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AB 0 NE ŞERAiTi 
DEVAM MO'DDE'Tt Türkiye için Hariç tçtn 

Senelik............ 1400 2900 
1650 

Parla 10 (A.A) - Ayan mediai milli müda
faa encümeni dün siali bir içtima akdetmit ve 
bu içtimada bilhaaaa Afrika aalıillerin.in mücla
fauı meselesi eöriifülmiiftür. 

Altı a11lık •••••••••••• ••• 750 

L TELEFON: 2697 ----· FtATI (5) KURUŞTUR Cümhuri11etin ve Cümhuriyet eserinin bekçiıi, sabahlan çıkaT siyast gazetediT ·-------' Yeni Aaır Matbaasında Baaılmlfhr. 

deklarasyonu Bir 
\ 

Arap neşredildi 
Arap delegasyonu adına 

Hüseyni beyanatta bulundu 
lzmir 14 mebus ~ıkaraeak 
lzmirin nüfusu dört sene icinde 63 

' 
koni eransı bugün iki 

celse aktedecektir 
Filistın 

mühim 
Gafenko 

bin kişi çoğaldığı anlaşılmıştır ... 

Balkan Antantı 
Konseyinin reisliiini 

dünden itibaren 
deruhte etti 

Bükreş, 10 (Ö.R) - Rador ajansı 
Balkan nnt~tı konseyi 20 şubatta 
toplanacağından Romanya hariciye 
nazırı B. Gafenl<on\ın ayın doku. 
zund:ın itibaren Balkan . antantı 
konseyinin riyaset vhilfeslnc başla
dığını bildiriyor: Bu n'IUiiasebctle 
riyaset vazüesini Rumen arkadaşmn 
devreden Yunanistan başvekili ve Parli genel sekTeteri Fikri Tiizcr Dahiliye vekili Faik ÔztTak 

hariciye nazın B. Metaksas ile Ro- Dün toplanan Vilayet idare heyeti. nüCus fazlası nazarı it.iba~ alınarak, ge-
manya hariciye nazın B. Gafenko mebus seçimi merkez teftiş heyetiyle çen devrede çıkanbn 13 mebus yerine 
arasında samlmt telgraflar teati müştereken çalışarak İzmirin nüfus du- bu denede 14 mebus çıkanlması muva-
edilmiştir. rumuna göre çıkaracağı mebus sayısını fık görülmüştür. 
B. Metaksas telgrafında Balkan teshit etmişiir. Bu devre İzmirden, ge· Yukarıdaki rakkamların 1zmir vilaye-

1 Mukadderatı görii§ülmekte olan Filistin şehirlerinden Nablustaıı bir manzara antantının Ga!enkonun riy~ctindc çen dc\Tcnin bir .failasiyle on dört mc- tinde 935 nüfus tahririne göre tadat 
Londra, 10 (Ö.R) _Filistin konferan- lamıştır. sulha daha ziyade hizmet c<leceğ.i bus çıkması takarrür etmiştir. olunan nüfus mevcudu ile kanştırılma-

11 bugün, müftU taraftarları ile mutedil- İngüiz hnrkiye nazın Lord Halifoks kanaatini izhar etmiştir. 934 • 935 intihap devresinde izınirin ması ltızımdır. 935 nilfus tahriri rak-
'tın temsil eden Mahasibt taraftarlnn ve müsteşarları rnüsteınlekfıt nazırı bny Gafonko teşekkUr etmiş ve milştc- tesbit olunan sekene sayısı 482000 idi. kamlarında İzmlrin nüfusu 596850 ola-
~nda tek grup halinde konferansa Malkolm Makdonald ile biltiln arap de- rck eseri muhafaza ve inkişaf ettir- Bu devrede tesbit olunan İzmir vimyc· rak gösterilmekte ise de bunun büyük 
iftirak için bir anlnşmn ynpılması ilze. legeleri bu görüşmede hazır bulunmuş- mek için bütün kuvveti ile çalışaca- tinin sekene sayısı, geçen devrenin nlt- bir losmı, seçime iştirak edemiyecek 
rlne, ilk defa olarak görUşmelerinc baş- - SONU 5 İNCİ SABiFEDE - ğını beyan etmiştir. mış üç bin faz.lasiylc 545.992 dir... Bu olan yabancılar ve İunirde bulundukla-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--·--~--~~~~~!!!!.~~~_;;;_;;::::;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ n müddet, bir seneyi doldurmıyanlar-

~ 

lspanyol Şehı·r Meclı·sı· toplandı ~~:n=~:::Uklşin~~~u:n1a; maktadır ki bu netice, vilayette rcfahııı lJa· rb ı arttığına bir delil olarak gösterilebilir. C"J j S~im defterleri bugün viliyetin her 

G 
yerinde asılat"ak ve 15 elin müddetle ası-

a r aJ• santrala ı k k·ı t lı kafaalkf.ır. İzmirin on dört mebus çı-Bitince... . ge ece na ı vası a- :acağı dahiliye vekiletine bildirilnıi§-

Roma bir stlrpriz 
De karşılaşabilh'-
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ŞEVKET BİLGİN 

larının ücret tarif esi tasdik edildi 
Şehir meclisi diln saat 16,45 te reis 

Dr. Behçet Uz'un bqkanlığmda Şubat 
devresi ikinci toplantısını yapmşıtır .. Es-

lspanyol cümhuriyeti, iki yıldan ki zabıt okunduktan sonra riyasetten 
d ve encümenlerden gelen mazbatalar ve 

fazla süren kahramanca bir müca e· 
k 1 . teklifler Uzerinde müzakerat cereyan 

leden sonra, kahir uvvet erın taz-
d. etmi~Ur. 

yiki altında çökmek üzere ır. . . 
C .. h · · A memleketini Bu celsenın en şayanı dikkat mevzuu, 

um urreısı zana . eclls · · · · 
le k · · j da ve Katalon- riyasetin m e bır rnilJdesl idi Garaı 

r etmıştır. spa.nya santralın ilk katının ikmal edildi"'l bil-
yada mukavemetın ruhu sayılan bel- . . 6 

). ha l · 1 ·· 1 d nberi f ran· dınlerek garaj santrala gelecek vasıta-
1 ş ı sıma ar, gun er e lnr hakkında tarüe encümeninin tcsbit 

anda bulunuyorlar. A A cttn ücret tarifesinin tasdiki isteni or-
Merkez mıntakasında hala muka- d g Y 

vemet eden bir cümhuriyet ordusu uTari!e encümeni. garaj santrala gek
vardır. Fakat h~. ordun~~ başları da cek nakil vasıtalarından alınacak ücret
onlamı~lardır kı ıdea1lerını yaşatmak 1 . .. 1 t sbit en.-.;.u·. " . . k ak erı şoy c e -"""" . 
için dnmarlarmı şışıren anın sıc -

AYDINDA İNTİHABAT 

Aydın, 10 (HusuSt) - Mebus Jntihabı 
için ba~lanan hazırlıklar hararetle de
vam etmektedir. Heyeti tcfti§iye bilru
.su heyeti teltişiyeye gelmiş olan esas 
defterlerinin tetkikini ikmal etmiştir. 

Evvelce de yazdığımız gibi heyeti tef
tişiyenin tesbit ettiği intihap daireleri 
merkezlerinin esas defterleri 11 şubat 
cumartesi sabahı açılacaktır. 

15 glin müddetle aslodn kalacak olan 
hu defterler 25 şubat akşamı kaldırıla
cak ve heyeti teftişiye kısa bir zaman 
zarfında itiraz.ları tetkik ederek karan
nı verecek-tir. Esas defterlerinin tetkiki 
sırasında tesadüf edilen kanuni noksan
lar trunaınlnnmış ve yanlışlar tashih 
edilmiş olacaktır. 

Aydın, 10 (Hususi) - Mebus intihap 
kanunu mucibince teşekkül eden teftiş 

- SONU 2 tNCt SAYFADA -lığı ne kadar fazla olursa olsun, mu• - SONU 4 CNCO SAHİFEDE - Belediye reisimiz iç timaa riyaset ediyoT 
lrnvemette devam etmek, uğrunda .-;;;;;-.......;...-.-;;;;;;;;;;;;;;;;;_..;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:,;;;;;;;;;;;;;;_..--..-;;;;;;;;;ôiiiiiiiiiii-.o .... iiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ôiiiiiiiiiii_.;;;;;;;;;.,.._.._ ........ _.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiiiiiii-liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Alikante Cümhuriyetçi
lerin hükümet merkezi mi? 

c.an verdikleri milletin istirabını, fe
laketini temadi ettirmekten başka 
bir şeye yaramıyacakhr. 

Muhtelif kaynaklardan gelen ha
berlere göre mütareke ve sulh son
dajları yapılmaktadır. 

Hava gazı 
işletmesi 

E.König 
Amsterdamda 
mı? Yoksa 
Pariste mi? 

-0---

İstanbul, 10 (Hususi) - Tayyare 
kaçakçılığı ile alf\kadar olan Ekrem 
Köniğ hakkında gazetelerde muhte
lif tahminler ileri sürülmektedir. Bir 
kısım gazeteler Ekrem Köniğin 
Londrada bulunmayıp Amsterdam
da olduğunu, nişanlısı bayan Mcf
ka.renin ise Amerikada tahsilde bu
lunduğunu ısrarla yazıyorlar. 

Ankaradnn gelen bir haberde Ek
rem Könlğin Fransada serbestçe do
laşmağı temin iç.in Londra postane
sinden bir tanıdığı \•asıtasiyle ni
şanlısı Mefkfuenin İstanbuldaki ab
lasına mektup attırdığı, böylece za. 
bıtayı şaşırtmak yolunu tuttuğu ih
timallerinden bahsedilmektedir. 

Maamafih bey.nclmllel zabıtanın 

te~r c<lilmiş fotoğraflarla alakası 
tahrik edilmiş bulunduğundan bu 
manevranın sökmiyeccği ve Fransa
daki araştırmalara devam olunacağı 
tahmin olunuyor. 

Papa 
---··---

Dün sabah öldü 

Ralelinl seçmek için 
Kardinaller meclisi 2 
martta toplanacak 

Papa Pi xl • 
- YAZISI 6 INCI AAYFADA -

Bu bahtsız memlekette bir kere 
•ulh tekarrür ettikten sonra neler ola
cak~. 

Bir otoriter rejimin hayatı üzerin
de şimdiden pronostikler yapmağa 
kalkışmak kıymet ifade edemez. 
Zaten ispanyanın dahili harbi, is
panya) milletinin hangi rejimde ya
şamak istediğini tayin etmesi iti
barile değil, hangi yabancı kuv
vetin nüfuz ve tesirine tabi ola
cağı bakımından dünyayı alakadar 

Yeni tesisat 150 bin liraya mal ola-

etmi~tir. 
ltalya, bu mücadeledeki «şeref> 

payını - eğer bu tabiri ku1lanmak 
caizse - o kadar şişirmiştir ki varılan 
neticeyi F ransaya karşı ltalyanın bir 
zaferi olarak ilan etmiştir. Faşizmin 
en salahiyetli kalemleri bundan gu· 
tur duymu~lardır. • 

Maksadları, artık ispanyada ltal
yan nüfuzunun hakim olacağını, Pi
rene geçidlerinde nöbet bekliyecek 
olan F rankist askerlerin «siyah göm-

- SONU 2 ANCI SAYFADA -

Minorka 
-o--

Nasıl teslim 
oldu? 
--o-

Faris, 10 (Ö.R) - İleri hareketine 
devam eden nasyonalistler Server ya
kınında Kuryera dağının eteklerinde 
göriilmilşlerdir. 

M1NORKA NASIL TESLtM OLDU? 

Paris, 10 (Ö.R) - Marsilyaya gelen 
Devanşir kruvazörU nıUrettebatından 
Minork:a adasının l§sall hakkında sa
hth haberler alınm1§tır. Hükümet tay

yareleri daha evve 1 ada Uzerinde dola
prak ordu ve halkı Franldstlere iltiha
ka davet etml§lerdir. DeVBnfİr buya .. 

cak hava ucuzlatılacak 
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Emekli General , iR .HABERLERi lspanyol 

Kizım Karabekir~in 
HATIRATI Enstitü Garip bir tegayyüp 

Harbı 
Bitince .•. 

-36-

Binasınm hazırlanmak· 
ta olan plAnları 

ikmal edildi 
Torbalıda üç kişi ortadan kaybolınU$- Mustafa 

bir cinayete kurban mı gitmi$tir?. 
• - Bog"'azlar"ı ı'tı'l"'f dcvletlerı'nc kar"ı a11•••••••••••11••••••11••••• .. ••• ••••• Kültürpark civarında, İtalyan mekte- b d l ı a. " : Tor alı a oturan B. Hasan Hüseyin tur. Bun ar, Mustafanın yakın arkadaş-

kapatmalc.. : Y A Z A N : bi arkasında yapılacak Kız enstitüsü bi- adında bir zat Torbalı zabıtasına mlira- larmdan Mehmet ve Mehınedin arkada-

Roma bir sürpriz 
ile karşıla~abilir-. 

-<>---
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11- Müttefiklerimizin harbi kazanma- : ~nın güzel Sanatlar akademisin~ ha- caaUe kardeşinin oğlu on sekiz yqmda- il Hasandır. Mehmet 30 yaşında, Mus -
larma yardım etmek. i G E N E R A L ~::~~d~ ~~·':ı~liıtl~ı=~:::er~ ki Mustafanın bir mUddettenberi tegay- tafa 33 yaşındadır. Bu iki kişinin Fehl- - BAŞTARAf<'J 1 İNCi SA:l:IİnDE -

Fakat Erkanıharbiye reisimiz Alman- E d" 1
1~ğil~ud tl~~~·e .~e 11~d ..... · t tkiklm .- yilp ettiğini, yapılan araştırma ve·soruş- me ve Ummü adlarında, gayet samim.1 leklilen kadar Fransaya husun- t 

H 1 h 
. L ' d · • v v b k • ur u e p ı.uuar uzerın e c erı- h• dı. eyeti ıs a iye reisı ıman a aynı : nazr m nara e ır ni tamamlıyarak tasdik için bugünlerde turmalara rağmen hayat ve mematından görüştükleri iki kadın ctdise hakkında besliyeceklerini bildirmektir. 

zamanda gerek kuvveti ve gerekse bu- ~ ...................................... ~ Nafıa Vekaletine gönderecektir. bir türlü haber alınamadığını bildirmiş- ademi malfunat beyan etmişler ve nere- Bu tahminde isabet var mıdır? 
lunduiu mevkii dolayısiylc en kuvvetli rimizin harbi kazanmalanna yardım et- tir ye gittiklerinden malı'.lmattar olmadık- Bunu zaman gösterecektir. 

Güzel Sanatlar akademisinin hususi · 
ve en milcsair bir vaziyette olan birinci mek meseletıi iki yllzü birbirine uymıyan bir hnssa.siyetle meşgul olduğu Kız ens- Tegayylip eden Mustafa ıa ya~ların- laruu, yalnız (iki gün sonra geliriz) de- Mücadele devam ederken Frankist 
orduya kumandan tayin olunmuştu. Bun· madalyaya benziyordu. Herkes kendi d k'ta hurda at t l x.ı l ~-ti al diklerini söylemJşlerdir. ~flerin ltalyaya karşı gösterdikleri titüsü planları cidden kıymettar bir a, 1 P ve v sa ıcı lg•Y c- ~ g r-
lar şu iki esas meselenin hallinde başku· hoşuna giden yüzü görmek istiyordu. Bu eserdir. Geniş bir saha üzerinde yükse- etmekte idi. Mustafa hadise günü kitap- Mustafanın ortadan tegayyüp etme - teveccüh ve itimadı mücadele bittik-
mandan vekili Enver paşayı Türk men· hal boğazların müdafaa kuvvetlerinin lecek olan yeni Kız enstitüsü binası Vi- lariyle merkebini Tepeköyde Sarraf Ih- siyle başlıyan bu hıldise diğer iki şahıs ten sonra da muhafaza edebilmeleri 
faatinden ziynG Alman menfaatine hiz· mıktarına ve teccmmüün tarzına da tesir zili 'd ki "ı..:-ı.. ı-''-de b km bir daha ta kaybolunca büsbütün nazarı dikkati fÜphelidir. lki senelik dahili han1 e e · maruf (Genç kızlar enştitü- r ... t"' ..... o t!illl ıra ıı ve •r 
met ettirebilirlerdi. yapıyordu. Her iki maddenin tatbik sa- sü)nden dnhn modem olacak ve KIZ avdet etmemiştir. cclbetmlştir. Bir iddiaya göre Musta- ispanyanın sosyal hayatında nesil· 

Enver pau• bu vahim hatayı nasıl ir- h d d ] h ·1t· - .. .. d fanın cebinde 70 lira kadar para mev- 1 .. k · l b k ,.... asın a mn ayanın er ı ı yuzunu e ENSTİTÜSÜ, akşam okulu ve sipariş Yapılan tahkikatta Mustafanın Tepe- erce surece muazzam ız er ıra • 
tikup etti~ Haydi diyetim ki onu "U ve· d b'I' · · cuttur ve parasına tamaan öldürüldüğü b' '- · · la tm 

v ıeyre e ı ırsınız: atclyesini ihtiva edecektir. köyünde ekseriya Mclunet isminde bi - mış, ır ço,ı.; yenı ıman r yara ış-
ya bu tarzda mugalatalarla tecrübesizli· Bog"'azları kapatmak meselesı'n'ı den:.. zannı hak.imdir. tır. Yanan, yakılan ~ehirlerde sefale t ~ Enstitilnün geniş bir bahçesi, çalış- riyle konuştuğu, aralarında derin bir z b ta M taf H Mclunecli "' 
ğine kurban ettiler, ya hükümet, ya hü- k a kuvv ti . 1 k 'k' L'- d .. .l-'-- el 1 a 1 us a, asan ve ve acıların en çeşidlisini gören insan· ve ,.r e erı o ara ı ı 11&ra a go· ma oı.w.ıurı, at ye eri, yatılı talebe için samimiyet mevcut olduğu anlaşılmakta- k d H ki k"''' 
kümet fırkası, ya ayan ve mcb'usan mec- relim: khan 

1 
bul arama ta ır. er üç 'şinin eş ·Wi za - lnrın kafalarından ltalyan bombaln-

1 al 
yata e eri unacak ve 2000 talebe- dır. Mustafanın tegayyüp ettiği günden- bıtacn yakın viHiyet ve kazalara bildiril-lüı eri az arı, yn matbuat... Her taraf D • ku eti • R d yi . . d b 'l kt M nnın cehennemi hahrasını silmek 

b "rü d - eıuz vv en: us onanması- ısüap e e 1 ece ir. ilessesenin in- beri Torbalıda daha iki kişi kaybolmuş- miş' ve aranması istenmiştir. 
unu go yor u. f 'k b. d 'h . ıı:nc:ın" L--'-andan evvel başlanacagı- imkansızdır. insan varlığının en 

H
. b' f k b' . . 1 na aı ır onanmaya ı tıyacunız var· ....-- mu.ır ıç ır tara tan te ır ıtıraz yapı mn- B uhakkak - kıymetli hazinelerini kaybederek 

d d ... G "b . b' dı. u suretle lıtanbul boğazının kara m tır. p, k H 1 k • ması ne en ı' enç ve tecru esız ır . amu a evı hayatta c Yaşayan ölüler » haline 
b k d Al ll ). müclafaa kuvvetleri tasarruf cdilmiı olu- -*-a" uman an man gencra arı e ıne K düşmüs olanların kalplerinde ya-

l b le ld '> yortf u. Donanmamız zayıf olduğundan, UZU eti 50 kuruş nası ıra ı 1 atıl bir vazi,-cttc Adriyatik denizinde Kuzu eti fiati dünden itibaren elli ku- Mevzuu u" zerinde "ok enteresan • hancı mütearrızlara karşı kökleşmiş 
işte ben askeri vazifclerime bu siyasi va· k l le l A d h .:ı: .. n-ı.. ~ bir husumet mevcut olduğunu tah· 

ziyeti de ekliyerek Enver paşaya ilk for· apa 1 a an vuıturya onanması a· ruşa in~ .... ~, koyun eti dün tekrar m.::.s.ı- tetkikler konferanslar serisine k tıra aelirdi. Almanlann Enver pqaya altını§ :ı....-• .ıA satıJm,.tır. Dün de İzmi- UllUH min için ehanete ihtiyaç yoktur. 
tnrakımı verdiğimi. fakat hiç bir tesirim ...... wr ~ yapılıyor ba•••yor H"l'" k .... d bo 

telkinlerine göre, gelirken Yunan filosu· re koyun ve sığır gelmemi§tir. Kuzu eti- . . - C H.~P . - h H i u asa uvvet onun e yun 
olmadığını )"Ukarı bahiste yamıı~m. Bu- nu da mahvedecek ve sonra da Karade· n1n elli kuruşa ind.irilmes1ne raimen Zıraat vekfileti pamukçuluk şubesi . arti.sl geçen yı n mart, az - eğmek üzere olan bir Cümhuriyetci 
rada şunu kaydedeyim ki karargahıumu· ni

7
e çıkarak Ruaların Kafkuyadan deniz dün Karantina ve Göztepede al+.,,.,a ku- mUd·üru· .. B. Necati Turga.y İzmird. eve ran ayları ~ Ankara ~eviyle ispanya vardır. 

miyede Almanlar Enver pasaya kar"t pek ...,....., N llid k "---'-de +~---'bulun muhtelif 'l'Y-11-e'"lerınde +_ A " t ·1-i) Od ı_ ki' 9'0,....... +.1-·~- azı e paınu mevzuu u..c.cıL·.•u yap- ısuuı .naıA " .ı.s- yni zamanda •uurunda, vicda· 
'k d d ki h ld E ,_f!!_ h b arııı: e e.. mıntaıı:aaına na ıyatına .. """i' ...... sa~""· . . . . ·n . , :r nazı avran ı arı a c rıı:anı ar iye ml • l ,_ makta olduğu tetkiklerını ikmal ederek tanbul univenıtesiyle Ankara fakülte runda inandıgıw -ylere gizlice tap· 

reisi Bronzartla reisisani Hafıı: Hakkı be· nı o acaıı:tı. Yuna nı·stan İstanbula ba.reket etıniftir. B. Necati v.e yUbek mektep profesör ve döçentle- makta devam ed~ek olan bir lapan· 
· "t d be · · · b' h ld Bir filonun hususile bir kaç denizaltı uk ' 1 -'ek ed lel ym arası o e en n geç1msız ır a c Turgay Nazilli pam istasyonunda rıne ~ et ve m eniyet mese e- ya da vardır. Biz bu vaziyette ltal· 

ld. S t ' · d d Al l g~misinin Osmanlı b ... kumandanlıgıy cm- tldkl--.l- '- n .. 1 •• _ rini '-···n- -~.:u ld··ıı...·- ,__ ı. ure ı umumıyc e e man ar, z.a· rinde Marmarada b.:Junrnruıı boay azlann Bazı Viliyetlerden ymalannıaptılı te "zd uua ~ü~ssesenmü ~ n_,_v•_.:__~_7~ o ,__~:-".uz mU.Slarda,~t yanların mevkii sempatik olacağına 
biılerimize karşı sert muamel~Ieri yüzün- eo en g~ ve m essese- llllUU "Clllllllta"IDUal uew.ı.ıt mevzu kail değiliz. ispanya vahdetini bulun· 
den kendilerini pek sevdirmemMerdi. müdafaası bakımından çok lazundı. An· kasaplık hayvan n1 tak · edi1m · kar ,,.,.....;.,tir halkın .. - 1

••• 1...11--Aı ilgil bil ği .,, n vıye esme ar V.uu"""i' • -&&&.7a~a- ve ene ece ca umumi efkinn temayülatını ted· 
Bundan ba ka nazar mesaimi:de bile En· cak bunun daha seferberliğimizin ilk gü- ithalini menettL Nazilli istasyonu kadrosuna bazı illve- tarzda konferanslar verdirmi§ti.. Hal- ricen duyacaktır 
ver pnşanın bizlerden gizledi~i iııler Al· nünde Yunan filosuna çatması, aonra da Hummal kulai hastalığı dolay.ısiyle ler yapmak suretiyle randmanın artma- kevlerlnln ilim mesahasındaki çalışma- f t J 1 . 1 . • b d 
manlarla birlikte haıı başa v:rip~ hallet· Karadenizde harekata geçmesi Almanla· Yunanistan TUrkiyenin bazı vilayetle- sı temin ...:liJecekür B Necati Turgay larında değerli bir yer almış bulunan § ek' span1°?:

0 mesedesdı~.m un 
8

1!
1 

J h. f k t b' · ) h' · 'd' · d ı . "°""" • · sonra ı evo usyonun a unyayı n n· 
mderi de hepimize pek fena tesir edi· rın e ıne ve a a ızım a ey ımıze 1 1• rın en ıayvan alımını menetmiş ve bu- şehrimizde yaptığı tetkiklerde fabrika- ve memlekete ilmi zihniyetin ve bilginin kad d ek l ı_ t " l" 

d 
E v r af b h d t t · ı har. · ekfil . . bi.ldirmi' t' ar e ec o an sey ou emayu a-yor u. :.n e P a u ususu ıa arc vası ası e nu ıcıye v etiınize ş ır. lann pamuk ihtiyaçlarını gözden aorir- yayılmasında mühim tesiri olan bu kon- t t h" l 'd' • 

• l k d h' h .. bb .. ı . •-ır ın eza ur en ır. 
Haurdc şöyle böyle çalışma tanlan, resmı o ara a ı ususı leşe us er ta• Hayvan alımında Yunanıstanın, hay- miştir. Yapılan tetkiklerde İzmir ve et- feranslan bu yıl daha sistemli bir şekil- Elbett k. F nk' ti ltal 

_r. b b '· ı d · t • · d A ı d h . k ıa· t b't ·;ı;.; d e ı ra ıs er, yanıc scıer erlikte milli menfaatlerimizin icap· 11 yapı ıyor u ıs emış ıse c vusturya van arın a ummaı u ı es ı etti&- varındaki fabrikaların son senelerde is- e ve geniş ölçüde verdirmek kararında ·· )" l d' AL-1 • h • 
1 hük. ·· ti' b ı G-'' Ad vil"' tl dı ak +_, gon u o sun ıye, ıuıenıze ayalı 
annın ayrılışı dolayısiyle çeki~melerc ume una ra7.a o maml§tı. uya - csye er Ay n, Zonguld , .ıstanbul, ühlakinl üç misline ~anlığı aıılaşıhnış- bulunan genel sekreterliğimiz konfe- b' h · t l ·ı 

ve nihayet Almanlann tefevvukile erka· riyatik aahillerini müdafaa için kendisine Kocaeli, Edirne, Eski~hir, Tekirdağ, tır Öte taraftan Egede yeti§en Akala rans hareketini Ankara ve İstanbuldan Fır e ernmıy~. vheren .. ngıdt~~~ v ve 

h rb
• d .... I" A t kiıuh rb' · R Çanak:kal B n-1.1. . .. ?.lA +_ • •- • • ransanın şup e ve ıtıma sızııgını nı a ıyc e rşmclere yol nçtı. Va:ziye· azıtıımlf. vus urya er a ıycsı ua e, ursa, ~esır, M.,......, u• pamuklarına hariçte de bir çok talipler sonra ızmir Halkevine de te~ınil etmiş- kemi' .. le 'nde I k. · 

timizi iyi kavrıyabilmek için pekaz ben· nakliyatını ıektcye uğratmayı sahillerini mir, Antalya ve İçel vilAyetleridir. mevcut olduğundan, rekoltenin artma- tir. " ki 
1 du~erBn tbaoplama ıbstbc:nıye-

. • "d f d d h f d ı bul d ... z· kA•~ ı... ... ft- . ce er ır. unun ş ıca se e ı yıp-zeyıp olmakla beraber malsahibi ile in· mu a aa an 8 a ay a ı ma ıgın- ıraat ve öU:U ...,,-.-.1 i§lerl umum sında fayda göriilmliftllr. Ankara huku fakültesi profesörü M. b' ha b' l ak 
safsız kiracının zıt menfaatleri gözönüne dan mı yoba Adriyatiktcn Çanakkaleyc mildürlüği.l bütün bu vilAyetlere keyfl- Son iki sene içinde İmıir vilAyetl lçio- &at Bozkurdun da ıTUrk köylü ve iş- Iatıcı ı{ 'J~ 1

'!1 ~ arın; ~~d 
getirilsin: Memlelet bizim. ordu bizim. kadar tehlikesizce gelmek imklnını gör- yeti tamim etmiş ve hayvan hastalılırun de tamamen Akala cinsi pamuk zlraati çisinin haklan• mevzulu bir konferansı spakn~~ mı etme ıraz ds~ ~ a ,;r· 

11 d b·ı d'ğ' d · d' ? B k d' f ö .. il · 1 · .,_,,__ d db ma ıçın uzun zaman ın•nmcge, azer e ı e yapılmaması IAzım iken se· me 1 ın en mı ne ır u en ı men a· nune geç mesı çın lKu;Ga e en te l- yapıldığı ve randmanın artmakta de- 15 - 2 - 939 çarşamba günü Halkevi sa- lh . . d ... la 'h . 

f b l
'k h . . ti · ı l b. dd · B · ı h - d k d' . su ıçın e yaşarnaga o n ı tivaç· 

er r 1 te em de nyasetı ellerine ve· a en.~e ~ygun o an ta c ı re. etti: ~- r~n a.ınması .. ususun a gere en ırek- vam ettiği anlaşılmıştır. !onunda vereceği haber alınmıştır .. Sa- landır. • 
rerel: 33 yaşlarındaki tecrilbesiz bir baş- nun uzenne Almanlar Akdenızdekı Go· tiflerı vermıştır. yın profesörün bu değerli konferansında 
kumnndan etrafına bir Alman çcnberi ben ve Brcslavı Avusturya filosuna ilti- Ziraat vekAleti baytar! işleri umum Bu gece bulunmalarını okurlarımıza tavsiye ede- Stratejik, politik ve ekonomik St>· 

geçirilmesine müsaade etmek tarihi bir hak ettirmiyerek memnuniyetle lstanbula müdürlilğünün Aydın baytar müdürlil- riz. beplere inzimam eden psikolojik se· 
cüriim idi. Bu vaziyette Almnnlann biz· getirdiler. ğüne tamimi teksir edilerek kaza ve Halkevinde milli Bundan sonra verilecek konferans- bepler Burgos hükümetinin ltalya 
den azamt istifadeye lco~acnkları gayet Ağuatoı 1914 de Çanakkalcye gelen nahiyelere gönderllmlştir. kostümlü balo var far sırasiyle aşağıda gösterilmiştir. elinde bir oyuncak olmamak için bü· 
tnbii idi. Bunu da ne memleketimizin ve bu gemiler ilk olarak madalyanın iki cep- -·- Halkevinin milli kostümlü balosu ge- ANKARA llUKUK FAKCLTESİ yük komşularile dost g~inmck isti-

d d h · • .. dil Al 1 J • 14 b k vaffak lm 27 3 Cah yeceğini tahmine müsaittir. ne ~ or um uzun hakiki takatini bil mi- eaını gostcr er: man ann ie]ne gc- z m J f m e US çen sene ço mu o uş, unutul- I / 939 tarihinde profesör H. it 
yen Alman lcarargihıumumisi emrede- len Alman amiralı bütiln Türlc donanma- maz, temiz bir hatıra bırakmı§tı.. Ça- Oğuzoğlu (Medeni Hukukta mezhebin Fikrimizce lspanyol dahili harbi· 
cekti. sını da emrine alsın ve Alman amiral bay• k k lışkan İz.mirlilerln n• ihtiyaciyle ya- chemmiyeü) mevzulu konferansı. nin neticesi demokrasileri büyük bir 

lşt~ Cihan harbinin O.mania ordusuna rağıylc derhal Karadenizc çıhralc Rus ÇJ 3f3C3 kından alAkadar olan Halkevi bu sene 11/4/ 939 tarihinde Profesör M. Ali hayal inki.sarına düşürmekle beraber 
yüldettiği iki eau vazifenin tatbikinde nakliyatına mani olsun ı Bizim i§İmize - BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA - de bir millı kostüınlU balo tertip etmiş Bilgişin (TUrk inkılabında devletçilik Romaya bazı sürprizler hazırlıyacak 
bunları görmÜf olaeaiız. gelen de ıu idi: Bu gemiler karargahı· heyeti geçen giln belediye dairesinde ve bulunuyor. Bu gece Halkevinin samimi ve ticaret serbestisi) mevzulu konfo- mahiyettedir. Fa~izmin ispanyayı 

BOcAZLARI KAPATMAK umuminin emrine girsin n Türk amiralı belediye reisi bay Ethem Mendresin çatısı altında verilecek olan balonun bü- ransı.. kendi avuçları içinde tutmak arzu-
Boiazlan itillf devletlerine Ul'fl ita- kumandasında filomuzun bir kısmını tq· baFt&nlığı alanda ille toplantısını yap- yUk bir alaka uyandıracağı §iipbesizdir. TARİH, DİL, CoGRAFYA .sundan doğan sevinci pek sürekli 

patmalc meselesi birinci hapta aereii gi- kll etainl Henüz ıtefcrberliğimize bile ye- l1U§ ve intihap ~eri etrafında alınması Şehrin en gUzlde simalannı orada gör- FAKÖLTESl. olmıyacaktır. 
bi izah etmiıtim. Burada k11aca diyebili· ni baıladığımızdan derhal Karadenize çı· 18.zım olan tedbirleri müzakere ederek mek, yaratılacak umum! nete içinde 29/ 3/ 939 tarihinde Döçent Daniyal ŞEVKEr EİLGİM 
rim ki: Boğazları kapatmakla dostça kıp başımıza bir felaket Retirmesinf Hli· defterleri tetkike başlamıştır. Halkevinin bedii ldlltUrUmUze yaptığı Bediz (Egenin iktısadt coğrafyası) mev- -·-
veya düımanca bir hareketle ihtillfın bu- kümctimizde bu hususta Türk erkanıhar· Heyeti teftişiye bundan başka intiha- btiyUk hizmetleri bir defa daha görmek zulu konferansı 
ralara yerleımeaine mlni oluyorduk. Bu, biyeainin fikrinde idi. bı mebusan kanununun 13 Uncli mad- imkAnına kavuşacağız.. HUKUK FAKÜLTESİ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M Ak dbl Türkf 
bizim için hayati bir meaelc idi. Müttt!- Gemilerin hükümetçe satın alındığı desi mucibince Aydın merkez kazasını u : 28/2/939 tarihinde Döçcnt YaVU7. ezunen n ara a u unan .. o ıs 

Türkolis müdürü 

fiklerlmiz için de büyük yardım idi. Bu ilan olundu, isimlerine de Yavuzla Midilli 33 intihap dairesine ayırmış ve her in- Ç kimsesjz : Abadan (Fikrt haklara dair bazı umu- mUdürU B. Avni Sakman avdet ebnis· 
ıuretl11 ikinci maddenin de lc11men h~- denildi ve Türk bayrağı çekildi. Müret- tihap dairesine merkez olacak mahalle S mi mülAhazalar) mevzulu konferansı tir. 
milnü yapm11 oluyorduk. Demek birinci tebat da ba~lanna, deniz askerlerimiz gi- ve köyleri tesbit etmi§tir. ya VfU : EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
maddede Türklerle Almanlar akort idi- bi fes giydi. 9 şubat perşembe günü tekrar topla- 10/ 4/ 939 tarihinde Döçent E. Ziya Hastane 

nakli 
ler. Fakat ikinci madde yani rnüttefı1de- _ BİTMEDİ •• nacak olan heyeti teftişiye esas defter~ Kendilerini bağıl'la• Karal (İtilAf devletleri ve İzmir) mev-

•

••••••••••••••••••••• !erini tasdik edecek ve defterler J.O "U· b zulu konferansı - - ~ · rma asacak bir ana 
Arkadaıhk ananulaki c:e1a7L.. S:ınıimi ve nezih bir aşlan hikayesini can-ı bat 939 cuma sabahı askıya konulacak~ ve baba arıyorlar.. Hallıeuinde JıonfePans 

dı M tro 
tır. 1212/939 pazar günü saat 14 te Et·-

Jan ran e Goldvin ~ a~k hüzünlerinden sonra yarattıygı en A b b Nahiye \'e köylerden gelen esas def- na a ru,, yok, yetim ve öksüz kek lisesi yar direktöril bay M. Öz tara-
. büyük eser... terlerinde kadın ve erkek nüfusu ayrJ, kalmış üç yavrucuk, hayatlarım, f ından (Fikir ve beden terbiyesi) mev- Doktor Sadık Çağlar «Sıhhat evi» 

3 A R K A D A Ş ayn gösterilmemiş olduğundan bu inti- içinde bulunduktan sefaletten kur~ E zulu bir konferansla saat 16 da doktor adh huıuıi hastanesini birinci kor· 

(<'ilminde gösterdiği yliksek kabili
yeti :önnek üzere 

Robert Taylor 
Bugün tekmil takdirkirlannı 

Kültürpark 
SİNEMASIND.A 
TOPLIYACAKTIR 

BiR RİCA : Filim mevzu itibari7le 
en katı yüreklileri rikkate ıettreeek 
derecede ~ bir qk hiki7eslnl 
tanir etmektedir. 
G&l.lerinizclen döldileeek )'atlan .U
mek için mendillerhaisl tfnulklen 
huırlay:ııuz.. 

hapta ne kadar kadın ve erkek nUfusu • tannak istiyorlar ... Bu yavruların: bay Şevki Ulur tarafından (Vaktinden donda « Alsancak » vapur iıkeleıİ 
bulunduğu ve bunlardan ne kadar ka- : blri iki buçuk yaşında ktt, biri beşi evvel ihtiyarlamamak çareleri ve ihti- kartıımda ( 358 ) numaralı binaya 
dın ve ne kadar erkeğin reye iştirak ede- : ve diğeri yedi yaşında oğlandır. i yarlık hastalıkları) mevzulu diğer bir nakletmiıtir •• 
ccklerini tcsblt için valimiz sayın Özde· : Evlat hasreti çeken ve sefil kalmış i konferans neşriyatı yapılacaktır. 1 - 6 
mir Gündayın emirleriyle hususi muha- E ~esiz bir yavruyu bağrına bas-= " 
sebc ve defterdarlık memurlarından oıı : mak şefkatini içinde duyanlar Ki- i 
kişi diln akşama kadar belediyede ça- 1 ~tip oğlunda Bozyakalı kahveci bay~ lnemacdık dtinyasuun en büyük mucizesi.. 
Iışmıslardır. 1: Ahmede milracaat edebilirler. i ş k y _______________ _. ....................... ····· ············· ı· ago anıyor 
r:7.Z7.Z'r"77.J'~.LZZ7""~7.2":T.ELZZZ7ZZ:Zilf!•OG'!!J~fD-m•=•i •m••• 

Maske ve Pare 
Büyük Balo 

---- ' Kültürpark gazinoSWlun büyük salonlannda 11 Şubat Cumartea• 
ak4amı saat 21 de verilecektir. Balo, hususi bir komite tarafından ha 
zırlanml§lır. En iyi giyinen maskeli bayan ile tango ve vala müaabab
lannda birinciliii kazanan bayanlara müdiriyet tarafından mükifat
Lır takdim edilecektir. 

Tango müsabaka•• saat birde vals müsabakası saat ikide bafbya 
caktır. Baloya divc.~ ye.iz girilemez. 

Maske olmıyanlarm ai)'ah elbise giymeleri mecburidir. Masal 
'( . . . 

l'RANSIZCA SOZLti 

BAŞ ROl.l.ERDE : 
TYRON POVER - ALİCE PAYE - DON A.l\IECHE 

iki senede iki milyon dolar sarfiyle viicuda getirilen bu harikalar şaheseri 
filim burün matinelerden itibaren 

Elhamra Sinemasının 
• 

ŞEREF HAFr ASI OLAC'AKrJR.. 

EANSl.AR : 2.JJ • 4-JO • 6.45 • t.OO DA-
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TELGRAF HABERLERi . . . 

Hezeyan ve hayalı 
Italya T·" r raklarına 

d .. k ' a mı. goz oymuş •.. 

Başvekil 
Ve Balkan, Saadabat 
paktı hükümet reis· 
teri arasında teati 
edilen telgra~lar-

--o--
Ankara 10 (Hususi) - Dok
tor Refik Saydam hükümeti -
nin tefekkülü münasebetiyle 
Başvekil B. Refik Saydam ile 
Balkan antantı hükümet reis
leri Yunan, Yugoslav ve Ru -
men başvekilleri ile Saada -
had paktı hükümeti reisleri 
Afgan, Iran ve Irak hatvekil
leri arasında çok samimi ve 

SAHiFE J 
-IE!SC FS LE su 

SON HAB~ER 
. J ' . . 

Mühim bir tamim -
Bugün, mesuli.yet mevkiinde bulu
nan Cümhuriyet hükümeti Cüm
huriyet Halk partisine mensuptur 
Milletimizi layık olduğu ten-a kiye eriştirmek 

için inkılap prensipleri ".zi sadakat ve tetizlik 
ile tatbik edeceğiz •• 

~-·---· t dostane telgraflar teati edil-1.SUUlbul, 10 (Hususi) - Bugün çıkan mıntakası haline getireceğini göstermek- sım, spanya, Mısır, Suriye, Süveyş, Ankara 10 (Telefonla) - Dahiliye tiras1anı üJet ve vasıta olmasına nsla 
bir İstanbul gazetesi şu haberi vermek- tedir. Yugoslavya, Yunanistan n İspanyanın miştir. vekili B. Faik Öztrnk umumi müfettiş- müsaade etmiyeceğiz. 
tedir. J9/l/U39 tarihli •Neus Revievı mec- Rio del Oro adındaki müstenılekesinin _ __, ______________ ilkler, ve vilayetlere mühim ve dikkate Prensiplerimiz arasında ahlfıkın ve 

Mussolininln büyük rüyası, eski Ro- muası Mussolininin büyük hayalini tes- İtalya nüfuz mıntnkası dahiline girmesi. Haric1ye vekilimiz şayan bir tamim göndermiştir. Tamim !az.iletin iltizamı ve korunması en mü-
ma imparatorluğunu yeniden kurmak- bit eden BUyük Roma imparatorluğu ni istemektedirler... aynen şudur: 1 him bir mevki tutuyor. Gençlikteki fa-

tır K d
. alı od d d haritasının bir kopyasını neşretmiştir.. Bu h 1·ı ·· T"" k. b .... k R Jngı·/ı"z sef ı"rı·ne Son zamanlardaki tebeddül ve m""'-·- z.ilet aşkını vatan ve vazife ug-runda ve 

. en ı ç şma asının uvarın a . d d 
1 

ar aya gore, ur ıyc uyu o- -,, 
bu bUyUk Roma imparatorluğunun mu- Bu harıtanın altın a a şu yazı ar var- mn imparatorluğunun ec.zasından sayıl- dana çıkan bazı hadiseler hakkında hü-, feragat ve fedakarlık duyguları her vesi-

dır: _,_ d i 
1 

ziya( et verdi kümetin n1dığı tedbirleri yanlış telakki le ile teşvik ve takviye etmek v~ bun1ar-
azzam bir haritası vardır. Ayrıca Ro- , 1 .• 1 "t f • ti i•-ı i magta ır. ta ya tarafından yapılan ve 1 "•' u rı aşıs er, ... yanın spanya f" .. :...+ı ..:ı_ k 10 (T 1 { 1 ) H . eden ve bunlardan bizim hiç hatır ve daki yüksek zevki ona daha eyi tanıt-
mada büyük meydanda yine yarınki F B 

1 
d 1 K "k Tun ~ ... er arasınua büyük Roma impara- An ·ara, c e on a - arıciye ası, a car a a nrı. orsı a, us, ekil" . ş··kr·· S -1 b .. İ . hayalimizden geçntlyen manalar çıkaran mak borcumuzdur. Lliyiklik asla ihmal 

bUyUk Roma imparatorluğunun harita- Anadolu ,·e Adal:ır denizindeki bazı in- torluğu için propaganda vesilesi olaralc v ımız u u nracog u ugun ngı- lm" ,,_ ·· · p · Lo c f" b. • kimseler bulundug-unu haber alıyo:ı.ız. e ıyeceğimiz bir esastır. Memeleketin 
rı yapıl-•rtır. sımları fızcrindcki lıaklannda ısrar el- dolaştırılan bu haritada Türkiyenln bit' ıu. sc11rı. e. rsı r n şerc ıne ır zıya- d uı~ - f tir Her türlü yanlış teliıkkilerden ve b~ın- i aresinde ancak hakiki ihtiyaç ve icap-

Bu harita, Faşist İtalyanın Büyük Ro- mesini istiyorlar. Bundan maada Soma- kısmı İtalyanın bir cüzü gibi siyaha bo- e~;:;!rs; Loren yeni vazifesine baş- lnrdnn çıkması melhuz ve haksızlıklar_ lnrın emirlerine bağlıyız. 
ma imparatorluğunu kurmak için nere- lide bazı inıtiynzlar teminini, Trablu.s ile yanmıştır. Yine bu haritada Akdenize lamak üzere yakında memleketimizden dan vatandaşları korumak ve memurla- Fakat kimsenin vicdanına müdahale-
leri ı~.-ı edeceğini ve nereleri nüfU?. Habeşistan arasında bir koridor açtlmn- •Bizim deniz• adı verilmiştir. ayrılac"'ktır. yi tasavvur bile etmeyiz. IIC'ri hamlele -~.. .. rımızın vuzuh içinde tereddütsüz ça - • 

ı.rmalnrını t"mı"n etm k . . ğ d ki rimizde milletimiz.in kuvvetlerini dü. 

Harbe hazırlık mı · var? 
-*-

lskenderund a 
Türk gümrük 
mıntakası .. 

~ " e ıçın aşa ı a 
izahatı lUzumlu gördüm. şüncesiz hareketlerle israf ve heder et· 

meğe asliı taraftar değiliz. Salfıhiyetle. 
Bugün mesuHyct mevkiinde bulunan 

Cümhurlyet hiiki.lmcti halk partisine 
mesuptur. Onun programını tatbik ve 
onun meydana getirdiği inkıl!ip1arı ida

Almanya silah altında bulunan 
normal kuvvetlerini artırıyor 

Adnna, 10 (Hususi) - fskcnderunda 
serbest Türk gümrük mıntakasını tes- mc etmek ve dnima ileri gidip asla geri 
bit edecek heyet fevkalade murahhası- dönmemek niyetiyJc. vmdfoyj üzerine al
ınız Cevat Açıkaİının riyasetinde İsken- mışt~r. Bu sebeple bizden inkılap ham-

rimizi kuJlanırken milli kuvvet1erimlzin 
('n kiiçük bir c·üz'UnU sarf ederken bu -
ııun mukabilini tam olarak elde etmek 
hiç bir zaman ihmal etmiyeceğimiz bir 
esastır. Son z.runanlarda bazı hadiselere 
karşı hükümetin aldığı tedbirler ve yap
tığı takipler nncnk suçlar karşısında bu
lunan tedbirlerden ve yapılan takipler· 
den ibarettir. Bunlara bazı kimselerin 
izafe etmek istedikleri hususiyet bizim 
hatırımızdan geçmiyor. Kendilerine tev
di edilmiş olan vazifeleri ifa ederken bil· 
Hin arkadaşlarımın bu ifadelerimdekl 

d ıd. t tk•k i ı· t" .1d. lelerınde gevşeklik bekliyenler bilmelieruna ge ı, e ı na ıve ıne geçı ı . 

* 
· dırleT ki biz hiç bir harekete ta -

altına asker 
tahşidat 

ltalya, silah 
Libyada 

.., 
--M 

•• k · ı raftar ve miisteit değiliz. Daima ileri 
US ta ) namzet gitmek emclin1izdir. Milletimizi 1ôyık ol

duğu terakkiye criştinnek için inkılap çagırıyor ve 
yapıyor 

Bir güm~ük komisyon .. 
cusu müstakil ebus
ıu için amze l'"ği1ni 
kcy u •• 

Paris 10 (ö.R) - Önilmlizdeki ilk ba
harda Almnnynda halen si1ah altında bu
lunan asker miktarına ilfiveten daha 
600 bin askerin seferber edileceği bil -
dirilmektedir. Bu karar resmen şu su -
retle izah ediliyor: 

1906 ve 1907 senelerinde doğanlar 

ctmdlye kadar hiç askeri talim gönnedik
lerln.den iki ny nıilddetle sllfth alhn da
vet edileceklerdir. 

SalAhiyettnr Fransız mehafili 25 Son 
Kfuıunda Italyanın da teknik esbabı ile
ri sürerek 60 bin ihtiyat askerinl sUah 
nltına çağırdığını hntır1atarak şu mü
{ahedcde bulunuyorlar: 2 ay sonra Al
manya ve Itnlyadn, ikisi Almanya ve 
biri Italyada olmak Uzcre, daha üç sınıf 
a.Ulih altına alınmış olacak ve Mobilize 
edilen bu kuvvetlerle bu iki memleke
tin muntıızrun kuvvetleri takviye edil -
miş bulunacaktır. 

Londra 10 (ö.R) - Burada haber 
alındığına göre Libyndakl Italyan kıtna
tının bilhassa Tunus clvnnndakl Italyan 
kuvvetlerini takviye ettiği bildirilmek
tedir. 

Hitler Alman donanması erk6.niylc bir arada 
Roma 10 (A.A) - Muhtelif sınıflara 1 istiznhtn bulunulan Italyan rnakamatı bu 

mensup bir çok mütnhassıslann silAh al- şayiaları ne tekzip ne de teyid etmektc
tına çağırılmış ve Libya garnizonlarının diler. yalınız· bu husus hakkında ma
iakviye edilmiş olduğuna dair ortada do- h'.imat verilemiyeceğini beyan ile iktüa 
lnşan şayialar hakkında kendilerinden 1 ediyorlar. 

fstr.nbul, 10 (Hususi) - Şchrimizdt'n 

ilk olnrak dün bir zat müc;lakil mebus
luk için teftiş he;> etine mUracaal etmiş
V!"· Cıhnngirdc P:mor@nn apartmanın
~ oturtın ve gümrij.k komisyonculuğu 
S~P n bu :r.ntın i~li Hclıl G-Odcndır. 35 
yaşındadır. Verdiği istidnda vatan uğ
runda <'a~mak fstecliğini, İstanbuldan 
müstakil mebusluk namzetliğini koydu
ğunu ynzmıştır. 

-*-Atina aj~nsUW1l 
tekzibi .. 
Atina, 10 CA.A) - DeyJi Telgraf ga

zetesinin sözde Yunanistanda dahili va
ziyetin anormal olduğq hakkında ya7.
dığı ve bazı ecnebi matbuatı tarafından 
nakledilen haber münasebetiyle Atina 
Ajansı bu rivayetleri en kat':i surette 
tekzibe mezun bulunduğunu bildiriyor. 
\T e diyor ki : 

Memleketin clahili vaziyetinde istik
rar en mükemmel derecesindedir. Kral 
ile hükümet arasında ihtilUf olduğundan 

-------------------------------------------- bahsedenler tamamen hayal mahsulü 

Büyük Faşist konseyi Ebedi Şef r.;~7;_ı hok;ka:_:::termck ;,ı;ycn-

Düçenin riyaseti altında toplanıyor 
Roma 10 (ö.R) - Bu akşam saat 22 de Venedik sarayında Dü

çenin riyaseti altında büyük Faşist Konseyi toplanacaktır. Neşredilen 
bir tebliğde tasrih edildiğine göre bu konsey, evvelki içtjma devresinde 
ruznameye alınmış olan meselelerin hallile ve bu arada bilhassa orta 
mekteplerle meşgul olmağa devam edecektir. Fakat nazırlar ay~i za
manda beynelmilel vaziyeti de tetkik edeceklerdir. 

Belçikadaki buhran 
Partiler 

mı 

harici bir kabine 
kurulacak? 

p~~ lO (~.R) - Spak kabinesinin istifası politik mahfilleri endişeye sevk
etmı~tır. Partıler hııricinde bir i~ kabinesi kurulması muhtemeldir. Bazı mah
filler ~nrlnmentonun feshedilerek yeni ııeçim yapılmasını istemektedirler. 

P~rıs 10 (Ö.R) - Kra1, yeni kabinenin kurulmasına kndar gündelik işleri 
tedvıre B. Spnkı memur etmi:ıtir. 

~···································· r -- -- -- •••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••··, 

s Bugün Lalede 5 Filim Birden 
• 5 KAPTAN ODU YARATAN MİRA.İL KVRTİ· 
• SİH MİLYONLUK IFRLMi •• 

S ON_ DO li.Ü Ş 
E. G. ROBINSON • BE!'DAVİS 

Ata ürk a ına 
Selanikte acdacak 

8. Benes 
cadde.... .. A 
Sclanik, 10 (A.A) _ Anadolu ajan merikada büyük bir 

sının hususi muhabiri bi1diriyor : hüsnü kabul gördü 
Ebedi Şef Atatürkün elim z.iyaı dola- Nevyork, 10 (A.A) - B. Bcnes bura

yısiyle Türklük fılcminin geçirmiş oldu- ya gelmiştir. Şerefine be1cdiye dairesin
b'll kara günde SeUinik belediye meclisi- de parlak bir kabul resmi tertip olun
nin toplanarak Atatürk e\•inin kfiln bu- muştur. B. Benes Ncvyorkta sekiz gün 
lunduğu Apustolopavlo sokağının 450 kıılacak \'e bu esnada şerefine tertip 
metre uzunluğundnki kısınma Atatürk edilecek ziyafetlerde bulunacağı gibi 
sokağı isminin verilmesi hakkında bir konferanslar da verecektir. Müteakiben 
karar alınış olduğunu evvelce bildir- sabık ÇekosJo,·ak reisicüınhuru Şikago-
miştiın. ya gidecektir. 

Atutiirk adını taşıyan levha yakındıı Malum olduğu iizcre B. Benes Şikago 
sokak başına konulacak ve levhanın üniversitesinde profesör sıfatiyle de
konmaSJ milnnsebetiy]e merasim yapıla- mokrasiler hakkında konferanslar ve-
caktır. rccektir. 

CWC:ıcz:lZZ.U.7.r~.azınliZ7 ~~-

İZMİR HALKJNJ GENE 

YEıVi SİNEMAYA 
K Ş'l'VRAN BİR PROGRAM •• 

BJR GECEDE 

NAMUS 

prensiplerini sadakatle ve fakat tam bir 
titizlikle tatbik edeceğiz. manaları hatırlarından uzak tutmnınn1a-

Bu hareketimizin şah:-;i arzu ve ih- , rını ehemmiyetli' dilerim. 

e ed"yeler Ban a 
Demir inşaat alzemesi yaptıracak 

fstanbul 10 (HusuJi) - Belediyeler bankası, küçük belediyelc::re 
ait muhtelif İnşaatta kullanılmak üzere seri halinde demir malzeme 
yaptırmağa karar vermiştir. 

. Bursada bir ihtilas 
Tayyare cemiyeti muhasibi 7500 
lira ihtilas ettiğinden tevkif edildi 
Bursa (Hususi) - Tayyare cemiyeti muhasebecisi B. Mümtaz 

7500 lira ihtilas etmiş ve tevkif olunmuştur. 
Maznun, birinci katibi adi) bay Kenanın dairesinde 7500 lirayı tay

yare cemiyetinin Bursa şubesine borçlu olduğunu ve altı ay zarfında 
ödeyeceğini taahhüt ve ikrar etmiştir. 
~u ihtilasın tayyare biletleri satışı hesabından olduğu söylenmek

tedır. 

Maznun muhasebecinin şimdiye kadar çok yüksek maaşla kefilsiz 
olarak istihdam edilmesi ve bu hadise muhitte derin bir teessür uyan
dırmıştır. 

Mu~ailey~in Bursa inşaat kalfalarından hirile ve bir operet idare 
men:urıle muştereken lstanbulda Samatyada bir sinema binası yap
tırdıgı Bursada çocuklar tarafından bile söylenilmektedir. 

~ümtazın ~u gibi işlere girişecek kadar bir servet ve itibarı maliye 
sahıp bulundugunu buradaki bazı amirleri pek yakından bildikleri hal
de mesel;yi t7tkik ve bu sinema inşası işine nasıl girdiğini tahkik et
memelerı dedıkodu uyandırarak tahkikatın tevsii istenmektedir. 

Fransa - Almanya 
Ekonomik işbirliği etrafında 

Berlin 1 O (Ö.R) - Fransa hariciye nezareti harici ticaret dairesi 
ıefi B. Alphand bu hafta sonunda Berline gelecek ve bir kaç zaman
dan beri dostane i~ birliği zihniyeti dahilinde yapılmakta olan ekonomi 
müzakerelerine devam edilecektir. 

Berlin ekonomi mahfellerinde müzakerelerin az bir 7..amanda neti
celeneceği kuvvetle tahmin edilmektedir. Müzakerelerin esasını Al
man kömürü ve koku ile Fransız maden cevherleri arasında mübadele 
yapılması teşkil edecektir. Almanyamn Fransadan zirai mahsulat sa
tın almnm imkanları da görüşmeler esnasında mevzuu bahis edilecek
tir. 
...... .-ı ............................ ~ ......... . . ;- TELEFON : 3646 

Uzun 7.ronnndan heri eserlerini ,örmcdiğimiz, blitün sinema mcraklılnnnıı 
inkdirlerini knznnnn ŞEN \"c şakrak smıntkiı.r 
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SAHIFE4 
4A 

·mı- ŞEYTAN -
VE KUMPANYASI 
............ ! .................... .. 

aşk ve macera rotnanı 
133-

aq, kat'i bir sesle cevap verdi : 
- Hayır ..• 
Niyang, ayni müstehzi tavrı ile de

vam etü: 
- AJa .• Şu halde parlak surette ya

pılacak düğünümüzde bulunamıyacaksı

nız.. O zaman siz ölmüş- Ve gömülmüş 

Sadık Güs bu fırsattan istifade etmiş 
ve kendi kendine uğraşarak bağlarını 

çözmüş Ye ayağa kalkmıştı. 
Sağ eli ile, kan içinde olan eli ile Ni

yangı gırtlağından yakaladı. 

Jan, odanın kapısından dışarı çıkar

ken GUsc: 
olacaksınız.. - Onu cezalandırmak bizden ziyade 

Sonra odanın köşesinde bir noktaya kanuna aittir, dedi.. 
gitti. Burada bulunan bir manivelayı Tevkif edileceği ana kadar onu ınuha-
!ıareket ettirdikten sonra : faza et .. 

- Gömülmüş tabirini yabana atma- Jan çıkınca Güs : 
yın .• Dedi .. Hakikaten gömülmüş ola- - Evet .. Diye söylendi.. Onun ccza-

k H tt" ş· d'd b'l ş sını knnun verecek amma benim de omı ca sınız.. a a.... ım ı en ı e.... u 
andan itibaren bile gömülmeğe başla- verilecek kendi hesabıma bazı dersleriın 
dmız.. çıkarılacak bazı acılarım Yar .. 

Bu sırada Janla Güsün kulaklarına Fakat Niyang, Janın sporcu pençesi 
yağmur çiseler gibi hafif bir ses geldi.. altında kıvranan Niyang can acısı ile 
Bu sesin tehditldlr bir manası yok gibi ve ısbraptan kuvveti kesilmiş olan Gil
ldi.. Sadece bulundukları odanın bir kö- se karşı birden ve Ani olarak müthiş 
§eSinden hafif.. Çok hafif bir toz peyda bir mukavemet gösterdi. 
olmuştu. ikisi arasında müthiş bir boğuşma 

Bu toz tabakası tavandan odaya doğ- başladı .. 
ru sızan bir maddeden yükseliyordu. Yere yuvarlandılar .. 

Jan, bunun ne olduğunu anlamağa Zil sesleri durmU§tU .. 

vakit bulmadan odanın içinde ve kori
dordan, mUıhil kuvvette bir zil uzun 
uzun çalmaja başladı .. 

Zil sesleri diğer taraflardan da geli
yordu. 
Odanın tavanında blı' takım kırmızı 

ve beyaz ampuller vardı. 
Bu ampullerden evvelA üçü.. Sonra 

ikisi.. Sonra biri ve tekrar ikisi birbiri 
arkasına yandılar. 

J an Lö Helyeyi arkasından sun sıkı 

tutan adamlar, onu birden bire bıraka
rak kapıdan dışarı fırladllar .. 

DlJSrlda, koridorda bir takım insanlar 
telaş içinde koşuşuyorlar, koşarken bir
birlerine çarpıyorlar, haykırışiyorlar, 

anlaşılmaz sözler söyliyorlardı. 
Bu umum! karışıklık içinde müth~ 

kuvvette zil sesleri kulak zaruu patla· 
tırcasına devam ediyordu. 

Pek az sonra muhtelif yerlere kon
muş olan gizli hoparlörler haykırma

~a başladılar. 

- Alarm! .• Alarm! .. Derhal 4, 9, 17, 
22 numaralı yollara koşunuz.. Oradan 
kaçmak çaresine bakınız .. 

Hepsi de ayni istikamete koşuştular. 
- Alarm!.. 9 numaralı yol kapandı ... 

4, 17, 22 numaralı yollara koşunuz .. 

Boğuşmanın olduğu odad3 şimdi yağ
mur yağmasına benziyen sesler hakim
di .. 

Ve bu aesler gittikçe artıyordu .. 

- Bi'QIEDi -
- *-

Erbeyli incir 
lstasyon11nda 
artezlyen 
Aydın, 9 (Hususi) - Erbeylideki in

cir ıslah istasyonunun mühim bir ihti
yacı olan sulama meselesini önlemek 
üzere mahallinde bir arteziyen açılma-
!tna karar verilmiştir. 

Ziraat vekaletinden istenilen müsaa
de ve tahsisat verilmiş projesinin ihza
rına başlanmıştır. 

Bu meyanda büyük bir, biriktirme 
havuzu ile lüzumlu inşaat ilavesine .ie 
ayn bir tahsisat ve müsaade istihsal 
edilmiştir. 

İstasyonun mayıs 939 ortalarına doğ
ru artcziyeni meydana gelirmi§ olacağl 
ve yıllık istih.s:ıl plaruııa göre (50.000) 
köklü fidan yetiştirme yolunda hareke
te geçileceği öğrenilmiştir. -*- I 

Sürek avı 
Şaşkın bir halde olan yeraltı halkı 

bu sefer geri dönerek ayni hızla aksi b- Aydın (Hususi) - Halkevine bağlı 
tikrunete koşuştular.. avcılık kulübüniin tertip ettiği bir sü-

Alarmı 1 rek avına on köy avcılariyle birlikte iş-- ... 7 numaralı yol da .. 
Megafon birden bire susmuştu.. ~ eden 120 avcınuz Kızılca köy ve 
Bu keşmekeş içinde odada Jan, Ni- Ikiz. dere. aras~~da. üç .. sürek a:ı tertip 

yang ve kanapeye bağlı Güsten ba ka ctmişlE'rdır. Bırıncı surekte hır çaka!, 
kimse kalmamıştı. ş ikinci sürekte üç dişi domuz, üçüncü sü-

J an derhal kapıyı kapamış, arkasını ı·ekte de iki erkek domuz öldiirmüşler
kapıya dayamış ve gözlerini Çinliye dir. 

-*-dikmişti. 

Niyang, sar'aya tutulmuş gibi titri
yordu .. Gözleri bir Jana bir de tavanda 

Çeltik zerlyata 
menecllldL 

birbirini müteakip yanan ve sönen kır- Aydın, 10 (Hususi) - Pek çok mah
nuzı ampullere bakıyordu. Bu ampuller zurlan görüldüğü ve şehir mıntakalan
yeraltı yollarının kapatıldıklarını gös
termekte idiler .. 

Jan .. Çinlinin üzerine yürüdü... Onu 
ensesinden yakaladı .. Bu melun herifin 
melun kafasını odanın taş duvarlarına 
çarpa çarpa parçalıyacak mı idi? 

Belki ... 

nın sıtma içinde bırakılmamasının te· 
mini için şehrimiz sıhhat dairesi iş'an 

ahire değin alakadar yerlere çeltik zeri
yatını meneden bir tamimde bulunmu~ 
tur. 

-*-Torbalı köylerinde 
Güsün sesi • .::1---Jdi ·. bal d .r ~ Tor ının ört köyilnde yeniden şap 
- . Mösyö Jan .. Onu bana bırakınız ... hastalığı görülmüş ve söndürülmesi için 

Ve sız .. Matmazel Loransa koşunuz.. tertibat alınmıştır. 

· --Kirkvezk zT~~ 
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Masal masal icinde 
• 

-45-
Ertesi günü bu garip adam saray ka

pısına geldi ve sultan Mahmudu görmek 
istediğini söyledi. 
Kapıcıların daha evvelden haberleri 

olduğu için bu adamı içeri aldılar. 
Adamcağız daha evvel kara eşeğini 

saray kapısına bağlamıştı. 
Huzura girdiği zaman padişahın yü

züne baktı. Onun, bir gün evvel gördü
ğü adam olduğunu anladı. Fakat hiç 
kendini bozmadı. 

- Ya sultan Mahmut! dedi. Birisine 
on bin akçe borcum var. Bunu senden 
istemcğe geldim. Sen zenginsin. Hazi -
nende çok paran var .. Ne olur bana bu 
on bin akçeyi ver de borcumdan kur -
tutayım .. 

Sultan Mahmut: 
- Allah versin .. dedi. Herkesin para

sı kendine .. 
Siyah lıöulı fakir. 

dedi. Bari bin akçe ver. 
Sultan Mahmut: 
- Veremem.. Allah versin.. 
Cevabında bulundu. 
- Yüz akçccik olsun vermez misin? 
- Allah versin .. 
Adamcağız bunun üzerine: 
- Pekala.. dedi. Sen sağ ol.. Kara 

eşeğim saray kapısında bağlı. Biner, gi

derim. 
Bunun üzerine padişah bu fakire sor-

du: 
- Hani dün bana, padişah istediğimi 

vermezse kara eşeğimin dört ayağı me
zarını tepsin diyeceğim demiştin. Neden 
söylemedin? 

Fakir de: 
- Utandım, edep ettim de söyleme -

dim, dedi. Fakat hiç değilse kara eşeğim 
kapıda bağlı.. dedim ya.. Bu da o de -
mektil'. 

YENi ASIR ı ı 'abat CumarteSi 939 
sne CA- -5 J!L 

Şehir Me_clisi toplandı 
Garaj santrala gelecek nakil vasıta
larının ücret tarif esi tasdik edildi 

- BAŞTARAFI 1 1NCt SAYFADA -
1 - Vasıtaların garaj santrala her gi

rişi için tesbit olunan ücretler peşin is· 
tifa olunur ve her vasıta a7.ami 24 saat 
garajda kalır. 24 saatten fazla kalırsa 
ikinci defa ücret öder. 

2 - Garaj ücretinin abone şeklinde 
aylık olarak tahsili caizdir. Bu takdirde 
yi.izde yirmi tenzilat yapılır. 

3 - Otobüs ve kamyonların beherin -
den her girişinde kapalı yerde 45 kuruş, 
açık yerde 30 kuruş alınır. Otomobiller
den kapalı yerde 35, açık yerde 30 ku
ruş, motosiklet ve bisikletlerden açık 
yerde 10, kapalı yerde 15 kuruş alınır. 

4 - Yağlanacak otobüs ve kamyonlar
dan 40, otomobillerden 25 kuruş alınır. 
Yıkanmak veya yağlarunak için ge

lenlerden aynca garaj ücreti alın -
maz. Elli kiloya kadar eşyadan mua;'
;·en bir ücret alınır. 

Garajsantralda belediye reisi muharririmize izahat veriyor 

yangın zuhurunda karşılaşılması müm- dir. 
kün vaziyetlerden bahsetmiştir. Azadan B. Galip, mevzuun <tarife 

Garaj tarife meselesi görüşülürken B. 
Nusret garaja kabul edilecek vasıtaların 
emniyet garantisinden ve sigortasından 
bahsetmiştir.Bu mevzu üzerinde söz söy
liyen avukat B. Baha Nasuh garaj sant
rala girecek nakil vasıtalarının sigorta 
edilmesi lüzumundan bahsetmiş ve bir 

Azadan B. Sadi, B. Baha Nasuh si - meselesi> olduğunu ileri sürerek sigor
Tevfik olsa olsa garaj santral binasının ta meselesinin verilecek bir takrirle mec
sigortası IAzımgeleceğini, şahsı ahara ait lise gelmesi münasip olacağı mütaleasın
makinelerin sigortasına lüzum görülmi- da bulunm~tur. 
yeceğini söylemi§lerdir. . Neticede tarüe aynen kabul edilm.İ§ 

Azaman B. Sadi, B. Baha Nasuh si- ve meclise Pazartesi günU saat 16,30 da 
gorta edilmesi lüzumunda ısrar etmişler- toplanmak üzere son verilmiştir. 

Hava gazı işletmesi 
Yeni tesisat 150 bin liraya mal ola

cak hava gazı ucuzlatılacak 
Şehirciliği, Kemalizmin kastettiği ma-ı ŞIRKET ZAMANINDA FABRİKA 

nada mütalea ettiğimiz zaman, şehirlerin Havagazı teşkilatı, her türlü medeni 
faaliyetinde tesir icra eden bütün işlet- konfora yer vermek mevkiinde olan bir 
melerin belediyeler kanaliyle idaresinin şehrin hayatında zaruri ihtiyaçlar ara -
lüzumuna kail oluruz. Şehir işletmeleri- sında yer alır. Belediyenin, gece tenvi
nin belediyelere terki işi. Ankarada hu- ratında havagazına ihtiyacı kat'tdir. 
susi bir komisyon tarafından uzun za - Hastaneler, çalışmalarında havagazına 
mandanberi etüd edilmektedir. Yakında kat'i ihtiyaç gösterirler. Temiz ve sıhht 
bu hususta bir kanun layıhasının mec- i~ görmek ve eyi randıman almak isti
lise sevkedileceği muhakkak gibidir. yen bir mutfak, mutlaka havagaziyle 

Izmir belediyesi. bu bakımdan zama- çalışır. 
nında, umwni şehir hizmetlerini kendi Fakat şimdiki havagazı tesisatı, maal
çalışmalıırı içine almak ihtiyacını hisset- esef yukarıda sayılan ihtiyaçlara cevap 
~tir. Bu sahada atılan tedrici adımla- vermiyor. ÇünkU tesisatı bozuktur. Ve 
rın zamanında şehir halkının lehine ne- berbattır. Bugünkü haliyle en fazla da
ticeler vereceği zannedilebilir. ha bir kaç ay çal~bilirdi. Bu müessese 

HA VAGAZI IŞLETMESI gayet hantal makinelerle çalıştığı için 
randımanı vasatın dununda ldi. Yine bu 
sebepledir ki lzmir halkı metre mlkibı 
yedi kurup havagazı Irullanınak mec
buriyetinde kalıyordu ve halen de bu 
fiatten kullanmaktadır. 

h.mir belediyesinin Halkapınar hava
gazı işletmesini kendi idaresine alması
nın mevzuubahs olduğu şu günlerde ba
zı dedikodulara yer verildiği işitilmek
tedir. Deniliyor ki: 

- Izmir belediyesi havagazı işletme
sini üzerine alm~tır. Şirket zamanın -
da abone sayısı 1300 iken şimdi yan ya
rıya inmiştir. Demek ki havagazı işlet
mesi, belediyenin zamanı idaresinde mu
vaffak olamamıştır. 

Bizce bu anlatış zevahiri gösterir. Bu
gün belediye reisinin refakatinde hava
gaz.ı şirketi tesislerini gözden geçiriyo -
ruz. Şirketten devren alınan havagazı 
fabrikasına ait makineler hurda halin
dedir. Alakadar şirket, bu makineleri 
sırf Türkiyeye makine satmış olan mü
esseseyi himaye için almıştır. Ticari bir 
zihniyetle satın alınarak Izmire şirket 
zamanında getirilen bu makineler tama
men gayri iktısadi çalışıyorlardı. Bun· 
!ar belediyeye, tamamen bozulduktan 
ve iş görmez hale geldikten sonra devr
edilmiştir 

__ , o - --

ceği yerde memnun oldu. Fakiri affetti. 
Ona istediği on bin akçeyi hazinesinden 
verdirdi ve (Kara Eşek kapıda bağlı) 
tabiri de işte buradan kaldı. 

Iştc padişahım, hükümdarların şanı 

böyle merhamet göstermektir. 
Yine başka bir hikaye vardır, o da 

böyle merhamet üzerinedir . 
Hocanın biri Hindistandan kalkmış, 

öteberi alıp ticaret etmek maksadiyle 
Bağdat yoluna revan olmuş .. Yolda gi
derken kendi kendine: 

- Şunu alırım .. bunu alırım .. Şu ka
dara satarım, bu kadar kir ederim. 

Diye düşünürmüş. Böylece düşüne 

düşüne Bağdat şehrine dahil olmuş. 
Onıın bu şehre ticaret için geldiğini 

anlıyan bir aptal, hemen sakalını kestir
miş. bir kağıda koymuş. hocanın önüne 
çıkmış: 

- Hoca efendi, demiş, satılık mataım 
var, alır mısın .. 

Ve böyle söyliyerek kağıdın içindeki 
sakal kıllan ile hocanın eline tutuştur
muş. 

Hoca açıp bakmış ki alelade sakal lu-
lıdır. 

- Ben bunu ne yapayını? 
Demiş. Aptal: 
- Ne yapacaksın .. Vf'!r parasını da 

al.. demi§.. 

BELEDtYENlN TF.51SLER1 
Belediyenin havagazı müdürü B. 

Mahmut bize fabrikayı gezdiriyor. Be
lediye ' reisi refakatimizdedir. Bize veri
len izahattan anlıyoruz kl, maalesef abo
ne sayısı yedi yüze inmiştir. Belediye, 
iktısat kaidelerine uygunsuz olarak ça
lışan bu müessesede meydana getirdiği 
Kok kömürünü piyasaya 25 liradan ver
mektedir. Zifti, katranı, krovoz.ıtu da 
maalesef pahalı veriyor. 

Reisi dinliyoruz: 

-Bittabi, havagazı fabrikasını bu ha
liyle daha uzun müddet idame edemez
dik. Çünkü muhitin ihtiyacına cevap ve
remedikten başka ziyanına çalışıyordu. 

Görüyorsunuz ki yeni fabrikanın t~ 
melleri, ocağı ve sairesi yükselmiştir. 
Almanya dan celbedilen son sistem fırın
lar ve makinelerin montajları yapılmak 

:_ Ben buna para ve~~m demiş. 
Aptal: 
- Niçin para etmez, demiş. Işte gö -

rüyorsun.. Fena birşey değil.. Sakal .. 
Yüz akçe olsun etmez mi? 

- Etmez ... 
- On akçecle mi etmez? 
- Etmez ... 
- Bir akçe ... 
- Hayır ... 
Aptal bunun üzerine hocaya: 
- Bir sakal ki, demiş, bir akçe bile 

etmez. onu sen ne diye çenende bunca 
zamandır taşırsın. Bari tıraş et te bu de-
ğersiz şey gitsin. 

Aptalın bu latiiesinden hoca hoşlanıp 
ona istediği yüz akçeyi çıkarıp vermiş. 

Işt~ padişahım böylece düşmüşlere 
yardım ve felakette olanlara merhamet 
ve muavenet çok eyidir. Sizden şehza
denin hayatını bağışlamanızı rica edi
yorum. 

Padişah bu iki hikayeyi işitince oğ
lunu tekrar zmdana yolladı ve kendi 
her günkU gibi ava gitti. Avdan dönüş
te hareme girince karısı yine şehzadeden 
bahis açtı. Padişah, bugün de onu vezir
lerinin şefaati ile öldürmekten vazgeç
tiğini bildirince kurnaz ve fettan kadın: 

- Ah şahım.. dedi. Seni hep böyle 
kandırıyorlar. Sen sanma ki otlun 1e11 

öl 

Havagazı /abrika.sında yeni in§aattan 
bir görünü§ 

Uzeredir. Yeni ocakların bacası, efü beş 
metre yüksekliğinde olacağı ıçın 12 
metre derinliğinde beton kazıklar üze
rine oturtulmuştur. Buna sebep, baca
lardan çıkacak kömür gazlarının halkın 
sıhhatini haleldar etmemesidir. Fahri -
ka, bu yeni tesisleriyle Türkiyenin en 
yüksek kalorisini verecektir. Eski tesi
satı yalnız Kok istihsalinde kullanaca -
ğız. 

Bu teııisatın tamamı 150,000 liraya mal 
olacaktır. Fakat, yeni fabrika için har
cadığımız parayı, en kısa bir zamanda 
temin etmek mlimkün olacaktır. 

Bugün havagazını 7,5 kuruştan veri
yoruz. Bu fiat, pahalı olduğu için abone 
miktarı azdır. Yeni fabrika faaliyete ge
çince i§le-tmede ucuzluk temin edilecek 
ve öyle tahmin ederim ki havagazı üc
retleri yedi buçuk kuruştan beş kuruşa 
indirilecektir. O zaman abone sayısının 
bir kaç misline çıkmaması için bir sebep 
yoktur. 

· leti id;i';e-edebilecek. O, padişahlık ede
cek ahlakta bir kimse değildir. O fırsat 
gözetmektedir. Bir gün gelecek, fırsa

tını bulup seni öldürecek ve tahtına sa
hip olacak. Ama sonra onu da öldüre -
cekler. Padişah olacak kimseler soyu so
pu temiz ve ahlaklı kimseler olmak ge
rektir. 

Her arıda bal olmaz, her Sedefin in
cisi olmaz. Bunun gibi bu oğlanın da pa
dişahlık sıfatı yoktur. O, kendisine eyi
lik edene daima kemlik eder. Tıpkı es
kicinin hikayesinde kasap oğlu gibi. Bil
mem bu hikayeyi duydunuz mu? 

Padişah: 

- Duymadım. Söyle bakalım nasıl 

imiş o hikaye ... 

Deyince kadın anlatmağa başladı. 

ESKtCtNtN H1KA YESt 
Evvel zamanda Orka şehrinde bir der

viş yırtık pabuçla sokakta dolaşırken 

bir eskici dükkanının önünden geçmiş. 
Eskici bakmış ki bu fakir dervişin ayak
kapları delik: 

- Derviş baba .. demiş. Gel otur da 
pabuçlarını yamayayım. 

Derviş: 

- Hey oğul.. de~. Pabuçlarımın 

deliği birşey değil. Yüreğim delik. Elin
de ml ona yama vurmak!. 

DOKrORUN KÖŞESİ: ...... -......... . 
Et yemeklerine 

perhiz 
YAZAN: Dr. C. A. 

Sağlam adama et dokunur, yalnız eeb
zelerle, sütle, yoğurtla, yemişlerle geçill" 
meli, hiç et yememeli derlerse kulak ar 
mayınız. Etten ba§ka türlü gıdalar d• 
insanı beslemeğe, hayatı için lüzurnl11 
olan, kalorileri temin etmeğe yetişir. Fa· 
kat et vücudun şeklini kurmak, büyütmek 
ve sonra muhafaza etmek için lüzumlu· 
dur. Vücudun şekline lüzumlu olan- yapı 

taıları gibi - kimya maddelerinin hepsini 
insan etten başka gıdalarda bulamaz ve 
onları kendisi de tertip ederek yapamaz.. 

Onun için et yemekleri • pek küçük 
çocukluktan sonra • gençlere olgurı 

adamlara lüzumludur. Yalnız ihtiyarlık· 
ta et yemeklerini azaltmak iyi olur. Bun· 
ların hepsi, tabii vücut sağlık halinde)'• 
ken ... 

Bazı hastalarda et yemeklerine perhiı 
etmek, onlardan çekinmek lazım gelir. 

Pişmiş et, hele biberli, baharlı ve har· 
dallı olursa, midenin ekşi çıkarmasını 

pek çok arttırır. Bundan dolayı mideleri 
zaten lüzumundan fazla ekti çıkaran1al 
et yedikleri vakit rahataızlıldan artar. 
midelerinin yanınaaı çoğalır .•. Fakat nır 
de ekıisini lüzumundan ai çıkınca et ye
meği, hem de biraz baharlı ve biberli 
olarak, yenilebilir. 

Bana.ldar bozuk oluna: Sailam ada· 
mın yediği et ince barak içinde tamanı 
hazmedilmiş olmalıdır. lnce barsalc.lar İt" 
!erini yolunda görmedilderi vakit, yahul 
fazla et yenildiği vakit. hazmedilmernit 
olan et, kalın barsakta mikroplara yeril 
olur. karında gazlar hasıl eder. Onua 
için barsaklar bozulunca da et yemekle
rine büsbütün perhiz değilse de, onların 
miktarını azaltmak laZ1mdır. 

Karaciğer bozuk olunca: Yediğirniı 
gıdaların hepsi ilkin karaciğere giderler. 
etler de, yağlar da, şekerler de, orad• 
kimyaca türlü türlü şekiller geçirdikten 
sonra kana girerler ve vücuda yayılırlar• 
Karaciğerin bozukluğu hafif oluna et 
yemeklerinin miktarını azaltmak yetifİ'· 
Fakat karaciğerin bozukluğu ilerlemiş. 

yorgunluğu artmq olunca et yemeklerini 
büsbütün kesmek lazım olur. 

Böbrek hasta olunca: Et yemelderin· 
den gelen gıdalarımızın vücudumuzd• 
ite yaramıyan artıkları böbreklerden çt· 

karlar. Böbrek hasta olur, o artıkları 

-hele azotlu maddeleri • çıkaramazsa on· 
lar kana kanıırlar. Bundan üremi hastalı· 
ğı meydana çıkar. Bunun da ne kadsf 
fena fCY olduğunu bilirsiniz. Ondan d~ 
layı böbrekler hasta olunca et yemekle-
rini hemen keserler. Böbrek hastalığının 
hafif teklinde et az miktarda yenilebilir. 
fakat kanda üre nisbetini arttırmamak 
için, ne kadar et yenilebileceğini iyice ts• 
yin etmek §artiyle ... Bunu da siz kendi• 
niz yapamazsınız. ancak hekim labors• 
tuvar araştırmaları neticesinde tayin ede
bilir. 

Böbrekler tuz çıkarmayınca et yemek• 
!eri gene kesilir. 

Damarlarında tansiyon fazla olanlsr
da: Et hazmedil irken hasıl olan a~ 
maddeler kalbe ve damarlara kuvvet <it' 

rirler, bundan dolayı et yemelderi kan· 
sızlara, zayıflara ve hastalıktan yeni kal• 
kanlara iyi gelir. Fakat damarlarda tan• 
siyon fazla olunca et yemeklerini büsbii• 
tün kesmek, hiç olmazsa azaltmak iyi 
olur. 

Şekerli hastalara, et yemekleri yedi
rirler. F alcat teker hastalığı türlü türlil 
sebeplerden ileri gelir. Karaciğerin bO' 
zukluğundan gelmipc o vakit et yemek• 
!eri tekerler hastaya dokunur. Bunu d• 
ancak hekim tayin eder. 

Her halde, et yemeklerine bü.hütii• 
perhiz etmeden önce, biraz yemekle etİd 
dokunup dokunmıyacağını anlamıya ça" 

lışmak iyi olur. Et yemekten rahatsız ol•• 
cağı zannedilen hastalardan bazıları br 
raz et yemekten - aksine - fayda bulut' 
!ar, hiç olmazsa ba§ka yemeklerden yr 
mek için i§tahlan açılır. 

- *-
Yunanistan ıo bin toll 

Arpa alacak 
Yu.aanistan Ziraat bankasının açı) 

eksiltme suretiyle alacağı 2500 ton at" 
paya talip zuhur etmemesi dolayısiY1' 
münakasa müddetinin temdit edildif 
Atinadan bildirilmiştir. 

BİR KARARNAME 
Yunanistan hükümeti 5426 n~ 

bir kararname ile serbest dövizle on biıl 
ton arpa ithaline müsaade etmektedit· 

3500 tonu doğrudan doğruya Yuo'" 
nistan Ziraat bankası tarafından Selt 
nik Volos, Kavala ve Preveze gilıl'" 
rüklerinden ithal olunacaktır.. Miiteb" 
ki 6500 tonun ithaline rnıntaka ticaı" 
odaları müsaade edecektir. Yunan itb"' 
litçı tüccarları müsaade edilen ~ 
rın kıynıeti üzerinden yüzde on ~ 
tevdi eylemek ve ithalatı en geç 28 t' 
bat 1939 tarihine kadar yapmak 
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Bugünü düşünmek sırası değil 
Şimdi hayatımızı 

bugüu değil.. 
kurtaralım. Ne yapacağımızı 
Yarın düşünürüz. Gel •. 

....... EV ........................ : 

adın 
..... " .......... MODA 
Korselerde 
fantezi 

. . . . . . . . . . . . •••••• 

ENVER 
ÖLÜMÜNDEK . 
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v aziyet Çok Mühim 
Bir Devreye Girmişti 

cephesinde kuvvetli Ruslar Şark 
değillerdi. Fakat Garp cephesinde 

!Büyük harpaen sonra kadın kiyafet• 
terinin erkek luya(etlerine benzemeie ça· 
~ ştığı ilk günlerde. atılan kor.derin ar· 
kasından, arhk eteldikten ayn olandc kor· 
se hllanılmıye.cnğını söyliyen\er oldu. 
Buz ı5z. rasıra tekrarlandı. Fakat bü
tün moda tahminleri gı'bi bu .öz de biT 
gün ·ıymetini kaybetti. BugÜn artık tek 
bir parçndan ibaret olan roblar hemen 

. - .. . . • b• d' IKomploculann reisi T otıı.ras yoktu. hemen moda sahasından çckümiı gibi-
T otaras cmavı gozlu clılberı> ıkna et· Hayclutlardan ıri cevap ver ı: M • __ , .. d"fl.- y.·-ı. . .. d ·--•·· . "bi 11_ e .,.;..;livor. bıraltm olduğu uker1erin başında 4)'&.l· silahların çeşicli de ayni değildi. 

b. kl O k. · avı gouu ı ucr... ~tu. dır. Bugun e ~ısı gı 11>onı .. ..,. v ıl _.:ı K d' k d I mio ve beraber çıkmış, arah~a ınme - n ı;ıı.. KT d k . . ld B " k-o nız Bıısmac ar vaıuı. en ı ar a arı 
üzere iken kendine sadık ihtiyar adamın - On ki~i mi .. Üçü ne oldu} Ve bunlann buradan.. ı BA n aç· Fakat korse &sın~ u~utu le uh u~e.l k ne_· ile birlikte bayram namazma gitmio ol-
k le ldiğ. . .. d"" Bunu soran Sebastipno, Komplocu- madıklan muh kkılkb. Şu halde onlara ler; bhiz. gömle • aza • atta y e gı- duldan için idare edecek çok kuvvetli o::: ~n::r y~'llnit olmanın ların baih bir halde uzahldıklan ma· ı daha. e'\'Velden bir haber veren var de· bi muhteliF isimler a1mı .~r:. .. .. . adamlar yoktu. 

Bu endi eler uzun zamandanberi pa
pnın fikrini i gal ctmekt~ idi. O hep şöy

le dü~nüyordu. 

memnuniyeti yür;ünde okunur btt aevinç nastu' meydanına lroftu. mekti. Korsenin bu suretle turlu turlu kıltcr Maamafih... ne ul caid diyordu. 
ile: Hepsinin de üzerine yn ayrı cjilerek Kim haber verebilirdi~ alıoı, çe§İt ~it kuma fardan kone ya.· _ Bunlar ne kadar ilerlcmİJ oln:lar 

- Ya günün birinde Ruslar harekete 
geçerlerse." 

Jote o gün gelip çıkmı§tı. Paşa da bu· 
na kııqı mukabil harekete gcçmcğe mec· 
burdu. Y pılacak ipn bundan btışkn biı 
şey olmadığı mUhokkaktı. 

- Ooooh .. Dedi ..• ÇOk şükür ki "zi tetkik etti. Sebastiyanonun aklına hem Samatya pdmasına sebep olmuıtur. Şimdi en ldi yine kendilerini karıılıyaMliriz. 
buldum. Hepsini de tanıyordu.. man n bn papaza lıem de manastırın ketenlerden ve pamuklu kumaşlardan tu· Enver pap bu heyce nla Ba.lcivana 

Totaru sarardı. içlerinde mühim memuriyet başlann- yanındaki kulübede oturan sihirbaz kan tünuz ela en ğır prk ipeklilerine varın- dönerken ~g ne düşUneesi hep bu idi. 
- c var~ Dedi.. 'e o1du} d bulunanlar ve ordu kumandanları bile Sofi anne gc~~ iı d 1 d b k caya kadar her kumaıtan korsaj yapılı- Epeyce gitmi erdi. yol da kendilerini E.nver paşa bu Kızll Ruslann göründü 

Cü mevkie doğru bir müfreze gönderd~ 
Bu müfreze Abdra nııntakasında büyülı 

- . eli ttc atya Mannstf- vardı. Maiyyctin i ay ut ar ı:ın ir ı - )'or. Adi lkumaşlı:ırdnn yapılan blüzlar karşılamağa gelen bir postaya tesadüf 

r•R• L".::n -hı"r ,,.,,nht-fen"nı" La.padı- Saydı. mına: orta halli sınıhn ihtiyacını karşılıyor: dim- ., O . "' "b 1 b 
u.. l,)U,.. Y- _.,.. .... - ·~ ettuer. ç süvanaen ı nret o an u pos-

On L:- · idiler. - Bu bağladığınız adamlnn doğru dik bir vücut yaratan ağır ve sert ipdtli bir köyün y nmnkt 9lduğunu gördil 
Bu köy Ru l r tarafından :ynkJmı tı. 

lar lü'1 y ~-1 tada pa~a için gönderilmt mektuplar 
. cd '- h b - ''- kı' . ~ktu. saraya gôtürün ve... en.gece lC31İm ı•-uma !ardan yapılmıs tı:ımamiyle ki T ota s, bu beklcnm i..: a er uze- '-''w " - ._ vardı. 

Bu üç ki · i . Komplonun ast! ruhu- edin.. ~istem korsajlar da daha :tengin bir sı· 
ıine şnp.ladı: ._ d l be 1_ _ Bunlar Buharaclnki dostlan vasılasile Halk, çoluk çocuk tarlalara dökülmüo 

büyük bir feryat, ve figan köy emo.lnnn -
- "'"-'er" nu teskil ediyorlardı. Dediden sonra iğcr erini raocrine nıfın zevklerini t tmine yarıyor. 

ır..nnı r ~ E 1 S 1 E.nver ;pnannın refiknsından gelmi!'I olan 
Ded:. S:tmatya manastırının baş papazı f. a dı ve... amatyanın )'O unu tuttu... ince yünlülerden, yumuşak ipekliler-

• · · melctuplnrdı. , 
Adam: ümyos YClktU. •• 812'.MEDI - den yapılan korsailnr bilha sütün gibi Pap. bun1arı etine alırken ço'k garip-

dn akisler yapını tı. 

Müheze l>u vaziyeti görünce Envcı 
paşaya, ihtiyati rlıı h ber gönderdiler. - Koca Göl>ck denilen adıımın ku· genç kızlann endamını öderde canlan- sedi. f'nkat daha evvel şunlnn sordu: 

mand ı al da hnydutlar ve.·· 5at'a1' Al• k t •• h • t • ı dınyor. Bugün geniı ve ~kin kadın ırö- - Yeni üir hareket var mı? Ruslarda 
kuvvetleri de lıaher a1dığım göre Sen 1 an e cum urıy e çı e ğilileri mod& olduğuna göre göğaü dışarı bir ıey görlilmüyor mu'? 
Oiyomcd Manasbrtnı b amağa "tmi • doltu t r n ~kı korseler her tarafta çok _ Hiç bir ıe)' yok .•• 

Bu habeT' üzerin Enver pa~ derhal 
yeni bir hareket ynptı. O tarafa ihtiyat• 
lnrdan önd rm' olduğu askerierle on· 
i n r d mak ve önlemek · tiyordu. B 
taraf önderdiği 25 k dar asker istedi 
ğinden daha fazla bir c ret ve meha 
retle emirleri harfiyen tat'bik ettiler. 

ler. rı•n hu••ku" met merkezı• m. ı•? bci:"Ctlilfncktedir. Enver pa1& ço1c memnundu. Hemen 
Bu ıon haber Totarrun büsbütün P· BJüz, gömlek ve saire gibi isimlerle ha· orncıktn ntmdan indi. Arkadıı§larile 'knr-
ttı. kiki bir korae vazife ·ni gören elbiseler· şı ka1"§1Ya oturdu. Ailesinden gelen mek· 
V z.iyet cidden nazikti. den bqkıı iç çam n al1Uilnda giyilen tuplan heyecanla okudu. 
Ma\".İ gözlü dilber. kadm olmnsına _ BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA- 1ngilterenin Minergue adası m~lesi kor jlıır d ınodaya hakim olmaya ba~ Satırları olrnclulcça teessürü arqyordu. 
ğmen itidaline ondan daha ful bip San Lui bulunuyordu. Kruvazör Mlnoı · karşasındaki hattı hareketi karşısında 1 nıı tu. Bu lı:orsajlar kırmalar ·ve dn.nte· Gözleri ynşlnnmıştı. Bu vaziyette her 

görunüyordu. ka önünde demirleyince :ıda muhafız Alman gazetelerinde sert n\ütalcalnr gö- IS.larla siliı1üdür. Pilili, dikişli, biizgiilU, şeyden uzak yapa)•almz sanlti ailesile baş 

Pe memnundu. Ru ar bu cepheden 
ilerliydni ece lemi. Fakat rk cephesi. 
Enver pa~nın tn çok ümit ettiği bu anın· 
takada da son günlerde bir hareket var· 
dı. 

Totarasın kolundan tuttu: kuvvetleri namına müzakerecilerin gön- riinmektcdir. Bu gueteler büyük Bri- volanlı korsajl r da vardır. Yeni korsaj- başa kalmış gı"biydi, uznk memleketlerde 

Şu d 1 k . · ~r M' k tes tanyayı Ispanyol işlerine pek faila ınü- k k d • b k d - Cel... Dedi. an • yapı aca derilmesi ıstenını:i.ır. mor anın - l rın ya ıamı ıı ela oyuna a ar çı· bıraktıkları aileleri vardı. 

k ı_ıo ku akb ı · .. k clcrı" İngllı'z kru• .... •o''nı"nde dahelcd bulunmnkla itham etmektedir- '- I 1 . d d'k k 1 '- ·1 d Pn a bu mıntakadaki askeri vaziVPtl te şey. .. naye.tımız.ı rtnrm r. ım muza ·er •..... ıı:ıyor. ç enn e ı ya a ı "-Ora&J ar a Enver paşa hiç olmazsa rnütcseUi ola- ,, -
Y b .. ._.. ehl'k · tl t""ktaıı lı t Uzun ""'"ilşmelerden sonra ler. rd r ._ t k · t k d dah iyi tetkik maksadiy1c de Basmacı · arını ugunırn t ı eyı a a .. o nuş ur. b~ • v ır. ro .. a e senyc yumup ve ev· bilirdi. Çünkü il "nin bayat ve mema· 

nda muhafız kumandanlıi,"1 ve halk 'tcş- Lokal Anzcigc.r gazetesi Ingili:ı kru- Tı"k "akalı 'Jır. Yakadan ctc~e kadar o"nü tardan üç tanesini bu işe mcm\lr etti. onra dü.şünürüz. 
Böyle öyliyerek arabaya binmekten 

vaz geçtiler. Kendilerine dıkane hizmet 
etmiş olan adamı da beraberlerine ala-

rak ecenin karanlığında. ve ııoka1duda 
k ybo1dular .. 

Bir at eonra BizaN sahillerinden ay· 

kiliitlar1 mukavemetin foidesizliğini ka· 
bul ederek teslim olına[!a karar vermiş
lerdir. Frankonun mümessili tarafından 
da nda halkına kat ı hiç bir fena mua
melede bulunulmıyacağı temin edilmiş

tir. Devanşir perşembe günü snat '4.!::5 
te Minorkn knlmnk IStcmi~en mülte
cileri alarak adadnn hareket etmi§tir .. 
Ve Minor-kn, bu göril.,\;ltlelerdcn sonra 
Nasyonalist İspanyanın bayrağını çek-

" a .. tından haber nlmı tı ..• Fakat bunlar. 
vaUirünün hakiknten yalnız cümhuri - tamamı"le •-apalı olan bu korsaı'lar irin Bİ,...,.....,..İ 

K ,... Aylardanberi aileleriyle değil dünya •• & .19&.:.U •• 
yetçi ispanya rüesasını mı hfunildi yok- scril~ek düğmeler dahi çok mühimdir. el 
sa içinde Minergue adasında hizmet et- .. ile nıa1aıı.nnı kesmi1 gibi i iler. s· A d ki 

k .. I ·ıte ed .. d ·ı . J Korsaj yerine kullanılan gömlekler Bu bir kaç dalcikı:ı geçen tecssürlü an· J r rap e a-me uzere ngL r en gon en mış n- . . .. • . 
gilizl d . d ? 1. . . t tm k cber_iya satcndcndır, bu gomkkler, bo· larde.n eonra Env r paşa budenbire ayn- d' (d • er e mı var ı . sua ını ıra e e -
tediı'. yuna takılan plastronlarıyüzünden kaclım ğa ke.tlttı . ras yon u neşre 1 l 

r-~'t b"•ft-af b" ' d 1 ün er eğe y laotınyor. Onun için .bu moda -Haydi ••• <lcdi. _ DA~.ana.FI ı ,..,,..,... C!.o. 'YF>J>A-
"'416" ere oyununu ıwu. ır eve ~-~ 1UTI.A ~ 

tavassutu maskesi altında giı.lemclde bu yıl çok tutmamı tar. Ve beygirine atlndı. Bunu takiben ya- tardır. 
beraber §imdi Akdeniz meselesine atf- iç \>lüzlerin ekseriya kısa kollu olma• nındak1 damlar ve aSlcet4er de beygir· Arap det yont n namına söz al n 
bnckle olduğu siyasi ehemmiyeti gös- sına mubbil gömlelder hemen umumi· lerine atle.dıtar. Kafile yine hareket et- Hüscyini Ar p noktai nar.arını bir dek· 

Tılnn bir sandal, Marmaranın mavi Te 
durgun sulan üzerinde kayarak uzakla~ı· 
) or. ad 1ar istikametini tutuyordu. teımektedir. Fransa .ile Ingilterenin hat. yctle uzun kolludur. Kol aiızları ya düz. mişti. ı kl' d ·zaıı tm" Fiilıs' ti ıniştir. arasyon şe ın e ı e ış ve n 

. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • CÜMHURİYET BAŞVEKİLİ tı harekclleri Negrin hükümetinc karşı yahut da bilezı1didir. Moda kataloglımn· * m 1es1nin adalete uygun bir ~ekilde 
Ayni saatte Sen Diyomed manastırı· ALİKANTEDE dostluk tezahürlerinde bulundukları za. ela görünen cömlck modellerinden ekse- - Şu tarnfta Kızıl Rusl r görünmüş. hnlli için bir sureti te viye teklif etmiş· 

nın etrafı, Sebastiyanonun kumandası Paris, 10 (Ö.R) _ Cümhuriyetçi İs- man yalnız kendi menfaatlerini düşün- risi dik omuzludur. Bu gömleklere takı· Bu haber geldiği uman Enver paşa tir. 
nltında bulunıın haydutlar tarafından sa- panyanın başvekili Ncgrin ve hariciye mii~ olduklarını göstennektedir. lan plastronlar ek.eriyetle baılca renkte• birdenbire h~yecanl11nmı tJ. Çiinkü uEun Bu dcklnrnsyon cwnertesi günii {Bu· 
rılmı~tı. nazırı Alvarcs Del Vayo bugün saat U dirler. umandanberi derin bir tıüküta dalan 801- gün) y pıhıcak olan ikinci bir İngiliz· 

Sebastiyo.no, Komplocuları kaçmaları· 30 da tayyare il Alikanteyc gelmişler~ D t şevikler demek ki hı\Zlr1ılt'lannı tamamlı· Arap içtiınnmda gôzden geçirilecektir. 

na fır at vermeden yakalamak için Ma- dir. Bundan da anlaşılıyor ki Cilnıhuri- es ancı Hakem k ursu yarak harekete geçiyorlardı. Ayni ~mnnda bir tngUtt - Yahudi top· 
nastınn küçük kilisasına ani bir baskın yctçiler hUkümct mcrkCT.lerini burada B den t rbiye umum müdürlüğü., şu- Halbuki bugünlerde En-.er pa nın en lanttsı da ynpıl cııktır. 

S ..-1 lir... d t:a}'lf zaman!arıydı. Etrafındaki B sma- Di "-r .. ft•.. ""'"udi muraı.'Laslen yaptı. kurmak niyetindedirler. u~unun afi&& ceza a batın on be inde t:.unirde bir hakem uı .. .... ,,.m nn 

l d b ,_ uhak _ _._ cılardan bir ço1clnn imale doğru çekil· Lendl no•·ta"ı n .... -•---ı ayn- bir d k-On dört komp OCU on iri, enir mu• Ma,aınnfih mukavemet taraftarlarının lft emesi... kursu açtlm ınt k\.ırsa sivil, u:.Aer VC l'i. l'i. .. urnmn -.u 

h fızı ölmüotü. Geri kalan on üç kişiyi vazıy' ete hakim olup olmıyacaklan he- iıci,.,.c:rnclikte iki mezar nrasında Talı- talebelerden yirmi ynşını bitiren her mi ri. larnsyon hallnd t bit etmlş 'bu1unu. 
r-r- Garp tarafında toplanmış o1an tts· yorlar. 

burada bulacağın emin olan saray/ mu• nüz kestirilemez. sin rulında bir genci bıçakbyarak öldür· kesin iştirQk edebileceğini bildinniştir.. kerfcrden de ; tedi"i kadar • tiFadc ede· r 
hnfız kum ndnnı, kendi dı nda kalmak Bnrselon 10 (A.A) - Burada Miner- mclttc.n suçlu ve mevkuf Ali SukU§U· Kurs, bölg fut.bol eğitmenlerinin neza- • .... . Konıeransın imdi fa&l bir de~ 
suretile ha dutlara küçük kilisada ele ge· guo adasını işgal etmiş olan F:rruıkist nun muhnkcıucsine dün saat 15 te ağır retinde iki ay devmn edecek ve haftada cegıne nı dcgıldı. gi.rece[.ı\ \•e maamafı'h ka.rşiliışilacak olan 
çirdiklerinl sık ıııkı ba vlamalarını ve hiç kuvvetlerin halk tarnfından sevinçle cezada devam edilmiştir. Suçlunun rııu· iki gtin akşamlan ders verilecektir. Bunlardan ba~a ynnında gönüllü ol • müşküllerin iktihnmındıı. fevkalade bü
birinin firarına meydan vermemelerini karşılanmış olduğu ehemmiyetle kayd<J.. aycncsine ait nıpor mahkemede okun· Kurstnn muvaffakıyetle mezun olanlara rak bulunan Efganlılar ve mu'htelif tar f. yUk hUsnUniyctlere, fedri'kirhklarn ih-
f!mretmi ti. dilmekt-Odir. Adtuun iktısadi vaziyetinin mus ve on günde iyi olacak derecede hakem diploması verilecektir. laTdan . ~lmit olanlar da siyasi müllhb· tiyaç hissedil Şimdiden tahmin 

Bu emir derhal t tbik edildi. i.imitsiz bir hale gelmiş bulunduğu be- vücudunda yaı·a ve bereler mevcut ol- r.alan düşünerek veyahut onlann tesiri olunmaktadır. 
Neye uğradık! nnı bilmiyen komplo- yan edilmektedir. Ada hakiki bir açlı • duğu anlaşılmıştır. Suçlunun müdafaa koridorunda g&ündUğU halde mahke- altmda 1>larak çıkıp s1tmi'1erdi. Pa nın Lontfm 10 (A.A) - Filistin konfu -

cul r biran içinde ve haydutlann ellerin- ğın arifesinde bulunmakta idi. Frankist- \'ekili avukat B. Rauf ta dünkü celsede menin bnşlndığı sırada ortadan kaybol- güvendiği askerlerin adedi pek M· ransında, Filistin ııraplannı temsil edc.n 
de kı!kıvr k b ğl nmışla.rdı. !erin eline geçen csliha ve nuılzemenin hazır bulunmu~tur. muş \'e mahkeme bugüne talik edil- dı . Bunlftrta Ru l11ra karsı koymak :zor- iki grup orasında bir anlaşma vukua 

1 in tam m olduğunu Sebastiyanoya pek mühim miktarda olduğu söylenmek- Suçlunun babnsı 71 yaşında Ahmet, miştir. Bugiln, suçlu müdafaa vekilinin du. gelmiştir. Müftü tarafiatları Na asib1 
haber verdiler. tedir. göz ~·aşları içinde mnhkeme huzuruna gösterdiği üç mUdafaa şahidiyle suçlu- Esasen bu askerlerin mühim bir kısmı taraftarları bu anlaşma mucibince bir 

Sebnstiyano sordu: Bcrlin 10 (A.A) - Havas ajalll}ı mu- çıkmışsa da aydınlatacak ifade \'ereme- nun eşinin ifadelerine müracaat edile- da ya sil~hsu: Veya ccphnnesizdi. tllc- tek grup olarak konferansa iştirak edc-
Kaı;; ki Üer). ha birinden: m.i§tir. Suçlunun eşi Emine mahkeme cektir. rindeki •t•htann nıiktırn me~I i hariç c klerdir. 

Tarihin Gizli Cemiyeti eri fır.ti ri ihbara davet ~cıtir-. - - - si 6 Ştibatında yakılan 6 yahudt°teşkil Kordu,"°:SmrU ve ~ ikf ön ~· rdir. 
~ Engizisyon nynı zamanda uzun bir be- etmiştir. hirde dtsrt engizisyon mnhkemesi daha Biri kral diğeri de papa nezdine gön· 

Engizisyon E yanname ile kimlerin ve ne gibi hareket- Aynı senenin 26 Mnrtında 17 ve 4 :teJkll ~trn tir. deri]mi!; olan ınurahh slar &ha yolda 
S r arı lerde bulunanların gilnahkar olduktan- Teşrinisanisinde de bir çok ynhudi da- Tor da Döıningenlci-den Frer iken Arl>ot?z ve JUglar faali$ete geçmiş· 

nı bildirmiştir. ha aynı lkıbme uğramıştır. G r JUclar ve doktor Piyer Atbuez ler ve l ni hıri tlyanlan birer ikişer 

Lliiny:uıın en korkunç ve gizli teşkilatı 
•/./.7ZYJ-7Z/-Z7. •,'L7Z/.X7~/.LZ'LZZJCLZXZZZ-LZLZ77.7.:ZO'//-

T efrika : 17 Nakleden : F~ Ş. B · 
Bu sebeple engizisyon mahkeme.si ilk bile göstermiştir. Çünkü halk. sabık en

kurulduğu yeri zından haline sok~uş gizisyonların acı ve çok çirkin hatırala
ve kendisi de Sevil şehrinin dış kısmın- 1 mı henüz unutmamıştı. 
da bulunan Briana şatosuna geçmeğe yeni engizisyon ve engizitörler Sevil-
ınecbur kalmıştır. d p.- ld v kadar memur bile bu-

M hk L •• • d d ı e .v.ıın o ugu 
a eme "Kapısı uzerın e e şu cüm- lamam tır! Bunun için kral Ferdinand 

le yazılmıştır: ış • . 
c . . . \'C kraliçe Izabella hukukı bir ferman 
. Engızisyon mukaddes ccmıyeti, papa ile yeni engizitörlere yardım emrine 

dördllncü Sikstin ve kral beşinci Ferdi- mecbur kalmışlardır! Bu emrin neticesi 
nand ile zevct?si ve kraliçe Izabellanın · · v k b 1 
ITltisaad · ·ı 

1481 
. d • çok garip olmuş ve hırıstıyanlıgı a u 

esı ı e senesın e rafızı ve . .. .. ah d'l b k 
dinsizleri h il . . 1.h k . . etmış bulunan butun y u ı er aş a 
ı:ekkül tn . a . enm ıs n etme ıçın te- bir yere hicrete bnşlnmışlaı-dır! 
.. e mışllr. · 

Ger 1. Engizisyon uzun bir beyanname ıle 
• eıı: papa ve gerek kral ve kraliçe • . . f ·ı ··b bu e ..... ı .. :-. • 

1
. . . yem hınstıyan veya ı·a ızı ere- tö e ve 

~~,yonun reıs iğini Per Tomas . 
T<>rkemadaya vermişlerdir.> istiğfar için engizisyona dehaleü. cmrel-

Torkemada, ıhalk arasmda bir mevki miş, fakat aradan bir ay cçme ıne rağ
cutmuı; idi. Fakat bu vatiy te rağmen, men hiçbir kimsenin müracaat ~tmediği
Ku t i l~ n halkı engizisyonun yeniden ku- ni örmüştür. Bir ay kadar bir za.man 

rul ın ını eyi bir gözl görmem~ ve hat- boş kalan engitlsyon bu defa bir derece 
U ırtı'ın"mesi için bazı mukavemetler daha ileri g!Lmls ve herkesi t:ı.nıdıj{ı ra-

Bu heyanruıme ve ihbar mecburiyeti, Sene sonunda diri diri ateşte yakılan ndlı iki engizitör seçmi§tir. Bu sonuncu yakmağa koyulmuşlardır! 
nhlnk ve seciyesi hafif olanlara büyük yııhudi adooi 298 ı;l bulmuş v aynı Akı- tıakkında, henüz merkeze g lmetd n V· Bu ırad d Romaya gönderilıniş mu· 
bir fırsat olmu ve yeni hıristiyanlarln bete mehk<lrn olmak füere 79 kişl ~ vel Aragon eyaletlerine kendisine yar- rahhasın pap:ı.lıkla yaptığı ınüzakenı 
hür fikirli insanlar için de rahat kalma· v.ındıınlara atılmıştır! dım irad<?Si gt>ndcrllmiştir. Fakat Kns-- -daha doğrusu ptııruiık- kırın miisbet v 
mı tır. MUfsit ve ppulcu kimseler, ıen.. «ispanyada engizisyon tarihi• e erinin tily gibi Aragonda nüfuz ve kudret ya· eyi bir ııetice vermediği haberi alınını~· 
gin veya mesutçn yaşıyan kimselerin muharriri olan Lornete diyor ki: hudilerin, yahut yahudilikten hıristiyan- tıt. 
başlarma beUi kesilmişlerdir. cÇok kısa bir zaman içinde ateşte di- lıf,rn geçmiş olan yeni hıristiyanların elin- Bu haberin yC'Ili hıristiynnlnrın -yahu. 

D'r kimse, diğer bir kimseden her ne ri diri yakılan mahlct'.\mlann hadden <le idi. Bunların gayesi kendilerinin eli dı dönmelerinin- maneviyatını kırdığı 
suretle olursa olsun memnun kalmadığı failalığı Sevil valtsinin nazarı dikkatin- olan btr mahkemenin te§ckkUlU içln -1.s.. ilphesizdir. 'Sunun iç.in hepsi de şöval· 
taman, ilk iş olarak: den kaçmam!§, bu sebeple şehir haricin- terse irade ile olsun- :i'Drdını etmelcrlne yelerden mürekkep olan Piyer Serd, · 

- Seni gidi raf ızi.. Allaha : rşı is- de Tnblada denilen mevkide kftrgir bir tabU ;m1d\n yoktu. Gllen RUlz de Motos, Mnrlen Golor, ya· 
yan ed n sen gibi hir hainin aramızda fırın ynptınnıştır. Bu korkunç ateş yerl - 4 - n1 Saragos kaymakamı maiyet memurla. 
yaşamasına imkan var mıdır? Seni şim- çok ıanıan baki kalmı.ştır ve adı da Ko- Bu sıralarda, kralltk kAtibiumuınlsi rJ, Galas1yon, Serdan, LW ôö Santangel 
di mukaddes engitl~ona ihbar edece· madero olmuştur. Yahudiden hırutiyan· Lui Gomol , baş :noter Filip dö Kleman, Mfşel Goskon, ndalet bulmaktan Üınİl· 
jiın! der ve yüzde 99 da :;öylediğini ~·e- lığa geçmiş olan tyeni hıristiyanlan bu şanroly mu~vfnl Alfons dö Kabclcrya, Icrini kesmişler, yine kendilerl yahucll 
rine getirirdi. ~orkunç fırınlarda yava" yavaş yanma- baş hazinedar Gnbriyel Sa~c gibi en ecdada malik diğer gayri me'lTl.nun bÜ· 

To!".kcmada bir müddet için faaliyeti- ğa mahkum edilirlerdi!.• yüksek memurlar, hem de erıgWsyon yük memur ve bankerlerle bltle~mlşler 
nin sadece araplııra ve yahudilere mnh- Hlllbuki bu plAnço, asıl facıanın ancak tnrafLndAn ta.!Vip Vt! ka edilmi yahudi- ve Piycr Arboetl HldUrm~ğe karar va. 
sus okluğunu ilAn etmiştir. Hıristiyanh- bir başlangıcından ibaret olmuştur! ı rfn h fitferfnden idile!'! mi}lcrdir. 
ğı kabul etmi olan yahudllerin de yine Torkemadanın engizisyon mahkemesi Bunlar, küçilk bir fırMltan ve bilhas- Aragon Milzndclerinden Jan Abaduya 
eskisi gibi yahudi olduklarını da UAveı 2 Ağustos 1483 t n itibaren dail)lt bir sa ly t 've idari mevkilerinden istifade adlı birisi bu ulktısdin icrasını Ozerlııe 
etmekle faaliyet dairesi ~ geni lemiş m hkeıne halini almı ır. Bu mahkeme.- dcrek yurtlarında bir cngi:ı:L<ıyon mah- olınış ve Vldnl d'Umuso, Matlyo Ram, 
faknt yerli hıristiynnları hariç tutmuş- nin re1si en hudutsuz sal hiyetler• ma- .kemesinin t~kiline müman!l t için papa Jan d'Esperendro, Tristarı de Leoni, Aıı
tur. Bu politika, asıl lsp:ınyolların ken- lik idi ve Torkemada KAstil hUkümeti· n zdino bir mun\hh gönder~lerdlr. tu\lan Gl'IU\, Bemar Leoftıntede ka
tli ine tnraflarlığını temin ~t.mişlir. nin li ve en yüksek engizitöril olm~ Bunlar bu maksa'tlarındlı muvaffak ola- tll l~nt doğrudtın do"ruya Üterlcrine a\-

Tol'.kemadonın ve kurduğu cfı.niler tur. caklarını kuvv tle Umit diyol'lardı. Ay· mı 1ardır. 
mahkemesinde ilk kurbanlan 1481 sene- Torkemada bu :>'eni sıılAhiyeU Uzerlne nı mnksatl kr 1 neıdine b\r mut hhas •• BiTMEDİ •• 
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Hapiahaneden çıktığım zaman dan galildim. Şoför beni bir ta-ı 
saatlerce sokaklarda deli gibi do- kım sokaklara girip çıktıktan son-ı 
la~tım. radar bir sokakta bir kapı önüne 

Ben ölmeye razıyım 
Nereye gidecektim. Yanımda, bıraktı: 

hapishaneye göndeTilmiş paralar- - Burası hem temiz .. Hem de 
dan tasarruf ettiğim otuz beş li- sakin ve hem de çok namuslu bir 
Ta kadar bir param vardı. ilk iş oteldir. Hiç merak etmeyin dedi. 
olarak hamama gittim. Yıkandım. Otel sahibinin yaşlıca bir Rum ka
Berbere gittim. Saçlarımı düzelt- dını olması itimadımı büsbütün 

vücuduma girme-Fakat şeytanların 
lerine asla razı 1 o.amam ... 

tirdim. Bir çanta, bir kutu pudTa, artırdı. 
küçük bir şiıe esans ve bir ruj al- Kendi kendime: 
d - Solörün ne mecburiyeti var un. . 

Aynaya baktığım zaman ken. ki yalan söylesin .. benden, otomo
dimi, altında ezildiğim büyük le- bil pMasından başka ne menfaat 
laket ve talisi:ıliğe rağmen hala bekliyebilir ki .. diyordum. 
genç ve güzel gördüm. Anasının koynundan, aile mu -

Eski tanıdıklarımdan ve daima hitindeki sımarık mevkiinden ko
evine gittiğim bir arkada, vardı casının y,;vasına geçen ve oradan 
ki, çok se!Jİfirdik. Hapühaneden da sevgi ile büsbütün fımaran me
çıktığun ilk geceyi orada geçir - mliyet hislerinden uzak yeti,en 
mek i•tedim. genç bir kadın umumi hayatın .• 

Bu e•ki arkadaş beni görünce •okak hayatının tehlikelerinden 
hayret etti. naaıl haberdm olabilirdi? .Nmd 

- Servet .• Nereden böyle.. bilebilirdim ki benim yalnızlığım, 
Dedi. BC1funı önüme eğdim: himayuizliğim ve .. Yava.ızlığım 
- Hapi•haneden bugün çılı. benim için en büyük tehlike teıkil 

tan .. dedim. ediyordu. Ve güzelliğim de yine 
- Vah vah.. Ayol ne yaphn bu insanlar için en haris arzulmı 

öyle sen .. Hiç iman evlatlarını körükliyecek bir saikti.!. Bunu çok 
böyle ıenin yaptığın gibi evde yal- acı olmak anladım ve bununla be
nız bırakır mı? raber de yine anladım ki eTkek-

Diye bir •ÜTÜ lala bcqladı. Ka· ler .. zavallı mevkide gördükleri 
pı önünde konu,ayorduk. Bana bir kadına karşı ancak ve ancak 
hiç içeTi gel, lalan demiyordu. kendileri i•tilade etmek için mer
Ben de girmek hunı•unda UTm el- hamet gösterirler. 
medim. •• BİTMEDİ •• 

- Şöyle bir uğrıyayım demiı-

Pohuaya birdenbire sordum: 
- Sen bir haydut çetesile beraber mi 

çalışıyorsun) .. Bu İşaret nedir) .. ölecek 
olsan dahi bana söyliyeceksin 1 Çünkü se· 
nin efendinim 1.. 

Pohua dehşetle yerinden sıçradı: 
- Oh! Maul.. ölmeye raz.iyiml dedi. 

Fakat şeytanların vücuduma girmesin·e 
hayır!.. 

- Peki!.. Pohual.. Şeytanları vücu
duna kim sokacak onu söyle bakalım). 

Pohua tekrar yere kapandı. Ayakları-
Nevyork sergisinde Türk sitesindeki çeşme ma sarıldı. Söylememek istedi. Fakat ben 

1939 Nevyork sergisinde türk devlet dir. (Bu kısımda Türkiyenin keyif verici kamçıyı etlerine yapl§tırdım. 
pavyonunun büyük bir alaka uyandıra- maddeler satış;na karşı aldJğı tedbiTl~r - Yürü! kati11 .• diye bağırdım! Beni 
cağı iddia edilebilir. de tebarüz ettirile~ktir.) Sergi heyetine tUrlü dolaplarla oyalıyacağını 2annedi-

Sergi heyeti, türk devlet pavyonunda nümune olarak gönderilen bu maddeler yorsun ha!.. 
~illi türk. cemiyetinin bütün ileri inkişaf o kadar çok, bir çokları (bilhaSl!la el ile Sena hükümete teslim edeceği.m yürüt.. 
hamlelerini, modern bir teknikle tebarüz yapılanları) o kadar ucuz ve bazı1arı o Pohua bu azmim karş1sında zangır 
ettireceği için, türk devlet pavyonu 19 39 kadar kusursuz denecek kadar mükem- zangır titremeye başlamıştı. Şaşkın oaıı
Nevyork dünya sergisinde rakipsiz kala- meldir ki, eğer İstihsal rakamlan da Ame- kın etrafına bakınıyordu. 
caxhr. rika ölçüsüne göre olsaydı, tacirlerimizi Ben tekrar kamçıyı havaya kaJdırınca 

ve sanayicilerimizi Amerikaya yapacak- yere çöktü: 
Siteye gelince; Evvela bina, mimari 

bakımından türk sitesi, türk sivil mimari
sinin bir şaheseridir, denilebilir. Planı 

memleketimizde hemen hemen yegane 
otorite sayılan, Güzel Sanatlar Akademi
si, türk mimarisi profesörü Sedat Eldem 
yapmış ve Ra1ahiyettar jüri tarafından 

beğenilmiştir. Binanın İç ve dışında kul-

]an büyük mikyasta ihracat için ümitlen- - Vurma, Mau !.. Söy]iyeceğim 1. 
direbilirdi. Dedi. 

Böyle bile olmasa, istihsal azlığı bü- Sonra korkudan nefesi kesilmiş bir 

yük mikyasta ihracata i.mkan bile verme· halde: 
- Ben Buhu • Buhulardanım Mau, 

dedi. 

- Ne demek~ tim, dedim. Allaha ı•mmladık.. p 
Dedi. (Yine buyur •• yine gel).. lanılan bütün tezyin motifleri; tavanlar, 
- Güle güle.. apa 

diye bir ıey ıöylemedi. saçaklar, pençereler, kemerler, renkler, 

se, türk sitesinin ticari kısmı en az, Ame
rikalılara ve sergiyi görmek için Ameri
kaya gelecek Avrupalılara, Asyalılara, 

Afrikalılara ilah. Türkiyenin zengin coğ
rafyası v~ türk milletinin büyük hayat 
enerjisi hakkında, tam bir kanaat verebi
lecektir. 

- Bu cemiyet gizlidir. 
- Gizli mi) 

Anladım ki beni istemiyordu. ---•--- çiniler, sebiller, çeşmeler, parmaklıklar 
En ~k sevdiğim arkada,ım bana Dün sabah öldü hepsi Topkapı sarayından veya diğer 
böyle yüz çevirdikten ıonra diğer. tarihi eserlerden aynen kopye edilmiş, 
leri ne yapmazlmdı? Roma, 10 (Ö.R) - Papa bu sabah hiç bir yerde türk inşa ve tezyin karek-

5 15 f t ·.,..;.. S -''-~ b Kültürel teşhirler, sitenin iki katlı bi-
Solıalıta önüme bakat'ak ve dü- saat · te ve a etmı~~ · on Ullll terlerinin değiştirilmesine müsama a 

· · k d" · k dinal Lo · d w • nasında yapılacakbr. Bu binanın birinci 
ıünerek v9irüyordum. Bana öyle merasımı en ısıne ar rı edilmemiştir. Sitenin biri ticari, igen 
y- .r- katı ranseyman ve turizme, ikinci katı 

l . d k. l d t' yapmıştır kültürel şehirlere tahsis edilen iki Lsmı 

KOL TOREL TF.ŞHIRLER . 

- Eveti.. 
- Sen her on bet günde bir onlara 

mi gidiyorsun) 
Pohua zangır zangır titriyerek.: 
- Evetf. Mauf.. 
Diye kekeledi. 

- Ayin mi yapıyorsunuz) 

- Söyliyemem Mau !.. 
- Köpek 1 seni öldüreceğimi Böyle· 

elim, bana inanmıyor musun~ 
- lnanıyorum Mau 1.. 
- O halde neye söylemiyorsun} B\I 

sırrı ölüme tercih mi ediyorsun} .. 
- Evet Maul .. 

O vakit susmağa mecbur oldum. P~. 
huanın tavrı hiç bir şüphe bırakm.ıyacal 
kadar kat'iydi. Adamın hakikaten mem· 
nuniyetle ölmeye razı olacağına, fakaı 

bu sırrı söylemiyeceğine tamamile inan· 
ge 1yor u ı, yan arın an geç ı - · ·· Türkiyede kıymet olan her şeye; tarihe, 
mm bütün İnıanlm birbirlerine: Paris, IO (O.R) - Bugün Cümhur vardır. 
1t• • • Alb Lebrünl' h · · sanata, mimariye, sosyal teralc.k:ilere, bü-- lıte .. ocuklmını diri diri ya- reısı er e arıcıye nazı- Ticari kısmı, esas binadan kolonatlı, 

- Eveti Maur .• 
mıştım. 

- Peki oradan döndükten sonra vü- Halbuki bu adada ilk defa işittiğim 
ı.an kadın~bu.. rı Jor1· Bonne, Papanın ölümü mü- yük türk inkılabına tahsis edilmiş ve iki 
R havuzlu, servili büyükçe bir avlu ayırrr. 

beti 1 V •!1- zdind ki katta materiyel olarak; müze eşyaları 
Diye beni gÖ•teriyorlar .• O ge- nase Ye aUA.an ne e Karşı tarafında, gene türk çarşısını ve-

F 1 · · Şarl Le tasi l başta olmak üzere, memlekette mevcut, ceyi otelde geçirmeğe karm ver- ransız e çısı ru vası Y e ren kolonatlar, ve bunların arasında milli 
V lik '-1!.-: tJ ' · bil...t•-•.,ler yaz.ı resim, madde bütün e•valardan, 

dim. Haoa kararmlflı. Beni yal- a ana uu.ıye erını ........ ~ • h kJ ı d S.. · "J 
d. Re i umi banld ki er nevi i~tira eri temsi e en umer- münevverlerin kafalannda bulunan hil-

n~• ·•e lıar-ıız ınir~r aibi gören ır · sm ve um me e - "' .... .r- w D bank, bunun yanında, kendi mamullerini _:ı d ki!} 1 • • 1 • d !- • 
._ _ı.,:: .. -Lelıler p,.ıime düıüyor- bayraklar matem aJAmeü olarak ya- g11er en, ve a et erın arşıv erın en wti· 
oe1r.... ~· R -y· satan inhisarlar, binaya bitişik bir pav- f d dil · · 
lar. La"'I atıyorlardı. rıya indirilmiştir. a e e mııtır. 

· Ö yonda da, Türkiyenin yeraltı servetlerini Se h · · · d hü ·· d'. /çimde bir iıyan hiııi yükıeldi. Roma, 10 ( .R) - Vatikan sitesi rgi eyetmın eıte e tün unyaya 

H h d d
. A tık matem halindedir. Sen Piyer kilise- temsil eden Etibank yerleşmişlerdir. anlatmak istediği şey şudur: 

- ayır.. ayır.. e ım. T Her üç milll müessesenin ser0 iye jati- T h ı 
0 kadm dünniyeceğim. Evlô.tla- sinin bulunduğu meydanda büyük .. " ürkiye tari i, par ak medeniyetler 

T... halk ki ı . la B' k rak için yapbklan hazırlıklar, en gu··ç be- t 'h'd• T'" ki d • t • nnın ölümüne •ebep olan bir an:: 't esı top nmıştır. ır ço an ı ır. ur er me enıye e ve ınsan-
kimsel lan d lonekt _ _,,_ ğenenleri, ve en geç karar verenleri tat- ] w • k. f h. t t · 1 di Tü •Jatiyle ce%amı •ogu~ J, ham•hane · er göz yaş ö t:Wc- ıgm m ı§8 ına ızme e mi§ er r. r-

,..- 1 min edecek kadar mükemmeldir. Ticari 1-· ,. • • b'. ··k · t ,_,_. f ·d alind Juoarları masında üç •ene çek • er.. Ayni zamanda papanın büyük ıtıye, sayını uyu nuan ınKJşa ı e e 
~~ı.~· • · d .ı.:1-:_ • edil sergı·de, biri ihraç edebilecegımızv· · , dıg'w eri t k •f t · b. e 1 k tti• T·· ,_~ ·• tim .• tJzerime kendi sürdüğüm ka- ~~ıyeti üzerin e .u.ıuı.- teati · - e sı e mış ır m m e e r. ur~ye gu-

til ana.. lekesinden •onra bir de mekte ve halefleri için tahminler ya- memleketimizde yapıldıkları ve yetİ§tik- zeldir. Tahiah .zengin, tarihi zengin. yer· 

cudundaki kanlar ne? 
Pohua titredi: 

- Kan mı L diye kek.eleCii. 
- Doğru söyle, Pohua f •• Bu iruıan ka-

nı değil mi) 

Pohuanın dudak.lan ldeta beyazlan
Dll§tı. Ağzının kenarında köpükler pey
da olmUJtu. Dudakları titreyerek: 

- Evet, Mau 1.. dedi. 
- Peki, nasıl ve niçin böyle bir iyin 

gizli bir cemiyetin bir adamına tesadüf 
edişime son derece memnun olmuştur. 

Karşımda ancak yan belini örten ütü
süz bir bez parçasına sarılı dünyanın en 
sefil adamını bu kadar bendeden sırrı 

nihayet öğrenebilecek bir fırsat elim• 
geçtiği İçn son derece müteheyyiç ol
muştum. işte insanların hakiki sırlarına 
ilk defa nüfuz edebilecek bir yol önüme 
çıkmıştı. 

yapıyoraunuz) Fak d"'f·· ~ .. . d·v· h 
P h Öl

... .. ) . ... • at tesa u un onume getır ıgı u 
o ua sustu. .,.. aoy eıruyecegını l 

yo un kapısı yan vah~i bir adamın sır 
gösteren kat'i bir azimle başını salladı. 

- Söylemiyecek misin) 
vermez vücudile örtülmüş bulunuyordu. 

Sırrına bu kadar bağlı bir insanı ölüm 
tehdidile, cebirle yola getirmeye imkAn 

lahüelik lelıeaini sürmek iıte _ pılmaktadır. Kor diplomatik Vati- leri için gurur duyabileceğimiz iki nevi altı ve yer üstü zengin bir mem1ekettir. lajlar, sergi kapandıktan sonra türk kül-
, ti"carı· mal te•hı·r •dı"J•cekti·r. T k . • . b"~t d " 1 d ..nrünUn Amerika kUltü"nı··ne bı'r hedw·sı· olmıyacağına tamamile kanaat getirmiş· mem. ,.,.z düımanı bu adamların kana gelerek ölüm odasında Papa- .. "' " ür sıtesının uıun eger eri arasın a ~u ·J... p 

B k L l d l --ı. b Ü • L' h olarak Amerika müz•len'ne ve Amerı"ka tim. ara -;ı ellerinden kuTtulmah için bir talı- nın önünde eğilmişlerdir. Kardinal irinci ısım en münim eri ma en eri- 9411siyetini te ar z ettiren iıri ususiyeti .. 
siye atladım. Paçelliye thiyetler yapılmıştır. İtal- miz, bazı ham maddelerimiz, ikinci kı- de şudur~ Universltelerine verilecektir. Paranın konuşmadığı ikli~leıclc~·iz ... 

_ Beni, dedim. Temiz, namu•· yan gazeteleri, önümüzdeki cuma sım iae, sınai zirat her türlü milli mah- TARiHi F..SERLERIN MOLAJLARI 2 - Türkiye sergi münasebetiyle, Binaenaleyh şu karşımdaki yan çıplak 
lu bir otele götür.. günü Kardinaller toplantısı yapıla- ıüllerimizdir. Mesela Kızılayın, kız sanat Nevyorlı: belediyesine bir çeşme hediye vahşiyi. kendi sırrından başka bendede· 

Ş ı·· ·· ·· h f h J b h rak papanın halefi intihap edileceği- mektebinin, kadınları esirgeme deme- 1 - Sitenin muhtelif yer1erine Ame- etmektedir. (2 numaralı resim) bu çeş- cek elimde hiç bir kuvvet olmadığına 
tılı.,';,11 o:~!~;ar;e ta a tiı a a - ni yazmışlarsa da intihabın Papanın ğinin bütün benzerleri arasında en mü: rikada henilz tanınmamı§ ve Amerika menin bütün bronz aksamı ve içine ko- son derece canım sıkı1ıyordu. işte bir 

k .. 1 ı~'-ki dil li l ] • l d h. b. · h • • k vahşi önünde medeni bi insanın bütün _ Peki •• dedi. ölümünden 18 gün sonra yapılacağı te ami i te ax · e · en e "ş eri i e, gümüş, müze erin en ıç ınne enüz gımıemış, naca musanna havuz Istanhulda yaptı-
) 1 W o k k k 1 hA l • 1 el ı nl k kuvvetleriyle aciz oldugv u bir anı yaşıyo-Genç ve gÜ%el bir kadının yapa- tahmin edilmektedir. Kardinaller 2 a tın işçi igimız, umaştan, onserveye, ıymet i tari ı eser erın a çı an yapı mif ma tadır. Çeşmenin bütün teferruah, 

d h d d fy ka ı ul k ak ddt kı ti • 1 rum. O vakit, ancak bir yol kaldığım 
yalnız bir hal e ve cemiyette ne mart günü toplantıya çağırılmışlar- uğ ay an a ona dar her tür ü sınai m ajlan onac ve ma yme eı stanhul tarihi çeşmelerinden alınmıştır. 
büyük tehlikelerle kmfılaf'JCağm- dır. ve zirai marn6lleriıniz ve mahsüllerimiz- bir kaç kilo alçıdan ibaret olan bu mu- En basit parçasının bile büyük bir sanat teessürle gördüm. O da mbedeni adamın 

:~~0,;;~~~:::=======~:~~:~~~~=====:ı~~~~::e:~::~::~!!!!!'!!!~::=.~~=:~l!l!!!IB!!!!!!!l!!!l!!I!!!~--· k • d B d ı· Mim vahşiye karşı son ve acı İr meharetiy· ...-as - WWW ·- - ıymetı var ır. unun a p anını ar 
1777. 'L/.Y'/T.//T,/~2™ .™W~.7"'./%JU;,,, Allah ta sizin yardımcınız olsun.. rassuda koyÜldu.. d' 

Sedad Eldem yapmıştır. Sergi bittikten ı. ·· 

DEMiR MASKE 
Genç kız, odadan çıktıktan sonra tek- Faribol büsbütün sinirlen ..... :.-.;. O hlAk ff · ] 1 1 ~... sonra ~evyork belediyesi sergi sahasını nu a a ının sa eby e, namus u u-

rar geri döndü.. Öksürdü .. Tükürdü .. Odanın i"inde b k b k guw d .. ·· tl .. v .. 1 vl'"p tın ki r- üyü ir par haline koyacak ve türk ve urus uguy e mag u e e · · 
Göğsünden menekşe demetini "•kar- ayaklarını yere vurarak do1ft<O-'··.. d 

r ~"' çeımesi bu suretle Türkiyenin 1939 ser- Netekim ancak o yoldan son ürni 
clı.. Mistufle hiç oralı oloııyordu .. 

• 
: Büyük tarihi 

Faribol birden bire canlandı : 

ve macera 
85-

ronıanı 

- Her ne olursa olsun .. Dedi .. Bunu Nihayet dayanamadı .. 
Monsenyör Luiye vermenizi sizden rica - E... Anlat bakalım Mistufle efen-
edeceğim .. Hiç değilse onu unutmadığı- di.. Dedi, ne diyordun? .. 
ma emin olsun.. Mistufle hayretle Faribolun yüzüne 

Mistu.fle, menekşe demetini alarak : baktı : 
- Merak etmeyiniz matmazel. Dedi. - Ben mi patron? .. 

bekliyor ... Eğer o Monsenyör Luinin ha- Em. 1 · · · ·ı d S ? ır ermızı ı a e eceğiın.. - Evet en ya ... 
- Ah ... Dedi .. Kuyruğun kopsun Mis- yatta bulunduğu hakkında malfunat al- Ve sonra da menekşe1eri cebine koy- - Benim hiç bir şey söylediğim yok. 

lufle dendi.. İşte söz söylemek buna mazsa.. Eğer Monsenyör Luiyi ölmüş du.. - İşte ben de bunun için sana içerli• 
derler .. Demek ki çatışma, vuruşma zannederse Fransa tahtı üzerinde füzuü İvon, kapının eşiğinde son bir veda yorum a ... Bana karşı deminden beri ve 
olacak. Ooh .. Ooh ... Ne ala ve ne filfı ... ı saltanat süren piçle nasıl mücadele kud- selfunı. verdikten sonra gitti.. hatta bir kaç gündür aldığın tavır doğ-

i von ise mahzun mahzun söylendi : retini kendinde bulabilir? Bütün bu işlerde Mistuflenin, yani rusu canımı sıkıyor .. 
- Demek bu işte bana vereceğiniz Genç kız başını önüne eğmişti. kendi talebesinin baş rolü oynaması Fa- - Fakat patron .. Benim bir şey yap-

vazifo sadece bundan ibaret?.. - İçimlzden birinin, üçümüzden biri- ribolun biraz izzeti nefsine ağır gelmiş·· tığım yok ki.. 
- Fakat matmazel.. nin sağ kalması lazım ve doğru değil ti... - Nasıl yok.. Bir kerre projenden hiç 
- Hayır ... Hayır .. Ben bu vazifeyi ka- mi? .. Ve madam ki Monsenyör Lui ya· Bu itibarla o hiç bir şey sormamak, mallımat vermedin .. 

bul etmiyorum .. Bir kerre sizi tehlike- şıyor ... Sağ kalacak olanın siz olması ve projeı;ini Mistuflenin anlatına31D.l bek- - İlfilıi patron .. Bu mu bana kızgmlı-
nin içinde yalnız bırakmak benim için bizim intikamımızı da sizin almanız pek !emek yolunu tuttu. ğınız .. Halbuki ben siz de ayni şeyi dü-
çok ayıp bir şey .. Sonra da eğer icap doğru bir şey olmaz mı ?.. Halbuki Mistufle ağzını açıp ta tek şünmüşsünüzdür diye fazla izahat ver-
ederse Monsenyör Lui uğruna hen de Bu son sözler İvonu mağlup etmeğ<? bir söz sarfetmiyordu. Bilakis inatçı bir medim .. 
kendi kanımdan akıtmak fırsatını ka- kafi gelmişti.. sükut içinde idi .. Duvarda asılı duran Faribol, bu sözlerle gururu okşanarak 
çırmak i~temiyorum... Elini uzattı.. kamayı aldı, masanın üzerine bıraktı. biraz yumuşadı .. 

- Peki amma matmazel.. Biz eğer Mistuflc bu nermin eli, parmaklarını Odanın bir köşesine sakladığı iki taban- - Tabii.... Tabii ... Dedi ... Ben de se-
6çümüz birden onun uğrunda ölecek birbirine yapıştırırcasına sıktı.. casını muayene ettikten sonra beline nin düşündüğün gibi elbette düşün
olursak onun nerede ve hangi vaziyette - Hakkınız var Mösyö Mistufle .. De- soktu .. Bir sandalye alarak pençereler- düm ... Fakat anlamak istediğim bazı hu-

gisine iştirakinin bir hatırası olarak bu kaldığını görerek Pohumayı karşım· 
par km en mutena bir yerinde ehediyyen da iskemleye oturttum... Pek sevdiği 
kalacaktır. Havana yaprak sigaralarından bir tane 

verdim. 
SERGi TAM GONONDE 

AÇILACAK 
Pohuma, demin çıplak etlerine gad

darca kamçı sallıyan beyaz efendisinin 
bu değişikliğine birdenbire hayret etmiş

Sergi hakkında bu malumatı veren ti. Onun gözlerinde benim iyi bir insan 
heyet reisi Vedat Törden, biri sergi ha- olduğuma esasen inanmış olan imanının 
zırlıklarının bitip bitmediğine, diğeri he
yetin Nevyorka göndereceği memur kad
rosuna ait iki sual daha sorduk aldığımız 
c:evaplar şunlardır: 

1 - Sergi tam gününde açılacaktır. 
Gecikme hiç bir sebep ve suretle bahis 
mevzuu olamaz. 

2 - Resmi devlet komiseri, müzenin, 
Sümerbankın, Etibankın, lnhisarların me
sul memurlarile, inşaatla alakadar fen 
memurları hariç, heyetin Nevyorka gön
dereceği memur adedi, beş alh kişiden 
ibarettir. Sergi için Nevyorkda Türkofu 
teşkilatında ça1ışan arkadaşlardan, bir de 
Amerikada tahsilde bulunan türk genç
lerinden istifade edeceğiz. Bunun için 

tJcakl' ""' ;.1.,11..uL.... _,;;..,.,.,:ı.. ,.ı .... 

memnuniyetini görüyordum. 

Maamafih Pohua bu muameleme hayli 
şaşırmaktan kendini kurtarmış değildi .. 
Zira yerli bir hizmetçimi ilk defaydı ki 
karşıma oturtup kendi elimle kendisine 
Havana sigarası ikram ediyordum. 

Pohuanın hu memnuniyet ve şaşkınlı· 
ğından bilistifade, son derece müşfik bir 
tavırla : 

- Bak Pohual.. dedim, seni ilk defa 
bir efendi gibi, bir Mau gibi karşıma alı
yorum!.. Sana bir Mau muamelesi ec!i
yorum I.. 

Pohua, hayret ve sevinçle yüzüme ba
karak: 

- Sen iyi bir adamsın, Mau t ..• 
n .. ~; ________ _ 



~erbest sütunlar: 
l••••····································· 

Kiilıtır 
Musevi vatandaşlar Türk kültür.. ile kaynaş
mak için Halkevlerini kendilerine açık bulacak. 

vası uyandırma~ bulunduğu pek tnbiidir. 

Pratik ••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••• ............ B ·1 ·1 
ı ...... 1 

.. 
11 ı gı er •••••••••••• ----- HER GÜN BİR REÇETE -

Yazan C. öder 
Tirede cDürüst iıı> tecim evi sahibi 

Milaslı Yakup Kemal Beri imzasile aşa
ğıdaki yazıyı aldık: 

Bu suretle gene; Türkiye, medeni Türkiye HALİTA : Bronz 
inkılupçı Türkiye dünya sulhuna nümunc ----

Genç Türkiyemizin geçirdiği önemli 
inkılaplıır arnsında yer yer Türk müsevi 
yurddaşlım tarafından kurulan Türk kül
tür biYlilderinin fnnliyetleri de bir yer iş
gal ederler. Bu birliklerin faaliyetlerin
den hiç bir eser görülmedi diyenler bel
ki bulunabilir. Bunlar nrasında cmüsevi 
vatandaşlanmız hal& Türkçe konuşmu

yorlar. Hala Türk Kültürünü almıyorlar 
veyahut Imıık istcmiyorlnr> diyenler de 
bulunabilir di~er taraftan kültür, dil gi
Li itiyatlann ve eski idareler zamanında 

olduğu gibi beşer hakları bakımınd:ı.n dn Bakır kalay çinko kurşun 
insanlığa örnek olmaktadır .. · Çnm için 78 X 22 

Büyüklerimizin bu samimi, açık ve çubuk için 8!) X 11 
nlemıümul beynnatından sonra kültür Ses verici şeyler 
birlikleri ağır yürüyüşlerini bırakmalı için 55 X 35 X 10 
dev adımlariyle, yıldınm süratiyle her ne Heykel için 86.6 X 6.6 X 3.3 X3.3 
bahasına olursa olsun hedefe doğru iler• Yumuşak 94 X 6 
Jemelidirler... Teşkiliıtını daha fazla Torna edilir 80 X 18 X 2 
genişletmeli, kuvvctlendirmelidirler. Madalynlan temizfomek : 

Türk kültürünü benimsetecek. T eşki- Müsnvi mikdnrda Hint kırmızısı ve 
lutı esnsiyemizin Türk tanıdığı bütün va- plombajin karıştırılır. Suda erılilerek 
tandaşlan o samimi hava içinde Türk madalya güzelce temizlenir. 

o idarelerin ihmalleri yüzünden iyice 
yerleıımiş buna benzer ananelerin bir 
gömlek değiştirircesine değişmiyeceğini 
takdir edenler de pek çoktur. Müscvi 
)'urtdaşlarımızdan Türk kültürünü be-

ruhu ile yeti~tirecek milli müesseselerin. Badehu ısıtılır. Soğuduktan sonra bal 
milli teşkilatların kapıları bütün yurdda~· mumu sürülerek yarı sert bir !1rça ile 
)ara aç.ıkbr. ovulur. Yuknndaki karışık bir kerre da-

Ben Türk kültürile kaynaşmak istiyo- ha sürülürse madalya çok güzel kırmızı 
rum diyen vatanda§ kanaatimce halkev· bir renk nlır. 

İrnscmit, Türkçeyi ana dili olarak aile 
muhitine sokmuş ve ~cuklanna Türk 
Sami koymll§ olanlar gittikçe artmaktadır. 
IVe fiiphe yok ki bunlar Türk kültür bir
liklerinin çalışmaları eseridir. 

lerinin kapılarını kendisine açık bulabilir. • ................. ••••••uuınııınuıı. 
: c Pratik bilgilCT > sütunumuza ••• Türk - Mü~vi yurddaşlanmıza hitab • 
: ait sual sormak isliyen okurlan- : 

ediyorum: 
Ko§Unuzl Hiç durmadan koşunuz! 

Türk kültürünü almak iç.in. Türk dilini iyi 
lconu,mak için, evlatlarınızı Türk ruhu 
ile yetiştirmek için analar, babalar, hem
şireler hepimiz birden halkevlerine, halle 
dershanelerine veya buna benzer mali 
te kili.tlara devam ediniz. Çünkü saade
tinizi, istikbalinizi, çocuklarınızın saade

E mıza (B. C. öder yine bu sütun- E 
E laı~a cevap verecektir. : . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

incir bahçelerinde 
faaliyet başladı 

Layık Türltiyede ırk ve din aleyhtar
lıklanna hiç yer verilmemiş olmasına rağ
men yurdumuzda, Yahudi aleyhtarlığı· 
nan az çok mevcut oJdUğunu belki zihin· 
lerinden geçiren Yahudi vatandaşlar 
~rdar. Bunlu kendilerini Türk kültürü 
içine alacalı.: olan müeeseeelere ezcümle 
1uı.lkevlcrinc karşı. 

- Acaba bizi kabul ederler mi? 
Vehmini taşıyarak sorgulan bu milli 

truvalara yana§ma.ktan çekinebilirler. 

tini, istikbalini bunda bulacakaınız. Bu Aydın, 10 (Hususi) - İlimiz incir 
cennet gibi yurdumuzu clbirliğiyle, ayni mıntakaları halkı, toprağın tavlı ve iş
duygu ve ruhla korumak, Ebedi Şefimi· lemeğe elverişli bulwunasından istifade 
zin bizlere emanet ettiği genç Cümhuri- ederek incir bahç.elcrini sünneğe ve te. 
yeti ebediyyen yaşatmak, yükseltmek ve mizlemeğe başlamışlardır. 

Fakat Atatürk Türkiyesinde milli Şe
fimiz Inönünün i~etlerile salahiyettar 
Eevahn bu husustaki beyanatı yurdumu· 
lrun her tarafında Türk kültürünü benim· 
•emek istiyen müsavi yurdd11.Jlar üzerinde 
eeaaret verici derin bir memnuniyet ha-

onu her türlü dahili ve harici nifaktan Çiftçilerimiz.in kendi arazisinde hiç 
korumak hep bununla kaimdir. irşada lüzum hissetmeden, budama, illç-

Elbirliğı1e Çaltplım, Y~yelim ve lama, aşılama ve sulama işlerinde mu
aynİ ruh, arni kültür, ayni dille yurdun v~ffakıyet göstermeğe başlaması mem-
yükıelmesini, konunasını düıünelim. nuniyet uyandırmaktadır. 

Milaslı Y nkup Kemal Beri 

Suriye-Fransız mandası 
On sene daha devam edecekmis 

' Adana 10 (Hususi) - Beruta gelen bir habere göre Fransız - Lübnan mu-
ahedesi bugünlerde tasdik edilmek üzere Fransız parlamentosuna tevdi edi
lecektir. 

Suriye - Fransa muahedesine ge~e bunun artı'k hUklimstiz kaldığı anla
şılmaktadır. Çok salahiyettar bir kaynaktan alınan malumat.n göre Suriye
de Fransız mandasının daha on sene devam etmcşi karadnştırılmıştır. 

Suriye !evkalude komiseri Benıttan Halebe gelmiştir. Ali komiser muhtelif 
fırka liderleriyle temaslar yapmaktadır. 

Dün Trablusşamda cSuriye ile \>irleşeceğiz!> şeklinde nümayişler yapıl -
mıştır. 
Diğer taraftan bu hafta içinde Şamda büyük bir kongre toplanacnğı haber 

verilmektedir. 

Adana Belediye meclisi feshedildi 
Adana 1 O (Huıusi) - Adana belediye meclisinin feshi hakkındaki 

karar bugün Ankaradan Vilayete tebliğ olundu. Vedat Rüştü, yeni 
yapılacak intihabın sonuna kadar Vekalet tarafından belediye reis ve-

killiğine tayin edildi. ... . . . . . 
Bu suretle şehir meclisi derhal dagıla~tı~ ve şımdıkı reıs vazıfe 

başından ayrılacakbr. Yeni seçimin mebus ıntıhabı sonunda yapılaca-
ğı tahmin edilmektedir. · 

Aydında Muğlada 
Vilayet umumi meclisi Yeni ilk okul binası 
Valinin ftUtkU ile açıldı Muğla, 10 (Ö.R) - VilAyelin geçen 
Aydın 10 (Hw;USi) _ Vilayet umu- yıl Marmariste inşasına başladığı okul 

.;n1 meclisı ilk toplantısını dün saat on inşası bitmek üzeredir. On beş bin met
:ı .beşte ilbay Bay Özdemir Gündayın baş- :re murabbaı bir sahayı kaplıyan bu okul 
knrılığında yapmıştır. hiç mektebi olmıynn köy çocuklannın 

İlbay meclisi bir nutukla açmış ve ri- ve tek muallim1i köy mekteplerini biti
rasct divanı ile encümenlerin intihap- ren çocukların tahsiline tahsis edilmi.ş
lnrı yapılmıştır. tir. Kayıt muamelesi şimdiden başla-

Meclis bu encümcnlerden başka bıaı mıştır. 

- *-evrakın tetkiki için nyrıca bir komisyon 
SCÇcrck salı günü toplanmak üzere cel
seye nihayet venniştir. 

Pamuk tarlaları 
hazırlanıyor Umumt meclis toplantısında ilbay Öz:· 

dcınir Gündayın irat buyurdukları nu- ı 
tuk suretidir : , Aydın, 10 (Hu.sust) - Şehrimiz zira-

Sayın arkadaşlarım.. at dairesi fen memurlarının Aydın mm-
• Meclisimiz.in yeni intihap devresinin takasında yeni yılda yapılacak pamuk 
ılk toplantısını a~"lnnkla şeref duyuyo· zeriyatı için çiftçilerimiz.le yakından aln
rum.. Hepinize hoş geldiniz derim. kadar olduklaruıı memnuniyetle haber 

Size verilen hesabı kat'i ve izahname- aldım. 
den ~e. ~aşıla~ veçhile vilil.yet 937 Yeni yılda ilimiz pamuk zeriyabnın 
~enesı _ıçm_de meclisinizden alınış oldu- geçen senelere nazaran daha vasi mile
~ vazıfe:ı de ~amcn yapmağa çalış- yasta yapılabilmesi için bu havalide ve 
nış ve butçe tatbikatını yüzde doksan bilhassa Mendres mıntakasındaki tarla· 
beşe ulaştırmıştır. lar hnzırlattırılmakta ve usulUne uygun 

9~8 se~csi içerisindeki mesaimizde de temizlettirilmektedir. 
8~ı netıccyi bulmağa uğraşıyoruz. Fen memurlarımızın bu alakası yeni 

hahnamede bu hususta kMi malft. yıl pamuk zeriyatı üzerinde pek büyük 
~at vardır. Bu sene hepinize vekaletten faideleri umulmaktadır. 
a nan tebligata nazaran beş senelik 
~~gram yapmak düşüyor. Evvelki mec- SJdır. Elimizdeki varidat ne kadar yük
l~ yapmış olduğu program villyet ih- selirse yükselsin umumi ihtiyacı tama
tı~açlnrını karşılayacak şekilde teksif men karşılamasına imkan olamıyacağı 
c~erck yapıln~. için mcsaiıniıi teksif etmezsek iyi neti-

nümüzdeki içtimada hazırlanacak ce alamayız. 
Pr<>grıınım viltıyetin umwni ihtiyaçla- Ehemmi mühimme tercih etmek sure
ı-uu karşılıyaçak şekilde yapılacağına tiyle elimizdeki kuvveti bir yere teksif 
eminim. .Bu husus hakkındaki yüksek etmek mecburiyetinde bulunuyoruz. 
heyetinizden ricnm, yapılacak program- Hepini7.e tekrar hoş gcldiııiz der, me-
da teksif esasının cöz önünde tutulma- sainizde muvaffakıyetler dilerim. . 

•IB:t&I• 
ECZACI BAŞI 

DIŞ 
Macunu 

Ağa ve diş hıfzısslhhası için bir 
ilac,1ır .• Tadı, kokuı.u, tesiri emsalsiz 
bir iWç •.. 
S. FERİT ECZACIBAŞI DİŞ MA

CUNUNU adet yerini bulsun diye 
değil, sağlam, lckeı.iz ve beyaz diş
lere kavuşmak için kullaoUtJz.. 
S. FERİT ECZACIBAŞI DİŞ MA

CUNUNUN fomıüfüne sekiz ( 8 ) 
muhtelif mevaddı kimyeviyc girdi.. 
Sekizinin de ağız hıf zıssıhhao;ında 

faydalan dişlerimizin muhafa7.8S.I 
için vazifeleri var_ 

Şifa Eczanesi 

An ara Radyosu 
Bu akşam için fevkalade 

bir program hazırladı 
Radyoda 11 oubat cuınnrtcsl (Bu ak- mil, Cemal Re~it ve Ekrem Reşit idare 

şam) 16 ve 17 inci asırlarda yaşamış edeceklerdir. 
Ti.i.rk ve Garp bestckfirlarının eserlerin- BUGÜNK0 PROGRAM 
den mürekkep bir konser vcrllccck .. 
Neşriyat ve pro ramlan günden gilne 13.30 

inkişaf etmekte olan yeni radyomuz 11 13.35 
şubat cumartesi günü akşamı için fov- 14.00 
kalade orijinal ve güzel bir gala hazır
lamıştır. O gün 19.30 dan başlıyarak 14.10 
21.15 e kndar devam edecek olnn bu 
ne~iyat, loymetli sanntktlrlnnmız Me· 

Progrnm 
MUzlk (Tangolar - pl) 
Memleket saat aynrı, ajans, me
teoroloji haberleri. 
Türk müziği 
Okuyan : Haluk Recai 
ÇalnnJar : Vecihe, Cevdet Çağla, 
Refik Fersan, Kemal N. S. sut Cemil ve Cemnl Reşit tarafından 

uzun zamandan beri yapılan ç~c;malar
la meyda

0

na getirilmiştir. 
14.40.15.30 Müzik (Knnşık program 

Pi.) 
17.30 Pı·ogrnın 

17.35 Müzik (Dans saati pl.) 
17.55 Türk müziği (Sivns halk musi-

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

~Okurların DilekleriS . . . . 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir mahalle halkının 
belediyeden ricası 

Fnikpaşa mahnllesi hnlkmdan birkaç 
imza ile Belediye riyasetine verilen bir, 
istidadn aşağıdaki temennide bulunul
muştur: 

Mahallemiz olan Çorakkapı Altınpark
tnki çocuk bahçesi salıncaklnrı ve sair 
tefcrrüatı kaldırıldığı cihetle ortnda yal
nız bir iskeleti kalmıştır. Bu demirler 
çocuklarmuz için tehlike teşkil etmek
tedir. Çocuklar demir borular Uz.erine 
tınnnnarak çıkıyor ve yere düşüyorlar. 
Bu ~·üzden bir kaç çocuk yarnlanllll§, 
bcrclenmişler. 

Şu haliyle hiç bir işe yarruruynn ve 
fnzla olarak mahalle çocukları için teh
like teşkil eden iskeletin de tamamiyle 
kaldırılmasını derin saygılarınuıla rica 
ederiz. 

Mu.siki tarihi tetkik edildiği zaman 
göriilür ki ilk musiki Akdeniz medeni
yetinin kurulduğu yerlerde ve bilhassa 
küçük Asya yani Anadolunun ortasın· 
dan çıkmıştır. Gene tarihin bize öğret
tiğine göre ilk musiki, şimdiki şnrk mu
sikisi gibi ~ek sesli idi. Garp musikisi 
denilen çok sesli musiki, sonradan baş
ka yollarda inkişaf ederek bugilnkü hn-

kisi) 

Sivaslı Aşık V<:yscl ve İbrahim. [ B O R s. A ] 
18.15 Türk müziği (ince saz faslı : ' _ _ Acem nşiran faslı} .._ ___________ _ _ _ 

le gelmiştir. Radyo idaremizin tertip et
tiği fbu galadan maksat, zahiren birbir
leri arasında çok büyük karakter fark
ları taşıdığı zannolunan bu iki musiki
nin hakiki kaynaklarına doğru gidildik
çe ayni kökten çıkmış olduğunu anlat

maktır. 

Sanatkfu-lnnmız o geoc Rönesans dev-
rinin gıpta edilecek kadar güzel olan 
sanat nümunelerini verirken gC"De o de· 
virde yaşamış munsır Türk ve Garplı 
bestckAr)ann eserlerini yan yana çal-
mak suretiyle de ımılnnndaki yakınlığı 
ve esas birliğini göstermiş olacaklardır. 
Bu teşebbüs, şark ve garp musikileri-

Tahsin Karakuş, Hakkı Derman, 
Eşref Kndri, Hasan GUr, Hamdi 
Tokny, Bn.srf Üfler. 

19.00 Konuşma (Dış politika hadic;e
leri) 

19.15 Ajans, meteoroloji haberleri, zi. 
raat borsası (Fiat) 

19.30 On altı v on yedinci asırlarda 
1 - Şark ve garpte müzik, (Or
kcst.ra •yaylı sular• ve kUme 
okuyucu lan) 
2-Tcmsil (Molycr - Ahmel Ve. 
{ik paşa : Zor nikltı) 
3 - Şark ve garpte müzik= (Or
kestra •Yaylı sazları ve küın~ 
okuyuculan) 

nin bütün tarihçiler tarafından teshil 
edilen ayni kaynaktan gelmiş olmaları- ve ... ) 

(Vivaldl, Kassam zade, Purcell, 
Hafız Post, Paletrina, Seyit Nun 

ru hakiki misalleriyle bilfiil ispat eden Tertip ve idnre edenler : Mesut 
dünyada ilk defa yapılmış bir tecrübe Cemil, E. Reşit, C. Reşit. 
olacaktır. 21.15 Memleket sant ayan 

Programda n.,~ğıdaki bestekarların 21.15 Esham, tahvilat, kambiyo nukut 

ÜZÜM 
•21 AIOO.yrak 

50 S. Paterson 
31 Öztürk 

508 Ye.kWı 
659863 Eski yekCın 
660371 Umumi ycko.n 

No. 7 
No. 8 
No. 
No. 
No. 

9 

10 
11 

İNCİR 

3768 ş. Rcmz.i 
331 İzzi ve Ali 

4099 Yek\ın 
180774 Eski yekun 
184873 Umumi yekun 

ZAHİRE 

16 50 17 25 
17 17 
16 75 17 

7 
10 

14 75 
15 50 
16 25 
16 75 
19 

17 
20 

eserleri yan• yana çalınacaktır : borsası (Fiat) 5 ton K. Dan 9 75 
l - Vivalcli - Kassam zade 21.25 Miizik (Folklor) 50 ton Bakla 4 
2 - Pörsel - Hafız Post 22.00 Haftalık posta kutusu 150 çuvnl Susam 18 18 125 
3 - Palastrine - Seyyit Nuh 22.30 Müzik (Küçiik orkestra - Şef : 92 balya Pamuk 43 50 51 50 
İsimlerini yazdığımız bu bestekarla.- Ncıcip Aşkın) 1065 kental Palamut 285 470 

şarkta ve garpte ayni devirlerde yaşa· 1 - Brechet - Bir hikiiye (Kü- 407200 kilo P. Çekirdeği 3 125 4 25 
ım ve birbirlerinden hiç haberleri ol· çük parça) 

Karadenizde madan eser ynpmıslardır. Fnkat bunla- 2 - Fetras - Macar şarkıları 
ri'n eserleri nrasında fcvknlfıde yakın- stilli .. 
ıılc': bulunmaktadır. Bu eserler birbirle- 3 - Brnhms - Macar dansı Nr. Yapılacak ilk 
rine bağlanırken bir takım geç.işlerden 17. modern liman 
başka hiç bir inhiltıle uğramıyacaklnr· 4 - Moszkovski - İspanyol sere· Knradenizde yapılacak ilk modern li-
d.ır. nadı. manın Ereğlide veya Çata)ağzında ya-

Bundan başka konserin arasında rad- 5 - J. Strnuss - Ritter Pasman pılmnsı birinci defa l!l30 senesinde mey-
yomuzun temsil şubesi şefi sanatkar Ek- Koınık operasının balesi. dana çıkmıştır. Şimdi İngiliz krcdisin-
rem Reşit tarafından hazırlanan, Ah· 6 - Lincke - Olur olur olur den istifade edllerC!k limanın inşası kuv-
met Vefik paşanın Moliyerden adapte Şen parça) vci karibcyc gelmiştir. Gerek Ereğli ge-
ettiği wZor nikahı adlı komedisi de 7 - Amadei - İnvano (Scrennd) rcksc Çntalnl,rz.ı üzerinde yapılmış bir 
temsil edilecektir. 8 - Brusselmnns - Fc1cmenk çok tetkikler vardır. Her iki tarafın lf>. 

Konsere Ankara radyo:;unun yaylı silitinden (Aşk gölü) hine bulunanlar olduğu kadar, aleyhin. 
sailar orkest.rası ve Türk müziği kümo 23.15 Milzlk (Cnzband) de olanlar da mev<'utlur. 
okuyucuları yani koro heyeti iştirak ve 23.45.24 Son ojans haberleri ve yarın- Ereğli, hal n, eski ve harap bit men-
1.ıüfün eseri toplu bir halde Mesut Cc- ki program direği bulunan, kömür havzasının en 

Türkiyede 
Yer li çay ziraatinl 
inkişaf ettireceğiz 
Çay, günlük hayatımızın zaruri ihti

yaçları arasına ginnlştir .. Bu yüzden it
h:ılal istatistiklerinde bu madde her Be· 

ne biraz daha büyük rakkamlar halin-
de giirüJmcktc, harice verdiğimiz çay 
parası mühim Lir yekun tutmakt.ndır .. 
Bir ka~ senenin ithal rakkamından el
de edilen vasati neticeye göre Ttirkiye
re yabancı memleketlerden gönderilen 
çay senede 973.950 kilodan aşağı düş

ınemektedir. 

Bu suretle her yıl memleketimizden 
çlkan döviz mikdarı 870.000 liradan faz
ladır. 

İhtiyaçlarımızı mümkün olduğu nis
bette kendi içimizden temin etmek an:ı 
gayelerimizden biridir. Bu mak.satla her 
sene bir milyon Türk lirasına yaklasan 
dövizin tasarrufu ve yurdumuzda ~ay 
istihsali için bir müddet evvel tetkikle
re başlanmıştı. Ziraatçilerin yapUkları 
tetkikler neticesinde Rize ve havali.sinin 
çay ziraatine gayet elverişli olduğu an
laşılmış ve orada çay fidanlıkları tesisı
ne karar verilmiştir. Ziraat millıendis
lerimizin verdiği rapora göre Rize hr.· 
valisinde kurulacak fidanlıklardan Hin
cfütan çayı nefasetinde çay elde ol~abi. 
leccktir. 

Yapılan hesapta, 30 bin dekarlık ara
ziye dikilecek ç~y fülanlnruıın, Türkiye
nin ihtiyacına yetecek mikdnrda mah
sul verebileceği anlaşılmıştır. Gene ay
ni mmtaknda tiç dört çay kw-utma fab
rikası tesis edilecek ve alm.nn mahsul 
burada fenni usullerle harman edildik
ten sonra satışa çıkanlacaktır. 

Ziraat Vekfilctimiz bu münnsebetle 
mühim bir kanun projesi hazırlamış ve 
mütalaalannı almrık Uzcre diğer vekil-
!etlere eöndcnnişt.ir . 

Ankara 
Balkevinde amatör 
lotoğral sergisi 
Anknra, 10 (A.A) - Alınan maluma

ta göre Ankara Halkevi Ar: şubesi ama
törler arasında bir fotoğraf müsabakası 

açmı.,,c;tır. Mi.isnbakn memleket güzellik
lerini gösteren sanatkfırane fotoğrafla
rın teşvik ve teşhiridir. Müsabaka müd

deti yedi mart.o. kadardır. Ve bu tarihe 
kadar J:lalkevine gönderilecek fotoğraf
lar bir jüri heyeti tarafından ayrılaraK 
birinciye 50, ikinciye 25, üçüncüye 20, 
dördüncüye 15 ve bc.,.c;inciye de on lira 
mükafat verilecektir. 

-*-
İkinci Kordona 
Civar y ollar 
Mimar Kemalettin caddesinin parke 

döşenmesi 35000 liraya bir müteahhide 
ihale edilmiştir. Bir taraftan İkinci kor
don kaldırım inşaatı ilerlerken diğer ta
raftan da ikinci kordona civar yolların 
parke döşenmesi temin edilmektedir. 

• A 'czzarrrSZiP91t'i 2 

miihim lskelc1crinden biridir. Çatalağ
zında ise bir liman yoktur. Buradn mev
cut bir derenin doldurulduğu lUhki ara
ziyi knzmnk ve bir taraftan 200, diğer 
taraftan 800 metrelik dnlga kıranlar vU
cuda getirilcı-ek sun'i bil- liman yapıl
ması düşünülmektedir. Limanın Çatal. 
ağzında yapılmak istenilişinin sebebi 
Çatalağ7.ının Karabüke, 45 - 50 kiloınet
ı·e yakın oluşudur. Filhakika eğer liman 
Ereğlide yapılırsa bir demiryolu yapıla
rak Ereğlinin Zonguldağa raptı icap 
edecektir. 

Ereğliyi Çntalağzına tercih ettiren se
beplerin başında yıldız karayclden baş
ka rüzgarlara knrşı mahfuz bulunması 
ve çok geniş olmasıdır. Çntalağzının iSc 
Karabtike yakınlığı, bir tercih sebebi 
olarak addediliyor. 

OPERA'i'OR DOKTOR 

Cemil Oral 
ltlemlelıet lıatanesi 

eslıl operatörü 
Her .rün öf leye kadar Fransız haıota
ııcsindc öğleden sonra Birinci Beyleı 
sokağında

No. 42 

i 

'.I'.El..EFON 2310 

Alsancak 

Sıhhat Evi 
Cerrahi - Doğum ve bula ık olınıyan her hastalığı kabul eder ... 

Hususi Hastane 
Birinci Kordonda Kar,:ıyaka ve İzmir körf ezinc bakan emsalsiz manzaralı 
balkonlu mükemmel salon ve odalar· çok iyi bakım - sükfuıet • hasta ziya
reti serbest, gcco gündüz her hekime, her hastaya açık.. 

FİA2'LER 2,S LİRADAN BAŞLAR ... 
TELEFON No. 2974 .• POSTA KUTUSU No. 321 ... 
TELGRAF ADRF..Sİ : ALSANCAK S t H H A T Jo~ V t 



$1lHIFE8 YENIASIR 11 şuDat Ciiiiiarr 
) 

YAVRULARA G 1 D ft. Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır .•• 

~=:kB:::-::::=Ha- T. C: Zuaa~~ı lzmk ,ube-j 
tuniye camii önünden itibaren 36 sinden aldığım, 5908 numaralı ta
metre boyda yaptırılacak kanali- aarruf cüzdanımı kaybettim. Y eniai
zaıyon bat mühendislikten ücret- ni alacağımdan eskisinin hükmü ol
aiz olarak tedarik edilecek ketif madığmı ilin ederim. 
fe tartnameleri veçhile açık eksilt- Telo oğlu Haydar Harmancı 
meye konulmuttur. 427 (284) 

Ketif bedeli (2ı2) liradır. Iha- g:.ıq;;ı;p:~rk.LT;~7!<J>":,J77Y(Z;U-tı.r~"3a8~ 
.esi de ı4-2-939 salı günü saat ıG- Muayenehane nakli 
dadır. 

1stirak edecekler ıs lira 90 ku- D Al• R• 
ruşİuk muvakkat teminat makbu- r • 1 IZa 
ziyle encümene gelirler. 

9-10-11-12 266) 

Yeni mebus seçimi münasebetiyle 
kanuna göre hazırlanan 22 Yll§Ull bi
tirmit intihap hakkıru haiz ll§aiıda 
isimleri yazılı mahallittaki kadın ve 
erkek bilumum Türklerin iaünlerini 
havi mahalle defterlerinin asıldıklan 
yerler asağıda göıterilmitfu. Alika
darlarca bilinmek üzere ilin olunur. 

r..üzelyalı, 3 Kuyular, Göztepe, 
Çankaya. Mitatpaşa, Muratreia, Ke
malreis. Turgutreis, Kılınçreis, Bar
bMoa. Altmtas. Güngör, Mecidiye ve 
Çuh"bev (birleatirilmittu }, Y etfilte
ı>e, AlhoL-. H•J;J Rifııt paşa caddesi, 
ln~i•alt>. 

M~J-."llelerir>in defterleri Güzelya
I• be!edive mıntaka binasına asılmı§-
tır. 

•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Kestelli caddesinde
Jıi muayenehanesini 
BİRİNCİ KORDONDA 
Tayyare sineması ci· 
varında 222 numaralı 
haneye yalıında nalı
ledecefıtir. 

TELEFON: 2967 (31) 

tZMIR SULH HUKUK HAKIM
UCINDEN: 

lzmude Karantina Demir soka
ğında 20 No. evde oturan Emine ve 
Sebahattin ve Hasan ve Afetin §8· 

yİan mutaaarnf oldukları lzmude 
Nam•k Kemal. Yıldız, Sümer. Sa- Karantinada Demu sokağında (133) 

'- <: y Olkü T üncü sokakta 20 No. tajlı yedi odalı ı<arva, .. üvari, eni, ··, an, ki 
Kah,.,.man. ismet t...önü, Türk y,ı. ve i · mutbak ve bir miktar bahc;eyi 
maz. Bozkurt, Odunkanı, Saleoc;ioi?- elektrik ve au tesisatını havi 1500 
lu. Kurtulus. Ulrur, Güneş, Gü7 el- IUa kıymeti muhammeneli evin mah
yurt, l(e••elli . fstiklô.l. H,.t11niye. Al- kemece verilen iza!ei şuyu kararına 

c! E f d .ı • İstinaden 13. 3. 939 pazartesi günü hnor .u, sre p~a ca ces>. h ku hk 
M"hallelerinin defterleri Elhamra •aat. ıS de lzmir sulh u k ma e

•ineması yan"'d"ki belediye mıntaka meııı salonunda sa~ışı yapılacakt~r. 
b. , asılm••tır Bu artırmada tahmın olunan bedelın 
ın"5 r>R ~ 0 

00 d 0 L-.· . b 0 d bed J yuz e yetrn~ ~ı "·" ctın e e 

A ·ıı· T D t K verildiği su;ette talibine ihalesi ya-
tı "• ınazteoe. ua PDC, oca- laca!< ak · takd" d t ·ıs ·· 

tepe, r.;me.,teoe. Se•cuk. ikinci Azi- pı t 1 • ak ~1'. • artır e sa 1$
29 3 9g~9n • 1 11 n Uza 1 ar p lKlllCl ırmnst • • ., 

7;v., V" l<•dnvf'. Docr.,.ıırnvu, :wı- t "h" ·· - -'"f ba ·· ·· . K arı ıne mus"°ı çarşam gunu sa-
emır. Tuzcu Altıay, Bozv~k11. a•a- pt 1 'l ,ı,. v;.,., "~;•,.mi.,rle yanıfoo:ıık-
Wlar. . . . tır. 

Mrurnllelerının defterlerı Esrefn~- G . kul -· · d h k ı 
bel · ak b" 1 ayrı men uzenn e a • ta.e-

§8 edıye mınt a mM•na ası • b" d b ı ı il · d ki • m e u_un3.n!Br e erm e resmı 

mıştır. "'-! · ·ı b" ı·ırt · · ·· · · vesau" erı ı e !r u e yırnıı ~n ıçın-

Erler, Pazaryeri, .A lirei<. lma~ve, 
Kuhiliv. BAll.l<uvu, Jlıf;r,.ı; l(rr•k:oı

,>t, GtiY\eV. Kı~!'11rR.v, Tıa---;1t. OP.1•.,.
)8r. Cor"kk"n" Etilp•· F•ikpa•"· ,A
krr-· Hııl"l\id;v~, V ~ni"1in. f,r·ı1~t 
k,.r-...ı .. ,,. 

~· . ı..llel.,rinin defterll'ri Basmp
han,. belediye mıntaka binasına as•l-
mı~t•r. 

Al.:den;:>, Kült\ir, Bir;'lci Kahra
manl~r. llönci kahramanlar. Alsan
r~k 1 Jmumev, l·hlkapınar, JCar,ıv"
h Mersinlisi, Burnava. Bavraklı 
S•llı•ne. 

P.hhallelerinin defterleri AJs,.ncak 
J.,..le<:!iye mıntaka bmasına asılmış· 
tır. 

Turl\n, Alavbev, Donanı,..•c•, Ak
aov. Ro,~anlı, Soğukkuvu, B..bıır. 

JVl~J.~llelerinin defterleri Kar'1ya
J,,. belediye ,ubesi binu•na Mılmış-
hr. ll?ll (288) 

~~~~~~~~~~~~~~ 

de daire.'llize • mürac:ı.atl11n lizımd•r. 
Akoi takdirde haklannda taı>u sicilli 
mıılum olm:ıdık-:: ııaylesmadan hM'ic 
kalac~lzrdır. Müzayedeye i•tUak 
etmek istivenler kıvmeti,.muhamme
"enİl' vüzde yedi buruğu nisbetinde 
pev akçıısı veya .... mı nir banka temi
nat• getirmele•i liZlmdır. 

s .. rıname 22. 2. 939 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için 
açıkta ve gayri menkıılün evsafı da 
şartnamede yazılıdır. Gayri menku
lün vergi ve sau kanuni mükellefi
yetleri satıcılara ve yüzde iki buçuk 
dellilive ve ferağ h"1'çlan alıcıya ait 
olup ihale bedeli defaten ve pesinen 
ödenecektir. 

ihaleyi müteRkip mÜ§teri ihale be
delini vermediği veya veremediği 
surette gayri menkul tekrar 15 gün 
müddetle artırmaya konulup bu ar
tırmada en çok bedel verenin üzeri
ne ihalesi yapılacak arada tahakkuk 
eden ihale farkı hiç bir hükme hacet 
kalmaksızın vecibesini ifa etrniyen 
müşteriden tahsil olunacaktır. Daha 

17MIR ~T il H HUKUK MAH- fazla maliimat almak istiyenler dai-
Kf~4ESINDEN: remizin 938/2449 sayılı dosyasına 
D0vacı h·~inei malive vekili avu- müracaatları lüzumu ilin olunur. 

J-at Murat c,,..,.. t~..afmdan lzmirin 424 (287) 

Nezle •• Grip 
Baş - Diş 
Ve Bütün 
Ağrıları 
Derhal 
Keser 

Eczanelerden 
1 • 12 lik 

am balajların 
ısrarla 

arayınız. Ve 
taklitlerinden 

sakınınız 

SüMERBANK 
Birleşik Panıuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden: 

PAMUK IPLIGI SATIŞI : 
Kayseri Bez fabrikası malı 
Kayseri Bez fabrikası malı 

Nazilli Basma fabrikası malı 
Ereğli Bez fabrikası malı 
Yalnız Ereğli bez fabrik:ısuıda : 
10 Balyalık siparişler için 
15 
25 
50 

• 
• 

" • • 
• • 
• • 

12 No.Paket41s kuruş 
16 No. Paket 4so lturaış 
24 No. Paket sso kuruş 
24 No. Paket sso kuruş 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

S7S kuruş 
S70 kuruş 
S6Skuruş 
560kuruş 

Fiatlerle fabrikada teslim şartiyle satılmaktaüır. İplik müstelıliklerinin 
yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaç
ları nisbetinde iplik siparişi verebileıcckleri ve 24 numaradan ince ve muh
telif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği miistehlikforinin de ihtiyaç· 
lannı ayni şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri iliin 
olunur. 734/398 

·--·----llllE\I-----------------·------O:.ğirme.,de•I' 1(----,.,.ğ.,ç karyesin
den Külah oğlu "ülevman aJe,,hine 
939 / ~3 numara ile acılan alacak da
vasır>da Süleyman nam•.na ~önderi
len davetiyenin bilitebli~ iadesi üze
..;,.e ilanen t,.bfü•at ifaoın" karar ve
r'1mit ve muhakeme 2. 3. 939 tari
Mne JT1ÜsPdif peraembe p-Ününe saat 
11 e bırakılmıs olduP.undan müddei
,.leyhin vevmi ve vakti mezkilroa 
bizz•t ;,bl\h viicut etmesi veyah•1t 
taref.,,dan bi• vekil göndermesi ak
• ; tal<ılir<le hakkında l!'lyao karan ve-

iz mir 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Vilayeti Daimi Encümeninden: 

-·•...,.~;;; lüzumu tP.bı;;y makamına ka-
;~ nlmak ve bir nüshası divanhaneye 
ı .. lilc ktlınmak suretile teı.ı;;:; oluntır. 

42ı (285) 

• 
Mustafa bev caddesinde elli seki-

zinci ~d~daki 12 numaralı evime ait 
oluo iş bank..aına teminat olarak va
tırrlı<Yım 130 liralık 18- 3- 933 tarihli 
8098 num~ralı 130 lin>lı!< 22- 3- 933 
tarihli 8184 numaPlı 24 lirahk 4- 2-
935 tarih ve ısıos numaralı mak
buzlan zayi ettiljünde" 1-ülanü ol
m;ul•i'ını ilin ederün. 

Makbuz ıahibi: Belediye otobüs 
ifletrne müdürü Ali Riza. 

4?.:> (286) 

Eksiltmeye konulan it 

Ketif bedeli 
Bu ite ait §Brlnameler 
aıağıda yazılıdır 

istekliler 

ve evrak 

Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, 
gün ve saati 

Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 

Muvakkat teminat 
Teklif mektupları 

lkj h~ita tem dilebılecegini ılı.tar f"l- ı:ou!Stduı.< ,..-.p: .. 

: 
: 

lnciraltı plij yerinde lokanta, gazino, aoyunma yerleri ve müteferriatı 
inşaah. 

(70388) lira (31) kuruı. 

A) Eksiltme prlnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C ( Bayındırlık i§leri genel tartnaınesi . 
D) Yapı iıleri ~umi §81'lnamesi, husuıi fenni tartname, elektrik ve 

sıhhi tesisatı şartnameleri projeler. 
E) Keşif cetveli. 
Bu evrakı İzmir, Ankara, latanbul Nafıa müdürlüklerinde görüp ince
leyebilirler. 

2/Mart/939 perşembe günü saat ı 1 de lzmir vilayeti Daüni Encü
meninde kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. 

Mühendis veya bu aalihiyette künaelerle teşriki mesai eyliyeceğine 
dau Noterlikten tasdikli bu teahhütname; bu gibi i§leri muvaffakıyet
le ikmal ettiklerini te.vsik edecek evrak ile lzmü valiliğine müracaat 
ederek alacakları ehliyet vesikası ve 939 yılına mahıua ticaret odui 
vesikasının ibrazı li.zımdır. 
( 4945) IUadır. 
isteklilerin 2490 sayılı yasanın 3ı, 32, 33, ve 34 üncü maddeleri hü
kümlerine göre tanzUn edecekleri teklif mektuplaruıı yukarıda 5 inci 
maddede yazılı aaattan ı aaat evvel lzmir vilayeti Daimi Encümeni 
başkanlığına makbuz mukabilinde verilecek ve poatada vaki sedlı-
'Deler kabul edilmiYecektir. 326 (ı282) 

• 

,. ......... 1 ________________________ 9' 

lzmir tncü ve Üzüm Tarım Satıf 
Kooperatifleri Buliği 

TARIŞ Şarapları 
. 

Ege bölgesinin nefis yq üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Dö·mi"aelı:I 
ve kırmızı Tarif ıaraplarını daüna tercih ediniz. Sofranızda T A R 1 
fal"aplan ekaik olmamalıdır. 

T ARIŞ Sirkesi 
Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. Tariş sirkesi, halis üzüıı 

sukeıidü. 

TARlŞ Üzüm Balı 
Teksif edilmit taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün bu

auıiyetlerini tqımaktadır. Tari§ üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuv
vet furubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son terakkiyatına uygun bu tekilde tertemiz iılenmi§ ve 

hazırl~tır. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır. 

Tariş markalı mahaulit ve mamulih her yerden arayınız. 

İzmir umumi satq mağazası : 
Kemeraltı caddesi No. 71 
Telefon : 4ı95 

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

l. 26 (2'iı) 

Müzayede ıle fevkalade 
büyük satış 

ı2 Şubat pazar günü sabah saat 10 buc;ukta Göztepe vapur iskele
sinin biraz ilerisinde deniz tarafında ı 004 No. lu evde şehrünizin ta
nınmış ihracat tüccarlarından bay Kazım Taner'e ait fevkalade lüks 
ve nadide mobelyaları açık artırma auretile satılacaktır. 

Satılacak mobilyalar arasında 9 parça maundan mamul hereke ku
maşlı emsalaiz koltuk takımı, aynalı lüks ceviz kabine, iyi aesli COM
PAGNIE, CONCORDIA markalı iyi bu halde aiyah Alman piyanosu 
maa tabure, gayet zarif ve nadide elektrik avizeleri, modern kristal 
camlı vitrinli büfe ayni malin otomatik kare açılır yemek masası ve 
altı adet sandalyesi, büyük 1 kanape 2 koltuk kadifeli pomye, yeni bir 
halde çift kadife perde maa kornez, aynca beş pençerenin korniz ve 
tül perdeleri, Avrupa mamulatından yeni bir halde fantazi soba ve 
boruları, aynalı ve kabartma lüks büyük ceviz kabine, fevkalade gü
zel modern aynalı şemsiyelik, yeni bu halde 6 adet viyana mamulatı 
yemek aandalyeai, 2 fant:ızi aynalı dıvar etejeri, biblolar borselen ta· 
haklar, çay takımı, heykel ve çok kıymetli çatııl kaşık takünı, kristal 
camlı gayet şık vitrin, 12 parc;adan mürekkep koltuk takımı, yağlı bo
ya tablolar, kadifeli şezlong 2 koltuğu ile, kristal camlı orta masası, 
Viyana mamulatı kıymetli köşe eteier, bu c;ok ipekli pamuk yastık, 
sigara sehpaları, radyo masası, 2 uzun aehpa, 2 markiz, !aparta bir halı 
ve bir c;ok kıymetli seccadeler ve sau bir c;ok eşyayi nefise müzayede 
suretile sahlacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız ... AZlZ ŞiNiK 
Fırsat Artırma Mobilya Salonu 

1-3 (265) TELEFON : 2056 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

llıi defa süzülmUJtür Şerbet gibi içilebilir 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı l<ar§ısında .. 

• 
lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
lzmu mal sandığından MU§ alan mütekait eytam ve eramilin mart, 

niaan, mayıa maqlannın tevziatı esnasında nufua hüviyet tezkereleri· 
le reami senedleri görülecektu. Binaenaleyh maa§ cüzdanile beraber 
nufus tezkeresi ve resmi senetlerini getirmeleri ilin olunur. 

9, ıo 394 (271) 

Devlet Demiryollarından: 
Kctif bedeli 46848 lira olan Sukeci istasyonu meydanının teaviYf'. 

tanzim ve parkelenmesile kanalizasyon in,aatı kapalı zarf usulile 25/ 
2/39 cumartesi günü saat 11 de Sukecide 9 cu ;,Jetme binasında ele· 
ailtme komisyonu tarafından ihale edilecektir. 

Bu ite gÜmek istiyenlerin 3Sı4 lira teminat §Brlnamede yazılı ve
ıikalar ve teklif mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ek· 
ıiltme aaatinden bir saat eneline kadar komisyona vermeleri lizlJll• 
dır. 

Şartnameler Ankara, İzmir ve Sirkeci veznelerinden 235 ~ ınu· 
kabilinde temin edilebilir. 

7. 9, 11, 13 704-361 (246) 



Yemeldemt~- RADYOLiN 
l'Uttıları, salya· 
nın ilraz ettlil 
mikroplar, dişa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat kal'ŞI· 
sında diıter •e 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse ite· 
zulınağa, çürü· 
meğe ınahkUın· 
dur. Çiirilk dlt
ler mide ve bar
sak ihtilitların
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 
ile ın o hakkak sabah ve akşanı her 

yemekten sonra fırçalanıak şartile -
Balık yağının tazesi 

htıaı eezaııeslnde 

Eczacı Kemal Aktq diyor ki: Kemal Kamil Balık Yağı yalnız Hi
lAI Eczanesinde satılacaktır. 

938 senesi ba, mahsulü, gıda kuvveti yüksek, içimi çok hafif bir 
terbettir. 

Midesi zaiflere tavsiye dederim ... 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların Panzehiridir 
Beyhude Istırap Çekmeyiniz! 
BİR TEK KAŞE 

Nevrozin 
........... 

Bu muannit baş ve diş ağnlannı süratle 
izaleye kafidir. Romatizma evcaı, sinir, 

:mafsal \'e adale ıstıraptan 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı en 

ınUessir Hiç 
N E V R O Z İ N dir_ 

YENlülR SJUfll'E 2 

Umdal Oli ·ier ve Fratelli Sperco j Deutsche Le· 
.:~L~:ı~m. Şürekası Vapur Acentası vante Linie 

-- BiRiNCi KORDON REES ADRIA2'1CA S. A. Dl 6. M. il. R. RAMBURG 
TURKİA vapuru 15/18 Şubat arasın- BINASJ !'EL 244J HAVİQA2'İOHE ANKARA vapuru 14 şubatta bekle. 

da beklenilmekte olup, Rottcrdam, ,An~ HULL HATTI LERO motörü 13/2 de aelerek Pire niyor. 18 şubata kadar Anvers, Rotter-
vers ve Harnburg limanları için yük İONİAN vapuru 12 §Ubat 1938 tari- Korfu Brindisi Trlestey• hareket eder. dam, Brcmen ve Hamburg için yUk ala-
alacaktır. hinde Londrn, Hull ve Anversten gelip BRİONİ motöril 18/2 tarihinde gele- caktır. 
G~'RMANİA vapuru şubat nihayetin- yük çıkaracak ve ayni zamanda Hull rek ayni gün saat on dokuzda Patmos, ARTA vapuru 28 şubatta bekleniyor 

de beklenilmekte olup, Rotterdam, için yük alacaktır. Leroe Rodosa hareket eder. 4 marta kadar Anvers, Rotterdam, Bre· 
Hamburg ve Anversa limanları için yük LONDRA HAT'l'I: BRİONİ motöırll 2012 de gelerek 21/l men ve Hamburg için yUk alacaktır. 
alacaktır. ADJUTANT vapuru 15 ~ubatta gelip de Pire Brindisi Trieste ve Venediğe ha- TA~ L t y p;: -*- Londra için yük alacaktır. rek.M eder. ACHIA vapuru 16 şubatta bekleniyor 

BALKANLAR ARASI LİVERPOOL HA2'2'1 F. GRİMANi motöril 21/2 de gelerek Hambur~: Bremen ve Anvers limanla 
HATTI ALGERİAN vapurunun hamulesini 22/2 tarth.lnde Lero. Rodos Brindisi rından yük çıkaracaktır. 

ZETSKA PLOvt:DBA A. İstanbulda aktarma ederek Denhbank. Bari Trieste w Venedije hareket eder.. --
D. KOTOR Dumlupınar vapuru ile !zmire gelmlş- -- AlıfERICAN E1rP08T 

-- tir. ROYALE HEERLAN LİNIES 
Deutsche Le11ante•Llnle DAISE 1'UMPANY ASI iNc. 

• ANVERS vapuru 7/2/939 tarlhlnde VULCANUS vapuru 17/2 tarihinde .EXAMELİA ~a~~. 9 şubat.ta bekle-
(( L O V C E .N » Hnmburg Brcmen ve Anversten gelip beklenmekte olup yllkü.nti tahliyeden nıyor. Ncvyork ıçın yuk alacaktır. 

Lüks vapuru 26 şubatta saat (8) de yiik çıkaracak.. sonra Burgas, Varna ve Köstenceye ha- EXCHANGE vapuru 27 şubatta bek· 
beklenilmekte olup, saat 16 da Constan. reket eder. leniyor. Ne\'.York için yük alacaktır. 
za v~ Varna limanları için hareket ede- ._ HERMES vapuru 20/2 de Rotcrdam, DEN NOllı~ICB MİDDEJ,. 
cckür. T. B o w E N RE E • Amsterdam ve Hamburg limanlarına lıa- HAVSLINi.JE, O.ILO 

Lüks vapur~ 05 V ~a~ saat 16 da V E ' 'O R E K A. 81 rebt eder. BAY ~RD vapuru 10 şubata doğru ~-
beklenilmekte olup, 6 martta saat 8 CVNARD LINE -*- kcnderıye, Dieppe ve Norveç umum Ji. 

Llverpool Ve SYENSK ~ OJUENrE Lİ· mantarı için hareket edecektir. de İzmirden hareket edecektir. Pire, 

Korlu, Adriyatık limanlan ve Trieste Glasgov battı ldEN KUMPANYASI SER•lcE_M_A-*'l'iME 
için yolcu ve yük alacaktır. PATRİA vapuru 12/2 de gelerek An- Y ~ 

United States l.e11antes ~~i.: :a;;: ;7 §Ubat tarihinde vers Rotterdam ve Hamburg limanları- ROU.MAIN 
1rf «' d lip Li 1 Glas "çin yük na hareket eder. BUCAREST ~ ne .ata • ge verpoo ve gov 

1 GOTHİA vapuru 17/ 2 de Aınsterdaın DUROSTOR vapuru 10 şubatta 
PRİNCE DE LİEGE vapuru §Ubat alacaktırFEKN UNE Rottel'dam Hamburg İskandinavya ve bekleniyor. Köstence için yük alacak· 

nihayeti mart iptidasında beklenilmekte RK BATTI Baltık limanlarına hareket eder. tır. 
olup Ncvyork için yük alacak'iır. NEVYOOOR örli 

12 
ba -- JOHNSrON W ARRElf 

FERNM mot şu t tarı- I 
Gerek \'8p':'1:ların .muvasalat tarihleri, hinde Nevyorktan gelip yUk çıkaracak SERV CE MARl'l'IME LİNİES l.2'D. 

gerek vapur ıs~mlen ve navlunl~ hak- ve ayni zamanda Köstence için yt1k ala- Roaınaln Kanapanyası JESSMORE vapuru 12 şubat 939 da 
kında accnta hır teahhUt altına gıremez. caktır. ALBA JULİA vapuru 17/2 de gele- bekleniyor. Burgaz, Varna ve Kösteııce 
Daha fazla tafsiltıt almak için Birinci Gerek vapurJann muvual&t tarihJed, rek :ııı.ıta, Cenova ve Marsilya liman- limanlanna yük alacaktır. 
Kordonda 152 numarada •UMDAL. islırilerl ve navlunlan haldmıda acmta lanna yük ve yolcu alarak hareket eder. Vapurların hareket tarihleri)'le nav· 
umwn! deniz Acentalığı. Ltd. milracaat bir teahhOt altına g1remes. Daha fala İJAndeld hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki değişikliklerden acenta me· 
edilmesi rica olunur. tafsilAt almak için T. Boftll ae. w Şr. Jardald delifikliklerden dolayı accnta suliyet kabul etmez. 

Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numaruma milnııcut mesuliyet kabul etmea. Daha fula taf- Daha fazla tafsilat için ATATURK 
Telefon :-3171 Accnta edilmesi rica olunur. aillt için ikinci Kordonda FRATELLt caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 

TOPANE 

2'URKIYENİN EN BIR1NC1 2'ERAZi FABRİKA· 
SiNiN MAMULArıoıR- 2'AKLİ'l'LERJNDE1f 
SAKINJNJZ.. l · 26 (336) 

SAÇ EKSIRI 

SPERCO vapur acentasına müracaat Zee vapur acentalığına müracaat edil· 
edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 

TELEFON: H04 • Zot5 TELEFON: %007/%008 .. 
T. iŞ BANKASl'nın 

1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Subat. 1 May11, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkincitqria 

t a r i b l e r i n d e ç e k i l e c e k t i r . 
• 

1 - lkramiyeleri: ~~~~--.. 
ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S ,, ıooo liralık ·- s.ooo Lira 
a ,, soo liralık ••• 4-000 Lira 

16 ,, 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 n ıoo liralık··· 6.ooo Lira 
95 n 50 liralık ••• 4-750 Liı'a 

250 n 2S liralık - 6.250 Lira 
•••••• ••••••• 
435 32.000 

C..!..D!P §W ~ ~7.2!Jilf.ıjf:'..ZJ'J..Jllfj., 
T. ı, Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmif olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemİf olursunuz. 

NEVROZiN tercih edidiniz. Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
iCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLiR 

Saçların dökülmesine v«.> kcpekJenmesine mini olur. IConıojen saçlann kok· 
lerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlann gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz, litif bir rayihası vardır. Komojeq Kepqk • . 



SA.BJFE ıo YEHIASIR - •1 Şubat Cumartesi 939 d -
JaPOnlar.. Haynanı 

~ • . .- ..,,_ rı. .. ------------------------------

... işgal ettiler 
... 

~ 

Fransanın Hindi Çini müstemlekeleri • 
ıcın 
' 

bir . tehdit noktası olan • 

bu adanın işgali Japonları sevindirdi, Fransızları hiddetlendirdi 
• 

verıyo in gilteren · n tavassutu Japonya temina 
--~-~~--------------

"Bu adanın işgali Hindiçini için bir ispanyada nihayet iki taraflı kardeş 
tehdit mahiyetinde değildir,, kanı dökülmesine mani olacak mı? 

Londra 1 O ( ö.R) - Uzak Şarkta J a
ponlar T unkin körfezin de Haynan ada· 
ııını ~gal etmiılerdir. Japon bahriye ne• 
::uıretinin aöz sahibi mümessüi bu mlina-
1ebetle fUJlları ıöylemiıtiT: 

c- Japon amiralı Yonay namına be
yan edebilirim ki Haynanın işgali Hindi
çini için hiç bir tehdit mahiyetinde de
ğildir. Hindiçinl Fransız toprağıdır ve 
bu toprak üzerinde asll hiç bir emelimiz 
yoktur.> 

Bu beyanatı dinleyen muhabirlerden 
biri: 

- Adımın işgalini icap ettiren askeri 
sebepler zail olunca . Haynandan çekilc
cclc mi"> 

Diye bir sual sormuıtur. Mümessil: 
- Belki. 
Demekle iktifa etmiftir. 

Londra 10 (Ö.R) - Ingiltere hüküme
ti Ispanyada muhasamatın terkine zemin 
hazırlamak için faaliyetine devam et -
mekteclir. öyle tahmin ediliyor ki bu 
mesainin muvaf:fakıyeti namına, Franko
cular Cümhuriyetçilerin teslim olmasını 
müteakip bir affı umumi ilanını ve ec
nebi muhariplerin lspanyadan tamamiy
le geri çekilmesini vaadedeceklerdir. 

Ingilterenin şimdilik Cümhuriyetçile
re Frankodan mütareke talebinde bulun
makla iktifa etmelerini tavsiye edeceği 
beyan olunmaktadır. Ingiltere, aynı za
manda Frankoya da, bir umumi af 1H1-
nını ve ecnebt nüfuzuna !Ahi olmadan 
serbestçe 1crayi hükumet etmek istedi
ğini beyan etmesinin adilAne olacağını 
bildirm~c;tlr. Hariciye nezaretine bu tel
kinler hillında henüz Burgostan hiç 
bir cevap gelmemiştir. Minorka meselesi 

Ingiltcrenin Burgostaki nüfuzunu tak- Cümhuriyetçi askerlerin dağlardan Fransaya ilticası 
Londra 10 (Ö.R} - Çinliler Ja -

ponlara karp taarruzlanna devam ederek 
daha 20 kasabayı i§gal etrniılerdir. Tut • 
Yen demir yolu iatikametinde ilerlemek· 
te olan Çin kuvvet1eri Hopkinde japon 
kıtalarınm ricat yoUarını keserek bir düo
rnan taburunu imha etmişlerdir. T ao-Sin 
demir yolundaki japon kuvvetlerini ıid
dctle hırpalamaktadırlar. Puşunun gar
bında askeri vaziyet çin ordusunun le • 
hinde inki~f ediyor. 

Japon hükümct erkanı bir arada 

viye etmiş olup general Frankonun In-ı neral Miajanın mukavemete nihayet Faris 10 (Ö.R) - Tuluzdan tayyal'\ 
giliz tekliflerini kabul edeceği tahmin vermek ve kendi pasaportu için Ingiliz ı ile hareket eden Ispanya başvekili J3. 
olunmaktadır. ve Fransız diplomatik vizelerini almak Negrin ve hariciye nazırı B. DelvaY' 

Tokyo 1 O ( ö.R) - Hariciye neza
:reti matbuat bürosu oefi B. Şimezo ha
vas ajanm muhabirine Fransızca olarak 
,u beyanatta bulunm~tur: 

c Fransız efkan umum iyesi Haynan 
adasının iıgalinden dolayı endişeye dü
gerse hata etmiş olur. Japon ordu ve do-
nanması çinde harp etmektedir. Hanyan 
adası da çin kuvvetleri taraf mdan işgal 
t"dilmişti. Onları oradan çıkarmak lazım
dı. Faht bu hareketin beynelmilel bir 
mahiyeti yoktur.> 

B. Şimezo Hanyan adasının cenubi 
Çini bombardıman etmek için enteresan 
bir hareket üaaü olacağını ilave ettikten 
sonra Hindiçini ile Yunan arasındaki 

Fransız demiryolu için ancak silah sevki
yabna hizmet ettiği takdirde, korkula
cak bir fCY olabileceğini bildirmiştir. 

Tokyo 10 (ö.R) - Japon askerleri
nin Hanyım adasına çıkanlması, Cenubi 
Çin ablokasının ıiddetlendirilmcsi hak
kında umumi karargahın kararına atfo
lunmaktadır. Siyasi mahafilin beyanatı
na nazaran bidayette adaya yalnız bah
riyelilerin c;ıkanlması ve T onkin körfe
zini kontrol için bir deniz bozı tesis et
meleri düşünülüyordu. Şimdi piyade kı
tnabnın da çıkanlmnsı bütün adanın iş

gıılinin istendiğini göstermektedir. 

Japonların Hanyan adasında karayn 
çıkmaları Tokyoda büyük heyecan uyan
dırmış ve bııhriye muhafilini pek mem-
nun etmiştir. 

Bunlar adanın sevkülcey~ ehemmiyeti
ne i,aret ederek japonyanın bu suretle 
lngiltere, Çin ve Fransaya ait memleket
ler arasında bahri harekata elverişli bir 
noktada kain bir üssü bahri kurmuş ola
cağını kaydediyorlar. Adanın Y onin adlı 

tabii bir limanı vardır ve burası 1 O bin 
tonluk 1 O kadar kruvazörün demirleme-
sine müsaittir. Adanın daimt i,gaJini Ja· 
pon donanmasına Hindiçini ka1f1Smda 
ileri bir mevzi temin edecek ve japon 

Papa'nın ölümü 

tayyareleri T onkinin merkezi olan Hanor 
ıehrinden ancak 450 kilometre mesa
fede bulunacakları gibi Uzak Şarktaki 
lngiliz sitesinin merkezine de yeni bir 
darbe indirmiş olacaklardır. Çünkü böy
lece adanın 200 mil şimali şarkisinde 

Honkong lngiliz müstem}ekeeinin arkası 
alınmı~ oluyor. Japon donanmast ayni 
zamanda Cenk Hatan ve Kuantung ce
nup nynletleri hizasında da mevki almış 
bulunacaktır. 

Honkong 1 O (A.A) - Sensi ayalctin
deki Çin kıtaalarının takviye kuvvetleri 
fazlalaşmasından beri Çinliler mukabil 
taarruza geçmiş ve yirmi kadar kasaba 

ve köyü 1ıeri almı;,lardır. Son günler zar
fında Çinliler bu ayaletin garbında Fen• 
canide zaptetmişlerdir. Çinliler T ung Pu 
demiryolu istikametine doğru ilerlemek-

te ve Hotsindeki japon kıtaalannın mü
nakale yollarını kesmiye hazırlanmakta
dır. Bu eyaletin garbında Hoceng ve 
Kveruıien de yapılan hücumlarda bir mu· 
hasım tabur imha edilmi~tir. Yaıovun 
garbında askeri vaziyet Çinlilerin lehine 
inkişaf etmektedir. 

•• • 
uzerıne 

General Franko müzakere hazırlıkları tasavvurunda olduğunu beyan etmek- öğleden sonra Alikonteye varmışlardı!• 
için Burgosa gidecektir. Ingiltere ve tedir. B . Delvayo Katalonya ahali ve ordus\l" 
Fransanın ecnebi muhariplerin tama - Faris 10 (ö.R) - Nnsyona1isiler Ka- nun Fransaya tahliyesinin normal bit 

Fransada kurulan haa tanelerde mülteciler 

men geri çekilmesi .şartiyle, Ispanyaya 
btiyUk bir para yardımında bulunmak 
tasavvurunda oldukları ilave edihnekte
dir. 

şekilde yapıldığı ve başvekilin şirnd1 
merkezi mıntaka kumandanı general 
Miyajaha ile görüşmeğe geldiğini söyle 
miştir. 

Paris 10 (ö.R) - Burnadamdan JJs.· 
vas ajansına bildiriliyor: 

Bu sabah sant 6,25 \e Frnnsız ve n~ 
yonnlist Ispnnyol otoriteleri arasındn it) 
resmi temas temin edilmiş ve Prod kat 
makamı B. Palmod hudut nasyonalist 
kuvvetleri kumandaniyle hududu teş • 

kil eden köprünün orta yerinde karŞl • 
lnşmıştır. Fran~ız kaymakamı her glln' 
hAdiselerden içtinap edileceği ümidil)I 
izhar etmiş ve nasyonalist kumandaJll 
bu hususta tam teminat vermiştir. Bun11 

müteakip biri lspanyaya, diğeri Fraıt • 
saya dönerek ayrılmışlardır. 

Faris 10 (ö.R) - Ajansı Havasın h\J• 
duttaki muhabiri bildiriyor: 

Cümhuriyet kuvvetleri ricatte devaJ'I 
ediyorlar. 6 bin kişilik bir kuvvete k\l' 
manda eden kolonel Biyanko, Vinyol te
pelerindeki mitralyöz yuvalarının scdt' 
vadisini ateş altında tutarak son Cümhll' 
riyetçi kuvvetlerin ricatlannı hima:11 

ettiklerini söylemiştir. 

Bütün 
makta 

Hıristiyan 
•• ve gozya 

ilemi acı duy
dökmektedir 1 

Londra lO(A.A)-Londra ile Paris Bur
gos hükümetini hukukan tanımağa ha
zırlanmaktadırlar. öğrenildiğine göre bu 
tanıma Negrin ile Miajanın niyeti ve 
tasavvurları eyice anl~ıldıktan sonra 
yapılacaktır. Hııtta Ingillz mebafili ge-

talonyada çok .süratli olarak ilerliyor -
lar. Saat 13 te Porba kasabasını ~gal et
mişler ve Porba He Serbera arasındaki 
hudut karakoluna gelmişlerdir. Saat 
14,15 te Guada hudut karakolu üzerin
deki Cilmhuriyet bayrağı koparılarak 
yerine kırmızı - Sarı nasyonalist bayra
ğı çekihniştir. Puiserda şehri 15.45 te iş
gal edilmiş ve ilk olarak nasyonalist 
tankları §ehre girmişlerdir. 

Londra 10 (ö.R) - Almnn sefiri hB' 

rlciye neznretine giderek müste~ar:3 gU
rüşmilştür. Bu müldkatta AlmanJarJll 
lspanyada ademi müdahale siyasetifle 
yardım etmeıneğe karar verdiklcri:ıi se
fir tekzip etmiştir. 

Yeni Yugoslav kabinesi 
Paı·i s Kardinali 

mukaddes 
Verdiye: 

bir varlık 
"Dünya 
kaybetti,, 

bir ışık 
diyor 

ve 
Sırp ve Hırvat muhalif partilileri şimdilik 

vaziyetin inkişafını beklemektedirler 
Paris 1 O ( ö.R) - Parisde ilk olarak l hammül cdemiyeceklerinden müstesna

Notrdam kilisesi Papanın ölümü müna- dır. Fakat uzak memleketlerdeki kardi
ıebetile matem çanını çalmıştır. Ayni an- nnllerin hemen hepsi nisbeten gençtir. 
da bu kilisede toplanmıı olan az miktar- Pariı Kardinali Verdiye ıu beyanatta 
da dindar huzurunda Papanın istirahati bulunmuıtur. 11 inci Pinin ölümü büyük 
ruhu için ayin yııpılmıJtır. öğleyin diğer j ve ıztıraplı bir hadisedir. Papa dünyada 
bütün kiliseler matem çanı çalmışlar vel çok büyük bir mevki i~gal ediyordu ve 
Pııpnnın 81 ya;::ı münasebetile C 1 defa her kesin hayranlığını k~anmı,tı. Dün
çmlarnı•tır. ya bir ışık ve manevi bir kuvvet kaybet-

y eni Papanın intihnbını yapacak olan miştir. Teselli için Cıdcta meşhur sözii 
Kon!.lnv ınccliJinde bulunmak üzere 6 tekrnrn ihtiyuç vardır: ıTanrı ölmez!» 
F'rı:m ız Kardinnlından iki.si Romada bu-
lunmı-l:tadır. Diğerleri gelecek hnfta ha- Vntikan 1 O (ö.R) - Papanın cenaze 

merasimi dokuz gün sürecek ve bu müd
det znrfındn muhtelif törenler ve ayinler 

Vn::bın t:te i 10 (ö.R) - P ... pa on yapılacaktır. Papanın cesedi üç gün teşhir 
birinci P:r.::ı cenaze merasiminden sonra 1 olunacaktır. 

rd.et edece!dcrd;r. 

tin müdafaa.ama çalıştı. Küçükleri hima- Belgrad, 10 (Ö.R) - Avala ajans1 
yeden ve mazlumlara imdaddan hiç fariğ bildiriyor : Yugoslavya efkhı umumi
olmadı. Silah yarııını insanlığın hayrın- yesl Zvetkoviç kabinesinin teşkilinden 
dan muazzam vaıııtaları ayıran bir felaket sonraki siyast vakayil bilytik bir altıkn 

olıırak gösterdi.> ile takip etmektedir. Gazeteler, Hırvat-
Bnşvekil Daladiye hükümet namına bu larla bir anl~ma için yeni imkanlar hi\

sözlerc iştirak etmiş ve bütün meclis, sıl olmasına binaen siyası havada bir 
komünistlerde dahil olduğu halde, bu mikdar sükunet kaydediyorlar. Maçek, 
tnkdirlere i,tirak etmiştir. Kroşeç ve Spahonun fikir.lerini neşre-

Vntikana dünyanın her tarafından ta- den gnzetelcr, zihinlerde hasıl olan sil-

ziye telgrnfları gönderilmektedir. Cc- kfuıctin yeni vaziyette esaslı bir şey ol- Yeni Yugoslav kabinesi: (Ortada Başvekil B. Dragi§a Zevtkoviç 
nevre beynelmilel mııhfellerinde ölüm duğunu . yazı:orlar. H.ırva~ v~ ~love~ 1 Zv~oviç kabinesini iş başında bekleme- jim _temin ederek Hırvat meselcı:ill~ 
h b · d · t ·· d t Ha gazctelerı efkarı umumıycnın ıkı kabı- lerınu karar vcrilmic:tir Bu sebeple ka- halline yol hazırlamak hususundaki tt" a erı erın ecssur uyan ırmış ır. - . .. .. .. . . v . . . ._ . · .. • . .. . d~ 

· B ı· h b' · t f dan nenın teşekkulunu ıyı karşıladıgmı bınerun onüne bir hır engel çıkarılmıA sebbuslerını guçlcştırecek hareketler vas ajansının er ın mu a ırı ara ın :r ~ 

b 'ld' ·ıd·v· ·· Al k t ı·kl · de ehemmiyetle kaydcbnişlerdir. Diğer ta- yacak ve memlekete daha liberal bir re- içtinap edilecektir. ı ırı ıgıne gore man a o ı en 
.. .• .. .. rnftan Zağrepte çıkan •Novosti• gaze. 

Pnpnnın olumundcn son derece mutees- tesi yeni hiikümetin Skopçinada büyük ı 
sir olmuşlardır. >eni Pap::-~ı seçmek üzere içtimaa davet 

cdilmi1 dan Konl·!ava i§tİrak edecek ec
nebi ;~ardına1leri beklenmektedir. Bütün 
halyo:n :kardinalleri esasen Romada top
fonmışlnrdır. Bunların yarın Papa tara

fından knbul edilmeleri mutasavver bu
lunuyordu. En uzal: memleketlerde, me
Jela Amerikadn bulunan kardinallerin 
selebilmeleri için Konklav meclisi 18 gün 
,onra toplanacaktır. Ve tahmin edildiği
"'"' or .. ,. h,.m,.n h,.n~ eelehilec--1 '~-~ır. 

bir ekscı·iyet kazana~ağını tahmin et-
Paris 1 O (ö.R) - Papa 11 inci Pinin mektedir. 

vefatı münasebetilc mebusan reisi B. Vatiknn 1 O ( ö.R) - Papanın nnşi 
Türk üniversitelileri 

iki haita tem it dilcbileceğini ilıtnr <'t· 

l-Icryo bu celseyi açarken §U sözleri söy- Sikstin kilisesine nakledilmiştir. Itnlyan Bclgrad, 10 (Ö.R) -;- Müşterek Sırp 
b 1 gazeteleri yeni papayı intihap edecek Atina üniversitelilerinin misafiri lemiJtİr: cPapa 1 1 inci Pi hayntını i - ve Hırvat muhalefet partileri reisleri 

hassa sulhun müdafnıısına hasretmek İ.3- olan Konklav meclisinin 28 şubatta top- dün siyasi vaziyeti tetkik etmek üzere Atina 1 O (A.A) - Başlarında doktor Hıfzı Vildet olduğu hald" 
temiıti. Cesııretli müdahaleleri bunu isbat lanacağını bildirmiı ise de henüz kat'i toplanmışlardır. Hırvat muhalefetiniıı Istanbul üniversitesinden 34 kişilik bir talebe grubu Selanikten buraya 
eder. Papalık tacını giydiğinin 11 inci bir ıey yoktur. Radyo ajansı intihabın 1 bir mümessili de içtimada hazır bulunu- gelmiş ve İstasyonda üniversite heyetleri tarafından karşılanmıştır• 
senesi milletler arasında iştiraki en bü- martta yapılacağını bildiriyor. Ronklav yordu. Bütün hazır bulunan Stoyadi- Türk üniversite talebesi öğle üzeri üniversite rektörü tarafından kabul 
yük bir ·vazife olarak göstermi~ti. Harbi meclisi 62 Kardinah ihtiva ediy?r· Bun- noviç kabinesinin sukutu do]ayısiyle edilmiş ve rektör Türk talebe şerefine bir öğle yemeği vermiştir. 
daima bir cinayet olarak takbih etmifti. ların 35 i ltalyan ve 2 7 si diğer milletlere memnunluk ifadesinde birleşmişlerdir. Öğleden sonra Akropolu ve müzeleri gezen Türk Talebesi At inada 

• .. ._ -:1 '·~· ı ·· .. ~~0~~ğe:li·:;;~~-~~eHi mübrem fu-lbüs edilmektedir. l~ hlmi8 


