. Paru -
şahların merhameti.ne dair sultan Mah
mudun bir hikayesi de vardır. Eğer işi~ 
memiş iseniz ve müsaadeniz olursa bu 
hikayeyi size anlatayım. 

Ya ve.:'"'"""""? 

Fakat bir taraftan yediğimiz yemek:lel' 
deki potas niabetini bilmek lazım. Az pO' 

taıılı (yüzde yarım niııbetinde) olaııla1'1 

Dana ciğeri, dana eti, koyun eti, baJık)al'• 
pirine;. havuç, turp, pırasa, fuulye. dO" 
mates, bezelye ve aulu yemi§ler. 1 Helvacı da: 

Sj~~~~~~·~W~§~~z~"~~~~~~~~~<~7e!~~~S~9•8~J~~~zam~~~~~l1~~5~~~ - Çalmakhadrune ~ düşmüş,deru. 

Masal masal icinde 
• 

- 44 -
Kadın kocasının yüzüne pşkın pıkın 

bıılcarak: 

Dedi. 
Ve albnı uzattl. Helvacı hemen altını 

- A. herif çıldırdınsa tımarhaneye git. kaptığı gibi oğlanın eline ibriği tutuştur-
Altın verdim diye ne iftira ediyorsun. du. 

- Kan ben sana altın vermedim mi - Ben arkadaşların yanına müjde 
kapı arkasında.. 1 vcrmeğe koşuyorum sen doldur şu ibriği 

- Y ooo... 1 de gel.. 

- Eşek kaybolduğunu söyliyen sen Dedi .. 

d -·ı · · '> Oğlan ibriği alıp suya giderken helva-
egı mısın . 

Y Ogwlan, ibrigwi doldurup geldi baktı ki 
- 000 ••• 

kimse yok. Oyunu yine hdvacının oy-
Helvacı yine harami oğlanın oyun tu

zağına düştüğünü ve altını onun aldığını 

anladı. 

nadığını anladı. Yine peşinden koştu. 
Kapıyı maymuncuk uydurarak açtı. 

Ayaklarının uçlarına basarak yukarı 
Hemen eline bir ibrik alıp kestirme knta çıktı. Baktı ki helvacı, karısı ile bc-

yoldan mağaranın yolunu tuttu. raber yatakta yatıyor ve uyuyordu. 

Oğlandan önce vardı. Baktı ki oğlan Usulcacık helvacının yanına sokuldu. 
geliyor. Karanlıkta yanına yaklaııp: Karısının sesini taklit ederek: 

- Nasıl, dedi. Helvacının elinden al- - Hu .. bre koca! 

1 clvacı u kusu ara -

Altını yastığımın altına koydum. 
Ve sonra tekrar uykuya yattı. Oğlan 

bir müddet daha bekledi. Nihayet heri
fin altındaki altını usulca alarak evden 
sıvıştı. Doğruca mağaraya gelru. Kırk 
haramilere altının macerasını anlattı. 

Hepsi de parmak ısırdılar ve oğlanın 
kurnazlığını tahsin ettiler. 

Işte padişahım oğlanların hile ve kur
nazlıkları bu kadar meşhurdur. O da 
vezirlerini bu harami oğlanı gibi kandır
maktadır. Onun başını kestirmeden ra
hat yüzü göremezsin. Benden söyleme
si.. 

Padişah, kadının bu sözleri üzerine: 
- Yarın sabah onun boynunu cel

lada muhakkak vurdurayım da rahat 
ol.. dedi. 

B öylece karar verdikten sonra yattı
lar. Padişah ertesi sabah selamlığa çık
tı. Tahtında karar kıldı ve şehzadenin 
idamı için celluda emir verdi. 

Bu sırada on sekizinci vezir ileri gel
di: 

- Padişahım, dedi. Hükümdarlar 

Padışah: 

- Hayır. Işitmedim, anlat ta görelim 
dedi. Vezir de anlalmağa başladı. 

ON SEK.tZiNCt VEZ1R1N HtKA YESt 
Bir gün sultan Mahmut Sebüktekin 

ava çıkmıştı. At üzerinde dolaşırken 
maiyeti halkından uzak düştü ve yolda 
siyah bir merkebe binmiş, üzerine siyah 
libaslar geymiş fakir bir adam gördü. 

Atını bunun yanına sürdü. 
- Sen kimsin ve senin aslın nedir? 
Diye sordu. Adam, sultan Mahmudu 

tanımadı. 

- Aslunın ne oldugunu ben değil, 

annem bilir ... dedi. Bu cevap padişahın 
garibine gitti: 

- Böyle nereye gidiyorsun? 
Diye sordu. 
- Sultan Malım\ıda gidiyorum. 
Dedi. Ve padişahla bu garip adam 

arasında şöyle bir muhavere geçti: 
- Sultan Mahmuda niçin gidiyorsun? 

- Bin akça olsun ver .. derim. 
- Onu da ~ermezse? 
- Hiç değilse yüz akça ver.. derim. 
- Yine vermezse.? 
- O 7.aman kara eşeğimin dört ayağı 

mezarını tepWı.. derim, çıkar giderim. 
Sultan Mahmut bu adamın haline ve 

sözlerine büsbütün hayret etti. Atını 
sürdü. Maiyetinin yanma geldi ve hep 
beraber saraya döndüler. 

Saraya gidince sultan Mahmut: 
- Eğer, dedi, kara bir eşeğe binmiş 

ve siyah elbiseler geyıniş bir adam beni 
görmek için müracaat edecek olursa onu 
koğmayın ve hemen huzuruma getirin. 

··BirMEDİ·· 

D • en ı z 
Gazino ve resturanı • 
izmirin en güzel Ga· 
zino ve lokantasıdır 

KONAK VAPUR 
İSKELESİ vsrVHDE 

Daha çalı: potaslı (yüzde yamndan bİ' 
re kadar nisbette) aığır eti, tavuk ~ 
buğday unu, plgam, patates, hinda-
lahna, kereviz, ıspanak. lıteatane ve ı-' 
dem. Zeytinle, kırmızı turpta ve hıy~ 
potas daha çoktur. 

Potaslı yemeklerden ne kadar ~ 
yerseniz o kadar fazla tuz lazım olur· 

Gediz ovasının 
sulanması 

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDg,,,,. 
eden makineler müteahhidi tarafı"' 
dan getirilmiş ve kanallar aç.ılınd' 
başlanmıştır. ı.f 
Yarınki cwnartesi günü saat 

te bu münasebetle Menemende.:_!!; • 
tün Gcdizlilerin iştirakiyle (ie<' 

bayramı kutlulanacaktır.. Yapal'.' 
cak merasime Valimiz B. Fazlı G" 
leç riyaset edecektir. 
Bütün ova sahası dahilindeki k!!; 

lülerin ve Menemenlilerin işUr,.,.,... 
yapılacak temel atma törenini Ol 

unda biı 
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"-- DAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
1ışmaları yerinde tetkik etmek için eli
ıne geçen bir fınattan istifade etti.'11. Be
lediye reisiınizle şehirde istifadeli bir 
gezinti yaptım. Evvell b•lediye vaıııta. 
bnyıe işletilen Salhanedeki mezbahaya 
uğradık. 

~.3~ ~ro::,:. m.1Sl!l5 Kes./ 20 Ww. Enver paşa 
12.35 Memleket saat ayarı, ajans, me-

sevinçle 
indi teoroloji haberleri t d 

13.10.14 Milzik (Küçük orkestra Şef : a 1 n a n 
Necip Aşkın) 

BELED1YENlN GAYES! 
Meuıleketimızin yükselıneainde ve ln. 

h,afında (Devletçilik) nasıl değişmea 

bir prensip olarak ele alınmışsa, §ehrl. 
aııwn yükselmesinde de cŞehircililq 
l:ıoyle ele alınmı tır. 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz, hem be. 
lediyenin varidatını artırmak, hem der 
şch 1r biz etlerinin vaktinde ve mükem
r el bir şekilde yapılması için umumi 
•ehır hizmetlenı belediyeye terkedil
ınesin• taraftardır. Netekim bu sahada 
programlı hareket edilerek, 13 buçuk 
rıilyon liralık bir proje ile bütiln şehir Mezbahada ycıpılan tetkiklerde 

hizmetlerinin belediyeye geçmHine te- çen sene 95 bin lira, bu sene 100 bin li- ı Kendi yiyecekleri eli kendileri kesmek, 
fcbbüs edilmi•tir. ra sarfiyle yeni tesisat ililve edilmiştir.• hayvanları kendileri muayene etmek 
1- Beledi;e şehrin et ihtiyacını ken- Yapılan hesaplara göre, mezbahanın istiyorlar. 

di vasıtalariyle temin edecektir. Bunun çalışmasında ileride temin edilecek ta- Mezbaha idaresi müteaddit defalar 
ioin mezbaha belediyeye geçmiştir ve sarrufla mezbaha kesim ücretlerinde bir bunun mahzurlariyle karşılaşmıştır. 
belediye kanaliyle işletilmektedir. azalma temin edilecektir. Belediyenin Mu!le\'iler için mezbahada, kendi me-

18.30 
18.35 
19.00 
19.15 

20.00 

20.15 

Varyete programı ( Tangolar, 
valslar, cigan ve saire ) 

Program 
Müzik (Operetler - pi.) 
Konuşma (Haftalık spor servisi} 
Türk müziği (İnce saz faslı: Mu
hayyer makamı} 
Ajans, meteoroloji, haberleri, zi
raat borsası (Fiat} 
Türk müziği 
Okuyanlar : Muzaffer İlkar, Ra

dife. 
Çalanlar : Vecihe, Refik Fersan. 
Cevdet Çağla, K. Niyazi, 
1 - Tanburi Cemil - Mahur peş
revi. 
2 - Eyubi Mehmet efendi - Ma
hur ikinci beste 
3 - Llltif ağa - Mahur şarkı: Te
lif edebilsem feleği} 

2 - Beledi;-e şehrin nakil vasıtaları gaye.i et ve ekmek gibi havayici zaru- ınurlaıımn eliyle haftada iki gün et kc
hni salim bir şekilde halledecektir. Bu- riyede kir temininden ziyade halka bu silir. Musevi memurlar, hayvanın ak ci
nun için şehirde otobüs servi lerini biz· ntaddeleri kahil o1duğu kadar ucuza ğerine chcıruniyet vererek orasuu ml1-

4 - Rahmi bey - Mahur şarkı : 
Esir eltin beni ey dil. 
5 - Vecihe - Kanun taksimi 

2at işletmeğe başlam~tır. vermektir. ;.yene ederler. Eğer hastalıksız ise bu 6 - Dr. Şükril Şenozan - Mahur 
,arkı : Bu sevda ne tatlı. 3 - Belt'diye şehirdeki bütün nakil Kan kurutmak için modern buhar hayvanın etine (Kaşer} adını verip ken-

vasıtalarını IJir çatı altına toplıyarak ni- makineleri getirilmiş ve çalışınağa baş- di dindaşlarına satarlar. Yok eğer b't 
zama koyacaktır. Bunun için bir nıerkez lamı. tır. Belediye, mezbahada kesilen hay\'antn bir yerinde bir çivi yarası, bir 
garajı kurulmaktadır. hayv'.ın kanlarının hedrolınaması için ezik görürlerse bu etleri (Turfa} diye 

7 - Rahmi lıey - Mahur şarkı : 
Servü nazı seyre çıkmış 
8 - Şemsettin Ziya - Mahur şar
kı : Şu güzele bir bakın 4 - Belediye şehrin oU ihtiyacını ken- bazı tesebbfulere ginşıniştir. Almanya- yimezleı-. 

di vasıtaları ile temin edec<ktir. Vezir da b~ firmalarla muhabere edilmek- Musevi memurların muayene ettikle-
ve Osmanağa suları belediyece ıslah tedir. Kurutulan kanlardan gübre ya- ri etler bir defa da mezbaha baytarları 
edilmiştir. Yamanlar suyu belediye ka- pılarak ziraatte kullanılacağı. gıbi kuru- ve sıhhat memurları tarafından muaye
naliyle Karşıyakaya getirilerek Karşı- tulınuş, toz halinde kan ihracı temin olu- ne edilir. Onların çok defa (Hastalıksız\ 
yakanın su ihtiyacı temin edilıni§tir. nacaktır. Belediyenin bu yüzden biı- diye piyasaya çıkarmak istedikleri et
Yakında halkapınar su şirket~in hükü-ı yükçe bir varidat temin edeceği ümil !erde verem ve diğer hastalıklar göriil
metimizce satın alınarak beledıyeye dev- olunmaktadır. mii~ ve piya•aya çıkarılınasına mil.nl 21.00 
ri mümkün olacaktır. NE KADAR ET YİYORUZ ? olwunuştur. 21.00 

9 - S:ıdettin Kaynak - Çıkar yü

celerden haber sorarım 
10 - Sadettin Keynak - Nfcğer 
çok sevilenler varmış 
11 - Yesari Asım - Bu yaz ge
çen günlerimiz 
Memleket saat ayarı 
Konuşma 

fi - Belediye, şehrin sebze ve meyva İzmir şehrinde senenin her gününde Görülüyor ki, Museviler dini fikidele- 21.15 
ihtiyacım santralize ederek bunların sa- beher nüfusun istihlak ettiği et mikdarı- rine hıirmet bahasına ekseriya vat8'1-

Esham, tahvil!t, kambiyo - nu
kut borsası (Fiat) 

tı~ını aynı çatı altında toplamak iizere- nı biliyor mu.unuz? da~ hayatı tehlikeye düşüyor. Bu iti- 21.30 
dir. Bl.l sene içinde bir merkez hal bina- Yapılan he.saba göre, mezbahadaki barladır ki bu u:;ulil kaldırarak en sıh-

Konuşma (Brahıns hakkında : 

sı ~a olunarak sebze ve ıneyvalann hayvan kesimi göz önünde tutularak İz- hl şartlarla hazırlanan mezbaha ke:;im- 21.45 
hanlaroa satışı menedileccktir. Bu su- mirin günde her şahsın 65 gram et sar- lerini kabul etmek artık bir zaruret ba-
retle sebze ve meyvalann sıhht bir şe - C • • • 1 1 V ı· la ak hah Jine gelmişti'r. 

Cevdet Memduh} 
Müzik (Riyaseticümhur filar
monik orkestrası) 

ettıgı an aşı ır. asa ı o r mez a- _ 
iki.lde hazırlanma" ve kontrolü beledi - HASTA HAYVANLAR da yevmiye 400 küçük ve 65 büyük hay-

Şef : Pratorius 
1 - Joh. Brahms : Büyük or
kestra için Serenad Nr. 1. op. 11 
Re majör, Allegro molto, Scher
zo, Allegro mon troppo, Adagio 
non troppo, Menuetto 1 ve 11 
Scherzo, Allegro, Rondo, Allegro 
2 - Joh. Strauss : •Zigeunerba
ron • operetinin uvertürü 

:vece temin edilecektir. van k~>iliyor. İstihlak kış mevsiminde Mezbahadaki sıhhat memurları kan 
6 - Belediye halkın normal ve fev- daha fazla, yaz mevsiminde azdır... En muayenesine bilhassa ehemmiyet ven

!kalAde zamanlarda ekmek ihtiyacını fazla kesim olduğu günlerde mezbahada yarlar. Bu suretle şarbon gibi insan ha. 
kendi vasıtaları ile temin t'decektlr. Bu- ı 000 kuçük \'e 200 büyük hayvan kesil- yatını tehlikeye düşüren hastalıklı hay-
günkU halde belediye, ekmek i~ini ob- n1ektedir. vaııların ellerinin imha edilmesi temin 
iektif olarak takip edememekte ve sıhhl İ Günde G;; gram ele, tavuk ve balı!' ediliyor. nsana sirayet eden bu ve bu 
durumunu IAyıkiyle kontrol edememek- etleri de ilave edilirse İunirde et istih- gibi hastalıklardan cemiyeti korumak 

l<dir. _ . lak seviyesinin Avusturya ve Almanya- için kesilen hayvanların yüzde beşini ve 
Bır ekmek fabrikası, l50,000 !ıra sar- daki et istihlik seviyesine yaklaştığı hazan yüzde sekizini feda t k ie<ıp 

fiyle kurularak şehrin biltün fırınlarına görülür. ediyor. e me 22.45 
ekm k tevzi edilecektir. 

3 - Joh. Strauss : Viyana or
manları efsanesi 
Müzik (Cazband} 

Bütün bu işler tahakkuk ettiii gün 
belediye billçesirı.in dört buçuk milyon 
lira üzerinden tanzimi mün1kün görül
mektedir. 

* MEZBAHADA 
:.\<lc•bahanm, belediyeye geçmezden 

< ,·velki halini hep hatırlıyoruz. Çalışma
da iktısada riayet edilmediği için kesinı 
<ıcretleri fazla idi. Etlerin Frigo daire
ııinde bir saal kalması için ücret aluıı
~ordu. Sıhhi kontrol layıkiyle yapılamı
~ordu. 

Bugün mezbahanın idaresi gençleş· 
rniştir denilebilir. Çalışmada ticari zih
niyet kadar şehrin umumi faydalanması 
hakimdir. Mezbaha, aynı zamanda gü -
nün meselesi, et meselesi günün dav~sı
dır. 

Bir gün evvelki sayınuzda arzettiği -
iniz gibi et fiatleri bir hamlede elli ku
ruştan altını~ kuruşa yükııelmiştir. 

Bu yükselmeye makul bir sebep ~ 
tülemiyor . .Mezbaha ic!are>inden aldığı
truz malQmata göre et fiatlerinin yük
selmesinde gösterilen sebep şudur : 

1 - Kurban bayramında İzınirde se
ltiz bin kurbanlık hayvan satılmış ve 
lstihlAk fada olm~tur. Bu itibarla piya
saya aı hayvan geliyor. 

2 - Şap ha'ltalığı yüzünden hnyvan 
gelişi durgundur. 

3 - Soğukların artması üzerine Ana· 
dolunun uıak yerlerinden hayvan pli
§i aahmşur. 

MEZBAHA ÜCRETLERİ 

BUZ MF.SELESİ 
Mezbaha için yeniden 150 ve 60 bey

gir kı.'V\'etinde yeni makine getiribniş 

ve faaliyete geçirilmiştir. Bunlarla so
ğuk Jıaya depolarının rand.manı ark~

calı: ve buzlar daha lktısadi şartlarla ve 
daha ucuz temin olunarak piyasaya çı

karılacaktır. 

Belediye, buz me.seleöinde şahsi t>
şebbiislerin önüne geçerek vatandaşları 
işsiz guçsüz bırakmak d~üncesinl takip 
etmiyor. Bu itibaı·ladır ki şehrin bu< 
ihtiyac:ıru yalnız mezbahen.ın temin et
mesi düşünülnıcm~tir. Eğer böyle ol
saydı, İzmir halkı yaz mevslıninde buzu 
daha ucuz fiatle temin etmek imkinla
rını kazanırdı. Belediye mezbahasınclıı 
senede 120 bin küçük kalıp buz imal 
edilmektedir. 

MUSEVİLERİN ET İHTİYACI 
Musevilerin dini bir Akideleri vardır, 

HAYVAN PAZARI 23.45.24 Son ajans haberleri ve yarınk; 
program Mezbahanın mükemmel bir lokantası, 

bir gazinosu vardır. Mezbahada çalışan 
memur ve işçiler bu lokantada her Lür- Par t i genel 
lü ihtiyaçlarını temin ediyorlar. sekreterinin beyanab 
Sayın belediye reisi Dr. Behçet Uzun Parti genel sekreteri Fikri Tüzer in-

tazesi tazesine verdiği bir haberi bura- tihap işleri etrafında bulunduğu bir be-
da kaydetınek istcrlm : yanatta diyor ki : 

- Belediye, mezbahanuı karşısında • - Bazı vilayetlerde partinin eksik 
geniş bir yer istimlak ederek burada blr namzet göstererek, bu suretle milstakil 
hayvan pazarı kurmağa teşebbils etmiş- mebus seçiloıesine yardun edeceği hak
tir. Bunun rasyonel bir tedbir ve lu- !ondaki haberler doğru değildir. Partice 
zumlu biı· bahis olarak ele alınması ay- böyle bir karar verilmemiştir.. Ayrıca 
ııi zamanda hayvan satışım da nizam yeni mecliste ne kadar mebus bulunaca
altına alacaktır. Hayvan satımında te- ğı da şimdiden lıelli değildir. Bu, ancak 
min edilecek kontrolle, lüzumsuz yere defterlerin tetkikleri bittikten sonra :ın
ct terdCüüne de mil.ni. olunacaktır. laşılacaktır. Onun için yeni mecliste W 

Bu tcşebbü.:; yürümektedir. Yakında kadar fazla mebus olacağı hakkındaki 
faaliyete geçildiği haberini de bu sil- haberler de mcvsinısizdir. Parti baş
tunlarda vereceğimizi ümit etmekteyiz. kanlıklarırun valilerin uhdesinde kalıp 

ADNAN BILGET kalnuyacağı hakkında verilmiş bir ka-
-------------------------------- rar yoktur.• 

Fransız filosu 
Tehlikeyi karşılamak için her 

ihtimale karşı hazır bulunmaktadı r 
Paris 9 ( ö.R) - Mebusan meclisi milli müdafaa komisyonları iç

tlmaında raportör Fransız donanmasının materyel ve efrad bakımın· 
dan vaziyetini izah etmiş ve tehlikeyi gerek yalnızca, gerek lngiliz fi
)08ile müştereken karşılamak için, her ihtimale karşı hazır bulundu
ğunu göstermi~tir. Bahriye nazırı B. Kampenki de Fransız harp filo
sunun vaziyeti ve en büyük bir faaliyetle devam edecek olan inşaat 
programı hakkında malumat vermiştir. Komisyon bu izahattan mem
nun kalmışbr. 

PENÇERE ÇOKiiNCE 
Çoc:uJı yaralandı .. 
Evelki gün öğle vakti Çeşme kazası

nın Sakarya mahallesinde bir kaza ol
muştur. Bu mahallede Çeşmeli bakkal 
İsmailin 500 balya tiltün depo ettiği bir 
binanın çürüyen pençere tahtaları çö
kerek orada bulunan yedi yaşında Nu
ri Kuşçunun üzerine düşmüş, çocuk ba
şından ağırca yaralanmıştır. Nurinin 
orada bulunan diğer arkadaşları kaçtık
ları için daha müesıuf bir kazanın önü 
alınmıştır. Yaralı tedavi altına alınmı~
tır. 

Rizası ile fıaçırmq 
Dün sabah Kemalpaşarun Armutlu kö

yünden .Mehmet kızı Fatmayı, rizasile 
Osman Sünbül adında bir genç kaçır
ın~ ve yakalanmıştır. 

Hemen oracıkta 
mektupları 

ailesinden 
heyecanla 

gelen 
okudu 

Tabii bu hiç tc kolay olmadı. Garp öniine toplanmtŞ olan halk1n arasına k:t

mıntakasında toplanmış olan askerleri 1 rıştı. 
tarka nakletmek için günl~r ve hatti baf-j Bu mıntakada bir ddet vardır. Bütün 
talar geçti. Bu ıtıralarda da her neden~e ! köylüler camiden çıktıktan sonra topla
Ruslar mukabil hiç bir harekete geçme- nırlar bayramla~ırlar ve muhtelif taraf
diler. Bir çok adamların o günkü kanaa- lardaki köylerine giderlerdi. 

tine göre Ruslar esasen Enver paşa cep- Bu bayramlaşmada Enver pap. da bu

hcsinin mahvolduğu kanaatinde idiler. lundu. Herkes paşanın elini öpi.iyor ve 
Çünkü pap.nın kararg3.hını terkederek bir kenara çekiliyordu. 
geriye çekilmesi ekacriya cahil olan halk Bayramla~ma bittikten :ıı.onra herlea 
üzerinde çok fena tesir yapmışh. Enver paşaya bakıyordu. Sanki ondan 

Bunu Rusların caaus te~kiJB.ta günü gu- yeni bir direktif bekliyorlardı. F...a~n bir
nüne Kızılorduya bildiriyorlardı. Hatti. çokları da tamamen end· e İ(inde iclil~r. 
muhact!rctin b&l!ladığı da hemen ayni Uzak köylü1er, Kızılordunun i. lilit ettiği 

aünJerde kumandanlığa ve daha yüksek mıntakada kalanlar çok güç inmi,Jerdi 
makamlara bildirilmişti. Bu muha.reretin kendi mıntakalar1na ka. 

R -'-- t b·• ld·u. b h d 1 dar yayılıp yayılıuıyacaklarından nıüt.e-uaıar a u a ı.a.ıarı u ava ıs erden 
fevk.alide memnun oluyorlar mukabil reddit idiler. l~de pa,.Dın ağzından eankı 
bir hareketle botu botuna kan dökmek hakikati öircnn1f"k i!!tİyorlardı. 
isteıniyorlardı. Bu scbepden giinler haf- Pa~ bunu farketti. ve köylülere gii?el 
talar geçtiği. halde h.iç bir hareket eseri bir kaç söz 11öyledi. Bu ~özler hak.ikatt"n 
göriilmiyordu. Enver pqa vaziyeh çok kendilf"rinin ho7uk sinirlerine kuvvet ve 
· · ·· ·· h '-~'- recek vaziyettr idi Hepsi de hirdf"nh~r ıyı goruyor ve afilaten ne olduğunu ta-
bii anlıyordu. güldüler, neR-elendilf"r. 

Enver pa~ bayram namazından son 
Fak.at ha.Hun k.açmaaı, aakcrler arasın

ra köylüleorin neşC"li selimları ara ında ah 
daki kuvvci maneviyenin azalması ken-

. na atlıyarak Balcivana hareket etti. f.aa. 
disini müteessir ediyordu. Li.kin c.eaaret 

sen kendisinin yanında 2 S ki~i vardı. Oıı 
etmek lizımdı. Enver p&fa haftalar g~-

-• tarafı da Balcivanda kalmıştı. 
tiği halde Rualar taarruza 

. . . . . geçmHJru Bayram günlerinde Rus cephr11in-' 
propaganda ıçın ıyı hır fırsat bildi ve · b' h .. ·· ·· 
d h 1 k bil 

· yıne ır areket ('.orulmuyordu. Pa a ba •-
er a mu a propaıı:andaya hatlardı ı· · k d ram namazına gidip ~e ıncıye a a• 

bunda paşa taraftarları diyorlardı ki: epeycr heyecanlanmıştı. Çünkü or!'d 
- Ruslar korktukları için gelemiyor· · Dİ 

lar. Gelemiyecekler de... •• ~l'J.' •• 
Bu hareketler böyle devanı ederken - -

Buhara emirine bir kaç defa da mektup Londrada hava 
gönderilmişti. taarruzlarma karşı 

Fakat Buhara cmiri sanki derin bir sü- tedbirler •• 
k.u1.& yatmış hiç sesini çık.arınıyordu. Londra, 9 (A.A} - Hava taarruzh 

Pata bunun sebebini de !tendi kendine rına karşı tedbirler dairesi halka mec
halletmekte ge<:ilcmedi. Çünkü Ruslarla canen dııgıtılına.k üzere maden1 sığmak 
Efganhla.r arasındaki mukavele tartına !ar yapmaktadır. Bunlardan ( • 6 ve hat
göre tabii F.fganlılar Buharalılara yardım tli daha fazla kimseyi barındıracak bıi
edemedikleri gibi kendi nuntakaları da- yüklükte olanların imali tesri edilmek
hilinde yafıyan Buharalılara da faaliyette tedir. 

bulunmağa müsaade etmiyorlardı. Yıllık varidatı 250 sterlini geçmıyeıı 
Paşa artık. fena günlere alifmış gibiy- her kesin bir ıneccani sığınağa haltk:ı 

di. olacak ve 250 sterlinden fazla varidatı 
Bu sebepten hemen her gün muhtelif olanların da ~ı.i{ınak salın alması teshıf 

taraflardan gelen menfi haberler karıı~ c-dilec<'ktir 
~ıında artık kızmıyor hiddetlenmiyor ve 

halli aaabiletmiyordu. Esasen yanındaki 
e.rkada§lan da kendisi ile birlikte yeni bir 
hamle yaparak muhakkak surette muvaf
fak olacaklarına kanaatleri olduğunu •ÖY· 
liyorlardı. Pa,a da bundan biraz teselli 
buluyordu. 

Aradan oldukça mühim günler geçti. 

İtalyada yüksek 
m üdafaa komitesi 
toplandı •• 
Roma, 9 (A.A) - Yüksek müclııkı 

komitesi bu sabah B. Mussolininin ba<
kanlığında mesaisine devam etmiştir. ' 

Nihayet Aiustos ııeldi. Nihayet kurban 
bayraıru geldi. Ruslarda hala bir hareket TİNO ROSSİ 
görünmiyordu. Pazar gönü tstan~ula 

Fakat bu kurban bayramı pek endi••- geliyor ·- ... 
li olmuıtu. · 

Istanbul - Meşhur sinema artisti ve 
Enver paşa ve yanındaki zevat bugün- tenör Tino Rossi refikası l\firielle Val 

lerde çok müteessir oldular. Çünkü bu- bin ile beraber pazar günil şehrimiz., 
lundukları yer Balçivan civarı idi. Rus- gelecek ve iki konser vermek üzere 
!ardan mühim bir kısmı oraya kadar so- doğru Ankaraya gidecektir. 
kularak yerle§rnİf vaziyette bulunuyor- A · d rtist önü~te şehrimizde de kon.ser 
!ardı. Paşa da bu tarafa fazla ehemmiyet verecektir. 
verdiği için bu noktada karargahını kur-

muı harbi idare için tertibat almışb. Fa- İmdadı Sıhhi otomobUi 
kat tam bir sükun devam elliği için vazi- bir .balHıya çarpmq 
yellen emin (yarın) ı bekliyordu. Evclki gc e saat ikide 743 numaralı 
. işte bu günlerde kurban bayramı ge- imdadı sıhhi otomobili, Aziziye mahal
lıp çatınca p&§a ve arkad..,Jan bayram lesinde doğumda bulunan kabile bayan 
n~mazı için bir köye gitmeğe karar ver- Hayriyeyi evine götürmekte iken Kor
dıler. Çünkü bu mevkiin dini kanaati donda vapur bağlamağa mahsus baba
noktuından elzem idi. Enver paıaya ya- Jarından birine çarparak devrilmiştir. 
nındalı:i arkada,ları bunu söylediler. Şoföre \'C ebeye bir şey olmamıştır. 
Esasen paşa da bayram namazına gitme

ği münasip görmüştü. iki gün evvel yo- Madenlerde 
la çılc.tılar ve bir ufak köye geldiler. sak-
rında idi. Cami harici manzaraeı itibarile 

Bu köy camii ufak bir mezarlık kena- /anan hazıneler! 
fevkalade enteresan değildi. Fakat dahili Franoa • lopanyol hududunda şöyle 

bütün karekte.rleri ile mükemmel bir mi· bir şayia dolqmaktadır: Musa.net is-

bet idi. mindeki lspanyol lta,abasında bir talk 
Baynun aabab ı köylüler merasimle ca· madeni bulunmaktadır. Cümhuriyetçı 

miye gidiyorlardı. Camiin kenarındaki h ükümet, l11panyanın ne kadar kıymeti. 
aiaçlara, çalılara atl arını bağlıyorlar. sanat eserleri ve mücevheratı varsa, hep

Abdeılerini ahp camiye ziriyorardı. sini bu mAdene sak.lamııllr. Buraya nak-

B..Jediye reisinin refakatlerinde mez
baha alurlarını geziyoruz. Ahırlar fenni 
Yapılmış ve bazı ilavelerle temizliği te
inin edilnıiştir. Geçenlerde İzmlre gelen 
:il.iman mütahassısları İzaıir mezbahası
nı Avrupa mezbahalan kadar modern 
Ye temiz bulduklarını söyleı:ıılşlerdl. Bu 
ııö:zlerin ne dereceye kadar doğru oldu
ğunu şimdi göz! rimlzle görüyoruz. 

Paris 9 (ö.R) - Bizon torpidosile Jorj Leyz kruvazörünün mü
sademesi neticesinde torpido mürettebatı arasındaki zayiat tahminden 
daha fazladır. ~: >ktul düştükleri bildirilmiş olan 3 gemiciden başka 
diğer 1 S kayıp ıardır. 

Daladye ve Bonnenin nutukları ve 
Cami içine girenler o sün bayramdan ledilen mücevherat paha biçilmiyec~k 

İfıi )lafında ÇOC:Ufı b..,ka bir fevkaladeliğe ıahit oluyorlardL değerdedir. 
yalnız IJırafııfJI' mı ? Çünkü camide bütün Buhara askerlerinin Bu eserler kilisolerin, müzelerin, kü-Mezbahanın belediyeye temin ettiği 

Jenevl >'1fi varidat 193 bin liradır.. Bu 
'akkam J:ı,,ikl de biraz kabarık görüne
. ektir. Fakat şunu ehemmiyetle belirt
":ek i:.teriz ki, bu 193 bin liralık safi va
l'idatın bir parasını bile belediye diğer 
i~eriııde kul~ değil dir. Mezbahap 

oda ilttısadi tlara uydur-

Amerikan gazetelerinin tefsirleri 
Pariı 9 ( ö.R) Amerika gazeteleri de başvekil Daladiye ve H. nazırı 

Bonnenin ayan meclisindeki beyanabnı çok hararetli bir şekilde kar· 
şılamışlar, bunların Fransız parlamentosunda çoktanberi söyleruniş 
olan en iyi n u tuk lar nlduğunu kaydetmişlerdir. Bu nutukl.>rda teza
hür eden azinı ve F ranaız lıükümetinin vaziyetini tayin hususundaki 

Dolaphkuyu mahallesinde oturan Alı kumandanı olan Enver paşa da bulunu- tüphanelerin manastırlarla hususi evlerin 
karısı Bn. Melek, evinde iki yaşındaki yordu. boşaltılmaoından dolayı harap olmoması 
çocuğu Ahm.edi yalnız bırakarak .soka- Namaz bitti. Dualar edildi. Enver pa- için itina edilen eserlerdir. Bunlar ara
ğa çıktığı sırada, Ahmet mangal Uzerin- ıa bu esnada çok müteessirdi. O esnada ında bilha .. a l•panyol ressamlarından 
deki $Ütil devirmiş ve vücudunun bazı yüzüne bakanlar kendisinin büyük bir Murillo. Coya, Velaskney ve Crekooun 
yerlerinden yanmıştır. teeS1Ür ve nedamet tazyıkı altında ezil- yağlı boya tabloları bulunmaktadıT. Ma~ 
Çocuğunu evde yalnız bırakan a na j diiiinin farltında olabilirlerdi. den yeri muhafaza altında bulundurul-

ikat •a ılm dır. Pa~a camiden çıktıktan ıonra. camiin maktadır. __ ...._ _______________ __, 



SAHİFE~ 

·Alnımın ..az~~-~~ 
"-c. 

Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üc 
' 

Yıldız 

-12 
Burada 8İze evvela tevkilhane

j:_!e sonra mahkeme huzurunda ve 

1
'daha sonra da hapishanede ge~ir
"'diğim hayatı anlatmak &uretiyle 
!Jlendimi tekrar bir ifkenceye sok-
mak istemiyorum. Sadece şu ka
ı,/aT diyebilirim ki analık .. Haki
katen cemiyet içinde, insanlaT 
arasında çok mukaddes fey imif .• 
'Mahkemede .. Hakimlerin yüzle
Tine bakamıyordum. Gazeteler 
resmimi ba$mtflar, hayatım hak
kında yalan yanlış malumat nef
Tediyorlard ı. Ben, içinde bulun
duğum vaziyette bunlara: 

- Yalan yazıyorsunuz. 
Diyemiyordum. Çünkü ortada 

tekzip edemiyeceğim büyük ve le
ci bir hakikat vardı: Evlatlarımı 
yakarak öldürmüştüm .. Bunu in
kar edemezdim .. ismim etralında 
amami elkarın alaka gö.terme6i 
manıl avukatlmdan adını burada 
•Öylemek i.temediğim birini be -
nim müdafaamı paTaıız olarak ka
bul etmeğe •evketti. Allah razı ol
mn ondan .. Benim aklımdan geç
memif feyleri •Öyledi. Halı.imlerin 
merhametini tahTik etti. Benim 
çocukluğumdan, n0$ıl büyiitüldü
ğümden u::un uzadıya bahıetti. 
Nihayet kanunun ıimdi · hatırla -
madığım kaçıncı maddesi beni ih
mal yüzünden ölüme ıebebiyet 
suça ile üç ıene hapıe mahkum 
etti. Kararı ayakta dinlerken diz
lerim titriyordu. 

Tevkil hanede iken yanıma ne basmaıı pek tabii idi. Ben buna 
memnun oldum. annem, ne babam, ne kardeşle -

K Hapishanede üç sene naııl bir rim, hiç kimıe gelmemi1ti. ocam 
Sadık ne olmufhı? Ondan da ha- hayat geçirdim. Bunu diifÜnmek 
ber alamamıftım. Gardiyan/OT _ bile fimdi tüylerimi Ürpertiyor. 
'dan birini bin rica, minnet, yazdı- Mahkiimiyet müddetim bitmeğe 
'iım bir puılayı babama götürme- yaklaıtıkça hapishaneden çıktı -

YENIASIR 

Sporun cay esi 
Ne olmalıdır? 

Kaf'alıterli, sajlam llünyell, yaşamağa tama
men halı lıazanmq, hef' mücadeleye hazır 

llir millet nasıl yaşar? •.• 
YAZAN: F AtK GöKA Y 

1940 Helsinki olimpiyatlarına hazırlanan Anıerikalı gençler 
Şelaleler gibi gürliyerek atlıyan, ne-· rınızı bizzat hazırlamak ve gelenlere 

birlerin auÜnetli akışları gib~ süriilen kafanızı uz.atmak mecburiyetinde kala
azametli bulutların heybeti gibi havada caksınız. 

uçan gençlikten ne bekliyoruz? Uykusuz kaldığınız gecelere muk.ave-
* met edip ctmiyeceğiniz için sorulan sua-

En küçük bir hava cereyanı içinde, le belki: 
sivri sinekler ve kara sineklerin soğuk- - Her gece biz ikilere kadar eğleni
ta büzillüp oldukları yeı-de kaldıkları gi- riz. Binaenaleyh uykusuzluğa karşı alış
bi yatağa d~n genç .. bir metreden faz. kınız.. cevabı verjlecektir!. 
Jaca yüksekliği atlamak için sinirlerinin Fakat cephelerde uykusuzluk hazan 
bütün bağlarında bir titreme hisseden üç geceden fazla bile olabilir. Buna aç
genç ... yolunu tıkıyan yarım metre ge- lık ta inzimam edebilir. Cılız, sefahet 
ni§likteki suyun ötesinde gayesine ula- alemlerinde yıpranmış, atlıyamıyan, 
şamamaktan mütevellit bin bir düşünce adelelerinizin sinirlerinizle berabt"I' rnu
içinde kınanan genç ... acaba bugünün altal hali, iskeleti andıran vücudunuz 
dinamik insan1arı arnsında yaşamak hak- :ıcaba bunlara karşı koyabilecek mi? 
kını müdafaa edebilir mi? Milletler Daha bunlara benzer bin bir türlü 
birbirine dişlerinin en keskin tarafları- aşılması. kuvvetli bir bünye için kolay 
nı gösterirken, zaman ve zemin mefhu- olan manilerle karşı karşıya kalmak ve 
munun imkfinlarını nazarı itibara alma- bu maniJCT karşısında imtihan olmak 
dan bu dişlerin etler üzerinde bütilh. talı- mecburiyetindesini1_ Hepsinden muvaf
rip kuvvetini kullanmağa hazırlandığını fak olduğunuzdan: 

G l k b ğım zaman ne yapacağımı dü,ün-nne razı ettim. e ece ceva ı .umuyoruz.. Dünya sizi üzerinde geı.meğe mezun 
b _ı_Ll ı.-kl d y -~ meğe baa.ladım. Vç ıene evvel 

8CI ası.um a ae iyor um. a3'at- Dilnya, mücadeleci tiplerden hoŞlanı- kılar. Fakat durarak dt'ğil .. 
'iun puılada uıdece babamdan de- meaut bir yuvam, kocam, çocuk- yor. Dünyanın kucağında ancak bir kap- Yine mücadele ederek:. 
fil, kocam da dahil olduğa halde larım, annem, babam, karde,le - lan yırtıcılığını nefsinde toplıyabılmiş * 
,, l ı. d rim vardı. Şimdi bunların hepnn-iitiin ai e aRlinın an al diliyor- insanların nefes almağa hakları vardır! Böyle bir dünya adamını yetiştirmek 
dam. O gün gardiyan i%inli idi. den ve bir anda mahrum kalmıı- Sanki dünya, üzerinde kıpırdıyan, di- katiycn ba.slt, kolay davalardan değildir. 
iki gün sonra tekrar vazifesi ba- tun. dinen, vuran, kıran varlıklarla kendi Bunun için yalnız kulüplerimiz bunun 

Onlara tekrar baf vurmak, yal-fına geldiği zaman beklediğim içindeki yangınlara bir destek yapmak için yalnız mekteplerimiz içindeki bu-
varmak, beni al/etmeleri için 

cevabı getirdi. istiyor! Ve böyle hareketlerden hoşla- günün dar kadrolu sporu ile övünülme-
ayaklaTına kapanmak ..• Babamın Babam, puslanın benden geldi- narak, böylelerine üzerindeki rnenbalar, melidir. Ancak yirmi milyonluk kütle-
tabiatini bildiğim için böyle bir · iini öğrenince, yazdığım kiiğulı üzerindeki servetleri bol bol ihsan ede- nin (doğuştan ölümle kucaklaşmış hal-

eline bile almadan: düfiinceyi derhal terkettim. Son rek yaşatıyor!. de olanları müsksna) hepsini içine ala-
- Bi%im öyle evladımız yok - ümidim, arkad'lflarıma baı VUT· Hasta, mukavemet.siz, kuvvetsiz olan- bilecek bir spor çenberi ile bu mümkün-

' 
l-ı. k 1 malı, onlCJTın vıuıtcuiyle bir İf la-tur, onu ev al 1Rtan ter için ci - lara da ancak bağrındaki karanlıklarda dür. Genç, spor için milsait dii§ünebilir. 

l d lan bulmaktı. Be, pmam yokta. zungelen kanuni maame eye e yer verebiliyor. Üzerinde kalan ve hare- Fakat baba, yahut ana buna inanmamış-
,, Ara aıra, üç dört ayda bir hapis-

te,ebbü• ettik. Adını anma i•te- hane idare.ine namıma on lira ket edenlere bol bol verdiği hediyelerin- sa, gencin spor faydasına inancını bal-
miyoruz. O da bi%İm adımızı an- den istirahat ve refah içinde istifade ede- talanarak 1.ayıflıyabilir. Öğretmenlerin

gönderiliyordu. Bunu kim gönde-
masın.. re.k: sük'O.n dilemiyor! den aynı ehemmiyeti duymadığı gün, 

riyordu? Meçhuldu .• BiT zarlın · Demif, oardiyanın oetirdig"' i ba h Mutlak; esiz iizcrimde boğuşacaksı - şüpheye düşebilir. 
0 0 içinde bir adam taTalından api•-cevap taliin mevcudiyetime indir- nız.. karların arasında, siperler k.auıcak- Genç, ana, baba, öğretmen, komşula-

hane müdürü namına ve benim 'JiO: son ve kat'i darbe idi. GaTdi- smız .• Karların ilzerine yatacaksınız.. rı, mektep idaresi, kulüp, Maarif vek~le-
~- adıma bırakdıyormaf. Parayı 

Yan yine inıa/lı imis,. Babamdan k l h Rüzg~r. fırtına dinlemeden, karşınızda ti ve nihayet bütün teşekküllerin hepsi gönderenin Sadı o dağcı fÜP e -
bu Cevabı alınca, bana hi,,. deg"'ilse bataklıkların, suların Jçine yan bele ka- aynı kıymet üzerinde müttefik kalma-

~ ıizdi .• Fakat o da kendini belli et-
eyı· bir haber getirmek için ko - dar girmiş hasmınıza kurşun sıkacaksı- lıdırlar. Aynı dava için birleşilmeli .. memek istiyoTda. cam hakkında malUmat almak İ•· ruz.. Hasmınız, sizi hazan kovalıyacak- Kalpler- ağızlar .. hareketler aynı gaye--BiTMEDi-
temif·· Çalııtığı bankaya uğra - tır. Bu bir tabiye icabıdır. Fakat çeki- ye işlemeli .. Konacak sporun adabı, spo-
mf.f .• Banka odacılarından •ormuf -*~ lirken eğer hasmınızdan eyi athyamaz- run faydaları .. nizamları .. çalışma prog-
ve öğrenmif ki Sadık bir buçuk Eteği tutuşınll$.. sanız ve ondan daha eyi koşamaz.sanız, ramları Türkiyenin her tarafından aynı 
ay h0$tanede yattıktan •onra çılı.- Kemerde Bahçevan sokağında Dev- o sizi gösterilen yere gelmeden süngüle- titizlik, aynı ihtimamla tatbik edilerek 
mtf •• Şimdi babamın evinde ota - riş kızı beş yaşındaki Melek, ıslanan miş bulunabilir: Ve siz ondan bilek ve işler bir elden çıkıyormuş gibi yürütül
ruyorma, .• Sadıkın kimsesi olma- eteğini kurutmak tize.re ateşe gösterdi- kol bakımından üstün değilseniz, ağır melidir. 
dığı için babamın onu reddettiği ği sırada elbisesi tutuşarak vücudwıun olan clWıuıızı bırakmak ve gittiğiniz Ancak o zaman: 
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Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi 
-33-

Buhu - Buhu anahtarı 
Şeytanları insanın vücuduna 

sokmak için karın Üzerinde 
yapılan iş~retlerden ibaretti 

O vakit şüphem ve merakım büsbütün l ıızlık için adam öldürenleri Marianlılı 
arttı. Baygın bir halde bulunan Pohuayı vücudunun her uzvunu knya aıaamdn e 

derhal geminin büyük kamarasına indirt- 1 eze en büyük iJkence ile öldürüyorlardı. 
tim. Bir az sonra kendine gelen Pohua Pohua dili tutulmuş bir halde: 
beni karşısında kaşlarım çatılmı:J, müt- - Değil, Mau, değil 1... diye kek el 
hiş bir halde görünce eon derece ürktü. di, omuzlarına bir tekme vurarak orı 

Yüzünü kabahatli kabahatli yere kapa- ittim ve: 
yıp durdu. Adamın ellerinin titrediğini - Defol! ... diye bağırdım. Senin 
görüyordum. nını kurtardım. Bir çok insanın eoyulıı 

- Pohua, dedim, cezanı göreceksin! ıenin tarafından öldürülmcei için mi'?· 
Pohua yerde titredi. Yüzüme korkak Seni hükümete teslim edeceğim. 

korkak baktı. Dudaklarından yalnız Pohua ayaklarıma kapandı: 
(efendim) manasında ıu kelime dökül- - Maul öldür heni, Maul •.• 
dü: Esirim olan hizmetkarımın klfi deı 

- Mau!... cede korkmuş olduğunu görünce ac • 
Yerli insanını epeyce bildiğim için. biraz hafiflettim. Müşfik bir tavır aldı 

elimdeki ltamçıyı havada eallıyarak üze· . - Peki, dedim ... Söylemekten bu k 
rine yürüdüm ve bütün dehşetimle ha- dar korktuğum bir fCY mi var}. 
ğırdım: Pohua o vakit tekrar ayaklarımı öp 

- Pohua 1 ••• Sen caniein 1 Her on bet tü: 
günde bir insan öldürüyorsun!. - Evet, Maul •.. dedi. 

Pohua benim hiddetimden yere sin- - Sen adam öldürüyor musun} 
miı bir halde dehşet dolu gözleriyle ve - Hayır!. 
titriyen dudaklariy]e tekrar inledi: - On beş günde bir nereye gidiyoT 

- Maul... eun}. 
Tekrar gürledim: - Söyliyemem Maul. 
- Seni mahud katillerine yapılan ce· - Niçin} •.• 

zayla öldüreceğim. Bir hafta damarla- Tekrar gözlerimi hiddetle açarak Po 
nndan damla damla kanını akıtarak öl- huanın yüzüne müthiş bir bakIJla baktı 
düreceğim ve karaciğerini büyücü karı· ğım için Pohua tekrar yere kapandı: 
!arla cinlere yedireceğim l... - Mabudunun hakkı için bana biı 

Pohuanın dehşetinden gözleri dışarı ıey sorma Mau ! .•. öldür beni daha iyif. 

uğramıştı. Yerde ıürünerek geri geri git- Diye yalvardı. 
ti. Cinler üzerine hücum ediyormuş gibi - Pohua 1 • • • Canınla oynadığını iyi 
etrafına deh,etle bakınarak yutkunuyor· bil 1. · · Niçin eöyliyemiyoreun on bet gün· 
du. Sonra dizleri üstüne kalktı. Dizlerimi de bir nereye gittiğini) Yokıa aeni ıöY· 
öptü, titriyen dudaklarile: lememek İçin mecbur edenler mi var} •.. 

_ öld"" M y B k ti"] d ~il· I Pohua birdenbire batını korku içind• ur, au . • . en a eg ım • n d 
Dedi. sa a ı: 

- Evet, Mau, evet! ... diye kekeledi. 
- Katil değil mino} · · · Ben tekrar gürledim: 
- Hayır, Mau 1... Mahud Boimang . .. 

·· · · d · k' d ~ı· 1 - Kıın bunlar'? ••• Pohual •.• 80y]e! .• uzenne yemın e erım ı e15uım •.• 
P ki L•• '-! H b .. d h. Yokıa sana hiç bir emniyetim kalmıys· - e , ır;ope& er on eı gun e ır __ ı_ • • 

k b 1 1 So k 
~ 1. • • Ben yanımda kabl adam 11te· 

nereye ay o uyonun . . • nra uy u-
h • • d li mem 1... Sana, hayabnı borçlu olduğu• auz. parça parça, yara ere JÇJn e ge • 

t B ,_ d ı· B" ~ • hana kartı bile eırlannı aöyletmiyecd yoreun . • . u ır;a ar yer ı '\'ar. ır ayın 1_! I d' 
1 h . • . • Jl!ı-- 'Se w· aumer ır}. o sa epeının gıtmeaı a.z.Jm n g ace 

gidiyorsun! ... insan kanı görünce naaıl 
bayıl dm).. Köpek 1 doğruyu eöyle 1 ••• 
Hırsızlık için mi öldürüyorsun}> 

(Hırsızlık için der demez Pohua yıl
dınmla vurulmuş gibi titredi. Çünkü hır-

başı boş kalmaz .. 
Ancak o zaman: 
Genç, bilir ki bu i§lerle uğraşılmadan 

yaşanılamaz .. Ancak o zaman: 
Tezatların doğurduğu ayrı bünyeli in

sanlar görünmez .. Böylece: 
Karakterli .. sağlam bünyeli .. yaşama

ğa tamamen hak kazanmış.. her müca
dele için hazır bir millet.. Ecdatlarının 
nıhlarmı bile mezarda sevindiren, gu
rurlandıran bir millet doğar .. Ve yaşar. 

FAIK GöKAY 

Pohua benim kendieini eöyletmedeJ\ 
eai hırakmıyacağuna o .kadar inanmıı• 
b ki birdenbire dizleri üzerine kalkb, yaTI 
belini örten ve (tapa) dedikleri ottan 
örülmüş kumaıı eol eliyle birdenbire ap• 
it aıyırdı, parmağiyle bana kamının ıol 
tarafında tam karaciğeri üzerindeki nok• 
ta teklinde ıiyah bir işareti göaterdi: 

- Bul dedi. 
- Sana eırlarını aöyletmiyen o mu} 
- Evetf ... 
- Peki, nedir o, söyle bakalım~ 
Pohua irileşmiş gözlerile korku içinde 

yüzüme bakarak: 
- Bu Buhu - Buhu anahtarı! ... 
Diye kekeledi. 

- Buhu • Buhu anahtarı mı} •.• 
Pohua karnını tekrar aüratle örttü v« --lumim yerime evlat gibi bağrına bazı yerlerinden yanmıştır. y~de art.ık ııilabsıı. kaldığınızdan meza- Genç, birbirine zıd fikirlerin içinde 

--..;.~~~~-------!"'!"' ....... ~~~~'!lr~~~!!!".'!!D!!!!l! ............. "!'---~~--~--~~------~!!'9----~----~~~'"""!!!!"'"!!~~~'!!!!!·~===!!!!! ...... 1111"!!!!!9!!!!!!!!!"~--"'!!!~~~~l!::!!!!!~::::::Z:!!!!!!!!~---
r.Q;;T,Z"~/.L.ZUZ:Z&51412•E:ı? mmUıii!ZD!ZiiCElıı.B••=m••·------· yanmıı bekliyordu.. Birden: na bağırma .. Sesini çıkarma.. duruyor -değir mi} 

titriyerek, dehıetle etrafına bakındıı 

- Maul ..• Sana aöyleaem ıeytanlaıı 
hu anahtardan hemen vücuduma eokar• 
larl. .. DEMiR MASKE 

- Madmazel.. MadmazeJ.. Diye eea· Filhalı:ika o tarafa .. Bulundukları tara- - Duruyor. 
lendi. fa doğru gelen Rozarjdı.. - Paramız kaldı mı} 

Geliniz de balunız.. Sen Maraın muavini ve Monsenyör 
Faribol: Luioin zmdancısı olan Rozarjdı. 

- Biraz var .. 

- O halde Madmazel lvon .. Bu iıde 
eize dütccek mühim bir vazife var ... Siz 
doğruca Pinyerol hanına gidecek. Atla
runızı hazırlatacak.. Kendinizde arkanı· 
u erkek elbiselerinizi giyerek bizi bekli-

- Ne var'? Oç ahbabın hülunduklan kulübe gibi 

Büyük tarihi ve macera 
-84-

ronıanı 
Diye aordu. harap evin önüne gelmiı olan Rozarj o 

MDtufle: tarafa doğru bakarak dudak burdu. 

- Patron .. Dedi, ıiz de öteki pençere· - Bu yolun üstünde bu piı kulübeyi 
den bakınız .. Fak.at dikkat ediniz.. Ken· ne diye hırakıyorl~r. Yarın Sen Mane 
dinizi göetermemeğe çalııınız .. Hele meı· ıöyliyeyİm de bunu buradan kaldıTllın, 
hur küfürlerinizi aavururken eeainizi diye eöylendi ve yoluna devam etti. 

yeceksiniz... Hanın hcaahmı yanınızda 

kalan para ile ödersiniz. 
lvon çıkar çıkmaz F aribol Miatufleye 

döndü: 
- Yahu .. Şu senin parlak fikirini an· 

Jat da bizde öğrenelim, dedi. 

- Kolay patron.. Bütün hu parlak 
fikirlerimin birleştiği tek bir nokta var. 

- Nedir o nokta} 
- Kapusen papazı .• 
Ve Miatufle böyle aöyledikten aonra 

yorRanı başın.ı çekti ve horlamaio baı
ladı. 

ya gitmemenizi tavsiye edeceiim. Bugün
lerde çok: ihtiyatlı hareket etmemiz J&zım. 
Hatti en ufak bir tedhiraizlik aize bugün 
için vaad ettiğim teYi altüat edebilir. 

mümkün mertebe az çıkarmız. Yoksa O uzaklaştıktan ıonra lvon hafif ecele 
Monaenyör Luiyi lrnrtarmak vaadini geri Miatufleye ıordu: 

almm ha... • - Siz, onu mu belJiyordunuz} 
lvon, bu aözler karıı.eında, Mistufleye Ivon ve F aribol pençereye koımqlar 

beslediği büyük itimadı iabat için itaat ve kendilerini aöetermemeae _.1,.,.rak - Evet .. 
• • '14"..,,- Faribol da aordu: 

gösterdi. Mistuflenin tarif ettiği tarafa bakmıılar· 
Faribol: - Peki.. Onun geçmesinden ne çı-

- Şimdi ne olacak} 

Diye ıordu. Miıtufle 

kanlılıkla: 

dı.. kacak} 
Kalenin bulunduğu taraf dan ve yoldan 

ayni ve ıoğuk bir adam geliyordu. 

Bu adamı görür görmez lvon tanıdı 

Biz gelip burada aizi bulacağız ve ge
lirken de beraberimizde Monsenyör Lui-
yi de getireceğiz. 

lvon büyük bir eevinç heyecanı İçinJe 
haykırdı .. 

- Sabi mi}. Aman yarabbi ..• 
Bu aöyledikleriniz doiru olacak mı} 

- lnşaallah .. Fakat ıayet biz gece ya-

Faribol da biraz eonra arkadaşının ör· - Bekliyeceiiz. ve dudaklan araeından mınldandı: 

- Ne çıkacağını birazdan anlarsınız ruından ıonra eaat ikiye kadar gelmiye
patron .. Allah bize yardım etti de bugün cek olursak o zaman Jerhal abnıza at
bleden papazı getirmeğe giden muha- layınız. Sağınıza aolunuza bakmadan 
fızın vazifeaini bizim eski dostumuz Ro- doğruca Franaaya dönünüz .. Mösyö Şö-

neğini takip etti ve o da uykuya daldı. Dedi. - Rozarj ı.. zarj görüyor.. valye dö Ruhanın yanına gidiniz ve ona 
Eıteşi ıabah pfakla beraber uykudan - Kimi} Faribol da dini derhal helindeki kı· F aribol köpürdü.. patronum Mösyö F arihol ile benim Pin· 

kalkan lvon tekrar Monsenyör Luinin - Birazdan görürsünüz.. lıncına götürerek homurdandı: - Yinemi papaz} yerol kaleainJe posteltimizi bıraktığımızı, 
kapatıldığı kulenin civarına koşmak is- Faribol odanın bir köteıine oturmuı, - Rozarj! .. - Evet .. Yine papaz patron.. Monsenyör Lui uiruna can verdiğimizi 
tedi. Fakat ondan daha erken uyanmıı sinirleniyordu. Mietufle ise hemen Faribol~n yanına Mistufle, Fariboldan lvona döndü: söyleyiniz ..• 

Dedi. Seai titriyor, bir borudan çıkat 
gibi boiult boğuk çıkıyordu. 
Adamın hu garip itikadına gülmekten 

kendimi alamamııbm. Fakat ben o vak· 
te kadar ahalisinden hiç birisinde ne böy
le bir işaret görmüş, ne de Buhu-Buhı> 
anahtarı diye bir fey iıitmiıtim. Onufl 
için adamın müthiş korkuıu ve bu ears• 
rengiz tavırlan karıısında hüıbütün ınc:• 
raka düşmüıtüm ... 

Miras 
haklarını 

Bilmek istiyenlere 
Eski ve yeni kanunlara göre 111İ· 

raa haklarını bilmek iıtiyenlerill 
ikinci Beyler sokağında T aflaır 
gazinosunun üıt katında (Mira• 
hesaplar mutahasaısı Enver Ku • 
takçı) levhalı yazıhaneye mutla-

olan Mistufle: 1 lvon, masanın haıında düfiinüyordu. koımuştu., 
- Mndmoul. Dedi. Size busahah ora- Mistufü: ise pençerenin kenarına da- - Patron .• Patron .• Dedi, Allah aşkı-

- Madmazel.. Dedi, Şövalye dö Ru
banın bize verdiği atlar P.inyeTOI 'banınd' 
aK, I - vu uıu a.a.'r"" AW"'&J ........ -n -

ka müracaatla haklarını kaybet • 
._. __ .1.D~ej~I • muh f'!ft'!m ia 1Abi 

rd , l için iki y vacıptir. Hın hatkı koru 
tı ıçın- l(aiiligmn getırtnmıştır. .. 

nc.&\,.&U°:ıC•-• ••• -J - ..,-

'lmektedir • 
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Fleeı 8treet ... 
Londranın "Babıalisi~, 
alnız ingilterenin değil, bazan bütün dünyanın 

umumi e'karı Londradaki bu cad· 
deden idare edilir-

u 
YENi ASIR 

P 'k .............. . 
ratl .............. . 
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- HER GÜN BiR REÇE"TE -

** 1 

IZMIR SiCiLi TiCARET ME -
MURLU(lUNDAN: 

(Süleyman Karacasulu) tica
ret unvanile lzmirde mimar ke • 
malettin caddesinde 31 numaralı 
mağazada yerli mallar üzerine ti
caret eden Süleyman Karacasu • 
lunun İfbu ticaret unvanı ve Nuri 
K.aracasuluya verdiği temıil ve • Yazan C. öder 
kiletnameıi ticaret kanunu hü • 
kümlerine aöre sicilin 2439 nwna-

Bronz temizliği rasma kayt ve tescil edildiği ilan 
II - 1 ... kısım keu.ap olunur. 

Zayi 
İzmir belediyesinden alını• ol

duğum 1155 sayılı otomobil kul
lanma ehliyetnamemi zayi eyle • 
dim. Yenisini alacağımdan ekiıi
nin hükmü olmadığını bildiririm. 

2 nci kordon No. 124 ileri ga
raj ustabatısı Muhsin Kut. 

413 (276) 

SAHIPE7 

Zayi Ehliyetname 
lzmir belediyesinde 1725 sayı

da kayıtlı toför ehliyetnamemi za
yi ettim. Y eniıini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadığını ilin ey. 
lerim • 

İzmir selvili mescit topan boca 
sokak no. 15 Şoför Esat Mildöner 

409 (278) 

Noye Zürlter Saytung'dan : 2 - 3 kısım su 1 · · ·ı· t. t ı -
f ak 1 d h b. k zmır ıncı ı ıcare memur ugu aleyhine açtıg-ım ve aracag-ım bı"l- GAYRl MENKUL AÇIK AR. Londra scyrüse er ve rnün a atının 1 Amerika müstesna, a a ır ço · mem- Bu karı~ıkla cisim silinir.. h F T "k · ::r 

v d resmi mü rü ve • enı ımzası. umum davalardan ve nizalı ve nİ· TIRMA 1LANI: iki ph daman sayılan limanla Taymia lcketlerle birlikte uzak şuk dogru an III - Zamanla mavi. ye.nı renk al- l V k"I tn me h J I IZMIR iCRA MEMURL 
Fi S 1 d k 1 U k r e a e a zasız er tür ü mese elerden o"'tü... U . nrasında cet treet adında bir cadde doğruya Reutersin e in e a mıştı. za mış bronzları, koyu amonyakla silmek 

vardır. lngiltere umumi efkan, işte bul şark ile cenubi Amerika sahası. haliı kafidir. 6-2-939 bin dokuz yüz otuz do- rü Türkiye Cümhuriyeti mahke. (;UNDAN: Dosya No: 39-118 
dd d h 1 k 1 b d 1 ak · ı kuz vılı •ubat avının altıncı salı melerinin ve meclislen"nı·n, alel. lzmirde nafıa ikinci dereced• ca e e azır anma ta, cihan tarihi bu- münazaa ı ir mcs e o ar ıı1ans ar ara- IV - 60 gram nişadır bit litre sirkede " T " ... 

d zıl k l k d. gu·'nü saat on buçuk raddelerinde umum resmi ve hususi daire ve borçlu mehmet fikri borcuna mu-ra a ya mn tadır ve yapılmaktadır. sında görüşü me te ır. eritilmek suretiyle hazırlanan mahlw i"i 
A 1 h 1 k d.. " ben a-gv ıva mühür ve imzasını mücnseselerinin ve komisyonları· kabil alacaklı namına İpotek edil-rn anndaki rekabet mücadelesi ne ka· Reuterııin er mem e ette ve unyanın bir temiz.leme suyu olabilir. r- " 

dar büyük olursa olsun, en can alacak tekmil büyük şehirlerinde mümessilleri y _ 1 litre sirke koyan Türkiye Cümhuriyeti J,a • nın her bir kısım ve derecesinde diği İzmir tapusunun 47 defter 
bir anda, onlar bir tefekkür, ve bir dava vardır. Yabancı memleketlerde, mesela 15 gr. nişadır nunlarının bah,ettiği salahiyetle· her türlü kanuni ııfat ve yollarla 181 sahife 59 partiye 375 adada 

d · B ı· d d" t R d ·k· ri haiz İzmir ikinci noteri Meh- muhakeme, muhasama ve müra. 28 parselde ve fettah mahalleain-etrafında bir tek insan gibi konuşmakta- Pariste ört, er ın e or • oma a ı ı, 15 gr. tuz 
k d k il d ~ met Emin Erener vekili Raif Gi • f aalarda bulunmag-a, teblig- ve te- de kaba sog-an ıokagv ında 3/3 nu-dırlar. Şanghayda altı, Nevyor ta a u an ıgı 15 gr. amonyak 

b 1 k R ray, lzmirde Saman iskelesinde belluğa. ahzu kabze, sulhu ibra- maralı ve 1500 lira kıymetli ev. lngiltere gibi bir memleket için, dik- sekiz memuriyle ir İ ·te euters ajansı- Bu mahlul bronz üzerine bir fırça ile l h 
buldanlı oğ u anındaki huıusi ya, tahkime, kabul ve feragati da- Tarihi ilandan itibaren 30 gün kate çok pyan olan bu gönülden gelme nın maa lı memur sayısı 1,000 kişiyi bul- sürülür. Kuruduktan sonra ovulur. Şa- d • • · b d k 
daire e ıf ımın a,ın a i en yanı- vaya. protesto çekmeğe, cevap müddetle açık artırmaya çıkarıl-Cli iplin, bilhassa Simpson meselesinde maktadır. yet leke varsa ameliye tekrar edilir. I 1 · d 

T ma ge en: zmır e yeni manifa. vermeğe, ihtiyati tedbir ve icrai mıtbr. Talip olanların kıymeti kendini bütün cihnna tanıttı. Bir memlc- Yabancı memleketlerde, ( aymis) Bronz temizliği i<'İn dig~er tertipler : d 
~ turacılar çartısın a mimar Kema- hacizler konulmasını ve kaldırıl- muhammenenin %7buçuju niabe. ketin mUkadderab bnhüı mevzuu oldui:>"U ile Mançcster Guardian gazetelerinin in- VI - 2 gr. ncide oksalike d 

lettin caddesin e 37numaralı mü- maıını iıtemeie, her türlü icra ta- tinde pey akçası veya milli ban. bir anda, serbest matbuatın d.a bütiin giliz matbuatını temsil etmekte olduğu 8 gr. ni.,_.•dır • k d k ) 
r- essesenın üst atın a icrayı tica- İp erini yapmag-a, icra ve ı"fl~· kanın teminat mektubu vermeleri :ı_ d k ıı· f d" kanaati vardır. Halbuki, İngiliz halkının 25 gr. sirke .... 

11:u ret ve uvvetini mi 1 men aat ve a- ret eden ve mahalli mezkiirda mu- kanununun fÜmülüne dahil ve ic- ve artırma 17-3-39 tarihine tea.: 
vaya tahsis edebilecegv i realist. ideoloji büyük yığını için ne c: Taymis> İn ve ne VII 32 gr. Asit nitrik 1 b ld A il 

kim o up u anın rap yas ma- ra safhalarına ait her türlü itleri düf eden cuma günü saat 14 de, r•rp••malannda en kuvvetli bir silahtır. de cMançester Guardian> ın bir ehemmi- 1 gr. Şap h il • f . 'il" d uk b d ·rec1 M 
r- ~ a esı nu us sıcı atın a m ay- a-örüp itirmeğe, phit dinlemeğe aı e icra olunacaktır. Üfle -
Zira, gazetelerin otoriter olarak idare yeti vardır. 125 gr. su yet ve Hüseyin Karacasulu ile ve dinletmeğe, yemin teklif veya rilere ait bu buauıun daireye ta • 
Cdl·ımes"ı yu··xu··nd•n, asıl ciddi ve tehlikeli 1785 de kurulmuş olan c:Taymis:t in •u••••ao•••••••••••••••••••••H••••••••• K 1 d 

~ : p tik b'l ·1 ·· • Ommü aracasu u an 1335 yılın- red etmeğe, hulasa hüküm ve ka- lik olunan açık artırma •• ...... ame-andan evvel yorgun düşen ve matbuatına tirajı 192,000 olduğu halde, mesela Lord : c ra ı gı er » sutunuınuza : r- ••• 
B b k (D I' Ek ) . 2 329 ; ait sual sonnnk istiycn okurları- : da Buldanda doğduğunu söyliyen rarlar katiyet kesbedinceye kadar ıini 30-2-39 tarihinden itibaren 

karşı inancını kaybeden bir millet, lngil- aever roo un ey 
1 

spres ı ' - • : fotografı yapı.ık Süleyman Kara- iktiza eden takipleri yapmag-a, okuyabilir. Hakları tapu sicilli ile 
teredckı. g'ıbı' b"ır matbu•tın ·ır•Atlanna da- 000, işçilerin gazetesi olan Deyli Herald : mıza (B. C. Öder yine bu sütun- • b " ~ · ı rd k : caıulu ana müracaatla anlataca- her nevi evrakını imzalamag-a, aabit olmıyan İpotekli alacaklılar ha zı'yade mu''temayildir. • 2,000,000 dan fazla ve lngilterenin en : a a cevap verece tir. : !L f d b 

•• •• ••••••••••• ......................... : ğı a-ivi tara ım an reıen bir veki- ica ında bu ıalihiyetlerin bir kıs- ile diğer alacaklıların irtifak hale 
Fleet Street. Yalnı7 Brı·tanya umum"ı büyük pazar gazetesi olan News of the l tn · 1 • t d' t ·1 b k l d ah. 1 · · b h ki b 

~ e amenın yazı masını 11 e ı. mı veya amamı ı e a• a arını a s ıp erının u a arının ve u 
efkarının seferber edilmesi icap ettiği World ise 3. 750,000 basmaktadır. IZMtR BELEDtYESiNDEN: Kendisinin kanuni ehliyetleri haiz tevkil ve azle velhasıl ticari ve hususta faiz ve maıarife dair olan 
znman değil. cihan umumi efkannı sefer· Lö Tan cNev York Times> (Nüyork 1:ilkilik ~~~ •.~yılı ·~~akta Ha. olduğunu anladım. lzmirde mem- idari umur ve muamelitımın istil- iddialarını evrakı müıbitelerile 
her etmek icap edince de, topyekun harp Tayms) yahut 1933 yılına kadar Frank- tunıye camn onunden ıtıbaren 36 duhiye mahallesinin Kandiyeli zam ettirdiği kiffei muamelat ve 20 gün içinde icra dairesine bil. 
İçin mwıttam bir silahtır. Çünkü, Lond- furtler Saytungun olduğu gibi, Tayrn~ de metre boyda yaptınlacak kanali- sokağında 15 numaralı evde otu- kanuni merasimi beni temsilen jfa dirmeleri akıi halde haklan tapu 
ra. haberleri için enternasyonal büyük hususi ellerde bulunan, fakat, yan resmi zaayon b~ miihendiılikten Ücret- ran Hamza Atalan ve lzmirde Ha- ve ikmal eve dilediii yerlerden sicilli ile ıabit olmadıkça aatı, 
bir pazar olduğu gibi, dünya telgraf knb- karakteri olan bir gazetedir: bu gazete, siz olarak ted~rik ~dilecek kqif tay caddesinde 30 numaralı evde nam ve hesabıma gayri menkul bedelinin paylatmaaından hariç 
losu nğının Cla düğüm noktllSldır. bilhssa d~ politikada bu yan rC!lmi ka- fC fartnamelerı veçhıle açık eksilt- oturan Muıtaf a oğlu Enver Hügül isticarına veya gayri menkulleri • kalacakları ve tayin edilen za. 

Haber yollan dört büyüle ajan'ın elin- rekterlerini cöstermektedir ki. onun kud- meye ~onulm~ftur. . de f&hit ve muarrif sıfatiyle hazır mi kiraya vermeğe, konturatola· manda artırma bedeli gayri men· 
ttc bulunmaktadır: bunlar, Reuters, reri, yüksek bir tirajda değil okuyucu ~etıf bedelı (212) lıradır. Iha. bulunuyorlardı. Bu fahitlerin fe- rını yapmağa, imzalamağa, devir, kulün % 75 tini bulmadığı takdir· 
Prea Auociation, E:xchange telgraf Co. yığınlanna karşı istiklalini muhafaza et- lC$ı de !4-2-939 salı günü saat 16- hadete mani bir halleri olmadığı temdit ve tecdit veya feshi akte de en son artıranın taahhüdü baki 
Central Newsdir. mesindedir. dadı~. • sorularak anlatıldı. Bunun üzeri- ve müteferri itlerini bitirmeğe, ve kalmak üzere artırmanın 15 lfÜn 

Bunlann arasında, Press Asaociation Tayms, Lord Northcliffin mali hüküm- trırak edecekler 1~ lıra 90 ku- ne mumaileyh söz alarak dedi ki: her suretle beni temailen icrayı daha temdit edilmek suretile ı. 
ile sıkı bir surette münasebeti olan Reu- ranlığı altında bulunduğu ve onun tam- -:1fıuk m~vakkat te.mınat makbu- (lzmir mimar Kemalettin cadde. mumaeleye izinli olmak üzere 4-939 tarihine tesadüf eden cu. 
tersin liderlik ettiğine ıüphe yoktur. Reu- fından modernlerştirildiği ( 1908-192 2) zıyle encumcne gelırler. sinde 37numaralı müessesenin üıt amucam Nuri Karacuuluyu vekil marteıi günü saat 14 de, aayri 
ten ajansı, 1847 de Paul Jilius adında giinlerde bile yüksek kültür standardını 9-10-ll-l2 266) katında kain (Süleyman Karaca- nıup ve tayin eyledim. Dedi ve sö- menkul en çok artırana ihale edi-
genç bir banka memuru tarafından Al- ve politik istiklnlini, (hatta bizzat kendi Basmahane civarında yapbnlacak ıulu) ünvanı müseccelini ta.ayan zünü bitirdi.) Verilen bu takriri lecektir. Şu kadar ki bu artırma-
manynnın Achen ıehrinde kurulmuştur. efendisine karıı bile) müdafaa etmiştir. hal santral binası için 3 adet tecrübe mağazamın mevzuu muamelatına ben yeminli Noter vekili bir nüı- da yine % 75 •ini bulmadığı tak
Maamafih, bir müddet sonra, yani 1851 Lord Northdiffin ölümünden sonra, bu kazığı ile bir açık sondaj yaptırılma- dahil bilumum İfleri fodvirc, ve ha olarak tanzim ettim ve muh. dirde satıf 2280 numaralı kanun 
Cle, Reuters, ajans işlerini Londraya nnk- gazetenin hisse ekseriyeti, c: Times> in es- 11 bq mühendislikten Ücretsiz olarak ticaret sicilindeki i'lerimi yapma· teviyatını kendisine yüksek sesle mucibince tecile tabi tutulacak • 
letmi§tir. Cihan hnrbında, Reuters his-- ki sahiplerinin çocuklan olan binbaşı J. alınacak 10501iralık ke§if ve §8rtna- ğa ve peşin veya kredi ile alım ve okudum ve mealilli anlatbm. Ar- tır. 
•)elerinin yabancı sermayedarların eline J. Astor've John Walter taranndnn satın meleri veçhile açık eksiltmeye kon- satımı temin ve İcraya, bedelleri- zuaunun tamamen iıteCliii gibi ya- Satıf pqin para iledir. Mal be
clüşmek tehlikesi baıı göstermiştir. Bugiin alınmıştır. Şimdi, be~ mutemet, bu gue· muıtur. ihalesi 14. 2. 939 salı günü n~ tahsil ve itaya, umuru ticari· zıldığını tasdik etmesi üzerine bu de!i alınmadan teılim edilemez. 
olduğu gibi, 0 tehlike de bu ajansın ba- tenin ananesini ve politik istiklalini mu- ~at 16 dadır. lttirak. edecekler :78 yemden mütevellit olarak namü vekaletname afağııını hepimiz Mal bedeli verilmez iıe ihale ka
şında bulunan Sir Roderick Jones Reu- hafoza etmesi hususlarını nezaretleri al- !in 75 •. kuruıluk. temmat makbuzu hesabıma borçlanmaya veya kefa. İmza ettik ve mühürledik. Bin do- rarı feıh edilir. Ve kendinden eY· 
terııin bütün hisselerini satın alarak, mü- tında bulundurmaktadırlar. Bu mute· ıle encumene gelırler. le;tte bulunmağa, alım satım be • kuz yüz otuz dokuz yılı Şubat ayı- vel en yüksek teklifte bulunan 
csseseyi bir komandit şirket yapmı~tır. metler heyeti. lngilterenin en büyük ha- 271 29, 7, 10 300 (201) d~llerini tahsil ve itaya ve banka- nın altıncı pazartesi günü. kimse arz etmif olduğu bedeli ile 
1925 de yapılan şirket mukavelesinin kimi olan Olcsford direktörü, akademi Kar§ıyaka 1877 Myıh sokak başın- larla müesaesat ve bilumum ha. 6-2-939 almaia razı oluraa ona ihale edilir 
hükümlerine göre, Sir Roderick öldüğü ba~kanı, cacrleri tetkik enstitüsü başkanı, dan lağım tetkilabnın bulunduğu kiki ve hükmi fahıslarla olan mü- o da razı olmaz veya bulunmazsa 
veya idare meclisi reisliğinden çekildiği lngilterc devlet idare meclisi reislerinden 1693 sayılı aok~a kadar mecra ya- nasebetlerimi temin ve idameye, Genel ıayı: 17859 icra dairesince hemen 15 sün 
takdirde ajans Britanya adalarında mürekkeptir. Hükümet, cTimeıı• gaze· pılmuı ifi b~ mühendislikten ücret- ticari ve örfi usullerle istikraz ak- Özel aayı: 12-167 müddetle artırmaya çıkarılın Bu 
çıkan ga~eteleri~ müşterek ajansına, yani tesine, diğer gazetelerden evvel haberle- siz olarak tedarik edilecek kqif ve tine, esham ve tahvilat üzerine ltbu vekaletname suretinin da- artırmaya ali.kari "t.rlara tebliğe 
Press Association adındaki ajansa oto· rini vermek suretiyle yardımda bulun- tarbıamesi veçhile açık eksiltmeye avans çekmeğe, bu itlere müteal- irede ıaldı 6-2-939 tarih ve 17751 hacet olmayıp yalnız ili.nla ikti-

kt fabt d v d d w ı konulmu•tur. lik her türlü muameleleri ve mat· genel aayılı aslına uyoun oldug-u fa olunarak en son artırana ihale matik olarak intikal edecektir. Reuters ma a, ogru an ogruya para i e ":t •-

.. h t t kt d 0 G Kqif bedeli 1139 lira 20 ._ ___ o- luplu ve zimmetli banka muame- tasdik kılındı. Bin dokuz yüz otuz edilerek her iki halde birinci iha-nfonsının ayn hissesi Sir Roderickin ya· muza are e meme e ır. azetenin eko. ıuu ~ 

nsı da formel olarak Press Associati- nomik temellerini ilan kısmı teşkil etmek- lup ihalesi 14. 2. 39 aa'lı gÜnÜ saat litını yapmağa, mukavelenamele- dokuz yılı tubat ayının yedinci le edilen kimse iki ihale arasında. 
onundur. tedir: bu gazetedeki mali ilanlar, diğer 16 dadv. iıtirak edecekler 66 liralık ri, bordrolan ve sair her nevi ev- Sah günü. 7-2-939 ki farktan ve diğer zararlardan 

l d _,._ l d k kurn•luk temm· at makbuzu ı"le encu·· - rak ve ıenedat ve kuyudu imzala- lzmir ikinci noteri M.Emin Ere- mesul oldug-u ve tapu harcının L -. R . 1_. • • • gazete er ea:i er en i i misli fazladır. -.,. ue-
Sır odencıun cmrınde. Avrupa ıçın mene gelirler. mağa, namü hesabıma, çek, poli- ner vekili Raif Giray ımzası ve lediye ve vakıf icarının ve% 2 bu-

._ • L d . 1. Afrik M Ancak. yukanda lafı geçen beş mute- • h • ... • ··h •• k 
mer"'ezı, on ra: §ıma ı a, ısır. . .. . . . 29, 7, 10, 12 316 (218) ça ve ıaır e. mre. mu arrer t. ıca.rı resmı mu ru çu dellaliyenin mütteriye ait ol-s d t k . . K h. b" medın en muhım vazıfelerı, c:Tayms> his- Bah 1 k d b 1 412 ( ) u an ve ora şar ıçın a ıre, cenu ı . . . ribaba parkından g-i..tlmek senet er et.• .esme,. un.arı ım.za- 277 duğu iliın olunur. 410 (281) 

t Af .k . . Ca H' d. se senetlerının yenı ellere devir edilişini -T- • bed il ah l 
ve or a rı a ıçın, petown; ın ıs- ve Halil Rif at pqa caddesinden lnö- ya, e er.ın.ı t ıı ve ıt.• ya,• ıca·. 

Ef . . . . B b •ılcı bir surette kontrol etmektir. Bu ted- b d b b d t t 
tan, b" gan~~taAn ve .c~vnnŞ ıçınh omA ay; bir neticesinde c:Taymn lngiliz gazete nü caddesindeki Jiğıma bağlanmak ın a U gı ı sene a ı ıcarıyeyı 
cenu ı pru sya ıçın ang ay; vua- . .. .. . üzere 70 metre boyunda )ilcnm yap- ka~ul, .ademi kabul veya .a.demi 
t 1 Y . Z 1 d b' ... ı_ k tröatunun çok kuvvetlı olan cazibesinden I -· t d 1 l d ura ya, cnı _e an a ve uyu"' o yanua .. tın masa iti bat mühendislikten üc- e ıyeııne, a e umum evaırı reı-
. . S'd . 1• b• A 'k kurtulmaktadır. Trostle§meye karşı ceko- . ed · d ·· l t t 1 f 
ıçın ı ney; tıma ı ve cenu ı men a . . retaız t arik edilecek k-if ve ....... mıye e ve ezcum e pos a,. e gra 
•1 d" d'v k I . . k • nomısh ıle cSpectator:ı> da aynı tedbir- . -~ ~ • t l f d l t d r oll rı 
ı e unyanın ıger ısım an ıçın mer e'Zı l . 1 l d namesı veçhilc açık eksiltmeye ko- ve I~ e onl v~ l ev e .demı ly . ad 
l . . _ .. d erı a mı§ ar ır. im tm 

ondrada olan yedı dırektorlük var ır. nu U§tur. Kqif bedeli 880 lira o- ve ı1!1an ar _1f .~ e ı .. are erın e 
Her memleketin en ehemmiyetli ajans- Britanya matbuatının tröstleşmesi hu lup ihalesi 14 2 39 h ·· ·· saat ve alakalı bılcumle mue11esat ve 

ları ile Reuters, uzun müddetli mukavc- asrın baolangıcında ortaya çıkmıştır ki. 16 dadar. l§tir~ ~decer.cr ı:;;;n~ra 45 ~akam~ttak~ itleri~i t~ip ve ne. 
leler yapmıştır. Bu ajanslann vermekte küçük ve orta hnlli müesseseleri yutmak muvakkat teminat makb ile n- bcelendırmege, bu ıtlerın yapıl • 
·•lduklan bütün haberler, evveli. o mem· hususunda her hangi bir endüstriden da- cümene gelirler uzu e maıı sıraaında iktiza eden her tür. 
ı ·· ·ı· · ha korkunç hareket etnıi tir. Filhakika 29 • lü evrak ve senetleri ve makbuz ekette bulunan Rcuters mumessı ının , 7, 10. 12 317 (219) . _ • 
elinden geçtikten onra Londraya gel- Britanya matbuatı, iş alnn 80,000 kişiyi, ları ımzalamaga, emteanın sevk 
mektcdir. Gelen haberler, Fleet Streette 37,S milyon lngiliz lirası safi geleri ile, !!1911illll~Cll!&l'!lJ.."12~:il!R!&\i2~2'J 'UP.%D2J"AD•lllfl ve nakline, teslim ve tesellüm mu· 
Yeniden gözden geçirilmekte ve iki yol- gemi inşaııtı, demir Ye çelik f"r.düst~i5ini Muayenehane nakli amelelerini yaptırmaia ve bil. 
dan tevzi edilmektedir. Birinci yoldan de geçen en büyük endüstrilerden biri;iir. D cümle ticari iflerinin ifasına mü-

8 d .. t • azza l Al• R• tevakkıf kaAffeı· huıuıab mutlak Britanya matbuatına, ikinci yoldan da u en us rıye mu m ııermaye er yatı· r. 1 ıza 
P 1 t ve vasi ıalihiyetlerle ifa ve ı"kma. ress Associationun lngiltereye ait seçme rı mıf ır. 

Lo d S th d (E k.d M J s le ve icabında namü hesabıma her haberiyle birlikte, tekrar dünyanın dört r ou woo ·1 1 en r. · · a a 
El ) D ·ı H ld h. ti · u l · nevi 0 ayri menkul malları mu··na· bucağına !levkedilmektedir. ikinci yol- iaı , c aı y era • ın llllC sene en- • 

dan ~vkedilen bu haberler, kısmen Reu- nin yÜzde 5 1 ini Odhams grubu için 1929 n en ıip aöreceii yerlerden teferruğa 
d . . . ve bedellerini vermeg-e, ta1-ı'rle. tersin kısmen de haberi getire.n organi- da satın al ığı zaman, gazetenın tıra11 &r 

b. ·ı d ·k· ·ı k Doğum ve Cerr<!hi Kadın rini iıtimaa, uhteme tapu ıicı'lle. :ıasyonun adiyle neşredilmektedir. ır mı yon an ı ı mı yona çı arıncaya 

1• ı· h hastalıkları Operatörü rini yaptırmaaa, gerek bu suretle Diğer taraftan dünyanın finans rner- kadar 2,000.000 ingi ız ırası arcamış • 
•- k ı k k 1 - KestelU cadd 1 d tasarrufuma geçecek, gerek·· ha-"l!Zİ sayılan Londranın kuvvetini, kı~men olduğu Fleet Streette u a tan u aga es n e• I """' 

Kum ve Çakıl münakasası 
İzmir İncir ve Uziim Tarım Satı, kooperatll· 
lerl BlrllAinden : 

1 - Manisada in4& ebnekte olduğumuz prap fabrikan ikinci lama 
O.ah için 1000 metre mikib çakıl ve 1 ()()() metre mikib kum açds 
eksiltme suretiyle aatm ahnacaktır. 

2 - ihale tarihi 16 •ubat perıembe günü saat 16 dadır. ihale Tanm 
Satı, kooperatifi deposunda yapdacaktar. 
· 3 - Muvakkat teminat kum için 105 ve çakıl için 112 buçuk lira
dır. 

4 - Şartname Birlik merkezinde veya Manisa kooperatif depoeun
da görülebilir. 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğün
den: 
Camalh tuzlası için muhtelif ebadda 7000 kilo U. 2816 kilo lama 

demirile 30410 kilo saç levha pazarlıkla aabn ahnecaktv. 
Muhammen bedel tutan 6533,54 muvakkat teminatı 490,02 lira

cLr. isteklilerin 20. 2. 39 günü saat 15 ele bat müclürlüiümüzdeki ko-
misyona gelmeleri ilin olunur. 417 b b ,,1 .____ ini en tasarrufumda bulunan veya u organizasyonu elinde tutmakta. ona fısıldanmaktadır. Tabii, bu dev gi i ga- ~ene~s b d 

i . . unM~u~h~gi~~Paı•m•m••-~----------•••••••••• İatilcamet vermektedir: yabancı kambiyo zetelerin kazandıkları her yüz bin okuyu- B RJNCJ KORDONDA l 
ve ıuret e tasarrufuma geçecek ~aharn ve tahvillerde Londranın yapmak- cunun arkasınd" bir veya bir çok gaze- 2'ayyare sineması CI• olan gayri menkul mallarımı top-

ta. olduğu spcku"'la" .von. dünyanın en uzak tenin mezarı bulunmaktadır. ··--nda 222 n--ralı t 
b -J .,._..-. _.._ an veya ayrı ayrı münasip göre-

~r Yerindeki bir hadiseyi, herhagi bir Londradaki planlı ekonomi birliğinin ltaneye yalıında nalı- ceği bedel ve tartlarla ba,kaları-
l>ıy ~a rnerkezinden evvel haber almakta neşretmiş olduğu fc-vkıı.lade mükemmel ledecefıtlr. n~ satmağa, bedellerini almağa, 
~na B<>rc vaziyetini tayin etmektedir. Fa- bir rapordan, Report on the British Press, S TELEFON: 296 7 ( 31 ) aat oldukları tapu memur ve ıicil 
t:t· asıl rnühim olan cihet, yalnız lngil- publ. by P. E. P. 19 38 bugün Britanya muhafızlıkları huzurunda ferağ 
k tel rnathualının değil yabancı memle- matbuatınıı hakim olan be§ altı aileye ait takrir ini vermeğe, ferağ ve tef er-

et er matbuat d ' 'h h"d" l . ·ı sırrı meydana çıkarmağa çalı~tık, fakat her sabah 13,000,000 nüsha gazete çık- w d "k • ·· .. ının a cı an a ıse enn rug sırasın a ı tıza eden Ler tür-
eoruşlcri Üzer· d R . "fu bunda tamamiyle muvaffak olmadık. maktadır. Bunun hemen hemen 11 mil- l ·· J 1 • "f h . ın e eutersın nu zunu u muame e erı ı a ve er nevi ev-
Renış ölçüde k il d Çünkü Britnnya gnzete endüstrisinde yonu, l.ord Beaverbrookun Daily rak ve kayıtlara ve tapu ıicilleri-
11irli ol u anması, son erece te- ' ' ,. . . . l 1 k I'."_ L d R th . D ·ı M ·ı 

ınası keyf· .d. B k hisse ekscriyetıyle hakimıyetı e e ama ı:.xpresa, or o crmereın aı Y aı ne imza etmeie ve yukarıda ya-
ctrafında R ıyetı ır. u son no ta k k k b. d" d ile Daily Mirror, Daily Sketch ile Dail zılan tı"carAı ve ı·dar"ı muamelelerle • euters ile t . d ) ti . meselesi ço arışı ır ava ır. 
l\Jansl~rı o orıter ev e erın ' .. k"· D h B k d 1 . M . • h 
b. " ar sında 1933 d b . b .. "k Britanyalılnr gazeteye çok duş un espatc • erry ar eş erın omıng ıaır ci etlerden dolayı timdiye 

ır mücad l en erı uyu · P O ·ı H ld N Ch · l k d 1 L <Iar d" e eye girişilmiştir. O tnrihe ka- kimselerdir: her yüz aıle, 95 sabah gaze- ost, aı Y era , ews ronıc e, a ara eynime açılmıf ve bundan 
la ' unya, Reutcrs, hava v W lf . tesi 5 7 akşam gazetesi ve 130 pazar gü- adındaki gazetelerin payına düşmektedir. sonra açılacak yahut her banıi 

rı 8
' ııındn t k e 0 &Jans- ' L d 1 ·ı d Bu sekiz aazete b- grubun elindedir. 

l ll .. la .. ~i~m~~d~i~:~·~~~~~~~~-~~··~::n~n~z;e~te~o-kummİıİlial"'ltalıillrrl.lln2lıltlelrellelllllllll•lllll -v ıs, n !\t cenu ı nu <;• "" 

Alsancak 

Sıhhat Evi 
Cerrahi • Dolum ve bulaşık olmı)'an her hastalığı kabul eder ... 

Hususi Hastane 
Birinci Kordonda Karşıyaka ve İzmir körf czine bakan emsalsiz mamaralı 
balkonlu mükemmel salon ve odalar • çok iyi bakım • süktlnet • hasta ziya. 
nti aerhcılt, gece ıündüz her hekime, her hastaya açak.. 

l'iArua 2,S LİRADAN BAŞLAR... 
TELEFON No. H'M .. POSTA KUTUSU No. 3Zl ..• 
TELGRAF ~ust : Al.SANCAK S t H B A T E V l 
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01 h·i er ve ·Fratelli Sperco j Deu sche Le· 
A=~L~ci L~D. Şürekası Vapur Acentası va:ıte Li ie 

-- BiRİNCİ KORDON REES ADRIATICA S. A. Di G. M. B. H. HA BURG 

Urr. dal 

TURKİA vapuru 15 18 Şubat arasın- BİNASI TEL. 2443 NAVİGATİO.N'E ANKARA vapuru 14 şubatta bekle. 
da beklenilmekte olup, Rotterdam, An HULL HATTI ZARA motöril 6/2 tarihinde gelerek niyor. 18 şubata kadar Anvers, Rotter· 
vers ve Hamburg limanları için yük İONİAN vapuru 12 şubat 1939 tarı- Pire Korlu Saranda Brindisi Valona dam, Bremcn ve Hamburg için yük ala. 
alacaktır. hinde Londra, Hull ve Anversten gelip Gravusa Spalato Zara Fiume Brindisı caktır. 
Gl!.'RMANİA vapuru şubat nihayetin- yUk çıkarncak ve ayni zamanda Hull Trieste ve Vcnediğe hareket eder. ARTA vapuru 28 şubatta bekleniyor 

de beklenilmekte o~up, Ro~t~rda:~· için yük alacaktır. GRİMANİ 7/2 tarihinde gelerek Pat- 4 maı:a kadar An~c.rs, ~otterdam, Bre-
Hamburg ve Anversa lımanlnrı ıçın yuk LO:fln>RA HATI'I : mos Leros Rndos Brindisi Bari Trieste men 'We Ham bur~ ıçın l ilk alacaktır. 
alacaktır. ADJUTANT vapuru 15 şubatta gelip ve Venediğe hareket eder. TA HL İ Y E: . -*- Londra için yük alacaktır. LERO motörü 9/2 de gelerek Leros ACHİA vapuru 16 şubatta bc~cnıyor. 

BALKAN1"..,AB ARASI LİVERPOOL HATTI Rodos Brindisi Bari Tricste ve Venedi- Haınburg'. Bremen ve Anvers lımanla 
RATTI tAN bamul · · ğe hareket eder nndan yük çıkaracaktır. ALG ER vapurunun esını · 

ZETSKA PLOVİDB A. İstanbulda aktarma ederek Denizbank -- AMERJIV -A...,-E~Poar 
D. KOTO Dumlupınar vapuru ile İzmire gelmiş- ROY ALE NEERLAN n u,, n A 

tir. DAISE KUMPANYASI LİNİE~ 
eutsclıe Levante·L~~le HERMES vapuru 3/2 tarihinde gele- EXAMELİA va uru !NCbatta bekfo. 

,.. ANVE.RS vapuru 7/2/939 tarihinde rek Burgas Vama ve Köstcnce limanla- . . ~ .. şu 
(( l!., O V C E N )) Haınburg Bremcn ve Anversten gelip rına hareket edecektir. ıuyor. Nevyork ıçın yük alacaktır. 

Lüks vapuru 26 şubntta saat (8) dt yük çıkaracak.. AGAMEMNON vapuru 612 tarihinde EXCHANGE v\)puru 27 şubatta bek· 
beklenilmekte olup, saat 16 da Constnn- b ki k 1 R d lcniyor. Ne\•york için yük alacaktır. 

lim l . h 1 _.] e enme ·te o up .ottcr am_ Aıns. ter. • DEN uoR KE MJDDEL· 1.a ve Vama · an an içın are .:et \,."\le- ~S~~! n r. dam ve Hamburg lımanlan ıçın yUk 
cektir. T. B o alarak hareket edecektir. HAVSLINIJE, OSLO 

ı .. OV C EN v E -*- BAYARD vopuru 10 şubata doğru İs· 
Lüks 'apuru 5 marttn saat 16 da v k d · n· N ı· ,.v svE~ Jll' A ORJEu,..E •ı. en eny~.. ıeppe '\'C orv~ umum l 

bckl nilmektc olup, 6 martta saat 8 ~ .v ~ n B &1 manları ıçın hareket edecektır. 
de İzmirden hareket cdect:!ktir. Pire, Uverpoo ve NİEN KUM'PAHY ASI --

--

1 

Korfu, Adriyatik limanları ve Trieste l~sgov hatt fSA vapuru 10 2 tarihinde beklen· SERViCE MARJ'J'JME 
icın yolcu ' yük alacaktır. • • • • • • • • • • • mektc olup Rotterdam Hamburg İskan- OUMAİH 

r il İ ed • ~tes ovantes BOTHNİA vapuru 17 şubat tarihinde dinavya ve BaJtık limanları için yük BUCAREST 
İ e nıuhakkak .~a >ah ve akş in 11er lI.:i e ead. g<'lip Liverpool \e Glasgov için yük alarak hareket edecektir. DUROSTOR vnpuru 10 şubafü 

t l PRİNCE DE LİEGE vapuru şubat alacaktır. . bekleniyor. Köstence için yük alacak· 

Y.011tıelrtD ı .. on ra ı r'.··a t .. na " .1 . . .d da hckl .1 k FERN LINE ,__ tır 
_ , • ı ,., , ~ nı ınyeti mart ıptı asın cnı me te , ~ ATTI · · 

F.'::.,~~~~QJ~~~.:...füruı:;.ı=Sfu...-w..~=----""'-""- ,._,....-,.:.---.~ ohıp Nevyork için yük alacaktır. NI~VYORIC H .... 12 b i SERVi E MARl2'İME JOHHS'l'ON WARREB 
_ • . FERNMOOR motonı şu at tar - R • K I 

Gere'~ vapurların muvnsalqt tarihleri, h" d N 1 t gn}'p "k ık k oumaın umpanyası f, NİES L'l'D. 

Yeni Sene Hediyesi 
Erkek mi?.. Dişi nıi? .•.• 

Eczacı Kemal K. Aktaş ne tuhaftır .••. 

«Zümrüt damlasrn kolonyasını,«Maskülen .- .. Erkek» «~erainen -
Diti» diye iki cinı koku üzerine yapmış. Hılal cczanesmclen zev-
kinize göre koku seçiniz. 

Beyhude ıstırab çekn1eyin 

G R j P İ N Kullanın 
SOiak al81•111J, nezle Jurıkbk, lriPı bat, d'! ve 
sinir a~ romatizma sancıları için rakipsiz 

de•a GR!PiRDbL 

Bu karışık havalarda 
yanınızdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz__:__j 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
İSİM VE MARKAYA DİKKAT- TAKLİTLE· 

RİNDEN SAKININIZ-

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
. lzmir mal sandıimdan maat alan mütekait eytam ve eramilin mart, 

-ıısan, mayıa maqlannın tevziab esnasında nufua hüviyet tezkereleri
fe resmi aenedleri aöriilecektir. Binaenaleyh mut cüzdanile beraber . 

ın e evyor r nn "' ı yu ç araca 
gerek vnpur isimleri ve navlunları hak- ve avni zamanda Köstence için yük ala- ALBA JULİA vapuru 23/2 tarihinde JESSMORE vapuru 12 §ubat 939 da 

nda acenta bir teohhüt nltına giremez k · beklenmekte olup Malta Ccno\'a ve Mar- bekleniyor. Burgaz, Varnn ve Köstence 
ca ctır. 'ly liın nl 1 "k al ak li l Daha fazla tafsilat nlmak içfo Birinci Gerek vapurların muvasalat tarihleri, sı a n arın? yo cu ve yu ar man arına yük alacaktır. 

Kordonda 152 numarnda •UMDAL• i.sirnl . ve navlunları hakkında accnta hareket edecektir. Vapurlann hareket tarihleriyle nav-
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir t::~üt altına giremez. Daha fazla İltın~aki -~e~et tarihleriyle navlun- lunlardaki değişikliklerden acenta me-
edilmt>c;i rica olunur. tafsilat almak için T. Bovcn Recs ve Şr. lnrda~ değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 

Telefon: 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon nwnnrasma mUracaat ~:'~~et _kab~ etmez. Daha fazla. taf- Daha faz.la tafsilat ıçın ATATORK 
Telefon : 3171 Accnta edilmesi rica olunur. silat ıçm ikincı Kordonda FRATELLf caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 

SPERCO vapur ncentasına müracaat 7..ee vapur a~tnlı{,'llla mUracaat edll-
edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 

TOPANE 

TERAZiLER 
i'l!İ!L"ı:.IrlEN!N EN BİRİNCİ 2'ERAZİ FABRİKA· 

l1 ~ MA~UL.Awal!Dl ... u .. 'l' AKLİ'f'LERİNDEN 
AWNi Z.. 1·26 (336) 

·r-'J "'. 
~ 
I 
' - <'~ 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK cc7.nncsi laborahmırlarında hazırlanan Ju\•antin saç 

boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen fıri olup saçlara tabii renk
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabii renk iizerine ter
tip edilmiştir. Gayet tabii \'e sabit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter-
lemek hatta denize girmek suretiyle de Eczanelerde ve ı · at - •liiil 

TELEFON : 2004 - 2005 TELEFON : Z007 /2008 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Subat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eyliil, 1 lkincitepin 

t ar i b l eri n d e ç eki 1 e c ek l i r. 

~-w İkramiyeleri: u27.zz7z7r/.7.31'2.'Z?..D'~ 
ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 n ıooo liralık ••• s.ooo Lira 
8 » soo liralık ••• 4.000 Ura 

16 n 250 liralık -· 4-000 Lira 
60 H ıoo Urabk ••• 6.ooo Lira 
95 n so liralık··· 4.750 Lira 

250 n 2S liralık ••• 6.2SO Lira 

;~s-· 3~;; 1 
l"cfY.7,J:!llf'1r.ZXD:ZIZZRi'Z7..l'Z7~.Z. ria'J.:r~U~, 

T. lı Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemif olursunuz. 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 
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Bir millet muhaceret ediyor ... 
Nasyonalist kuvvetler Minorka 
Harp gemilerinin işbirliği ile mı -

ıl 
l f 
! f ., " .rf . 

~ ..... 
'L' ..... 
·~, 

Katalonyaıım sukut ed eıı ıehiTlerindeıı biri SipeTlerde teslim olan askerler 
Paris, 9 (A.A) - Deyli Meyi gazete- guldilr. mensup 200 asker kollarını kaldırarak tur. İngilizler tarafından milnhasıran İs-

&inin Berri Avrupaya mahsus nüshasın- 1 - İspanyada muhasamatın derhal teslim olduklarını i§aret ebnişlerdi. panyollar arasında cereyan eden bu mü
da general Frankonun general Miaja ile kesilmesi için Büyük Britanya ve Fran- Bwtlardan beşi Nasyonalist renklerini zakeralın gayesi hakkında hiç bir şey 

ciimhuriyet ordularının terki si!Ah et- sanın tavassutu. ihtiva eden bayraklar sallıyor ve hepsi ifşa edilmemiş olmakla beraber, Minor-
meleri hakkında görüşmüş olduğunu ha- 2 - Demokratik devletlerle Franko- •Yaşasın İspanya, Yaşasın Franko• diye ka adası htiküınet erkıı.ru ile albay San 
ber vermektedir. nun milnasebatı. bağırıyorlardı. Lui erıısındaki müzakerat neticesinde, 

Bu gazete bugünlerde bir mütareke 3 - Yine bu devletlerle İspanyada İspanyol kıtalarının kumandanı Fran- nasyonalistlerin tazylklerinden korkan 
yapılacağını tahmin etmektedir. müdahalede bulunan Fransa ve Alman- sız hudut karakoluna müracaat ederek 450 mtiltecinin İngiliz kruvazörüne alın-

Perpinyan, 9 (A.A) - Frankistlerle yarun milnasebeti. İspanyol arazisini teslim ettiğini resmen dıkları zannedilmektedir. Bwtların ne-
birlikte Fransız hududuna doğru yapı- 4 - Millteciler meselesi; bildirmiştir. Pertüste bulunmakta olan reye naklolunacakları malfun değildir. 
lan ileri hareketine iştirak ebniş olan 
İtalyan kıtaatı dtin akşam general Fran
konun askerlerinin Figuerasa vasıl ol
ması üzerine cepheden geri alınmıştır. 

Paris, 9 (AA) - B. Azana bu sabah 
Cenevreden buraya gelmiştir. 

Perthus, 9 (A.A) - Frankist kıtaat, 
evvelce tahliye edilmiş olan Figuerasa 
doğru süratle ilerliyerek Olotun şimali 

§a?kisinde cümhuriyetçilerin ilerisine 
geçmişler ve dün gece Figuerasa var
mışlardır. 

Paris, 9 (A.A) - Umumi sıhhat na
rın B. 1'l:arc Rucart mtiltecilere, esirle
re ve hastalara yapılmakta olan yar
dmılan teftiş etmek üzere Perpinyana 
gitmiştir. 

Paris, 9 (Ö.R) - Fransız - İspanyol 
hududunda Perthuis yakınında on ikin· 
ci İspanyol ordusuna mensup topçu ve 
mitralyöz kuvvetlerinin Fransız topra
ğına geçişleri devam ediyor. İyi malQ
mat alan mahafilde bildirildiğine göre 
Cilmhuriyetçilerin on sekizinci kolordu-
111 Rio - Muga hattında yerleşmiştir. 

llfohaceTet yoUanna dü §<m kimsesiz çocuklar Barselımda sukuttan 

Madrid ve Valansiyada cümhuriyetçi- İspanyol cümhuriyet hükümeti hariciye Londradan Havas ajansına bildirildi-

Bu, Katalonyada Cümhuriyetçilerln 
sonuncu müdafaa hattıdır. Saat 14.15 tc 
Pirene hudutlarında muhtelif noktalar
da İspanyol karakollarına nasyonalistle
rin bayrakları çekilmiştir. 

lerin mukavemeti bir fayda verecek nazırı B. Alvares Del Vayo saat 11.30 ğine göre Por Mahonda Mayorka aske
mahiyette teJakki edilmiyor. İnsani ba- da buradan hareket etmiştir. İspanyol r1 valisiyle Minorka cümhuriyet otorl
kımdan muhasamatın derhal terki za- başvekili B. Negrin de saat 12.15 te teleri arasındaki müzakerat neticesinde 

Milltecilerln büyük kafileler halind~ 
Fransaya akınları devam ediyor. 11 inci 
ve 16 ıncı kolordulara mensup motörizc 
kuvvetler de Fransız hududunu geçmiş
lerdir. Bunlar arasında 15 oto mitralyöz 
ile altı yüze yakın mitralyöz vardır .. 
Kamyonlar malzemeleri taşınıaktadırlar. 
Cümhuriyetçi İspanyol zabitlerinden 
alınan haberlere göre cümhuriyet or
dusunun ricati şimali §81'k1 istikametin· 
de olmaktadır. Tijeras yolunda geçitler 
kolonel Bedaryonun askerleri tarafın
dan tutulmuştur. 

rur! görüldüğil gibi İspanyanın toprak 
tamamiyetini muhafaza edebilmesi için 
de sert bir sulhun takarrürU elzem gö
rülüyor .. 

Matbuat, general Frankonun resmi 
mümessili ile cümhuriyet ordusunun 
mümessilleri arasında Devanchir kruva-
zöründe cereyan eden sulh görüşmeleri. 
ne büyük ehemmiyet vermektedir. 

Umumt kanaate göre general Franko 
nasyonalist İspanyanın Paris ve Londra 
ile bir An evvel resmi mUnasebat tesis 
etmesini, Berlin ve Romanın müdahale 
ve tazyikinden kurtulmak için arzu et
mektedir. Diğer taraftan CUmhuriyet 
ordusu mukavemette devam ettikçe ve 
Mussolini İspanyadaki gönüllülerini ge· 

Mııhaceret akınının feci sahnelerinden biri 

Bu 1<uvvet, nasyonalistlerle harp ede/? çekmedikçe nasyonalist hükümetin 
tde çekilmekte ve on binlerce millteci Ingiltere ve Fransa tarafından tanınma
kafilelerinin Fransaya sığınmaları için sı imkfuısı.z görülüyor. 

vakit bı7.anmaktadır. Paris, 9 (Ö.R) - Pertüsten bildirili-
Hududa yakın bir İspanyol köyünden 

Fransaya gelmiı olan başvekil Negrin, 
cümhuriyetç-i a:s.lcerlerin Fransaya ge]i~ 

§ini büyük bir elemle seyretmektedir. 
Diplomatik mahafilde verilen haber

lere göre Devenchir İngiliz kruvazörün
de Frankonun mümessili olan bir kolo-
nel ile Cümhuriyet ordusuna mensup 
bir kolonel arasında görüşmeler vuku
bulmuştur. 

Bu görüşmelerin muhasamata bir An 
evvel nihayet verilmek maksadiyle ya
pıldığı mulıakknktır. 

Londra, 9 (Ö.R) - Matbuat. 1 uıtün 

yor : Pertüs Fransız hudut karakolunun 
karşısına vasıl olan Nasyonalist kuvet
ler İspanyol hudut karakoluna nasyona
list bayrağını çekmişlerdir. Hududa ilk 
yerleşen müfrezeler Navar fırkasına 

mensup olup İspanyol hududunda bıra· 
kılmış olan 105 kamyonu hemen teslim 
etmişlerdir. Bunları işgal etınekte olan 
millteciler, yol dönemecinde nasyona
listler görünür görUnmez, acele Fransa. 
ya kaçmışlardı. Nasyonalistler karakol
dan cümhuriyet bayrağını kopararak 
bir hendeğe atn1ışlar ve yerine kendi 
bavraklarını <'<'kmisl~rdır. Kacrım!!a va-

~\..,,..,, 

Bebeği ile açıkta uy uyan bir lspanyol kızı 

uzaklaşmıştı. Devanclıir kruvazörü adayı terketıniş 
Perpinyan, 9 (Ö.R) - İspanyol cUın- ise de hAIA Minorka açıklarında bulun

hurreisi B. Azananın askeri maiyetin- maktadır. 

den 12 zabit Perpinyana 12 kilometre Londra, 9 (Ö.R) - Burgostan gelen 
mesafede bulunan Kana plAjındaki tah- bir telgrafa nazaran Frankist kıtalardan 
şit kampına gönderilınişlerdl.. Bunlar bir müfreze bugiln öğleden sonra Mi
Nasyonalist İspanyaya geçmek arzusu- norka adasına çıkarılmıştır. 
nu izhar ettiklerinden bu sabah ailele- Paris, 9 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri 
riyle birlikte Hendaye otomobille hare· Franko htikümetinin, İtalyan lejiyoner
lket etmişler ve akşama doğru Henday !erinin yardımına ihtiyaç hissetmeden 
beynelmilel köprilsünden hududu geçe- ve İngiliz harp gemilerinin iş birliğiyle 
rek İspanyol arazisine dahil olmuşlar- Mino.rka adasını ele geçirebilmesi fikri
dır. ni hiddetle karşılamaktadır. •Pilwlo• 

Londra, 9 (Ö.R) - •Devanchir• İn- gazetesi bu husustaki rivayetleri, Ml
giliz kruvazörü Akdenizde Cümhuriyet- norka adasının işgaline İtalyan lejiyo
çilerin işgali altında kalmış olan Minork nerlerinin iştirakini men'e matuf bir İn
adasırun Por Mahon limanına giderek giliz manevrası gibi tclftkki etmek icap 
450 adalı mülteciyi hamilen tekrar ha- ettiğini yazıyor. 
reket etmiştir. cPopolo Di Roma> gazetesi aynı fikir-
Ma!Uındur ki, son günlerde, İngiliz de olup büyük harflerle şu başlıkları 

hükümeti İspanyada çarpışan iki tarafa neşretmiştir : 
aralarında temas temini ve beyhude ye- •Manevra inkişaf ediyor - İtalyan !e
re kan akıtılmasının önilne geçilmesi jiyonerlerinin iştirak etmemesi §&rtiyle 
maksadiyle emirlerine amade olduğunu Minorkanın işgalini İngilizler Frankoya 
bildirmişti. Fransız hükümelinin de iş- tavsiye ediyorlar - Londra hükümetl 
tirak etmiş bulunduğu bu teşebbüs tize- harp gemilerini bile Nasyonalistlerin 
rine nasyonalistler, Mayorka adası as- hizmetine vermek istiyor!• 
keri valisi albay San Luinin Minorka Bu fofsirJer, adaıun i~gal ediliniş bu
adasına naklini İngilizlerden rica etmjş- ]unn1ası hasebiyle, artık anrak nıaziye 
lerdir. Böylece Mınorka adası cümhuri- ait bir mahiyette Jrnlınış olmakla bcra
vet otoı i tclerivle Mavorka ada•ı e•kcı·i h<>r vine tl<'k m~ni<fardır 

yanuot ,,., '" -.... .. '". ......... . ı cak asken na\.\ tı için· kanlığına getırtılmıştır. 
iki haita temdit dilt•bileceğini ihtar et· golıslana yapı a 

----

adasını ·Jngiliz 
işgal etmişler? 

GünleTdenberi aç kalan çocuklara yemek veriliyor 
yol kıtalarının Pertüa Fransız hududuna fında !lir otomobil parkı bulundı 
muvasal8.tı hakkında Havas ajansı §U cümhuriyet hükümeti reieinin Kat 
malfunatı veriyor: da yeni bir seyahate çıkmıı olm 

Naeyonaliat kıtaların ansızın Pertüsde muhtemeldir. 
görünmesi bu hudud kasabasında emsal- Sabahtanberi Pertüsden 7,5 l 
•İz bir panik tev1id etmiştir. Kasabanın sahra topları ve defi tayyare 
lapanya tarafındaki evleri bir ıaniye için- Fransa arazisine girmiştir. Cümhu 
de boplmıfhT. Heybeler, denkler acele kıtalar kalabalık bir halde hudud 
katırlara yüklenmİf ve Fransa arazisinde mekte ve derhal ıilthlannı hır 

olan karşı kaldırıma naklolunmuıtur. Ba- uzun kafileler halinde alınmakta 

ıonra yapılan nümayi§ler 
zı lıpanyol cümhuriyetçi ukerleri na .. 
yonalittlerin geldiği haberine inanmak 
iatemiyerek lspanyol hudut karakoluna 
inmek iatemi§leroe de Fransız muhafızla
n tarafından güçlükle menedilmiılerdir. 
Beynelmilel yol hemen boplmıştır. is

panya tarafındaki bütün evlerin açık ka
lan kapılan ümiteiz bir firarın feci bir işa
reti idi. Caddenin Fransa tarafını te§kiJ 
eden kaldırımda ancak her elli metrede 
bir Fransız askeri nöbet bekliyordu. 

Frankist lc.ıtaatının geliıi h.iç ate§ taati 
edilmeden vuku bulmuştur.Pirene mın
takasındaFransız hududuna doğru ilerle
yen nasyonalist orduıunda ecnebi unsur .. 
ların bulunmadığı zannedilmektedir. 

lıpanyol bqvekili doktor Negrin saat 
1 1, 15 de Pertüsde lspanyol mıntakasın· 
da bulunan, fakat kapısı Fransa tarafına 

açılan evden mantosuz ve ppkasız olarak 
kaçm!J ve hududu teıkil eden yol üzerin
de ilerlemiıtlr. Bu yolun ispanya tara-

.. 

Malzeme yüklü olarak hududu 
kamyonlar arasında ikisi tablolarl 
idi. Bu sanat eserlerinin bazıları s 
lara yerleştirilmiş. bazıları da geli 
zel keçelere sarılmıştı. 

Pertüsün lspanyol kısmından ayn 
dan evvd baıvekil Negrin F r 
cümhuriyet hükümetine, mültecile 

orduya gösterilen kabulden dolay 
daha teşekkürlerini bildirmiş, sont 
kB.nı harbiye reisi ile birlikte otom 
ne binmiştir. Milli müdafaa nezar 
ve erkB.nı harbiyeye mensup diğer 
ler kendisini takip etmişlerdir. 

Paris 9 (ö.R) - Nasyonalist ku 
lerin Fransız hududuna doğru ilerle 
te devam ettikleri Burg~dan bil 
yor. Püserdadan gelen bir habere 
6 nasyonalist tayyaresi küçük Bo 
köyüne 60 bomba atmıılardır. 

Burgos nasyonalistlerinin Minorka 
sına asker ihraç ettiklerini bildiriyor. 
Maon civarında nasyonalistlerle mil 
arasında bir müsademe olmupa da 
halkının nasyonalist1ere yardım ~tti'" 
dia ediliyor. 

Toulouse, 9 (A.A) - Şimdiye k 
Motabiao garından 80 bin mülteci 
ve yaralı geçmiştir. Bunlar arasınd 

bin kadın, çocuk ve ihtiyar, bab mer 
ve batı cenup departmanlarında al 
dar müesseselere sevkedilmiş, 22 
hasta ve yaralı hastanelere yatırıln ı< 
Frankist spanyaya gitmek istedikl 
bildiren on bin kişi de Hendayeye g 
derilmişlerdir. 

Roma, 9 (A.A) - Picolo gaze 
Fransa hududuna doğru ilerleme 
olan spanyol orduları arasındaki J 
yan kıtaatının kat'! olarak durdurul 
ğunu bildirmektedir. 


