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Başmuhnrrir ve umwıll neşriyat mUdilrU: 

HAKKI OCAKOCLU 
--~-=-"=---

--A B O N E Ş E R A 1 T t 
DEVAM MODDE'I1 Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı aylak .• . • ••• . . .• . ••. 150 

Hariç içln 

2900 
1650 

L TELEFON: 2697 ------· 

Tunus Beyinin onuncu 
yıldönümü 

Patis, 11 (ö.R) - Tunua Beyi Ahmet 
Pqanm 10 uncu yıl dönümü bugün kut
Ianmı,tır. 

1 

·------...J 
FIATI (5) KURUŞTUR Cümhuri11etin ,,. CiLmhuriyet eaerinin be~, ıabahlan çıka,.. ıiycui gazetedir Yeni Aau Matbaasında Baıılml§lu. 

• 
1 ilimiz o a ••• 

sulanıyor 

1940 Senesine kadar bir milyon 400 
dönüm • sulanmış olacak 

lngiliz elçisi şerefine 
bir veda ziyef eti verildi 

Gediz ovasında 
bu biivük 

arazı 

toplanan binlerce köylü 
hadiseyi kutladılar 

Jlbay Fazlı Gitleç nutkunu söylerken 

Kooperatif 
Birlikleri 

--~o---

Menemen, 11 (Hususi surette giden 
nrkndaşımızdan) - Bugün münbit ve 
mahsuldar Ged.iz ovasında toplanan 
Gediz çocukları, toprak ve su bayramı
nı heyecanla kutluladılar. Her sene bu 
mevsimde ekili araziyi kaplıyan ejder
im gibi coşkun suların yakın zamanda 
ayni :ıraziyl kurak mevsimde kaplaması 

Devlet himaye- ve sulaması ıçın büyükçe bir ameliye-
nin temeli atılıyor. 

sine muhtactırlar KEStK KöY KANALININ BAŞ-
, LANGIÇ YERİNDEYİZ ... 

_H_A_KKo--I-OC-AK.OCLU Menemen ovası mahşerden bir günü 
andırıyor .. Atlyle, arabaslyle köyünden 

. kalkarak yollara dökU.len binlerce in-
iktısa t Vekaletinden dün gelen hır san, devlet elinin dokunduğu bu yerde-

emirde Üzüm Kurumu ile Satış ~oo- ki faaliyeti gönneğe geliyor. 
peratifleri Birliğin.in a~rı .~~rı. ıd.a~e Saat on beş ... İzmlrden vali, viltıyct 
edilmelerinin tensıp edıldıgı bıldırıl- daimi encümeni Azalan ve bazı m.isafir
miştir. lcrlc Manisadan da bir mühendis grubu 

Üzüm Kurumu üç sene evvel Kcsikköy kanalının başlangıç yerinde 
üzüm piyasasının geçirdiği büyük toplanıyorlar. 
kriz esnasında kurulmuştu. MF..NEMEN OV ASINI SULAMAK 

Vazi~esi fazla arz yiizünden gayri İÇİN 
tabii bir şckiJde düsmekte bulunan Burada grup mühendisi B. Kadrinin 
fiyatları tutmaktı. Sermayesi İş ~e valimize verdiği izahattan öğreniyoruz 
Ziraat bankaları tarafından temın ki, devlet Menemen ovasını sulamak 
olundu. için bir milyon sekiz bin lira tahsis 

Filhakika Ozüm Kurumu Devlet etmiş ve sulama lşinl ikl ayn mUteahhi
emri1e geniş mikyasda müba.~a~ya de vermiştir. Bugiln Keslkköy sulama 
başlayınca buhranın kısmen on~~e karuıllylo başlanan iş, Menemen ovası
geçiJdi. Kurum ikinci sene daha mus- nın y:ırısını sulıyacak ehemmiyettedir 
bet bir şeki1de faaliyetini artırdı. Na- ve 458 bin liraya ihale edilmlştlr. İldıı-
zımlık rolünü ifa yoluna girdi. el losım 550 bin liraya ba.,ka bir mtite-

AJınan bu tedbirler §Üphe yoktu - SONU 4 ONCO SAYFADA-

Hırvat 
Meselesinin halli
ne yardım için 

Yugoslavyada muha· 
leiet partileri hükü· 
mete müzaheret 

edecek.. 
Bc.lgrad, 11 (Ö.R) - Belgrad mtit

tehit muhalefet reislerinden Sırp ve 
Hırvat muhalif partilerin reisleri 
akdettikleri bir toplantıda Hırvnt 

meselesinin bugünkü hükümet ta
rafından halline imkan vermek için 
Skopçina meclisinde Dragişa Svet· 
koviç kabinesine mtizaherct reyi 
vermeği karar al tına almışlardır. 
Bu karar tizerine hUkümet Hırva

üstandaki devalre gönderdiği bir ta
mimde Maçeke rey verdiklerinden 
dolayı azil ve tebdil edilen memur-

- SONU 6 iNCi SAIIİFEDE -

Londra büyük 
elcimiz dün iti-• 
matnamesini 

verdi .. 

T. Rüştü Aras 

Ankara, 11 (Hususi) - Londra 
büyük elçimiz Dr. T. Rüştü Aras 
dUn İngiliz kralı majeste altıncı Jorj 
tarafından mutat merasimle kabul 
edilerek itimatnaıncsini vermiştir. 

ki muvak~tti. Üzüm ve ine~ mev- ~~~~~~~~~~~~~~-~~~---~~~~~~~
zuunda en kat'i tedbir müstahsil1eri 
kooperatif birlikleri etrafında topla

Yeni elçi tayin edilen Sir Huge 
Nisanda itimatnamesini verecek 

lıtanbul 11 (Hususi) - Şuba. 
tın yirmisinde Bükre§te toplana
cak olan Balkan antantı lıonıeyi
ne iştirak edecek olan hariciye 
vekilimiz B. Şükrü Saracoğlunun 
Çarıamba günü Ankaradan ha -
reket etmeai muhtemeldir. H ari
ciye vekilimizin Bükrefe Belgrad 

Yeni elçi SiT Hugc 

tarihi ile gideceği kuvvetle söy -
leniyor. 

1NGJLJZ ELÇJSJNE VEDA 
ZlYAFETI 

Ankara 11 (Hususi) - Ingiliz büyük 
eJçlsi Sir Pcrsj Loren memlekeUmizl 
ter.ketmek Uzere bulunduğundan ak -

- SONU 2 tNCt SAYFADA -

Holanda -harpten kor
karak altınlarını 

harice mi 
kaçırıyor? 

tngiltere ve Bel~ikadan 
da Amerikaya altın 

gönderiliyor •. 
Vaşington 11 (ö.R) -Havas ajansı 

ıbildiriliyor: Mnli mahfiller Ameriknya 
bUyük bir altın akınını ehemmiyetle 
kaydetmektedirler. Avrupada bir harp 
halinde erzak depolarını yapmak için 
60 milyar franklık altın gf!lınişUr. Nev
york Rezervebankındn doların istikran 
için bUylik mikyasta altın toplanmakta
dır. En çok n1tın Ingi.ltereden geliyor. 
Verilen milhim bir habere göre Holan
danın devlet bankası altınlarının bilyük 
bir kısmını Amerikadaki bankalara gön
dermclctedir. Jiolanda kraliçesi Vilhelmin 

Tayyare 
Piyangosu 
İstanbul, 11 (Hususi) - Bugiin 

Tayyare Piyangosunun keşidesine 

ha l:mdı. Kazanan ntuııaralar şun· 

]ardır: 

50,000 Lr. 
29714 No. 

Son iki rakknmı ile nihayet bulan 

biletler amorti kazanmışlardır. 

15,000 Lr. 
14748 No. 

Son iki rakkruniyle nihayet bulan 
biletler nmorti kazanmışlardır. 

12,000 Lr. 
22136 No. 

3000 LİRA 11412 Numaraya ~ıktı 
1000 URA KAZANANLAR 

6137 9691 
500 LİRA KAZANANLAR 

28930 1848115447 17253 26068 23765 
34639 26818 17560 5593 19764 22306 
16355 19770 9552 18037 33236 

200 LİRA KAZANANLAR 
1486 16197 14873 20604 6589 34107 

- SONU 2 INCl SAHİFEDE -

Bir karar 
---·---Kooperatiflerle 

'Uzüm kurumu 
idareleri ayrıldı.. 

----<>--
Kooperatifler birliği lle U.züm ku-

rumunun fill idarelerinin birbirin
den tamamen tefriki İkbsat vekale
tince kararlaştırılmıştır. 
Bay İsmail Hakkı Veral öteden 

beri üa etmekte bulunduğu ÜzUm 
kurumu mildilr1tiğünde ipka edilmiş 
ve birlik müdür vekaletine de sabık 
muavinlerinden bay Muhip Özyiğit 
tayin edilmiştir. Elyevm Londrada 
bulunan bay Muhip şehrimize ge
linceye kadar bu vazifeyi yine mu
avinlerden bay SaltthetUn COhruk 
ifa edecektir. 

mak olacaktı. 
Bir çok defolar tekrar ettiğimiz 

gibi zaman zaman Devlet müdahale
leri kısmen buhranların önüne geçe
bilir. Fakat bu müdahaleler müstah
sil için esaslı himaye tedbirleri ol
maktan daima uzakta kalır. 

Müstahsili koruyacak, onu her 
türlü manevralardan koruyacak ken
di işini kendi eline almasıdır. Bunun 
da biricik yolu Kooperatifçiliktir. 

Bükreşte bir suikast 
daha keşfedildi. 25 D. 
Muhafız tevkif' edildi 

Uzak şarkta vaziyet çok 
tehlikeli bir safhada 

lktısadi kalkınma davamızın için
de en mühim rollerden biri Koope
ratiflerin omuzlarındadır. 

Kooperatifçilik bir bakımdan da 
Kültür davasıdır. Kooperatifçiliğin 
hnkiki manasını anlamış, inanarak 
bütün mevcudiyetile bu davaya bağ
lanmamış ellerde Kooperatif yürüye
mez, inkişaf edemez. 

itirafa mecburuz ki bizim memle
ketimizde Kooperatifçi1iğin manası 
henüz Jayıkile anlaşılmamıştır. 

Kooperatife ortak olanların ekseri
sinin kafasında yaşayan düşünce iki 
yüz lira ile ortak olup dört yüz lira 
kredi temin eylemek, mahsul para 
ederse piyasada satmak, etmezse 
Kooperatif depolarına teslim eyle· 
rnek ... 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

L 

Haynanın işgali 
--0-

Minorkanın işgaline bir 
mukabele midir? Berlin 

oma • okyo müsellesi 
faaliyette .• 

Paris l 1 (ö.R) - Uzak şarkta altlka-
dar memleketlerde Hnnyan adasının Ja
ponlar tarafından işgali muhtelif surct
forde tefsir edilmektedir. 

Milli Çin mehafill, Kantonun su'ku -
tundan ve dahlll Çin yollarının tahribin
denberi Hnnyan adasının millt Çin mil
dııfaası bakımından ehemmiyetini kay
bettiğini kaydetmektedirler. Bu adanın 
işgali bu sebeple mlllt Çin htikilnietini 

Dtmıir muhaJızlann aeddtdilen 11e§ileci ile geçenlerde hapishaneden kaçarken endişeye d~cmez. Adadaki Çin gar-
. öldün1len Korderano mahkemede nizonu nlsbeten zaif olmakla beraber, 

Paris 11 (ö.R) - Bü.kreşten bildiri-ı vekil muavini, dahiliye ve müdafaa na- .mUhlm miktarda milis kuvveti vardır. 
liyor: BugUn burada bUytik bir suikast zırı olan Kolimesku aleyhine mütevec- Ve bunlar müstevlileri mun müddet 
teşebb1üü ikeışf~tir. Bu suikast baş- - SONU 4 ONCO SAYFADA - - SONU 8 iNCi SAHiFmE -

Japon hariciye nazın orta.dA, solda Japon 
ordu?an ba~kumandanı Almllnyanın 

Tokyo elçisi general Otto ile 



SAlllFE2 

-~,----m.D~ ..................... . 
Emekli General 

Kizım KarabekirJin 
HATIRATI 

-37-

YENJASIR 

ihracat Tirede. 
Mevsimipüdasından Katti Alinin 
beri 66 bin ton muhakemesine 

Kooperatil 
Birlikleri 

---o----
Devlet himaye
sine muhtactırla 

' --0--

HAKKI OCAKOGUJ üzüm satıldı.. Tirenin Hisarlık mevkiinde eski kale devam ecllldL. 
7 Ağustos 19 14 de hükümet bir be-ı İzmir borsa kayıtlarına göre mevsim duvarlanııın bir yerinde açılan bir de- Dün sabah alır cezada, İkiçeşmelikte 

yanname ile lngilterede yapılmakta olan 1
................................. ....... iptidasından şimdiye kadar İzmirde 66 likten içeri girildiği zaman dehllz ve İki mezar arasında Tahsin admda bir - BAŞTARAFI 1 İNCİ S&BIFEDE -

Sultan Osman diritnavutumuzun son t:ık· ~ Y A Z A N: : bin ton üzüm sablmıştır. odalann mevcut olduğu köylüler tara- gene~ çakı ile öldUrmekten suçlu des- Tabii tamamen ferdi düşünce .. 
ait olan 700,000 lirası verilmit ve yarım : Yine mevsim iptidasından 4 şubat ak- fından görUlmiif ve kaymakamhia ha- tancı Ali Sukuşunrm mUhakemesine de- şahsi menfaatlere bağlı hareketi 
saat evvel gemilerimize Osmanlı sancağı· E G E N E R A l şamına kadar limanımızdan dı~ memle- her verilmiştir. Köylülerin anlattıkları- vam edilmiştir. Kooperatifçiliği asla inkipf ettir 
nm çekilmesi tckarriir e~en lngiliz- : ketlere 69820 ton üzüm ihraç edilmiştir. na bakılırsa bu ddıliz ve odalarda asan Suçlunun isteği üzerine, müdafaa şa- mez. 
lerin bunları gasbettiği ~azetelerle ilan E Kazım Karabekir Bunun 49195 tonu Almanyaya ihraç Atikaya ait bazı heykeller ve eserler gö- hidi olarak kasap Hallın ve berber Ali Hükümet bu cihetleri de çok JJl 
edilmi•ti. Arkuından Re~adiye z.ırhlwle • olurun11ctur. Ege bölgesinde dalın on rillmUştUr. Hevkellerin altı, yedi asır adlannda ikl kişinin ifadelerine müra- bı'ldı'gV ·ınden Kooperatifleri --tm ~ ;...................................... ~- ~ ı--s-

dcstroyerlerimizin de ayni akibetlere uğ- bin ton üzüm stoku vardır. Satışlar, son evveline ait olduğu zannedilmektedir. caat edilmiştir. Şahitler, lındise günil emelile bazı himaye kararları alınağa 
radığı ilan ve gazetelerimizin haklı ola- Rauf bey bunu ayni günde bana da zamnnda hararetlenmiştir. Fiatler sağ- Tire kaymakamlığının vilAyete bildir- tanımadıkları bir gencin Aliye ıKadin- mecbur oldu. 
rak efkanumumiyemizi lngilizlere karıı anlattı ve bu gemiler Almanlar elinde ]anıdır, hatta yükselmesi de muhtemel- mesi üzerine dün müze müdilrt1 B. Sa- !ara neden takılıyorsun• diye çıkıştık- Ozüm Kurumu ile Kooperatif Bir· 
ziyadesile soğutınu~tu. Böyle bir zaman- kaldıkça istedikleri zaman bizi harbe sil- dir. lahettin Kantar Tireye gitmi§tir.. Bu- Uın sonra bir tokat attığını gördüklerini liklerini bir elde bulundanht. Kunua 
da Almanların ' ize iki harp gemisi sat- rüklerler dedi. Borsa kayıtlarına göre şimdiye kadar lunduğu bildirilen eserler tetkik edile- söylemişlerdir. vasıtasile onlara geniş sermayeler te-
tığının iliını Almanlara karşı kalplerde Ertesi günü ne gariptir ki torpido fi- 22000 ton incir satılmıştır. İzmir acente- cek ve tnriht kıymetleri tesbit oluna- Şahit olarak i~maı mukarrer bulu- min etti. Çuval, kereste ithalini oıı-
büyük bir sevgi uyandırmtfb. Zaten Rus- losuna bir Alman kumandan tayin olun- lcr birliği listesine göre mevsim iptida- caktır. nan suçlunun eşi bayan Emine, kocası- lara terk eylemek auretile muhtemel 
larln harp ettiğinden dolayı herkes ona du. Rauf beyi Enver paşa çğırarak di- sından 4 şubat akşamına kadar yapılan -*"""""" nın suçlu yerinde oturduğu bu davada zararları veya masrafların bir bamı• 
karşı müteveccih bulunurken bu nazik yor: incir ihracab. 39944 tondur. Yalnız Al- K •• ıt- k her 'hangi bir şekilde §ehadet edemiye- nı karşılamağı muvafık buldu. 
zamanımızda tabiatile çok derin tesirler _Efgan Emirine padişahımızın mek- manyaya 16900 ton ipcir ihraç edilmiş- U urpar ceğini söylemiş ve bu dileği kabul olun- Hakikaten geçen sene Kooperatif 
yapmı tı. lstanbula gelişlerini 16 (3) tup ve hediyelerini biz.zat götünneği te· tir. Piyasada pek az incir vardır. Satış- muştur. Birliklerinin emrinde iki milyonu ço• 
Ağustos gnzeteleri şöyle yazdılar: ref bilirim. Fakat vazifem müsait değil lar tek tük oluyor .. PamUk .satışları da 60 ~in .metre daha Bundan sonra maktulün babası tara- a~n bir kredi mevcuttu. 

(Bir kaç cünden ibaret olduğu hal- bu işi aen yapl çok hararetlidir. Mevsim iptidasından genışlıyor- fından mahkeme riyasetine verilen pir Büyük tesisat vücuda getirildi. 
de bize bir kaç sene kadar uzun gelen Hediye ve mektubu veriyor ve yanına şimdiye kadar üç ay zarfında limaıumız- Belediyece, Kültürparkın tanzimine istidada daha üç şahidin Mdise günü Üzüm bölgelerinde şarap fabrib'-1 
bir devrei intiznrdnn aonra paytahtımıza şubei mahsusa müdürü Fevzi beyi de, dan •dış memleketlere 27 bin balya pa- başlanmıştır. ' vak'ayı tamamen gördilkleri bildirilmiş- kuruldu. Bu hızlı yürüyüı belki hiı 
nihayet yeni dritnnvutumuzla yeni krü- Iran ategeırUliteri olarak, katip Rauf beyi muk ihraç edilmiştir. Bunun yUzde 37 si Kültürpark civnrınd~ki 60 bin me~c tir. gün kooperatifleri kendi .ermayeleri· 
vaıörümüze knVU§Uyoruz: Yavuz drit- bir kaç maiyetile Bağdada yola çıkan· İtalyaya, yüzde 32 si Romanyaya, yilz- karelik sahanın etrafı iha~. duvaı:lar~e Mahkeme, bu şahitlerin istlınaı için ne dayanan kuvvetli bir teşekkül ha· 
navutu ile Midilli krüvazörü bugün lima- yor. de otuzu da Almanyaya ihraç olunmuş- çevrilmiş, 9 eyHU kapısı ıçın geruş hır pazartesi gününe talik olunmuştur. line getirebilirdi. 
nımıza muvasalat ediyorlar. Cemal pap bidayette, Alman amira- tur. Fiatler sağlamdır, Akala nevileri yer bırakılınışbr. . _,,,,._ Çünkü iyice kafamıza yerleftW• 

Elyevın şanlı sancağımızı taıımakta lına ve Alman mürettebabna aleyhtar kilosu 52,5 - 53 k~ satılmaktadır. KUltUrparktakı hayvanat bahçesıne Sivas • Erzincan mek mecburiyetindeyiz ki ne madd1 
bulunan yeni gemilerimiz gece Büyük- görünürken birdenbire fikrinde değifik- İhraca~ devru:1 ediyor.. ~vrupa ve Mısırdaki hayvanat ~çelE>- hattında ne de manevi varlığımız Kooperatil 
ada civarına vasıl olmuşlar, Bahriye Na- lik husule gelmesi ve torpido filosuna bi- Zeytinyağı ihracatı da başlamıştır. İh- rmden kıymetli hayvanlar, bilhas..cıa . . . . fikrini Devlet himayesi olmakp;an 
zırı Cemal pap da istikbal için gece ada· le bir Alman kumandan tayin etmesi, raeat İngiltere, İtalya ve cenubi Ame- maymunlar getirtilmesi için teşebbiWcr- Sıvas - Erzincan hattının Dıvrlgiden bu memlekette canlandmnaja. yr 
ya azimet eylemi~lerdir. Yavuz ve Midil- Almanlarla birlikte harbe girmek üzere rikaya yap~or. de bulunulmuff;ur. =a~~tıSG :S: ;e:ca~ şatmağa kafi değildir. 
linin zabitan ile bir kı8lm mürettebatı da bugünlerde bir karar verilmif olduiunu Fiatler kilo başına 37 - 38 kU1'U§tur.. İnkı1Ap milzesl in§ııatı ilerlemqtir. Bu 0 tme dığı nal:a e kAl f Bu yeni kurumlar mutlaka ~-
sefineleri adalarda beklemişlerdir. Bu aa- gösteriyordu. Boğazların müdafaası ll- Tütnn sab§lan 27.500.000 kiloya ba· müze, Cilmhurlyet Türkiyesinin kültÜT mmın .f.§!e ye a~ . . ve e ın- let tarafından himaye edilmeie muh· 
b h L 1 Al fr ·· b · lix. lm......... ..ı." go .. sterecek mUk--1;.·ettc den vilayete blldirilmŞir. a. aun a~n .. man e at ve mu rette a- zımgelen kara kuvvetlen hakkında da la- 6 o ~ ....... · V8•uı;Ull ~u.ç,&.\,,. _,,._ . taçtırlar. 
tı ıle tepdıllerı ıcrn kılınacalc, sonra ada· saca malGmat verdikten aonra artık harbe -*- ola~ldtr. .. Bugün Üzüm Kurumu vambllile 
lordan hareket edilerek öğleden evvel giri imiz meselesinde bu kararlan da gö- Gayri mübadillere M~ açıl~ v~t ~ümhurly~t dev- Tapa ve Kadastroda yapılan himayeden kendilerinin 
1 O la 11 arasında limanımıı:a muvasalat receğiz. hazine tahvilleri rlndekı neşrıyata aıt bir de sergı hazır- Tapu ve Kadastro umum müdürlüğü mahrum kalması Kooperatif Birlik-
olunacaktır. Kara kuvvetleri: Hazerde rcisisani veriliyor- ]anacaktır. · sicil kalemi .me~u~~uğt~a 25 lira asli leri için bir tehlike teşkil eder. 

Kumandanlık rnesele!i öyle karar- Bronznrtin yaptığı ve Harbiye Nazırı ve Gayri mUbadillcrin hilkümetçe top- -*- maaşla, izmır dorduncli mıntaka ta:pu Belki bizim bilmediğimiz bazı za• 
laştırılmış ve gnzeteletle de ilan olunmuş· erkanıharbiye reisi Enver imzasile ve ken- lanan gayri mübadil bonolarına muka- J/kbaharda sicil muhafızlığı k5tiplerinden Şlikrü Öz ruretler hu ayrılığı icap ettirmiftir. 
tu: di el yazısile (fikre tamamile iştirak eder bil verilecek hazine tahvillerinden bir Çınar terfian tayin edilmiş ve tayin em- Güzel... Lakin Koo~atiflere der• 
v Donanr~ayı Huma~u~. ~uma~danlı· ve icrasını emreylcrim.) Diyerek tasdik kısmı maliye vekAJ.eünden şehrimiz def- Eskülapyonda halriya• ri vilayete gelmiştir. hal ikinci bir himaye kuvveti vermek 
gına Bahrıye Nezaretı bınnc.ı crkanıhar· ettiği proje ile bugünkü vaziyetirnizde terdarlığına elmiştir. t b I cak.. -·- lazımdır. Yalnız başına yürüyehil· 
biye reisi Arif. komodorluğuna da Mu- boğazlanıı ve hudutlarımızın itilaf dev- Gayri mül!dnıcr, Defterdarlık muha- i a aı ana kül il Orgeneral l"!!iıl••'ar mek istidadında olmıyan m. tıepk .. 
.. tt b ul ta . ol tu o· ,_ l 1 . k -a f ] • b. b. . lkbaharda Bergama E.s apyonu e Y-~ k··ıı . h L • b .. hidamd .__ ... aner e,, er yın unmuş r. ıyere~ et erme arıı mu a aaaı meııe esı ır ın- be ud·· lüğ'. .. tI hazine • . +... • .. . . +_ -• u erı er nangı ır ın 811 ııw-
b 1 d (y M. se m ur runc muracaa e eski İzmir hafriyat yerinde hafrıyata J.K.UlCl ordu müfettişi orgeneral .ızzın-

u zat arı sena an sonra avuz ve ı- ni tutmuyordu. tahvil! • · nim ğ b ı lardı Fa . d eks- rumak maksadile derhal yeni tedbir . . . . . . . . erını a a aş amış r. - ll?a:.,c;lanacaktır. ün Çalışlar, evvelki gece Ban ımıa dıllı ıle ahıren kesbikuT\'et eden eevgılı Hazerde pek mahrem tutularak bıze kat 1 hazin tahvilleri 15 lri~ve , . . . L , . . , ve kararlara ihtiyaç vardır. 
d b" l k eli il d . . . · • ge en e ~·- İzmirde yapılacak hafriyat için vil!- presıyle .ısambuldan ~ gelmi§ •. . -p_ -& onanmamızın oy e mu te r e er e dnhı bildırilmemıJ olan bu proıenın C98.ll aittir D'~erlerinJn de bugünlerde gele- . . . . . Uzum Kurumu yerme .&.JaUK hmn· 
bul d le ·r · · 'f il . · 10 

yetin verdiği 500 lira, iktısat vekaleti ve Basmahane istasyonunda knrşılan- . • . la . b un u ça vazı eaını tamamen ı a ı e Osmanlı devletine karşı, Balkan devlet- ceği ve sahiplerine verileceği haber alın· . b.. div · 2000 lir il .,._ kası ikame edılebılır. Şu prt ki u• 
·ıı · ·· ·· ·· ··]d" W• •• h al ~-1-1 turizm urosunun ver gı a e mıi ...... mı etın yuzunu gu urec.egıne ;tup e leri ve Ruayanın birlikte harbe k kwuan ~o;tır. . . . raya aynlacak sermayenin talnamell 

oktur ) E • • •• .d. H"'-· l .. genış o1çUde hafriyat yapılacaktır. Ber- -*- . A b' 'h . 1 .d . hcd 
Y • arazıyesıne gore ı ı. ~ım o an muta- -*- d Thktil d t 

1 
tıcarı ır zı ruyet e ı aresı ve e-

Almanlar bu emre itiraz ediyorlar ve laa da gu idi: Meydan muharebesini ka- K k il t ~ı· gama a, apyon a mevc~ ~sere· Çocuk çocuğa fin kooperatifleri himaye olduğunuıı 
T l " " d d k .. . k • .ı. ğ ara o arı e:m: ., rln resturasyonu Bergama müzesı mÜ·· t 1 mi & uza onun e yatan umum onanma u- zanmaga yahut hıç olmazsa a,,. ... etme e . . • .. .. .. . . a es e ' gözden uzak tutulmaması lazımdır. 

d t ~ A • t s .,_. · k . Şehrunız emnıyct mildunı B. Sala- dürU B. Osman Bayatlının nezaretinde ~ 
man an ıgına mıra uzan uuncı u- ceht için tekmil kuvvetler netice alma- t Eşrefpa=da Kızılçullu .::oscsı uzerin- Her ne bahasına olursa ol.un ku· d I .. d A ·f b · ı . . . . hettin Arslan Korkut, evvelki gece z- yapılacaktır. :ı- -. 

man F: ıgı·n~ a 1 rıd ~;' t~yın;, unu- cak mahalde birleşmelıdır. Bunun ı~ mirdeki muhtelif polis karakollarııu tef- İzm~ hafriyatına gelince, bu mevsim- de İsmail kızı 12 yaşında Hikmet, dilk- rulmu , hayli mevcudiyet ifade eyleo 
yclaorT. ··r1c8~ 1f '!,nun ~ t ıtmıyor. ~vuz- bütün Osmanlı orduları lstanbul ve cı· tiş etml.ştlr. • de bir çok tarih! eserlerin meydana çı· kfuı önünde oynıyan Hasan kızı 7 ya- miş Kooperatifleri himayeaizliğd 

u ayragı u unmasına Ttlgmen varında toplanacak ve diğer hudutlar uhakkaktır . şında Müşerrefin eteklerine petrol dök- kurbanı yapmaktan içtinap eylead 
Alman amiral bayrağı da indirilmiyor. terk olunacaktı. Yani Irak, Filistin, SU- -

1 
~c:1~ md ed · :a:y~:;ıe;· tükten sonra ateşlemiş, küçuk Müşerre.· mecburiyetindeyiz Ru noktaya W 

Bu sırada Reıit P&J8 vapuru da Londra· • Kafkaa cephelerinde yalnız hudut 1 v f t sımın e evam ece 1 ır . a fin elbiseleriyle beraber vücudunun yülc bir ehemmiy~~ verilmelidir da 1 bul ı . ,.. --- 1 R nye, e a çıkan eseTler resture edilecektir. • 
n. sta~ .a. ge ıyor. ~a ~af& e• bölükleri kalacaktı. Bronzartin fikrine - - da muhtelif yerlerinden yanmasına, ya- HAKKI OCAJrOCf.V 

şadıye auvarw Vasıf beyı Bahnye erka- eğer biz Balkan harbinde bu tarzda ha- Devlet deıniryollan hareket mil- * ralarunasına ~bebiyet vermiştir .. Suçlu _ _ 
nıharbiye reisi tayin ediliyor. Sultan Oe- rekct edip Yanya, Jıkodra, Edirne gibi fctüşi bay Rifat ve elektrik usta- Zührevi hastabkl.arla kız, yakalanmı§tır. T , __ _ 
man dritnavutu süvarisi Rauf bey açlkta kalelerden de vazgeçerek bütün kuvvet- başısı bay Cemalin dayısı, mem- mtlcadele -·- ay yare 
kalıyor. Gelen zabitlerin münasip yedere 1 • tal h d 1 dık leketiınizin en emektar şimendil - Sıhhat vekileti zührevi hastalıklar • 
tayini için Arif beyle göriipncaini Cemal -~" Çal _ca ,~tbnd a :~pda ~in }sonra fercilerinden, yanm asra yakm müt.ahassıslarından Alman profesörü B. Tabanca müsaderesi Pıya ngosu 

. anva e gore ,~a eme .-a eme ı er eaey- tı.ı..;. ''ı... İb' ğa k v da ,..._ paşa Rauf beye emredıyor. Rauf bey do- . . • zaman hizmette kendisine hayrlil· Al!red, Antalyada zührevt hastahklar ~eşmc.wr.,e ış a so agın \JC• _. 

dd•W• Al • l dık meydan muh.arebesını kazandıktan halef l cak k k kıyın li .. . te•LıLı ak hri . l lil oğlu kahveci Müfitte bir tabanca i>u - BAŞTARAFI l INCt SAYFADA nanmaya g ıgı :zaman man amıra . . .. o a pe ço et uzenne L1U1Uer yapar şe mıze ge - -
L_ v "rü 'd· ,.._ I sonra kaybolan yerlen gen almak guç lek•n• . ti ....... ı .. b l d . ı· B' "k· .. k d A k lunınuş uıbıtaca -''·--ıştıl' 19645 38405 13394 25775 31820 '1014 ı:myraguu go nce gı ıp "--C:ma pa§Aya im d rnes ...ş yetiş ... uoı u unan ev- mış ır. ır ı 1 gune a ar n arayp. • UllLllJl • 

~ikayet ediyor. Cemal paşa da §(>yle ce· ° C~h ı. h h. . . d S b. h lct demiryolları katar baş memuru dönecektir. -·- 15541 14537 22006 22405 10469 19551 
. ı an ar ı vazıyetın e ır ıya ar- b Ali y l d'. h r h 13378 8507 38081 8504 328'14 11126 

vap verıyor. . . be girifillit olduğu gibi Bulgarlann birlik- ay aman ı un ra me ı ra - _,,._ Para kavgası 7060 38909 
- Ne yapalım herıfler ne gcmıden çı- ha _ ,_ • Al l uh-''-k k mana kavuşmuştur. ANTALYADA İkiçe.::melik·te Karaman sokağın.:ı- I 

kı • .. . . . te reJtetı man arca m ıtK a ve 
111 

w.ı 100 J. RA KAZANANLAR 
yorG. ne .1de ~mıralb~a;ro,gını değiıttrı- Romanyanınki de muhtemel görüldüğün- Vazifesinde olduğu kadar dostla- Yeni bir labrika Mustafa oğlu Musa, bir para meselesin- 10682 11379 25480 5706 8700 12559 

yor. emı er IBffien ızım l rı arasında mümtaz bir mevki iş- k I -ı. d F -ı Serv · d.. .. · · 
R f be d b . den bütün ordularımız Tnkyada topa- k I b l uru accaa- en uat og u eti ovmüştür. 18650 37319 29064 1230 34820 10432 

au .Y e ~u ceva 
1 

venyor: nacaklar ve timılle yürüyüşe hazır bir gal eden ve pe sevi en ay A 1 Karabük demir ve Çelik fabrikası mü- -·- 19914 18612 36860 29060 1'1335 28379 
- Benı torpıdo fı1osu kumandanı ya- halde bulunacaklardı. Ynmanlının gaybubeti meslektaşları h disl . d ,,_ C h B f k l 

2 
.. 

0 210~ .. ı1Mt..ıı7 _"'il 
b . .. · · f ı d k .. "k b' d. _ en enn en 1..u. o n arry re a a- Yankesiciı·ık 29694 15 92 5<t2 ~ '"" .,.,,. pın ır gun gemının etra ını sarar zor a arasın a pe huyu ır aCl ogul'- _ 

t fa 1 k.a BİTMEDİ . - 1 . tinde ayni fabrika mühendislerinden 11. Kemeraltı caddesinde İbrahim oğlu 38392 '22724 13999 35316 24800 ~ 
ay y çı nrız. •• •• muştur. Kederdıde yegen enne, Remzi bulunduğu halde Antalyadan 21442 35148 13046 3115 mn ~ 

9111111 '"'° ve . torunlar.ma,. dostlarına candan h . . 1mi Bekir, Abdullah kızı Fatmanın parala- 19155 16288 14798 26522 5518 _ ... ,,1 • ••• ı &J&ZWJAW W se rımıze ge 'ştir k · ilik. · ı 1 k ~·~ 
taziyetler dilenz. s . . . rını yan esıc suretıy e ça ar en za- 3023 3'"ı483 28034 14645 -- ....... Arbdqhk uasındald cefayı... Samimi ve nezih bir aşkın hikiyesini can-ı Mühendisler, Ant.alyada kurulacak bıtaca yakalanm~tır. - ,.,.,.. 

landıran Metro Gokhin şirketinin ıtŞk htlztinlcrinden sonra yarattıiı en Cenaze bugün saat 16•30 da Bas- yeni bir fabrika için mahallinde tetkik- 30469 8932 32353 6907 3140'1 38081 
b"yük mabane Abdullahefendi sokağında ]erde bulunmuşlardır. :••11 , .... , ... , ...... , .... , .... , ........... : ; 1588 14576 8636 33839 1'1181 19343 

A Ru Keser.A.. D A ş 31 numaralı hanesinden kaldırıla- Mühendisler dün Bergamaya giderek S Gelenler gidenler ~ 12059 37549 29441 338.1 38112 24818 
rak Çorakkapı camii şerifinde na- Akropolu ziyaret e~er ve akşam §eh- : : 28955 4459 32328 6177 14114 14'3 
mazı kılınıp Altındağ aile mezar - . . d . dir y A k •••• •1 • 11••1 ••1 ••••••11•••n••• • •••• ••••u•• 

4105 
,.,
996

1 l5139 2">"31 rımıze av et etmışler . arın n ara- De . 
1
. b Yusuf B kn D ,-, - .:ru lığına defnedilecektir. h k . ruz ı me usu aş · ya e-

3 
Filminde gösterdiği yüksek kabili

yeti görmek iU.ere 

Robert Taylor 
Bugün tekmil takdirkirlarını 

Kültürpark 
SİNEMASINDA 
TOPLIYACAKTIR 

BİR RiCA : Filim mevzu itibariyle 
en katı yüreklileri rikkate ıetirecek 
derecede hazin bir aşk hiklyesini 
tasvir etmektedir. 
Gü1Jerini:ullo clöklilecek yaşlan sil
mek için mmdilleriııi%i §İmdiden 

hazırlayınız.. 

AYRICA FOKS .JURNAL VE NİKİ 
SEANSLAR: Her ıUn Z.38 - 4. • 1.30 - 9 da.. Cumartesi ve pazar 12 de başlar 

• --·Yr•'F.,-,....Tl,.,,.-.,,.ı,,,.--,...,~.:. ....... ---~----·~· -

ya are et edeceklerdir. ·wa İsparta b H" ·· ö-.:ı-
ıu en, me usu u.snu :l.Ua· J •1• J • • f • 1111 .. - ' ' ' . .. ' ~ . . .. - "-.. . . .. .... . 

dünyasının en büyük muclzesL 

Şikago Yanıyor 
FRANSIZCA SÖZLtl' 

BAŞ ROLLERDE : 
TYRON POVER - ALİCE FAYE - DON AMECllE 

tki Renede iki milyon dolar sarfiyle Tlicuda getirilen bu harikalar pbeseri 

filim bugün matinelerden itibaren 

Elhamra Sinemasının 
ŞEREF HAFrASI OLACAKrıa.. 

EANSLAR : 2.15 • 4.JO • 6.45 • 9.00 DA-

mar fstanbuldan, Manisa mebusu Yaşar ngı iZ r, ÇISl şere 10~ 

Manisadan, ~bzon mebusu Sırrı Day veda Zİ vafeti Veri fdj 
Selçuktan, inhisarlar müfettişlerinden "' ·' 
Ahmet Tevfik Basay, Ahmet CeWettin - BAŞT ARAFI 1 lNCi SAYFADA -
ve Ata Pelin istanbuldan şehrimize gel- şam hariciye vekilimiz B. Saraeoğlu ta· 
mişlerdir. ,. rafından Ankarapalasta şereflerine b&

yük bir ziyafet verilmiştir. Bu veda zi.. Erzurum mebusu general Zeki Soy- ~ 
demir fstanbıila, Adliye müfettişi Ali ynfeünde Nafıa vekili Çetinkaya, · 

ye vekili Fuat Ağralı, hariciye n~ 
Riza Güven Aııkaraya gitmişlerdir. erkanı ile Ingiliz sefareti erklnı bazit 

••••••••••••••'I bulunmuşlardır. 
1 • v · ı ~ t Sir Persi Lorenin Ingilterenin Roma z m 1 r 1 ay e bliyilk elçiliğine tayin edildiil maltbr 

k d dur. Fakat kendisinin Ispanyadaki Itaf.. ma amın an: yan gönüllüleri tamamen geri çekllnıe-

tntiba6ı mebuaan kanunu -
nun t 6 ncı maddesine tevfi -
kan viliyetimizin 14 mebus 
çıkar,acağı tesbit edilmİftİr. 
Keyfiyet mezkUr maddesi· 
hükmüne tevfikan ilin olu • 
ıwr. S.2 441 {294) 

dcn Romaya giderek itimatnamesini ve
rip vem1iyeceği malılm deilldir. 

Ingilterenin Ankara elçilllfne tatil* 
t-dilcn <:'Ski Çın elçisi Sir Huge Knatch
bull'un da önümüzdeki Mart sonuııcfli 
Ankaraya geleceği ve Nisanın ilk .114 
ll'rindc itinrntn 
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ES !il il. O a ili o 

TELGRAF HABERLERi 
' 

Bir ltalyan gazetesinin Fransaya yaylım ateşi: __________ ... ._ ________________________ ..... ~ 

Fransa, aklına koysun ki 
"ltalya ınüddeiyatı müzakere ile 

olmazsa silihla tahakkuk edecektir 

Mebus 
Secimi icin Anka-. ' 

raya malumat 
veriliyor 

Anktıı-a, 11 (Telefonla) - Vilayetler 
mebus seçimi münasebetiyle tanzim et
tikleri defterlerin neticelerini Dahiliye 
vekaletine bildirmişlerdir. Gelen mn!O
mat tasnif olunmaktndır. Seç.imde bir 
çok v)lfıyetlerin birer mebus fazla çıkn
racaklnrı ve yeni Meclisin 420 )'i geçe
ceği anlaşılmnktndır. 

Kocae1iden iki mebus fazla çıkacağı 

uitalyanın kat'i ve sarih arzusu yerine gelmelidir Buna muhalefet eden- bildirilmektedir. 

ler dü$manlarunızdır. Ve İtalya, dü$1ftanlarını silahla mahvedecektil'Jı 
Parüı 11 (ö.R) - Bir kaç haftadan- değildir. Fakat bir gün hadiselerin reali- kudretile halledilmiş sayılabilir. Limanlar beri ltalyan gazetelerinde Fransa aley-1 tesine teslim olmağa mecbur kalacaktır.! Bu ltnlynn milleti. aynı ırk, dil ve ta

hindeki hücumların azaldığı Fransada 1 Fransanın şimdiki hattı hareketi kendisi rihe malik olan adamların ecnebi boyun-

memnuniyetl~ kaydedilirken. c~elazyoni 1 için son derece z~rar!.I ve _hatta tehlikeli-
1 
d~~ğu altında kalmasına artık tah::.m- umu m m u'"0 d u·· r u·· 

lnternaeyonalı> adlı yan resmı ltalyan dir. Jtalyanın tabu muddcıyatını anudane mul edemez. 
risalesi tehditlerle dolu bir makale neş- I ıeddetmesi kendisi için ve Avrupa için Nis Piyemonte kadar ltalyandır.. iki A k • d 
retmiştir. Bu makalede Fransız arazisine meşum ne: tice verebilir. F.ğcr ltalyan arazi vahdeti arasındaki bağlar bir plebi- 0 araya gı i y Q r 
karşı ltalyan müddeiyatı tasrih olunmak- müddeiyatı müzakere yolile tahakkuk sitle kurtarılmıştır. Bu plebisitten geri lstanbul 1 1 (Telefonla} - Limanlar 
tadır. Fransanın bu meseledeki hatb ha· hl h kk k d k , B dönmek başta Fransızlann menfaatdir. -d'" .. "1'"f"d N d K d . etmene sili\ a ta a u e ece tır. u l . . . . , umum mu uru n u ı ec et, ara enız-
reketi ba•vekil ve hariciye nazırı müker- l F ita yan mıllc:tının Fransa ıle münase- . I 

,. iki ıık tasrih edilmiş bu unuyor. ransız b I . d h" •V• b ) I . de yapılacak laman arın nerede yapılması 
rercn gösterilmiştir. Ve ıu cümle ile hülu- et erın e ıssettıgı u mese e ere aıt k" h ·1 

hükümeti ve milleti bunu akıllarına koy- ""dd . . d"I l'd" F . h"" hakkında ı raporu amı en pazartesi gü-
A cClilebilir: cBir kanı yer bile vereme- mu eıyatı tatman e ı me ı ır. aşıst u- .. A k "d k . 

malıdırlar. k- . . . "h nu n araya gı ece tır. 
yizb Bu beyanatı tecahül eder gibi gö- umetı reyını ı sas etmese bile bu böy- D . b k ""d"" .. Y f Zi 

Şunu temin edebiliriz lci, Fransa ile 1 d" M l 1 l'k d"l b"l" F enız an umum mu uru usu -rünen ltalyan yan resmi gazeteleri şun- e ır. ese e er ta ı e ı e ı ır. akat . A k 
1 H b · 1 1 b 1 h l l .11 • . h ya da pazartcsıye n araya gidecektir. lan yazıyor: açık kalan hesap ar, a eşıstan a o an un arın ayatı ta yan mı etının ayatı-

c ltal)·a ve Almanya, milletler arasın- hesaplar gibi temizlenecektir. Italyan na bağıdır. Bu sebeple ltalyan milletinin B. A. Rana Tarhanın 
da adaletin esasını te§kil eden müddeiyatı milleti bu açık hesııplann temizlenmesini lcat'i ve sarih •nusu yerine gelmelidir. İstanbul tetkikleri 
ileri sürmektedir. Ne menfaat perest tah- 40 senedenberi bekliyor. Müddeiyatımız Buna muhalefet edenleri ltalyan milleti- İstanbul, 11 (Hususi) - Gümrük ve 
liller, ne de • Ruzvclt tipinde bile olsa - sarihtir: nin en fena düşmanları sayacağız. Itıılya İnhisarlar vekili B. Ali Rana Tarhan 
demokratların tehditleri bir ;ıeye yara- Bizim Fransadan istediğimiz, tarihi düımıınlarını siluhla mahvedecektir. Re- burada, vekalete ait müesseselerde yap
maz. ispanya hAdiseleri bu hakikatin is- olnrak bize ait olan şeylerdir. Ne fazln, ııliteleri anlamak l azımdır. Böyle olınaz- tığı tetkiklerine devanı etmektedir. Vc-

patldlr. ıtaly. a lspanvada Avrupayı kur- T sa silah yoile meselenin halli, en mantıki kilin riyasetinde bugün iki toplantı ya-" ne noksan. Afrika miiddeiyatımız unus, 
tnrml•tır. Ve Frankonun mevkii tama- Akd d d W•l yolu olacaktır. Frnnsa maddi ve manevi pılrn~ ve muhtelif işler tetkik edilmiş-" Süveyş, Cibuti. Cibuti eniz e egı -
mile tahkim edilinceye kadar ispanyada adamca ve malzemece istediği kadar tir. 

dir. Fakat impnratorluğumuzun kapısı- d ) 
kalacaktır. Hatta Fransız siyasetinin ni- yar ım ara g\ivene dürsun. Fransa ile ya. 

dır. Adeta evimizin anahtarıdır. Ve ya- l k 
'-'etleri tasrih edcceg";i zamana kadar Is- pı aca · bir harpte ltalyan milleti tek 
" bancıların elinde bırakılamaz. d 
panyada kalabilecektir. Fransa, hayati a am gibi kesnfetle hareket edecektir. 

Korsika meselesinin de halli lazımdır. F k d" k Al ı menfaatlerinin ispanyada ecnebi müda- ransa en ıne arşı man ve tnl-
Korsl.ka meselesi halledilecektir. Zirn ·11 tl · · d k ) halesine müsaade edemiyeceğini bildiri- yan mı e ennın or u ve uvvet erinin 

yor. ltalyanın da vaziyet bunun tamamile ltnlyan emniyet sisteminin esaslı bir te- dikildir.ini görmenin ne demek olduğunu 

Fransız ayanı 
-----

aynidir. Bu sebepledir ki ltnlya ispanya- melidir. Bütün ltalynn milleti bilir ki ada bir tahayyül ediyor mu} 
da kalabilecek ve Fransız siyasetini neza- ltalyaya aittir. Ve crgeç nnavatana ka-1 Fransız gazeteleri ve radyoları buma- " 

Fransız ordusuna 
mutlak itimadını 

beyan etti 
ıet altında tutacaktır vuşcakıır. Bu adanın mukadderatı artık kaleyi. tefsire lüzum görmeksizin, bir ve-

Fransa Avrupada bir emniyet unsuru, ltalyıın milletinin günden güne artan sikn diye naklediyorlar. 

--------

Alm nd • 

Şimdiye kadar 
bir faaliyetle 

~örülmemiş 
işliyorlar 

Parls 11 (Ö.R} - Almnnyanın deniz Vos deniz tezgnhlarında 38 bin tonila
tezguhlarmda §imdiye kadar görülme- to1uk büyük bir yolcu gemisi 14 Şubat
mi§ bUyUk bir faaliyet vardır. Hariçten ta en büyük Alman zırhlısı ile aynı gün
alman siparişler de bUyüktUr. Blum ve de denize indirilecektir. 

Alman tezgahlarında Ingiliz, Holandn, 
Belçika, Bulgaristan, Romanya hesabı
na bir çok vapurlar yapılmaktadır. 

Sıhhat işlerimizde inkişaf 

Bir çok viliyetlerde yeni 
hastaneler açılacaktır 

1 

Alplarda Fransız motbrizc kuvvetleri 

Paris, 11 (A.A) - Ayan meclisi mil
li müdafaa encümeni üç gün müzakere
lerde bulunduktnn sonra bir tebliğ nes
rcderı.:k Fransanın ordularının kuvvt'
tine mutlak surette itimatları olduğunu 
beynn ctmişUr. 

Ankara 1 1 (Telefonla) - Sıhhat ve bir i~ proğramı yapmı~tır. 1 doğum evleri, müzmin ve şifasız hasta- l\Iüı.nkcrclcr esn:ısında nlakadar na-
içtimai muavenet vekaleti ta:~fı~dn~ l Y e~l iş progrn:ıınd~ viluyet ve lıa.:t~- l~m:. için de beş yerde 250 şer yatnkh, zırlar kcndilcrindeı11"';istcnilcn bütün ma
memleketimizde yapılmakta olan ıçtımaı nelerın devlet butçesıne alınması duşu- duşkuııler için iki yüzer yntak1ı, Dnrıl- IGmatı vcrmislcrdir. Ancak istihsalin 
yardım hizmdleri ilerlemektedir. 62 vi- nülmekte ve 4 1 vilüyette yeniden beş yüz liiceze, beş yer de yeniden çocuk hasta- tensiki maksadiylc snrfedilmiş olan gay
layctte kırk altı hastanemiz mevcut ol- yatnklı birer hns1ane kurulması tesbit neleri lstanbul ve İzmirdckilerden baş- retleri memnuniyetle kaydetmiştir. 
duğu, çok çocuklu ailelere yardım için cdılmiş bulunmaktadır. 25 kı:ızn merke-l ka bufoşıcı hastalıklar için beheri cllı En~üınen muhtelif harp sanayiinin 
her sene bütçeye konnn ve müstahak - zinde de yeniden b_irer ınhhnt. ıı:ıerke:z.i i ila yüı. yataklı beş hastane, Elfizığda y:l- randman kabiliyetini vakit geç.irmeksi
larn da?,ıtılan tahsisat geçen sene kurulacaktır. Heybelıden başka ıkı yerde pı1mnkta olan cüzam hastanesinden bac:- zin tal..-viyc etmek maksadiyle ittihaz 
elli bin bu sene 75 bin liradır. Balıkesir 500 yataklı verem hastaneleri iki yerde ka iki ~erde 250 şer yntaklı Cüznmlılar etmiş olduğu tedbirlerden dolayı hilkü-
ve Konyadn köy ebe mektepleri, lstan- 250 şer yataklı cerrahi verem sanator- hastanesi yapılncaktır. mete itimadını beynn etm~cıtir. 

- ıs o z ı a a a 
$AHll'EJ 

SON HABER 

Milli Şef Inönü 
Haftahk kabul resmi 

tesis buytİrdular 
Ankara 11 (Telefonla) - Milli $ef ismet lnönü protokola dahil 

memurlar ve müesseseler erkanı için haftalık kabul resmi tesis etmek 
suretile kendilerile görüşmek arzusunu göstermiştir. 

Bugün Çankayadaki cümhurreisliği köşkünde yapılan birinci kabul 
resminde yüzden fazla davetli refikalarile birlikte bulunmuşlardır. 
Resmi kabul akşam saat 20 ye kadar devam etmiştir. 

Resmi daireler buğday 
ihtiyaçlarını 

ofisinden 
toprak 
tedarik .. 

mahsulleri 
edecek 

Ankara 11 (Telefonla) - Ordu, mektep ve diğer resmi daire ve 
müesseselerin şimdilik yalnız buğday ihtiyaçlarını Toprak Mahsulleri 
Ofisinden temin eylemeleri zaruri bulunduğundan mezkur müessese
lere satılacak buğdayın Ofise malolduğu fiyat üzerinden tesbiti icra 
vekilJeri heyetince kararlaştı. 

"Dünya medeniyeti bir 
tehdit karşısındadır,, 
Paris 11 (ö.R) - lngilterenin eski bahriye ve rnüstemlekat nazır

larından Lord Ameri lngiliz parlamentosunda bir müstemleke müda
faa grubu tesis ettikten sonra müstemleke meseleleri hakkında F ran
sız şahsiyetlerile temas için Parise gelmiştir. Bu sabah Fransız müs
temleke birliğinde bir içtima olmuş ve muhtelif kimseler söz alarak 
lngiliz ve Fransız müstemlekeleri arasında demiryolu münakalatın· 
dan, Alman müddeiyatından, yakın şarkta Fransa ve lngilterenin iş 
birliğinden, Hollanda, Portekiz, ve Belçika müstemleke imparatorluk
larına dokunulamıyacağından, demokrat ve otoriter devletler arasın
da kuvvet nisbetinden, uzak şarkla irtilxıttan bahsettikten sonra Lord 
Ameri eski Alman müstemlekelerinin iadesi meselesinin şimdi Reride 
kaldığını göstermiş ve dem iştir ki: 

- Simdi dünya üzerinde hekemonya ihtirasları mevzuu bahistir. 
1866 - 1870 - 1914 harplerinin teselsülü bugün daha süratli seyirle 
tekrar e1e al:nmıştır. Bu müddeiyata azimkar, açık ve menfi bir cevap 
vermek için Fransız ve lngiliz hükümetlerinin anlaşmaları \'C müs
temlekeleri korumak için deniz, hava, kara kuvvetlerinin isbir!iğini 
kuvvetlendirmeleri ch:cmdir. Bu isbirliği ayni zomanda medeniyetin 
tevessüü için t:lzemuıi. Zira Atina, ı~oma ve Hıristiyaııhktan çıkan bu \ 
medeniyet bugün tehdide maruzdur. Roma imparatorluğunun akıbe
tine uğramaktan sakınmamız lazımdır ... 

Fransız - lslam anlaşması hak. 
kında Surıye komıserının sözleri 

Berut 11 (Ö.R) - Fransız fevkalade komiseri B. Gabriel Püo dün 
Lübnan cümhuriyeti baş müftüsü şeyh Mehmet T evfik'i resmen zi
yaret etmiştir. Mahalli müslüman cemaatlerinin reisi Fransız fevka1a
de komiserini etrafında ulema, Berut müslüman mebusları, sivil ve 
dini şahsiyetler olduğu halde kabul etmiştir. · 

Müftü bir nutuk söy)iyerek F ransan:n İslam alemine karşı vaziye
tini teşekkürle kaydetmiş ve bütün cmüsliiman ve arapların> karşı-
1ık1ı menfaatlere hürmet esası dahilinde Fransa ile bağlnrın inki afı 
arzusunda olduklarını söylemiştir. 

Cevabında fevkalade komiser müslümanlara sempati bes!ediğini 
söylemiş ve Beruta muvasalatinde kendisine yapılan kabulü hatırlat
tık.tan sonra demiştir ki: 

~ ~y~ediğiniz sözler Fransa mümessilini mütehassis etmiştir. Fran
sa ıslamıyete karşı bir hürmet ve hayırhahlık vaziyeti almıştır. Bunu 
~~hafaza et~ek benim için kolay olacaktır. Zira gençliğimdeıı beri 
ıs,lamlarla asla bozulmamış olan dostluk münasebetleri tesis etmisim
dır. ~~r~nsız - _Isl~m anlaşması» benim şahsımla da devam edecektir. 

. Dınınızde hır alemşümulluk prensibi vardır. Hususiyetlerin ve in
hısarlann gal~be çaldığı bir zamanda bu alemşümullfık sizi Fransaya 
yaklaştırır. Zıra Fransa büyük adalet ve doğruluk prensiplerini muha
fazaya bağlıdır. Ve bu prensipler, ırk ayrılıklarının fevkinde bütün in· 
sanları birleştirmeğe matufdur.~ ' 

bul, Eliiz.ia ve Mnnisada 2250 yataklı yumu, 200 zer yataklı iki paravanteryum, Köy ebe mekteplerinin ndedi arttın- Mosl,ova, U (Ö.R) - Fransanın ye. 
akıl ve sinir hnstnnc>lerimiz vurdır. 30 vilayette birer veremle mücadele dis- lacaktır. ni elçisi Kremline giderek Kalenine iti-

ispanya başvekili B. B. EdPnin bir; nutku 
Negrinin beyanatı Londra 11 (A.A) - Mıllctl r ccmiyc
Berlin 11 (A.A) Türkiye hariciye ve- tine ınüzaherel birliğinin Liverpoldn 

kalcti u • kAt"b" B M · ~l mumı u ı ı . encmencıog u yaptığı toplantıda bir nutuk .söyli)en C'S-

Ynpılan i!!lcr vasıl. ve imk•ınJarn gö- panseri nçılncaktır. Haydarpaşa ve lzmir İşçiler nrasındn ynpılacak içtimai si- matn:ı.ınesini vermiştir. Elçi, Kalcninle 
re mühim olmakla beraber memleketimi- hastanelerinde veremliler için 300 yatak- gortn k kilab iktısat vekfıleti tnrafından bir saat süren bir görüşmede bulunmuş
zin coğrafi ve içtimni vnziyeti ve ihti- lı paviyonlnrın in asına başlanmak Üze- hazırlanmaktadır. Bunun sıhhi ve içti- tur. Litvinof gripten hasta olduğundan 
yaçlanmız.ın çokluğu bakımından bütün redir. ınat yerleri vekaletin müşterek mcsnisı bu görüsmccle kendisine Potemkin vc-
bu mÜessC3Clcrin çoğaltılıp kuvvetlendi- Akıl \"C sinir ha talıklnrı mücssescle- ile itmam olunncaktır. kfılct etmiştir. 
rilmesi elzem görül"?cktcdir. ,. rin yatak adedi 4000 c çıkanlacah-tır fZ7.7.LZ7..7Z7.ZZ7..x7.:ia7.zx:T~T'XY"'*PL7..7.7.T'~.7. ~™°lTZlıiŞj 

Bu maksadla vekulet 1 O senelik yeni On altı ) erde beheri 30 ilfı elli yataklı 

~··············••!!,!•················· · ············································ 

Bugün Lalede 5 Filim Birden 
K~ AH L DU ARAi"AH MİHAİL KUR'A'İ· 

N MİLYONLUK FİLMİ .. 

SON DOGÜŞ 
E. G. ROBİNSON • BE~DAVDt 

JIAYA'ITA ÖLÜl\ILER - AÇTIRAN ... Öl\1ÜJtDE 
CEHEN 'EMLER YARATAN ... CINOTUİ 

DOLU DiZGiN 
YENİ RENKLİ MiKt. FRAG· 
MANLAR .. HEPSİ İZMİRDE 
iLK DEFA LAi.EDE-

JZMİR HALKINJ GENE 

YENi SİNE AYA 
XUP.AH BIRP 

BJR GECEDE 3 CJNA YET 

NPiMUS DüŞMANLARI 
likLLİ ŞEFİMİZİN KURULTAY AKi HUTUJK· 
LARI- REMKl!,İ r-:. "<İ .. Ttl.RKÇE !?OKS Ju~ntıi" 

a5u llÜYÜJ{ PİLİl\1 
32 KJSI1\1 HiRDEN BÜ gün ı! ışı.n.·oR 

bu sabah Ankaraya dönmek üzere Ber-ı ki hariciye nazırı F...dt'n demi tir ki: 
lin~en hareket etmiştir. Endişeli bir de\•re yasıyoruz. Bununla 

intihap defterleri bernber yüreklerimize ferahlık verebi-

D .. nden itibaren lecck iki alamet be1irmişUr. Ingilterenin 
bn!tün yurdda aS!!d.ı Fransa hakkındaki hattı hareketini tes-
İstanbul, 11 (Hususi) - Yeni seçim bit yolunda Çcmberla~nın avam knma-

için intihap defterleri bugünden itiba- rasındn yaptığı beyanat ve Jngili:z. mü
rcn yurdun her tnrafındn nsılmıştır. dafaasının mütemadiyen kuvvctlenmesi-
Dcfterler beş giin asılı duracaktır. dir. 

' --ı: 'mw;:;:> 

TELEFON : 3646 
Uı:un :zamandan heri eserlerini ,unncdiğimiz, biitiin .sinema mernklılnrı 

takdirlerini kazanan ŞF.N \ c :ıkrak s:ın:ıtk~ır 

MiL TON 
DALA VERACILAR 

NAI\111\'DAKI SON ESERi.. 

un 
KRALI 

Tayyare Sinenıası 
r.:~ılıtcrcm ınfülavimlcrinc takdim Nkr ..• A Y 1~ l C A : 
EK~ER JUn ~AL son hnoisnt \ "C I{f~ı:rün r1LiM Dİ~Çİ.. 

BUGÜN SEANSLAR: 1 - 3 - 5 - 7 u• 9 DA 
UGON saat 11 

El 
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ŞEYTAN t.: ~ ı Gediz ovası sulanıyor 

VE KUMPANYASI 
Konuşma sanatı 
Yazan: ECZACI KEMAL KAKTA!i 1940 Senesine kadar bir ~ilyon 400 

.......................................... 
Büyük aşk ve macera romanı 

134-
,.:;:,:.ı:::!!:~"~:ı:: dönüm arazi sulanmış olacak 
dan işitmiştim. Allah rahmet eylesin ..... - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Babam bir gün evde arkadaşlarına zi- ahhide ihale olunmuştur. 

VI biraz ötede .. Ve yerde bir adam gördii. yafet veriyordu. Ben de sofrada idim.. MARMARA GÖLÜNÜN SULAR! 
B ASKIN ! Kımıldanan ve kalkmak için uğraşan Gülüşe konuşa yemek yeniyordu, bir Menemen ovasının sulanma davası 

Jan, odadan çıkıp t.a kendisini gen.iş bir adam... aralık babam bana işaret etti.. Karşıda heyeti umumiyesiyle mütalaa olunurken 
ve uzun koridorda bulunca şaşırdı.. Hemen üzerine atıldı .. Yardım ede- ispenç üzerinde duran tabağı istiyordu. Gediz suyunun ihtiyaca tekabül etme-

Nereye ... Hangi tarafa gidecekti. rek kaldtrdı .. Yüzünü yüzüne yaklaştır- Kalktım, tabağı alacaktım, baktım kirli .. diği nazara alınmış ve Marmara gölii 
Lorans nerede idi?.. dı.... - Baba dedim, istediğiniz tabak pis!. suyundan, Menemen ovasında istifade 
Cevap alacakmış gibi ümitsizlik için- Bu, Niyangın adamlarından biri idi.. l'~liyle işnret etli, yar.ına gittim.. edilmesi derpiş olunmuştur.. Sulama 

de Ustü.<rte haykırdı : Panik esnasında kaçan insan seli ara- Kulağıma dedi ki : projesi, işte bu esasa göre, Menemen 
- Lorans! ... Lorans!.. sında yere düşmüş, arkadaşlannın ayak- - Tabak pis' .. Deme, tab.:ık temiz d~ ovasını her mevsimde kıymetlendirecek, 
Ses, upuzun koridorun basık tavan- lan altında ezilmişti. Şimdi kendine gel- ğil de... nimetlendirecek ve .sulıyacak şekilde 

larına rarpa çarpa akislerle yayıldı. İkisi de ayni lakırdıdır amma ag·zın- tanı.im olunmus:ı:tur. 
,. miş, ayağa kalkmağa ve buradan kur-

Uzaktan uzağa uğultular geliyor ve tulmağa çalışıyordu. Jan onu işte bu dan pis kelimesi çıkacağına temiz keli- GEDİZİN SARFİYATI.. 
bu uğultular arasında da bir takun ses- sırada görmüştU.. mcsi çıksın.. Gedizin sarfiyatı yaz mevsiminde 2,5 
ler duyuyordu.. Adam, Janın kendilerinden olmadığı- O gün bugündür konuşmanın bir ~- metre ınikubıdır. Kış mevsiminde yapı-

Bu sesler, mitralyöz seslerine, mitral- nat olduğunu tasdik ederim .. Hani bir lacak tasarrufla yaz mevsiminde ovanın 
nı anlayınca korkudan titremeg· e başla- d ı yözlerin yaylım ateşlerine pek benze- dı : söz var ır : su anması mümkünse de, bunwı ihtiya-

mekte idi.. •Llf kıtlığında asmalar budayım~ ca ce\•ap verıniyeceği zaman da hesaba 
- Merhamet... Merhamet.. Beni öl- d 1 k ı S la Yoba bu yeraltı istihkimının adam- er er. atı mıştır. u ma mevsiminde 350 ki-

dürmeyin! .. lan müdafaaya mı kalkıpnııludı?.. Bu sözün hikmetine rastladığım çok lometre murabbaı su, regülatör terti-
Tekrar haykırdı : Diye yalvardı.. olur .. Bir red cevabı bile gülerek, ümit batı vasıtasiyle ovaya taşınacak ve ova-
- Lorans!.. Jan, herifin gırtlağından yapıştı : vererek vermenin pisikolojisine hayran nın her yeri ayni nisbette bol sudan is-
Yine cevap alamadı .. Bunun üzerine - Lorans nerede?.. Diye bağırdı ... olurum. Konuşmanın bir sanat olduğu- tifade imkanlarını bulacaktır. 

kendini tesadüf ve talüne terkederek Eğer onun bulunduğu yeri söylemezsen nu hem de biltün sanatlara önderlik et- Yani vaziyet şöyledir : 
koridorlarda pşkın f8f1cın dolaşmaia seni derhal bir köpek gibi boğarım.. · tiğini işaret ederken her sanatın bir is- l - Ahmetli kanalı ..... Bu kanal Ma-
başladı.. Adam iki soluk arasında cevap verdi: tidat meselesi olacağını da söylemek is-

Galeriler bom bo§tu.. - Durun .. Durun .. Allah ri.zası için terim .. Tahsilin, mantıkın, görgü ve mi-
Tavandakl elektrik Jimbalannm ziya- boğazımı sıkmayın .. Kadını soruyorsu- zacın güzel konuşmak ta Iazunı gayrı 

lan gittikçe hafifleşiyordu.. nuz değil mi? .. Sizi onun biılunduğu ye- mUfarik olduğunu zannederim.. LMm 
Etraf yavaş yavaş korkınıç bir karan- re götüreceğim.. Fakat sonra beni hıra- yerinde gilınüş, siikiltun da altın oldu-

hp bürünmek üzere idi.. kacağınıza söz veriyorsunuz ya.. ğunu kuywncular söylemiş değildir. 
Delikanlı gözlerini ovuşturdu.. Jan sabırsızlıkla g'ürledi : Konuşmanın sanat olduğunu babam 
Burada .. Bu sesmzlik .. Bu karanlık ve - Haydi.. Çabuk 0ı._ söylemiş. ben iddia ediyor değilim.. Bu 

bu duvarlar arasında gömülUp kalacak Adam : sanatı hayat, hadiseler ve vekayi söylo-
mıydı!.. - Merale etmeyin .. Dedi .. O kadar miş o iddia etmiştir. 
Karanlık gittikçe boş ka1aiı dehlizJeri, uzakta değil... İşte ... Şuracıkta.. Evet konuşmak bir sanattır, hem de 

plP.rileri sanyordu.. Beş on adun geri geldiler .. Herif, Ja- pek btiyük bir sanat .. 

Jan Lö Helye, gözlerini sanki bu ka- nın çıktığı, Güs ile Niyangı baş başa hı- ---
ranhğı delecek imiş gibt açmış etrafına raktığt ·odaya yakın bir odanın korido- B· Numan Menemen· 
bakınarak yUrilyordu. ra açılan kapısını gösterdi : l 

' 

Tö~ene, bandonun çaldığı İstiklal f Londra piyasasında ve bira sanayiindl 
marşıyle başlandı. Bunu Menemenin en mümtaz bir mevki tutmuştur .. (P 
çok değerli ve müteşebbis belediye reisi nemen) ovasının yetiştirdiği pamukı.I 
B. İdris Tınazın söylediği nutuk tak.ip elyaf itibariyle birinci nevi sayılmaktl' 
etti. B. İdrisin nutku şudur : ı dır. (Menemen) ovasının yetiştirmeldıl 

MENEMEN BELEDİYE REİSİNİN olduğu üzüm, ilk olarak İzmir piy.-
NUTKU.. na gönderilmektedir. En nihayet <• 
Aziz ilbay, nemenin) tatlı kavunlan burada yM 

yor. Ve (Menemen) in meşhur olan yr 
~urdu, bu ovalarda ·oesıenen koyun .,,,. 
rülerinin sütünden imal edilmektedit• 

Vatandaşlar, 

Bu ittifak unsurlarından biri 01" 
Gediz nehri, asırlardan beri bu ovaııtl 
içinden akmakta ve İzmir körfezine dl' 
külmektedir. Gediz nehri, haddi zabit' 
da, bu topraklar üzerinde yaşıyan ballı 
için tabiatin bir lütfu olduğu halde be'" 
nun, hem mahsulata \'e hem de izrn11 
körfezine ika ettiği zararların önüOI 
geçmek için (1876) senesinde milyonll' 
sarfiyle kilometreler uzunluğun• 
(Menemen) ovasını baştan başa katır'. 

1 den şu, gördüğünüz sedde, (Pekend> 

Birden .lnılaiın• bir ses ... Bir hışırtı - İşte .. Burada... cioğ u Berlinden 
sesi geldi .. Gözlerini daha fazla açınca •• BİTMEDİ - dönüyor 

yapılmış ve (1872) tarihinde de ~ 
nisadan geçerek Emirfilem boğazında! Bugün, üçlü bir ittifakın arzettiğı bd 1 
k la 

mecrası te i olunmuştur. 
a cak ve 300 bin dönüm araziyi sulı- manzara karşısında, sevinç ve heyecan Arkadaşlar: 

yacaktır. içinde bulunuyoruz. Bu topraklar üzerinde oturan halk ---0-
Valansiya, 11 (A.A) - Başvekil B. 

lngiliz donanması Negrin aşağıdaki beyanatta bulunmus-
2 - AhmeHinin sağ tarafını sulıyacak Bu ittifak, tabiatin esas nım· etlerın' den di~ d ger \'ntan aşlar gibi üç hükümet göt 

tur : • 
olan kanal Kum çayını katederek bi- olan su, toprag·m içinde meknus olan · l d mtiş er ir: Mutlakiyet, meşrutiyet ff 

Katalonya ordusunun çekilmesine ve 
oradaki muvaffakıyetsizliğe rağmen hü
kümet daima milletin istiklalini sonuna 
kadar müdafaa etmesi lazım geldiii ve 
memleketin mukadderatına bizzat ken
disinin bakim olması ve bütün hpan
~·olların birleşmesi prensibinden mül-

rinci kanalle ayni noktada birleşecektir. cevheri asli, ve devletin görme ve yan.. Cümh" • 

B l 700 b h 
,. urıyet .. 

u surete in ektar arazi sulan- ma azmi gibi Uç kuvvetten, u··ç unsur- M tlak 
1 

u iyet hükümeti, saray ve 

imparatorluk yollarını açık bulundurmak 
vazifesini görecek kadar kuvvetlidir 

mış o acaktır. dan hasıl olmuştur. h 
Bir de Emiralem rekülatörü vardır kı şa ' meşrutiyet hükümeti, Osman 

Londra, 11 (Ö.R) - Amirallık baş 
lordu Sir Samuel Hoar bugün bir mı
tuk söylemiştir. Beynelmilel karışıklığa 
ehemmiyetle temas eden nazır demiştir 
ki: 

M İhtilafların sebebi iptidai maddeler 
meselesi ise bu meseleleri erkenden 
müzakere ve halletmek muvafıktır.• ı 

Hatip bu hususta 1935 senesinde mil· 
!etler cemiyetinde vuku bulan teklifle
rini tekrar etmiş \'e İngiliz siyasetini 
izah ederek şunları söy !emiştir : 

•İngiltere sulhu korumak için mUm
kün olan her şeyi yapacaktır.. Fakat 1 

İngiltere ayni zamanda menfaatlerini ve 
dostlarını muhafauıya karar vermiştir .. 
Bu karar ve azmimizi ifade için başve· 
kilin İngiliz-Fransız tesanüdüne ait söz-1 
!erini hatırlatırım.. Eğer İngiliz impara- : 
torluğu zaifa uğrıyacak veya bir çok 

~~~a ~yrılacak olursa sulha ait en J İngili:t. filosu baş amirali sivil kıyafette 
buyük temınat ortadan kalkmış olur• ~·1 d • f "li A ·kan d · ,....a ıgını ngı z - merı onanma-

.Nazır d~~tı tehlikesine temas e t- lannın sulh bekçisi olduklannı beyaıı 
mış :ve bu~ük harpte ınanız kaldığımız ederek sözlerini şu cümle ile bitirmiştir: 
tehlikeye .b~ daha maruz kalnuyaca- •İngiliz donanması, imparatorliık yol-
ğız.~ demiştir. Jarını a~ık bulundunnaktan ıibaret olan 

Sır Samuel Hoare Amerikan donan- esas vaziyetini görecek kadar kuvvetli
masın!.11 takviyesini memnuniyetle kar- dir .• 

• 1 • ~--il 

Vezir 
Masal masal lcinde 

on kilometre tulündeki ana kanal va
sıtasiyle bu sahayı sulıyacaktır. 

YAPILACAK TESİSAT 

1 
1 - Bugün temeli atılan ve kazma 

ıem olmaktadır. Bu prensip mücad~leyi 
zaruri kılıyor. Bu mücadeleye ecnebi makinelerinin faaliyete geçtiği Kesik 
tahakkümü altında nihayet verilemez. . köy kanalı, Seyrek köy ve Ulucak ikin
Devamlı bir sulh kurmak içindir ki me- ci. ~~rc~~i kanallariyle birlikte yir
busnn meclisinin son içtimaında tesbit mıl tırın ye ~r at:aziyiiar.sulkamağa yarıya· ı 

. . • • ca c .. anı ne ıcc o a 1.400.000 do-
edilen ve mıllı hakimiyeti tarsin edebi- .. · 9,.0 · d 
lecek v b"f' İ 11 b k nuın arazı "' senesın c sulanmıs ola-

e u un spanyo arı arıştıraca caktır .. 
hedefler istihsal olununcaya kadar mii
cadcleye nihayet vermemek hususunda
ki azmimi burada bir kerre daha teyit 
ediyorum. 

Bükreşte bir sui
kast teşebbüsü 

- BAŞT ARAFI l lNCl SAYFADA -

cih bulunuyordu. Suikastle alakadar 25 
demir muhafız tevkif edilmişlerdir. 

Tahkikat safhası gizli tutuluyor. Mü
him miktarda iştial edici maddele!' ve 
bombalar müsadere edilmiştir. Mevkuf
lar arasında hiç bir zabit yoktur. Sui -
kast 20 Şubatta, yeni kanunu esasi bay
ramında yapılacaktı. 

Halen faaliyet gösteren ka7.ma maki
nelerinin Sayısı birdir. Daha iki tane bu 
hnfta gelerek faaliyete geçecektir. İkin
ci derecedeki kanallardan Kesik köy 
kanalında faaliyete geçilmiştir. 

KÖYLÜNÜN HİSSİYATI 
Biruerce köylünün huzuru ile yapılan 

tören, toprak adamlannın cümhuriyet 
rejimine karşı olan bağlılıklarını gös· 
termesi bakımından şaheserdi. Her köy 
adamı eliyle tuttuğu, gözüyle gördüğü 
bu eser önünde Adeta bir huşu duyuyor 
ve rejime karşı bağlılığı bir kat daha 
artıyordu. 

Türk köylüsü anlıyordu ki, asırlardan 
beri görmediği nimetleri, 15 senelik genç 
Ciimhuriyet rejimi her vesile ile kendi
sine uzatmıştır, uzatmaktadır ve uzat
makta devam edecektir. 

Bunlar bu tabutu:-çetmenin -yanında tehre kw yine arkasında tqıyarak girdi. 
bir yere koydular: Ufak bir evin önünde duran bir koca ita-

- Yarın mezarcılar gelsin de bunu rıya: 

- Valide .. Dedi. Garibim. Uzak yol· 
dan geliyorum.. Kız kardeıim de has· 
talandı. Onu sırbmda tqıya tafıya yo· 

- Zahir bu tehrin adeti, evvela ölü- ruldum. Bizi bir kaç gün evinde misafir 

gömsün .. 
Diyerek tabutu bırakıp gittiler. 
Eskici: 

yü bırakırlar ve sonra gömerler.. eder m' · "' H k f 1 

4 6 
ıaın r er aç para maara o ursa 

- - Dedi. Yine uykuya varacağı sırada 1 veririz. 

Eskici ısrar etmiş. Dervi§i oturtmuş. lına Derviıin nasihati geldi. kulağına bir takım sesler geldi. Dikkat Kadın acıdı. Onları içeri aldı. Ve bir 

• 

~abuçlarıru yamamq. Sonra da: - Arkadqlar .. Dedi. bu geceyi teliir etti. Sealer tabuttan geliyordu ve ioilti· oda gösterdi. 
- Derviş baba, demiş. Ben gurbete dııında geçirdim. Ve yarın --Lre girelım" . ye benziyordu. Heman yerinden kalktL Meg" er bu k d. h '-ızı 
km 

~· T v ız ora pa ıp. ının ııı; 

~ ak istiyorum .. Bana bir nasihat v~ Bu teklifi ultadqları kabul etmedi- abutun agzını açtı. O sırada da sr:akte imiı Saraydan kayb ld .. ..,_ • • ? d k -r- • o ugunu gorunce 
'" mısın. ler. ay a çı mıştı. Birde baktı ki tabutta her tarafda d 11· 11 b .. .. ı_ · • D d" .. . . e a ar agınnaga ve ııı;ızı 

erv~: - Sen İstersen girme, dediler .. Biz bu . unya g~zelı gıbi bir ltız. Ozerindı; eğır aramağa koyulmuşlar. Tabii bulamamış-
-. Oglum, .demiş. Sana bir değil, üç kadar yol yürüdük. Tam konaklıyacag·ı- ıpek elbıseler var. Fakat her tarafı kan lar Dig" er tarafd k" . d d h ih t ı . . .. . . · an es ıcı e yanın a 
~ a vereyım. Evvela: Fena arkadaş- mız bir tehir önüne geldiğimiz zaman ıçınde. Daha olmenu~. lnlıyor. Eskici he- bulunan parasını sarfederek insanlık na-

la yola çıkma. Sonra susuz yerde konak- neden girmiyelim. men kızı kucaklıyarak tabuttan çıkardı. mına kızın yaralarını iyi etmeğe çalışmış. 
lama .. Daha sonra da büyük bir şehire Ve böyle söyliyerek onlar girdiler Es- Çeşme başında yaralarını yıkadı. K . . ) k" . 
· k ı· h" . . . . . . . · 1 . . . ız ıyı o unca es ıcıye: 
gırme azımsa şe ıre gün batarken de- kıcı gırmedı. Geceyı geçırmek ıçin. Der- Kız nıhayet kendıne gelınce ona: E ·••t D · B b. k 1 
ğil, gün doğarken gir. . . . . .. . . . . . - Y yıgı .. emış. ana ır a em 

vışın nasıhatı uzerıne hır su başı aradı. - Sen kımsın? Neden böyle yaralan· ve ka • t 1 d 1 
Derviş, bu nasihatleri verdikten son- Etraf da akar su falan yoktu. Yalnız bir dm? Seni kim yaraladı? Bu hal nedir~ gı a a ge ·· 

ra: Dı"ye sordu. Kız da: Eskici kızın dediğini yapmış. Kalem 
mezarlık içinde bir çeşme vardı. 

- Allaha ısmarladık deyip gider. Ea B 1 kağıt getirmİ§. Kız kağıda şunları yaz-kici, Dervişin nasihatından hariç it - u sua lere şimdi cevap vermek sı-
Bir kaç gün sonra eskici, kendisine mış: yapmamak için mezarlığa girdi ve çeş- rası değildir. Elinden gelirse bana yardım Sc k" b d · · • b k 

muvafık bir kaç arkada• bularak yola . . . < n ı e estan emınısın, u tez e-
'$ menin yanında yere uzanarak uykuya et. Senın sonra ışıne yararım • . çıktı. daldı. . . . " remı getıren adama benim hesabıma yüz 

Epi il Dcdı. Eskıcı, hemen soyundu. Gömle-I altın ver ve benim sağlığım hakk d 
zaman gittı er. Nihayet bir gün Bir aralık uykusu içinde bir takım ses- •· · 1 k k .. d d ki b ın a ~ .. b k b. k b gını parça ıyara ızın vucu un a . i- ı hiç kimseye bir feY söyleme, eğer IÖy· 
guı;ı atar en üyü ir tchrin ler duydu. Gözlerini açtı. Birde baktı ki çak yaralarını sardı. Onu arkasına alarak leraen akıbetin fena olu· .... 

-~~--'lllllllMl.._..klilıl...__~~~~~~~l~··ld...l•'L"~·ia....b.ı.-....t1uı-.c:a&...ı---ı.avı.li~ıa1a1&ı---~~.:.=~::de::b:J.:~':.:._::i:::::.~··:_· ·-· 

Bu üç unsur, burada birleşince, mer
kezinde, refah ve saadet müvellidi ol
makla kalmıyacak, ayni zamanda, mu
hitten başlıyarak dahilde ve hariçte, 
muhtelif istikametlere doğru servet 
akışları yapan bir varlık meydana geti
recektir. 

cezbeleri içinde, mukadder olan, muO' 
tazar olan flkibete düşerek mahvolın\Jf' 
)ardır. Payidar olan Millet, Türk rn~ 
ti, asil hükümetini, Cilmhuriyette, k_. 
di, kendini idarede bulmuştur. İşti 
kendi hükümetidir ki, bugüne kadar ati' 
cak zarar veren ve zarannı tahdit iti' 

Sayın vatandaşlarım. tedbirler düşünülen Gediz nehri, 
Ziraat tarihimizde (Menemen) in ge- gün faideli bir hale sokulmak için 

niş ovalan muhtelif ve temiz mahsul ye- büyük tesisat ve ameliyata ba.ıılaııJOlllf; 
tiştirmekle maruf bulunmaktadır. bulunuyor. 

(Menemen) ovasının yetiştirdiği arpa Menemeruiler, Menemen 

- Al bunu. demit, bedestene götür, bu yurdun efendileri .. 
bedesten eminine ver ve sana vereceği Devletin, Cümhuriyetin bu büyilk 
feyi al bana getir. unutulmaz allka ve icraatı ka:rsııllJll~E 

Eskici kağıdı alıp bedestene gitti. Be- size de bazı vazifeler terettüp e·~..n~ 
desten emini tezkereyi okur okumaz ö- dir. Devlet, Gediz çayını heyeti wnud't: 
püp bqma koydu ve delikanlıya bir ke- yesiyle, bir katresini heba etme 
ese alhn verdi. sizin emrinize ve menfaatlerinize 

Eskici, kızın paditahm kaybolan kızı ediyor .. Size ve bize düşen vazifeyi 
olduğunu bilmiyordu. Keseyi ona götü· iyi takdir ediyor ve anhyoruz. 
rüp teslim etti. Devletin, yüz binlerce lira 

Kız paraları eskiciye verdi. vücuda getireceği sulama tesisatın 
- Bunları al.. Dedi, çarııya git, iten· azam! haddine kadar faydalanmak 

dine de bana da münasip elbiseler al. enerjimizin son haddine kadar ve 
Sonra güzel bir ev tut .. Döte .. Daya .• durmaksızın çalışacağız. Ve devletin 
Oraya çıkalım. ze tahsis ettiği suyun bir katresini 

Eskici bu itlere hayret etti, maamafih sun heba ve israf etmiyeceğiz. Bu 
kızın dediklerini yaptı. retlerimizle, bir taraftan fazla ~ .. _, .. 

Çarııdan güzel ve ağır elbiseler aldL ile maişet ve refah seviyemiz 
Şehrin en güzel evlerinden birini tuttu. cek, diğer taraftan da devletin zirai 
Döşedi, dayadı. iktısadt siyasetine yardım etmiş o 

Fakir kadının kulübesinden çıktılar ve ğız. 
yeni tuttukları eve geçtiler. Bunun için hep beraber ve bir ~ 

Paditah İse dellilların bağırmasın- dan : 
dan bir fayda çıkmadığını ve kızının bu- 1 - Bu tesisatı öz malımız gibi k 
lunmadığını görünce tehirdeki bütün ev- yaeağımıza ve onaracağımıza, 
lerin aranmasını emretmişmif .. Adamlar, 2 - Çoluk çocuğumuzla her 
Sultan hanımı tanıyan saray cariyelerile dan ziyade ve devlet direktiflerine 
birlikte bütün evleri ayrı ayn ve evde bu- gun olarak çalışacağımıza, 
lunan kadınları ayrı ayn tetkike bqla- 3 - Devletin esas gaye ve hedefi 
mif)ar • • • her cins ziraatte fazla istihsali .ın 

~· --
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Olümün sınırı nerede? Tayyare mi harp gemisi mi? 

Aleksi Karelin sun'i kalp tecrübesin- lngiliz 
den sonra ycipılan hayret verici bazı deniz baş 

tecrübeler münasebetile lordunun 
Oldükten sonra dirilmek kabil mi? Hakiki ölüm ne va

kit başlıyor? Kahramanca tecrübelerden alınan neticeler. 
- Allo, Şarl Lindberg? .. Burası Ke

bek hastanesi.. Bremen Alman tayynre
cileri hakkında malumat istemiştiniz. 

Sağdırlar. Floyd Benett ve Bernt Balçe
nin tnyyarcleri tarafından Son Loranın 
mcnsabında, Greni Island üzerinde bu
lunarak kurtarılmışlardır. 

- Ya J!'loyd Benett? Vorld\ın talebi 
üzerine hareket ettiği zaman hasta idi. 

- Bronşo Pnömonidcn yatıyor. Se -
rum tatbik etmek li\zım. Serumumuz 
yok. Bize gönderilinceye kadar zavallı 
Floyd Bennett .. 

- istediğiniz serumh:.rı nerede bula
bilirim .. 

- Şikagonun Rokf eller enstitüsünde. 
Lindberg muhavereyi kesiyor. Kara

rını vermiştir. Bir ampul serumun yok
luğuna Floyd Benettin feda edilmesine 
miisaade ctmiyecektir. 

Bu bahsettiğimiz vaka 1928 Nisanın
da cercynn etmiştir. 

O tnrihte henüz on aydan beri Ame
rikanın idolu olan adam tayyaresine bi
nerek Şikagoya h:ıvalanıyor .. Rokieller 
enstitüsüne varıyor. Aleksi Kareli görü
yor. istenen serumu alıyor. Kamıdaya 
uçuyor. Fakat Kebeke muvasalat ettiği 
7.am:ın Floyd Benett ölmüştür. Sen Lo
rruıın donmuş köşelerinde kaybolan mes
lektaşlarını aramağa çıktığı için 20 ya
şında h:ıyatn gözlerini kapamış bulunu
yor. 

HASTANE DOKTORUNUN SÖZ
LERi 

- Z:ıvallı gencin lıc yatını daha bir 
!kaç sa~t uuıtmak kabil olsaydı serumu 
tatbik cd<.>r kendisini kı.ırtarırdık. F:ı -
kat knJp mukavemet etmedi. 

Vücut genç, zinde ama kalp dayana
madı. 

Jincle bıra".ınız. Dört sene sonra çamur 
kitlesini kırınız. Ne bulacaksınız. Aşağı 
yukarı mumyalanmış bir balık.. Eğer 
çamur içine koyduğunuz balık alelade 
bir balıksa .. Şayet bu şüptropiko öatak
lıklarda yaşıyan Afrikanın protporter 
cinsinden bir balıksa balık canlanacak .. 
Balık zaiflemiştir. Fakat sıhhattedir.Şu 
dört senelik perhizde kuyruğu ile gözle
rini örterek ve kendi içinde saklndığı 

1 
nüfuz etmez bir maddeyi ifr:ız ederek 
dört sene yarı ölü kalmıştır. 
· Siz onu ölmilş zannedersiniz. Hayır o 
ölmemiştir. iki saatte bir defa te.neffüs 
etmekte, kendi nesciyle çok bati bir şe
kilde gıdalanmnktadır. Kerpiçten meza
rında yaşamaktadır. Fakirlerin tecrübe
lerinde hileye sapmadıkları kabul edilir
se onların letnrjik hallerinde aynı şey 
vakidir. 

MUNAKAŞA EDILMIYEN FENO -
MENLER öNUNDE 

L" 
Zavallı Samcığım dedi. Seni kur

tarmak için bir ümidim var: O da gil
nün birinde insanlığın selametine yarı~ 
yacak olan kahramanca bir tecrübeye 
başvurmaktan ibarettir. 

Sam elbette bu sözleri anlamamıştır. 

Spritüel bir nutku 
"Sarı balık yumurtası 
mı siyah havyar mı? 

--o-~ 

Binlerce mühendis yeni 
tip bombalarla 
meşguldilrler ... 

Londra (L.N) - Avam kamarasında 
cTayyare mi, harp gemisi mi> şeklinde 
muhalefet sıralarında yükselen bir su-

ale lngiltere bahriyesinin baş Lordu 
aşağı4nki cevabı vermiştir: 

- cHem Uıyyarc, hem de harp gemi
si.. Bilirsiniz. ki mUkcllcl bir içki masa

sında siyah havyar ve sarı balık yumur
tası başka başkn şeylerdir. E~er içkinin 
başında iseniz balık yumurtası eyh1ir. 

Yok sonuna gelmişsen.iz size balık yu
murtasını tercih etmenizi tavsiye ede
mem. O zaman mutlaka siyah havyar 
istiyeceksiniu 

lngilterc son zamanlarda deniz kuv
vetleri kadar hava kuvvetlerine de hu 
vermi§tir. Binninghamdaki tayyare fab
rikaları lngiltereyi müstakbel bir harp. 
te kuvvetli bulundurmak için durmadBıt 
haz.ırlanıyorlar. Haftada 35 bom bardı• 
man tayyaresi hazırlanmak suretiyle ln
giliz hava ordusunun ateş kuvveti altı 

ayda bir misline çıkarılmıştır. 
Binlerce tayyare mühendisi yeni tip 

bombafarla meşgul olmaktadır. En soıı 
tip olarak kabul edilen «Spitfires> tipi 
Vikersin Süper deniz tayyareleridil\ 
AtC§ kudretleri çok mü1hiş olduğu gibi 
halen dünyanın en seri bombardıman 
tayyareleri bı.ınlardır. 

Fotografları dikkatle gözden geçirinız. 
Bu tayyarelerin nasıl hazırlandığını ve 
nasıl monte edilerek faaliyete hazır bu· 
lundurulduklnrını anlayacaksınız. 

Ingiliz hükümeti kralın (istikbali lngi• 

liz semalannda görmek isterim) söziinil 
ha ki kat yapmak için durmadan çalışı· 

yor. 

SllAhların t a hdidi 
hakkında bir 
Amerika projesi 
Nevyork, 11 (Ö.R) - Amerika aya. 

nından Kink silAhlann tahdidini bütün 
milletlere teklif etmesini Reisicümbur 
Rooscveltten istiyen bir projeyi ayan 
meclisine tevdi etmiştir. 

Lindberg arkadaşının cesedi önünde 
imkansız bir şeyi, Benetti yeniden ha
yata iade etmeyi düşünüyor. Daha bir 
kaç saat evvel Alcoksi Karelle karşıla-. 
§tnca bu biiyük alimin laboratuvarında
ki şişeler içinde senelerdenberi bazı zi
hayat parçaları hayatta tutmak suretiyle 
gösterdiği harikaları düşünüyordu. Has
tanenin bir yatağında cansız duran bu 
koskoca cesede hayatı yeniden üflemek. 
bir müddet duran kalbini yeniden işlet
mek .. 

Münakaşa götilrmiyen bu fenomenler 
karşısında, Katalepsi dediğimiz zahiri 

Zaten anlamış olsa bile insanlığın sela
meti onu hiç alakadar edecek değildi. 
Gittikçe artan fiycvrisi yüzünden büyü
yen gözleriyle e!endisine şi.kftyc:.wtli na -
zarlar attı. Vücuduna nüfuz etmez bir 
mahlQl si.lrüldüğü zaman da bir şey an
lamamıştı. Dr. Villard maymuna kanın 
pıhtılaşmasına mani olmak için bir sit
rad de sodyum solüsyonu enjekte etti. 
Sam sıfırın altında 1,8 suhunette bir 
odaya kapandı. Bu burudette soluğu ke
sildi. Hayvan kendinden geçti. Onu mu
ayene edenler adamakıllı öldüğüne hük
medebilirlerdi. Ralf Villar maymunun 
bir çok günler sonra soğuk odadan aldı
ğı zaman o donmu~ bir et parçası halin
de idi. O ka~ar sertleşmişti ki bir tahta
dan farkı yoktu. Fakat profesör Samın 
ölmediğine kani idi. 

- Sen ölmedin Samcığım .. Sadece so
ğuktan sertleştin .. Eğer vücudunun ha
rareti nakıs 5,8 e indirilmiş olsaydı bir 
daha gözlerini !'-Çmamak üzere ölmiiş 
bulunacaktın. Seni muhafaza ettiğim 

suhunet derecesinde tehlikeye m:ıruz 
değildin. 

Amerikan donann~ası büyük 
devamda 

Lindberg işte bunu düşünüyordu. 

ÖL'OMON SINIRLARI NERELERDE 
BAŞLIYOR? 

Ölümün sınırı nerede başlıyor? 
Bütün bir vücuda hayat veren, fakat 

bazan onu müdafaa ebneyi bilmiyen 
kalbin .sırrı nedir? 

Bir motör durdu mu ~in içinden çık
mak kabildir. Vol plane ile yere inilir. 
1-fotör tamir edilir. Ve tayyare tekrar 
canlanır. Kalbin tevakkufJarına karşı 
çare yoktur. 

Hayır .. Bu iddia doğru değildir. Zira 
yukarıda izah ettiğimiz hAdiseden üçse
ne sonra Aleksi Karel bir canlı hayvanın 
her hangi bir uzvunu vücudundan ayı
rarak bu sun'! ka1ple yaşatmağa muvaf
fak olınuştur. Sun't hayat ... 

Reeler yerine bir pompa kana oksijen 
azot ve gaz karbonikten ibaret bir mah-
10.lli injekte ediyor. Kana gelince o da, 
insulin, Tiroksin, vitamin A.C. ve daha 
bazı maddelerden mürekkep olan kan 
serumiyle yapılmıştır. 

HAYAT YARATMAK GlBt BtR ŞEY 
Elde edilen netice hayat yaratmak gi

bi birşeydir ... 
Evet.. Ölümün sınırı nerede? 
Amerikalı tabiiyecilerden C. W. Coa

t~ bir gün bana şunları söylemiştir: 
- Bir diri balık alınız. Çamurlu bir 

kap içine koyunuz. Bu çamuru .sertle
liDceye kadar tedrice kurutunuz. So• 

ölümlere aid bir çok misaller karşısında 
ölüme veya ölilm zannettiğimiz şeye kar
fı ne çareler bulunabileceğini sonnak 
kabildir. 

Elli sene evvelki zihniyete göre adam
ak1llı ölmüş zannedilen denizde boğul
muşlar şimdi sun'i teneffilsle hayata ia
de ediliyorlar. Bu gibiler ölüm sınırını 
geçmiş mi, geçmemiş midirler? 

BlR AMERiKALI ALtMIN TECRO' -
BELER! 

Me§hur Amerika fizyolojistlcrinden 
Ralf Villar, bir gtin çok sevdiği Sam ad
lı maymunun teneffüs cihazından mu -
sap olduğunu görmilştür. Bu nahif hay
van verem basillerinin tahribatına bir 
kaç haftadan fazla mukavemet edemiye
cek, zavallı Sam Kalifornlyanm bol gil
neıine ebediyen gözlerini bpıyacaktı. 

Doktor Ralf Villar maymunu tedricen 
ısıttı. Ve onu hayata iade etti. Sam uzun 
bir uykudan kalktığını zannediyordu. 
Bronşları ve 'ciğerleri verem basillerin
den kurtulduğu için rahat nefes alıyor
du. Koh basilleri bir kültürde çok aşa
ğı derece! hararete kadar yaşadıkları 

halde tahribatta bulundukları canlı 
mahlO.kların vücudunu soğuk kapladı 

mı mahvolınağa mahkfundurlar. 
Veremin durdurma usulü ile tedavisi 

ne vakit müyesser olacak? Ralf Vilların 
tecrilbesinden sonra bu sual sorulabilir. 

Bffi BAŞKA TF.cRUBE DAHA 

Dr. Villann maymunu üzerinde tat -
bik ettiği tecrUbeyl Kalifonıiya üniver
sitesinden Dr. Korniş Lazar IV adlı kö
peği üzerinde tatbik etmiştir. Dr. Kor
nişin metodu başkadır. Lazar Az.otla 
doldurulmuş bir odada kapanmıştır. Kö
pek yavaş yavaş te'Ileffüsten kesilerek 

dUşmilş ve cölınilştür.> 
Böyle ölil olarak on bir gün muhafaza 

edilmiştir. Kalp durmuştur. Teneffüs 
durmU§tur. Korniş köpeğin uzviyetini 
canlandırmak için kan enjeksiyonlan 
ve kalbi harekete get.i.rmek için heparbı 
enjeksiyonları yapmlftır. 

Köpek kımıldamağa, kalp bati olarak 
çarpmaia, reeler teneffüse bqlampbr. 
V • köpek ölümünden iki ay IO!ll'8 hav
lamaia ve dolıpnep baflMDqtır. Fakat 

nıanevralarında 
Nevyork (L.N) - Halen dünya de -

o.izciliği Amerikan deniz manevralariy
le meşguldur. Kanunusani ayı içinde 
~lıyan bu manevraların hedefi doğ

rudan doğruya muhtemel bir tehlikeye 
karşı Amerikanın geniş sahillerinin nıU
dafaasıdır. Acaba Amerika donanması, 
kendi sahillerini en kuvvetli bir veya 
bir kaç düşmana karşı müdafaa edebi
lecek mi? 
Şu tında Amerikan donanması (beyaz 

donanma) ve (siyah donanma) diye 
ikiye ayrılmıştır. Ve bu iki gruba 20 
numaralı donanma meselesinin halli tev
di olunmuştur. Beyaz donanma taarruz 

ölüm yolculuğundan esrarengiz bir kor
ku muhafaza etmi§tir. 

Ya insanlaıda ölilmle mücadele ne 
vakit? 

Belki yarın.. Belld yarından da ya -
km. .. 

Bir maıellıat muuı llmtnıde .. uer-

edeceği anda siyah donanmanın vazife
si her türlil vasıtalara müracaat ederek 

ve hava kuvvetlerini de kullanarak mu. 
tearrıl'.ln harekatına t&bi olınaktır. Si· 

yah donanma Portorigo sahillerinde yeı 
almıştır. Ve sevkülceyş bakımından şa
yanı dikkat surette faaliyet göstermek· 

tedir. Beyaz donanmanın başarmak mev• 
kiinde olduğu harekatın bugünlerde te-

bellür etmesine intiz.ar olunuyor. Ruz. 
velt manevraların kat'i safhasını takip 
edecektir. 

niden canlandınlnU§tır. Bir çok enjek- YENI ASIR - Fotograflarda Amerl
siyonlar bu cesede hayat vermişlerdir. kan donanmasının ihtişamını görüyol\ 
Inaa.n adım adını ölüme karşı yer kaza- sun uz. 'O.stteki fotograf Panama kana. 
nıyor. Fakat son söz kimin olacak? lında duran Tennesse adındaki harpı• 

ölilmeo kU§ı zaman zaman galebe edi- mbini, aşağıda manevralara i§tirlk edea 
Jebilir. Fakat bu galebe de muvakkat- Rayger tayyare nakliye 19»itdnt .. 

tir.. teriyor. Bu iki &mai 10n ~ •tef bd-
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BIZANS SARAYININ iÇ YVZU 
Yatmadan evvel 
yapılacak tuvalet Enver paşa Enver paşa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vay domuzun kaynanası karı vay •• 
Kadınlan, vakitlerinin mühim bir k.u· 

mını tuvaletlerine hasretmekle itham ede
riz, bu kısmen haklı ve k..men bahadır. o bizim rehberimiz 
Kadınlar fenni ve aistemü bir şekilde tu-

Sehastiyano, kulübesinden kaçıp gitmiş olan sihirbaz ka
dın Sofi annenin arkasından böyle küfürler savuruyordu 

valet yapmadıkları için çok vakit kaybe• 

derleı·. Her birisinin ayrı ayrı tuvalet tarz

ları vardır. 

Halbuki u9U1ü dnireainde tuvalet ya
pan bir kadın vaktinden çok kazanır. 

Hafiften başlıyan şarkı Enver 
paşaııın kulağına kadar gelmişti 

Sebastiyano, Haydutlarla birlikte Sa- , getirmemişlerdi. 
ı:nat;ya rnanastınnın önüne geldiği zaman Sebastiyano, vaziyeti olduğu gibi an-

~oca göbeği ve adamlarını görünce hay· ı latu . Maamafih kasten komplocular için-

bir ş~kilde yapıldı ve d indar Teofanonun 
cenazesi, kendisinden evvel ölmüş k w 
Evdokyarun ve kaynanasının mezarları 
yanına gömüldli. 

Çünkü tuvaletin en itina edilecek kısım· Basmacılar çok kurnaz, buraları kanı 

lnn günün bot saatlerine rastgelir, me- kartf bilen adamlardaq idi Bunlar hazır
sela gece yatmadan evvel her kadının lık.lannı yaptılar ve kuş uçmıyan bu di

ertcsi sabah cildine ve aaçlanna çabuk yarda uğrqarak çalışacak, yerlerde sü
tuvalet yapabilmesi için gece yatmadan rünerek ilerleyip gittiler. 

kadaki askerlerin miktarı hakkında Rus· 
lnrın tnm malumat snhibi olmndıklann• 
emindi. 

ret etti. 
1 

de baş papas Efümyosun, Totarasın ve 
- Burada ne anyorsunuz' 

1 
l>ir de mavi gözlü bir kadının mevcucli- C enazenin dini merasimi esnaslnda 

Samatya manastırının baş papası F..ftlın
yos ta hazır bulunmuştu. 

işte bugün Enver paşa şark mıntaka.· 
sındald Basmacılnrdım bir haber aldı. 
Bu haberde Rusların ileri harekete kat· 
şı baskın yaptıkları ve onlan geriye püs· 
kürttükleri bildiriliyordu. 

Dedi. Koca L:.ibek: yetini söylemedi. Söylemeyince de onla- evvel bir takım tedbirlere başvurmak la- Tam üç gün sonra tekrar Enver pqa-
- Verdiğiniz emri ifa ettik.. Bütün nn kaçtıklarını me\'Zllubahs etmedi. 

Onun komplo ile alakasını Sebastiya
no ve Hıristidi.. bir de kömür gözlü dil
ber Karbonopsinadan başka kimse bil -
miyordu. Bunlar da seslerini çıkarma -
mışlardı. 

zımdır. nın yanına salimen gelebilen bu basma
cılar pa§aya raporlannı veriyorlardı. zaptiyeleri bu manastırın içine kapadık. Neden? Evvela müsaade ediniz, size ufak b~ 

Cevnbını verince Sebastiyano az daha 
hiddetinden yerinden sıçrayacaktı. 

- Açın.. Kapılan açın .. 
Diye baykırdL Koca göbek, onun bu 

asabiyetine bir mfma veremedi. 
Manastırın kapılan açılınca ~bnstiya

no içeri daldı. 

- Bnnn bir me§ale verin. 
Dedi. Koca göbek, elinde me~e sa

ray muhafız kumandanını takip etti. 
Kilisanın nihayetinde ve papazlann 

90yunma odıuınn açılan kapıdan geçti
ler. 

Sebastiyano, kendi clile koymuı gibi 
gizli yolu buldu. Koca göbeğin hayret 
nıd1!~nn. kulak asmadan U'..l yoldan yc
ralb dehlizlerine abldı. 

Koca göbek te pqinden takip ediyor
<!u. 

Böylcec bodrum katında, komplocu
ların ilk merke2.ine Yardılar. 

Burada kirnKler yoktu. Sebaatiyano 
etrafaıı ~tırdı. V csikaya benzer bir 
şey aradı. BulamadL Kümes yolu ile ha
''Uzlu bahçeye çıktL 

Sihirbaz kadın Sofi annenin kulübesi-
nin kap1S1 açıktı. 

içeri daldı. 
Etrafı darına dağmdı. 

Ocakta bir tencere kaynıyordu. 
Yatağın ve o.rtalığm p~ğı Sofi 

Annanın kaçt ı&~ delikli. 
Sebastiyano yumruldarmı sıktı. 

- Domuzun kaynanası karı.. diye 
söylendi. Bütün işler bu cadalozun ba
şı altından çıkıyor. Hangi cehenneme 
giderlerse gitsinler o da, Totarruı ta ve 
o mavi gözlü dilber de elimden kurtula-
mazlar. 

Bu sözlerden Kocagöbek hiç bir şey 
anlamıyordu. 

Kendi kendine serbest haydutluğun 
böyle üniformalı ve resmi haydutluktan 
daha kolay ve rahat olduğunu da düşti-
nüyordu. 

Sebastiyano artık şehir zaptiyelerin
den de endişeye mahal olmadığını anla
mıştı. Kocagoöeğe: 

- Bundan sonra şehrin inzibatından 
sen mcsulsun .. dedi. Zaptiyelerle birlik
te vazifen başına geç.. Sokaklarda şüp
heli gördüklerinl tevkif et. Bilhassa ya-
rın. imparatoriçenin cenaze merasimi 
yapılırken inzibata azami derecede itina 
göster. 

Sebastiyano, bu emri de verdikten 
sonra sabaha karşı sarlfYa döndü. 

Imparator Leon, metresi Zoiçe, s:ıray 

nazırı Hır.istidi, onlara iltihak etmiş 

olan Bizans başvekili ve güzel Zoiçenin 
babası Stilyen Zautes merak içinde Se-
bastiyaoonun avdetini bekliyorlardı. 

Haydutlar daha komplocuları saraya 
F 

Meydana çıkardığı komplonun bütün 
erkanını birden ele geçiremediğini itiraf 
etmekten çekindiği için mi? 
Hayır .. 

Sebastiyano.. entrikalar yuvası olan 
sarayda yctşadığını biliyordu. Bu b:ıkım

dan kendisi için de kuvvetli bir kozu 
elinde t utmak istiyordu. 

* 
Komplocuların onu da .. o gece saba

ha karşı bir çuval içinde Mannaranm 
ölüm kuyusunu boyladılar. 

imparatoriçenin cenaze merasimi, im
parator Leonun emri ile çok mutantan 

Eft.imyos ise saltıınnt ve imparatorluk 
aleyhinde çalıştığını S ebastiyanonun 
bildiğine vakıftı. Siyaset ile uğraşmama

sı IUzımgelen bu din ndamı yakasmı iki 
taraflı Sebastiyanonun pençesine kap -
tmiığını anlamıştı. Bu itıöarla mUmkün 
olduğu kadar onunla karşılaşmamak is
liyor, saray muhafız kumandanının ken
di hakkında sakit kalması endişesini 

bUsbütiln artırıyordu. 

-Bh'MEDi-

Uzak şarkta 
tehlikeli bir 

vaziyet çok 
safhada 

- BAŞT ARAFI 1 tNCI SAYFADA - protestoyu yapacak devlet te 
Fransa değildir.> 

yalnız 

hırpalayabileeek vaziyettedirler. 
Çinde yapılan askeri harekAtın Ja

ponlar için hiç bir faydası olmıyan Han
yan adasının işgali ve Japonlann bura
ya mühim miktarda asker göndermeleri 
şimdiUk gizli tutulan bazı gayeleri istih
daf etmekte olsa gerektir. 

Londradan bildirildiğine göre lngiliz 
gazetcleri Hanyanın işgalinden endişe 

elmektedirler. «Taymis> gazetesi şu mü
taleatı serdediyor: Japon makamatıHan
yan ~ işgali hldisesinln hariçte 
fena tefsir edilmemesini ve askeri bir 
zaruret icabı olduğunun takdir edilme-
sini arzu eder gıöi görünürken hariciye 
nezaretinin mümessilleri istikbale ait su
nllcre kaçamaklı cevap vermektedirler. 
Bu hldise, Fransa ve Ingiltereyi alaka
sız bırakamaz. Mesele, Paris ve Londra 
arasında et?Jfiyle tetk.ı1t edilmektedir. 

Fransız gazeteleri Hanyanın Japonlar 
tarafından işgalini ehemmiyetle İnevzu
ubabs ediyorlar. Eski bahriye nazın B. 
Piyetri cJür> gazetesinde şu mütaleatı 

<Jurnal> da Sen Bris şunları yazıyor: 
cGerek Fransaya, gerek lngiltereye bü
yük bir teyakkuzla hareket zamanı gel
miştir. Hongkonga bakim olan Ingilte-

re de bu işgal hadisesinde Fransa kadar 
alakadardır. Inglliz - Fransız tesanüdü, 
Japon emperyalizminin inkişaf göster
diği Uzak şark kadar, hiç bir yerde göze 
çarpmamaktadır.> 

cLiberte> gazetesine göre, mesul Ja
pon mehafilinin az ço1c kapalı imalann
dan sonra, Japonlar nihayet bir emri va
ki yapmışlardır. Fakat Fransa bu emri 
vaki.in ~ısında seyirci kalamaı.. 

c:ÖVr> gazetesinde Cenevyev Tabuis 
diyor ki: Hanyanm ~gali açık olarak 

Minorka adasının işgali hMisesine bir 
mukabele teşkil etmekte, daha doğrusu 

Roma - Berlin - Tokya müsellesinin de
molaasiler aleyhindeki projelerinin bir 
tatbiki olarak tezahür eylemektedir. 

---=---
Hırvat meselesi 

- Ruslar oark cephesinde ümit edil-
misal sorayım: 

diği gibi kuvvetli değillerdir. Fakat garp 
- Gece yatmazdım evvel yüzünüze cephesinde derhal harekete geçmiş 750 

Pnşn bu memnuniyet haberini alınc• 

gayet tabii olarak 11evindi ve büyük biı 
cesaretle ileriye atılmağa "arar verdi. 

krem sürmelisiniz). 
asker vardır. Ancnk askerlerin manevi kuvvetil'lı 

Hiç ehemmiyetsiz görünen bu sual çok Bu sözler iyiydi. Muvafıkb ... Fakat arttırmak da lazımdı. Gelen haberi as· 
mühimdir. Bu sualin nile saadeti üzerin- f k. k l · · '-" paşanın o tara ta ı as er erınm yeıı;;unu kerlere de yaydı ve ynnındakilcre: 
de bile tesiri vardır. fak b. fr il 25 k d ·· ek u ır mü eze · e as er en mur · _ işte görüyorsunuz ya .. . diye söze 

Bu sahrlarda kaydettiğim basit tavsi- kepti. Yani aşağı yukan 30 kişi kadardı. başladı. Basmacılar bir nvuç miktard11 
ycleri yerin~getirirseniz bu meseleyi esa- Demek 30 kişiye mukabil 750 kişi .. . iken kızıl Rusları geriye pfuıkürttüler 
sından halletmiş olacaksınız. Bu haber ve bu vaziyet akıllan durdura- lnşnllnh biz bunları mahvedeceğiz. Esa 

Bütün bu çqit çeşit mikropların toz- cak kadar feci idi. Fakat henüz hakikat sen bu bizim ilk oyunumuzdur. Dnha on 
lann, pudranın, kremin, boyanın uzvi ve olduğu muhakkak değildi. lara öyle cevap vereceğiz ki ... 

kimyevi tesirleri altında kalan yüzün ak- Paşa derhal bu havadisin tahkiki için 

1 

Enver paşa çok cesur bir askerdi 
faJD esaslı bir temizliğe ihtiyacı vardır. müfrezeye posta gönderdi Müfreze kar• ölümden kolay kolay korkmazdı. He 
Bunun içı"n ba· çoL kadınlar -L--- yuz-_ şumdaki lcUTVetin günden güne arttığı- .1 •1 ·ıAh .. d•V• . .. le V( s; ~ veaı e ı e sı a ına guven ıgını soy r 
lerini sabunla yıkamağa tercih ederler; nm farkında idi. bilh.al!Ba askerlerin arasında keudisini11 
bu aadece bir itiyat meselesidir. Ciddi l.Akin coğrafi vaziyet itibariyle müf- hakimiyetini bilfiil göstermek için taban· 
fayduı olan bir feY değildir. reze tamamiyle araziye hlkimdi. Kar- cuını çıkarır ve havada uçan kuşlara ate' 

U-L... ıısındaJcilcrin Jmnıldamasına imkln yok ederek onları yere düı:türürdü • ....... ,.ajı men bir malıl6lle, yahut da .b. d. y 

gı ıy •. . oı 
mutat kold kremle yüzünüzde en son bo- En . . •• BiTME -

• 1 · · bil ·ı· . B . . mahlA' ver papya bu haber gclınce hır ta-
ya az erını e aı ınız. unun IÇln we fta · f ld F · 
b n1 b

. 1c kull ra n genıf ne ea a ı . akat dığer taraf-
atı mı§ ır pamu parçaaı anınız, d. d dald ç·· L" b le tan en lfeye e ı. uns;u u aa er-

yüzünüzü kremle siliyoraan.ız o vakit bir lerin oradaki dayanması niha7et bir kaç 
pamuk parçası üzerine biraz krem koy- günlük mesele olabilirdi. Onlann cep· 
duktan sonra bu pamuğu ılık suya batı• hane, erzak vaziyetlerini temin etmek 

nnız. Ve yüzünüzü bununla siliniz. Göz- meselesi vardı. Bunlar için elde mevcut 
kapaklannm, dudakların üzerine hafif askerleri d.e sağa sola göndermek lizım
bir tabaka vazelin sürünüz. Sonra yumu- dı. Bu takdirde kendi vaziyeti de mÜŞ· 

tak bir bezle yüzünüzü siliniz... Bu suretle küllcşecekti. 
krem yüzünüz tarafından içilmiş ola
cak, yüzünüz parlamıyacak, fakat deriniz 
yumuşaklı~nı mahafaza edecektir. 

Saçlara gelince: Saçları gündüzün bü
tün tozlanndan kurtarmak için munta
zam hareketlerle fırçalamak lazımdır. 

Sonra saçların gece serbest kalması gart
tır. Onun için gece saçlan örmek. sıkmak 
zararlıdır. 

Eğer gündüz bir fampuvan yapmışsa
nız. eğer saçlarınız ywnuşaksa gece yas
tıkların harareti ondülasyonunuzu bozar. 
Bu vaziyette baeınıza bir file geçirmek 
faydalıdır. 

Her ne olurıa ol.un bu cepheyi tak
viye etmek ve yemeklerini, cephaneleri
ni göndermek icap ediyordu. 

Buraya gönderilen askerler Allah& 11-

ğınarak yola çıktılar. Çünkil yanlarında 
bol cephane, bol yiyecc.k vardL Fakat 
kendi silahlan ile kendilerini koruyacak 
vaziyette değillerdi. 

Dört kişi 2 5 kişiye ait yiyecek ve cep
haneyi nasıl götürür). 

Askerler Enver paşanın emriyle yap
tıkları bu işi büyüle bir neşe içinde başa
nyorlardı. Bundan çok memnundular. 
Zira Kızıl Rusların haklarından gelecek
lere yardım ediyorlardı. 

Dilsizler 
• Cemiyeti reısı 

Mebusluğa namzetliği" 
nin konulmasını istiyor 

Anka ra - Teftiş heyetleri yurdun Jıel 
tarafında hazırlanan seçim defterleri üze· 
rinde tetkiklerine devam etmektedirler. 

Ankara ve Malatyanm ıimdikindel' 

birer mebus fazla çıltanlaeağı anlaşı.1-
mıştır. 

Şehrimizdeki tefti§ heyeti de çalqnı• 
lanna devam etmektedir. Tetkikleri bİ 
ten defterler yerlerine gönderilmektedir 

Diğer taraftan mebusluğa namzetliğiııl 
i.stiycn bir çok kişi Cümhuriyet halk par· 
tisine müracaat etmektedirler. öğrendi 
ğimne göre Dilsiz Cemiyeti reisi SüleY 
man Sırn da bu hususta bir istids ile .,.r· Yatmadan evvel bir iki jimnastik ha-

reketi de yaparsanız faydalı olur. Bazı işte bu askerler gittikten sonra Enver tiye müracaat etmi~ ve 20 bin dilaiz oıa 

serdediyor: L-d l b L _ lı: ti . L _ L 1 . paşanın karşmndaki K1Z11 Rusların da mına namzetliğini koymak istediğini bit ... ın ar u nare e erı aamuı eyın yap- •V• 

cBu adayı ;,.gal içın· Japonlar tarafın- - BAŞTARAFI l &Net SAYFADA - ~ _!'\_ • yavaı yavaş harekete geçtıgı ve paşanın dirmiştir. 
""l ma., tcrcw eder. Fakat gece hareketlerı k !'iL .. f d b I S 1 c- k d 1 ı c 

dan ileri sürülen sebepler hiç bir suret- d • --L arargiLllına uç saat mcsa e e u unan ü eyman • .,ırrı en isiy e görü~en er 
aıma -.nah. hareJıCetlerine tercih edilir. b" k'" d v ·ı l d''-' · h- L • eldi 1 1 k d 

le mukni değildir. Japon mahfilleri ta- lann derhal memuriyetlerine iade- Bilhassa .. h L • • • ır oye ogru ı ere ııuerı aoerı g · şun arı an atma ta ır: 
şu uç arc&et JÇm. B h be le "h. d. Ç" k'' b. · 

rafından yapılan beyanatta, askeri za - sini emretmiştir. u a r ço mu ım ı. un u ırı • - MC"Cliste halkın birçok bakımların 

tl kalk - kdi d d nhli Birl ... ..:t.. muhnl-Let yenı· hı.''-um·· et- Birinci hareket. - Baııınızı dik tutu- şarktan, diğeri garptan yapJan hareketler dan ihtiyacını müdafaa ve tetkik ~decı:i rure er tıgı ta r e, a anın l - "11"" eı ~ nuz il . d v • ..v d v •V• . ı; 
ye edilmesinin mümkün olduğu kaydı çe takip edilecek olan politikanın · erıye ogru ve gogse ogru ıgınız. yavaş dahi olsa üçüncü bir koldan orta- mütahassıs mebuslar bulunur. Mese 
vardır. Japon bahriye mümessilinin bu ana hatlarında kendilerini tatmin Sonra eski -vaziyete getiriniz (bq defa) dan doğru ilerliyorlardı. doktorlardan, avukatlardan köylülerdeıı 
sözlerini kaydetmekle iktifa edeı'iz. Şu edecek şekilde inkişaf edeceğini ümit ikinci hareket. - Bôyun adaleleri- Enver papnın yanında mühim rnik- olduğu gibi memleketimi.7deki 20 bin Clil· 
ciheU de unutmruna'k l3z.ınıdır ki Japon etmektedir. Bükümet Hırvat ıne- nin yumuşaklığı için bnşı tabit vaziyette tarda asker yoktu.. Kendisi de geriye sizin dertlerini ve onların ihtiyaçlarıl1i 
hareketinden Almanya ve Italya önce- selesinin halli suretiyle Yugoslavyn tutunuz. Yumruğunuzu çeneniz.in altına doğru çeltilcmczdi. Bu takdirde müfre- kendi içlerinden olmıyan bir kimse nasl' 
den haberdar edildikleri halde asıl ala- vahdetinin en kuv'lo·ctli şekle ifroğı- koyunuz. Ve başınızı geriye iğiniz. (beş zeyi de esarete terketmİ§ olacaktL anlar ve müdafaa eder) işte ben de dil 
kadar olan Fransaya hiç bir haber veril- na büyük ehemmiyet vermektedir.. defa) Pap her ne bahaaına olursa olsun bu- sizliğin mütahassısıyıml Onların cemiye 
memiştir. Bu husustaki gayretler bizzat baş- Oc;.iincü hareket. - Başınızı nöbetle rada dayanmak mukavemet etmek ve reisi olmaklığım da bunu göıılermcz rni~ 

cTokyo hükümeti nezdinde şiddetli vekil Zvetkoviç tarafından idnre sağ \ ' C sol omuzlnnnı1.ın üzerine yatırıp bu suretle Rualara da kendİIİni ağır sat- Seçilirsem mecliste onlann dertlerini. i.b· 
bir protesto yapılacağı muhakkaktır.Bu olunmaktadır. kaldırınız. ( 1 O defa) mak iatiyorda. Çünkü bwunduğu mınta- tiyaçlarını hen müdafaa edeceğim.> 

· ı m Tarihin Gizli Cemiyetleri 
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nu t.nyinde hiç bir veçhle mümkün ola- katledilmiştir.> saade venniyecek:ler, maznunlar üzerin- ret olan muhafızlarını bir: tabur hallıt~ 
maz! Bundan sonra engizitörler Ro~dan, de en kilçük bir kibt, bir kalem veya koymuştur. Ferdinand ile IzabellanJll 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika : 18 Nakleden : F: Ş. B. 

Bu hadisede de halk, memnun olacağı papadan yeni saWıiyet ve imtiyaılar el- para kalıxumna bilhassa dikkat edecek- verdikleri yeni imtiyazlar. Torkemada" 
ve suikastçıları arkalıyacağı yerde, or- de etmişlerdir. Bunlar arasında engizis- &erdir. yı ve aynı zamanda engiı:itörleri ~ 
tada katiller aleyhinde söylenıncğc ve yon mahkemesine bağlı bir de noterlik Torkemada, emsalsiz zalimliği ve vah- kuvvetlendinnişür. Torkemadanın ırıu· 
hatta bazı isimler ileri sürerek küfür ve kurulmuş ve bu noterler: Mahldlmlarm şeü hasebiyle halkın bakild bir nefret .hafız taburundan başka, şehir ve kasa1-' 
tel'in başlaffil§tır. Bir kısun halk ta söy- mallarını müsadere, icabına göre başka-' ve kinine hedef olmuş, bu yüzden de larda faaliyette bulunan her engiT.itörilJ 
lenen jsimlerin evlerine kütle halinde lanna satarak parasını almak, menkul hiç bir yerde rahat ve sakin oturamaz de kırkı piyade ve onu atlı olmak ~ 
hücum etmişler ve eğer aradıklarını bul- mallarını zapt ve gayri menkul :malların bir hale gelmiştir. Her yerde suikast teh- r e ellişer muhafızı vardı. 
muş olsalardı, bunları parçalamağa bile icarını toplamak hakkına malik olm~ ditl~le karşılaşmış ve bir in bile ra- ŞLL son vaziyet, engizisyonun kendisi· 
teşebbüs etmişlerdir. Halkın galeyanı lardır. Bu noterler, bu müsadereler ve hat yilzü görmemiştir. O kadar lti, ye- ne mahsus, ordusu olduğunu g&tcmıe1'· 

Bu suika.!lt haberi çabuk şuyu bulmuş 1 Engizitör Arbuez bu darbe üzerine tehlikeli bir şekil aldığı için, fena neti- saire şekillerle elde edilen paralarla en- ni bir mesele veya dava için harekete tedir ki bu ordunun masraflannı d 
bunun için de Piyer Arboez sıkı bir mu· mermerler üzerine ölü gibi düşmüştür. celeriıı önüne geçmek lüzumu hissedil - gizitörlerin maaş ve sair para ihtiyaçla- mecbur kaldığı zaman, elli ~lik bir zisyon kendi ha7.inesinden vermek rneO' 
hafaza altına alınmış, fakat nedense ma- Suikutçı.lar, engizitörün tamamiyle llllf ve genç Arşevek Alfons ata binerek nnı temin ederlerdi. Bundan bir müd- muhafız müfrez.esinin ortasında ikamet- buriyet.iııde idi. 
lum olan suikastçılardan hiç birisinin ölüp ölmediğini tahkik etmeden firara mahalle, mahalle gezmiş ve bu cinayetin det sonra, 1«8 de Torkemada zan ve gAhmdan çıkarılmıştır. Halbuki bu inzi... Bu da, cngiwyonun bulunduğu nıeff" 
tevkifi cihetine gidilmemiştir. Engizitör, kalJoJnll§lardır. Halbuki Piyer Arbuez faillerinin mutlaka elde edilerek en ağır şüphe altında bulunanlarm muayyen bat tedbirleri ancak malfun tehlike ve leket başına ne kadar büyük bir bell ol· 
ihtiyat ohnak üzere elbisesi ve başlığı bu iki kılmç darbesine rağmen ölmiq cezalara çarptırılacağını temine mec- bir para cezası veımelerini em:retmq ve taarruz ihtimallerine brşı idi. Göze gö- duğunu göstermektedir. Çünkll en~ 
altına zırhlı elbise ve başlık gcym.iştir. idi. bur kalmıştır! bu suretle engizisyon cemiyeti hazin~ rünınez düşman veya tehditlere kaqı yonun varidatı, halkın }>itfası idi. &ı; 

1485 senesi Eyl'1lünün on beşinci ak- Papalar Jr.otmutbu' ve engizitörü kan- Papalar, her §eyden evvel. makt\ı.l nin malt müt}tüllbriı hafifi.etmek hte- ittihaz edilen tedbirler başka ve pek çok- zlsyon maliyesi ne kadar zayıflarsa, el' 
şamı, engizitör Arboez, kiliseye girmiş lar içinde engizisyon merkezine kadar ve zalim engizitör Arbuezin ölUsi.l etra- miftir. tu. Fakat bu zalim adam, zehir1emnemek. gizisyonun kudurganlılt ve zulihnleri J# 
ve bir direğin dibinde diz çBkmUş ve lba- gı6tOımiif1er ve Arbuez burada ancak fmda fnkalade teahtlnrt yapmıflar, na- Torkemada, kan içmekten bılanıyan için üzerinde bir nevi boynuz, yani ef- o kadar artardı! 
dete dalmıştır. Bu sırada Jan d'&pe- iki sin IOl1J'a c:uımı azraile teslim ~ mına abideyi aıuhnıaık kadar bti7tık ve babı bir adam ııfatiyle Mr memurun sanevt tek bo,nuzlu et boiıuzu tafırdı. Bu muhafızlardan başka, Ispanyaci' 
rendro, arkasından Vida! d'Uraruo ile mlftir. muhtepm bir mezar kurmuşlar, meza- engizisyon işleri etrafında görüp ve duy- Englzbyonun ~ istibdat ve re - 1490 seneluine doğru Hennandad ~ 
Jan d'Abadiya geldiği halde engizitöre Sw1castçılar bu harekeli, halk tara- rııı taşına da şu cilmleyi haldtetü~ duldamu hiç bir kimseye söylememe- zaletleıinl idarneye mahsua bir vasıta K.rüçyata adlı iki engizisyon teşek1tt11 
yakl~, kılıncıru çekerek sol koluna fmcbm ~ ~ ve arkalanacağı lerdir: leri için yemin etmesi hakkmcla da bir olmdma ra!men, Torkemadarun zulöm daha vardı! 
mlitlıi§ bir darbe indinn~. ümidiyle yapm1flardır. Fakat bu gibi cEy geçici, dur! Burada, Ptyer d•,Ar. emir çıkarmıştır. Bu emirname, Tor- ve vahşetleri hakkındaki §tk.tyetlerin Gardüna adlı gizli cemiyette~ 

Bu darbeden dolayı pşmnt§ olan en-~ hallan himiyatma daym- buezin öWtiriicil Hd yara aldJla yerlerde kemadanın tam bir ~etle zulhı ya- pek çok ohnası, papalık makamını bile s'°a nkaabatillğ~ faenkat, h::
12 

cemlardaiyne,t ·~ydut ~ 
gizitör hemen yüzü geri ~ ve kaç- mak kadar Ublikeli bir şey yoktur. bulunuyorsun! Mukadde. papalık. t.n- pılmuı için çıkanlmıf ve bunun muci- endi§eye d°"1rmlif ve zalim Torkema- en. na 

malt istemiftir. Fakat Vida! d'Uramo da HAik, hiU.ewe korlm ile böyle vahlarda fDadan kendisine verilen ytıbek engi- hince memurlar hiç bir pkiyet dinle - da, kendiaini mOdafaa için Uç defa Ro- ~ir medeni haklardan mahrum ~ 
daha miHhq bir kıhnç darbesiyle engl- m b~ 8llıllakabislii yapmaktm çe- zltörlU.k vazifesinde g\."-=terdiği fevkaı&- miyecekler, nıamanllırla YUife haricin- maya murahhas göndermeğe mecbur !erden mürekkepti. Bu cemiyet ve 

w ele lllUDualnla Mr 411, sade engi.dsyooun değil, iatikd 
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J\.lnınıın 1 
Kara Yazısı 

Bayan ''Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç Yıldız 
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Napoleon demişti ki: 
Mısır' a hikim olan 

dünyaya hikim olur! 
lngiltere, Fransa bu sözü unutmadılar 

itaba §İmdiye kadar ki taleplerin.in nın ne kadar hafif esaslara dayandıitnı 
vasfım ve delillerini ancak matbuatı va- anlatmııtır. 

srtaıriyle tanıbr. Sü•en kanalmm idaresi Tarih itibariyle ne kadar gerilere gİ· 
ve kontrolü, bu talepler arasında ısrarla dersek ııidelim. italyan matbuatuun Ki
yer almaktadır. diasının hiç bir zaman doğru olmadığını 

:ms --=-- == 

Havva 
Kızları 

Yeni A•ırın biiyük tetkik anketi 
-35-

Ben şeytandan korkmam 
Itnlyanın bu istekleri tarihi sebepler görüyoruz. 

ve iktısadi lüzumlara dayanır. ltalyan Süven bnalı bir Fransız eseridir. Onlar 
gazeteleri, kanalın açılması fikrinin, ilk Sermayesi de hemen hemen münhallll'an 
defa F..ransızlardan Ferdinand dö Lessep-' fransız ve mısır sermayesinden ibarettir. 
se ait olduğunu kuvvetle inkar ediyorlar. l 8S6 de. milletler arası Süveyş kanalı 
Kanalın açılma fikrinin, Fransızlardan ev- kumpanyası tesis edilirken, Ferdinand 
vel Leo Negrilli adında bir ltalyana ait Lesspes 200 milyon altın frank toplıya
olduğunu ilan ediyorlar. bilmek için yirmi memleket çağırdı. O 

isterlerse benim vücuduma 
girsinler razıyım .. Fakat yaptığınız 
ayini mutlaka öğrenmek istiyorum .. 

Daha on dördüncü LUi zamanında Sa- zaman ltalya, bir milyon franktan biraz - Evet, :zannederim inanıyorsun ki Güldüm. 

vary tarahndan krala müracaat edilerek, fazla para ile kaydoldu. Halbuki Fransa, ben hakikaten aeniıı için iyi bir adamım 1. Çünkü Pohuanın (Mabata) dediği ö 
doğru bir yol bulunması teklif edilmişti. kendisinden 40 milyon frank istendiği Sana hiç bir fenalık da yapmadım ve yap- bür dünya idi. Pohua öleceğime o kadaı 
Bu doğru yol bilahare Ferdinand dö Les- halde 0 , 103 milyon frank verdi. mıyacağıml .. . Hatta sana, bana verdiğin İnanıyordu ki, kendisine bir zarar gelme· 
seps zamanında tahakkuk etmiştir. ı ltalyanm ıikayet ettiği kanal tarifesi- ca~ı~~- ~a g~ri verec~~iml.. Yani senin mesi için Mahatada dahi hakkında doğ. 

Napolyonun Mısır seferi ilim için mü- ne gelince. 1656 da tespit edilen tari- esırlıgını gen verccegımt... ru şehadet etmemi istiyordu. 
him neticeler meydana çıkarmıştır. Çün- feye nazaran, bugün yüzde 50 düşüktür. Pohua hayretle ve büyük bir se" inçle Birdenbire gayet ciddi bir sesle cevap 
kü Napolyonun yanında bir sürü alim Shipping \Vorld ismindeki ingiliz ga- ellerime kapanıp öpmeğe baıılodı: verdim. 
bulunmakta idi. N polyon, Kızıldenizle, zetcsi, ltalyan matbuab tarafından tek- - Oh 1... Mau !.. Sen bir Hindistan - Yemin ediyorum, Pohua 1 .. Mahata. 
Ak,ienizi birleştirmekle istifade edeceği- lif edilen ıslahab işaret ederek: cevizi (ılizi kadar mübarek.sin!.. da da senin sırnnı söylemediğini söyli· 
ni dü,ünerek mühendis Löperden tetkik- cltalyan matbuab, halledilecek mcae• Dedi. yeceğim 1 .. 
lerde bulunmasını, ve tesviye etmC!ini lekr bulup çıkardı.> Demiştir. Ben Pohuanın tekrar kazandığım bu Pohua sonra beni tepeden tırnağa ka· 
emretmi~tir. Fakat mühendis, yaptığı Bir çok gazeteler meselenin aitratejik minnettarlığından istifade ederek gayet dar süzdü: 
tetkiklerde, Kızıldcnizle Akdeniz arasın- istifadelerini hatulatmılktadır. Lüsyen tatlı bir ıı~le: - Yalnız, dedi, oraya gitmek için te· 
da 9 metre bir seviye farkı olmu§tur. Romiye §U fikirdedir: 1 - Evet, Pohua .. . dedim. Ananeleri- miz olmalısın Mahul.. 

· .. ff -1.h Halbuki hakikatte arad-'-ı' -vıv·. e c_ 1ı.__ _Kanal kumpan-•• konseym' de, niz mucibinc.e bana .. b.orçlu olduğun ca.- - Temiz mi? .. Temiz olmak için ne Otelci Rum kadını bana ne ia- götiitrmıcz aure e uıo.... • aa -- rll ~ _,_ 

tediğimi bile •armadan: -Dahal barodan çılrınız. Ben hi99edilecek derecede bile değildi. ltalyan idarecileri bulunmua biç bir feY runı aaoa gen vereeegunl. Buna mukabil yapmak lazım? .. 
B 

aizin zannettiğiniz lıaclınlardan 163Z 'de Wtenderiye ltomoloaluğuna deiiftirmiyecelttir. Maele. prki Akdeniz de senden sımnı bana ııöyleıneni iatiyo- - Cüzelleomekl.. 
- ayurun.. F d d dir -'- 1 K hk h 1 ld 
D d .R d ıı..· ı.. J vil• er inand dö ı..e..c ..... tavin edildi. Fer- banumda eniz muvazeneei ·.Bu ne.· nım ... a a aya gü üm. e i. vnüm... üştii. Rı Rat mer- ueg ını.. - ., -

diven ~ıktılr. Büyükçe bir odaya DeJiın.. Ouriıne f'IUanmaJı i.- dinand, evvelki mühendiain lıatıralamu tai nazardan. tayyare üıılerinin yakınlığı Pohua tekrar ellerime sarıld,. Gözle- - Biz beyazlarda erkekler allık pud 
girdik. teJi. Elinden lnatuldıım.. Aoazun ve ilmi tetkiklerini okudu. Bu işle eon de- ve çokluğu ile ltalyanın istifadesi belli- rinden Y"flar akmıya baılamıttı. ra sürmeyiz! .. 

Güzel bir oda .. Ortada geni' ~ıktığı luular baiudım. Kapıya rece alakadar olmıya bqladL Ferdinand, dir. - Yalnız. diye ilave ettim, bu aım _ öy:le değil Maul.. 
bir kmyola oardı. Duvar kenmı. lıof:tum. Kapıyı lıilillemifli. Yam- Mmr hidm Mehmet Ali pqa ile oğlu SünYt kanalından yapılan muvaaala ben kendim öğn:neceğimt ... Cezasına _ Ya) 
na köıeleme bir ıezlong konmuı. rakl.adun. Tekmeledim .. Otel aa- Prens Sait paşadan, eski kanal hesapla- ve im'batlarda bir emniyet ve sağlamlık kendim çekmeye razıyım! 
Bir kenmda bir mıua ve masanın laibi R•na /tadını lıapın111 önüne nrun tekrar tahkiki müsaadttini aldı. olmuadtr ki. lngiltereye nihayet rJisti- Pohua hararetle yüzüme bakıyordu. 
biraz uzağında bir lavabo vardı. ~elmİf : 184! den 1647 8e.Oesİn• kadar bir çok ne ve Maverayierdüne yerlqtirmiştir. in- -Evet .. Senden 90nruyacağunl Ken-
l~eriai 1o,ıu. Pençereler, yandaki - Kala .• Sua .. Otelimi hapata- mühendi~l~r tesviye ile uğra§tılar. Bunlar giliz siyasetinin görüşü iki katlıdır. diın öirencceğiml .. Sen bana söylemi-
evin veya apartımanın yangın du- zakaın .• Bre Süliman .. Bu uğurau- arasında Leo Negrelli de vardL Ha<ldiza- lcabederse, geniı Tih çölü vaa,taııiyle yccebin. merak etmel .. 
varına bakıyordu. zu nereden getirdin.. tında Negrelli İtalyan değil avusturyalı- Sünyt kanalını ve Mwrı kapatmak, yi- Pohua daha ziyade ha~etle: 

Otelci kadın: Diyordu. Gazetelerde randevü dır. Bu mühendisler Löperin yaptığı he- ne icabedenıc, yani kanaldan geçmek inı- - Pelci. Mau. naad öğrenecek.in) .. 
_ Bu oda çolı salı.indir .. Hiç evlerinin, randevacaluk yapan saplan tamamen hatala buldular. kinı kalmazsa, Hindistan İmparatorluk Seytanlar .. 

bir gürültü duyulmo.z. otellerin polis tarafından sık sık Lesscps bu yeni hesaplan esas tutarak hava ve kara yollannı açmıştır. Pohuanın derhal sözünü kestim: 
Dedi. T eıekkiir ederim, dedim, kapatıldıklarını okar fakat bura- 1854 de Mısıra tekrar geldi. O zaman 1914 - 1918 barbı lngı1tcrcye göster- - Şeytanlar benim vücudwna girsin, 

gitti. Hapishanede kaldığım müd- larının naııl yerler olduğunu ta- Mısır hidivi Sait paşa idi. Lcsscps, Sait miştir ki, bu deniz yolu, "kendi devlet ben razıyımt.. Sen bana bir §eY ııöylemi· 
detçe yumu,ak yatcğa vücudum bii bilmndiın. Anlallun Jıi ben bu pııpya, mütek&itken dikkatle hazırladığı adamlanndan daha çok ihtirama deler. yccelcainl .. Fakat. .. 
laanet kalmıftı. Kalamın içinde batalıhanelerden, namuı tuzakla- kanal projelerini takdim etti. Nihayet 5 Çünkü bu yolun kıymetini daha eYVel Pohua ya;tlı gözleriyle gülümsiyerek 
bir boılak duyuyordum. Ba bof. rmdan biriıte lıenıli ayağımla ta- .Subat 1856 da ltanalm inıtiyazı imzalan- anlayan ve dÜfilnen olmamlfb. Cemal pa- hayretle yüzüme balnyordu: 

- Bu elbiseyle olmazl.. 
- Ben de sizin lcıyaf ctiııize girerim 

Orada gece buluşmuyor musunuz>. 

- Eveti.. Her on beş günde ay hat 
tığı zaman! .. 

-BtnlEDt-

Mısırda bir nazi 
propaganda mer
kezi mi çalışıyor ? 

lalı .ade kafamda değil, bütün ru- tulmıqtıun. Di.nlsmeJim. Ouri - dı. pnın eeaurca yapbiı kanal eeferi az da- - fakat> .. 
hamda da varJL · me gelen ,oförü kendimden uzak- Le.epain bu büyült tqebbüsünün kar- lıa mınaffak oluyordu. Kanalı o zaman Diye sordu. Yakın prktaki Frannz ve lngiliz mu 

Ne yapacaktım? hayalım ne ltıflırmağa çal1fıyor oe miitemadi- şısına bir çok güçlülcler çakmağa hafla- iki fırka lıintli. bir frrka Lankaşirli. yedi - Evet.. Falı:at beni aen yalnız oraya hibleri buralarda Alman propagandası· 
olact:Jıtı? yen de haylurıyordum. Nihayet dı. Hükümetler, insanlar ve tabiat hep İngiliz harp gemiai beHiyordu. Bu gemi- ayin yerine götürcccbinl.. Bir tc1 söyle- nın her gün biraz daha artmakta oldu 

Bunları daha eyi düşünmek için koridorda bir takım ayak ıeıl~ri ona lcarJt birlepnif gibi idi. Fakat Le. lerde 168 parça top vardı lci bunların 73 miyecebint.. Ben kendim göreceğim!. ğunu görmektedirler. • 
her şeyden evvel istirahat etmek- olJa. seps hepsine kal'fl koydu. her manii .,_ tanesi ağır toptu. F'evkalAde faıalamıı olan Pohua bir- Bu propagandalara merkez olarak Ka· 
liğim lazımdı. Derhal ıoyundam Dı,arıdan kalın bir •e•: tı . Muvaffak oldu. Hatta üçüncü Napol· lngiltere, Napolyonun .özünü unutma- denhire oturduğu iııkemleden hrladı: hire seçilmi~tir ve yalnız burada hu malt· 
ue yatağıma girdim. Hemen uyu- - Açın kapıyı.. yonun dostluğunu ve büyük yardımmı bi- mtttu: cMısıra hlkim olan, dünyaya bl- - Mauf .. ölümtnf., sadla her ay 3. 000 lngiliz lirasından faz-
mafUm.. Diye emretti. Şolör kapıyı aç _ le gördü. kim olur.> Diye bağırdı. la para sarfedilmektedir. 

Ne kadar .%an14ll aoma bilmiyo- tı. Kaqımda iinilormalı iki polia 17 Tqrinisani 1869 da. bir çok av• lngiltere Hayfada kuvvetli bir üa w- - öleyim. Pohuaf.. Ben cezama ra- Mmr fıükümeti her ne kadar ıriyas1 
Tam, yüzümde sıcalı insan nelesi menıma ıöriillft derin bir ne/n rupalı prenslerin buzuriyle. le~ Öje- cuda getirdi. Kıbnataki vuatalarla bura- zıyunf. Sen bana bir teY söyliyecek de- üniformalar giyı1meaini yasal: etmipc de 
ue inaan aolaiu laiaeJerek U)ICUI- ahlan. Tnadülen memurlar ote- ninin önünde bayram ilıtipmlan içinde sını kuvvetlendirdi. Hatti Mısırda bile ğilain yaf Sana net. bu karar, mahallt Almanları teşkilltla. 
dun. Gözlerimi açmamla beraber le gece kontrolüne geJnU,ler w: F erdinand dö ~ ile bidiv, kaıuılm hkenderiye donan...... için bir iıltinat - Hayır, ben bir fCY söylemem 1 nnı yapmaktan alakoymamaktadır~ 
yerimden fırlamam bir oldu. benim aaimi daymu,laı-.. kÜ§ad meruimini yaptılar. Kanal. 

0 
ta· noktam lıaline lfelirdi. MISlr buduchmu - Söyleme!.. Yalnız beni götürecek· Son zamanlarda Almanlann teşkilat 

Odamda.. yatağımın yanı ba • - Sa lıinuini%.. Baroda. ne rihte, aon derece İnkİfaf bulmut olan Ak- Libyaya ltarp o.....U- etti. sin 1. Ben kendim göreceğim 1 ölürsem şefi, kendi mensuplanna heyecanlı bir 
fında ve üz.erime eğilmif bir adam arıyor..,mu .. Bu adam kim? di. deniz ticaretine aPllUI oldu. Mmr, lngilterenin yardnnı ile. modem öleviın, zarar yokl hitabe neıretmiıtir. Bu beyanname üze-
varJı. ye aordular. Figaro gazete.inde L Romier, l 6 K&· bir havacdılt ltunıyor. 50,000 lcitilik or- Pohua Havana sigarasını derin nefes- rine bisikletli, motosikletli, otomobilli ve 

Bu adamı tanıdım .. Beni bu ole- Benim cevap vermeme yer bı- nunueYVel 1938 de. SüTen hnallnsn ta· du vficuda getiriyor. Hindistan yolu !erle ve bol dumanlarla çeke çeke ıaş- yayan birçolc kim9Cle'I', Kahire eivanndıt 
le getiren ıolördü. Şaşkınlılıtan rakmadan ıolör ne de•e beğenir- rifelerinin tesbitinde kanalın itletilmeain- üzerinde bulunan Ca"hutinin müdafaumı kın bir halde dütünmeye daldı. Herhalde Maadide toplanmıslardır. 
'dilim tutulmu,tu. siniz. Beni memurlara gö.tererelt: de ve idare.inde. ftalyanlann iddialan- kuvvetlendirmek wretiyle biz de tıpkı kendiıııi sırn aöylemiyecciine ~benim Kahiredelti Alman sefareti propagan· 

Şoför: - Bu hadırrla geceyi beraber --::-=--:-:-~----------- lngilterenin planı dahilinde çallf17oruz. teklifimin kendisine hiç bir zaran olmı· dn fnliyetine azami yardımda bulunmak· 
- Korktun mu cicim .. korktun geçirmek icin mrıtalnk lıalm.,tılr. gibi i,lade allflnn blr serllilıle: Zaten bizi sıkıtbnyor. ltalya tehdit yacağını hesaplıttltğı muhakkaktı. tadır. Burada bir ç.ok mütercimler, Al· 

mu güzelim .. yabancı değil .. be • Buraya Beldi.Jr. Şimdi uercliğim - Giiriiltü idemez.. Jetliler. ediyor. Ba§ka türlü hareket etmiyelim. Netekim bir müddet diifündilktcn son- manyadaki parti merkezlerinin bütİİll 
nim.. parayı az görerek patırdı çıka1'l• Haydi karalıola .. Hemen gittim •• Eier hiç bir tecavüz fikrimiz yoltaa, ka- ra inci gibı parlıyan disleriyle gülümse- neşriyatını her gün arapça, fransızca v' 

Dı."e ve 1·m.enç bır' sırıtkanlık- '-'Or demez mi?. Mantomu tuna · ,3• H -........ ld " ha'-' d f d" .,, o· _ " •a geçıruun.. ep --...,. 0 ugumuz ~anmız an era- ı: İngilizceye tercüme ile me,gul olurlar 
la a,.tıg"ı ag"zından pi• upirlo ko - - Hayır .. hayır .• yalan aöyli- baaber oteld ._ L .__ L t tm w d it . b' h ld p k' M ;ı- en ~ı~hR ve RUTORO- P e emege e arar vermıo tr a e- - e ı , aut .. Götürürüm! .. dedi. Son zamanlarda bu teşkilatın prk U 
kuftl saçıyordu. Kendimi çabuk yor.. la gittilı. yiz. Fakat Mahatada benim sana bir şey söy- tibi Ciddeye Ric:lerek orada Suudi Ara 
tr-.1,.,ı,"" · u .. 'f'n maksadı şiiDhe Di\•e ba0ırtlım. Memurlar. h•t RITMrnı Le F=---.-.ı ı ,-. - r , t!JY- •---an rmedii{imi sövliyeceksin 1.. bistanda yapılacak propaganda için tef 
1E!!::: --- ı 

//T. '//.777////7'/.:Y:U:.. r;ryrr. V:(,j(~'.TY.,717'/7.iif.Z-~;c;r.:zil!i'A için kulübemize davet etmekten bizfkim ~ if yapm11 ol-;:;rsunuz. .. --==s 1~ m.leiine ne bdar ela ba,..11- Wt imlc&nlann1 incelemiştir. 

D E M 1 R M A S K E meneder. Bu müddet zarfında da dostu• - Dü~ündüğün teYe bale... Günahı- nm ... Ne slzel bir mulek defil mi) Alman istihbarat ajansında Cidctede 

Büyük tarihi ve macera 
-86-

ron1an1 

muz Rozarj d.,.nda 111rtüıtü yola yata- mrzı çıkartacak papaz yanımtz da olmıya- Rozuj cnap verdi: bir ..a. 11Ç111UJlardu. 
rak. biç bir zaman &'İtmesi nasip olını- cak mı) - Clbelliif'vuiyete ve aamau 1ıöre Geçenlerde hava poel'•sile göndorilos 
yacak -L....n--._ü d Öyl Hani '- -- d ı_ bir poeta pgeti üzerinde çmkan ihtilaf, ao...,-uu seyre er.. - e ama... uen e ıı;endim- deiilir ... 

- Vay kuyruiu kopua ••• Şimdi daha den pelt emin delilim. Papazlar hem Berutdaki Fransız aUmrilk memarlanna 
iyi anlıyorum. Gel ..• gel Miatufle de seni korkak hem de l'eveze olurlar. Eier hu ...ı....,_ Böyle aöylemeyiniz. Sillhıorluk Baidadtaki Franem. lqilia Ye :vahadt 
k lda u.ima mütgul bir meslektir. Şapltaauu aleyhtan propagandanın Kahiredeltl AJ. 
uca yayan •.• Kollanmm arasında 11- papaz ae.ini biraz fazla yültaeltecck olur- .. • hir L:--:.. it 1 
kayım .. Vakıa henüz benim kadar liya- sa onu derhal cennete, lsanm yanına :101- yana ecaut. •rt ata unuu;,. ı mcını man propasanda merkezinden idare edil 
katli olmadın ama ... Yine bana llydr. laıaakta tereddüt etmem... c;eltmit. 'Ye dGpnan hatlanna atdnut c:en· diiini anlat1m1tar. 
bir arlı:adat vaziyetine airdin bravo Mis- - Baimnazaa ... ) glveırlen ne bclar çok 11Pte ederim Bu ~ propagandadan bafka biı 

- Ve siz demek bu küçük noktaları _ Tabii •. Dedi ve bizim gibi vicdan- ufl f hil..m ... Barutu, kan k--. ... ölümü takım ajulu vwtuiyle öteki türlü pro-
"r... k . . nsanlar t e e endi... - O zam __ _ı ·-L. 1 .... __ .__ Ne o&-cnme ıstıyorsunuz?.. lan pek te rahatta olmıyan i an .aaece onu. uı-- •pey- ietihkar ... Dmlllll' ne~ fe)'ler... paaandalar ela yapılmaktadır. 

E t · ah k t Biribirini ltucakJa.IJar ... Sonra birbi- Ptnber gibi mn .W L-l!.1---L " w:...ı:L • etl--.ı'-- ve... ayaklarına kadar gelen glın çı nr ıc.ı • • • ,.. b' --SULUUI& Te •azma ._7_ mez17 anur... Ydclm balan ve dl§llnda )'aftyar 
R , b fi d 1 d" 1 nnın kollarına guerelt, kulilbec:len çdt- ır tıkaç YUnnaltla iktifa ed . • - OzarJın u tara ar a niçin do· papazdan istifade etrn~ i ır er. . enm. - Muhterem peder ••• DuirlllU llZ ~- bu propagandanm yapılma• 

laşt.ığını tabii biliyorsunuz.. 1 - lıte ... Gördünüz ya patron .. · Ben ~=j :rol ~ena~~a geldiler. Mat 1e. Fa· Mi.tulle birden -tu. Bulunduklan ılillhto\ lllHelıeeiae iındlap etmit-.,._ içiıa aincir 8itemi> lculanmaktadırlar 
- Elbette... Hava almak için dola- size, benim kafamın içindeki projeyi da- rı.. :;0 un ılci tarahndaki lıeaJekleri yer yukeek bir tepe idi. Bu tepeye çıkan nız yaman Lir blawa olanluaaz... Bu tetki)lta mensup hCT aza, Bcdind~ 

§ıyor · ha e-..elden ketfettiiinizi söylemedim goste • yold~ iki kiti belirmi,ti. ı Papaz. elppemWa koı-u mainuane a- alcLiı kİbıp ve risaleleri dağıtmak üzen 
- Ve bava ala ala tA.. Kapusenlerin mi. .. Nual da bildiniz. Dağrusu çok ya• - Buıdardan bir taraltaltine eİz öbür Biri UZUn boplu. uzun bacaklı. pniş vadı. • aeaiı on qi ile ahbap olmap ve bun-

ınanastırına kadar da gidecek ... Tabil man adamnnız. taraftakine de ben sak.lanuun .•. Dedi. omuzlu diieri ondan luaa boylu, kırmızı _Şu kollara.. Şu papalara laabuL. lann iaimlerini mafevlclerlne bildirmeie 
bunu da biliyorsunuz.. Fan'bol. Miıtuflenin planını heoüz tim· -Mükemmel. .. Ve tam hinmıza ııe· auratlı ve koca aöbekli idi. dedi. Bilelim ile Wr ,..makta koca bir mecburdurlar. 

- Biliyorum ya... di anlıyordu. Göz ucu ile talebe.ini sü- lir gelmez .. • - itte ııeliyorlar patron. Hemen •le-~ ~ ..,. bilir mlJim. Bir elime bir Alman üniversitesinde okumuş mta1rl 
- Orada ne yapacak dersiniz." zerek: - Yerimizden çıkıp iMikbal nzife- lanalun. · · inime; ....nn... Blır •aratta bir adam\D ıençlerd• de Nazi propapndası yapbr· 
- Ne yapacak? •.• Manastırda ne ya- - Evet ... Evet... mizi ifa ederiz. Şapltamw çıkanr, kemali rılhakilta selenler Rozarjla Pinyerol Ullaılııııi daldma ..._ kopanr silM kopar- malt b ...... a iatifade edilmektedir, Bu 

pabilir? .. Papazlan görecek. Diye mınldandı. içinden de bu pllm nezaketle yan(anna yaldatmz. Ben, pa- mahkGmlerinin cünah çıltamc .. papaz• tefk;l&tıa ~eainde Hintlerin cMücade-
~ Ve tabii onlan gördükten sonra iç- yalnız tuvİp dejil. Arkaclaftnm bu bu- P11S efendi ile tôrilürüm... clı. Rozari takdirle arltada11nm kollanna leın:t w.nll eserinin arapça tercürneııi 

1-inden birini, bir günah Çlbrtıeıyı IUfUDu takdir ediyordu. - Ben Rozarj efendi ile... Papu. oldukç. söl>ekli bir weydi. Al- baktı. ucuz bir fiatla satıp c;ıkarılmıottr . 
.&.p. · Kaleye ltitürecek.. Bunu da bili- Mistufle aözüne devam etti: - Tamam.·· E.ier bağırırsa hemen laha ve secde ibadet kadar midesini de - Hakkınız var muhterem peder... Yalnıx araplann okum .. ı irin vücuda 
Yorsunuz. elbet.. - s: ........ - L aonra - -'-' ahb-'-aaıız öldürüraünüz. d B .-

il& ,,.., .cıı; C8IU a.u •ever i. u düz. bacalr.lan üzerinde ..U.- Dedi. imanm böyle kollan ve pazılan getirden bu tercümede <kendilerinin rna-
F ·bol, talebesinin bütüıı zekA11pı ve Rozarj, beraberinde papaz olduiu halde - ikisi de ayni heaap. na aallana Rozarjm yananda badi badi oluna elbette bu aöylediklerini yapar Te dunhaiunu duyan madun nidan ..:a..: ifa-

PfQ" 'n ..luıman :ı..d,.__..,,___,....,___u ..... ..ı,..-._L.h.lllmid,,jlalr.Lo..w!lanc...-...... ...J&....J~-_.._...__.Jlöıa......__..a.ıı.....;ı..;..-ı:......ı.....a;.-;.... __ ~..aı~1......--1L...--...r........--...___.i.L&_....a._._..._ __________ _._~--~--------~5•;,;;;,,;.ua .;;,,;;;~---.;io 



SAHIFE8 

Garaj Santral 
............ . 

Nasıl bir ihtiyaca cevap 
verebilecektir ? .. 

Gara; santralda belediye reisi i:ahat veriyor 

- 3 - GARAJ SANTRALDA 
Belediye tesislerini tetkik ederken Eyi hatırlıyorum .. 

bunların, muayyen bir inşaat planına is- Belediyenin beş senelik Iı.mir şehri 
tinat ettiklerini hatırda tutmak icap 1 imar programı, rakamlandırılmış olarak 
eder. Belediye riyasetinin, geçen meclis 1 meclise geldiği gün on dört milyon lira
devrcsinin son toplantılarında meclise 1 yı istilzam eden crakamlarm> nasıl te
gevkettiği on dört küsur milyon lirnlık min edileceği bir çok zevatı tereddüt ve 
dzmir şehri imar programı> arasında şüpheye düşürmüştü. Onların tereddüt
yer alan garaj santral binası, şehrin baş- lerine hak vermek.le beraber, her gün 
hca ihtiyaçlarından biri olarak ele alın- bu program içinde yer alan yeni bir mü
mıştı. cssesenin yükseldiğini gözlerimizle gö-

~elıir garajı nedir ve nasıl bir ihtiya- rüyoruz. 
ra ceı·ap verecektir? Evvelki gün mezbahadaki tesisatı gör-

Bizce bu müessesenin lüzumu, her 
şeyden evvel ve her sebepten önce şh
re giren ve çıkan motörlü vasıtaların 
murakabe ve kontrolü bakımından 

ehemmiyet alır. Şehir için meydana ge
tirilen her müessese gibi bu da muay -
yen gayelere hizmet etmekle beraber şe
hirde mevcut olan bütiln nakil vasıtala-

dük. Dün havagazı fabrikasını gezdik. 
Bugün, Türkiyede. şehirlerin hayatında 
yepyeni bir müessese olan garaj santral 
binasındayız. 

75000 lira sarfiyle bu müessesenin ilk 
katı ikmal edilmiş bulunuyor. Aldığım 
malumata göre daha 12000 lira sarfiyle 
bu katın bazı noksanları ikmal edilecek 
ve ikinci kat için lüzumlu olan 80,000 lira 
ile der ha 1 inşaata geçilecektir. 

YENJASJR 

Süveyş ilmi etrafında 
Bir fırtına koptu 

F ·ı · / k f 'h ,,. h k •k / • ise, gene tarihi hakikatlerin tahrif edil-
i ım yapı ır en arı l a l at erın 1 

mesi sebep olmuştur. 

tahrl·ı edı'ldtg., t' ı'ddı'a olunuyor Bu filimin baş rollerini üçüncü Napol-
yon, karısı imparatoriçe Ojeni ve Süveyş 

Son günlerde Fransada Amerikan fi
lim imalatçıları aleyhinde bir cereyan 
var, muharrirler, bunların tarihi haki
katlere hiç riayet etmediklerini, bir çok 
vakaları filimin icabınn göre tahrif ct.tir
diklerini söyliyerek acı acı şikayet edi-

yorlar. Jrnnalını açan mühendis Ferdinand dö 
Şimdi de, Foks şirketinin yaptırdığı Leseps yapmaktadırlar. Fırtına da bu 

cSilveyş> fiilini etrnfında bir fırtına 
1 
son iki ckahraman> yiizünden kopmuş

kopmuştur. Süveyş üzerinde esasen Ital- tur. 
ya, siyasi bir fırtınanın kopmasına se _ Ilk olarak, Ispanyol asilzadelerinden 
bep olmuştu. Fransa da kopan fırtınaya B. Illan Alvarez de Toledo harekete geç

miştir. lmparatoriçe Ojeninin mensup 
l olduğu Montijo ailesinin efradından olan 

ve imparatoriçe kendisinin büyük halası 
bulunan bu zat, Frrınsada Seine mahke
mesine müracaatle filimin Fransada gös

ı 

f
' teri1mesinin menedilıncsini istemiştir. 

Bu talebin sebebi gayet basittir; fi -
Jimde imparatoriçe Ferdinand dö Le-

sepsle baygın ba~lar teati etmektedir. 
Öyle baygın bakışlar ki, biraz sonra tea
ti olunacak «§eylen hakkında hiç bir 
§Üphe bıralonamaktadır. 

Yalnız filimin senaryosunu yapan 
Amerikan muharriri, mühim bir nokta
yı unutmuştur: Çünkü imparatoriçe 

l Ojeni 1869 da Süveyşe gittiği zaman dö 
Leseps 64 yaşında idi. Halbuki fiilindeki 
artistin yaşı fi.zami otuzdur. 

1 
Diğer taraftan dö Lesepsin oğlu da 

gazetelerde makaleler neşrederek, ba-

l
. basının hatırasına stirülen lekenin te -
mizlenmesini istemektedir. Fransada iş
ler bu merkezdedir ve filimin menolun

Donyl Dar1JÖ son ve cazip bir 1 o ıclıı 

Sinema 
Haberleri 
Clark Gable nihayet karısını boşıya

bilmiştir. Şimdi, öteden beri birlikte 
yaşadığı Carole Lombardla resmen ev
lenerek vaziyetini •meşru• bir şekle 

sokacaktır. 

** Robcrt Taylor dn Barbara Stanvikle 

rıpın mürakabe ve kontrolünü temin 

edecektir. Bugün, şehrin muhtelif yerle
rinde, pek iptidai kalmış han köşelerin
de- bir çok kamyon, otobüs, otomobil is
tasyonları, bir çok tamir işleri vardır. 

Garaj santral, planına göre Uç katlı 

olacaktır. Dk katı otobüs ve kamyonla- • • 
Olga Çekova, bir Parisli kadın filminde 

ması hakkında henüz bir karar verilmiş 
değildir. Yalnız Mısır hükümeti, filimi 
pek czırva> bularak, bunun Mısırda 

gösterilmesini yasak etmiştir. 

vaziyetini •Meşrulaştırnınğa,ıı çalışıyor .. 
Fakat mukavelesi, kendisinin evlenme
sini menetmektedir. Onun için birnz da
ha hakleınesi lfiz.ım! .. 

Fakat, hariçten Izmire gelen bir makine
ye firız olan sakatlık için emniyetle mii
racaat edilecek bir tamir atelyesi mev
cut değildir. Bir makine, hatt.A emniyet 
içinde yağlanacak, hatta temizlenecek 
bir atelye dahi bulamamak mcvkiinde
dir. 

Asıl şayanı ehemmiyet olan nokta, 
şehre giren ve çıkan nakil vasıtalarının 
motörlerinin daim! surette muayene ve 
miırııkabeleridir. Eğer bunlar, garaj 
scrı!ral gibi bir çştı altında toplanacak 
olursa her zaman muayene ve müraka
beleri kolaylıkla yapılır. OtobUs, oto -
mobil ve kamyon yo1culukları emniyet 

içine alınır . • 

Bunun istikbale ait bir ehemmiyeti de, 
otobüs ve kamyon işletenlerin aynı çatı 
altında toplandıktan sonra nakliyatçılı
ğı sermaye iştirakiyle yoluna koymaları 
olacaktır. lzmir belediyesinin kamyon
cular ve otobüsçüler hakkında istikbale 
ait mevcut tasavvurları, kendiler'.İnin 

pek lehine olacaktır. 

ra, ikinci katı otomobllleı-e aittir. 
Şehirde bulunan biltün otomobiller, 

kamyonlar, otobüsler bu müessese için
de toplanacaktır. 30 bin metre karelik 
bir sahada yapılan bu müessesenin bü
tiln ihtiyaçlara cevap veren köşeleri bu
lunacaktır. 

Bütün motörlil vasıtalar burada tamir 
edilecek, yıkanacak ve yağlanacaktır. 

Bütün vasıtnlar bu müesese içinde 
Benzin, Mazot ve sair ihtiyaçlarını te
min edecektir. 

Garaj santralın gilZl"l bir lokantası, 
ga:dnosu, yolcu bekleme salonları, ema
net dairesi, muayene odaları, küçük bir 
oteli olacaktır. 

Garaj santral, şehrin büyük bir ihtiya
cına cevap veririken aynı zamanda be
lediye için de mühim bir varidat mcn
baı olacaktır. Garaj santrala kabul edi
lecek nakil vasıtalarının ücret tarifesi 
·kabul olunmuştur. 

Bugün bu müessesenin ilk katı ta -
mamdır . . Haziranda ikinci katına çıkıla
caktır. 

ADNAN BILGET 

UÇ ARKADAŞ 
ROBER TAYLOR FRANCHOT TONE .. 

ROBERT YOUNG MARGARET -
SULLA VAN Bir arada 

Garp cephesinde yeni 
bir şey yok muharriri 
ERIH REMERQUE'in 
nobel sulh mükafatını 

kauınanc Üç arkadaş > 
romanını M. G. MA -
YER şirketi 300,000 do-

i fara satın alarak en ka
lı yüreklileri bile ağla -
tacak olnn bu nefis ve 
samımı eseri vücuda 
getirdi. Kü1türpark si -
nema müdüriyetinin ri
cası üzerine provasında 

bulunduk. Salonda bu
lunan hepimiz göz yaş -
Janmızı zaptedemedik . 
Bir hafla geçtilli halde 
hala bu şnhescr1n tesiri 
altındayım. Bugün Kül
iürpark sin~masında 

gôsteri!mckt~ olan bu 

Hayd Parkta erkek elbisesi geyen zarif Ingiliz kızlarının sayısı gittikçe ço
ğalmaktadır. Ayaklarında CTkek kundu-jaları ve ilzerlerindeki erkek elbisleri 
ile zarafetlerinden ve güzelliklerinden bir şey kaybetmiyen bu dilberler .. ka
dınlık hiiviyetlerini de muhafaza etmektedirler. 

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

Sinemada 
----:---

inkılap 
-=--

Jelatin şerit yerine 
madeni şerit 

-=--

** 
Anna Bella da Jean Muraddan ayrıl

dı. Şiındi Hollivudun dcdikoduculan, 
Anna Bella ile Tyrone Poverin vaziyet
lerini meşru bir şekle ne zaman sok a
cak1arıııı soru turuyorJar. 

•• 
Almanyanın filim endiistrisi Führeri 

olan Leni Riefenstahl Amerikaya gitmi~ 
fakat pek soğuk karşılanmıştı. Artist 
şimdi Fransaya gelerek bir kaç konfe · 

Holivuddan gelen haberler, bugün rans vermiştir. 
kullanılmakta olan jelatin korde1Aların 

yerine filimlerin madeni ~eritlere alına-
cağını göstermektedir. 

JeUtin filimlerin yerine madeni filim

ler kullanılması bir nazariye değil, tec

rübe eclilmJ.ş ve çok iyi neticeler vermiş 
bir hakikattir. 

Filim teknisiyenlerinin fikirlerine gö
re maden! şeritlere alınan filimler şu fa

ideleri tem.in edecektir : Bu filimlerde 
artık diğer filimlerde olduğu gibi yan-

ma tehlikesi olmıyacaktır. Sonra, şerit

ler daralmıyacaktır. Malumdur ki bu
günkü filiınler zamanla mühim derece-

de enJerinden ve boylarından kaybe

derler. Maden! şeritler bu noksanlığı da 

tamamlamış olacaktır. Bundan başka 

yeni filimlerin bir faidesi daha olacak

tır. İstenildiği derecede küçük fotoğraf 
almağa m~t olacaktır. 

Madent filimlerin tercih sebeplerinden 
en mühimmi Jse, bu şeritler renklik fi-

* 
Leni Riefenstahlin Dr. Göbelsle pek 

iyi geçinemediğini söyliyenlcr var .. Bir 
rivayete göre de artist tekrar Amerika· 
ya dönerek bir filim şirketiyle angaj· 
man yapacaktır. 

* 
Sinema artistlerinden Anmı Bella -:.a ~

yareye ıon derece meraklıdır. yıldı~ 

tayyaresine yalnız başına binerek her 
zaman Los Angelestcn Nevyorka gider 
gelir. 

Anna Bella, Nevyorkla Los Angeles 
arasındaki Kayen adasında şehre ine· 
rek bit" mola· verdikten sonra tekrar ha
valanır. Bu molalar çok kısa olmakla 
beraber çok ta enteresandır. 

* 
Her nedense Hollivudda şık restoran-

limlere son derece müsait olacaktır. 1 n· b' .. t t aktadır ş· 
arın . ıç ırısı u unamam . ını-

Madenl filimler dayanıklık itibariyle de di Earl Carrol bu şehirde mükellef bir 
bugünkü jelAtin kordelAlarla kıy~ da- lokanta açmıştır. Darryll Zaruck ve 
hl edilmiyecek mükemmeliyettedir. Jack Vamer gibi büyük filim ima1atçı-

Bugünki.l filimler yirmi beş seneden lan bu lokantaya, biner dolar mukabi
daha fazla dayanmadığı halde diğerleri 1inde •kaydı hayah şartiyle, müşteri 
seneler ve asırlarla bir hudut tayin edi- yazılmlşlardır. Earl Carrol kolay iflb 
Jemiyet>ek derecede dayanıklı olacaktır. edeceğe benzemiyor! .. 

Güllü • 
camı 

Türk ve Fransız artistleri Yavuz ve Fatma 
sultanın ha yatlarına ait bir filim çevircekler 

~.ok ~amimi ve çok gü- Fransız filim kumpanyalarından biri, fik Kemal Yavuz Sultan Selim, Feriha 
zd C'serin kiiçük bir hii- senaryo muharrirlerinden Buvason ta- 'fevfik ise Fatma Sultan rolünü oyruya-

lfwısı... rafından yazılarak Türkçeye çevrilmiş caktır. 
Jinrpte sağ kalabilen olan •Gülcami• eserini filme çekmeğe Şubat sonlarında filmin çevrilmesine 

üç t:ıyyareci arkadaş karar vermiştir. Eser Yavuz sultan Se- başlanacakbr. 
birleşerek taksi işleti - lim ve Fatma Sultanın hayatlanna da- Kostilmler için askeri müzeden mi· 

yorlardı. Bir tatil gunu ameliyat yapılması lAzım, fakat üç ar -
eksantrı'k bır' şekı'lde ı'ştira·k etmi.~lerdir. irdir. muneler alınmaktadır. Filmi idare ede· 1esadüf ettikleri bir kızı üç arkadaştan kadaşın parası kalmamıştır. Tam o za- Nevyorkta figüranlar arasında bir gü- --, 

Mark seviyor. Harpte gıdasızlıktan hasta man memlekette müthiş bir ihtilal baş- zellik müsabakası tertip edilmiştir. Bu Nevyork itfaiyesi bu tehlikeli vaziyetin Filme dört milyon Frank harcanacak- cek rejisör Vili Rozier ile operatörler, 

olan kızla arkadaşlarının biri ev - lıyor. Çok acılık sonunu olruyucu - güzellik müsabakasının tertip edildiği doğurabileceği bir yang>n ihtimalini dil- tır. FllJm yalnız TUrk sanatklrlan tara- makinistler ve makyajcılar Fransadaa 

loni. nr Aalraeot -•hatind. ln7.'" lıa!llta. 1AnmJUn zevkiııi bozın~~~:~cn~x~a~En~ı-~P~aradi~~·~azın~·~osu~~nEda~i~pe=k~l~i _:e~lb=ise~le!r~ta-~~~re=k~f:ev:k:a:IAd=•=ıedbir~~·~ıer~~~:!l~fmd~~..,~~==~v:e~:l.~ro~lleri~~· ~F~eriha=:J~ı=elece=~k~tir:;;_.~T~Uibl=· :!.!aa~h~n:elerin:!::· ~-~·~· ~--~ .. rı:....Ç aauı.ı-uıca ~t;\..U,,.uuu:t'"""•• ı ----.C-- O ~ 0 O O oııStana ı aca er- o 
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Gemicinin hediyesi --=--
1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

Ope;;;tör Lincot, fakirlere bakan bir 
idoktordu. Hele gemicileri, deniz adam
larını pek severdi. 

Hemen hemen hepsi iyi kalpli olan bu 
adamlardan bahseden öyle çok hikayele
ri vardı ki .. Fa.kat bütün bu hikayeler 
arasında en çok sevdiği hikaye yirmi ku
ronun hikayesi idi. 

Doktor Lincot bir gün hastahanede 
koğuşlarından birini gezerken bir kaç 
yatak ötede yatan bir hastanın munis 
ve yumuşak bir sesle, kendisine çok 
zahmet verdiğinden dolayı, yanında du
ran hastabakıcıdan özür dilediğini duy
muştu. Hastabakıcı: 

- Ne demek, diye mukabele ediyor
du. Bu benim vazifemdir. Ben bunun 
iÇin buralarda bulunuyorum.. 

* Doktor, hastabakıcıyla konuşan has-
tanın yatağına yaklaşmıştı. Yataktaki 
adam, uzun boylu görünen ve sarı saç
lanna bir hayli ak teller karışnış olan 
bir insandı. 

Doktor: 
- Neniz var dostum? diye sordu. 
Bu adam Helling isminde elli üç ya-

şında Finlandiyalı bir gemici idi. Bütün 
hayatı müddetince İngiliz gemilerinde 
çalışmıştı. 

Nihayet yaralanmış, çalışam~ ve 
tedavi için hastahaneye gelmişti. 

Doktor muayeneden sonra ehemmi
yetsiz bir ameliyatla iyil~ebileeeğini an
lamış ve bu ameliyatı bizzat kendisi yap
tı. Bir iki hafta içinde de Helling hasta
haneyi terketti. 

* üç hafta sonra Helling doktonın evi-
nin kapısını çal<h. Hastahaneden çıktık
tan sonra ekseri fakir hastalar sert~bibi
nin hususi ad.resini öğreınerek ona gelir 
ve yardım isterlerdi. 

Doktor Lincot hastasının bu ziyareti
ni de böyle bir sebebe atfettiği için ge
miciler hakkındaki kanaatinde biraz ya
nılmış olmak endişesine düştü. 

Fakat Hellingin yürii.nü görür görmez 
bu endişesi zail oldu ve ona bir iskemle 
göstererek: 

- Buyurunuz, oturunuz dostum, de
Cfi. Pek ziyade zayıflaml§.Sınız ayakta 
.yonılaeaksııuz. 

Helling hakikaten dehşetli surette za
yıflamış bir deri, bir kemik kalmıştı. 

Mahcup bir tavırla şapkasını elinde çe
virerek iskemleye ilişti. Ve: 

- Evet, dedi, bir gemide iş bulana 
kadar ~ok uğraştım. 

- Hastahaneden çıkalı üç hafta olu-
yor değil mi?. 

- Evet efendim. 
Doktor müteessir oldu. Yavaş bir ses-

le: • 

içim rahat... ÇÜnkü gemide yerim var. 
Bu paradan belki açlığa tahammül ede
medim korkusiyle daha erken ayrılama
dım... Fakat şimdi bu gibi şeylerden 

korkum kalmadı. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program 
12.35 Müzik (Küçük orkestra - Şef : 

Necip Aşkın) 
1 - de Micheli - İspanyol serenadı 

Lincot altını avucuna almıştı. Onun- 2 - Kochmann - her zaman için 
la oynıyarak mırıldandı: dost - Marş 

_ Yirmi kuron, bu paranın Ingiltere- 3 - Ancel - Karmensita - İspanyol 
de ne ettiğini biliyor musunuz?. entermedzosu 

Helling heyecanından titriyerek. 4 - Blume - Güneşte - Vals 
_ Evet, doktor, diye mırıldandı. On 5 - Thaler - Kukkuk - Polka 

beş Şiling, belki de on altı!. 13.00 Memleket saat ayarı, ajans, me-
Helling, solgun yüzü birdenbire kı- teoroloji haberleri 

zannıştı ... Titriyen bir sesle: 13.10 Müzik (Küçük orkestra devamı) 
_ Bana yaptığınız lut!un değerinin 6 - Volgraf - Kalbim aşkla dol· 

bu kadar olmadığını biliyorum, doktor du. Ağır vals 
dedi, evet, bu altın on beş Şilingden faz- 7 - Johan Strauss - Bu nağmeler 
la etmez ... Fakat bu para benim için hu seni ey dünya - Vals 
üç hafta zadında bir servet demekti. • 8 - Kalmann - Çardaş prensesi 
Kemerimi her sıktığımdan bu para ade- opeı·etinden potpuri. 
ta avucumu yakıyordu. 13.45 Türk müziği 

İstersen önünden her geçtiğim yiyecek Çalanlar : Vecihe, Ruşen Kam, 
dükkanlarından bu para ile karnımı do- Cevdet Kozan. 
yuracağımı, bu para ile gece bir yatakta Okuyanlar : Melek Tokgöz. 
uyuyabileceğimi düşünüyordum. Sizin 1 - Muhayyer peşrevi 
sizin için bu on beş Şiling bir hiçtir. Fa- 2 - Udi Nevresin - Muhayyer 
kat bu altını hastahaneden çıkt1ğımdan şarkı (Gün kavuştu) 
beri benim için olan kıymeti üzerinden 3 - İshak V aron - Kürdili Hi-
hesaplıyarak kabul ediniz. cazkar şarkı (Çılgınca sevip) 

Doktor bir söz söylemeden Hellingi 4 - Yesari Asım - Suzinak şar. 
yemek odasına götürdü. Orada büfenin kı (Ayrı düştüm sevdiğimden) 
üstünde gayet büyük ve gümüşle işlen- 5 - Cevdet Kozan - Ut taksimi 
miş bir vazo vardı. 6 - Bimen Şen - Segah şarkı : 

- Bu vazoyu görüyor musunuz? Bu- Sunda içsin yar elinden) 
nu bana bir hastam hediye etti En aşağı 1

' 7 - Segah saz semaisi 

beş yüz lira kıymetindedir. 14.15.14.30 Konuşma (Ev kadını saati) 
Helling heyecanla mırıldandı: 17.30 Program 
- tşte buna bir hediye denilebilir!··· 17 .35 Müzik (Pazar çayı pl) 
Lincot pençeresini açtı ve gülerek ila- 18.15 Konuşma (Çocuk saati) 

ve etti: 
- tsterseniz bunu şimdi sokağa atınız. 

Sizin yirmi kuronunuzun yanında bence 
bu vazonun hiç bir kıymeti yoktur. 

* Doktor Lincot, bu hikayeyi daima he
yecanla anlatır ve bu altını verdiği za
man Hellingin elli üç yaşında olduğunu 
ve yaptığı ameliyatın son derece ehem
miyetsiz bir şey olduğunu ilave eder. 

Ve sözünü şöyle bitirdi: 
- İşte ben bunun için gemicilerin bu 

ilerlemiş yaşlara kadar muhafaza ettik

leri çocuk safiyetine ve ahlak kudretine, 
enerjisine hayranım. 

BELÇİKADA 
Kabine buhranı 
devam ediyor •• 

18.45 Müzik (Pazar çayı devamı pl.) 
19.15 Türk müziği - İnce saz faslı : 

Tahsin Karakuş ve Safiye Tokay 
iştirakiyle Hicaz faslı 

20.00 Ajans, meteoroloji haberleri 
20.15 Türk mü1.iği 

Çalanlar : Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan 
Okuyanlar - Necmi Riza, Radife 
Neydik 
1 - Giriftzen Asım bey - Rast 

peşrevi 

2 - Abdi efendi - Rast şarkı (Se
nin aşkınla çak oldum) 
3 - Arif beyin - rast şarkı (Za-
hir hale bakıp) . 
4 - Refik Fersan - Mahur şarkı 
(Dün gene günümüz geçti) 
5 - Vecihe - Kanun taksimi 
6 - Hafız Hüsnü efendi - Mahur 
şarkı (Saba tarf ı vefadan) 
7 - Mahur saz semaisi 
8 - Sadettin Kaynak - Muhay
yer şaı:k1 (Batan dün kana ben
zi) 

1940 kadar bir milyon 400 • 
senesıne 

donüm arazi sulanacak . 
- BAŞTARAFI 4 NCÜ SAHİFEDE - nm. 

Ovamızın sulanması işinde büyük ve 
Na.'llusumuz Uzerine söz 

and içiyoruz. 
veriyor ve kıymetli varlıklannı gördüğümüz Nafıa 

Vatandaşlar : 
Devletin, pamuk ziraati ve istihsali 

siyac;etinde (Menemen) ovası, esaslı bır 
varlıktır. Ve tükenmez bir hazinedir ... 
Bu hazineyi işletirken, en evvel gözö
nünde tutacağımız ve evlattan ahfada 
milli bir vedia olarak devredeceğimiz 
düstur şu olacaktır : Cümhuriyetin bu 
siyasetine ve ziraat sistemine tam Ye 
mutlak sadakat. Menemenliler, bunu 

bakanı sayın Ali Çetinkayanın mesaile
rini derin bir minnet ve şükranla yade
deriz. 

Bu pamuk ve sulama davasında Bi!
yük ve unutulmaz yardımlarını gördü
ğümüz İzmir saylavı Mustafa Rahmi 
Köken ve Manisa saylavı Dr. Saim Uze
lin isimlerini hürmetle anmayı kadirşi
naslık eseri addederiz. 

Menemenin her imar ve inşa hareke
tinde uğurlu varlıklarını her zaman 

yapacaktır. şükranla gördüğümüz Valimiz Sayın 
Vatandaşlar, . . Fazlı Gülcçc bu umran teşebbüsünü!l 
Devletin pamuk sıyasetı mevzuubahs tah kk k d buk g tl · d · . . a u un a mcs ayre erın en 

olduguv zaman, hep hatırlarız ki mılli d 1 ükr' 1 · . o ayı arzı ş an ey erız. 
Şefimiz İsmet Inönü, buralara kadA.r. 
gelerek bizzat tetkikat yapmışlardır. Bu 
tetkikatın neticesi olarak verilen kara
rın bu mesut tatbikatını bugün şükran
la müşahede ediyoruz. 

Cümhuriyetin bu parlak ve 
eseri, mutlu ve kutlu olsun .. 
Yaşasın Cümhuriyet .. 

(Sürekli alkışlar) .. 

veriınll 

Her hangi bir tedbirin alınmasında DİGER NUTUKLAR 
milli bir menfaat gördükten sonra bunu 
tatbik sahasına koymakta, asla gecik
miyen ve bu mcşkU.r karar ve tatbikati
le memlekete refah getiren cümhur baş
kanımız Büyük İnönüne Menemenlile
rin sonsuz minnet ve şükranlarını suna-

6 - Tanburi Ali efendi Suzidil 
şarkı (Yandıkça oldu suzan) 
7 - Tanburi Ali efendi Suzidil 
şarkı (Bir nig3h.la ey dilrliba) 
8 - Tanburi Ali efendi Suzidil 
şarkı (Her bir bakışında neşe) 
9 - Tanburi Ali efendi Yürük 
semai (Ceyhun arayan didei gir
yan) 
JO - Tanburi Ali efendi Saz se· 
maisi ... 

21.00 Memleket saat ayarı .. 
21.00 Konuşma 

21.15 Esham, tahvilat, kambiyo - nu
kut borsası (Fiat) 

Menemen Halle Partisi adına konuşan 
B. Nadir Gündüz kürsüye geldi .. İnlu
lap eserlerine karşı Menemen halkının 
derin saygı ve bağlılıklarını güzel cüm
lelerle ifade etti. Ondan sonra konuşan 
Menemen Halkevi başkanı. B. Kemal 
Önder Ebedi Şef Atatürkün büyük ese
ri önünde Türk milletinin nasıl minnet 
duygularını duyduğunu anlattı ve Milli 
Şef İnönünün yüksek meziyetlerinden 
bahisle Menemenlilerin şükranlarını ifa
de etti.. 

Menemen köylüleri adına Tuzçölü 
muhtarı B. Nazmi konuştu. Bu zat Türk 
köylüsünün bugün büyük bayramını 
kutlularken duyduğu heyecanı cidden 
iyi sözlerle anlattı. 

VALİMİZ KONUŞUYOR.. 
Sıra Valimize gelmişti. B. Fazlı Güleç 

kürsüye çıkarak şu sözleri söyledi : 
Aziz vatandaşlar, 21.30 Müzik (Küçük orkestra - Şef : 
Bugün burada sizin namınıza söyle

yortusu nen sözler, sizin namınıza dinlediğim 
ifadeler tamamen yerinde ve haklıdır .. 

Necip Aşkın) 
1 - Lindner - Şarap 
(Fantazi) 

:::::::::::: Bı'lgı'ler •••••••••••• ---- ~ - HER GÖN BİR REÇE.TE -

Yazan C. öder 

Madalya için diğer bfı. 
tertip: 

500 gr. toz bakır ac;etat, ve 330 gram 
nişadır sirke ile hamur yapıLr. 

Lüzumunda sulandırılmış sirke içinde 
eritilerek 15 dakika kaynatılır. Bir müd
det istirahate bırakılır. Bu mayi bulan
dırılmadan diğer bir kaba aktarılır. Tek
rar kaynatılırken içine madalya atılır. 

5 - 6 dakika bırakılır. Bilahare çıkanla
rak güzelce yıkanır. Ayni mayi 5-6 de
fadan fazla kullanılamaz. Her kullanma
da bir mikdar sirke ilave edilir. 

Banyodan çıkanlan madalyaları sür
atle silmek ve kurutmak lazımdır. 

Aksi takdirde madalya üzerinde arzu 
edilmiyen lekeler husule gelir. 
Şu maddeler de birbiriyle karı§tırıla-

rak madalya temiz1enir. 
2 kısım sou - acetate de euivre 
1 kısım nişadır. 

Bunlar sirkede eritilir. Güzel kapaklı 
şişede muhafaza edilir. 

Lüzumunda bir mikdar bir kaba ko
nularak üzerine sulu sirke ilfıve edilir. 
Madalya on dakika kaynatılır. 

Madalya silmek için başka bir tertip: 
I - 5 kısun sa{ bakır nitrat 

1 kısım nişadır 

n - 3 kısım krem de tartrc 
3 kısım tuz 
1 kısım nişadır 

12 kısım sıcak su. 
Bu iki tertip te yukarıdakiler gibi 

kullanılabilir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S < Pratik bilgiler > sütunumuza S 
: ait sual sormak istiyen okurları- : 
: mıza (B. C. öder yine bu sütun- : 
: larda cevap verecektir. S . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - Munkel - Venedik. hatırası 
(Serenad) 

derin görüşlüğünü anlamakla mümkün
dür. Cümhuriyet hükümeti eğer vataru 
günden güne süsliyorsa, bu, vatanı ida
re edenlerin vatana canla başla bağlılık.

Kıvancınız yerindedir. Sizleri bu maz- larından ileri gelmektedir. 

hariyetinizden dolayı tebrik ederim. Ben Arkada~lar, şimdi, bir kerre daha 
3 - Czemik - Güzel sanatlar fes
tivali (Uvertür) 
4 - Dietrich - Fifreler (Marş) 
5 - Müllcr - La Polama şarkJSı 
üzerine fantazi 
6 - Becker - İlkbahar (MelodH 
7 - Niemann - Çarlston (Dans) 
8 - Riisager - Bir entermedzo 
9 - Ganglberger - Küçük top· 
Jantı (Revü - Eentermedzo) 
10 - Schieder - Dinle .... Keman 
ne söyliyor (Tango) 

de vilayetin valisi sıfatiyle sevincinize hep bir ağızdan : 

iştirak ederim .. (Varol sesleri) _ •Yaşasın cümhuriyeh diye bağı-
Dün sizin amansız düşmanınız olan rın ... 

Gediz, bugün size dost oluyorsa bunun Bugün memlekette idare edenle edi
sebebini, bugün mazhar olduğumuz mil- len arasında bir fark yoktur .. Bununla 
ll idarenin feyizli çalışmalarında arama- iftihar ederiz.» 

lıyız.. (Şiddetli alkıslar, yaşa sesleri) 
Arkadaşlnr, bu güzel ve luzlı çalışma- Töreni müteakip kazma makineleri. 

)ara bakarak Cüınhuriyet idaresiyle im- kanal işinde çalışınağa başlamış ve köy. 
paratoduk idaresi arasında fark bulan- lülcr bunları hayranlıkla seyre dalmış
lar haklıdırlar. Eğer Cümhuriyet, impa- tu·. 

- Beni daha evvel gelip görmeliydi
niz, dedi. 

- Hayır efendim... Daha evvel gele
ırne-zdim. Çünkü henüz bir yer bulama
mıştım ... Anlıyorsunuz ya! Ancak bu 
sabah iş bulabildim ... Yarın da gemi gi

Brüksel, 11 (Ö.R) - Spaak, gazete
cilere, yaptığı görüşmeler hak.kında hiç: 
bir şey söyliycıniyeceğini bildirmiştir .. 
Zira henüz bir anlaşmağa varmamıştır. 
Spaak bu sabah kral ile görüşmüş v:;> 
öğleden sonra isti~arelcrine devam et 
miştir. 

---·:_;:: ___ _ 
BİZON 
Kurbanlarının 

9 - Sadettin Kaynak Türkü (Ela 
gözlerine kurban olduğum) 

11 - Heuberger - Şarkta .. 
22 .. :-ıo Müzik - Melodiler - PI. 

(Kız 23.00 Müzik (Cazband - Pl.) 10 - Refik Fersan türkü 
büründe şalına) 

ratorlııktan fazln muvaffak oluyorsa, Davetliler Menemene dönünce, Me
sebebinı ciinıhuriyetin temel taşı olan nenıen belediyesinin, belediye gazino
vatanpen·erlikte aı·amalıylZ. Buna mu- sundn hazırladığı büfede izaz cdilmiş
vaffak olınak halkın i~inde ve muhab- !erdir. Akşam, geç valdt, Menemen ova
betinden kuvvet istihsal ederek bükü- sı halen davul sesledyle çınlıyordu. 

Üiyor. 
- Fakat bu üç hafta ne yiyip ne içti

niz?. 

- Açlıktan çok ıstırap çekilin dok-
11.or, fakat. 

cenaze töreni •• 
Pari.s, 11 (Ö.R) - Bu sabah saat on· 

da, 30 bin kişinin huzuru ile son manev
ralarda kazaya uğrıyan Bizon torpito· 
sunun mürettebatından 15 kişinin cemı -
ze merasımı yapılmıştır. Merasimde 
amiral Darlen de bulunmuştur. 

Gülümseyerek şapkasını yere bırakb. 
/Sonra cebinden bıçağını alarak kayış 

rremerinin astarını kesti ve içinden kü- ---------------.. 

21.00 
21.00 
21.10 

Memleket saat ayarı 
Ncşc1i plaklar 

Müzik (Riyascticümhur bandosu 
Şef : İhsan Kün~er) 
1 ·- Sousa - Şanlı sancaklar 
ınaı·ş .. 

2 - R. Strauss - Güllü Şövalye 
operasının valsı 

3 - Rossini - Hırsız saksağan 
komik operasının uvertürü 
4 - P. Vellones - Prelüd ve 
Hint dansı 

f:k bir altın lira çıkardıann. TitTeemktambir: r B o R s A] 
- Bu parayı bana _ __ 

;; - Brahms - Macar dansı No.7 
22.00 Anadolu ajansı (Spor servisi) 

17 50 17 50 22.10 Müzik (CAZBAND pi.) 

•ene evvel ilk denize çıktığım gün ver
~ti. Bu altını kendi elileı kemerime 
Öikti ve bana açlıktan ölmek tehlikesine 
~madıkça bu parayı sarfetmemekli
lirni söyledi. Hayatımda bu defaki kadar 
~k olmamakla beraber bir çok defalar 
ıaçlık çektim ve daima bu altının keme

üzüM 
21 K. Taner 

22.45.23 Son ajans haberleri ve yarın100 Albayrak 
121 Yekfuı 

660371 Eski yekfuı 
660492 Uınuıni yeldin 

timde bulunll§u bana inanılmaz bir ce- No. 
saret verdi. Bugün kuvvetimin sonuna 
gelmiştim. 

No. 

Bunun için artık bu parayı sarfede
ceği.ni zannetıni§tim. 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

Bu sözleri söyledikten sonra Hell.ing ZAHİRE 
'ekingen bir tavırla yerinden kalktı ve 2122 çuval Buğday 
f"Ovaşça doktorun masasının üstüne bı- 129 çuval M. Dan 
raktı. 205 çuval Arpa 

Sonra eğilip yerden şapkasını aldı. 51 Akdarı 
Lincot hiç bir şey söyl-emenıi§Ü. Hel- 18 çuval Susam 

linge de bakmıyarak masanın önünde 10 ton K. D. 
başı elleri arasında bir müddet kaldı. 116 çuval Fasulya 
. Helling altınının kabul cdilmiyeceğin- 1047 ton P. Çekirdeği 

16 

5 

3 475 

17 

14 75 
15 50 
16 25 
16 '15 
19 

5 625 
4 125 
4 25 
4 

18 
12 25 

9 875 10 
3 25 4 50 

~n korkarak ve adeta parmakları üze- 54481 kilo • 
rine basarak kapıya yaklaştı .. Fakat tam 435 Balya Pamuk 41 52 
kapıdan çıkacağı zaman doktor seslendi: ---

- Biraz durunuz!.. tZMtR SiCiLi TiCARET ME-
He1ling heyecanla bekliyordu. Doktor MURLUlaUNDAN: 

•esindeki teessürü gizlemeğe uğraşarak Muzaffer ataker Ticaret unıra
. - Bu üç hafta içinde nerede yattınız? nile tzmirde yemit çartunnda 50 
Siye sordu. numarada ihracat ithalat ve ko-

- Kliplerimizin altında, Tayın.is neh- misyonculukla uğraşan Muzaffer 
~ kenarında, bir kaç kerre de bir Atakerin isbu ticaret unvanı tica
ierkta geceledim... ret kanunu' hükümlerine göre ıici

Gernici oldukça neşeli bir sesle ilave lin 2440 numarasına kayt ve tes-
Wi: cil edildiği ilan olunur. 

- Fakat şimdi bunlar geçti. .Arbk 431 (298) 

ki program 
YARl!lt'Kİ PROGRAM 

12.30 Program 

12.35 (Türk müziği - pl.) 
13.00 Memleket saat ayan, ajans me

teoroloji haberleri. 
13.10.14 Müzik (Cazbant - Çigan) Lan-

toş orkestrası 

18.30 Program 
18.35 Müzik (Senfonik plaklar) 
19.00 Konuşma 

19.15 Türk müziği - Fasıl h~yeti - Ce
lal Tokses, Hakkı Derman 
Eşref Kadri, Basri Üfler, Hamdı 
Tokay, (Bayati faslı) 

20.00 Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (Fiat) 

20.15 Türk müziği (Klasik program 
bestegar tanburl Ali efendinin 
hat.ırası için) 
1 - Tanburi Ali efendi - Suzidil 
peşrevi 

2 - Tanburi Ali efendi Suzidil 
1 ci beste (Yıkıldı darbı sitemden 
3 - Tanbur1 Ali efendi Suzidil 
2 ci beste (Bilmedik yari kim 
bizden) 
4 - Tanburi Ali efendi Suzidil 
Ağır semai (Kani yadı lehinde) 

5 - Refik Fersan - Tanbur tak
simi. 

23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın
ki program .. met tesis c<len ciiınhuriyet idaresinin ADNAN BİLGET 

. . . _.\.. . . . . .· .. : ,~;."" ~'" ·".. .: . .:·~~ 

' 
DiŞ 

MACUNU 
Pyorrhola ve muannit 
diş lekelerine karşı Dişi 
sıyırmadan, çatlattırma 

dan, bozmadan beyaz-
latmak için .......... . 

Yegane İlaclı • 

Diş Macunu 

r 

ECZACIBAŞI 

ŞİFA ECZANESİ 



YElfl ASIR iZ lfUBAT Pazar 9J9 

IZMtR BELEDtYEStNDEN: 

Tilkilik 343 sayılı aokakta Ha
luniye camii önünden itibaren 36 
metre boyda yaptınlacak kanali
EUyon bq mühendislikten ücret
ıiz olarak tedarik edilecek ketif 
te fartnameleri veçhile açık eksilt
meye konulmuttur. 

PASTiL KATRAN ~~KKI Ôkaarakkrik6k~n~n ~~~~--~~~~~~~~~~ keser tecriibelıdır ~ 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
Ketif bedeli (212) liradır. iha

lesi de 14-2-939 salı günü ıaat 16-
dadır. 

Grip, nezle, enfloeııza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığının BiOGENİNE kan ve dennan haplari)'le 
sigortlayın12. 

lttirak edecekler 15 lira 90 ku
rutluk ".D.uvakkat teminat makbu
ziyle encümene gelirler. 

9-10-11-12 266) 

BİOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, işliha yarat.an ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bir devadır. 
BİOGENİNE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsiiJiği giderir ve hariçten gelecek her türlü mikroplan öl
dürür. Tatlı bir işliha temin eder. Sinir Ye adaleleri sağlamlaştırır, zekayı yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi ildi
darın en birinci devasıdır. 

Karııyaka 1877 sayılı sokak baım- BİOGE.~İNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan soğuktan ,.e havalann değişmesinden müteessir olmazlar. Çün-
dan liğım teşkilatının bulunduğu kü vücudu her zaman genç ve dinş bulundurarak hariçten gelecek her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede 
1693 aa?.h sok~a ka~~ mec~~ ya- müthiş Iıkibctlcrle neticelene~ GRİP, nez.le, enflocnza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan kor~-
p~ı ışı bq m.uhen~ıalıkten ~cret- Dl3k için büyükler sabah, öğle, akşam birer, sekiz yaşından üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BİOGENINE 
ıız olarak tedarik edılecek keııf ve almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu nıikdar bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede bulunur. 
§Utnamesi veçhile açık eksiltmeye ..... 
konulmuıtur. • 

Ketif bedeli 1139 lira 20 kurut o-

lup ihalesi 14. 2. 39 salı günü saat 2tl!ml!'l--!%%lm:ı~:mımı:'Jlll'JZ7l, 6'3IJB ~--··---im----------... -----•• 
16 dadır. tıtirak edecekler 66 liralık Muayenehane nakli 
kurutluk teminat makbuzu ile encü-

men~e~~~: 12 316 (218) Dr .Ali Riza 
Bahribaba parkından geçirilmek 

ve Halil Rifat Paf8 caddesinden lnö
nü caddesindeki liğmıa bağlanmak 

•• 

Un len 
üzere 70 metre boyunda liğun yap- Doğum ve Cenahi Kadın 
bnlmaaı işi bat mühendislikten üc- hastalıkları Operatörü 
retsiz tedarik edilecek keşif ve f&rl- Kestelli caddesinde· 
namesi veçhile açık eluiltmeye ko- ,,, muayenehanesini 
nulmu~tur. Ketif bedeli 880 lira o- B "Ri İ 
lup ihalesi 14. 2. 39 salı günü aaat 1 lf C KORDONDA 
16 dadır. lıtirak edecekler 85 lira 45 rayyare sineması Cİ• 
muvakkat teminat makbuzu ile en- llarında 222 numaralı 1 

tümene gelirler. haneye yaJıında nalı· 

__ 29_, 1_,_1_0_. _12 ___ 3_1_1_<_2_19_>_ -=~!!!.~~~? . ..,;.,;:ıJJI 
AŞÇIBAŞl l\'IAllKA 

Makarnalar 
4l~"'fp/D~ 

EN UCUZ EN KIYMETLt 
YILBAŞI HEDiYESi 

BRONZ 
Di§ F ırçalandır. 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

İzmir incir ve Ozüm Tanın Sat~ 
Kooperatifleri Birliği 

T A~IŞ Şarapları . 
Ege bölgesinin nefis Y8' üzümlerinden yapılmıttır. Sek, Dö • 

ve kırmızı Tarif '8J'tlplarını daima tercih ediniz. Sofranızda T A R 1 
f&Rpları eksik olmamalıdır. 

TARIŞ Sirkesi 
Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. T arİ§ sirkesi, halis •• .. 

sirkesidir. 

TARiŞ Üzüm Balı 
Teksif edilmiı taze üzüm ıuyudur. Taze üzüm ıuyunun bütün 

susiyetlerini t&Jımaktadır. Tarif üzüm bah en sıhhi ve mugaddi in«· 
vet ,urubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son terakkiyabna uygun bir ~e tertemiz itlenmit 

bazırlammthr. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır • 

T arİf markalı mahaulit ve mamulib her yerden aray1niz. 

lzmlr umumi scıtq mağazası : 
Kemeraltı caddeli No. 71 
Telefon : 4195 

Tarlş satış maeazaS1nda şimdi, bu mevsllll 
de taze razakı üzümü de bal8bUlrslnlz.. 

1·26 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 

ve şişmanlık şikayctlerjnizi URINAL ile 
Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. 1 

mütevelli sancılarınız, damar s~rtlikleri 

A:'Sl-mll• --ıiıııiım--IS'P.'t.-ıı" ge"iriniz. - iW "?7J&WWW&JZASS§LliJ"4'!'W'.i5 3!WWWl.Q:!!!!'l--fif~ss5:....=; r ... 
-A-fi_ş_m_ü-sa_b_a_k_a_s_ı lzmir Defterdarlığından: 

Dosya Muhammen bedeli 
1939 lzmir enternasyonal fua - URA K. 

rının afi11leri müsabakaya kon - No. 
mu~tur. bahnameler komite riya
setinden,Ankara ve lstanbul Türk 
Ofis müdürlüklerinden tedarik 
edilir. Jüri heyeti lstanbul Güzel 

Sc!:. :k sergisinin u:ı; ,.e !!38 senelerinin 
bir:ncilik madalyalanm kazanmı~tır 

sanatlar akademisidir. 

l LAN 
Bornova zeytincilik 
müdürlüğünden: 

440 (293) 

istasyonu 

1 - istasyonumuzda 812 lira 63 kuruş bedeli keşifli bir gübrelik 
ve şerbet kuyusu yaptırılacaktır. 

2 - Bu ~e ait ,artname ve ke,ifnameyi görmek istiyenler her gün 
müdüriyete müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltmeye iftirak edeceklerin yüzde yedi buçuk teminat akça
larını lzmir malsandığına yatırarak makbuzlarile 27 /2/939 pazartesi 
günü saat 14 de istasyonda toplanacak komisyona müracaatlan ilan 
olunur. 12, 17, 22, 26, 437 (299) 

Sekizinci 
den: 

~ 

işletme müdürlüğün-

Denizli istasyonunda yaptınlacak 4 makinalık bir lokomotif depo
ıile buna ait su ve elektrik tesisatı vahidi fiyat üzerinden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu için muhammen bedeli (35000) liradır. 
2 - istekliler bu ~ ait ,artname ve sair evrakı devlet demir yollan 

lzmir, Ankara, Sirkeci veznelerinden 175 lturuş mukabilinde alabilir. 
3 - Eksiltme 25. 2. 939 tarihinde cumartesi giinü saat 11 de lzmir • 

devlet demir yollan 8 inci işletme müdürlüğünde toplıın~cak bir ko
misyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için .Uteklilerin teklif mektuplarile bir
likte ~ağıda vazıh teminat ve vesaiki ayni gün aaat 1 O a kadar ko
misyon reisliğine tevdi edilmit olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı l:anun ahkimma uygun (2625) liralık muvakkat 
tem mat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
İsteklilerin bu işe muadil bir i4 yapbğmı mübeyyin ibraz edeceği 

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

eı-..zzz: 7.77YJ.ziC/.7J;JQ6ir.z~z /.AT~~..,/.,,z,r-~nza:rr/Zzv....z.ra; 

Alsancal< 

S1hhat Evi 
Cerrahi • Doğum ve bula~'lk olnuyan her hastalığı kabul eder ... 

Hususi Hastane 
Birinci Kordonda Karşıyaka ve izmir körfezine bakan emsalsiz manzaralı 
balkonlu mükemmel salon ve odalar - çok iyi bakını - sük6'ıet - hasta ziya
reti serbest, gece gündüz her hekime. her hastaya açık.. 

FiArl.ER 2,5 LİRADAN BAŞUR-
TELEFON No. 2974 .. POSTA KUTUSU No. 321 .•• 
nu;.au ADWİ : ALSANCAK 8 ı B B A 'I' E v ı 

26 Şehitler 1497 No. lu so. 17 taj No. lu 50,40 M. 
M. arsa. 

27 Kahramanlar Sepetçi sokak 63/2 taj No. lu 
144,20 M. M. arsa. 

28 Kahramanlar Sepetçi sokak 63/1 taj No. lu 67,20 
M. M. arsa. 

29 Kahramanlar Sepetçi sokak 63 taj No. lu 79 M. 
M. arsa. 

30 1 inci Kordon Bumava Cd. 426 No. lu 426/1 
103, 105 taj No. lu iki dükkin ve evin 350 pafta 

69 payı ~yian. 
31 Sehitler ikinci albn perakende çıkmazı so. 45 taj 

No. lu ev. 
32 Şehitler Savlet timdi 1519 No. lu sokakta 15 

taj No. lu ev ve avlusu. 
33 Şehitler Esaret ,imdi 1518 No. lu sokak 16 taj 

No. lu 137,75 M. M. ana. 
34 Şehitler Azim !İmdi 1543 No. lu sokak 17 taj 

No. lu 65,66 M. M. arsa. 
35 Orhaniye mahallesi Kantarcı sokak 30 taj No. lu 

ev. 
36 Değirmendere mahallesi Ahmet beyli köyünde 

jandarma kru-akolu. 
37 Köprü Mısırlı cd. 1737 ada 114 ve 99 parsel sa

yılı 5165 M .. M. tada ve bu tarlanın methali olan arsa. 
38 Darağaç Papağan sokak 72,22 M. M. 6 eski No. 

lu ve arsası. 
39 ikinci Tepecik 1155 numaralı so. 10 taj numaralı 

77 M. M. arsa. 
Yukarıda yazı!ı 14 parçn gayri menkulün r.ıülki
yetleri satılacaktır. 

448 ikinci kordon yeni maliye ,ubcsi alt katı müıte-
milahndan 41 taj numaralı depo senelik ican. 

449 Develi köyünde 25 dönüm bağ senelik icarı. 
450 « « 13 « « « 
451 Gaziler Sinekli cd. tahminen 4 dönüm tarla se-

30 00 

28 84 

13 44 

15 82 

986 00 

250 00 

500 00 

105 00 

40 00 

70 ()() 

250 00 

250 00 

36 17 

77 00 

150 00 
211 00 

80 00 

nelik icarı. 5 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyet ve icarları 12/2/939 tarihinden 

itibaren 15 gÜn müddetle açık artırma U$Ulile müzayedeye konulmut
tur. ihalesi 27 /2/939 tarihinde pazartesi günü saat 15 dedir. Taliple
rin Milli Emlak müdürlüğüne müra~aatlan ilin olunur. 

443 (297) 

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

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

llıi defa süzülmüştür Şerbet gibi içilebilir 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük S.pçioil11 bam .brpmula.. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez-
zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerisinde alınır. 

İNGiLiZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOOLU - İSTANBUL 

. r.. . , . / . 

Halil bir üşütme bazan büyük bir hasta• 
bk çıkarabilir, derhal bir kaşe 

S E f A L İ N Alınız 
RtP ·NEZLE· BAŞ ve oıı ve bütün aiftlan 

derhal ıeçlrlr .. 



U IUBAT Pa•ar 9J9 

rı::~~RADYOLiR 
nın ifraz ettiii 
mikroplar, dışa· 
rıdan ahnan mu• 
zır mevat karp• 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mlzlenmezse bo
zulmağa, çtlrü• 
meğe mahldim· 
dur. Çürük diş
ler mide ve bar· 
sak ibtilitların
dan zattirreeye 
kadar her nevi 
hastaııea yol aça 
bilir. 

... 

RADYOLiN~· 
- - - - _,L_ - .. ~_ • • 

ile nıuhakkak sabah ve akşam her 
yeu1ekten sonra hrçalaınak şartile 

:.. ~~ • • ... - .,! ~ ;:.~>- . -. ~·l ~. ' .. - . 

' Karahisar maden Suyu 
Türkiye 

Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlık
larına, hazımsızlığa karşı en 
ıyi Ve şıf alı maden SU)>Udur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

S4BIF&JJ 

Umdal Olh·ier ve Fratelli Sperco j 
A=:J»~m. Şürekası Vapur Acentası 

Deutsche Le· 
vante Linie 

-- BIRJHCI KORDON REES ADRİA!'İCA S. A. Dİ G. M. B. R. HAMBURG 
TURKİA vapuru 15/18 Şubat aramı- BJllASI rEL. 244J NAVİGAriOHE ANKAHA vapuru 14 şubatta bekle. 

da beklenilmekte olup, Rotterdam, An~ HULL HATTI LERO motörü 13/ 2 de gelerek Pire niyor. 18 şubata kadar Anvcrs, Rotter. 
vers ve Hamburg limanları için yük iONİAN vapmu 12 şubat 1939 tari- Korfu Brlndisi Triesteye hareket eder. dam, Bremcn ve Hamburg için yük aJa. 
alacaktır. hinde Londra, Hull ve Anversten gelip BRİONİ motörü 16/ 2 tarihinde gele- caktır. 
GER.MANİA vapuru şubat nihayetin- yük çıkaracak ve ayni zamanda Hull rek ayni gün saat on dokuzda Patmos, ARTA vapuru 28 şubatta bekleaiyor 

de beklenilmekte olup, Rotterdam, için yük alacaktır. Leros Rodosa hareket eder. 4 marta kadnr An~·e.rs, ~tterdam, Bre-
Hamburg ve Anversa limanları için yük LONDRA HAT11: BRİONİ motörU 20/2 de gelerek 21/ 2 men ve Hnmburg ıçın yUk alacaktır. 
alacaktır. ADJUTANT vapuru 15 şubatta gelip de Pire Brindisi Trieste ve Vcnediğe ha- T AHİH L t y E: -*- Londra için yük alacaktır. reket eder. AC A vapuru 16 şuootta bekleniyor 

BALKANLAR ARA.Si LİVERPOOL HArrı F. GRİMANİ motörli 21/2 de gelerek Hambur~'. Bremen ve Anvers limanla 
HATTI ALGERİAN vapunmtm hamulesin.i 22/2 tarihinde Leros Rodos Brindisi nndan yuk çıkarncaktır. 

ZETSKA PLOvtDBA A. İstanbulda aktarma ederek Denizbank Bari Trieste ve Venediğc hareket eder . AMERİCAİıEXPORI' 
D.'KOTOR Dumlupınar vapUl'U ile İzmlre gelmi§- --

tir. ROYAU: NEERl..Alf ı.JldES 
Deutsclle Levante·Llnle DAİSE KUMPAHYASI . İNC. --

ANVERS vn uru 7/2/ 939 tarihinde VULCANUS vapuru 17/2 tarihinde EXAMELIA vapuru 9 şubatta bekle 
L O V C E a..• P . N k · · ··k 1 ktır (( A )) ,: Hamburg Brcmen ve Anversten gelip beklenmekte olup yUkUnü tahliyeden nıyor. evyor ıçın yu a aca · 

Lilb vapuru 26 şubatta saat (8) de yük çıkaracak.. sonra Burgas, Vama ve Köstenceye ha- ~CHANGE '\'~p~nı -~7 şubatta bek· 
beklenilmekte olup, saat 16 da Constan- reket eder. lenıyor. Ncvyork ıçın yuk alacaktır. 
za ve Varna limanları için hareket ede- HERMES vapuru 20/ 2 de Rotcrdam, DEH NORSKE MİDDEL-
cektir. T. B o w E N R E E 5 Amsterdam ve Haınhurg limanlanna he.- RAVSLİNİ.JE, OSLO 

L O V C E N VE $ t) R E K J.. 5 1 reket eder. BAYARD vapuru 10 şubata doğru İs-
Lüks vapuru 5 martta saat 16 da RD LİHE -·- kenderlye, Dieppe ve Norveç umum li-

beklenilmckte olup, 6 martta saat 8 CVllA SVEHSKA ORIENrE ı.J. manları için hareket edecektir. 
de !zmirden hareket edecektir. Pire, Liverpool ve llİEH KUMPAllY ASI --
Korfu, Adriyaük llmanlan ve Triestc Glasgov hattı PATRİA vapuru 1212 de gelerek An- SERViCE MARtriMB 
için yolcu ve yük alncaktır. • • • • • • • • • • • vers Rotterdam ve Hamburg limanları- ROUMAİH 
Vnlted States Levanıes BOTHNİA vapuru 17 şubat tarihinde na hareket eder. BUCAREST 

• · Llne Stad. gelip Livcrpool ve Glasgov için yUk GOTHİA vapuru 17/2 de Amsterdam DUROSTOR vapuru 10 şubatta 
PRİNCE DE LİEGE \'apuru şubat alacaktlr. LİN}.' Rotterdam Hamburg İskandinavya ve bekleniyor. Köstencc için yUk alacak· 

nihayeti mart iptidasında beklenilmekte FERN ~ Baltık limanlarına hareket eder. tır. 
olup Nevyork için yük alacaktır. =:: ı:!tö! 12 şubat tari- ,__ JOHNSrOH · W ARREJf 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri, hind N orktan gelip yük çıkaracak SERVİCE MARlrİME LİNJES L2'D. 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- v ~ :!anda Köstence için yük ala- RoııınaJn Kmnpanyası JESSMORE vapuru 12 şubat 939 da 
kında accnta bir teahhüt altına giremez. ~ ALBA JULİA vapuru 17/2 de gele- bekleniyor. Burgaz, Varna ve Kösteoce 
Daha fazla tafsilftt almak için Birinci c Gerdc vapurların muvasalat tarihleri, rek Malta, Cenova ve Marsilya liman- limanlarına yük alacaktır. 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• isimleri ve navlunları hakkında acenta lanna yilk ve yolcu alarak hareket eder. Vapurların hareket tarihleriyle nav
umuml deniz Acentalığı Ltd. milracaat bir teahhilt altına giremez. Daha fazla İllndaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardak:l değişikliklerden acenta me-
edilmcsi rica olunur. tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. lardald değişikliklerden dol2•·ı acenta suliyet kabul etmez. 

Telefon : 4072 MüdUriyet ıun 2353 telefon numarasına müracaat mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha faila tafsillt için ATATÖRK 
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. sillt için ikinci Kordonda FRATELLl caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 

TOPANE 

TERAZiLERi 
rVRKIYENİN EN BİRİNCİ rERAZİ FABRİKA· 
SINlll MAMULArıoıR- 'l'AKUrı.ERiHDElf 
SAKININIZ.. 1 • 26 (336) 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

GRiPiN Kullanın 

SPERCO vapur acentasına müracaat 7..ee vapur ncentalığma mtlracaat edil· 
edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 

TELEFON: 2004 • 2005 TELEFON: 2007120• 

••• 
T. iŞ BANKASrn1n 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : l Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylôl, 1 lkincitepia 

t a r i h 1 e r i n d e ç e k i l e c e k t i r • 

.-İkramiyeleri:~~-----... 
ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 ,, ıooo liralık -· s.ooo Lira 
8 ,, SOO liralık -· 4-000 Lira 

16 JJ 2$0 liralık - 4-000 Ura 
60 ,, 100 Urabk - 6.000 Lira 
95 n 50 llralık -· 4-750 Lira 

250 ,, zs liralık ·- 6.250 Lira ...... --
4J5 JZ.000 ' , T. it Bankuma para yatomalda, yalnız para biriktinnit obnaz, 

Soiak algJnllğı, nezle kırıldık, grip, baf, elif ve 
Tilkilik Yeni tzınir eczanesi TELEFON 2067 sbdr •lrdarı, romatizma sancılara için rakipsiz 

.. , deva GRtPbmbl.. 

ayni zamanda talihinizi de denernif olursunuz. 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

o MlNi YE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin mii!deciri Türkiyenin en eski oteldsi BAY~~ L~-
1'~7.~r. 43 senelik teerilbeli idaresiyle bütiin EGE halkına kendısını scvdır
ımştir. 

Otellerinde misafir kalanlar kendi evlerindeki rahatı bulurlar. 
htanbulda büUin EGE "·e hmuliler bu otellerde buluşurlar. 
Bir çok hususi)ctlcrine ilawten fiatlcr müUıi$ ucuzdur. 

.E•!lml .. !ı-.11m1 ..... ._ .................... aw .. to1J11Z9!S9I 

Şark Sanayi Kumpanyasından: 

Örümcek 
Horoz. 

Kelebek 

KURUŞ 

Tip 13 90 cm 804• 
Tip 8 (90 cm 764 

(85 cm 731 
Tip 9 (85 cm 675 

(75 cm 615 
lıbu fiatler fabrikada wlim ve bedeli pqin ödenmeti meşrut 36 

M. bir top için olup asgari t balyahk ( Yani 25 top ) sah!lara mah
ıuıtur. 

1 - 24 top almak iatiyen mü,teriler yukarıdaki fiatlere yüzde 2 
zamla mal alabilirler. 

lktısat vekaletinin 5/8/938 tarihinde teıbit ettiği 
kapot bezi fiatlanna uygun olduğu tudik olunur. 

lzm.ir Ticaret Odası 
Resmi Mühür ve İ.ınzau 

~rışık havalarda 
1 -- ---yanınızdan 

i GRiPiN 
1 eksik etmeyiniz! .. 

ica hında günda 3 kaşe alınabilir 
iSDI VE MARKAYA DiKKAT ..... TAKLITLE

RD'DEN SAKININIZ •• 

Erzurum Vilayetinden: 
1 - Trabzon - lran transit yolunun takriben 48+ 7 48 kilometre 

uzunluğundaki «Şeyhbop - lran buduchı> kıamınm tesviye, ıınai ima
lat ve ıose inşaatı birinci eksiltmede yapılan teklifler haddi liyik gö
rülmediğinden tekrar kapalı zarf uıulile eksilmeye çıkanlnuıtır. 

2 - Eksiltme 6 Mart pazartesi günü saat c 15 » de Erzurumda 
Transit yolu ikinci mıntalc~ baf müdürlüğü oduında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi .;e buna mütefeni evrak c30» lira c8(b 

kurU§ mukabilinde Karakösede Nafıa müdürlüğünden ve Erzurumda 
Transit yolu ikinci mıntaka baş müdürlüiünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin «28383» lira c67» ku
ru,luk muvakkat teminat vermeleri ve Erzurum valiliğinden abnmq 
ehliyet vesikası göstermeleri lazımdır. « Bu vesikanın istihsali için 
eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile is
teklilerin Erzurum valiliğine rnüracaalan ve iatidalanna en az bir ka
lemde ikiyüz bin lira kıymetinde Nafıa İnfaat\ yaptığına dair iti yapb
ran idarelerden aluunl§ ve•ika i~inneleri muldezidir. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulwunıyanlar eksiltmeye giremiyecekler
dir. » 

5 - İstekliler teklif ınektuplannı ihale günü olan 6 Mart pazartesi 
günü saat d4ıte kadar eksiltme komi.ayonu reisliğine makbuz mu
kabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, «730• 

Kumbarcıt~ biri 

TÜRKİYE 
Cut-'\HU RİYETt 

1 

~IRAAl:BANKASI 



YB1fl '1SIR ız •VBAT Pazar t 

Katalonya Nasyonalistler elinde 
Bütün hudut boyu karakollarında Franko ordusunu 

Kırmızı - Sarı bayrakları dalgalanmaktadır 

Terkedilen harp malzemesi 
iki yüz Milyon altın peseta kıyme

tinde tahmin edilmektedir 
Paris 11 (ö.R) - Püiserda şehrinin 

i§galindenberi bütün Katalonya nasyo
nalistlerin eline geçmiş bulunmakta ve 
bütün hudut karakollannda kırını - sarı 
bayrak dalgalanmaktadır. Piliserdanın 
işgaline memur edilen nasyonalist müf
rezesi kale üzerine nasyonalist bayrağı
nı çeker çekmez, şehirde kalmış olan si
viller arasında hiç bir asker bulunma
masına rağmen, beklenilmiyen bir ha -
<liseden korkarak şehri terketmiştir. Ne
tekim bu sabah Burna-Oam hudut kara
kolunda çok şiddetli iki infilak duyul
muştur. Bundan anlaşılmıştır ki Cüm
huriyetçilerin Püiserdayı terkctmezden 
evvel hazırlamış oldukları lağımlar pat
lamı_ştır. Nasyonalist kuvvetleri şehrin 
fiili işgaline ancak yarın başlıyacaklar
dır. 

Paris 11 (Ö.R) - ispanya Cümhuri
yet hükümetinin Dahiliye, Nafıa, Adli
ye, Ziraat, Mesai naz.ırlan bu sabah er
kenden tayyare ile Tuluzu terkederek 
Valansiyaya .hareket etmişlerdir. 

Valansiya 11 (Ö.R) - Bu sabah saat 
10,30 da be§ Fiat tayyaresiyle 10 Savo
ya üç motörlU Valansiyanın limanına 

bomba atmışlar xe bir çok binaları tah
rip etmişlerdir. Halk arasında zayiat 
miktan malflm değildir. 

Valansiya 11 (ö.R) - Bir çok nazır
lar tayyare ile buraya gelmişler ve der
hal bqvekil Negrin ve hariciye nazın 
Alvares Delvayo ile görilşmii§lerdir.B. 

Delvayo gazetecilere diğer nazırların da 

.Muhaceret akınının bir ba§ka facaat sahnesi 
eden Frankist kuvvetleri tamamen bir- da harp sona ennişür. 

leşeceklerdir. Dağlarda temizleme hare- Va1ansiya 11 (ö.R) - Valansiya ve 
keti devam ediyor. Terkedilen harp le- Graho deniz varoşları bu sabah dört de
vazımı toplanıyor. Cümhurlyetçilerin ri- fa bombardıman edilmiştir. Bold lngt
catlerinde Katalonyada terkettikleri Uz vapuru batmıştır. Milrettebatı kür
harp malzemesi 200 milyon altın Peseta tarılmıştır. 2 ölü 25 yaralı vardır. 

Paris 11 (Ö.R) - ispanyadan Fransa
ya iltica eden Cümhuriyet <ı,dusuna 

mensup askerlerden nasyonalist · ~pan
yaya dönmek istiyen askerlerle dolu 6 
tren Bayon istasyonuna gelmiş ve hudut
taki Handay istasyonuna sevkedilmiştir. 

Paris 11 (ö.R) - Nasyonalist ispan
yada bir tetkik seyahati yapan Fransız 
generalleri Fransız hududuna doğru 
uzıyan bütün yollan dolaştıktan sonra 
hiç bir taraftan taarruzi veya tedafii hiç 
bir hazırlıktan eser görmediklerini bil
dirmişlerdir. 

Muhaceret akınının feci aahnelerinden 
Paris 11 (ö.R) - Bir istatistiğe göre 

105 bin sivil ve asker ispanyadan Fran
saya geçmiştir. Milislerden 20 bini nas
yonalist ispanyaya iade edilmek arzu
sunu izhar ettiklerinden oraya gönde
rilmiştir. Fransacla kalan milisler için 
bir çok barakalan muhtevi tahşit kamp
lan kuruluyor. Bu ukerlerin fafesl 
Fransız ordusunun levazım servisi ta
rafından temin edilecektir. 

birbiri ardınca geleceklerini bildirmiş- kıymetinde tahmin ediliyor. 
tir. Komünist Ziraat nazın da gelmiş - Salamanka 11 (A.A) - Bilyiik karar
tir. Biltün nazırlar başvekalette toplan- glhın resm1 bir tebliğinde ezcümle şöy
mışlardır. 

Paris 11 (ö.R) - Barselondan bildiri
liyor: Fransız hududunun ccnubundaki 
lspanyol topraklarının işgali bu akşam 
bitecektir. Muhtelif •kollardan hareket 

le denilmektedir: 
Kıtaatınuz muzafferane ileri hareket

lerine devam ederek dün Puigcerdadan 
Port Buuya kadar Fransız - lspanyol 
hududunu işgal etmişlerdir. Katalonya-

Hayn~n adasının işgali 
lngiliz - Fransız işbirliğini denemek 

• • 
ıçın 

Vaşington, 11 (A.A) - Salih.iyettar 
mahafil Haynan adasının Japonlar tara
fından işgalini İngiltere ve fransanın 
kuvvet veya zammı çıkannağa matuf 
siyasi bir hareket telakki etmektedir ... 
Bu mahafil komintern aleyhindeki rni-

bir plin mı dır? 

Papanın ölüsüne tören 
Cenazenin etrafında rahipler dua 

ediyor, Sadıklar ayaklarını öpüyo 
Yeni Papayı intihap için bütün kardinaller Konklavd 

kapatılacaklar kimse ile görüşmiyecekler 
Vatigan sitesi 11 (ö.R) - Papanın 

cesedi bUyük bir merasiml~ Sen Piyer 

kilisesine nakledihniştir. Burada csa -
dlkların> tazimi için teşhir edilen ceset 
mail bir Katafalk üzerine yerleştirilmiş-

tir. Ceset bir parmaklığın arkasında olup 
yalnız ayakları csadıklan tarafından 
öpUlebilmek Uzere parmaklıktan dışarı 
çılonakta ve etrafında rahipler tarafın
dan mütemadiyen dua edilmektedir. 

Kardinallar, 11 nci Pi'nin halefini se

çecek olan Konltlav meclisini hazırlıyor
lar. 30 dan fazla Kardinal bugün birinci 

bir içtima yaparak 3 kişilik b1r tA.li ko
mite teşkil etmişlerdir. Konklav 28 Şu
batta, yani 11 inci Pi'in papa:ılık 

makamına çıktığı zaman tayin edilen 
ınllddetln inkizasında açılacaktır. Evvel
ce Konk1av meclisi Papanın ölümünden 
10 gün sonra toplanırdı. Amerika gibi 

uzak memleketlerde bulunan Kardinal
ların da yeni Papa seçimine iştirlk ede
bilıneleri için ölen Papa bu müddeti 18 
güne çıkarmıştır. Kardinallar meclisi, 

Yeni Papayı intihap edecek 
,Kardinallardan biri 

...-..- tır. 
1 

Kardinallarla birlikte kapanacak 
sekreterleri ve seremonicileri ile i ki r. 
tor, aşçılar ve hizmetçiler, in!.ih ap ) 
pılıncaya kadar Konklavdakl m · 
şaları kat'i surette gizli tutacakl 
yemin ile temin edeceklerdir. 
Papanın cenaze merasimi yarın sa 

başlıyacaktır. Ilk tören yarın yapıla 
tır. Ve bunu takip etmesi lazımgeleP 
ğer üç törenin tarihi henüz tesbit 
memiştir. 

bütUn kardlnallar Romada hazır olur nln harici tesirden uzak kalması için ta
olmaz Konklavm açılmasına karar ver- pıamen kapalı bir yerde toplanmasını 
ml§tir. emretmiftl. Kardinallann, Papanın ölü-

Roma 11 (ö.R) - Büyük faşist 1' 
seyi Papa 11 inci Pi'nin hatırasına 
zimlerini bildirmiştir. ölen Papa, V, 
kan ile Italya devleti arasında uz.la 
yı taahakkuk ettirmiş ve 60 sene s .. 
faydasız teşebbüslerden sonra, R 
meselesini bir hal suretine bağlıya 
Konkorda sayesinde devlet ve kilise 
sında iş birliği münasebetleri tesis e 
ve Italyan milletinin faşist ve kat 
birliğini muhafazaya amil olmu 
Büyük konseyin içtimaı, matem i 
olarak, 15 Şubata talik edilmiştir. 

Roma 11 (Ö.R) - Papanın cesedi 
butuna konulurken eline Papalık 
nında darbedilen bütün para ve 
yaları muhtevi bir kese verilecek, a 
ucunda ktır§un boru içine konulniUŞ 
hayatını tasavvur eden bir el yazısı 
nulacaktır. Bu merasim kordiploın& 
Malta şövalyeleri ve Roma asilzade 

Faris 11 (Ö.R) - Vail.kan sitesinden 
bildiriliyor: Papa on birinci Pinin hale
fini aeçmek için Kcmklav yirmi sekiz Şu
batta açılacaktır. Ka.rdinalların Konk -
lavda kapanmalan 1211 tarihinde Papa 
onuncu Gregua zamanından kalmıştır. 

Onuncu Greguar, Kardinallar meclisi -

mUnden 18 gUn .mra toplanması icap 
etmekte be de Konklav bu mühletin ne
tlceshıi beldiyecek, Kardlnallar gelince 
toplanacaktır. 

1818 senesine kadar Kardinallar mec
llai Kirinal sarayında toplanırdı. Burası 
Italyan krallanna lkametgA.h olduktan 
llODl1l Vatikanda toplanmağa başlanmış- huzurunda yapılacaktır. 

Filistin konf er an sın da 
lngiltere "Balfur,, deklarasyonunda 

ayrılmak istemiyor mu? 
Londra 11 (A.A) - Filistin !U'ap he

yetinin relal Cemal Efendi Hüseyni Sa
int J ames aarayında toplanmış olan kon
feransta beyanatta bulunarak araplann 
metalibatını izah ve te§rih etmiştir. 

1 - Arapların memleketlerinin tam 
iatiklAlinl elde etmek haklarının tanın
ması, 

2 - Filistinde milli bir yahudi yurdu 
vUcuda getirmek tqebbUsUnden vazge
çil.meal, 

3 - Mandanın feshi. Bu mAnada ye
rine Filistinl hükümranlık haklarına sa
hip bir devlet haline getirecek olan in -
glltere Irak muahedesine mUmasil bir 
muahede ikamesi, 

4 - Yahudi muhacereıtine ve yahudi
lere arazi satılmasına derhal nihayet ve
rilmesi. 

Hatip iddialarını lngilterenin 1915 
senesinde ve fU halde Ba1fur beyanna
me.sinden evvel Filistine istiklAlini bah
ıedeceği suretindeki vaadine istinat e~ 
tirmektedir. 

· Beytüllahimden bir manzara A 
rinin şimdiye kadar takip ettikleri hattı kat belki yahudi muhaceretini tahdit 
hareket Ingilterenin Balfur deklarasyo- mek için bazı taahhütler kabul ed 
nuna verdiği mfuıayı tekrardan ibaret ve böylece ekseriyetin araplarda 
bulunmakta ise de lngiltere henüz sa- smı temin ederek bazı muhtariyet 

sakta imzası bulunan Japonyanın Fran- Londra 11 (ö .R) - Hariciye nazırı 
sız - İngiliz anlaşmasının en az muka- Lord Hali.faks ve müstemlekAt nazın Londra 11 (Ö.R) - Filistin konfe -

rih tekliflerini ileri sürmemiştir. minatı da verecektir. 
•••••••••••••••••• 

B • .JOJU BONNE 
vemctli olan tarafını bulmak üzere ze- Malkolm Makdonald başta olduğ halde ransının ilk haftalık mesaisi bitmiş, ya-
mini yoklamakta olduğunu ilave eyle- Ingiliz ve Filistin delegelerinin toplantı- hudi ve arap delegasyonları noktai na-
mektedir. larına bugün devam edilmiştir. Yahudi zarlarını ihh etmişlerdir. Yahudi dele-

Buradaki salahiyettar mahafil diplo· delegasyonla alakadar olan mehafilde gasyonu muhitinde temin edildiğine gö-
masi tarikiyle her hangi bir te§ebbüs söylenildiğine göre Ingillz mümessille- re lngiliz delegeleri şimdiye kadar Ba1-
yapılması veya her hangi bir harekette fur deklarasyonu hakkında Ingiliz hil-
bulunulması il ·· ·-ı'ini derpiş etmemek- baş vuracaklan anlaşılmaktadır. ikilmetinin yaptığı ananevi tefsiri tekrar 
tedir. Çünkü B. ,, nan Çin arazisinden- Paris, 11 (Ö.R) - Fransa hükümeti, etmekle iktifa etmifler ve arap ve yahu-
dir. Tokyo sefirini, Japon hükümeti nezdin- di delegasyonlanna Filistin meselesinin 

Londra, 11 (Ö.R) - Salahiyettar ma- de bir teşebbüse memur etmiştir. Sefir halli için arzedecekleri hal şekillerini if-

Abnanyanm Parls 
sefiri ile uzun boy!• 
göriiştti-
Paris, 1 (Ö.R) - Fransız hariciy• 

zırı Bonne bugün Alınan sefirini 
etti. Son beynelmilel vaziyet 
uzun boylu görüşmeler oldu. 

hafil Tonking körfezinde kiin olan Hay- Japon hükümetinden Hanyan adasının p etrnemiflerdir. 

nan adasının Japonlar taralından i§gali işgali hAdisesinin hedefi, mahiyeti ve Arap ve yahudi delegasyonlannm tez- Tokyo, 11 (Ö.R) - Japon :·---rP"• 
.. bet" 1 ba kil' 27 ikin" • u Jngiliz milli müdafcıcı nazın Sir Hor Belife bir manevrada • _ ,..

1 munase ıy e şve ın cı -· devam müddeti hakkında izahat lstlye- leri arasındaki ihtilAf ve her iki tarafın luk ailesinin kurulU§UDun 2719 'LIP"-

nunda vuku bulan beyanatını habrlat- verecek mahiyette telikki ettikleri Ja- mağa sevkedecektir. İngiltere ve Fran- cektir. Dip1arnatik mahafillerde zanne· udqmazlıtı lngillz hükümetince esuen dönümü kutlulanmıp. Bu ...-.... 111"'1• 
maktadırlar. Bu beyanatta İDliltere ve ponyaya bildirUmifti. Bu i§pl İngiltere sanın bahri bir müdahalede bulmrmaJa- dildiiine ıön İngiliz bükömeti de Tok - tahmin edilmekte idi. lngiliz hilkilmeti- hanedan erkanı, nazırlar bulUDJll 
Fransa hlldlmederinin :e.,n.n ...._ w ~ Milcltruetll&&~ k;Na za bMı...ir-- da J~ ..._._.._ .. ___ "'1 "" bir tııehMlılee ı... Balfur deklarasyonu ile yaptılı vaa- dır. Bu bayram f8?8fine bir çok 

~t.::....!:..:....::....::........:..:..:..111lA11mll~!1!1ılııılııltıllııllilllılıı11!i9lllll~iıılltılılllııııllll~ ..... ~ .. lıılııilllll!ılııılıııl .. 11..::.:llll!lılıllmılllııi~ ...... ~lıilıllllıııl::~ ................... -..,;..i:..:t.a .... e:ı..:::..ıı.~!2....::t.:ı.:. ....... ..ı. ..... 11a ............. ı111ıı .. ..ı1111ım._.J'a. •• frhhd' 


