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V arıova 20 ( ö.R) - Polonya b&§vekili Parİ· 
se hareket ebnİftir. Bu seyahatin hususi mahi· 
yette olduğu bildiriliyor. 

Senelik............ 1400 
Altı ayhk • •. . ..•••••••.• 150 

1 T E L E F O N : 2697 

~------· 

______ _J 

FtATt (5) KURUŞTUR 
Cümhuri11etin ııe Cümhuriyet eserinin bekçbl, 1abahl4n Ç'tkar siytı!i gazetedir Yeni Asır Matbaasında Baıılmqtır. 

Balkan hariciye nazırları Bükreşte 
Konsey dtln toplandı Halkevleri yıldönümünde 
Akşam büyük bir ziyafet verildi 
Bunu bir kabul resmi takip etti 

Başvekilimiz · Refik 
Saydamın nutukları 

Saraçoğlu 
vafcnko 

Beri in 
--=-

Balkan Antantı 
görüşmelerini 
merakla takip 
ediyormuş .. 

uHem yaptığımız inkılipları göz bebeğimiz gibi 

daima koruyacağız. Hem de Türk cemiyetini en 
yüksek seviyeye erdirmek için gerekirse baş· 
ka inkılaplar yapmakta tereddüt etmiyeceğizn 
Ankara

1 
19 (_A.A) - Bugün yurdun killer, mebuslar, halle arasında scçili

her yanında yeniden 158 Halkevi daha yordu. Mar.ş ayakta dinlendikten sonra 
Türk ~ençliğinc ve kültüre kanıksamış başvekil Dr. Refik Saydam alkışlar nrn
halkn kapılarını açmaktadır.. Türk in- sındn kürsüye gelerek şu nutku iradet
kılfıhının eseri olan ve halk terbiyesin· ti : 

Konsey hakkında de öneınll hizmetleri her kes tarafmdan Çok sayın dinleyicilerim; 
mttttelik matbuatın şi.ikranla knrşılanan bu güzel müessese- İnkıiabımızın güzel ve faydalı başarı-

şri 1 lerin hepsi ayni flnda ve Ankara Hal- lar)ndan biri de 1-Uılkevlerinin açılmış 

ftBUek foa(b.Ö R•)• _ B:ılk.. kevindc Bnşvckıl Dr. Refik Saydamın ve işletilmiş olınnsıdır. Bugün bu güzel 
reş, . an Antantı b" k ·ı 1 tı Rad ·ı .. b di . 

d
_,_e k 

1 
d b 

1 
k .. .. ır nut u ı e açı mış r. yo ı e neş- yuce n~annın ye ncı yıldönümünii 

wııu onsey n e u unma uzcre Tur- --.l·ı b tk aln ·ı · d -·1 ku ı ı ·· · 
ki h 1 1 

k'l" B Ş""krü' S _ .n:uı en u nu u Y< ız yenı erı egı t u uyoruz .. Butiın vnrlığımız.ı yeni 
ye ar c ye ve ı ı . u aracoglu di~ b··ı·ı H Ik ı · d d ·nı · ı b. ı · 

B
·•k al!! • ger u ı n :'.i ev en e ı ernış er- ır ıayata ve yem bir istikamete götü-
u reşe muvas ... t etmış ve istasyonda . . 

h · · B G f nk .
1 1 

"lik dır. ren Kemalist inkılabın milletin ben1iği-
ak1:~yet nazır{ 1d · a]!! e 

1 
° 1 e e çı . Merasim tam saat 15 te İstiklal marşı ne sindirilmesi için C. H. Partisinin 1931 

er wıı ara ın an se um anmıştır. Aynı . d E · k f 
k b 1 i 

. y b k'l ile haşin ı. vın on crans salonu tama-
1 
de toplanan üçüncü büyük kongresinde 

a u meras mı unan aşve ı ve hn- . . . . 
_ SONU 

4 
ONCU SAYFADA _ men dolu ıdı. B. M . Mcclısı başkanı, ve- - SONU 4 UNCU SAYFADA _ --

Nevyork sergisinde bir 
Türk· gecesi yapılacak .. 

Vekaletler 
Yeni bütçe hazırlıkla· 
rını ikmai etmişlerdir •• 

-=--
Ankarn, 20 (Hususi) - Vekiılciler '\"C 

müstakil umum müdiirliikler yeni sene 
liügünferdc 'pio3cıcr \)nş\'~Kaleıc \u ... Unu 

olunacaktır. 

Kızılay 
Senelik balosu çok 

nt'şeli geçti 
• 

Balkan 
lttifa.kı 

-ıMilli Şefin Amerikan millet;ne mesa· 
jım bu gece de yapması muhtemeldir 

----1-o=---
Bükreş toplantısı!'dan 
daha kuvvetıennuı 
olarak çıkacaktır • 

.--0- . 
ŞIWKET BlLGIN 

Balkan ittifakı Balkanları yaban
cı tesirlere karşı nüfuz eclilmez bir 
hale koymak için vücud bulmuştu~. 

Ankara, 20 (Hususi) - Vekiller He· 
yeti önümiizdeki hafta içinde 939 senesi 
biit~csinin mi.iuıke,rcsine b~şlıyacalctır .. 

Yeni ~cn.ı biitç~sinin r,ctcn seneye nnzn
ran dalın biiyük bir inkişaC m.-..edcceği 
lıcyan ediliyor. 

Bir Martta 
Nafıa Vekili lstan

bula gidecektir 
Balkanlılar mazinin tecrübelerın

den acı dersler almışlar, tam is
tiklal içinde inkişafa kavuşmanın ilk 
şartı, nereden gelirse gelsin, kapıla
rını yabancı nüfuzlara sımsıkı kapa
maktan ibaret olduğunu anlamışlar-

İst::ınbul, 20 (Hususi) - HUki.imetçc 
sntm alınan tramvay ve tünel şirketle-

Kızılay balo sund(m bir intiba 

dır. 
Bir zamanlar, Balkanlar Viyana -

fstanbul 20 (Husus!_) .. - .• A~~
rikanın 150 inci yıldonumu mu-

b t . l Mayısta açılacak olan 
nase e ıy e · · d 

24 Temmuzda bir TüTk gecesi ter· 
tip edilmiftir. Bu gecenin progra· 
mı çok muhteıem olacaktır. Milli 

- SONU 3 "ÜNCÜ SAHİFEDE -
b l ·ı l Nevyork sergısın e 
eyne mı e #·'--- -----------

ri bir martta Nafın Vekaleti tarafından 
ı·esmen tesellüm edileceğinden, Nafıa 
Vekili Ali Çctinkayanın bugünlerde İs
tanbula gelmesi bekleniyor. B. Ali Çe· 

tinkaya, Metro hanında Tünel şirketinin 
tesellümü münasebetiyle yapılacak me· 

Kızılay cemiyetinin yıllık balosu, ev- Balo gecesi çekilmesi mukarrer bu-
vclki gece hi.ikümet konağı salonlarında lunan bir hastane inşasına yardım ol· 
verilmiş ve sabahın saat altısına kadar mak üzere tertip edilen eşya piyangosu 

neşe içinde devam etmiştir. Baloya İz- tehir edilmiştir. 
mirin tanınmış aileleri iştirak ederek 
cidden güzel bir gece yaşamışlar ve ya
şatmışlardır. 

- Baloya ait diğer resimler 
iç sahifeıni7Aledir -

Berlin - Petresburgun bazicesi olarak 
faciadan faciaya siirüklenınişti. Dün
yanın en mesud parçası olmak üze~ 
re yaratılan topraklarda huzur, em
niyet ve istikrar namına bir şey kal
mamıştı. Balkanlılar, sömürge asker
leri gibi körkörüne yabancı ihtiraslar 
uğrunda kardeş kanı döküyorlardı. 

Balkan ittifakı, parlak bir güneş 
gibi ufuklarımızda doğunca karanlı~ 
mazi gömüldü. Milletlerimiz ~s~ik~lı 
bütün revnakile kucaklamak ıçın bır
leştiler. Ve artık yaşamağa azmet-, 

şamda Vnruşmaı;;i~de 
.. d .. f ·tı b .... k bir kalpazan şe-Dun e m~ rı er uyu • _ 
nümayişler yaptılar.. bekesı meydana çıkarıldı 

tiler. 'ı yakın yıllara kadar dökülen mil-
yonlarca Balkanlının kanı toprakla-! 
nmızı kafi derecede yuğur~uştu~ · ı 
Bundan sonrası için kelimenın hakı- ı 
ki manasile ileri, ınesud, müreffeh 

bir hayat istiyoruz. 

Öl 1 k dd hatıralarını en erin mu a es 
taziz ederek... . 

Kalplerimizi perçimleyen sevgı- 1 
lerle birbirimize daha kuvvetle soku-1 

larak. .• 
Birlesen kuvvetlerimizin yabancı 

ihtirasl~rı önlemeğe yetecek kadar 
azametli ve yenilmez bir ~u~vet ol- 1 
duğuna inanarak yaşamak ıstıvoruz. 

Dün Bükreşde toplanan Balkan 
Antantı konseyinde Balkanlara. ta- 1 
alluk eden meselelerin hep bu ob1ek· 
tif altında mütalaa. edildiğine kaniiz. 

1 

Hariciye vekilimiz Bükreşe gider
- SONU 2 tNCl SAYFADA -

Dr. Şehbender 
--=--

Bitaral bir kabine 
teşkilini, milli paktın 
tatbikini istiyor-
şam, 20 (A.A) - Dr. Şehbender ta-

rafından milfrltlerle istifa eden ba§vekil 
Cemil Mardam taraftarı olan mutedil 
N~onalistler dün kabinenin istifası 
dolayısiyle nümayiş yapmışlardır.. Nü
mayiş esnasında milsademeler olmuş 
ve polis Cemil Mardaının otomobilinln 
etrafını alan nUmayişçileri daltıtmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Polis mUfrlt
ler birliğinin binasına Nasyonalistler ta
rafından taarruz edildiği esnada bir ker
re daha müdahale etmeğe mecbur ol-

muştur. 

Halepte dUn bir çok dükldnlar ka-
panmış ve talebe nümayiş yapını§ be 

---:= 
Milli parayı 

-=--
Taklide çalışan kalpa

zanların hepsi 

tevkil edildi ... 

--<>--
İzmir zabıtası, şehrimizde ve İstan· 

bulda faaliyete geçen bir kalpazan şe

bekesini meydana çıkararak suçüstil 
yakalmnağa muvaffak olmuştur.. Diin 
haklarında tevkif kararı verilenler Os
man oğlu Hasan, Ahmet oğlu Mustafa, 
Abdullah oğlu Tevfik, 70 yaşında Emine 
(Hasarım validesi), Recep oğlu Halim, 
Musa oğlu Mehmet, Selim oğlu Halim, 
Timur oğlu Abdullah ve Hüseyin oğlu 

İbrahimdir. Perşembe günü Erzurum 
vapuru ile kalp para sürmek için İstan
bula hareket eden Halimin yakalanma· 

- SONU 2 tNCl SAYFADA-
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~ ŞEHiR HABERlERi ~ Emek i General Balkan 
ittifakı 

lzmirde bir kalpazan şe- ::=e.tu':S!~~=:aıı 
olarak çıkacaktır. 

·Kazım K.arabekirfin 
HATJRATI 

bekesi meydana çıkarıldı - BAŞTARA~:y:~=~~ 
aakl mütalaamı beyan ederken del f ........... :: .. ;; .. ~~··N··· ·.: · · ...... ~. ken: 

- 44 -

•örlemiftim... BQiazjann -etrafında a~ a - BAŞTARAFI lNCl SAYFADA - cağını düşünıniyorlar. sıtasiytuldle :tev temin :ıeceklerdibek!~ < Sulh perisinin ranatça nefes al-
1 inci TC 2 inci ;oraulann aynlması-. : E sı irin İst:ınbul z.8.bltasına tebligatta bu- Derhal fırmda husuSi bir ocak mey• ev tu •- anbulsonrnakla __.;azakn şe da tlığı biricik kö e banlkanlardır., de· 
rom L-..1,t..--a bir tehtJceyi davet ede- : E ~JU f: R A L =. -r6· • u· '" vfik T.r- M ipi kırıp ıstan a euece ve ora misti. Gözle görülen, elle tutulan bu •. --v• uapıı ,.., Iunulmustur dnna getır ıyor . .ı.e , .uusan ve us- tal 1 k 1 b - k bUeeeği kanaathideyim. Bunun için Ta- ; Karabekir i S ç1W:..,,: b . d börekçidir Kalay tala iıe bıqhyarak lehim ve kalaylan daha fenni va" ~~ d~ Pp para gUa~ hakikat boş ihtiraslara feda edilece 
lat Ye Halil beylerin avdetine kadar mu- E Kazım • ve l~himle kalpeı:li :uruşluklar -~~ycla- eritiyorlar. Hakikt elli kuruşun alçıdan makta devam edece er ı. azar n değildir. 
hakkak beklemelidir. :Siyasi vaziyet hal- S .............. , ..................... ! .. ; kalıbını alıyorlar. Kalıbın kenarında bı- İstanbula hareketleri mukarrerdi. .Balkan Antantı sulhçudur. Anka· 
lediluıcden ve hükümetin haberi ölma- miler vesaiıe hakkınca bazı malumat na getirerek milli parayı taklitten ve raktıkları bir oluktan kurşun lehim dö- Şimdiye kadaı basılan paral~r yüz ı:a - Atina - Belgrad ve Bükreşi~ h~~ 
dan Almanlann tcaiıile herhangi bir na· a.lm11uk.) bu pat:aları tedavüle çıkarmaktan suç· küyorlar. Bu suretle kalıp üzerinde kalp altmış adet elli kuruşluk ~anı ~ek- gayreti her şeyden evvel b. ugunk .. u 
reket hususile Meşrutiyet avasiy e or- Ha ız a . ı eye oveneyın me u- paralar şekilleniyor ve bir filetle nok- sen liradır.. Hasanm annesı mme- ba kan ar a sene er en erı teessm 

d 1 ( H kk b T · kt ludurlar. Yüz altmış adet sahte ellişer E 1 1 d l d b 
b 1 rd. ""'- ~· 1 k d' k ........ ıuk basarak Manisa, Menemen, İz. ı çl 1 k 1 di k Ih taya nlılmı~ olan Enver paşa ve iz.er bunu da göste ım. ueaım: ~e en t- -~ sanları düzeldikten ;sonra kalp para el- nin hadisedeki ro il, su u ara ye- eden nizamı uvvet en rme ' su a 

iç.in ıiki katlı bir .-ürüm olur. Askeri mü· sine siyasi bir kanca ta.kılmıyan bir Al- mir, Çanakkale ve İstanbulda tedavüle de edilmiş oluyor.. mek hazırlamak, maden kaynattıkla~ı hizmet etm~ i
4

çinHir. F.~~~ bu ~ulh-
talaama gelince donanmamızın asker do· man Erkamharbinin mütalaası! Tekirda· çıkarmışlardır. Hasanm idare ettiği börekçi fırınında &obayı yakmaktır. Maznunlar tam fa~- sever temayulatın derınlıgıne baka-
lu gemilerimizi alarak di.ipnan~lerine ğı gibi bir yerde seferberliğimizin ne hal- İbrahiı~ isminde bir adam, :U-kadaşı 1 n paralardan ilk on bes tanesini Jiyet ,gösterdikleri sırada araştınna <laı· rak balkanların yabancı nüfuzlara 
ask.er çıkarmasını iki cihetten tehlikdi bu· de bulunduğunu bize bütün çıplaklığile börekçi Ibrahimle bundan takrıben 25 ~a~'. a H t rübe . . Mawsa ve resi memuı·ları tarafından suçüstü ya- müsamaha göstereceğini zanneden· 
lunım. Biri Rus donanmasının muv.affa. yazworl Liman, Su§On, Bronzart Paşa- gün eV\rel bir görüşmesi sır.asında, ç.a- Maun ved ~tsand vül~~ .1~=- sar kalanmıı;lardır. Tahkikata müddciuınu- ler varsa muhakkak ki aldanıyorlar. 

1 ~t.. f d ka cnemen e e a e ÇllUil'ıyor Ye - :. .. .. . . '-·-•= halindeki facia}'' düşünürüm. ikin· lor ise Alman sefarethanesinin talimati e lıştıkları Namazgıuı ırının a para - fed'l" Çünkü' .. b 
1 

__ m • mi B Cevat ();pay el koym~ ve dun Bu defakı balkan konseyınde bu ~,""" . 1 ı ıyor. u para arın ~erın- · 
... : i de karaya -'-ma amdnr..tı muvaffak askerce değil siyasetçe iş yapmak isti- zanmağa karar ~rıyorlar. Ko ayca pa- d f k t .. ,. 'di kil .t.b akşanıa kadar tahkikatla meşgul olmuş- noktanın ve bilhassa Münih toplantı· ...,. -wııı. .,,_ en ar ı gaye. cuzı ı ve şe ı ı a-
oisa dahi Rusların demiryollanndnn da yonar. Bu zatların Oclesaya asker ÇÜ:arıl- ra kazanmak için de buldukları çare, ri le ayırt edilmeleri adeta irnkRnsızdı. tur. sından sonra şahlanan revizyoncu 
istifade ile bu kuvvetin kar ısına faik bir masının mümkün olmıyacağını takdir et- tedavülden kalkan eSki birer kuruşluk- ~ırında bu .işin deYam etmiyeceğini Milli paramızı taklit etmek gibi suç- emellerin gözden geçirileceği şüphe· 
kuvvet getiıebilmeleri ve bu esnada do· memelerini varit görmiyorum. Korkanın lan eriterek taklit elli kuruşluklar mey- düşUnen bu adamlar fırını kapatarak larm en ağırını işliyen bu adamlann sizdir. 
nanmamız diğer kademelerin harekitiy- ortada bagka bir oyun var: Mesela tam dana getirmekti. Tahtnlı mescitte 141 .sayılı evde faali- kanunun icap ettirdiği şekilde cezalan-
le meşgul olaca,'lndıı.n Rus filosunun de· her şey hazır bir vaziyette iken evveliı. Bu, düşüncesiz insanlar işe ufaktan yetlerine devam ediyorlar. Sonra Naz- nı çekecekleri şüphesizdir. 
nizden karaya çıkan askerlerimizin iske- donnnmn çıksın Rus donanmasını tah- başlıyarak temin ettikleri bir kuruşluk· lının Namazgahta, Burhan sokağındaki Tersanede çalışan dökmeci Haliın is
lderini ve gerilerini ateş altında bulun- rip etsin f Diyeceklerdir.! Maksad bizi Iarı fırında eritmeğe te§ebbüs ediyorlar. aile evjnde de para tabına devam edi- ıninde bir suçlu da mütahassıs sıfatiyfo 
Clıırarak kaia harbinin bir faciaya dön· harbe sokmaktır. Tabii Kafkas cephesi, Fakat buna muvaffak olanuyarak sarfı yorlar. Bunlar para tabederken bütün bu ameliye ile alakadar olmaktan suç
meai ihtimal: i düşünürüm. Bundan baı· Mısır cephesi harbe başlıyacak ve Alman nazar ediyorlar. pençereleri kapamakta idiler. ludur. Onun evinde de para basıldığ1 
ka aahillcrin asker çıkarmaya müsait olup maksadı hasıl olacaktır! Bence Avrupa· Bilahare kendi aralarında erimesi ko- Aralarında, birbirlerini ele vermemek sabit olmuştur. Fakat madenin fena ol
olmadığı da meçhuliiınuzdur. da meydan muharebelerinin neticeleıi lay bir madenden taklit para yapmağı üzere and bile içmi§lerdi. G~n per- masmdan bu paralar tedaville çıkanl-

Hafız Hakkı bey d onanmalar baldan• görülmedikçe katiyen b ir harekete geç- tasarlıyorlar. Kendilerinin mesai arka- §embe günü son defa bastıkları 80 ka- ınamtJtl. 
<la Bahriye Eıiiıiıbarbiyesile de görü· memeliyiz. Bugün boğazları müdafaa daşları olan maznunlardan Hasan, d~ dar elli kuru§luk Menemen ve Manisa- :Suçlular bütün suç delilleriyle ve 
~ni. Talat bey gelinciye hdat %8• edebilecek bir halde bile değiliz. Biz de arkadaŞları Mustafa ve Tevfikle birlik- ya gönderilıniştir. bastıkları paralarla birlikte yakayı ele 
ten bazırlığa imkin olmad)ğuu ve tabii .Almanları oyalamalıyız: Yaptık, yapı· te kalay ve lehim temin ederek tecrübe Maznunlardan Mehmet ve Hallın Et- vermişlerdir. Para:Iarın sürililkleri yer
lıiikümctin haberi ola~ı ııöyled.iktcn yor~z demeliyiz. Bir ta.raft~n d~ :alat yapıyorlar. Ve anlıyorlar ki kalay ve :zurum vapuru ile İunirden ayrilarak Icrden toplatılması ve '-İstaiıbulda bulu
sonra harekat hak.kında toyle dedı: beyı ve Cemal pa~yı sız bızzat ışın fe. lehimle elli kuruşlukları taklit etmek İstanbula hareket ediyorlar. Mehmet nan Halimin tevkifi için İstanbul :zabı-

- Bu hareketi ısrarla ortaya atan Li· lalceti baklanda ikna ederek Enver pa· .. kü.' d" B k f damlar mey f"ft-akkalede vapurdan iniyor ve kalp tası faaliyete g~tir.c.Mamunlar hak-. · · . 1 mum n ur. u a asız a - ~· 
man. p dır, ~~I Su§On ~a reddet• 1 şayı bır çe..-ırme hareke~le durdurma ı· dana getirdikleri paraların asilleriyle hiç para sürerken Çan_akkale zabıtasınca kmdaki tahkikat evriıkı dün alçpnı geç 
medı. Bu harcketı Liman ~ ıdare ede· sınız. . bir alakası ôlmadığını ve sert bir cisme yakalanıyor. Halim Istanbulda, yakın \·akit sorgu hakimliğine tevdi olwıınuş-
c.ek amiral Suşon paşa da hımaye ede· Hafız Hakkı bey - Sız bu huııuata t tt'ırilı'nce boguv k bir ses çıkara- tanıdıklarından Salihi bularak onun va- tur. • • • __ ,1_,1• mil , b' M 1 emas e 
ocktır. Onların fiknnce rnuuıye gc en Enver paşaya ır .şey açmayınız. e:;e e --------- --------------·----- ------ -----------
<lonanmamızla sahil arasına alınarak anl gayet mahrem tutulmaktadır. Yalnız is-
bir hareketle bu işte muvaffakıyet var· tersen 'T ovney.in mektubunu göster. Bir 
mış· Alman gözile de seferbc>rliV,imizi görsün. 

Ben: Belki bir tesir yapar. 
Halkevleri Bayramı 

• 
_ Farze.delim ki Rus donanması ilk Ben de Enver paşaya foruakta bu Mülileti biten binalal'lll 

h4re.keti haber almadı ve hirinci kackme mektubu gösterdim ve dedim Avrupada nasıl kutlandı? 
muvaffak oldu. Sonıa donanmalann çat· meydan muharebeleri oluncaya kadnr on .ikisini ilön 
ptpnaSında biricik ızüvcnı:lim.mB '(-avuz biz de hazırlanırız!. Enver paşa gü1üınse· "!'11 tırmaea ba$1adı.. ).j~J.~!:vt~.Lrı!nb~~ı!ış~~n _ _r.e~~z:c~ ~~~!- 1 ~~dadır. ~üt~n .İzmirl?e~n Ha:kevim~ 
bir felakete uj[rarsa ne ôla~!J~ · *"* - ... · - '""o""' 
Jt:reıc torpil döker ve sonra da donanma· Bulgarlara ve Romanyalılara pek çok de olduğu gibi İzmirde de büyük tören- e<:lel"lm. Bu müessesenin, bize emanet 
mızı korfılar ve muv:affak olursa ne ola- kızan Talat hey lstanbula döndüğü za- le kutlulandı. Halkevimizin .sıcak ve eden önderimiz.in istediği telrumlUe vn.sıl 
cak Don .... ~~-- Od---~- 'k in il' En d k d samimi muhitinde yapılan törende 1500 olması için hepimiz bu. \·olda çalışınnüı · ·~..._ .. z ca&Ua ı en g ıı: man ver paşa a ·en is•ni ikna etmiıı ,., 
Clon nması Çanakkaleyi zorla geçeıse ne olacak .ki Bu]garlan beklerucd".ıt şu par- den fazla Halkevli hazır buluııarak ha- bir borç biliriz... Bütün Ti.irk genç-
olacak) Benim aklım bu işin selamete lak hareketi yapıvermeğe 0 cl.ı rnzı ol- rekctli bir gün yaşattılar. liği ele le \·ererek A tatürkün başı-
erchilcceğini kabul etmiyor. Hüliisıı bo. muş. Fakat Hakkı beyin bildirdiği, do- Törene saat on beşte, Ankm-a radyo- mızda bulunduğundan daha ziyade ve 
~azların müdafaasına mahsus olan do· nanmamızın bu i i becerememesi mese- sunda başvekil Dr. Refik Saydamın söy- İsmet İnönünün emri altında çalışaca-
narunamızı uzaklaştırmayı ve en kuvvetli lesi nklını kurcalamış. fsmail Canbulat !ediği nutkun dinlenmesiyle başlandı.. ğ.ımızı azmetmiş ve muvaffak olmağa 
bir ord h d t h · · .. h ı· b b · R f b d Bunu vali ve parti başkanı B. Fazlı Gü and ı'çmı·şı· .. a,·r. unun u u arıcı ve şup e ı ir cyı au eye gön ermiş ve şunu sor- " 
işe gönderilmesini hiç doğru bulmuyo- durmuş: Jeçin güzel bir nutku takip etti. 

r Valimiz nutkunda Halkevlerinin yurt um. - Bizim donanmamız Karadenize ha-
H -'-'- h Pek içinde ve bilhassa İzmirde yarattığı top-~1 ey - i Rus dritnavutları kim olabilir mi) Rauf bey de şu ce~abı 

Türkiye, inkıüıpları ile yaşıyacak, 
dünya durdukça yaşıyacak ve yasat.:ı
cakbr.n hakkında ne malumatınız var) vcnnicı: 1uluk hayatından bahsederek bilhass..1 

Be I ..., şunları söylemişlerdir : Valimizin çok alkışlanan nutkundan n - mparatoriçe Marya 1911 - Tam hakimiyet imkansızdır!. sonra, Halkevi salonlan gece yansına 
T · · 1 30 •Atatürk Türk kitlesinin, dünyada nnıcvve unda Katcrina ve Alek- Bu haberi alan Talat bey Enver pa· kadar gilzide hir kalabalıkla dolup bo-d d 1912 E 1 mevcut milletlerin üstünde, sırufsız ve 

Balkan Antantı bugüne kadaı 
kendisinden beklenen hizmetleri tam 
bir muvaffakıyetle yapmıştır. An· 
tantın bundan sonraki vazifesinde 
ayni muvaffakıyeti göstermekte de
vam edeceği şüphesizdir. Selanik nn· 
}asmasından aonra Bulgaristanın 
&ikan Antantına daha büyük bir 
sempati gösterdiği Clüşünülürse önü
m üzdeki aylar içinde bugünkü itti
fakın BuJgaristarun da iştirakile tam 
bir blok haline inkılabını ümid 

edebiliriz. ~ilhakika Bulgar diri· 
janları pek iyi bilirler ki Balkan 
Antantının serbest muvafakati hari
cinde hiç bir dileğin tahakkukuna 
imkan yoktur. 

Adilane bir hal çaresi ancak An· 
tantın kendi kadrosu içinde aranabi· 
lir. Bulgarlar Balkan Antantına gİr· 
diklerLgün ısamimiyetlerinin temina
tını vermiş olurlar. Bu kardeşlik mu
hitinde samimivetle halleelilmiyecek 
mesele yoktur. f>iğer Balkan Devlet
leri , e:r.ciimle T ü rkiye ve Yunanistan 
dir. 
ı..o.ıııun parlak mi:ııallerini vemıi:ııler-

fstikbalin Balkanlara çok daha 
mesud günler _vaad ettiğine inanıyo
ruz. Bükreş toplantısı, paktların kıy
metlerini kaybettiği su karışık gün· 
lerde bile Balkan ittifakının asla za
afa uğramadığını, dünyanın geçirdi
ği büyük buhranlar içinde Balkan 
milletlerinin şuurlarına nüfuz eden 
bir dostluğun her gün daha kuvvetli 
olacağını gösterecektir. 

ŞEV-KE'l' BİLGİN 

-*-Nisan Törıeni 
' san 

11 
a :y ul başında Nikolayef şaya ka~ı hareketten vazgeçmesinde ıs- şanmıştır. 

d ah imtiyazsız, mütccan.is bir varlık olması-e tezg· a kondu. Fakat daha hiç biri rar etmiş. Zaten Hahz Hakkı bey de la-
1
,.,. Halkcvini dolduran gençlı'k kiUn .. :, 

d • d na ça~.ı ve bunda çok isabet etti.. Bu ~ enızc İn irilmedi. Bdki Almanlard zımı gibi Enver papyı tenvir etmiıJ ve cçkin gençlerin enfes bir milzik günü 
son malumat vardır. d esasen cemiyetimizin karakterinin lfızı-

onanma işini bir harbiye erkiınıharbine mcsi idi. ile karşılaşmışlardır. Kız lisesi talcbe-Hakkı bey - Sen bunu kendi gözü- sorsak demi . Enver ·paşa bir kaç gÜn ra- Yıkılan büı.alar Tur" kl .. . . d sinden Türkanın piyanoda bir "''""":ısı 
" 1 " · · "' D d E h ı v • • er esasen n1usavı ve aynı ere- . ı~ r- , 

:nuz e goremez mısın r e i. :.vet ceva- atsız o dugundan daıreye gelmıyordu. Bulvar şirketiyle be1ediye arasındrı cede efendi ohnak vasfiyle müttasıf bir Mclcğın bir keman konseri, Hüsniye Şe-bını verdim. (Yukarıda bir münasebetle Rauf beyi konağına çağırtmış. 1 lafız talıaddils eden ve şehr.imizi yakmdnn "mred' j nin ayrılık sarkısı Cevalin bir kızın du-d " lcd'W• 'b' b• J zu ır, - ) 
. e 

8

~Y lif~ 0 8
1 1 

rr .apo~dan istifade Hakkı bey de orada iken yaver odasında alakadar eden ihtilaf, bu şirket hisse- Yedi sene ev\•el l9 şubatta ilk o1arak ast, Işık Yunusun dans oryentali alkış-ılc bır zabıtırnız vasıtasıylc ıstenilen ma- şu :suali Rauf beye sormuş: darlarından bir çoklarını haklar:ını ara~ Rnlk l . ld II .. ila larla karşılandı 

Gazetemiz mürettiplerinden B. 
Osman Çağlaya ile Bayan Muaz. 
zez Ko8tak'ın nişan merasimi Pa. 
zar günü her iki tarafın dostların· 
dan mürekkep kalabalık bir da. 
vetli huzurunda yapılmıştır. Yeni 
niıanlılara yeni atıldıkları hayat
ta sonsuz saadetler dileriz. 

l • t t' d' z b ide ev crı açı ı. er gun say rı ar- · ~~a ~ gc ır E~~· aten lu ara h~ulga- -h Donanmamız nakliye gemilerini ıru:ığa scvkctıniştir. Dün bize vertlen ~ir tan Halkevlcri memleketin her tarafma Kız muallim mektebi talebelerinin 
rıs ~~an dot ır~~ye ge·e:. ;a lımi- mu nfaza ile bir debarkmanı mümkün habere göre, hi edarlardan bazıları Ik~ teşmil edilmektedir. Halkevleri bütün koroları çok caz.ipti. Kız enstitüsü talc-
yetın en ayı ırar etmış ır us zabi- gör.üyoruz sen ne dersin} tısat vekaletine istida j}e baş \'Urarak, atand 

1 
. t f d 

1 
belcri Halkcvi ınar:•::ını teganni ederek 

tinden de eski bir bilgi vasıtasiyle bu ge- . §irket meclisi idaresi emrinde mevcut v k aş ar!r.~yknı millg~ye .e .ra ın a top ı- r-· 

'R •• BiTMEDİ •• .. . . . . yaca ve ur etinin uındelerini alkış topladılar. 
• trms Errl !llII mc zıoem:ım•n TS~. 150 

kusur bın !ıranın hıssedarlara tev- hepsine müsavi surette benimsetmek su- Gece, Dr. Abbas tarafından (Verem) 
:ziini ve şirketin hesaplarına vazıyet · 1 Z f Z I .. .. retıy e milli birliği tebarüz ettirecektir. mevzuu hakkında bir konferans veril-i edilmesini istiycceklerdir. a e.,. a er ı·•.,s une Bütün Halkevleri, yüksek .gayelerine miştir. En ~on olarak Halkevi temsil .. ı e e ~ Diğer taraftan §irketin hukuk müşa- d ğr h 

o u ızla yol almaktadır. Izmir Hal- komitesi tarafından temsil edilen (Kaviri olduğunu bildiren ve baro te,kilat k · b 

KD
.Jtu" rpar~ Sı'nemasın~a kanununa göre imarat ve inşaat Türk a~~ \"~ ;:y=~~e ::tr: ıS::i!:ıe:~':!:~ ~:adamı) piyesi çok muvaffak olmuş-Anoniın şirketi meclisi idaresindeıı isti-

fa eden B. Mustafa Nuri Devres pazar 

sabahı Atıkaraya hareket etmiştir. Ken- G K d • • 
disinin alakadar makamlara maruzatta ece yarısı a rıyenın iki harta dan beri izmirde bütün hasılat re

korlarını kıran sinemamız müsterilerine bir 
şükran borcu olarak iki eşsiz :Ve en büyük 

filim sunar .. 

bulunacağı söylerunclttedir. 

Belemyc, mühleti biten ve tahliye • • d 
olunan binalardan on ikisini dün yık- evıne gıren a am 
tınnağa ba)amıştır. Yıktırılan 12 bina- • • 
nın onu bulvar şirketine, ilcisi de Milli 

- *-MEBUS 
Secimi h&Zll'lıkları 
Mebus seçimi teftiş heyeti dün üğlc,. 

deı1 sonra bcleüiye reisi Dr. Behçet 
UzWl başkanlığında bir içtima akdetmis· 
tir. Toplantıda, yakınCla yapılacak ikin· 
ci ınüntehip eçiıni işleri konuşularak 
hazı kararlar alınm1stır. 

Seçici def terlerinin askı ınüddoli cu. 
mart.e i • kşaını 'bitecektir. 

-*-KUŞADASI 
~lektrik tesisatı.. 
Kll§lldaşında meydana getirilecek 

elektrik tesiqatının projesi hazırlanmııı· 
trr. 'Kuşadası belediye reisi B. Mithat 
dün İzmire gelerek valiye elektrik pro. 

Emlak idaresine aittir. 

Kadını tabanca ile tehdit ederken ,.7.ZT/7.7.7/;U//LT/J'Ii,,Gıf7ZSX)f!jf7Z,. ::ruccar ve esnafın müracaati üzerine ~ Te şek k u·· r 
belediye, ticad .faaliyete sekte verme- K d • ı · d b k ·' 1I 

ı .. Dünyanın en ıtiiçüJı, falıat......,. en~ 
ARrisrı.. 

1 
jcsi hnkkındn izahat vcrmi~tir. 

mek üzere milstecirlere ve baz.ı bina a rıye, e JD en ta 8DC8S1Dl apt! ~ - Yeni Asır gaze te.ine--
sahiplerine bir ay milhlet vermiştir. v Jd Validemizin vefatı münaae -

-·- ve onu agır surette yara ı betiyle bizzat veya m ektup 
.............. Hi ve telgrafla taziyede b ulun. 
,_...._ __ ..._ 1k ı bukl ı ba ı mak ve cenaze törenine İftİ· ~~U&"- Evve i gece &aat iki sularında Bayın- ye e ça uğuy e ta ncayı su.Ç unun ., 
Cumartesi alqamı (62) numaralı oto- dtrın Kur.uma! köyünde mühinı bir hA- elinden alarak üzerine ateş e~tir. Çı- rak etmek suretiyle ailemize 

mobilin kordondaki Bar önünden şo'för tlisc olm~crtur. Gece yarısından sonra kan kurşun suçlunun sırtına r.asUıyarak karşı sevgi ve alakalarını gös-
Mustafa tarafmCJan alınarak iBalçovaya ıA 1 • Q,. .. ismfnd bi d İb-<L. k ağır surette yaralamı t.ır. Yaralı hadise- teren zevata tesekkürlerimin ka ınld nıı ~· c r a am nuıım arı- ihlag· ına dela~ let 0buyurulması-ç ığı iddia edilmişti. Şoför Musta- B K d i . vi d' .ı tl yi müteak ip 1mıire getir.ilmiş ve mem-
fa bu otomobili bay Ahınet Muhtarın 61 

n. a r yenın e ne uvaruan n a· Jeket hastanesine tedavi alhna alınmış- nı rica e derim. 
Haiti adalannuı korkunç yanar dağlarınm milthif feveranı ansmda çekil- oğlu !B. Fadıl Atamand .. n ikinci noter· mak suretiyle girmiş ve Kadriyeyi ta- t Se f erihisarda Orhun ailesi 

, ~ aşk ve serıüzeft.1.Umi.. likte tanzim edilen bir senetle satın a l- banca ile tehdit edere~ taarruzda bulun- ır:Bn. '.Kadriye zabıtaya teslim olmuş- adına belediye reisi 
SEANSLAR : KIR ÇIÇElJıt : 2.15 - 5.20 -ve t •- Cennet Perisi : ~ - 1.35 dımnı bevan ederek St'rbeSt bı-kılmıs· mak ist,,mic::tir. tur D "n ı'kin . g h. k. . 1 Mehmet Orhun ~ n c· . •.. ~ -·-:1 • u cı sor u a ıını yara mm , rn,_.n:;,,.

7
n u~"" 
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ŞIRLE Y 
:nin şinıaiye kadar yaptı,ğı filimleriıı en biiyiioiü 

KIR ÇiÇiEu· 

TEMPLE 

DOLORES DEL ıalO 

2- Türkçe sözlü Cennet Pıerisi 

clım merkezine kaTöılık 



• csze:s ,. _e --

Balkan Antantı konseyi 
Dün içtima etti. Müzakerelerin 

gün süreceği bildirilmektedir 

•• uç 

Paris 20 (ö.R) - Bugün öğleden son- tumiyet m~nfaza ~diyorlar. Konsey 1 cektir. . . 

B 
.. kr şt b 

1 
Balk tantı ruznamesinı neşretmış olan gazete mu- Londra 20 (Ö.R) - Balkan konseyı-

:ra u e e aş ıyan an an . . . . .. 
.. kk t tatı"l olunmuştur övle samlı - nın mcsaısı ve Bulgarıstanla munase _ 

k · · ··zak l · ·· gün sure - vn a en • · J onseyının mu ere erı uç .. k" K in bu dcfaki içtimaı daha betlerin tayini dikkatle takip cdilmekte-
eektir Milzakerat mevzuu hakkında on- yor ı onse} ' .3" s f d R B lin · · 

• •• 
1 
zi ade bir temas mahiyetinde olacak ve uır. 0 ya a omn - er mıhverı le-

ceden bazı münakaşalar olmuştur. Go- 1 Y 
1 1 

k d b hinde bazı temayüller mevcut olmakla 
· · · ··h· karar ar n mera uyan ırıcı e-

rlişme progra,mının te!erriıatıyle ne.~rı 1 mu ım . kt" B lk ta 

1 

beraber Balkan devletleri Bulgaristanın 
annt bekleneınıyece ır. a an an n-

Yunan matbuatının bir takım neşriyatı- Y 
1 

k f 1. 1. revizyonist emellerinin tasrih ettirilme-
. · vlet rubu o ara aa ıye ıne . 

na sebep olmuştur. Konsey ruznamesın- tının hır de g d • sme ve Balkan antantı grubunun kuv-
.. tealllık eden me"Seleler arasın a şu me- j ı· . b" k d h 

de bulunan revizyonist emellerinin mu- .. . . 
0 

ve mı ır at a a artıracak tam bir 
zakeresinde yazılı olması bila sebep Yu- seleler de muz~kere .. edılecektır. Nasy - ı anlaşmaya çalışacaktır. Diğer taraftan 

• fk~ d"ş ye dı··1 ._u .. re _ nalist ispanya ıle munasebetler, Norveç ı' Çckoslovnkya, Almanların herşeye vazı-
nan umumı e arını en ı e :s • • k • 

k t
. h kk d · mu··s·a"ıt bir hariciye nazırının teklifıne cevap, pa tın ı yel emellerine muavenet ettiğinden mer-

ce ve ne ıce a ın a gayrı , ·· k 1 · ı ' . 
1 

temdidi ve ~airc .. 1' akat muza ere erın kezi Avrupa vaziyetinde bir kaç hafta-
hıtiba uyandıracak mahıyette o masın- . • kik" b • · ~ ·· 
'.3__ k kul ,. d siyasi kısmını bilhassa vazıyetin te ı- j dan erı bır saglamlık goze çarpmakta-
wuı or maıda ır. ı · t kil d d 

h fil
. k b" ke ni ve başta Bulgar mese csı eş e e- . ır. 

Rumen hükilmet me a ı sı ı ır - • 

Fransa Cümhurreisi Löbrön 
Fransanın· her an ordusunun kuvvet

lerine ·2üvenebileceğini söyledi 

Deniz bank 
I(adrosu 
görüşülüyor 
Ankara 20 (Telefonla) - Iktısat veki

li Hüsnü Çakırın reisliğinde toplanan 
bir komisyon, bugün öğleden sonra Dc
nizbankın kadrosunu görüşmüştür. 

B. Ş. Süreyya 
Ankara 20 (Telefonla) - lktısat ve

kaleti tetkik heyeti reisliğine Şevket Sü
reyya tayin edilmiştir. 

Devlet Şurası 
müddeiumunıi

likleri 
Ankara 20 (Telefonla) - Devlet Şu

rası müddciumWlıiliklerine baş muavin
lerden Ihsan, Şevket, Vecihi tayin edil

mişlerdir. 

--*--. 
Nev york sergisinde 

bir Türk gecesi 
yapılacak .. 

'r 
- )3AŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA -

ıe#miz. lnönünün Amerikalılara 
hitaben irad edeceği büyük tari -
hi bir nutku bu tarihte söylemesi 
muhtemeldir. 

Ankara 20 (Hususi) - Milli 
Set liıönü ve refikaları Ankara -
dahi albaylar ve aileleri 1ereline 
bir kabul resmi tertip etmiflerdir. 

--*--
Şamda vuruşma 

- BAŞTARAFI 1 1NCl SAYFADA -

de ·ç bir hadi e knydcdilmemi§tir. 
Cebelüdürüzde siikunet hüküm sür-

meUtedir. 
Dr: Schbendcr Anndolu ajansının mu

ha · ine bitara( ve kuvvetli şahsiyetler
de mürekkep hitara[ bir kabine teşek
kül etmesini nrzu ettiğini ve bu sayede 
va~yctin istikı:nr!na. ·intiznren muvak
kat bir sureti tesviye bulunmuş olaca-
ğını hC'yan etmiştir. • 
A~nk milü paktın tatbikine imkan 

\'crCn bir muahcdenin akdi suretiyle 
Fr..tR"lZ - Suri. ·e mılmı"cbetleri "im:t:l.,.

zuli C'ttikten sonra wtlyclüYbir ..iStiki;ır. 
asıl ()}1'hilccckUr. 

---o---~ 

Fransıs ~ ar '" ~ileri 
Romrııda 
Roma, 20 (Ö.R) - F;ansız knclrnalı 

Rodriar Paristt•n ,eclrn1~tir. Papay~ inti
hap edecek olan Konglav meclisinde bu-
1 unacak bütÜn Fran.~z ka;dinalleri ~iın-., • .. • ,. i> 
di Romada t.oplanınıŞ bulunmaktadır. 

İngiliz ·genel kurmay 
baskanı kral huzurunda 

Londra 20 (Ö.R) - Kral Filistin, ya-
kın şark ve Mısırda bir teftiş seyahatin
den avdet eden Ingiliz genel kurmay 
başkanını huzuruna kabul etmiştir. 

Belçika kabinesi 
hali kurulamadı 

Şanghaydaki suikast 

.. . M .. ak atına devam eden B. Piyerlo bu sa-
Bruluel 20 (ö.R) - .~~. ~~. 

05 
alist şahsiyetle görüşmüş, sa

bah kabinesine almak istedıgı ıki 1!~ ti:. yeni kabineyi teşkil vazife
nt onda kral tarafından k~~ul .~1 ~k h ·· ümkün değildir. Bazı 
. • '1 l . ·1 l ed'v bıldırme enuz m sının 1 er eyıp 1 er em ıgını r . k t tiklerden mürekkep iki 

parlamento muhafili yalnız sosya ıst vfde da 
0 

Ögvleden sonra Belçika 
·ı· b' 1 b' k b' onuna tara ar ır. partı ı ır :a ıne om ınez l hah B pjverlo tarafından 
1 . . . "d b"' su top anmış ve sa · J 

ame e partısının ı are uro . . d b"ld" ·-.tir 
. • d"I . k" ına ıtıma ını ı ırmıy . 
ıstımz~ e ı en partı er an p· l k t l"k ve sosyalist partiler-

8 .. k 1 20 ( .. R) Mösyö ıyer o, a o ı . 
ru se O. - . l . d ediyor Katolikler Li-

d b
. k b' k"li . • . stışare erıne evam . ' 

en ır a ıne teş 1 ıçın ı r tlerle tesriki mesai etmek 
berallerin iştirakleri olmadan ya,lnız sosya ~ · kabinesi teşkil edile
istemiyorlar. Piyerlo muvaffak olamazsa ır 1~ 
cektir. 

BUGÜN ELHAMRADA 
··tL· l\Iuaz 

Umumi harbin henii:ı bilinmiyen snfhnlannı tas,'İr t'dC? "?u !Ş - -

zam _ heyecanlı sahnelerle dolu harikulade Fransız fılmı ...• 

~ARP ESiRLERi 
FRANSIZCA SÖZLÜ . 
İN ·niTA PARLO - F.Rİll FOX STCOHEE\I 

Uaş rollerde : JEAN GAB • - _ _ -

Tokyoda deri o bir tesir yaptı 

ı 

-~-

SON HABER 
- . . ,.( . . 

lstanbulda bir feci cinayt!t 
-------------~----------------

Arnavut Kenanın ba-
ğırsakları . dışarı fırladı 

lstanbul 20 (Telefonla) - Bu akşam saat 21.30 da Sirkecide Şen 
Cümhuriyet isimli lokantada bir cinayet olmuştur. Garsonlardan Ar
navut Kenan ile Kütahyalı Ahmet lokanta üzerinde birbirleriyle ağız 
kavgası ederken iş bıçağa dayanmış ikisi de ekmek bıçakları ile birbir
lerinin üzerine saldırmışlardır. 

Arnavut Kenan karnından yaralanmış ve bağırsakları dışarıya fır
lamıştır. Kütahyalı Ahmet te kasıklarından yaralanmış, Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmışlardır. 

lktısat Vekaleti kadro-
sunda değişiklikler 

Ankara 20 (Telefonla) - Iktısat vekaleti teşkilatında değişiklik .. 
ler yapılmasına dair bir kanun projesi hazırlanmaktadır. Layıha Nisan
da meclise verilecektir. 

Bu kanun layıhasında teftiş heyeti kadrosu genişliyecek, Türkofis 
teşkilatının bir kısmı ticaret umum müdürlüğüne alınacaktır. 

Beden terbiyesi istişare 
·heyeti toplanıyor 

Ankara 20 (Telefonla) - Beden terbiyesi istişare heyeti yarın sa
bah başvekil Refik Saydamın riyasetinde toplanacak, bu arada beden 
terbiyesi umum müdürü izahatta bulunacaktır. 

lzmirde müstakil ikinci 
bir lise açılıyor 

Ankara 20 (Telefonla) - lzmir erkek lisesine bağlı olarak açılmış 
olan mektep lzmir ikinci lisesi adiyle müstakil bir hale konmuştur. 
Ayrıca Erenköy kız lisesine bağlı Çamlıca, lstanbul kız lisesine bağlı 
Cümhuriyet ve Inönü mektepleri de müstakil birer lise haline getiril
mi11tfr. 

artları 
Cümhuriyetçilerin kaytsız ve 
şartsız teslim olmaları inıiş .• 

Londra 20 ( ö.R) - ispanyada vaziyette bir değiriklik yoktur. 
Franko cümhuriyetçilerin şartsız teslim olmalannı istiyor. lngiliz mü
meaaili Sir Robert Hutson ve Fransız fevkalade elçisi B. Leon Berard 
ile F ranko hüküm eti arasında yapılan müzakerelerin neticeleri gizli 

tutulmaktadır. 
Londradaki 11 lspanyol ticaret gemisine cümhuriyet hükümetinin 

talebile vazedilmi, olan ambargo nasyonalist hükümetin talebile kal
dirilmış ve bu meseleyi müzakere eden mahkeme celsesine M &drid 
hükümeti mümessil göndermemiştir. 

Londra 20 (ö.R) - Avam kamarasında sorulan suallere cevaben 
B. Çemberlayn Franko hükümetinin tasdiki için Fransa ile sıkı temas 
halinde müzakereler devam etmekte olduğundan hükümetin şimdilik 
daha fazla izahat veremiyeceğini bildirmittir. 

Italvada bir 
konulan 

Sovyet harp gemisiı:ıe 
ambargo kaldırıldı 

Londra 20 (ö.R) - Rusya ve Japonya arasındaki bir ticari anlaş
ma üzerine Rusya hesabına ltalyaya sipariş edilmiş olan bir kruvazör 
üzerinden ambargo kaldırılmıştır. 

Sovyet hükümeti ltalyadaki alacaklarına mukabil bu kruvazörü 
ltalyada yaptırmakta idi. Japonya Sov9et Rusyo.dan alacakları iddia
sile gemiye ambargo koydurmuştu. 

Peru'da Sovyet - Leh 
Cümhurreisine bi!' Yeni ticaret 
suikast yapıldL. . muahedesi 
Londra, 20 (Ö.R) - Pcruda reisicUın- · Moskova, 20 (A.A) - Polonya ile 

hur Bcnavidese karşı neticesiz kalan Sovyctlcr oirliği arasında akdedilen ti
bir isyaı1 teşebbüsü olmuştur. Reisici.im- carct munhcdcsi iki memleket aıasın
hur başvekil general Erncst Montano daki iktısadi miinasebetlcri tanzim ve 
ile birlikte bir deniz seferine çıkmış aşağıdaki vesaiki ihtiva cbnektedir : 
iken dahlliyc nazırı general Antonyo l - En ziyade mazharı mÜ"andc mil
Rodrigez hükümeti ele geçirmek üzere let prensibine müstenit bir ınulrnvcle. 
bundan istifade etmek istemiştir... Bu 1 2 - Mübadcl~ ~cl.il~cck esyanın mık
isyan teşebbüsUnc mütekait general Sc· darı hakkında bır ıtıluf .. 
dilyo Orfcgas iştirak etmiştir. Harek<'t 3 - Bir klea~~ng \'e tedıye itilafı. 
dünkü pazar sabahı erkenden vukubul- Londra, 20 (0.R) - Po~onya harici-

• , ~ DİKKAT NAZARINA : 
SAYIN HALKIMIZL l k t• ·. • gelerek ilcrle'-·is ve • .. .. . "ki evvel mcın c c ımı:.ıc "' • 
Amerıkalı reıısorlerın ı sene d . t "h"ı ··e ebedi kıymetli 

mus ise de garnizonun mukavemeti sa- ye nazırı B. Bek ynbnd:ı Ingiliz hükü
yeslndc bastırılmış ve hiikümet mcrk~ metini re~mcn ziyaret için Londraya gc
zindeki moforlü kuvvetler kumandanı, lccektir. Bu husu.,ta Londrada resmi 
general Rodrigezi baş,·ckfılet dairesin- bir şey söylcnıneınr.kle beraber İngiliz 

Japoıı a:ıkerleri de öldürmü~tür. ve Polonya lıüküınct adamları arasında 

1 
Hüküıncl merkezinde ve bütün mcm- görüş katisinin faydalı olacağını kay-. ~ .. k"" h • ha~·atl:ırına aır arı • 

ınkılü.planınızı, Atatur un USllSl ' • MERİKA cüMHURREİSI· 
sahneler, en salahiyetli bilgilerle fılmc alıp A 

Nl~ takdim ettikleri TÜRKCE .. , .. 
SOZLU Yeni Türkiye 

••<; \"C m~m!c:.~ ;·m· -,~ reti riJ· 
Filmi Arnt'rikada Tü;kçe sözhi olarak ~·:ıp1' 
miş ve programımıza ilave edilmiştir 
SEANSLAR"! 2,5 - 5,5 - 8,5 

Tokyo 20 (ö.R) - Dün Nankindcki tiyazları ınıntnımlarda fırsat veren ec- lekette asayiş hüküm sürmektedir .. İs- detıncktcdirler. 

l Japon taraftarı hükümetin hariciye na- nebi devletleri takbih etmektedir. Bu yan tcşebbüsii elim bir te::;ir yapmıştır.. Londrn, 20 (Ö.ll) - Rusya ve Lehiı>-
zırı Çiyeng Lonun öldürülmesiyle neti- gazete şehri karışıklık unsurlarından Bahusus ki Pl'.ruda vaziyet tamamiyle tan arnsmda en ziyade mazhan müsall

celen Şanghayclaki tcdh~ suikastleri temizlemek için enerjik tedbirler isti- norınıtldi ve böyle bir hareketi tahmin de millet esasına müstenit ilk ticaret 
Tokyoda derin bir tesir yapınışhr. Ak- yor. Domei ajansına Şanghaydan gelen ettireeek hiç bir sebep mevcut değildi.. anlaşması Moskovada imza edilmiştıı 
şrun gazeteleri hadise hakkında bir çok telgraflara göre Japon meha!ili son de- Adliye neznrcti vekaleten dahiliye m..- Bu anlaşma ile Sovyct - Polonya tic.1 ri 
tafsilat neşrebnişlerdir. cAzahi> gaze - rece. kızgınd.ır. Diğer ü~ şahsın yaralan- 2:"\~~tini idareye me~ur edilmiştir. Rci-ı~üba?clelerinin 330 milyon franktan 
tesi ba~makalesindeJapon aleyhtarı ted- masıyle neticelenen suıkast hakitmdn sıcumhur ve başvekil limana avdetle- bır mı1yar frangn çıkacağı ümit edili· 

h",. rnlr Afci • • ç. • 

\ l ~~~ '\t!Tfll!Ct:~ ~-
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Akşam büyük . bir ziya( et verildi 
Bunu bir kabul resmi takip etti 

- BAŞTARAFI 1 lNCt SAYFADA
riciye nazırı general Metaksas ile Yu
goslavya hariciye nazırı B. Marinkoviçe 
de yapılmıştır. 

resmi takip eylemiştir. Metaksas ve Marinkoviçin şahsiyetle
rinden büyük takdirle bahsediyorlar. 
Tempul •Balkan antantının kuvveti ay
ni ideal ile hareket eden devletlerin şu
urlarına nüfuz eden müşterek bir ide
ale dayanmaktadır• diyor ve ilave edi
yor : •Antant, kimsenin aleyhine müte
veccih olmıyarak iyi münasebetler kur
mak ve enternasyonal nizamı daha zi
yade derinleştirmek istiyor.• 

Pırasanın belki hiç vitamini yoktur. 
yahut vitaminler üzerine araştırmalar 
yapan laboratuvar alimleri pırasa yemeği 
sevmezlerde onun için pırasada vitamin 
aramamışlardır. Her halde vitamin cet
vellerinin en yenilerinde bile pırasanın 
adı bulunmaz. 

Polis müfettişi Başe de gelmişti. Onu 
Met Tevenotun emekdar katibi Seba'Sti
yani takip etti. 

Güs, hnzırlıkları yapan Mahmureye 
yardım ediyordu. 

Mat rengi içinde zeka ışığı saçan göz
leri ile bu Tunuslu kız cidden mükem
mel bir hizmetçi olmuştu. Fransızcayı 

gayet hafif ve belirsiz bir Tunus aksanı 
ile konuşuyordu. 

Valberger kMı Başeye, kah Sebastiya
niye baş vurarak merakını tatmin edici 
malumat koparmağa çalışıyordu. Çünkü 
ne Jan ve ne de Lorans ona olan şey
ler hnkkında hiç bir şey söylememişler

di. 
Valberger: 
- Ben, diyordu, zaten bu Farjak de

nilen herife hiç kanun ısınmamıştı. 
Onun günün birinde kötü bir oyun 

oynıyacağını hissediyordum. 
Başe: 

- Onun ölümü hakkında malumat 
aldım, dedi. O ve doktor Cemalyan ay
ni şekilde ölm~c;ler ve öldürülmüşler ... 
Haydutlar arasında cari olan bir kanun 
onlara yine kendileri tarafından ceza· 
tarını verdirmiş .. 

Valberger merakla sordu : 
- Nasıl öldürmüşler? .. Enteresan bir 

şey .. 
Belki wlisiye bir fılıne senaryo ola

bilir •. Kuzum, anlatın bunu bana : 
- Rica ederim mösyö Valberger .... 

Nasıl ölmüşlerse ölmüşler- Şimdi on1an 
rahat bırakınız. 

Lorans Lelyanın bu şekildeki hitap 
ve ihtarı üzerine sinema rejisörü başını 
önüne eğdi. 

Jan: 
- Bugün, dedi bu toplantımızda ma

alesef bulunamıyan kimseler de var. 
Sebııstiyıınl derin derin içini çekti. 
- Ah... Evet.. Dedi.. Zavallı MetT 

Tevenot .. Eğer ı::ağ olsaydı şimdi ne ka
dar memnun olurdu. O, ölünceye kada,. 
hep sizi düşündü, sizin için üzüldü 
mösyö Jan .. 

Jnn cfo mütepı;.c:imi. 

- Evet .. Dedi, zavallı Metr Tevenot .. 
Maamafih son arzusu yerine geldi .. Ve 

ben ... aLa Marş Forestiyer• i bu mel
unlann elinde bırakmadım. 
Başc sordu: 
- Şimdi bu malikane ve toprak al

tındaki bu muazzam tesic;at ne olacak? 
- Hepsini hükümete hediye ediyo

rum. 
Valberger yine atıldı : 
- Orada bir filim çevirmek için aca

ba bana müsaade ederler mi?. Çünkü 
ben .. 

Lorans Lelya gevrek bir kahkaha ko
partarak rejisörün sözünü yanda bı

raktı. 

Başc Jan Lö Helyeye tekrar sordu : 
- Sizin aziz dostunuz doktor Hanri 

Subcyranı bugün burada, bu toplantı
da göremiyecek miyiz? 
Janın yüzünde derin bir teessür ~ 

lirdi : 
-- Maalese'f hayır ... DedL. Hanri Fran

sayı terketü. Daha bu sabah ondan al· 
dığım mektup işte ... A'.lın .. Okuyun .• 

Mektubu alan polis müfettişi Başe, 

onu okumRk için bir köşeye ~ldi. 
Valbcrger, söylenen sözlerden kenrli 

hesabına .istifade etmek ve mana çıkar
mak için sağa sola koşuyordu. 

Kimseden fayda olmadığını anlıyan 
rejisör, şimdi de SebastiY.aniyi bir köşe
ye sıkıştırmış, ondan iiahat koparmağa 
çalışıyordu. . 
Bnşe, doktor Hanri Subeyranın Jan 

Lö Helyeye gönderdiği mektubu okuma· 
ğa başlamıştı. 

Mektup şöyle diyordu ~ 
aAziz Jarum ... Kararımı verdim .. Gi· 

diyorum .. Nezaretten bana eski vazife
mi, seninle ilk buluşup tanışmamıza ve· 
sile olan vazifemi tekrar verdiler. Ora· 
ya gidiyorum .. Bu benim için bir nimet 
oldu. Ben hayata, maceralı ve benim 
için buhranlı bir devre geçirdikten son
ra, bıraktığım yerden tekrar başlıyo
rum .. Bu satırları sann yazarken elim 
titriyor .. Beni mazur gör .. Tntyananın 
hayali hala gözümün önünde .. Ve ben 
o hayali kovmıyorum.. Onu hala scviy~ 

··BİTMEDİ·· 

B. Marinkoviç gazetecilere şu beya· 
natta bulunmuştur : 

• - Kral Karolun idaresi altında bü
yük terakkiler temin eden Romanyaya 
gelişimden ve Rumen hükümeti azasiy
le ilk defa olarak temas fırsatını buldu
ğumdan dolayı çok memnunum.. Bu 
ziyaretim, iki memleketi bağlıyan uzun 
dostluk zincirinde yeni bir halkadır.• 

Eten başvekili ve hariciye nazın ge
neral Metaksas, Türkiye hariciye vekili 
B. Şükrü Saracoğlu ve Yugoslavya ha
riciye nazırı B. Marinkoviç bu sabah 
kral sarayına giderek hususi defteri im· 
za et~lerdir. Bunu müteakip Rumen 
başvekil ve hariciye nazıriyle ziyaretler 
teati edilmiştir. 
Öğle üzeri, Rumen hariciye nezare

tinde Balkan antantı konseyi delegele
rine hu~usi bir ziyafet verilmiş, öğle

den sonra antantın daimi konseyi ilk 
toplantL';ını yapmıştır. Balkan matbuat 
birliği konferansı da bugün toplanmiş
tır. Bu akşam Rumen hükümeti tarafın
dan konsey delegeleri şerefine büyük 
bir ziyafet verilmiş ve bunu bir kabul 

Sofya, 20 (Ö.R) - Türkiye hariciye 
vekili B. Saracoğlu Şükrü Bulgaristan
dan geçerken Bulgar gazetecilerine aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur : 
aHakkımda gösterilen samimi hüsnü 

kabulden ziyadesiyle mütehassis olarak 
gösterilen hüsnükabulden dolayı derin 
şükranınu bildirmek i!.ierim .. Muhterem 
başvekilinizle temastan çok memnunum. 
Bugünün meseleleri üzerinde bu kadar 
sarih fikirleri olan bir devlet adamı ile 
konuşmak benim için büyük bir sevinç
tir. Sulhun Balkan memleketleri için 
ehemmiyeti fevkaladedir. Bu sulhun ve
rimli neticelerinin her sene daha fazla 
artacağına eminim.. Türkiyenin enter
nasyonal meselelerde fillengin belinne
sinden ba"şka emeli yoktur.11 
Bükreş, 20 (Ö.R) - Rumen gazete

leri müttefik devletler başvekil ve ha
riciye nazırlarının Bükreşi ziyaretlerini 
muhabbetle selamlıyorlar. Bugün ilk 
toplantısını yapacak olan Balkan antan
tı konseyine büyük ehemmiyet. veri
yorlar. 

Gazeteler dört müttefik devletin bir
birlerine her zamandan daha bağlı ol
duğunu beyan etmektedirler. 

Bu mi.inasebetle Saracoğlu Şükrü, 

Berlin, 20 (Ö.R) - Alman siyast ma
hafili Bükreş Balkan Antantı konseyi
nin görüşmelerini büyük bir merakla 
bekliyorlar. Gazeteler, küçük antant gi
bi kollektif emniyet esası üzerine kuru
lan Balkan Antantına Bulgaristamn iş
tiraki kabil olup olmıyacağmı soruyor
lar .. Ve Balkanlarda Bulgar meselesi 
halledilmedikçe kat'i bir sulh imkansız 
olacağını iddia ediyorlar. 

Yine bazı Alman gazeteleri bir İngi
liz amiralının tam Balkan konseyinin 
toplanacağı sırada Bükreş ve Belgradı 
ziyaretini endişe ile kaydediyorlar. 

Bük.reş, 20 (Ö.R) - Romanya gaze
tesi yazıyor : •Dört Balkan memleketi
nin Bükreşte alacağı kararlar Avrupa
nın cenubu şarki milletleri ile merkez! 
Avrupa milletleri arasında çok faydalı 
bir halde umumt bir hava yaratacaktır. 

, Halkevleri yıldönümünde 

Bununla beraber, onun hekimlikte pek 
eakidenberi önemli bir yeri vardı: Bütün 
hekimlerin piri olan lpokrat, iııtiska has
talığına tutulup ta karınlannda su top
lanan hastalara - ıimdi biz o hastalann 
en çoğuna siray hastalığı çıkarmak üze• 
re bol bol pırasa yedirdiği gibi inltıbaza 
tutulup sıkıntı çekenlere, yemekten sonra 
çokça geğiren kimselere de pırasa ye· 
melerini tavsiye ederdi. 

Bu zamanda içtiğiniz sütlerin arada 11· 

rada pırasa kokusu çıkarmaları da o za· 
mandan kalmıştır. Büyük bekim, çocuk 
emziren bayanlara da sütlerini arttırmak 
üzere pıras~ yemelerini sağlık verirdi. 
Onun tavsiyesi ancak bayanlar için oldu
ğu halde, sonra inekçüer büyük hekimin 
öğüdünden istifade etmişlerdir. 

lpokrat hekim, kısır kadınların gebe 
kalmalarını temin için de pırasa yedirdiği 
gibi, burun kanamasına kartı. hattl ve
rem hastalığına karıı ilaç olarak gene 
onu tavsiye ederdi. 

Pırasanın yalnız hekimlikte değil, mu
siki tarihinde de ıöhretli bir yeri vardır: 
Her şeyi bilen Aristo filozof, eserlerinin 
birinde, keklikler, pırasa yedikten sonra 
sesleri daha keskin olur, diye yazdığı için, 
Roma imparatoru Neron, filozofun, SÖ· 

züne uyıuak, emir verirken sesini daha 
heybetli çıkarmak üzere, en az ayda bir 
defa zeytinyağlı pırasa yemeği adet et-
miş, ondan sonra da pırasa herkesin se· 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -ı yıl daha verimli, Türk cemiyetine da- ebniyeceğiz.. Bu inkılaplar bizim için sini güzelleştirir diye şöhret almıştı. 
kurulmalan kararlaştırılan Halkevleri- ha feyizli hizmetler yapmak .. ~~ ve 0 kadar hayatidir ki bunların önemini Bizde de vaktiyle pırasa kelimesinin 
nin gereken hazırlıkları yapıldıktan son- imkanlar bulmaları da aslA gozumuzden büyük milli Şefimiz İsmet İnönünün şu aslı çok hassalı demek olan cPürhassa> 
ra 1932 de 14 tanesi açılabilmişti.. Her kaçmıyan bir keyfiyettir. Bu bakımdan- sözlerinden daha kuvvetle üade edecek dan gelir denilmesi de belki ona bir bü-
yıl vilfıyetlerimizin ve mahalli parti ör- dır ki, kemiyetle keyfiyeti daima bera- söz söylemekte güçlük çekerim. yük hekimle, bir büyük filozofun atfet-

aTiirk miJletini az zamanda büyük gütlerimizin gayret ve yardımlariyle ye- ber ve ayni samimiyetle düşünüyoruz.. tikleri hassalardan ileri gelmişti. 
nileri ve bu saatte de 158 tanesi daha Ve açılmışların tekemmülüne hususi bir bir medeniyet seviyesine yükseltmiş, Bu zamanda pırasanın hastalıklan iyi 

dikka k f di H h Türk milletine en kısa yoldan temiz k h h •- · · · il · açılmak suretiyle bugün Halkevlerimi- · t ve eme sar e yoruz.. er an- etme ya ut erKesın sesını güze eıtır-
zin sayısı 367 yi buluyor. Bu saatte gi bir sebeple durgun görünen bir Hal- cemiyet hayatının feyizli terakki yolla- mek has.<ıalarına isterseniz inanırsınız. 
memleketin her bucağında açılmış Hal- kevi bile muhitine Halkevi adiyle bir rını açmış olan inkılfıplar kalp ve vicda- Fakat onun kışın taze sebze kıtlığında 

· t ld v d nunızın en aziz varlıklarıdır.• ı ı· b" k ld ~ k kevlerimizin yedinci yıldönümlerini kut- müesscsenın mevcu o uguna ve ora a ezzet ı ır yeme o ugunu tanıma za-
larken ayni zamanda da yeni açılan halka gitmek ve halkla kaynaşmak için Arkadaşlar, TUridir. 
halkevlerimiz.in çalışma sahasına girmiş inanlı ve ülkülü yurddaşlar bulunduğu- Halkevlerinin son yedi senelik inki- Pırasanın yüzde seksen dokuza yakın 
olmalarını zevk ve sevinçle tesit edi- na işaret veren bir timsaldir. Bu suret- şafını gözden geçirirsek karşısında bu- kısmı sudan ibaret olmalcla beraber yüz
yorıı7~ le nüve atılmakta hareket uyandırıl- lunduğumuz manzara şudur : de üçe yakın azotlu maddeleri bulunma

ltalyanın askeri 
hazırlıkları · genişledi 

Zaten bütün Türkiye yıllardan beri mnkta, muhit hazırlanmakta, eserin dik- Milletimizin ileri hamlelerindeki hız sından dolayı sebzelerin arasında hatıra 
büyük bir Halkevi manzarası arz.eder. kat ve şefkatle inkişafına sıra gelmek- bu Hnlkevlerimizi de gelecek seneye sayılacak derecede insanı besler demek
Milli Şef İsmet İnönü en büyük vaz.üe- tedir. kadar ne vüsatça ne de sayıca ihtiyaca tir. 1 lele yüzde sekize yakın nisbetin"de 
yi üzerine aldığı ilk günleri köylünün Rejim ve parti inan ve kültürümüzii kMi gelmiyecck hale getirecektir.. Biz fekerli maddeleri bulunması pırasaya lez
ve lınlkm arasında geçirmekle memle- yaymak ve benimsemek için en güzel bundan çok memnunuz. Bu içtimai ha- zet verdikten başka pırasayı pişirirken 
kelin her köşesine yeniden bir Halkevi çareyi elde tutmakta ve bundan memle- yatımızın daima ilerlediğini, genişlediği- "adeyağ olsun, zeytinyağ olsun, ikisinden 
manzarası vermiş oldular, Halkevlerin- ketimizin hiç bir köşesini mahrum et- ni, ilme, fenne, sanata karşı Türk va- haylice ilave etmek zaruridir. 
de vazife alan, aldığı vazifenin şerefi memek niyet ve azmini bugün 158 hal- tandaşırun ne kadar rağbet gösterdiğini Onun daha büyük kıymeti. terkibinde.. 
kadar mesuliyetini idrak etmiş olan ide- kevini daha açmakla ispat eylemekte- üade eden bir hakikattir. Bunun için ki maden maddelerinden gelir. Yüzde 
alist arkadaşlara burada, memleket ve dir. inkılap eserlerimiz safına yeniden ka- l. 1 3 nisbetindeki madenlerinin en büyük 

Italya gizliden gizliye sanıldığından 

çok daha ehemmiyetli asker? hazırlık -
larla uğraşmaktadır. 1921 sınıfının üçte 
biri miktarını (60,000 adam) hizmete ça
ğıran karar resmen ilfuı edilmiştir, fakat 
bu hususta alman tedbirler bundan iba
ret değildir. Filhakika nizami ordu veya 
milis kıtnları zabitlerinden ve spesiya
fistlerden ferdi surette daveUer vuku-
bulmaktadır. Zabitler ve askerler umu
miyetle Libyaya gönderilmektedir. 300 
askeıri hekim de bu istikamete sevkedil
miştir. Milis uıbitler:ine gelince, bunlar 
Cenovada temerküz edilmekte, oradan, 
bir kısmı Kadikse, diğer bir kısmı da 
Mayorka adasına gönderilmektedir. Bu 
sonuncuların B.Mussolininin nasyona -
üstlere bırakmak niyetinde olmadığı 

Minorka adasını zaptetmek vazifesiyle 
mükellef sözde gönüUüler olduğô söy-

lenmektedir. millet huzurunda teşekkür ve takdirle- Memleketin Halkevleri gibi en önem- tılan ve adlan ellerinizdeki broşürlerde kısmı çelik olduğu için kansız hastalara 
Diğer taraftan büyük miktarda aske- rimizi sunmağı bir borç bilirim. li kültür kurumlarının yıldönümü ve- yazılı bulunan yeni Halkevlerimizde es- pırasa yemeklerini bu zamanda da tııvai· 

ri ve tıbbi malzeme Alp dağlan hudu- Halkevinde başkanlıktan köyde mua- silesiyle şimdi yurdun münevver kitle- kileri ile beraber hiç eskimiyen ve ek- ye ederler. 
duna gönderilmiştir. Fransaya karşı yene yapmağa varıncaya kadar hepsi si huzurunda bulunmakla bahtiyarım... silmiyen azimleri ve muvaffakıyetlerile Hazrni de pek kolay olduğundan kim
harp hazırlıkları bu suretle ilerlemekte- birbirinden şerefli ve aziz hizmetlere Bu haz verici toplantıdan istüade ede- millet için, memleket için kutlu olsun- ~eye dokunabileceği hahra gelmez. Mi
dir. Manevi bakınıdan halkı tahrik et- canla başla koşan ve bunları gündelik rek içtimai ve ferdi hayatımız bakımın- lar, yararlı olsunlar, verimli olsunlar. desi bozuk olanlar bile pırasa yemekle· 
mek ve Fransa ile bir harp hazırlamak işi kadar önemli tutan inkılapçı Türk dan en ehemmiyet verdiğimiz bir nok- Ellerinizdeki broşürler ayni zamanda rinden §İkayet etmezler. Hele şişmanlar-

mun·· evverlerini gıpta ve hürmetle se- tayı tebarüz ettirmek isterim. sizlere Halk.evlerinin maksat ve mana- la, damarlan aertle•mi• olanlara, roma-için emir Uzerine gazetelerde, yapılan " .., 
şiddetli hücumlar bu maddi tedbirleri Iamlıyoruz. Sayın arkadaşlar, sını. geçen ytllar içindeki hizmetlerini tizmalılara, böbreklerinden kum sancw 

tamamlamaktadır. Gene söylendiğine gö
re bu harpçı planı takviye etmek için 

büyük kalibreden bir diplomatik bom
ba son dakikada intfilak edl"Cektir. Bu 

Her hangi bir uyanık ve aygın insa- Türk cemiyetinin, hele son asırlar gösterir ve ispat eder mahiyettedir. Bil- çekenlere dokunmadan onları doyuracak 
nın yalnız gündelik işini, resmt işini içinde geri zihniyetler ve fena idareler gili, inanlı çalışmalariyle bizi memnun bir yemek olur. 
görmekle vatani ve milli vazifesinin bit- yüzünden uğradığı ağır fel!ketler hepi- eden Halkevinin içindesiniz. Bu mera- Pırasanın sağdeyağlııı, zeytinyağlısı da 
miyeceğini iyice bilmesini, Halk.evinde mizce malumdur. Bir kısmımız bunları simden sonra ev içinde yapacağınız bir lezzetle, yenildiği gibi, bir de yalnız be· 
çalışmanın bir vatanperverlik tetahüril gözlerimizle görmek bedbahtlığına uğ- dolaşma sizi Halkevi fikrine ve mak.c;a. yaz taraflarını iki dakika kadar suda haş-

Antikomintern paktının askeri ittifaka d d hal d ğ al ğın · 
olduğu kadar münevverlik vazifesi ol- radık. Yeni yetişen mesut nesiller de ına er ısın ırma a, aca ız ıza- landılltan sonra, üzerine biraz tereyağı 

çevrilmesidir. Bu havadisin Martta, ye
ni Akdeniz Münih'inin saati çaldığı za
man resmen ilfın edileceği temin edili-
yor. 

duğunu da hatırlamasını isterim. bunlan büyüklerinden duyarak veya hat sizi gönüllü ve heyecanlı bir Hal- ve daha çokça rendelenmi§ kaşar peyniri 
Yeni açılmakta olan Halkevlerine açıl- kitaplardan okuyarak öğreniyorlar. İn- kevli yapmağa kMi gelecektir. Buradan koyarak fırında kızartılmış bir ,ekilde pi

mış olanlann en muvaffakıyetlilerl ara- kıraz uçurumunun kenarına gelmiş iken bir daha bütün memleket münevverle- şirilir ki bu türlüsü pek ince zevk sahiple
sına tezelden ulaşmalarını dilerim. Türk milleti bünyesindeki yaşama ve rine sesleniyorum. Ülkülü, uyanık, ay- rini hoşnut ~der. Fırında kızarmış pırasa 

L'EuTope NouveUe'den Bu muvaffakıyetin etrafına beş on yükselme .kudreti bilhassa emsalsiz kah- dın arkadaşlar; Memlekete ve millet yemeğinin kimseye dokunmak ihtimali 
- - - ----- ülkülü arkadaş toplayıp muhitte ille alA- ramanlığı ile silkinip kurtuldu. Bu kur- hizmetine ne kadar ha.zır ve hatta susa- yoktur. 

Itf • • kayı kuvvetle uyandırarak samimiyetle tuluşun büyük dehası Ebedi Şefimiz mış olduğunuzu biliyoruz. Belki ilk -*-a ıyes ı devam ettirerek her başkana ve yönku- Atatürkün adını burada saygı ile ana- düşünüşte en güzel imkan aklınıza gel- ANASON iz mir 
Vezif~şinas bir şoförünii kaybetti 

rula mutlaka müyesser olacağına cmi- nm .. Atatürk devrinin bin bir eseri ara- !llez. Size en doğru ve yüce fahri hizmet İstihsalitinl arttlrlftak 
niz. sında her biri bir devri kapayıp bi! parolasını veriyorum : 

Ark.adaşlar, devri açan bir çok inkı1iplar vardır ki Halkevleriyle ilgileniniz. Birbirinizin hususunda tedbir 
932 senesinde Şefimiz İsmet İnönünün bunlann hepsine birden biz Türk inkı- bilgilerinden, tecrübelerinden istifade alınacak. •• 

yine böyle bir vesile ile bize veniii:ti bir labı adını veriyoruz. Hatırlamamız la- ederek süratle kalkınmasının en feyizli Anason mahsulünün, memleketin ana
direktifi de bilhassa söylemeden geçe- zımdır ki bu inkılaptan önce (Bir keli- kaynağı olan Halkevlerimiz hem yetiş- son ihtiyacına. ~vap vermediği yapılan 
mem. me okunamadı) seneden beri göze çar- menize hem de yetiştirmenize imkanlar tetkiklerden anlaşılmıştır. Ziraat vekA

Halkevleri C. H. Partisinin kendi pnn teşebbüs ve gayretlere rağmen iler- hazırlamak için kunılınuştur. Daima Jetinden vilayete gelen bir tamimde her 
prensipleri ne olduğunu ve bu prensip- lemesine engel bir çok mfuı.ialarla bir muvaffakıyet dilerim. istihsal sahasında olduğu gibi bu istih-
lerin memlekette nasıl tatbik edildiğini ortaçağ cemiyeti manzarası veren ve -*- sal şubesinde de yurdumuzu kendine 
her gün halkımız için de başlıca başıll3 bütün cihanca bu gözle görülen Türki- Bir yangın başlangıcı yeter bir hale getirmek için anason ze-
hir merkezdir. C. H. Partisinin prensip- ye ancak bu inkılap hamlelerinden son- riyat sahasının en az bir misli genişle-
!erini her gün söylemek nasıl tatbik edil- ra milli modern bir devlet ve cemiyet Evvelki gece sabaha karşı Seferihisa- mesi ve istihsnlatın artması hususunda 
diğinden her gün malümat vermek Ifi- olma yoluna ginniştir. İJerliyen medeni- rın Hıdırlık mahallesinde Arif yoldaşın faaliyet gösterilmesi istenmiştir. Vilayet 
zımdır. Cümlıuriyetçi, inkılapçı, devlet- yet fılemi içinde Türkiye ancak yurd- evinin mutfağından yangın çıkmış ve anason müstahsilleri nezdinde bu husu-
çi politikasının bu memleketin halinde daşların kafasına, vicdanına, enerjisine, si>nclüriilmüştü.r. su tamim ve anas.on yetiştirmeleri için 
inlci5afı emniyet temin edegeleceğinc en hüttiyet ve inkişaf imkanlarını veren -*- teşvikte bulunacaktır. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Gel~nler, Gidenler s 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bü~·ük kudreti ve en yüksek itibarı te- bu inkılap zihniyet ve neticeleri saye- Bir kızı kaçırmışlar ••• 
min edecek olnn bir program olduğuna sinde hakiki yüksek mevkiini bulacak- Knrahurunun Köse deresi köyünden 
samimi olarak inanmış olan bizler bu lır. Asırlarca çekilmiş felaket ve idbar Mehmet oğlu Şükrü, ortakçısı bulun
prensipleri \'e manalarını yalnız samimi devirlerini bu millet yurddaşlann ölçü- duğu Çeşmenin Kermiyan köyünden 

ıu.ııye şoforleıinden Ömer Karade - naz.esi, başta itfaiyenin değerli kuman - bir hisle bizi dinliyecck olan hepsine an- ye sıt;11nıyacak kan selleriyle silip gö- Ahmet kızı on dört yaşındaki Safiyeyi 
niz, vazifesi başında hastalanmış ve bu danı B. Ibrahim olduğu halde bütün latabilcceğimiz iddiasındayız. türmüştür. İnkılapçı vasfımızın manası kaçırmış ve yakalanmıştır. 

Izmir mebusu Rahmi Köken, Şark 
halı şirketi hukuk müşaviri Fevzi Beler, 
iktısat vekaleti kontrolörü Abdurrah
man, İnhisarlar müfettişi Halim şehri
mize gelmişlerdir. 

hastalıktan kurtulamıyarak hayata göz- meslektaşlarının göz yaşlan arasında ve İşte arkadaşlar, Halkevi sayılarının da şudur : -*-
)erini yummuştur. Henüz pek genç ya- hazin bir törenle kaldırılmıştır. Resmi- artması ve bu suretle memleketin daha Hem yaptığımız inkılapları göz bebe- İbrice iskelesi.. 
şında ve kendisinden daha çok hizmetler miz, Ömer Karadenizin cenazesine işti- bir çok köşelerinde inkılfıbımızın pren- ğimiz gibi daima koruyacağız, hem de Vekiller Heyeti karariyle Ege deni
beklenccek sırada hayattan ayrılması rak eden arkadaşlarını göstermektedir. sip ve hrunleJcrini yayacak kültür mer- Türk cemiyetini medeniyette en yük- zindeki İbrice iskelesi hayvan ihracına 
itfaiyedeki bütUn arkadaşlarını çok mü- Degerli bir arkadaşlarını kaybeden it - kezlerinin vücut bulması bizi ne kadar sek seviyeye erdirmek için gerekirse açılmıştır. Bu iskeleden de hayvan ihra-
te ir etrni tir Ömer Karadiizin - faiy.emui iye eder.iz. ~~rekJ:ıir...hidL~ i!:I! hn l=aMn h,.,. t-.ooı )nlnl~nlraıtW!"W~.6\~l 

dım ~mer~~z~n:,~~~~~ı~•&• 2 7S ~17 e:::a~~ ~ • • in 937 \"e 938 senelerinin 5 - Reşat Erer Keman taksimi 2:.45.24 n a1ans a 

Mardin mebusu Ali Riza Levend An
kara.ya, İzmir mebusu Mahmut Esat 
Bazkurt Selçuğa, Orgeneral lzzettm Ça__.._ 
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Çocuklara Masal: ................... K .. E L OGLAN 
Vaktile büyük bir konakta zengin bir 

adam ve iki oğlu otururdu. Bu çocuklar 
o kadnr çok şeyler bilirlerdi ki, onların 
yansı kadar bilgiç olmak insan için kafi 
idi. l3ir gün Kralın kızı sözlerine en iyi 
cevnp verecek adamla evlenmek istedi
~ini ilim ettirdi. Bunun üzerine bizim kar
d~erin ikisi de boy ölçü!imek arzusuna 

düştüler. 

bildiklerini hep unuttu. lmtihan odasının 
döşemesi parıl parıl yanıyordu. Tavanı 
dn aynadan yapılmıştı. Onun için insana 
baş aşağı yürüyormuş gibi geliyordu. Her 
pençerede bir katip cevapları yazıyordu. 
Her söz hemen gazeteye basılıyor ve ıo· 
kağın köşesinde sayısı elli kuruşa ıatılı
yordu. Adam bu katiplerin du:uşundan 
.. k"" du Üstelik - salondakı altı ıour uyor · 

Kralın kızı: - Elbette •.• Bugün piliç. 
pişireceğiz 1 Dedi. 

Kel oğlan: - Hay Allah razt olsun 1 
Şu benim kargayı da pişirseniz diye ce

vap verdi. 
Kralın kızıı - Kabın kacağın var mi~ 

Bizim tenceremiz falan yok ki 1 dedi. 
Kel oğlan: - işte kabım 1 Dedi. Ve 

kargayı eski papucun içine koydu. 

Sekiz gün vakit verilmişti. Gençler bayı öyle yakmışlardı ki kıp kırmızı ol· Prenses - iyi bir yemek olacak, fa
kat saçlarını nereden bulalım~ Diye sor· 
du. hazırlanmıya başladılar. Zaten malumat

ları kafi derecede idi. Birincisi Arapça 
ve accmce bütün lügat kitaplarını, on se· 
nedenberi çıkan bütün gazetelerin ismin· 
den ilan sayfalarına kadar ezber biliyor: 
bunları baştan başa kadar çatır çatır oku
yordu. Öteki dünyadaki bütün şehirlerin, 
köylerin isimlerini ezberlemişti. Bundan 
başka güzel nakış da işliyordu. lki!li de 

muşlardı. 
Genç • Burası çok sıcak 1 Dedi. 

Kralın kızı: . 
_ Babam bugün piliç pişirttirecekl. •• 

Kel oğlan - Oh bende dolu dedi vcı 
bir avuç çamur çıkardı. 

Dedi. 
Vay I. . . Çocuk şimdi buna ne cevap 

Prenses: - Ha işte bu iyi, dedi. sen 
söz ıöylemeyl, cevap vermeyi biliyorsun, 
tıana varacağım, fakat konuştuğumuz 

sözlerin hepsini katipler yazdılar, yarın 
gazetede çıkacak ... Hele şu pencerede 
oturan iki ihtiyar, hepsinden beterdir. 
Buna ne çare bulacaksın) kendi kendill'rine: 

- Mutlaka ben kazanacağım! Diyor• 

}ardı. 
Babaları her birine güzel birer at ver· 

di. Gazete ve lügatları ezbere bilenin atı 
ıim siyah. diğerinin süt gibi beyazdı. Ko· 
]aylıkla lakırdı söyliyebilmek için dille
rini badem yağiyle uğdular. Ata binecek· 
leri zaman teşyi için bütün hizmetçiler 

avluda toplanmışlardı. 
Tam bu sırada üçüncü kardeşleri gel-

versin, ağzını bile açamadı. Prenseı ı 
_ Bu da işe yaramazın biri. haydi 

başkasını getirin ı diye zavallıyı kovdu. 

Sıra öteki kardeşe geldi. O da. 
_ Burall fena halde ııcakl Dedf. 
Prenıes de: - Bugün piliç pişirtece-

ğiz. Diye cevap verdi. 
öteki: _ Ahı Ah nasıl) dedi, bütün 

katipler defterlerine (Ahi Ahi Diye yaz-

dılar. 
Prenses yine bağırdı. 
_ Bu da işe yaramaz, başkasınİ geti-

rin! 
Sıra kel oğlana gelmişti. Odaya tek.e-

sinin boynuzundan tutarak girdi. 
_ Burası ne kadar 11cak be 1 Diye ba-

ğırdı. 

Kel oğlanı - Şu kır saçlı herifler mi, 
dur ben onların payını vereyim dedi. 
Ceplerini botalttı. Bütün çamurlan ka
tiplerin yüzüne atti. 

Prenseı: - Aferin, ıı.ferl.nl diye ba
ğudı. Bunu ben bile düşünemezdim. 

Kel oğlan Prensesi aldı. Ve gÜnün bi
rind~ memlekedn başına geçti. Ben bu 
hikayeyi Kel oğlıı.~ gazüne iliş~iyen bi~ 
katibin Hğıtlanndan okudum. Fakat 
acaba tamamen 
Bilmiyorum. 

doğru mu yazılmıştı) di. Bunlar üç kardeştiler. Fakat sonuncu· 
yu kardeş saymıyorlardı. Bu pek cahil 
bir çocuktu. Kafasında fırça gibi saçları 
olmasına rağmen adını da Kel oğlan koy- .......................•............................................................ ,. 

E Bunları •.• Biliyor musunuz? ~ muşlardı. 
- Kardeşleri Böyle güzt:l güzel giyin· 

miş nereye gidiyorsunuz? 

. . : •......••...••.••..••..••.••..•••.....••••••..•..•..............................•••.. 
Bir aile bir mektepte okla vurularak öldürülmüş. Yani 0 za

manlardaki insanların da ok kullanılmasıDiye sordu. 
- Şehre gidiyoruz. Kralın kızını ala· 

cağız, ilanları duymadın mı~ 
l!li Kel oğlana anlattılar. O da: 
-~- Durun ben de sizinle geleyim 1 De· 

di. 
Kardeşleri kahkaha ile güldüler ve 

uzaklaştılar. 

Kel oğlan: 
_ Baba. bana da bir at ver diy~ ha-

~ d B .:ıe evlenmek istiyorum. Eğer 
~·r ı. en o ~ ~ 

b .. en"ır de bana varırsa ne ala .. prenses eg 
Varmnzsa ben onu alırım I .. 

Babası: 
- Hayır diye cevap verdi 1 Sana ~t de: 

Bu kafa ıle mı 
ği) eşek bile vermem. 
prensesi alacakı-ın) Bir 
edeceksin~ Olmaz! .. 

de beni kepaze 

Kel oğlan: 
- Vermezsen vermel Dedi, ben de 

tekeye biner öyle giderim. 
T ekesinin sırtına bindi ayaklarile vu

rarak koşturmaya başladı, biraz sonra 
ben de geliyorum bekleyin be. Diye ba
ğırdı. Kardeşleri ileride hiç konuşmadan 
atlarını sürüyorlardı. 

Kel oğlan: - Hop • hop 1 Diye bağır• 
dı. işte size yetiştim. Bakın yolda ne bul

dum! 
Eline ölü bir karga almıştı. 
- Zavallı Kel oğlan. bunu ne yapa· 

caksm'? 
- Kralın kıı:ına vereceğimi 
Diğerleri: - Yal sahi mil diye gülüş· 

tüler. Ve tekrar atlarını dört nala kal

dırdılar. 

- Amerikada lova hükümetinin Far
mesburg köyünde bir tek mektep vardır 
ve mektebin talebesi topu topu 16 ço
cuktur. Fakat işin daha garip tarafı ne• 
dir bilir misiniz} Bu 16 çocuğun hepsinin 
i!ıni Levenhagendir. Çünkü, çocukların 
hepsi bir .ailedendir ve köyde de onlar· 
dan başka mektebe gidecek çocuk yok· 

tur. 
öküzü mü yakıyorlar 1 

- Alev alev yanan bir öküz görüyor
sunuz, değil mi? Fakat dikkat ederseniz 
hayvan kaçmıyor, çünkü ayaklan yere 

raptedilmiştir. 

işin hakikatine gelince bu, canlı, bir 
hayvan değildir. Yanan da hayvan değil, 

bilakis, insandır. 
Bu, Bali adasında ölülerin yakıldığı 

fırındır. Orada bir inııan ölünce cesedini 
yakmak adettir. Fakat, insanlarm yakıl
dığı bu fırını bir öküz şeklinde yapmış-

lardır. 
Kemikte ok izleri Yar! 

_Mamut çok eski devirlerde, bun~an 
yüz binlerce sene evvel yaşamış çok bü-

ük, file benziyen bir hayvandır. Şimdi 
: cins hayvanlara hiç rasgelinmiyor. Yal
nız, topraklar arasında, o zamandan kal
ma fosiller (iskeletler) bulunuyor. 

işte, geçenlerde Meksikada yapı,an 
bir kazıda bir mamutun sırt kemiğinin 
bir halk.asını bulmuşlar ve bunda ok iz. 

- Hop! Hop! işte geliyor. Bakın bu leri varmış. 
Demek oluyor ki hayvan 

n1 bildikleri anlaşılıyor. 
Şimdi alt sıraya geçelim: 
Her İ§e yanyan balık! 

- Köpek balığı korkunç bir hnyvan
dır. Denize düşenlere raslarsa, hemen 

kapar, ;yer. Fakat, insanlar da onu elle
rine geçirince kendisinden çok iatifade 
ediyorlar. 

A vusturalyada yeni açılan bir fab
rika köpek balığının muhtelif yerlerin
den meşin, zamk, ecza için yağ, mak.ine 
yağı ve daha bir çok şeyler yapmaktadır
lar. 

Köprü üstünde evler 

Asma köprüler büyük sütunlara tut
turulmuştur. Fakat, bu sütunlar, birer 
büyük bina ıeklinde olduğu halde, on
ları bir ev olarak kullanmak ıimdiye ka
dar kimsenin aklına gelmemişti. 

Avusturalyada Brisbane nehri üzerin
dek.i büyük asma köprüde ise böyle ya
pılmıştır: Köprüyü tutan büyük sütunla
rın ve kemerlerin içi ev halindedir ve ora
da bir çok kimseler kirayla oturur. 

Denizden fltkıran kaynar sular 

- Bazı yerlerde, yanar dağ gibi, de
nizden sıcak su fıtkırır, bunlara cgayzer> 
derler. 

Fakat bunların ekseriya soğuk mem· 
lele.etlerde olması şa,ılacak bir şey değil
midir? Mesela, ilk defa olarak gayzer 
lslanda ıahillerinde görülmüştür. 

sefer ne buldum. Bugün taliim pek ye· ------------

So vy et ilmi filimleri rindel. •• 
Kardeşler Kel oğlana dönüp baktılar. 
- Kel oğlan, bu tabanı parçalanmış 

ealti papucu da mı kralın kızına götüre
ceksin} Diye sordular. Kel oğlan: 

- Evet ona vereceğim cevabını ver· 

di. 
Kardeşleri gülüştüler. Biraz sonra Kel 

oğlan yeniden: 
- Hop, hop 1 işte geldim. Diye ba

ğırdı. Aman bugün neler de buluyorum, 
bu aef erki hepsinden daha güzel: 1 

- Yine ne buldun? Diye sordul:ır. 
- Bu seferki yaman, kralın kızı Öy· 

le sevinecek kit..· 

Sovyetler Birliğinde bir 
167 ilmi ve teknik filim 

senede 
çevrildi 

Kızılay Balosundan intibalar 

Ame:-ikanın büyük deniz manev
raları başlamak üzere 

Nevyork 20 (ö.R) - Amerikan donanmaamın büyük manevra
larına ~tirak etmek üzere Karaib denizine hareket eden reisi cümhar 
Ruzvelti hamil bulunan Hudson limanından gelen ilk haberlere göre 
kruvazör Buaz de Lama limanını ziyaret edecekse de reisi cümhur bu
nda karaya çdmııyacaktlJ'. Kruvazör filonun harekib hakkmda daimi 
temas halinde kalarak şarka hareket edecektir. Hudaon kruvzörü Gu
ba ve Y cnczücla arasında bulunan ve vazifesi beyaz filonun bir ihraç 
hareketine mani olmak olan siyah filoya dahil bulunac:akbr. Kara filo
nun takip ettiği hedef ise Antil adalarmdan birinde bir yaz teeuüa ede-
~ buradan dütmana amı.ı tayyarelerini hareket haline koymaktır. 

SAHİFE5 
mı~ 

B. Bek'in 
Londra seyahati 
Londra, 20 (Ö.R) - Tayıni.s, Polon· 

ya hnriciyc nazırl Kolonel Bekin ya
kında Londraya miltasavver olan seya
hatini mevzuubnhis ederek diyor ki : 

Bitler, Ribbcnlrop ve kont Ciano ile 
görüşen ve bugünlerde Romanya bari· 
dye nazırı Gafcnko ile mülakatta bu· 
lunacak o1an kolonel Bekin Londra~·ı 

· ziyareti faydalı olacaktır. 

LONDRADA 
Tevkil edilenlerin 
muhakemesi 
Londra, 20 (AA) - Londranın şi

malinde bir evde tevkif edilen iki adam 
bugün Bovstreet mahkemesi huzuruna 
çıkacaklardır. Bunlar üzstlerinde patla
yıcı maddeler bulundurmakla zan altı· 
na alınmışlardır. 

lngiliz - Alman 
Endüstri müzakereleri 
Berlin, 20 (Ö.R) - İngiliz - Alman 

endüstri mümessilleri arasında husust 
mUzakereler martın on beşinde Berlin· 
de başbyacaklır. 

İngiliz parlamentO.!U ticaret konlisy~ 
nu sekreteri bu maksatla Berline gel• 
miştir. Essende çıkan nasyonal Çay .• 
tung, Almanyanın cenubu prld Avru• 
padaki imtiyazlı vaziye{inln İngilterece 
anlaşılmamış olmasını tenkit ediyor. 

Paris, 20 (Ö.R) - (Tan) gazeteSl İn
giliz - Alman müzakereleri hakkinda 
şunları y~yor : Artık Münih anlapna
sını maddileştirmek zamanı gelın1ştir. 
İngiliz - Alman ve Alman - Fransız 
deklarasyonları ticari iş birliğiyle tam 
manasını kesbederek silahların tahdit ve 
ileride tenkisine yol açabilir. Eğer te
minatlı bir silfıh tahdidi yapılmazsa Av
nıpada fikirlerin yatışmasına imkan 

yoktur. 

General Veygandın 
seyahati 
Paris 20 (ö.R) - General Veygand 

Jstanbula vasıl olmuş ve Fransa ataşe
militeri tarafından karşılanmıştır. Sabık 
baş kwnandan bu akşam Marsilyaya ha
reket edecektir. 

ZİRAAT 
Mektebine hediye 
edilen eserler 
B. Emil Tissot adında bir zat Burno-

va Ziraat mektebi kütüphanesine kıy
mettar bir kitap kolleksiyonu hediye et
miştir. İçlerinde Larus agrikol gibi kıy
mettar bir eser de vardır. 

-*_.,,.,, 
MEYYALi 
Alaç fidanları.. 
Vilayet ziraat mUdilrlilğU, İzmirin 

kaza ve köylerine 13 bin meyvalı ve 
meyvasız ağaç fidanı tevzie başlamıştır. 
Meyvalı ağaç fidanları dağ köylerine v~ 
rllmektedir. -·-ZİRAAT 

Umum müfettişi 
tzmirde-

Ziraat umum müfettişi B. Şevket 
Tuncer ve milfettiş B. İbrahim .Ankara
dan şehrimize gelmişlerdir. Ziraat teş
kilatını teftiş ve tetkik edeceklerdir. -·-Bekçi yaralandı.. 

Evvelki gün Bayındırın Uladı köyUn
den Ali oğlu Veli Kocaerin Uzerinde 
bıçak taşıdığını gören köy bekçisi Ah
met oğlu Hasan, bıçağı almak isterken 
elinden hafif surette yaralanmJ§br. 

Suçlu Veli yakalanar8k adliyeye ve

rilmiştir. -·--TURiSTİK YOLLAR 
İzmir tumtik yollarııım 200.000 liralık 

ilk kısmının dün eksiltmesi yapılacaktı. 
Talibi çıkmadığından eksiltme ihalesi
nin 16 mart tarihinde yapılması karar· 

}aşmıştır. 

bk Oiretlm Razetesl 
Maarif vekAletı, ilk okullar öğretmen ve 

Ötekiler: - Aman bu pis çamuru da 
nereden buldun? Murdar Kel oğlan 1. • • 

Diye azarladılar. Kel oğlan: 

Sovyetler birliğinde, 1937 senesinde nın cevelArunı görmekle kalmıyor, fa-
102 iken 1938 senesinde 167 ilmt ve tek- kat aynı zamanda kalbin çarpıntılarını 
nik filiın çevrilmiştir. Bu filim}eır, en - ve sesini de !§itiyor. Bu filimler, kalp 
dilstri ve ziraatteki yeni çalışma usulle- faaliyetinin ilınt tahlili bakımından bU
rini ve yüksek Sovyet Alimlerinin başarı- yük imkanlar vermektedir. 20 kısımlık 
tarını, anlaşılacak bir surette geniş halle bir seride, akademi azasmdm Pavlovun 
tabakalarına izah etmekte ve mektep le- şarta muallAk relleksler nazariyesine ait 
vazımı arasında yer alınış bulunmakta- bulunmaktadır. 
dır. Teknik filimlerin de büyük ehemmi- islAhat.çısı> filimi, büyük Rus Alimi Mi- }erdeki hayatı ve kültürü göstermekte-

Son zamanlarda, büyük operatör Pro- yeti vardır. «Havayı mayileştiren bir çurinin tecrübelerini ve nasıl bir seri dir. Diğer bir seri de, staakanovistlerin, 
fesör Burdenkonun çok nazik ameliyat- türbin> filimi, profesör Kapitsanın son aşı ile yeni yeni meyveler ibd~ ettiğini iş verimi sahasında aldıkları normu çok 

eğitmenlerini memleket ve meslek m~ 
seleleri üzerinde düşündürmek ve mes
JeJd bilgilerin'i arttırmak hedefiyle (tnc 
Öğretim) adlı haftalık bir gaz.ete neşri
ne karar vermiştir. Bu gaz.ete her haf
tanın cumartesi günleri nşedilecek ve 
biltUn muallimlere gönderilecektir. - Evet ... Fakat her yerde böyle ince 

çamur bulunmaz! Dedi ve ceplerini dol· 

durdu. 
Kardeşleri yeniden atlarını ko,t ırdu

lar. Kel oğlandan evvel şehrin kapısına 
vardılar. Polisler gelenlere, birer numara 
vererek ımaya koyuyorlardı. Onun için 
hiç döğüş olmadı. Yalnız epeyce ağız 
kavgası çıktı. Bütün şehir halkı sarayın 
etrafına toplanmışdı, zavallı adamcağız· 
lar, İçeri girer girmez vik 1 Diye dil1eri 
tutuluyor bir kelime bile söylemiyorlardı. 
Prenııes de: 

- e .. u.. gelain 1 diyordu. 

Jarı filime alınmıştır. Bu filimler arasın- zamanlarda vücuda getirdiği orijinal bir göstermektedir. aşan başarıları ortaya koymaktadır. 
da, bilhassa, lromatik sar'anın ameliyat mak.ina grubunun faaliyetini göstermek- Son zamanlarda bitirilen «Deniz altın- F b 'kal da . ilerin bilgilerini artır-

1 il · li tl be tedir da> f'l' · d b" ük b a n ar ışç müdahalesiy e ey eşmesı, ame ya a - . ı ımı e uy . ir alaka celbetmiş mak gayesiyle yapılan filimler de vardır. 

Y
in hüceyrclerine hava verilerek beyin Şimdiye kadar havayı mayi haline ge- bulunmaktadır. Su içinde ve denizin di-ı . bil 

k d
;l-:a kinel b·ınd 1' b f.

1
. d d . h Bu filimlerden hır seri, mesela, olomo 

hastalıklarının t<>c::hisi keyfiyetine ait tinne için ;n= e ~ ... m.~ ma · er, bu e a..ınan u ı ım e enız ayvan 
->' --r- J h t1 d ki uh' lü 

1 
- ve traktörler hakkındadır ve işçilerin te-

kordelalar şayanı kayıttır. Son alman fi- faaliyetleri için, 200 ilA 220 nesimt hava annın aya arın a m te An ar tes-
limlerden biri de, veremin, tam torakop- tazyikine ihtiyaç gösterirken, profesör bit olunmuştur. Bir çok deniz hayvan- orik ve pratik bilgilerini geniş mikyasta 

Açdacak panayırlar .. 
On dördüncü Selanik beynelmilel 

panayırı 10 - 30 eylUl arasında, 19 uncu 
Brüksel enternasyonal fuarı 12 - 26 ey
lUlde açık bulunacaktır. 

Keyfiyet Türkofise bildirilmiştir. 

lasti (hastanın on bir kaburga kemiğinin Kapitsanın makine grubu, 5 ilA 6 hava larınm, gizlenmek için kullandıkları fazlalaştınnaktadır. 
de kesilmesi) suretiyle tedavisi hakkın- tazyiki ile iktifa etmektedir. Bu fil.im.. usuller, bu filim sayesinde meydana çı- Bir çok atiidyolar, yüksek spesiyalist- Halkevinde konlerans 
daki yeni bir usulil göstermektedir. de, bu makinelerin işlediği ve bir saat- 'kanlmıştır. terin nezareti altında, bu gibi filiınler 22/2/939 çarşamba güntl saat 17.80 
cKan deveranının fizyoloji ve patoloji- te nasıl 25 ilA 30 kilo mayi hava istihsal Mektepliler için, aynca bir çok fizik, çevinnektedir. Hükümet, ilim ve tekni- da Halkevi salonunda bay Miraç Katır-
si> ve cKal ihenainde teıevvUŞlen fi- ettiği görübektedir. blolojl, coirafya ve astronomi filimleri ğin geniş tabakalara yayılmasına çalışan cıoğlu tarafından (Yalanın reaksiyonu) 
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Gayrimübadil alacakları 
hakkındaki neşri yatımız 

BIZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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Bu şişe. - . Bir zehir· şişesi .d. 
- HER GÖN BiR REÇETE -

Yazan C. öder 

V
.PARFUMERI 

Divanı muhasebat riyasetinin bu 
neşriyatımızı tavzih eden cevabı 

ı ı .. -------~-------~---
iyi kolonya gerek alkol derec~ yü.k
aekliii aerek. ~ulla.nalan esanam kalitesi· 
nin İyiliği kolonyanın kıymetini arttırırsa 
da hiç nazan dikkatinizi celbetmİyen 

renk meselesini öne almak icab eder. 
Renk vermek basit olduğu kadar kolon
ya amilleri tarafından hilinmiyen bir me
seledir. Kolonyanın rengi iyi süzme~e de 
bağlıdır. Kolonya yapmak işi aldı yürü
dü. Hemen her tuhafiyeci tedarik ettiği 
bir kaç gişe ile süratle kolonya yapıyor. 
Ve satılığa çıkarıyor fakat dikkat edile
cek olursa bu çeşit kolonyalarm renai 
bulanık dere suyunu andırıyor. Jc;lerinde 
mendil ve saireyi de boyamıyanlar yok 
değil. Hemen hepsinin dereceei yıınlış 
şu halde kolonya yapmak için hergeyden 
önce şu pratik şeyleri öğrenmek icabe
der: 

Yeni Asır gazetesi: lunmuş ve bunun da kanunun neşri ta-
Gaz.i bulvarı 44 rihi olarak tesbiti tekmil bu kabil erb.-

Valide imparatoriçeyi Allahına kavuşturan ve bu 
biitün dünya acılarını 

olan zehir.. bu idi •. 

IZMffi hı istihkak hakkında yeknesak muamele 

bahtsız imparatoriçeye de 
bir anda dindirmiş 

Karbonopsina, kömür gibi siyah göz-ı kağıtlara ve bu kağıtlar arasında da bir 1 yordu. 
]erini yumarak cevap verdi : ş~c;eye temas etti. 

- Hayır.. Girmedim.. Fakat merak Hapsini kavrıyarak aldı .. Ne olduk.la- * 
ediyorum.. rına baktnağa, bunların mahiyetini tet- Kdğıtlar.. Zavallı imparatoı .;eııin ... 

- O halde ben sana oralarını göste- kike vakti yoktu. Dindar Teofanonun bütUn ıstırap ve acı-
ririm. Fakat bugün ve yann hele bir Üst kısmı, anlattığımız gibi parçaladı- larını Allaluna bildiren ve burada, ka-
geçsin.. ğı çekmeceyi de burada olduğu gibi hı- palı odadaki duaları için kullandığı ya-

Sebastiyano bu cevabı verirken bir raktı. Telaşından Sebastiyanonun kama- zılardı ki, hepsi de muhteviyatı itibari
iki gün vakit kazanmak ve bu arada Te- sını da burada unuttu. Elinde mum.. le sarayın entrikalarını, imparator Leo
ofanonun gizli odasına girerek ta ne Teffişla dışarı çıktı. Odaya döndüğü za- nun ahlak çerçivesini ve mağdur, maz
zamandan beri ihmal ettiği bu odayl man Sebastiyano hala yatağın içinde ve lfun bir kadının feryatlarını taşıyordu .. 
bir araştınnak istiyoı·du. derin uykusunda idi. Şişeye gelince .. Bu da, valide imparato-

Bu odada, ayni zamanda valide impa- Knrbonopsina, ekser sabahlar onu riçe Etkarinanın ölümünden evvel Ia-
ratoriçcnin ölümünden evvel kendisi- uykuda bırakıp giderdi. Bu akşam, da- zım olur diye gelinine hediye ettiği ze
ne tevdi ettiği panzehir .. Müthiş zehirin ha sabah olmndan gitmesinde bir beis hirdi .. O zehir ki ... Etkarinayı Allahına 
panzehiri de bir köşede saklanmış duru- yoktu .. Alelacele ve gürültü etmeden kavuşturmuştu .. Ve belki de biçare im
yordu. gitti. Mumu şamdandaki yerine dikti .. paratoriçe Teofano yine bu zehirin yar-

Güzel Zoiçe, Sebastiyanonun bu söz- Karanlıkta koridora çıktı. Alışkın adım- dımına baş vurarak kendini kahpe dün
!lerini kabul etmiş göründü .. Maanıafih larla ve koridor duvarlarını yoklıya yanın kahpeliklerinden kurtarmıştı. 
içinden ve sabah olur olmaz ilk işi oda- yoklıya kendi odasına .. Sarayın veliaht- Bu hakikate bu suretle vakıf olan 
daki kapalı çekmeceyi açmak: olacağını lık dairesindeki odasına.. Ölen impara- Karbonopsina kAğıtlardan ziyade par-
da yine kendi kendine vaadetti.. toriçenin odasına doğru yürüdü.. maklan arasında tuttuğu ve mahiyetini, 

Geceyi, bermutat Sebastiyano ile be- İçinde bir heyecan.. Kafasında bir kuvvet ve tesirini öğrendiği küçük şl-
rabcr geçirdi ve bu gece, onu büsbütün merak .. Bir in evvel çekmeceden aldığı şeye ... Zehir şişesine dalmıştı. 
oyalamak: ve yormak için geç vakite ka- kfığıtlann muhteviyatını öğrenmek isti- •• BİTMED! •• 
Öar uyumadı .. 

Sabaha yakındı .. 
K.arbonopsina, 

kalktı. 

usulca yatağından 

Saray muhafız kumandanı fazla şarap 
\•e jsraftan .. Horul horul uyuyordu .. 

Kaması, geniş ve ucu sivri halis çe
likten kaması çıkardığı kemeri ile be
nber kını içinde ve masanın üstünde 
duruyordu. 

Solya llatbuatı 
Ekalliyet 

büyük 
meselesi 
Avrupa 

Münih'in tevlit ettiği 

Diyor problemidir. 
Sofya 14 - Slovo' da Gospodin Al ek- Nikolof son zamanlarda Amerika 

1 - Süzmek: Herkesin bildiği siizgeç 
kağıdı üzerine hayvan kömürü konulurs:ı 
mahlul daha parlak süzülür. Esans ilu
ve edildikten sonra bulanıklık olursa bir 
mikdar cmagnezi karbonat> ilave edilir. 
Tekrar süzülür. 

2 - Renk vermek anilin boyaları kul-
lanmak doğru değildir. 

Yetil renk 

- Yeşil ot alkolle havanda dövülür. 
süzülerek bqka bir ıifeye konur. Süzül
müı berrak kolonya ic;ine bir kaç damla 
atılır. Bu yeşil boya ne kadar koyu kul
lanılırsa kullanılsın yine kolonyanın ıef
f aflığını kaybetmez. Beyaz bezleri boya-
maz. 

San için 

- Ayni şekilde safran kullanılır. 

··BİTMEDİ·· 

Gazetenizin 26 Sonkanun 938 tarih ve 
10038 numaralı nüshasında (işleri ken
di kendimize çoğaltıyoruz) başlığı al
tında n~1unan yazınızda gayri müba
dil alacaklarının uzamasından, Divanı 

mUhasebat ve Maliye vekaletinin vak -
tiyle takdir edilmiş olan kıymetleri yeni
den tetkik ve münakaşa mevzuu yap -
makta olduğundan bahsedilmektedir. 

3523 numaralı kanun mucibince 4 se
ne vadeli hazine tahviline :raptedile -
ce~ olan· bOno ve bnkiyei istihkak 
rnazbatalnrıdır. Bu kanunun csba -
bı mucibe myıhasınaa teshil olunan 
25,514,074 liranın 4,032,946 lirası vakti
le yüzde 20 ve yüzde 25 olarak eshabı 
istihkaka tevzi edilmiş olan bonoların 
satışlarla jtfa olunanlarından artan ve 
1,152,403 lirası da eshabı tarafından he

nüz alınmam!§ olan bono miktarı olup 
20.328,725 lirası da bakiyei istihkak maz
batalarıdır. Eshabı tarafından ::ılınmış 

ve alınmamış olarak tesbit edilmiş bu
lunan 4,032,946+1.152,403 = 5,185,349 

liralık bonolardan vaki müracaat üze -
rine şimdiye kadar dört milyona yakın 
kısmının muamelesi Divanca tekemmül 
etmiş ve Maliye vekaletince de tahvil 
venne safhasına girmiş bulunmaktadır. 
batası-ambambambambambambambamb 

20,328,725 liralık bakiyei istihkak 
maz,batalarına gelince: Bundan da 
10,280,252 liralık kısmı Divanı muhase
bata intikal eylemiş ve sekiz buçuk mil
yonu mütecaviz kısmının muamelesi in
faç olunmuştur. 

Bunlardan intaç edilemeyen ve muha-
••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• •••• 
E c: Pratik bilgile'l' » sütunumuza : bere mevzuunu teşkil eden kısımların 
E ait sual sormak istiyen okurları- E her birinin sebeplerini ayn ayn beyan 
• • eylemekten ziyade bir, iki noktaya te -: mıza (B. C. öder yine bu sütun- : 

Karbonopsinn, yine bu masa üzerinde 
yanmnkta olnn altı kollu şamdanlardan 
birinin mumunu aldı. Sebastiyanonun 
kamasını tepeden tırnağa kadar bürün
dilğU pelerini altına sakladı. 

Çıplak ayakları ucuna basarak oda
dan koridora çıktı. 

Bu saatte bütün saray ... Derin bir 
uykuda idi. 

E larda cevap verecektir. 5 mas eylemek yaz.iyeli tavzih edilebilir. 
: 111 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••= Kanuıidaki ibraz ·edilecek mazbatalar 
----------------· kaydına binaen Divanı muhasebat~ mu

( ARKİTEKT) Mimar 'llmelatm esas ve mahiy~e. girişilmiye
Bu derginin 94 _ 95 inci sayılan bir rek mazbatalar evrakı musbıte ad ve ka

arada intişar etmiştir. Bu sayılarda, tiul ohinmaktadır. Ancak bunlardan 
Mimar Sedat Hakkının Maçkada bir bazılarında esbabı istihkak ve hazine leh 

ne kar~ ve Monro doktrininden evi, Mimar Rebii Gorbonun Boğazda ve aleyhlerine maddi hata yapıldığı gö

cüm
sandr Gançef, cKat'i hazırlık karıuıındu hurrcisi Rooseveltin •Bir harp vukuun
baılığı altında yazdığı batınakale ile bey- da Amerikanın hudutları Fransada ola
nelmüel politı"k durumu tahlil etmekte- caktır• tarzındaki sözlerinin garp de-

dir. Muharrire göre Münıh, kendi faaliyet ınokrasilerlyle totaliter devletlerde M
çerçevesini her gün biraz daha tevsi et- sıl ettiği akislerden bahsetmekte ve 
mektedir. Ve Çekoslovakya hadiaeainin bunu, Amerikanın arlık Avrupa işlerl
cyeni> liğin baılangıcı olduğu ve fakat 
sonuncusu olmadığı tebeyyün etmiı bu- ayrılmakta olması şeklinde te~ ettir- bir villası, Mimar Naci Meltemin Mum- rUldüğü gibi asıl mazbata sahiplerinden 

mckte ve fakat, Rooseveltın resmen hane antreposu, Mimar Kö~ürclioğlu bazılarının ölümü dolayısiyle veresele-
Koridor boyunca yürüdü. 
Birbirine benzer kapılardan, bir gün 

c\•vel saçının siyah teli ile topuzuna işa
ı·et koyduğu kapıyı aradı. 

Nihayet buldu. İçeri girdiği zaman, 
clinde tuttuğu mumun titrek ve sarı 
alevi burasını daha iyi aydınlatmıştı. 

Hiç bir şey dilşünmeden ve doğruca 
köşede, ot yatağın yanındaki çekmece
:re koştu. 
Kamanın ucunu çekmecenin kilidine 

sokmak istedi. Kilit pek küçük, kama 
Jsc büyüktü. 

lunmaktadır. Avrupa diplomasisini en
di§C ve tereddütlere sevkeden ekalliyet 
meselesi de yine Münihin tevlit eu:ği bü
yük bir Avrupa problemidir. 

Tituleskonun Romanyayı idare elliği 

zamarllarda zerre kadar kale alınmıyan 
bu meaele. bugün orada da ön plana alın-

mııtır. cKardeş Yugoslavya> da vukua 
gden ani tebeddüle sebep de budur. Yu

goslavya, yıldırım süratiyle inkitaf ;t. 
melde olan beynelmilel politik hadiseler 
kartmnda, iç durumunu müatekar bir ıe
kile sokmak için, bu fedakarlığa katlan
mak zorunda kaldı. Çünkü: dahilde sü-Kilidi bu sureUe açanuyacağuıı anlı

yan Knrbonopsina elindeki kamayı asa- kun ve iatikrardan mahrum bir memle-
bi hareketlerle çekmeceye saplamağa ketin harici düşmanlarla boğuşmasına 
başladı. Kalın ve ceviz çekmecenin tah- imkan yoktur. 
faları knma darbeleri ile kopuyordu. Bu karışık dünya vaziyetleri karşısın· 

Nihayet üstünde küçük bir delik açıl- da Bulgaristan, dahili sükuna malilc ol
dı. Genç ve haris kız, bu deliği, elinde- ması hasebiyle, müsterihtir. Böyle za
ki kam.anın keskin ve iki taraflı ağzı manlarda çok söyliyen nazariyatçılardan 
ile bUyülttü. Bu suretle delik, bir el sı- ziyade çevik, dürbin ve dinamik şahsi-
ğacnk geni§liği buldu. yetlere ihtiyaç vardır. 

Karbonopsina fazla bekliyemedi. Eli- AVRUPA İŞLERİ VE AMERİKA 
ni delikten soktu. Avuçları bir talom Mirde yuknrık.i başlık altında A. M. 

~I~~ Tarihin Gizli Cemiyetleri '7.-'zD'3 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

~Q'Jer'~~IJ"' C ac~~"fti!'TWl".CL'f/~Z/,; 

Tefrika : 25 Nakleden: F: Ş. B. 
- Evet, hem de aslından farkı olma

mak şartiyle. 
- Imparator beşinci Şarlın iradesini? 
- Tamamiyle. Ayru zamanda Prens 

Filibin 'Cie yazı ve mührünü taklid ede
bilirim. 

- Pekala, senyör Mikel, pekili, bu 
a~amdan evvel mühür mumu, parşil -
men, kalem ve mürekkep emrinize ha
zır olacaktır ve siz de hemen ifC başlı
facaksıruz •. 

- Ben ne yapacağım ~u halde? 
- Evveli papalıjm cnonsenyör .Mi-

kel Gütt.ize:zi Portekizde engizisyon ce
: miyetleri kurmağa memur ettiği• hak
kında bir emirname •. 

Bu teklifin harikuladeliği karşısında 
~Mikel: 

- Fakal. demek istedi. Frukito iti-

··' ı:azuwı devamına. meydan 

ediyor musunuz? dedi. 
- Fakat.. bu çok mühim ve büyük 

bir teşebbüstür! 
- Düşününüz bir kerre.. Emriniz al

tında bir krallık bulunacak, bu kadar 
büyük bir mevki ve nüfuz kolayca red
dedilemez. Siz de kabul ediyorsunuz, de
tti mi? 

- Evet, kabul ediyorum! 
- Ohh .. ne saad::t! Portekiz mukad-

des engizitörünü ,.clamlamakla şeıref du
yarım! Görilyoı muz ya.. bir insan IA
ticne bildiği takdirde nelere muvaffak 
olurmU§! 

- Fakat Juana ne olacak? 
- Biz bir aydan evvel Lizbona vara-

cailL. Yüksek riltbeli bir engiz.itör, bü
tün krallığı yanında güzel bir kadın 
olduğu halde geçemez. 

-Z-

yaptığı tavzihten sonra Amerikanın an· Asıının Büyükada mezarlığı ve Maraş rine ve bu vereselerden bazıla~·ının da 
anevi politikasından ayrılmadığınuı an- Belediye Hôli projeleri, ile Dr. A. Su- ölümü dolayısile onların veresele~ine in
laşıldığını, cüınhurreisinin ilk sözleriyle lıeylin Halkarl tezyinata dair bir tetki- tikal ve bu intikal dolayısiyle hAdis olan 
son beyanatı hasebiyle Amerikan bası· ki, Mimar Kemal Altanın, Fethiye Ca- mülkiyet ve intifa haklarının tefriki ve 
nı arasında şiddetli bir polemiğin de- nıii, yazılan vardır. Lu mazbataların tamamen ve kısmen 
vam ettiğini yazmaktadır. Muharrire gö- Bundan başka Dünya mimarisine ait muayyen bir nisbet üzerinden ahara 
re Amerikada Avrupa demokrasileri le- yazılar, Afyonkarahisar stadı hakkında temliki, asıl alacaklılar, muris veya mü-
hine şiddetli bir temayül hissedilmekte- bir i7.ah vardır. temellik namlarına kısmen veya tama-

dir ve günün birinde garp demokrasile- -*- men haciz konulmuş olması keyfiyet}~ 
riyle totaliter devletler arasında bir bo- Bir çocuk yandı.. rinde kanuni hatalar yapıldığı görül -
ğuşma vukubulacak olursa, hiç şüphe- Evvelki gün ÇC§tnenin Zeytineli kö- mektc ve Divanı muhasebatın vazifesi 
siz, Amerika hükümeti Monro doktrini- l'Ünden Hüseyin Tek Ormazın iki bu- de bu gibi kanuni hata ve noksanların 
ni unutarak demokrasilerin imda~na çuk yaşındaki kızı Necibe, ana.sının ev- tashih ve ikmali cihetlerine matuf mu -
koşacaktır. de bulunmadığı bir sırada ocak başmdn ı·akabeden ibaret bulunmasına göre bun-

•Zoraı• gazetesinin Berlinden aldtğı oynarken eteği tutuşmuş ve vücudunun lnr bi7.zarur muhabereyi icap etlirmek
hususi bir telefon haberine göre yeni muhtelif yerleri derince yanmıştır. Ya- tedir. 
Yugoslav hariciye nazın Aleksandr Sin- ralı imdadı sıhhi otomobiliyle memleket Ecnebi meskukat üzerinden verümiş 
sar - Markoviç, gazetecilere Yugoslav- hastanesine getirilmiştir. olan mazbatalar vaziyeti ise bu ınazba-
Alman yakınlığı hakkında beyanatta -*- talara mukabil yUzde 2 ve binde 4.3 na-
bulunarnk : BİR TAYİN kit ve yüzde 20 ve yüzde 25 bono tedi-

- Yalnız mevcut yakınlığı muhafauı 
etmekle k:ılmıyarak bunun kuvvetlen
mesi ve inkişafı için var kuvvetimle ça
lışacağım, demiştir. 

ğunu söyleıneğe lüzu;,-yoktur tabii! 6 
kadar ki, Mikel Juanaya bile bir şey s<iy
lemedi. 
Papanın ve hükümdarların emirname 

ve mühürlerini tanzim için Mikel hara
heler arasında üç, b~ gün çalıştı. Bu 
sahte fennanlardan biric;i Portekiz kra
lına, bir mektup ta Llzbonda yerleşmiş 
zengin bir lspanyol tacirine yazılmış idi. 

Papalık bu tacire, engizitöre geniş bir 
kredi açmasını tnvsiye ediyordu! 

Fraskito, ortağının hareketlerini em
niyetle takip etmekle beraber işin aza
meti önünde bazı endişelere düşmekten 
kendisini alamıyordu. Ve kendi kendi -
sine: 

- Eğer Mikel küçük bir kelime yan
lışı yapar, küçük bir formalite hatasına 
düşerse vay halimize .. diyordu. 
Ortağının taklld kabiliyetini bir dene

mek için fırsat ve çare arıyordu. Bunun 
için de bir gün eml~elerini Dük Mikele 
açmağa mecbur kaldı. 

Mikel gülerek: 
- Endişelerinden kurtulmak için bir 

tecrübe kafidir ve bu da çok kolay -
dır, dedi. 

- Hele söyle .. 
- Buraya yakın bir yerde, vaküyle 

Roma.da ve Madrid saraylarında çok za
mmılar bulunm bir Per Antıon-

İzmir üçiincü sınıf orman mühendisi 
B. MUcahit Şaylan, dördüncü grup ame
najman mühendisliğine namzet olarak 
tayin edilmiştir. 

- Şu fında bu adam nerede bulun -
maktadır? 

- Zannıma göre Kovillada bulunu
yor. Orada bir kaç gün kalır ve Per An
tonyo ile eyi münasebet tutar, nihayet 
c.serimiti ona da gösteririz!. 

- Güzel bir fikir! yarından tezi yok. 
Bu adamın yanına gideriz. 

Ertesi gün Dük Mikel ve Kapilen 
Fraskito, biri zengin bir asilzade diğeri 
de onun yaveri kıyafetinde Kovillaya 
gittilCT. En eyi bir otele indiler. Ve kü
çük kasaba halkı, ilk günden itibaren 
gayet zengin ve yüksek mevkili misafir 

geldiğine hükmetti! 
Dük Mikel, bazı hareketleriyle umu

mun nazarı dikkatini celbetti. Kasaba -
nın ayan ve eşrafı onun ziyaretine can 
attılar. Mikel, ziyaretçilerini çok eyi ida
re etti ve hayatından bazı uydurma ma
ceralar anlallı ve hepsine de papa tara
fından Portekiz kralına gönderilen gizli 
bir murahhas olduğu kanaatini verdi! 

Bu kanaat ve zan, ta Per Antonyoya 
kadar, hem de çok çabuk gitti. Per An
tony<> da bu iki misafiri ziyaret arzusun
dan kendini alamadı ve bir gün otele gel
di! 

Kartiye baş papasının sabık kAtibi, 
Dük Mikel Per Antonoya çok iltifat göt
terdi, OlllL.Jlk$am ye...._ 4h 

yatında her tediyatın yapıldığı tarihte
ki kurların esas tutulmuş olduğu gibi 
bu kerrc bakiyelerinin de tediye tarih
lerindeki kur üzerinden hesabı tabii bu-

Mikel bu millfikat esnasında, mahut 
kanaati takviye edecek her vasıtaya b~ 
vurdu. Bu mesele üzerinde çok merak 
eb~ bulunan cezvit nihayet dayana -
madı ve: 

- Senyör hazretle'l'i, dedi. Bu kasa
baya vasıl olduğunuz andan itibaren halk 
arasında sizin mühim bir vazifeniz. ol
duğu kanaati hasıl olmuştur. Bu vazi
fenizin ne olduğunu sormak ayıp otur 
mu, acaba? 

- Sizin için böyle bir arzu pek tabii
dir ve bugün bu kasabada vazifenin şek
lini ancak size söyliyebilirim! 

Mikel bunları söyledikten sonra, ya
veri Fraskitoya: 

- Haydi oğlum .. feı·man ve eınirna
meleri getir de Per Antonyo da görsiin! 
emrini verdi! 
Vakıa, Fraskitonun suratı, hareketle

ri hiç bir kimseye emniyet verecek şe
k.ilde değildi. Fakat Per Antonyonun 
böyle sima ve harek~tlerden mana çı

karabilecek bir adanı olmadığı muhak
kak idi. Çünkü, o, hilekarların en küçük 
blr halinden bile şüpheye düşmemiş idi! 

Biraz. sonra Fraskito küçük ve kıy -
metU bir çekmece getirdi. Dük Mikel 
bu çekmeceden aldığı bir parşlimeni 

Per Antonyoya verdi. 
k bir ~hk fermanı 

tatbiki için Maliye vekiletince muvafık 
görülmüş olduğundan balrlye kahm •e 
vaktiyle Türk parasına tahvll edilmek
sizin ecnebi meslrukat üzerinden mazba
taya rapto1unan istihkaklar hakkında h t 

yolda muamele icra edilmekte ve bu da 
tediyelerde her tediye tarihindeki ku -
:run esas tutulması icabile adalete de, 
mali usullere de uygun bulunmaktadır. 

Keyfiyet tavzih ve saygılar sunulur. 
D.M. Reisi 

lmza okunamadı 
YEN! ASIR - Divanı muhasebat sa

yın rE!isinin gazetemiz neşriyatına gös
terdiği alakaya ve verdiği izahata teşek
kür ederiz. Y nlnız bnkiyei istihkakta ec
nebi pnralnrının bugünkü kıymetlerinin 
nazara ::ılınmasındaki adaletsizlik nokta
sında verilen izahata .rağmen ısrar ede
ceğiz. Çünkü bu istihkak mazbatalarının 
bir kısmı bitaraf komisyonlar tarafın -
dan o znmanın kuru esas tutularak tak
dir edilen kıymetlerin neticesidir. Sonra 
da daha ilk tevziatta bu ecnebi kıymet
ler Tiirk parasına tahvil edilmjş mazba
taların altına işaret olunmuş ve cemiyet
teki esas defterlere Türk parası olarak 
kaydedilmiştir. 

Ilk tevziatı takip eden muhtelif nakit 
ve bono tevziatında kur tahavvUlAtı na -
zara alınmamış ilk defasında mazbatala
ra işaret olun::ın Türk parası üzerinden 
istihkaklar dağıtılmıştır.Binaenaleyh bu 
defo da aynı esasa istinat edilmesi hak 
ve adalet mafhumlarına uygun düşen 
en tabii harekettir. Tabii bu husustaki 
knrar hakkı da Maliye vekaletine aittir. 
Maliye vekaletinden adalete uygun dU
şecek bu kararı vermesini bekliyor ve 
ümit ediyoruz. 

Adan ada 
----.o----

Karaisalı köyü_nde 
bir hadise oldu. 

--o-
Bir sürü sahibi 
jandarmaya kup 
gelmek istedL. 
ADANA - Karaisalı maliye tahsilda

rı ile bir jandarmamızın, haciz muame
lesi yaparken başlarından oldukça mü
him hir hadise geçmi§tir. Bu hAdise et
rafında aldığımız malumatı aplıya ya

zıyoruz: 

Karai!!alı maliye üçüncü ..Wdan 
Mehmet Güngör ile Kamqb karakolu 
erlerinden Ali Aksoy, Yukan Bilemedik 
köyü civarında Nebi oğlu Alinin davar 

ve koyunlarını, borçlarına mukabil hac

ze gidiyorlar. Fakat sürünün bulunduğu 
köçekli mevkiine geldikleri zaman sürü 
sahibi Nebi oğlu Ali, Malup oğlu Meh
met, Mehmet oğlu topal Saki, Yetim 

oğlu Abdullah, Şabaıı oğlu Mustafa ve 
bu arada bir kaç kadın, tahsildar ile jan
darmayı taş \'e sopalarla karşılıyarak 
haczedilen davar \'e koyunları geri alı
yorlar. Hadise hakkında esaslı bir taki
bat ve tahkikata girişilerek suçlular ya
kalanmışlardır. 

ru aldı, baştan başa ve dikkatle okudu, 
papalık mührünü de eyice tetkik etti. 

Fraskito papası derin bir dikkatle ta
kip ediyor VC' yüzündeki halleri ıösden 
kaçırmıyordu. 

Per Antonyo, mührü tetkikten sonra, 
çok büyi.ik bir hürmetle, paqümeni öp
tü ve: 

- Monsenyör.. diyerek Dük Mikele 
iade etti. Ve hemen diz çökerek: 

- Monsenyör, beni takdis ediniz, rica 
ederim! diye ilave etti! 

Bu hitap, Dük Mikeli şaşutacak ka
dar sarstı, :fakat kendisini hemen topla
yarak, çok ciddi bir tavırla sai elbai 
-tıpkı sabık efendisi Ka~e bq pllpMI 

gibi- Per Antonyonun başına uzattı ve 
beliğ bir takdis duast okudu. 

Fraskito sevinç ve şevkinden ne yapa
cağını bilemiyordu! 

Bu mülAkat bittikten soma, l'l'Mld
to sevinçle ortağının bo,_ IUlldı. 
Aynı sevinç Dük Mikelde de vaım. 

- Görüyor musun? dedi. Bİiim lglııa 
berşey mükemmeldir, istikbal ,.rlK1sr 
artık. Ben bu andan itibara ~ -
gizitör, sen de benim müstalrW mabcl
des teşkilitımın baş mub+z=! 

- Evel. Portekizin blltllll _..,. ft 
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Kara Yazıs 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

y AZAN: Üç Yıldız 
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"Bütün milletler için 
tatbik edilebilecektir,, 

uÇünkil bu akide kanlı delildir· Emperyalist de· 
ğildir ... Hayır bu modern demokrasidir 

ve insaniyetpervercllr •• n 
Bir müddetten beri lzmirde bulunan 

Çekoslovakyalı gazetecilerden D. J. To
sevic cModern Türkiye• adlı eserinden 
sonra cAtntürk ve Kemalizm> adlı bir 
eser hazırlamaktadır. Ebedi Şefimizin 

cDünyn bnrışımn sembolü> olan eşsiz 

şahsiyetlerini tebarüz ettirmeğc çalışan 

bu eserin cön sözü> şöyle başlamakta

dır: 

c Avrupa ve öteki kıtalar bir çok İm· 
pnmtorluk ve büyük adam gördüler; 
bunlardan biri ve devamlısı da Osmanlı 
imparatorluğu idi. 

Isa" dnn sonra dünya sahnesine birçok 
peygamber ve bunlann havarisi çıktı. 

Bunlann hepsi dünyanın «İyiliği> ve 
csulh için> kendi milletlerini kanlı sn-
vaslara soktular. istatistikçiler bize di
yorlar ki; büyük muharebede ölü ve ya
ralıların sayısı 28 milyondur. Harbi gör
müş olanlar, milyonlarca asker ve bun• 
ların aileleri ve bütün medeni alem ehiz 

Havva 
Kızları 

l(Y eni Asınn bi1yük tetkik anketi) 
- 42--

Kadınlar gebe olunca 
Bütün kocakarılar zavallının etra
fında ve doğuruncaya kadar akıla 

gelmedik şeyler yaparlar 
Pohua gene tereddüt ediyordu.. Po- uzadıya ve umulmıyacak i~kencelcr çe

buruun bu tereddüdüne ve esrarengiz ker .. 
tavırlarına belki başka bir zaman olsay- Saınoa adalannda bir kadının daha 
dı hiç ehemmiyet ·vcrmiycbilirdim. Fn- ilk gebelik alameti görülür görülmez 
kat karşımdaki aynada omuzlnrımzdaki derhal bir merasim yapılır. 
vahşi tatualan gözümün önündeyken Gilbcrt adalarında bu merasim hayli 
birden bire sert tabiatimin elimde ol- gariptir : 
maksızın galeyan ettiğini gene hayret- Eger kadının ilk gebeliği ise o vakit 
le gördüm. gayet mufassal; uzun uzadıya ve karışık 

- Söylesene köpek!. bir merasim ba~lar, gebeliğin ikinci ayı-
Diye bağırdım. nın nihayetine doğru ihüyp.r bir sihir-
Sesim geminin kamarasında bir dina- baz kadın gebe için garip bir yatak ha-

ınil gibi patlamıştı. zırlar .. 
Pahua hayret ve korkuyla tekrar ye- 40 - 50 Hindistan cevizi kabuğunu bir 

artık harp istemiyoruz.• D.J. Tosseviç re kap:ındı. Ve titriyerek : küçük ehram şeklinde yıkar. Tepesine 
Dediler. Heder olmu~ olan bu kadar çıktı. Bunlar da dünyayı ckurtarmah _ Oraya gitmek için yeni doğmuş Hindistan cevizi dallarının bir göbek 

rıu .• ıs eyın yaptıgı u ~- .. 'ı K d eline düsmüs bir kuzu 
o andaki vazivetimi göz onune 'b. ~d. un • · 

.a~a~ak siz ols~nız ne cevap verir- gı; :k~';'bu kurd .. Pençelerine dü-
'dınız? .... b"ı·· d'"' kurtlc~dan . .. .. aketle a ıl • fecegım u un ıger • 

Teklıl, bulan n~z y pk daha merhametli ve daha se..ı iı:ıli 
mış olmcuına ragmen.. açı tı. . . . 
M hl. b b . ıdı. 

u ıs ey .ana· yanıma büsbütün sokuldu. 
- Metreıım ol.. N. • "'l d d" 
Demek iıtiyorda. Zengindi.. - ıçın ag ıyorıunbuz.. .. e ı. 

G t . c·· ld. B'lhasıa e~len. Her halde hayatınız, ugun ıçın
enr ı.. aze ı. ı b l d w ti d k :~ . ... . • . vinde bir de de u un uganuz şar ar an ço 

c~yı sev~!gı gıdbı e,. .. . ecek - daha eyi olacaktır ve bir fey kay-
hız.metçısı var ı. s gormıy d "''l • · N 
tim Rahat edecekİim. Sokakta bedecek e!ı ıınbız. t• e. ~mdan ladr-

k l
. k Ot l k"" l inde zu edersenız ıer eı ınız.ı e e e 

a mıyaca tım. e oşe er d b.,. · · 
ağz.ı ispirto kokan .elil insanların e ~. ı ı~sını~: .. .. .. .. d S d k 
ihtiraılarına hedef olmıyacaktım. ır adn, gOo:z.umh~nl,. onan. e da ı 

.. •. b. · d k kollara dü.~- canlan ı.. nu a a .. sevıyor um. 
Gunun ırın e ara . • . "h b k 

k k · · .,0"yledi;;i gibi l.tıye ıstıye ona ı anet ana ço me ve omıserın • !> ... 1. d E B b 
llanmak vesika al· agır ge ıyor u.. vet.. en unu 

muayeneye yo ·· •h J V k "'" k t hl"kesi kalmıyacaktı. Koca ona ı anet ıayıyor am. a ıa 
m:bekli jepo memurunun da elin- beni reddetmi~lerdi. Fakat ıaçl~ 
~e «av» olmak vaziyetine dü~mi- bendim. !l"??nla. buaber '?f uhlıs 
yecektim. Vakıa muvalakatım, bey de tıp ıtıbarıyle Sailık a pek 
ııamdıumu kendi elimle !eda et- benziyordu. . . .. .. 

'k olacaktı. Fakat göruyordum - Cevap vermenız.dekı ga,lu-
'i:;e b idisle ve elimden tutan ğü anlıyorum, dedi. Size yardım 
kim:'e ~al~nmadığına göre o na- edeyim. Eğer tekli/imi ~abul edi· 

k d" kendine /eda ola - yananız ba,ınızla tasvıp hareke-
m~sum en ı ti yapınız. Kabul etmiyorsanız 
ca,.,tr w k lk B · · · h k · T aİiin önüme çıkardığı bu k~r- a~a.ga akk~~tız.. ırıncı a~e eltı-

. k ,. ddedemedım. nızı leşe ar ve.. memnunıyet e 
tuluş Mımhl~nıbnı bre böyle bir karşılıyacak .. ikinci hareketiniz 
Hem u ıı ey ana, · h kk d k. h"' · · k .. b · ·ı · t"kb l için gü- ıse a ınız a ı urmetımı e • 
hayat tecru esı ı e u ı a . k,. iltmiyecektir. 

l ·· "ti · tahakkuku ım an s ze umı erın d Gözlerini üzerime dikmiş bek -
ve ihtimalini de çıtlatıyor u.. 

1
. d 

H d d" sokakta ka- ıyor u. 
ayır.. esey ım.. Çantamdan mendilimi çıkar -

lacaktım.. k ld d m Gözlerimi kuruttum. 
Sokak.. banan ne deme 0 ak ı _· Beyefendi dedim. Benimle 

guna bir geceli~. tecrü.~e ~ana açı a ık konu1tun~. Ben de siz.inle 
ve acı olarak goıtermıştı.. . açık konufaca~ım. Teklifinizi red 

Muhliı bey cevabıma ıntız.aren ç • ç·· k.. k · • 
b 

.. .. ' ... . b kliyordu. edemıyorum. un u ço ıamımı, 
aşını onune egmış e b k nazik konu~tunuz.. Ben z.aval-

iJyle anladım ki.. Ba ceva "! f0 
b ·r kadınım. Genç olduğum hal

onun teıiri altında olma&ından. z~· ; kalbimdeki bütün gençlik hiı· 
yade kendi arzumla olmasını ıstı· l:,.ini öldürmek istiyorum. Siz ise 
yordu. bana yeni yepyeni bir ufuk göı-

Nihayet bafını kaldırdı: y k t · rsun~z Korkuyorum bey
- Neden suıtanuz? ded~. 0

1
• elrıydo. Hisİerimi yeniden hare-

ki T . k u agır ge • e en ı.. . 
·~ te ı ım sıze ço m kete getirmekten ve bunun netıce-
clı 7 . eni bir hayiıl ıakutundan kor-

Sonr~ y.avaı ~a~~f yaklaıtı. ~uy oram .. Beni anladığınıza ve .. 
Ellerımı ellerı ıçıne aldı . .. ~ .. y zur gördüğünüze eminim .. 
itira:z etmedim. Bafım .. ~og~a- maEllerimi daha kuvvetle sıktı. 

mün üstüne dü,mÜf ve goz erım- i'lf'MF.Dİ ... 
dPn aavri ihtivari yaslar bosan • ·~- _ _ 

Büyük tarihi ve macera 
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kan, can, mal ve paradan sonra tekrar iddiasında idiler: Lenin, Mussolini, Hit- bir çocuk alacağız. yaprağını diker. 
herbe girerek ayni felakete katlanmanın ler ve bunlara. benzer bir düzine adam Dedi. Gebe kadın, bu Hindistan cevizi ka-
imkanı yoktur. Zamanın meşhur adamla- daha ... Bunlnrın yapını§ oldulclan iyilik- Ürperdiğimi itiraf ederim. buklarının garip ehramının dibine seril-
rı ha ta Vilson, lngiliz, Fransız ve ltal- lerini • ki bir kaşe halinde insanlığa top- - Yeni doğmuş bir çocuk mu? ıniş olan otların üzerine yatırılır. 
yan diplomadan ile istila edilmi millet- la atılarak veriliyor - okuyacağız. Diye gayri ihtiyari tekrarladım.. Ne İhtiyar kadın Hindistan cevizi içinden 
ler harbi~ sebeplerini (Habsburg ve Ho- Dünyadaki bütün kıtaları şu üç ideo- ~·apmak için?.. hususi şekilde hazırlanmış bir ekmek 
henzoller in Hanedanına atfederek on- ld .. h' akı d b k b" "k 
1 ) d k ld d 1 

lojinin a:ırmnkta o ugu ır v a ır : O valôt Pohua bana hayret içinde J...'tll- hamurundan tahminen ir ayn uyu -
an orta an a ır ı ar. . . k . 1 d b" l ll · d Bolşevızm, F aşız.m ve hasta demo rası. dığım şeyler anlattı : üğlin e ır parça a ıp e erı arasın a 

Umumi harpte, tekniğin terakkisi ile 
milletler birbirine yaklaştı. Bunun netice
si olarak bütün medeni alemi içine alan 
bir organizasyon kuruldu: Milletler ce
miyeti. Bundan böyle milletler arasında 

:Fakat buna karşı dördüncü bir akide Bu tatlı ve halim adamların yegane yoğurmağa, bir taraftan da bu hamuru 

d kla nnnenin vücudunun muhtelif yerlerine daha vardır: KEMALiZM. Bu mo ern vnhşetini! ölüme mahkum çocu rını. 

d d 1 b . dcğdirmeğe koyulur. Diğer taraftan da 
akidenin mey ana getir iği eıer er ıze Polinczyada ölüm çocukları .. Pollncz-

kadın dualar mırıldanır. 
gösteriyor ki değil yalnız Türkiye için; ya yeı·lilerinln itikatlan ve {cet Metlc-

çıkacak mesele ve hadiseleri bu yeni mü

essesenin kanunları halledecekti. Yani 
hak kuvvetle değil, h'-'kukla alınacaktı. 
Bidayette her kes bunu görerek adalet 
umdeleriyle demokrasinin nrtık kökle • 

Bu adalarda mabul Ayhongdan doğa
hatta bütün milletler için bile kabul ve ri çocuk doğurma meselesiyle başlar ... cak çocuğun dünyaya güzel ve gürbüz 
tatbik edilebilir. Çünkü, bu akide kanlı Polinezyalılar için bir çocuğun dilnyaya bir cocuk olarak gelmesi, eğer erkek 
değildir, emperyalist değildir. Hayır, bu g~lmesi bu sessiz. Okyano~ denizlerinde- çocı:kça genç ktzların gönüllerini avlı-
bir modern demokrasidir. Ve insaniyet· kı sakin hayatın en. büy~, en ~~y~- yacak bir erkek olması, şayet kız ço-

perverdı·r. canlı en karışık hadLselennden bırıdır. . 1 b' da h l •w•t ' . . k d be 1 cuğu ısc ya şan ı ır a ma, ya u yıgı 
Hemen Polınezyalı bır a ın ge o • bir cengfiverc nasip olması için yalvarır. 

me~e haş1adığını zannetti. 
Fakat bu hııl umumi harpten çok uza· 

ğa gidemedi. Çünkü medeniyet sahnesine 
yeni peygamberler ve bunların havarileri 

Kemalizmin babası: saltanatm, bir 
gümrük memurunun çocuğu iken bugün 
dünyada en me§hur asker, devlet ado.mı 
ve inkılapçı olan ccATATt.)RKı. tür ..• 

lngilir deniz aşırı ticaret dairesi 
reisinin Berlin seyahati 

Londra 20 (ö.R) - lngiliz deniz 2'4ın ticaret dairesi reisi Alman 
hükümet erki.nile lngiliz - Alman ticari münuebetleri hakkında gö
rüşmek üzere yakında Berline gidecek ve oradan Moskovaya ve diğer 
4İmal payitahtlanna gidecektir. Baıvekil bunu avam kamarasına bil
dirirken demistir ki: 

«- Diğer İıükümetlerle ticari münuebetlerimizi tahkim ebnek is
tiyoruz. Ekonomik münasebetlerimizin inkİ§afma mazhar olmalan 
imkinları bu tetkiklerin hususi ve hararetli gayeıi olacaktır.» 

Gümrük işlerinde kolaylığı temin 
için Vekaletin yeni tecrübeleri 

Ankara 20 (A.A) - Muasır ileri memleketlerdeki mümessillerine 
ve gümrüklerimizin ihtiyaçlarına göre gümrük ve inhisarlar vek&le
tince yeniden hazırlanan gümrük ithalat beyannamesi bir müddet için 
Ankara, Samsun ve Menin gümrüklerinde tecrübe edilecektir. itlerde 
kolaylığı ve sürati temin edecek bir fekilde hazırlanan yeni örneği tec
rübesinden alınacak neticeler üzerinde yapılacak son tetkiklerle be. 
yannameye kat'i fekli verilecek ve tatbikatı bütün gümrüklerde te~mil 
erlile ektir. 

- > 
geldi. 
Odanın kapısı arkasına kadar açıldı. 
Kale muhnfız kumandanı eşikte gö

ründü. 
- Monsenyör dö Senmars!. dedi. Nö

betçiler Monsenyör Luvuvanın teşrifini 
haber veriyorlar. 

-sevdiği kadının baygın vUcud'il önünde 
diz çökerken koridordan da gürUlllilü 
ııesler geliyordu. 

Faribol kılıncını çekmiş, Mistufle ta
bancasını hazırlamıştı. 

Kont dö Brevan, bunların ikl<;ine de 
hitaben: 

mıyagörsUn! .. Oldu mu bitti. Aylarca kı- B ·· · koca karı bu clancktcn 'h' unun uzerıne 
yamet kopar! .. Etrafında her şey . ~ ır bir parça koparıp gebe olan genç kadına, 
lenir, büyülenir, haramlaşır .. Sanki dün· geri kalanını da yemesi için kadının ko-
yanın bUtün cirllerl gebe kadının etraf1- . 

. casına \•erır. 

na hücum etmişler gibi her tarafa el sil· Koca karı bundan ~onra dördüncii 

rUlemi~ecek, ayak ba~~aınıyncnk .kor- günün sabahına kadar gebe kadınla bir
kunç bır mıntaka kesılır .. A~~~ bıçare liktc bu Hindistan ce,·izi ehramının di
ana ile beraber etrafındaki butu~. eşyn- binde beraber yatar. Ondan sonra doğa
lar, yiyecekler, ~çecekler, . ~ulubc~er, cak çocuk için süt ana ,.e baba tayin 
ağaçlar, sular, bütun ada,_ b~tun knbUe- edilir. Bu süt ana \'C baba, çocuğu em
ler, yıldızlar, gökler hepsı bırden doğ~- zik devrinin sonunda gene diğer bir ana 
ruyonnuş gibi hepsine bir deh;ı;et, hır '-· ba d d 1 Ad t b"' lcd' 

~ k b" b' h 1 1' ı ve ua ya e\Te er er. e oy ır. 
değişme, 1.cv atta ıa ır a ge ır. B be]'~· 'k' . . . u ge ıgın ı ıncı ayının mcrasunı. 

Bir Polinezya çocuğunun düny?ya gc- üçüncü ayın sonunda ise genç karı koca 
lişi, hiç bir Avrupalı çocuğun dünyaya bütiin akrabalarivle birlikte mutlaka 
gelişindeki naz ve niyaz, heyecan ve te- başlnrında mahutw koca kan

1 

bulunmak 
lôşla mukayese bile edilemez. Bir Poli- sartiyle ıssız insan bulunmıyan bir ye
nezyalı çocuk, dünyaya pek büyUk bir ~ gid~lcr. Buralarda koca karı yiye

nazla teşrif eder. ock ve içecekleri bir ağacın altına yer-
Onu ve anasını cinlerin elinden kur- leştirir. Sonra gebenin kocasının süt ba

tarmak için neler yapılmaz, ne kadar bası gebe kadının elinden tuar, her iki
uğraşılmaz, ne terler dökülmez, ne bU- ı-i de hu ağacın etı·ahnda üç defa dö
yiller yapılmaz. nerlcr. Ondan sonra ağacın altınn otu-

Aylarca çekilen bu zahmetler velev rurlar ve koca karı kendilerine yiyecek 
ki baldm çıplak bir Polinezyalının daha ve içecek sunar .. 
dünyaya ayak basması için olsa dahi!.. •• BİTMEDİ •• 

Velhasıl dünyaya bir çocuk getiren 
Polinezyalı bir anne için bu h!\disenin 
bir saadet mi, yoksa bir felaket mi ol· 
duğunıı doğrusu pek hüküm verilemcı. 
Zira zavallı anne o kadar sayısız, uzını 

- mc:z:::z a ı 
Bir çok sil5.hşörler pençereye koştu

lnr ve hendeğe doğru kaçan iki gölge 
üzerine ateş açtılar. 

Fakat knrnnlıkta hedeflerini göremi
yorlardı. 

Bir kaç saniye sonra Mistufle Ye Fn
ribol, içi su dolu kale hende~inin kena

·----·---
ln~ilterenin 

Deniz manevraları 
Londra 20 (Ö.R) - Gelecek ny başın

da yapılacak manevralardan Akdeniz fi. 
losuruı iltihak edecek olan lngiliz ana 
vatan filosunun ekser harp gemileri Ce
belUttarıka vasıl olmuşlardır. 

--------
Senmars, yavaş yava:i kendine gel

mişti. Fakat kurnazlıkla hiç bir hareket
te bulunmıyor ve olduğu yerde duru
yordu. 

- Kaçınız .. Çabuk kaçınız .. dedi. Siz- rına gelmişlerdi. 

Fransanın Londra 
seliri Parise geldi 
Paris 20 (ö.R) - Hariciye naz.ırı B. lcr namuslu ve merd insanlarsınız ve - Patron .. yüzme bilir misin? 

ben öldükten sonra monsenyör Luiyi - Kuyruğun kopsun .. h~·ır. 
unutmayınız!. Bunun merine Mistufle bir yumruk-

Bonne, istişare için Pnrise çağrılmış olan 
Londra sefiri B. Koryeti kabul etmiştir. 

1 t Muhafız kuvvetleri kumandanının te- Sözünü bitiremedi. ta Faribolu suyun içine kaktı ve kendi 
.. L . ait olan esrarın fiş o unmamasıru e-

Dö Brcvan, biraz evvel Monsenyor uı- . t k benim asilzadelik namusun1 sadüfi olarak gelmesi üzerine yerinden Senmars, bir sürü silahşörlerin başın- de arkasından suya atildı. Beynelmilel sulh 
mücadelesi cemiyeti· 
nin toplantısı.. 

nin elinden düşürdüğü hançeri alarak mın e o; d"r İşte bunun içindir ki .!il- sıçrıyarak kalktı. Kapıya doğru koştu. da içeriye dalmıştı. Pençere önUnde gör- - Allaha şükür ki, dedi, ben iki kişi-
kcndi kalbine dayadı : :: :::;::::: ~~ınız monsenyör diyorum.. - Imdat!. Koşun.. hepiniz... :ıerkes düğli insan grubu üzerine de elindeki ye ktıfi gelecek kadar yüzme biliyorum. 

_ Eg" er, dedi, bir adım atarsanız han- "ta silah başına!.. tabanca!lını atecılemicıtir. Monsenyör Lui, Suzan dö Brevanın 
.. L . Faribol. bu eski kafalı ve mu assıp :.: -:s 

Çeri kalbime saplarım .. Monsenyor .. _w. .. d · · k dı Diye bag~ ırarak d•cıarı çıktı ve kapıyı !turşun, ihtiyar kontun b....,.nine rast- üzerine kapanmıcı ve dalgın vaziyette 1 asilzadenin bu sakat üşiıncesıne ız : ~ -,, :.: kal 
Bö,·le bir hareketin vicdan azabını 0 un- edi · · kapadı. !adı ve o .. can.sız bir halde yere .. uerde iken patlıyan sillhlar üzerine başını • 

,, ' - Kuyruğunuz kopsun .. D ' sızın ,, 
ceyc kadar tacunağa razi mis_ini.z. f" · b' Mistufle: baygın yatan kızının yanına ''Uvarlan- dırdı. Kont dö Brevanın. :kala tası par-

-::; kildi vazifeniz, namusunuz ve şere ınız ıze ,, l 
Mistufle bir adım geri çe · k d Y•ı - Allah belAsını versin .. dedi. Herifi dı. çalanmış bir halde yere yuva ammasını 

il .. L. b k ol göstermektir, ınfuıi olma egı .. h f 1 
Monsenyo"r Lui, elindeki s· wu ıra • Y • adaınakıllı bo1'Ymamışım .. Kabahat be- Mistufle ·. görilnce bog~uk bir say a ır ath. işte, bu sırada idi ki gec.enin se~ız- b 

rnası için ihtiyara yalvardı. k tt nim - Patron .. dedi. Morugyun hakkı var.. Çılgın gibi bir halde Senmarsa hUcum ligwini yırtan bir borazan sesı a se ı. .. k l 
Kont Dö Brevan : Ve derhal üzerindeki papas cübbesini Bir in evvel buradan cızlamı çekmemiz etti. Onun belindE."11 ve bir Anda ı ın-
- Siz kendiniz de firar etmiyeceğlni- Mist~~ah .. dedi. Çay mbambbmmb çıkararak bir tarafa fırlattı !Azım.. cını çekerek aldı. 

Londra 20 (ö.R) - Beynelmilel sulh 
mücadelcsl cemiyeti umumi konseyi dün 
Londrada içtima ederek Çin harbı hak
kında bir karar sureti kabul etmiştir. 

Bunda devletlerin Japonyaya ait sill\lı 

malzemesine aınbargo koymaları, Japon. 
yadan ithalltı men için bir anl~ma akl
etınelerl talep edilmektedir. 

---=.---Zı. bana vndederseniz silahı bırakırım· ed H lt k Faribol ise, bermutat bir (Kuyruğun - A.s!A.. Mistufle efendi.. asla. - Melun alçak .. diye bağırdı. Sen de 
- Eyvah .. d i . apı y u u . T ... _. n rd vl 

Cevabını verdi. Monsenyör Lui hay- kopsun) daha savurduktan sonra omu- Fakat Mistufle onu dinlememiş, be- gebereceksin! el'U.&"U81i 0 U e 
Faribol: 

ret etti : _ Kuyruğun kopsun .. dedi. Muhak- zunda tuttuğu genç kadını hafifçe yere linden yakaladığı gibi pençereden dışa- . Senmars, bu hamleden ancak ve tam Tekirdağ 20 (A.A) - &hll kenarın· 
_ Nasıl? ... Dedi .. Bunu bana siz .. Siz . . bıraktı. rı fırlatmu.: ve kendi de arka11ndan at- zamanında yana sıçramak suretiyle kur- da yapılacak olan ordu evinin temel a~ kak nöbetçi imdat işaretim venyol'. -s 

mi teklif ediyorsunuz? Monsenylir Lui derin derin içini çek- - Galiba .. dedi kan dökülecek. lamıştı. tuldu. ma töreni dün yapılnu~tır. Merasimde 
_ F.veL. Ben evvelce ... Pederiniz ma- _ Ben de öyle 7.annediyorum pat - Senmars haykırdı: Bu sırada on silahşör birden momen- vali, memurlar ve bUyUk halk kUtlesi 
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A k R d tZMtR OÇONCO lCRA VE 1F- lZMlR OÇONCO tCRA VE IF- tZMlR BELEDlYESINDEN: 
n a 13 3 Y OSU US MEMURLUl>UNDAN: I...AS MEMURLUcUNDAN: Beher metre murabbaı bef lira-

DALGA ÜZUHLUGU 
BUGÜN 

GA YRt MENKUL MAU..ARIN GA YRt MENKUL MAUARIN dan 1800 lira bedeli muhammenli 
SATIŞ lUNI SATIŞ iLANI 34 üncü adanın 360 metre murab-

155-- lzınirin Cumaovası nahiyesi- 68-- lzmirin Cumaovası nahiyesi- baındaki 89.90 sayılı arsalarının 
ne bağlı Bulgurca köyünde Akçaa- ne bağlı Bulgurca köyünde Akçaa- satışı baş katiplikteki şartnamesi 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww lan mevkiinde 6 cı paftada 111 par- lan mevkiinde 5--6-9-11 inci veçhi le açık artırmaya konulmuf-

/ 20 W sel numaralı 180420 M. 2. lık ağaçlı paftalarda 23 parsel numaralı119380 tur. ihalesi 28-2-939 salı günü sa-

-=-

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes. w. d f k d 1 
tarla. Muhammen kıymeti 360 lira M. 2. lık kumlu ve ağaçlı tarla. Mu- at 16 da ır. ştira e ecek er 135 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 84 kuruş. hammen kıymeti 596 lira 90 kuru • liralık teminat makbuzu ile en. 
~~ ~~ ~o:~. . 

0 
hl' ) 156-- Bulgurca köyünde Akçaalan 8!>- Bulgurca köyünae Damlaraltı cümene gelirler. 

h 
1
:· t~~ıfı . ( sınan pe ıvan mevkiinde 6 ıncı paftada 112 parsel mevkiinde 5 inci paftada 41 parsel 14-17-21-24 444 (305) 

13.00 M
a 

1 
ukr tu erıt . numaralı 236320 M. 2. lık ağaçlı tar- numaralı 72560 M. 2. lık tarla. Mu-

em c c saa ayarı, aJans ve l M h kı . 472 ı· 64 h k . 25 1· lru 
t 1 h 

L-
1 

. a. u ammen ymetı ıra ammen ıymetı 7 ıra 60 ru§. 
me coro OJl aucr en ku l35- B lgu k" ·· · d B k" .. 

1310.14 Müzik (Küçük orkestra .. Şef: ru,. .. .. u r~~ oyun e ~y .oyu-
N k Akı ) 157- Bulgurca koyunde Akçaalan Akyarlar mevkımde 1ve20 ıncı paf-

1 ccı 5. dş n s· . kız mevkiinde 6 ve 9 uncu paftalarda talarda 91 parsel numaralı Mer'a. 
- ıc c - ıgara ıçen · l l . 

2 _ Glcssmcr _Sabah selfunı 113
1 
pa~se1 numK ara ı.4314? M. 2. lık 105360 M. 2. Kıymeti 210 lıra 72 

(Fantazi) tar a agaç ı. ıymetı 86 lıra 28 ku- kuruş. 
3 _ Ryming _ Entermezzo ruş. 136- Bulgurca köyünde Beyköyü-
4 _ Hruby _ Vi~ann operetinden 1~. Bulgurca köyünde Akçaalan Akyarlar mevkiinde 20 inci paftada 
(Potpuri) mevkimde 6--7-8-9 uncu pafta- 92 ~arsel numaralı 49560 M. 2. lık 

5 _ Ganglbe ger _ Benim küçük larda 114 parsel numaralı 83760 M. Mer a. Muhammen kıymeti 99 lira 
teddi ayım (~aksafon parçası) 2. lık ağaçlı tarla. Kıymeti 167 lira 12 kuruş. 

-1112 lira 40 kurut bedeli ke
tifli garaj santral ikinci ve üçün
cü kısım elektrik tesisatı iti ma -
kine mühendisliğinden ücretsiz 
olarak tedarik edilecek ketif ve 
tartnamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmu,tur. ihalesi 28-2-939 
salı günü saat 16 dadır. 

lttirak edecekler 83 lira 45 ku
rufluk muvakkat teminat makbu
zu ile encümene gelirler. 

14-17-21-24 (445) 304 
6 _ Heinz Link _ Entermczzo 52 kuruş. 137- Bulgurca köyünde Beyköyü-
7 _ Vittorio _ Yalnız sana (Se- 159- Bulgurca köyünde Akçaalan Akyarlar mevkiinde 20 inci paftada -Havagazı fabrikasında mev
rcnad) mevkiinde 8 inci paftada 115 parsel 93 parsel numaralı 8240 M. 2. hk cut ve tahminen yüz bin kilo ağır-
8 _ Haydn _Yaradılış orntoryo- numaralı 121820 M. 2. lık ağaclı tar- Mer'a. Muhammen kıymeti 16 lira lığında gayri müstamel bir adet 
sorulan parça la. Muhammen kıymeti 243 lira 64 48 kuruş. gazometrenin bilumum ufki ve 

ı&3-0 Program kunt§. .. .. 138---:-. Bulgur~a ~öyünde Beyköya aakuli demir iskeleti ile direkleri 
18.35 Müzik (Bale müziği pl.) 160--:". Bu~r~ kovunde Akçaalan mevkimde 20 ıncı paftada 94 parsel ~e muhtelif kalınlıkta demir ve 

19.00 Konuşma (Türkiye postası) mevkimde 8 ıncı paftada 116 parsel numaralı 42860 M. 2. lık tarla. Mu- çelik saç levhalardan mürekkep 
19.15 Tiirk müziği (İnce saz faslı _ Se- numaralı 146720 M. 2. ~ık ku~lu hammen kıymeti 428 lira 60 kuru,. kazınları dahil olduğu halde ta • 

gah faslı) tarla. Muhammen kıymetı 293 lıra 139- Bulgurca köyünde Beyköyü mamının satılması bat katiplik. 
20.00 Ajans, meteoroloii haberleri, z.i. 54 kuruş. 

1 
.. .. mevkiinde 20 inci paftada 95 parsel teki tartnamesi veçhile açık arbr-

raat borsası (Fiat) 161-.. Bu gurca ~o~unde Akçaalan numaralı 18920 M. 2. Iık ayval& maya konulmu.tur. Muhammen 

20.15 Türk müziği.. mevkimde 7 ve 8 ıncı paftalarda 117 bahçe. Muhammen kıymeti 756 lira bedeli beher kilosu (üç) kurut. 
Çalanlar : Reşat Erer, Refik Fer- parsel numaralı 182400 M. 2. lık 80 kuru,. tur. ihalesi de 28-2-939 sah günü 
san, Ruşen Kam, Cevdet Kozan tarla. Muhammen kıymeti 1824 li- 140-- Bulgurca köyünde BeyköyÜ saat on altıdadır. lttirak edecek
OJruyanlar · Necmi Riza Safiye ra. mevkiinde 1 ve 20 inci paftalarda 96 ler iki yüz yirmi bet liralık mu -
Tokay. 

1 

162-:. Bulglltta köyünde J\kçaalan panel No. lu 160060 M. 2. Lk tarla. vakkat teminat makbuzu ile encü-
1 _Osman beyin saba peşrevi mevkımde 19 uncu naftada 119 par- Muhammen kıymeti 1600 lira 60 ku- mene gelirler. 
2 - Mahmut Celalettin paşanın sel r.umaralı 16480 M. 2. lık tarla. rUJ. 14-17-21-24 462 (310) 
şarkısı (Firkatin) Muhammen kıymeti 164 lira 80 ku- 141- Bulgurca köyünde Beyköyü 
3 _ Hafızın şarkısı (Dil mest ruş. mevkiinde 20 inci paftada 97 parsel Mezbaha Buz fabrikası için sa
olur.) 163--:-. Bulgurca köyünde Akçaalan numaralı 137840 M. 2. lık tarla. Mu- tın alına~ak bin lira .. b~deli mu -
4 - Ziya paşanın şarkısı (Semti mevkimde 7 ve 19 uncu paftalarda hammen kıymeti 1378 lira 40 kuru,. hamm~~l.~ 80 adet buyük ve 160 
dildare bu demler) 120 parsel numaralı 101160 M. 2. 142- Bulgurca köyünde Beyköyü adet kuçuk boyda buz kalıbı baf 
5 _ Yesari Asımın şarkısı (Bu J~k tarla. Muhammen kıymeti 1011 mevkiinde 20 inci paftada 98 parsel katiplikt.eki fartnamesi veçhile 
yaz geçen) lıra 60 kuru!. numaralı 168060 M. 2. lık ağaçlı tar- açık eksıltmeye konmuttur. 
6 - Türkü (Yürü dilber yürü) 1~. Bullll;'rc~ kövünde Akçaalan la. Kıymeti 840 lira 30 kuruş. ihalesi 3-3-939 Cuma günü saat 
8 - Refik Fersanm Hicaz şarkısı mevkimde 7 ıncı paftada 121 parsel 143- Bulgurca köyünde Beyköyü 16 dadır. iştirak edecekler 75 lira· 
(Geçti rüzgar) :numaralı 63700 M. 2. 1 k tarla. Mu- mevkiinde 20 inci naftada 99 narsel lık teminat makbuzu ile encüme-
!) - Şevki beyin hicaz şnrkısı hammen kıymeti 637 lira. numaralı 302680 M. 2. lık Mer'a. ne gelirler. 
(Bilmiyorum bana noldu) 165- Bulqurca köyünde Akçaalan Muhammen kıymeti 605 lira 36 ku- 16-21-24-28 483 (324) 
10 - Saz semaisi mevkiinde 7 inci naftada 122 parsel ru§. 

21.00 Memleket saat ayan. numaralı 184420 M. 2. lık tarla. Mu- 144- Bulgurca köyünde Beyköyü 1 - 17 nci adanın 205 metre 
21.00 Konuşma (Hukuk ilmi yayma h mmen kıymeti 1844 lira 20kuruş. mevkiinde 20 inci naftada 100 parsel m11rabbaındaki 29, 30 sayılı ar -

kurumu) 166-- Bu}ı?urca köyünde Akçaalan pumaralı 98320 M. 2. lık tarla. Mu ıalarile 206 metre murabbaında • 
21.15 &ham, tahvilat, kambiyo, nu- rr:evkiinde 7 ve 9 uncu paftalarda hammen kıymeti 983 lira 20 kurtı§. ki 37 sayılı arsasının satısı bat ka-

kut borsası (Fiat) 123 oarsel numaralı 44120 M. 2. lık 145- Bulgurca köyünde Beyköyü- tiplikteki !artnamesi veçhile açık 
21.30 Müzik (Radyo orkestrası - Şef : tarla. Muhammen kıymeti 441 lira Eski Şa§al mevkiinde 6 ve 20 inci artırmaya konulmuftur. Muham· 

Pratorius) 20 kuruş. aftalarda 101 parsel numaralı 1 ?3 men bedelleri 2261 lira olup iha· 
Eugcn d'albcrt : Yola çıkış (Die 167- Bul~urca kövünde Akçaalan bin 40 M. 2. lak tarla. Kıymeti 865 lesi 7-3-939 salı günü saat 16 da
Abreise) uvertürü. mevkiinde 7 inci paftada 124 parsel l'rıı. 20 kuru,. dır. 1stirak edecekler 169 lira 60 
Hermann Goetz: Senfoni fama- numaralı 92820 M. 2. lık tarla. Mu- 146-- Bulgurca köyünde Beyköyü kurutİuk teminat makbuzu ile en-
jör, Op. 9 hammen kıymeti 928 lira 20 kuruş. mevkiinde 20 inci paftada 102 parsel cümene gelirler. 
Allegro, moderato 1~ Bulımrca köyünde Akçaalan numaralı 106120 M. 2. lık ağaçlı tar- 2 - 55 ci adanın 412,50 metre 
Entermezzo, Allegretto mevkiinde 7 inci oafta.da 125 panel la. Muhammen kıymeti 265 lira 30 murabbaındaki 21,22 sayılı araa-
Adagio, ma non troppo Jcnto numaralı 183400 M. 2. hk aiaclı tar- kuru,. sının ~atıfıh~la• kaktiplikteki fakrt-
F . l Ali ~ a Muh kı t' 366 ı· 80 147 B 1-- k" .. d Be k" .. namesı veç ı e açı artırmaya o-ma , egro con ıucco • ammen yme ı ıra - Uqı;urca oyun e y oyu l M h b d l' 

'>2 15 M"zik (C b ç· ) Lan Jru '-!' d 6 20 • • ftal d nu muttur. u ammen e e ı 
.. • U az ant - ıgan tOŞ rUf. meVKlln e Ve mcı pa ar a103 l650 r 1 'b 1 • 7 3-939 ) 

orketrası 169- Bulgurca köyünde Akçaalan panel numaralı 169800 M. 2. lık .. .. ıra 0 

1ı;f d ~ esı ı ·. ak ~a ı 
23.00 Müzik (Sinema sesi) mevkiinde 7 inci naftada 126 parsel ağaçlı tarla. Kıymeti 339 lira 60 ku- guknlu sa

1
a
2
t
4 1• at ır: tlır kbe e-

23 45 24 s · h b ı · . l ce er ıra emınat ma uzu . . on aınns a er en ve yarınkı numara ı 194780 M. 2. lık tarla. Mu- ruf. .1 .. ı· 1 
P L '- t' 1947 l' 80 ku 1Ao B 1 __ .:._ k" .. d Ak I ı e encument ge ır er. :rogram r!&mmen rayme ı ıra ruş. -.o- u"'un;a oyun e çaa an 17.21-24-28 501 (334) 
-----~-------- 170--- Bulgurca köyünde Amuca mevkiinde 6 incı paftada 104 parsel 
•-------------· mevkimde 7 inci paftada 127 par- numaralı 184540 M. 2. lık ağaçlı tar- _ 1024 sayılı adanın 325 met-

[ B Q R S A ı ael numaralı 307640 M. 2. hk ağaçlı la. Muhammen kıymeti 369 lira 8 re murabbaındaki 2 sayılı arıaaı
- _ tarla. Muhammen kıymeti 922 lira kunt§. nın satıfı bat katiplikteki fartna
____________ _. 92 kurus. 149- Bulgurca köyünde Akçaalan mesi veçhile açık artırmaya ko -

ÜZÜM 171- Bulgµrca köyünde Amuca mevkiinde 6 mcı paftada 105 parsel nulmuttur· 
248 S. Paterson 16 25 16 75 mevkiinde 7 inci paftada 128 parsel numaralı 275700 M. 2. lık ağaçlı tar- Muhammen bedeli 1300 lira 
21 S. Erkin 17 17 50 n~maralı 84500 M. 2. lık kumlu ve la. Muhammet kıymeti 551 lira 40 olup ihalesi 7-3-39 salı giinü saat 

269 Yekfuı agaçlı tarla. Kıymeti 253 lira 50 ku- kurut. 16 dadır. lftirak edecekler 97 li-
663497 Eski yekfın ruı. 150-:-- Bulgurca köyünde Akçaalan ra 50 kurut teminat makbuzu ile 
66.'i766 Umumi yekfuı 172- Bulgurca köyünde Amuca mevkiinde 6 ve 9 uncu paftalarda encümene gelirler. 

No. 7 13 50 mevkiinde 7 ve 10 uncu paftalarda 106 parsel numaralı 140540 M. 2. 21-24-28-3 543 (365) 
No. g 14 25 129 oarsel rmmaralı 163300 M. 2. lık tarla. Muhammen kıymeti 1440 Dü il 
No. 9 15 25 lık aiaçlı tarla. Kıymeti 489 lira 90 lira 5 kurut. ze me 
No. 10 16 kuruş. 151- Bulgurca köyünde Akçaalan Gazetemizin 19-2-939 günkü 
No. 11 19 173-.. Bulgurca köyünde Amuca mevkiinde 6 ve 9 uncu paftalarda nüshasının 8 inci sahifesinde net

İNCİR 

120 S. Franko 
22 İuJ ve Ali 

142 Yekun 
185202 F,.ski yekun 
185344 Umumi yekun 

ZAHİRE 

9 
13 

19 
15 

mevkiınde 7 ve 9 uncu paftalarda 107 parsel numaralı 406460 M. 2. redilen belediye ilinanhna ait bir 
130 l>&U'lel numaralı 169060 M. 2. 1ık tarla. Muhammen kıymeti 4064 düzelbnede (muvakkat temina -
lık aiaçL tarla. Kıymeti 507 lira 18 lira 60 kurut. hn) 83 lira 45 kuıııf olarak yazı-
ınuu.. 152- Bulgurca köyünde Akçaalan lacaiı yerde bu rakamın bedeli 
174- Bulgurca köyünde Akçaalan mevkiinde 6 ve 9 uncu paftalarda muhammen olarak ıötterildiii 
mevkiinde 7 ve 9 uncu paftalarda 108 panel numaralı 176480 M. 2. görülmüttür. Keyfiyet tashih olu-
131 panel numaralı 215580 M. 2. hk tarla. Muhammen kıymeti 1764 nur. 
hk ağaçlı tarla. Kıymeti 646 lira 74 lira 80 kunq. 
kurut. 153- Bulgurca köyünde Akçaalan 

Tamamlan 768 hisse itibarile 696 mevkiinde 6 ve 9 uncu paftalarda 
1407 çuval Buğday 5 25 5 625 hisseleri müflis Avunduk zade bira- 109 panel numaralı 93380 M. 2. lık 

171 çuval Nohut 6 25 derler;oll~kt~,ir~~ti :rtak!an Meh- tarla. · Muhammen kıymeti 933 lira 
OPERATÖR DOKTOR 

Cemil Oral 
696 kental Palamut 240 330 met. zeyır. am. 1• emzı, Şevket 80 kuruf. 
234 balya Pamuk 42 52 ve Hakkı ubdelerınde kayıtlı olun 154- Bulsrurca köyünde Akçaalr 

32500 kilo P. çekirdeği 4 25 4 25 müflislere ait payın 69261 de 45350 mevkiincle 6 ıncı paftada 110 parsel 
------------- si T. C. Ziraat bankasına birinci de- numaralı 142840 M. 2. 1ık aeaclı tar
............ •• .. •••••••.................. recede İpotekli bulunan vukanda la. Muhammen kıymeti 285 lira 68 

O e v ren sat 11 ık mevki. pafta, miktar ve muhammen kuru,. 
kıvmetleri yaz1h J!ayrİ menkullerin Tamamlan 768 biaae itibarile 696 
müflislere ait 768 hissede 696 hisse- hiaaeleri müflis Avunduk zade bira

Memlelıet hastanesi 
eslıl operatörö 

Her gün öğleye kadar Fran.'lız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 42 TELEFON 2310 dükkan 

leri 22 martl939 carıamba günü saat derler kollektlf şirketi ortaklan Meh- -------------

IZMIR 3 ncü iCRA MEMUR • GAYRI MENKULLERiN AÇI 
LUaUNDAN: ARTIRMA tLA.NI: 938-64 

Müflüs Avunduk 2ade birader
ler kollektif şirketi ile ortakları 
masasına ait olup müflislerden 
Avunduk oğlu Hamdi uhdesinde 
kayıtlı bulunan lzmirde Akdeniz 
mahallesi ismet kaptan ve 7 nu
maralı sokaklarda 2 inci mıntaka-
960 ıncı ada vaki 1 parsel 61 eski 
kapu numaralı 155.50 M.2. mesa
hayi sathiyeli ve 1555 lira kıyme
ti muhammeneli arsa, afağıda ya
zılı sartlar dairesinde açık artır
ma s~retiyle satılacaktır. 

1 - ilk artırma 23 Mart 1939 
tarihine müsadif perfembe günü 
saat 14den 15 e kadar lzmir üçün
cü icra dairesinde yapılacaktır. 

2 - lfbu gayri menkulün tart
namesi 27-2-1939 tarihinden iti -
haren 939-624 numaralı dosya ile 
dairemizde herkesin görebilmesi 
için açıktır. t,bu tartname ve ilan
dan daha fazla izahat almak isti
yenlerin memuriyetimize müraca
atleri. 

3 - Artırmaya İf tirak için yu
karıda yazılı kıymeti muhamme
nenin yüzde 7 buçuğu nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir banka -
nın teminat mektubunu tevdi et
meleri. 

4 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların iddialarını 
ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlik
te memuriyetimize bildirmeleri, 
aksi takdirde hakları tapu sicille
rile sabit olmadıkça aatıf bedeli
nin paylafmasından hariç kala -
cakları. 

5 - Tayin olunan günde artır
maya ittirak edenler, artırma 
tartnamesini okumuf ve lüzumlu 
malumatı almıf ad ve itibar olu -
nacaklardır. 

6 - Tayin olunan gün ve saat
te gayri menkul üç defa bağırıl -
dıktan sonra en çok artırana iha
le olunur. Ancak artırma bedeli 
tahmin olunan kıymetin yüzde75-
ni bulmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak fartile artır
ma 15 gün daha temdit edilerek 
8 Nisan 1939 tarihine müsadif 
çartamba günü saat 1 O da ihalesi 
yapılacağı. 

7 - ihale bedeli petindir. Gay· 
ri menkul kendisine ihale olunan 
kimse daha evvel verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale ka
rarı fesh olunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunana 
verdiği bedelle almağa razı olur
sa ona, razı olmazsa veya bulun
mazsa hemen 15gün müddetle ar
tırmaya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edileceği ve iki ihale arasın
daki fark ve geçen günler ıçın 
yüzde 5 faiz ve diğer zararların 
ayrıca hükme hacet kalmaksı2ın 
mütteriden tahsil olunacağı. 

8 - yüzde 2 buçuk dellaliye ve 
tapu harç ve resimlerinin mütte • 
riye, bina ve belediye vergi ve re
simlerinin masaya ait olacağı ve 
bu tartlar dairesinde talip olanla
rın muayyen gün ve saatte lzmir 
üçüncü icra dairesine müracaatle
ri ilan olunur. 20 uŞbat 1939 

526 (367) 

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

Ruznanıe 
Akdeniz gemi İfleri T.A. tirke

ti senelik adi heyeti umumiye İç· 
timaı 14 Mart 1939 Salı günü saat 
1 O da tir ketin merkezi olan iz • 
mirde Atatürk caddeainde 148 sa
yılı binada yapılacaktır. içtima -
da hazır bulunmak istiyen biııe
darların, hisse senetlerini İçtima 
gününden llakal bir hafta evveli
ne kadar tirket merkezine veya 
bir bankaya tevdi ederek mukabi
linde duhuliye kartı almaları la
zımdır. 

Müzakere edilecek maddeler 
atağıda gösteril mittir: 

1 - idare meclisi raporu ve 
murakip raporunun okunması 

2 - Bilanço, karii zarar hesa
bı ile mevcudat defterinin tetkik 
ve tasdiki, idare meclisi azaları
nın ibrası 

3 - idare meclisi azalarının in
tihabı ile hakkı huzurlarının tayi
nı, 

4 - Murakip İntihabı ve ücre
tinin tayini. 

5 - Meclisi idare a2alarınm 

TtRE iCRA MEMURLUGU 
DAN: 

Tirenin ipekçiler mahallesin 
den hasan kızı fatma vekili a 
kat nazmi kırdarın tire sulh hu 
kuk mahkemesinden istihsal ey 
lediği 12-4-938 tarih ve 124 nu • 
maralı ilama dayanarak tireni 
tekke köyü civarında kiliseli mev 
ki inde ve tapunun 15-2-938 tari 
ve 20 numarada ve diğeri eğri az 
mak mevkiinde ve aynı tarih ve 
21 tapu numarası ile kayıtlı iki 
kıta tarlanın kabili taksim olmaJ 
dığından satılarak tutarının his 
sedarlara hisseleri nisbetinde tak .. 
simi istenmit ve mahallinde yapı .. 
lan tatbikat ve tetkikat sonunda 
tapunun 20 numarasında kayıtlı 
tarla 72 dönüm ve beher dönüm .. 
yirmi lira değerinde ve diğer 21 
numarada kayıtlı tarla ise 18 dö 
nüm miktarında ve beher dönü • 
mü 35 lira değerinde olup 30 gün 
müddetle artırmaya çıkarılmış ol· 
duğundan taliplerin 14-3-939 sali 
günü saat 15 de tire İct'a dairesin
de hazır bulunmaları. 

1 - ı,bu gayri menkulün artır
ma şartnamesi 4-3-939 tarihinden 
itibaren 640 No. ile tire icra dai
resinin muayyen numarasında her 
kesin görebilmesi için açıktır. 
tlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler, i•bu 
fartnameye ve 938-640 dosya nu
marasile memuriyetimize müra -
caat etmelidir. 

2 - Artırmaya ittirik için yu • 
karıda yazılı kıymetin yüzde 7.5 
nisbetinde pey veya milli bir ban
kanın teminat mektubu tevdi edi-
lecektir. (124) 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmif ol -
duğu bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on hef gün müddetle artır· 
maya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasında i 
fark ve geçen günler için yüzde 
5 ten hesap olunacak faiz ve di-

3 - ipotek sahibi alacaklılar
la diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerfodeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
ithu ilan tarihinden itibaren yir -
mi gün içinde evrakı müsbiteleri
le birlikte memuriyetimize bildir
meleri icap eder. Aksi halde hak
ları tapu sicilile sabit olmadıkça 
satııt bedelinin paylatmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma
ya ittirak edenler artırma tartna
mesini okumu! ve lüzumlu malu
mat almıf ve bunları tamamen 
kabul etmif ad ve itibar olunurlar. 

5 -Tayin edilen zamanda gay• 
ri menkul üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muham • 
men kıymetin yüzde yetmİf befini 
bulmaz veya satıf isteyenin alaca
ğına ruchanı olan diğer alacaklı
lar bulunup ta bedel hunların o 
gayri menkul ile temin edilmit 
alacaklarının mecmuundan fazla· 
ya çıkmazsa en çok artıranın ta-
ahhüdü baki kalmak üzere artır-
ma on bef gün daha temdit ve on 
be.inci günü aynı saatte yapıla • 
cak artırmada, bedeli satıf isteye
nin alacağına ruchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul ile 
temin edilmif alacakları mecmu
undan fazla ya çıkmak fartile, en 
çok artırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale ya
pılamaz. Ve satıf talebi düter. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kararı f esholunarali 
ğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. Madde (133) 

ikinci artırma yukarıda göste· 
rilen 29-3-939 tarihinde tire icra 
memurluğu odasında ifbu ilan ve 
gösterilen artırma fartnamesi dai
resinde satılacağı ilin olunur. 

530 (368) 

tirketle ticari muamelede buluna
bilmeleri ve aynı neviden muame
lei ticariye yapabilmeleri busu -
sunda mezun kılınmaları. 

539 (374) 
ismet pafa bulvarı ütücüler 13 den 16 ya kadar peşin para ve met. Ozeyir. Hamdi. Remzi, Sevket 

Ç&rfısı 1313 numaralı sokak- oazarhk yolu ile satılacağından istek- ve Hakkı uhdelerinde kayıtlı olup pazarlık yolu ile satılacağından istek- 111••••••••••••-••••---------~ 
• ta 34 numaralı tütün, müski - lilerin mezkUr ~n ve saatte lzmir müflislere ait paym 69261 de 45350 lilerin mezkUr gün ve saatte lzmir 

rat ve bakk~liye dükkanı azi- : üç~ncü icra ve iflis memurluğu dai- si T. C. Ziraat bankasına birinci de- üçüncü icra ve if1ia memurluğu dai
met dolayısıyle acele devren : resınde hazır bulunacak olan mezkiir recede İpotekli bulunan yukanda resinde hazır bulwıacak olan mezkUr 
satılı~tır.. : masayı idareve memur lstanbul avu- mevki. pafta, miktar ve muhammen muayı idareye memur lstanbul avu
lsteklılerın aynı numaralı S katlanndan EkremKulene müracaat- kıvmetleri yazılı ~ayri menkullerin katlarından EkremKulene müracaat-

Kızılay Cemiyeti lzmir Merke
zinden: 

d.ükkan sahibine müracaatle- : lan lüzumu ilin olunur. 20 Şubat müflislere ait 768 hissede 696 hiae- .. ·" Bir ha.tane . 
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Emlik ve Eytam bankasından: 
Senelik kirui 

T.L 
Depozita.u 

T.L 

t6~: Yeri 

Karata§ Qrhaniye 
Sokak. 

70lf2-B. » Dokuz Eylul 
sokak. 

No. su 

Tai 3 

• 124 

Nev'i 

» 

66.-

50.-

9.90 

7.50 

701/1-A. 
701/2-A. 
229/1 

• 229/2 
1160 

» • • • 
» )) » » 

Osmaniye caddesi 
» » 

Jt 118 
» 100 
Jt 43 
Jt 43 

» 
» 

Mağaza 

» 

82.-
70.-
60.-
94.80 
60.-

12.30 
10.50, 
9.-

14.22 
9.-Alsancak Çelik so. 

1456 ıncı so. 120 
hissede 100 hissesi. 
Birinci kordon Ata· 
türk caddesi. 
Gündoğdu ikinci 
kordon caddesi. 
Daragaç Şehitler 
caddesi. 24 hissede 
7 his.esi. 

Es: 79 Taj 20 Ev 

it 1161 
382 230/1 

1162 
422 204 

.. 1167 121-123 93 

1170 
12 12 

1172 

Dükkan 100.-

Ev 420.
Depo 25.-

DüWn 25.-

15.-

63.-
3.75 

3.75 

1173 

Daragaç Mağara 
1508 inci sokak. 
Alsancak Şükrü Ka
ya bulvarı. 
Daragaç Şehitler 
caddesi. 45 hissede 
7 hissesi. 

18 
174-176 

35 
118 

Ev 100.- 15.-
Sebze b.b-

çesi 25128 M2. 200.-

1175 . 

,.. 1180 

r. 1181 

~ 1184 

~ 1186 

1187 

Daragaç Şehitler 
caddesi. 216 hissede 
209 binesi. 
ikinci Karantina 
Turan 271 ci S. 
Karantina Muratdağ 
178 ci sokak. 
Karantina Mısırlı 
caddesi. 

Y olbedesteni Hasan 
hoca Mah. 904 cü 
sokak. 
Ahmetağa mahalle
si Vakıf hoca 863 
CÜ sokak. 
Ahmetağa mahalle-

133 101 

33 75 

8 8 

363 247 

18 6 . 

41/13 43 

30.-

Depolum 
bir kısmı 225.- 33.75 

Ev 24.- 3.60 

Ev 120.- 18.-

Ev b.hçıe 72.- 10.80 
içinde. 

Dükkin 108.- 16.20 

» 24.- 3.60 

~ 1188 
si Vakıf hoca 863 w 

··sokak 41 41 Magaza 120.- 1&-
lzabatı yuk:da y~h gayri menkullerin kiralan 3. 3. 1939 tarihine müsadif cuma günü saat onda iha-

leleri yapilmak üzere artırmaya konulmuttur. . . . . . 
istekli olanların hizalannda yazıh depozito akçe~i"1°1 ve~~emıze yatırarak artınnaya ~~rı. {l

7
S) 

/LAN T. C. Merkez Bankasından: 
Jtalya ve müstemlekelerinde bloka matl\ıbatı bulunanlar bu para-

Izmir pamuk mensucat Türk 
Anonim tirketi hiuedaran umu
mi heyeti 15Mart1939 Çartam~a an!l: 

'eünG öjleClen evvel aaat tO da t•r: 1 - Ne suretle tekevvün ettiğini, 
'\etin lzmirde Halka Pınardakı 2 - Blokajin vuku tarihi, 
merkezinde idiyen içtima ede-

3 - Mikdarlarını, 
'ektir. --..1~..I- L-~1.~..:::..,- ~..I mal • 4 - Hangi müesae.e nezuinuc uua ...... ..ğ ..... u ve sair mü.mu :ii-

1 Miizakerat ruznameaı ı ıs. 4. 939 tarihine kadar Türkiye Cümhuriyet Merkez &nkasıJ 
1 _ 1938 senesi muame~i.tına Umum Müdürlüğüne iaim ve adresleri ile bildirmeleri ilin olunur. ~j 

dair idare heyeti ve murakıp ra· -------c-..r-rw:ız: ~ 23%-~ (~, 
porlarının okunması ve t~svibi ve 
idare meclisi azalarının ıbraaı. 

2 - 31-12-1938 tarihinde hi-
tam bulan mezkUr seneye ait bi
lanço, mevcudat ve kar ve .z~ar 
hesabının okunması ile tasdıki ve 
mezkUr sene kazancı hakkındaki 
;dare heyeti teklifatının kabul ve
ya reddi. 

3 - idare heyeti azalarına tev· 
di edilecek vazife için kendilerine 
verilmesi lizı~elen ücretin tak· 
Cliri hakkında meclisi idareye aa
li.hiyet verilmesi. 

4 - Esas mukavelenamenin 
27 nci maddesi hükmüne tevfikan 
tebdili lbımgelen idare heyeti 
azalarından üçünün yeniden inti
habı. 

5 - Müddeti memuriyeti hitam 
bulan murakibin tecdidi memuri· 
yeti veyahut tebdili ve ücretinin 
tayini. 

6 - 1939 senesi için idare he
yeti azaları ücreti huzurları mik
tarının tayini. 

Liakal elli hisseye malik olup 
İçtimaı umumiye İftirak etmek aı:
zuawıda bulunan biuedaranm ti
caret kanununun 370 nci madde
sine tevfikan hisse senetlerini ve 
yahut hukuku taaarnafiyelerini 
müt'ir vesaiki içtima gününd~ 

..bir hafta evvel tirketin umumı 
katipliğine tevdi etmelidirler. 

545 (373) 

IZMIR ASLiYE 2 nci HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

lzmir Buca nahiye.i hane 743 
cilt 195 sahife 21 de kayıtlı ve bu
canın eski belediye sokağı 20 nu
rnarala evde oturan haf öğretmen 
nafiz tarafından mahkemeye mü· 
racaatle kendi arzusu hilafına Se
vim soyadı tescil edilmi• olduğ~
dan bunun Eper soyadı il~ ~el!ıf
tirilmesine karar verilmesını ıs • 
temit ve icra kılınan ?1uha~eme· 
de davacının bu talehı muhık se· 
bebe müstenit bulunmuf olduğun· 
daa mecleni kanunun 26 ncı mad
desi ltükmüne tevfikan müaeccel 
olan Sevim soyadının kaldırılma· 
ata.a 17-1-39 tarihinde karar veril
diii yt&brıki madde hüknrilne 
tevfikan ilin oLmur. 

541 {366) 

Devlet demiryoliarı işletme 
umum müdürlüğünden: 
tdaremizin Eskiıehirde bulunan yol atelyeai kantarlar ıubeaine qa

ğ.daki 4erait dahilinde 23 tesviyeci 1 tornacı bir plinyacı alınacaktır. 
Yapılacak denemede muvaffak olacaklann efradı ailesi ve zati eJ

yuı ~ire kadar idare tarafından meccanen nakledilecektir. 
Taliplerin evrakı müsbitelerile en geç 15 Mart 939 tarihine kadar 

zat itleri müdürlüğümüze müracaat etmeleri edemiyecek vaziyette 
olanların mektupla bat vurmaları lüzumu ilin olmıur. 

1 - Türk olmak 
2 _ Sanat mekteplerinden iyi derece ile ve tesviyeci. olarak mezun 

bulunmak 
3 _ Zabıtada sui halle kaydh olmamak 
4 _ Yapılacak nazari ve ameli denemede muvaffak olup fazla ta· 

lip arasında 25 inci derece alahilecek fekilde kazanm1' olmak 
5 _ Yapılacak denemede muvaffak olanlara kabiliyetlerine göre 

100 liraya kadar ücret verilecektir. 
6 _ bteldilerin ukerliiini yapm14 olup 30 yqmdan fazla olmaman 

lizımdır. 21. 23, 25 573 (364) 

Turgutlu Belediyesinden: 
1 _ Telefon fd>ekeai için 30 6'li simena marka bir aantral açık 

eksiltme ile satın almacaktır • 
2 _ ihale 4. 3. 39 tarihine müsaClif cumartesi günü saat 11 de be-

Wiye dairesinde icra edilecektir. 
3 _Taliplerin mezloir gün ve saatte Turptlu Belediyesine mü-

racaatları. 17, 20, 23, 26 487 (333) 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 _ Bakırçay islih ameliyab kqif bedeli (1759363) lira (76) ku" 

ru,ttır. 9 ih" th .......... • .. .. 15 2 _ Eksiltme 20. 3. 93 tar ıne ru yan ..--a .. esı gunu saat 
de Naha vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu oda-
sında kapalı zarf usulile yap1lacaktır.; . . 

3 _ istekliler eksiltme ~artnamesı, muka~ele .proıe~ı, haymd?"!d' 
~teri genel prtnamesi, fennı .-ıtn~e. ve proıelen 50 lıra mukabılın
de sular umum müaürlüğünden alabilırler. -

4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 66530 lira 91 kuruıluk 
vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 

m~iz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida 
~ ekiJete müracaat ederek bu qe mahsus olmak üzere vesika alma
i.rıv ve bu vesikayı ibraz etmeleri ..,ttır. Bu müddet içinde vesika ta
lebinde bulunmayanlar ekailtmeye ~ak edemezler. 

5 _ isteklilerin teklif mektuplarmı ikinci maddede yazılı saatt.en 
bir ... t evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilin-
de vermeleri lizundır. 

Poataca olan gecilrmeler blaul edilmez. ( S 19) 
21, 27, 4, 10 488 (371) 

Böbreklerden idrar torba4CIJ18 kadar yollardaki hastahklann ınikroplarmı 
kökünden temiw.mek için ( H E L M O B L O ) kullanınız • 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttınr, kadın, erkek idrar zorluklarını, es
ki ve yeni belsoğu.kluğunu. mesane iltihabını, bel ağnsmı, sık sık idrar boz
mak ve bozarken yanmak hıtlJerini pierir. Bol idrar temin eder. idrarda ku
mun mesanede taşların teşekkülüne mani ohır. Sdıbat vekaletinin ruhsatını 
haizdir. Her eczanede bulonUI'. 

D I K K A T : H E L M O B L O, idrarınızı temizliyerek mavileştirir 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
Grip, MSle, enfloema, satma gibi hastalıklara tu(ulmaınak ~ sağhğıruzı BİOGENİNE kan ve derman baplariyle 

sigorüayma.. 
BİOGDÖNE; en Wrinci bn, kuvvet, iştiha ,....._ve Usirini derhal gösteren bulunmaz bir devaclu. 
BiOGENINE; daima bm tazeleyip kuvvetlenılirir, luakizlili giderir ve hariçten gelecek her türlü mikroplan öl
düriir. Tath bir iştiJaa temin eder. Sinir ve adaleleri uilaml.ştınr, zekayı yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi ildi
danD •birinci devasadır. 

BİOGENİNE; lmn.a...Jar kat'iyyen kardan, kıştan IOfaktm ve bavalann değişmesinden müteessir olmazlar. Çiin
kü Ykuda her UIDllD genç ve dinş bulundU1'8rak luıriçtea ıelecek her mikroba galebe çaldınr. Ve bu sayede 
müthif ikffeetlerte neticelenen GRİP, nede, enOoema, 8dma gibi hastalıklardan korur. Bu bastahklardan korun
mak~~_...., öğle, akşam birer, sekiz y ...... • üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BİOGENİNE 
almalıdır. Basta Olanların kurtulması için de bu mikür Wr misli arttınlmalıclu. Her enanede bulunur. 

' 

• 

~P.AR.iS~ 
• SüMERBANK • 

. . 
~HAPI~ 1 

Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: . . . . .................... 

Paris hapları, nebati madde
hil iliadır. 1 tanesi linet, 3 - 4 
lerden yapdmq enmiyetli müa
tanesi amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahatuzlık 
vermez. 

lnkıbaza, hazımsızlığa, uyku
suzluğa, bunlardan mütevellit 
sinir rabataızlıima iyi gelir. Evi
nizde bulundunmuz. 

Kutusu her yerde 15 km-ut-
tur ... ........................ 

AŞÇIBAŞl MARKA 
Makarnalar 

SelAaik ~rıiainiıı 937 ve 938 senelerinin 
birincilik madalyalannı kazanmıştır 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Yaib tilp resim 
boyalan 

Fransanın alemşümul LEFRANC 
DÖ PARl fabrikasının yağlı tüp re
sim boyaları gelmiştir .. İzmirde Bal
cılarda 209 No. AHMET MÜMTAZ 
CAllİT isTANBULLU boya ticaret-: 
hanesinde satılmaktadır. Bu meşhur i 

hoıyalan bir defa tecrübe edenler i 
artık başka marka resim boyası kul- i 
lanmak istemiyecıekle.rdi.r. i 

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

Wi 'T 1C'»J"",.pj'[2ji'A'ıSllrıSl19'.J-

M ua yene ha ne nakli 

Dr.AliRiza 
•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Kestelli caddesinde· 
ııı muayenehanesini 

N BİRİNCİ KORDONDA 
lS rayyare sinelllG.lı el· 

uarlllda 222 nam•ralı 
...... ye yalaald• ,..,,. 
ledec:elıtlf'. 

TELEFON: 2987 .(31) 

PAMUK IPLIGI SATIŞI : 
Kayseri Bez fabrikası mah 12 No.Paket415 k111'11$ 
Kayseri Bez fabrikası mah 16 No.Paket480 karuı 
Nazilli Basma fabrikası mah 24 No. Paket 580 kuruı 
Ereğli Bez fabrikası malı 24 No. Paket SSO karaı 
Yahu:ı Eltili bez fabrikasında: 
19 Balyalık siparişler için )) )) 575karaı 
15 • • • )) n 570 kuru' 
25 • • • JJ JJ 565 luırq 
50 • • • )) )) 560 luıriif 
Fiatlerle fabrikada teslim şartiyle satdmaktaciır. İplik müstehlilderiııin 
yukanda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaç- f! 
tarı nisbctinde iplik siparişi verebilecek1cri ve 24 numaradan ince ve mub- ı 
telif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği miistehliklerinin de ihtiyaç
lanm ayni şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipa~ edebilettkleri ilin 
olunur. 734/398 

----------------------------· 

l 
...... D .... o•y·ç·e---0--r-y~e--n_t_b_a_:·k~-~~ 

DRESDNER BANK ŞUBESi 

İZ MİR 
Merkezi : BERUN 

Almanyada 175 şabesl mevcattur .. 
Sermaye \'C ihtiyat akçesi 

171,sao,ooo Rayhsnaarlı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

Maırda !?'Ubeleri : &AHiRE VE ISKENDERIYE 

Her türlü banka muamelitım ifa ve kabul eder. 
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,----------------------------------------------------0 t om o b i I Müşteri Ve Mer·aklılarına 

MÜJDE 
19 9 MODELi 

/ 

OTOMOBiLLERi 
GELDi 

Oto -- T. A. Ş. Traktör 
• 

1 IZMIR - Cümhuriyet meydanı TELEFON- 3892 
'9-. ................... -. ................ -.a•..-.-ı--...... ~ ......... mlllf .... mll!l ........ ..., ............. _. ........... ._ ............... ıa:::m1m11mm••--llllim 

'~ -
1 - Hükfunet konağındaki maliye dairesinin üst katında yaptırıla.· 

cak üç oda artırma ve eksiltme kanunu hükümlerine göre kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 3822 liradır. 
3 - Tem inat akçesi 286 lira 65 kuruştur. 
4 - ihale 6 mart 939 pazartesi günü aaan on beştedir. 
5 - ihale yeri Milli Emlak dairesindedir. 
6 - Talipler artırma ve eksiltme kanununun tayin ettiği usul ve 

şerait dairesinde teklif mektuplarını 6 mart 939 pazartesi günü saat 
on dörde kadar komisyon reisine imza mukabilinde vermelidirler. 

7 - Talipler keşifname ve 4artnameleri Milli Emlak dairesinde 
görebilirler. 

8 - Talipler devlete ait 1000 liralık inşaatı hüsnü suretle ve hiç 
bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa ettiklerine ve halen de bu işi veya daha 
büyüğünü vaktinde dürüst bir surette yapabileceklerine dair vilayet 
Nafıa müdürlüğünden alacaktan vesaiki de kanunun tarif ettiği şekil
de teklif mektuplarına ait ilk zarfa koymak suretile ibraz ve tevdi et
meğe mecburdurlar. 

16, 21 475 (319) 

Türk hava kurumu Ankara şu
besindeu: 
1 - Ankara merkez kazasının tayyare biletleri tatışının müteaddit 

bayiler marifetile idaresi kararlaşbnlmışhr. 
2 - Bu is hakkında şartnameyi her talip şubemiz kaleminden isti

ye~ilir. 
3 - Teklifte bulunabilmek için taliplerin asgari on bin liralık na

kit veya banka mektubu veya artırma ve eksiltme kanununun kabul 
etti~ esham ve tahvilat vermeleri ,arttır. 

4 - ihale kapalı zarf uıulile ve artırma eksiltme kanunu tarifatı 
dairesinde 11 Mart 939 cumartesi günü saat 16 da Ankarada genel 
merkez binası dahilinde şubemiz idare heyeti huzurunda yapılacak
tır. 

5 - Bu işe talip olanların ihale gününden bir gün evvel yani cu
ma günü saat 16 ya kadar teminat ve teklif mektuplarım ayn ayn zarf 
içerisinde olmak üzere bir zarfa koyarak makbuz mukabili şubemize 
vermeleri lizımdır. 

Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmiyeceklerdir. 
17, 20, 23, 26 479/488 (327) 

Izmir inhisarlar başmüdürlüğün
den: 

Burnava fabrikasında mevcut dokuzu kapaksız 145 i kapaklı bozuk 
ve müstamel bidon açık artırma ile satılacaktır. 

Kapaksızlann muhammen fiati 6 kapakblaruı 8 muvakkat teminatı 

Muhanunen 
bedeli Teminah 

Yapılacak iş Lira Kr. Lira Kr. ihale tarihi ve saati 

Kadın ve doğum kliniği 15299.56 1147.47 3 / 3/ 939 Cuma saat ıs 
madeni qyasL 
Göz kliniği madeni eşyası 629S.SO 472.20 3 / 3/ 939 » » 15.30 
Kulak, Boğaz ve burun 5445.- 408.38 3 / 3 / 939 )) )) 16 
kliniği madeni eıyası. 
Tedavi kliniği madeni 11244.- 843.30 3 / 3 / 939 » )) 16.30 

eıya."•· 

1 - Yukanda gösterilen kliniklere yaptırılacak madeni eşya ayrı ayrı kar
ıılığmda ya.zllı muhammen bedelle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur .. 

2 - istekliler prtname, liste ve mab:eme nümunelerini her gün Rektörlük
te görebilirler. 

3 - Zarflar ihale günü saat 14 de makbuz mukabili Rektörlüğe verile
cektir. 

4 - 2490 Myı)ı kanunda yazılı vesikadan başka en az 150 yatakh bir has
tanenin bu gibi madeni qyasını iyi bir surette yaptığına dair vesikaların da 
zarf içerisine konulması lizımdır. c875» 

15, 18, 21 , 25 449 (311) 

lzmir Yün 
Türk P ... 

Mensucatı 
Şirketinin 

Halka -Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar 

Saglam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

fil SA Ti Ş Y ERL.ER 1 lfl 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

lzmir inhisarlar . başmüdürlüğün
den: 
Gümrük önündeki kimyahane bina.sinda yapbnlacak tamirat iıi 

açtk eksiltmeye konulımqtur. Keıif bedeli 547.06 muvakkat teminat! 

timir incir ve Ozüm Tarım Satıf 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefis Yat üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Döll)İsek 

ve kırmızı T ariş '81"8plarmı daima tercih ediniz. Sofranızda T A R 1 Ş 
şarapları eksik olmamalıdır. 

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

sirkesidir. · 

TARJŞ Üzüm Balı 
Teksif edilmif taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hu

susiyetlerini taımıaktadır. Tariş üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuv
vet şurubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son terakkiyatına uygun bir §ekilde tertemiz i,lenmiş v 

hazırlanın14tır. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır. 

T ariş markalı mahsulat ve mamulatı her yerden arayınız. 

İzmir umumi satq mağazası : 
Kemeraltı caddesi No. 71 
Telefon : 4195 

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

ı. 26 (2jJ) 

Alsancak 

Sıhhat Evi 
Cerrahi - Doğum ve bulaşık olmıyan her hastalığı kabul eder ... 

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

91.05 liradır. 
~~~~&.a-.---.-Z-.:L~~.-u-ll.-;llLJJ~~-mü4··m··m·~·w ·~·w··zdell:LJ(Q--1---11ıek!iL1eUıı~L.3SLJIÜl:Ui.aaıaLJ.J5..d.cJaLmW:J"'~··~··mW··~··~·uk~OIDlm•~m' ~F~İA_muır~LE~R~~~5~LİRADAHBAŞLAR". 41.03 liradır. 



Yemekler.in RAD"O Lİ H rıntdar 
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y, • .,W ~ 
nın iEraz tti · 
mikroplar, cbşa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sında er ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulınağa, çürü· 
mette mahkOm· 
dur. örük diş· 
ler nlüle ve bar· 
sak &atların• 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
... • 1 !3 
bUlr. 

1 R'ADYOLi N;j 
- ' . 

·ı muhakkak ısabalı we akşam b r 
yen kt 11 onra fırçala nak şaı·tile 
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Oli,·ier ve Fratelli Sperco 

--

UMUM nEınz Şürekası Vapur Acentası 1 vakte Li 
AC:E rALI J 1. TD. 

-- BİRİNCİ ORD01f REES ADRİATİCA S. A. Dİ G. M. B. H. ffti 
TURKİA vnpuru 15/18 Şubat arasın BiNASI 'J'EL. 24.4J RAYJGA2'JONE ANKARA vapuru 18 şuba~ ;.,,-rıdnr 

dn beklenilmekte olup, Rotterdam, An HULL HATTI F. GRİMANİ motörü 21/2/939 da Anv~~s'. Ro~terdnm, Bremen v~ Ham-
vers ve Hamhurg limanları için yük . ..Y+ 

2 
b 

19 1 
gelerek 22/2 .saat 7 de .LerDs Bodos, burg ıçın yük alac::nktı.r. 

staaıkt.ır. IOıu.AN v.npunı 1 ŞU at 39 taı: · Brindisi Bari '!'.deste ve We.nediğe :ha- ARTA \•apuru 28 ,şub tta bekleniyor. 
GERMANİA vapuru şubat nihayetin- ~~de 'LonC:lra,. Hull re _Anversten gelip reket edecektir. 4 marta kadar Anvers, Rotterdam, Bre· 

de beklenilmekte olup, Rottcrdam, ~~ ~ıkaracak ve aynı zamanda Hull Cİ'ro:'A Dİ BARİ ınotörü 23/2 de. ge- men ve Hamburg için yük alacaktır. 
Hamhurır•ve Anversa.Jinuuılan ·~ ytik ıçın yük alacaktır. lerek ayni gün saat 17 de İ!rtaıı'bol, Pi- T A 11 L ı y E : 
alaoakttr. re Napoli Marsilya Cenovaya hareket ACHAİA vapuru 16 şubatta bckleniy~ı _*_,_ LONDRA HATTI : eder. Hamburg, Bremcn ve Anvers Jiınanla 

BALKANLAR AR.ASI ADJUTANT vapuru 15 şubatta -gelip ZARA motörü 23/2 de gelerek ayni rından yi.ik çıkaracaktır. 
Londra için yiik alacaktır. HATTI gün saat 19 da Patıno Leros Kalimnos --

ZE'l'SK.A. PLOYİDBA A. Ltı'ERP.ODL H&rTıl İstanköy vc'Rodosa hareket eder. >rEJtJCAHEKPOR'J' 
D.1'0TOR ALGERİAN h ul · · ZARA motöril "2772 de gelerek 2812 İNİES 

vapurunun am esını t 17 d 'P" K rfu S d B . . . ı· NC. 
İstanbulda aktarma edarek l)enjzbank saa e ırc. 0 • aran a rındisı . 

D rnl il İzmi 1_ 1.. Valona Zara Fıume Tneste \'e Venedi- EXECUTIVE vapuru 16 şubatta bek 
u upmar vapuru e re ge.LU""'i" v tir ge hareket eder. • leniyor. Nevyork için yük .alacaktır. 

(( ;L o ~ c: E • l) . Bor ~LE NEERLAJI fEXCHA GE vapuru 27 subatta bek 

Lüks vapuru 26 şubatta saat (8) dt: Deutsclte Lellante•Llnie -.DAISE KUMPAHYASI leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
beklenilmekte olup, snat 16 da Constan- , '"Mf939 _.._.;;;ıı.:a.....d HERMES vapuru .2.1/2 de gelerek DEN NORSKE MİDDEL• 

V .r 1 . . h k d ANVERS vapuru • • ı" ~ e H · O 
za ~~ erna ıman an ıçın are ete e- Hamburg Bremen ve Anverstcn gelip Rotterchun, Aınsterdaın e Hamburg A.VSLl.NJE, OSL . 
cektır. ilk" ık __ 1 limanları için yük alacaktır. BAGHDAT vnpuru 12 marta doğru Is 

y ç araÇ<Uc.. .............. 
:L OV C~ N 'ı:ıu.LON vapuru 28/2 de gelerek Bur- kenderiyc, Dieppe ve Non.'X!Ç 'Ulllwn li 

Lüks vapuru "S martta saat 16 da gas Varna ve Köstencc limanlarına ha- manlan için hareket edeceklir. 

beklcnilmek"i:e oluJ>, 6 martta saat 8 rekct edecektir --
de 1zmirdcn hareket edecektir. Pire, -*- SE VİCE riME 
Korfu, Adriyatik limanları ve Trieste SVENSICA. OKJENf'E U• OVMAİN 
için yolcu ve yük alacaktır. T • B O W E JI B 'E E S NİEN KU.MPANY ASI BUCAREST 

V E Ş'lt P. E A S 1 AASNE vapuru 25/2 tarihinde bek- DUROSTOR vapunı 6 martla bekle· 
CURA.KD 'LİNE lenmekt olup Aınstcrdam Rotterdam, niyor. Köstcncc, Kalas ve Tuna limanla 

Hamburg İsknndiruwya \'C Baltık li- n için yük alacaktır. 
--v ed es 

mnnları için yük alır. --
PRİNCE DE LİEGE vapuru şubat SER9İCE MARh'İME OllNS7'.011 WABREH 

nilızyeti mart iptidnsında beklenilmekte ••• -.. • ,.. 0 • • • Roumain Kıımp~ası ~NİES LTD. 
;~~~~~~~~----------~-----,~~~~~~~ B~~~TI~~~~~~~e~~~~~~~~ 

Gerek vapurların -muvm.alat tarihleri, geli Liverpool ve Glasgov için yük lewnclcte olup 'Malta, Cenova ve Mar- niyor. Burgas, V:ıma, Kii<rtence ve Su· 

~ennı gözlük için 
E Z C 

AKT 

NEYROZiN 
Bütün Ağr lar1n Panzeniridir 

A • 1 
Beyhude lstırap Çekmeyınız. 

in TEK K A. 'ŞE 

Nevro in 
Bn nit 
izaleye kafidir. Rmn:ıtimıa evcaı, · ir, 

mafsal ıc c ~pla:rı 
NEVROZİNLE tedııvi offitir .. -.... 

~ezlc, Grip ,-e ite Jalrşı an 
müessir .maç 

N !E r it O Q, i N dir •. 

NEVROZiN terci'h edidiniı. 
İCABINDA GüNDE 3 -KAŞE ALIN1\BİLİR 

1 : ı .. : l' : ~: ıl 

.................. 
··•••········•·············••······························•··· : • • 

Sıhhat Babk Yağı 
• NeRVEÇYA !B~kırmm .en lıalisidir.. : 

J İld defa süzülmiiştiir Şerbet gibi lçı'lebftfr ~ 
• • . . .......................................... . .............................................. 

Hamdi Nüzhet Çanç.ar 

Sıhhat E~zanesı 
BAŞTURAK Bi.iyük Salepcioğlu hanı karşısında .. 

gerCk vapur isimleri ı:.ve :navlunları hak- aıa:utır. silya limanlnnna yük ve yolcu alarak lina xains i~ yük alacaktır. 
lrm.ôa accnta bir tcalihUt .ıtma gi.reJ:nez, hareket eder. Yşurlann hareket tarihleriyle nav· 
D8ha fazla t.afSillit rBlmak i,.m 'Birincl , . fıAnilıilô hareket tarlhleriyle ııav1ım- lunlardaki dcğl§ililikleriien eenta mc· 

~ Gerek vapurların muvasallt taıihlerı, . 

1 Karilo~ '.-152 .'Jl1llDat'8Ga ~ UMDAL-. isimleri ve navlunları iıakkında .acenla 
1~~ ~ do1ayı .acenta stiliy.et kabill :etmez. . . ~ 

umwnı deniz Acetitatiğı 'Lta. müracaat b' .. al . Daha fazla m~u.u,,yc~ k8bul etmez. Daha 1aila tm- In:iln :t:ıfsiJAt !Ç1Jl ATATıu:ıı.r. 
ır teahhut tına gıremez. ·1ı1 • • "ki . K rd a TELLi d d roilmesi rica olunur. ı-~...!1" _, __ J_. • T .D- D--- ~ SlJGt ıçın ı nc1 o on a FRA cad esi 148 No. av. 'F. Hem'.'}' Van Deı 
IWiWlt oll1l1kUI> ıçm . ,_ven - ve ~· 'SPERCO v •• dil 

Telefon : 4072 Müdüriyet nm 
2353 

telefon :numarasına müracaat . ~ • .-vapur ncentasına müracaat 'Zee vapur acentalıgına muracaat e · 
Telefon : 3171 Acenta edil . . l eaihnesı nen oltmur. mcsi rica olur. 

mesı rıca o unur. TELEFON .. 2nn.t • -oı:: 
• VV't "'u .. TEI;EFON : 2007/2008 

TrERAZILER 
TÜR İYENİN EH BiB.ıNCİ 'J'ERAZJ FABRİKA· 

1 MllLA'J'IDm....... Tı KLİ'J'LERiNDE.N 
AKININIZ.. J. • ~ (336) 

Juvantin :saç boya aTı 
INGllJZ KANZUK ec:zanC3i lfıboratuvarlarmda hazırlanan Juvantin saç 

boyaları muzır ve zehirli nıaililelcrClen tamamen ari olup saçlara tabii rcıik· 
lerini bdhşcder. 

JUVA'NTI saçCboyalan ıkumral ve siyah-olamk ~ ta'bü'l'Cllk 'Üzerine ter· 
ip (!d • ir. Gayet -tntiii ~ ~ laı:ıık iemin edilen ik 1"1bmmik, ~-

ilcmck tıaua denize gimK'k sureih~~ de çıknurz. F..ezanclcrdc :\'C :driy.at mnğa-
:ıalarmdn ar.ayınız. 

En cidai \'e cmniycfli nıar'kadır. 

T. iŞ BANKASI' ntn 
1'939 Ko Tasarruf İkramiye Planı 
32,,000 LiRA MUKA.:F AT 
'Kuratar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 ~ , t 'Eflul, '1 Urinciteşrln 

tarih 1 erinde .ıç eJd 1 I(,' ektir . . 
~ lk~amiyeleri: q'.7..7.aYZYZ:?Jrz. ~ 

ı Adet 2000 liralik ••• 2. Ura 
5 n 1000 liralık ••• s.ooo J.ira 
8 ın 500 liralık ••• 4-()00 L. 

16 ıı 250 lirahk ···4-000 L. 
~ n 100 liralık ••• 6.000 L · 

9.ı; >> :50 Jiral ••• 4.'15 1. a 
250 n 25 liralı ••• 6.2$0 t:.ira 

···-·· -----·-
-435 32.000 

" ~ZZ'.ii ~ ~ 
T. b Bankasına para yatırmalcla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 

ayni zamanda talihinizi ~e denemİf olursunuz. 

Kumbar~~ biti 

J"ÜRKİYE 
CUMHU RİYEJJ 

.BANKRSI 
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Libyada ltalyanların tahşidatı 
Mütemadiyen artan 

ve günden 
bu tahşidat, harp tehlikelerini arttırmakta 

doğurmaktadır endişeler •• gune 

Italyanlar Diyorlar ki • • Franko'nun tasdiki işi 
Fransanın hazırlıkları karşısında biz ispanyada kardeş kanı dökülmesine 

eli kolu bağlı kalamayız! mini olacak son çare midir? 
;!ll-f.<f-,.. .. ~,,."~·~1~ 

Italya. kralı bir törende ve Mussolini 

Roma 20 ( ö.R) - ltalyan ordusu detmekte olduklarından bu hazırlıklarla 
erkanıharbiye reisi Mareşal Badoğliyo vaziyetteki tehlikenin tacil edilmesinden 
ltalyanın- Tunusdan gelebilecek bir taar- korkuluyor. 
ruza karşı Trabulusda ittihaz ettiği mü- Londra 20 (ö.R) _Avam kamara
dafaa tedbirlerini tcf tiş için Libyaya ha- sında Llbyadaki ltalyan garnizonunun 

reket etmiştir. artırılma'ı hakkında sualler sorulmuştur. 
Londra 20 ( ö.R) - lngiliz gnzeteleri Hariciye müsteşarı B. Butler bu hususta 

ltalyanın Libyadaki tahşidatı günden gü- lngilıerenin Romn sefirinden gelen malu
nc daha büyük endişeler uyandıracak 
derec~de genişlediğini, ltalyan vapurları
nın her gün Trabulusa harp malzemesi 
ve motörize kuvvetler taşımakta oldu
ğunu bildiriyorlar. 

Bilhassa ltalyan büyük erkanıharbiye 
reisi general Badoğliyonun Trabulusa gi

matı avam kamarasına bildirmiştir. in-
giliz sefiri, askeri malumatın teatisi csa· 
sını vazetmiş olan, lngi]iz anla3masına 

tevfikan, Libya kuvvetlerinin tezyidinin 
sebepleri hakkında ltalyan hükümetinden 
malumat istemişti. 

dişi çok şayanı dikkat görülmektedir. işçi mebuslarından B. Henderson Tra
ltalyan gazeteleri F ransanın Tun us ve 1 bulusdaki ltalyan kuvvetlerinin bu suret
Cezairdeki büyük hazırlıkları karşısında J le artmlmasının lngiliz • ltalyan anlaş
ltahanın kolları bağlı kalamıyacağtnı, I mnsına muhalif olup olmadığını ve ltal
hunlara ayni ~ekilde ve daha kuvvetle ya tarafından verilen izahatin lngiliz hü
muknbele edeceğini günlerdenberi kay· kümeti tarafından kabul edilip edilmedi-

ğini sormuştur. •Çünkü>, demiştir, Ital
yaya taarruz eden Fransa değildir. Bila
kis ltalya Fransayı tehdit etmektedir. Şu 
halde Libyada ltalyanın kuvvetlerini ar
tırmasının Fransanın Tunusdaki tedbir
lerine mukabele olduğu nasıl kabul edi
lebilir h 

B. Butler cevabında demiştir ki: Ital
yanın Libyadaki kuvvetlerini bu suretle 
artırması lngiliz - ltalyan anlaşmasına 

bir tecavüz telakki edilemez. lngiliz se
firi kont Cianonun verdiği malumatı hü
kümetine bildirmiş ve lngiliz hükümeti 
namına bunlan kabul eylemi,tir. 

Muhalif liberal partisi reisi Sir Ar;İ· 
bald Sinkler sormuştur: ltalyanın Tra
bulusdaki kuvvetleri şimdiye kadar In
giliz • Italya anla~asının akdinden ev
velki dereceyi bulmuş değil midir} 

B. Butler «evet> diye cevap vermiş-
tir. 

lngiliz teslihatı hakkında 
Avam kamarasında iki gün sürecek 

Cevclüttank önünde Ingilterenin Akde-

niz fılostından bazı parçalar 

J...ondra 20 (ö.R) - Avam kamara- bildir. Sir Con Simon demiştir ki: 
sı bugün milli müdafaa kanununu mü- --cBeş senelik milli müdafaa progra
zakere edecektir. Gazetelerin bildirdi- ını için ilk önce tahmin edilmiş olan bir 
ğine göre, işçi partisine mensup mebus- buçuk milyar Ingiliz liralık masrafın 
lar, harp halinde Avrupa kıtasına mü- tecavüz edileceği artık muhakkak gibi
him bir ordu gönderilmesi meselesini dir. Meğer ki beynclmilel işlerde sürat
mcvzuubahs edeceklerdir. le bir salah husul bulsun. Bu sene tes-

Londra 20 (Ö.R) - Avam kamarasın- lihnta tahsis edilecek 580 milyon liranın 
da milli müdafaa siyaseti hakında iki 280 milyon lirasını istikrazla ve 300 mil
gün devam edecek bir müzakere açıl- yon lirasını vergilerle temin etmek icap 
mıştır. Jlk önce, Maliye naz.ırı Sir Con edecektir. Gerçi verginin teslihat mese
Simon milli müdafaa için hükümete ve- lesinde rol oynnması lüzumu takdir edi
rilmiş olan is tikraz salahiyetinin 400 lir. Fakat teslihat progrnınının bütün 
milyon Ingiliz lirasından 800 milyon li- yükünü, tahakkuk edeceği bir kaç sene 
raya çıkarılması hakkında bir karar içinde mükelleflere yüklemek adilane 
projesi takdim etmiştir. olmaz. Çünkü bu masraflar gelecek se-

Maliye nazırının izahatına nazaran ha- neler için de müdafaamızın esas temeli 
va tehlikesine karşı Pasif müdafaa ile olacaktır. Ingilterede harp malzemesi is

harp halin~e l~~:ııu olacak erzakın id- ı tıh~li, sulh ~alinde, hiç bir zaman şirn-

başlandı 

sene lngilterenin ill§a halinde olan 160 
bin tonluk harp gemisi tezgahlarda bu
lunacaktır. 

cBütün dünyada, sulh içinde terakki
ye hasrı mümkün olan bu kadar muaz
zam mebaliğin silahlara tahsisi şayanı 
teessüftür. Ancak silahların tahdidi için 
umumi bir anlaşma süratle bu vaziyeti 
değiştirebilir. Diğer devletler de bizim 
kadar yük altındadırlar. Biz, mali kud
retimizi ve bundan daha mühim ol<ll\ di
ğer mebaliğimizi ve IngUiz karakterini 
epeyce tanıdığımızdnn milletin bu gay
rete tahammül edeceğine eminiz. 

Işçi muhalefeti namına mebus Con -
son, silahlanma masrafı için bu sene ver
gi yoliyle elde edilecek meblağın geçen 
seneden 44 milyon lira az olmasının se
bebini bu sene vergi tarikiyle 

..-ı~ 

Ciiın 1ıuriyetçilerin Katalonyadaıı Fransaya. getirdikleri tanklar 

Paris, 20 (Ö.R) Nasyonalist ve ı yol hariciye nazırı general Jordana Bur- değildir. Zira B. Azammın Madriddc 
cümhuriyetçi resmi teb1iğlerine göre İs- gosta B. Leon Berar ile iki defa görüş- bulunması ciimhuriyet kuvvetlerinin 
panyada bütün cephelerde sükOnet hü- tükten sonra general Franko ile müla- şevkini hiç şüphesiz arttıracaktır .. Fakat 
küm sürmektedir. Maamafih nasyona- kat için Barselona hareket etmiştir. B. B. Azana bu teklifi kabule pek müteına
listler bazı hava bombardımanları bildi- Berar bundan bilistüade İngiliz mümes- yil değildir. 
riyorlar. 

Paris, 20 (Ö.R) - Havas ajansı, iyi 
malumat veren mahafilden öğrenildiğine 
atfen, Londradan şu malCiınatı veriyor: 

Cereyan etmekte olan diplomatik mil
zakerelerin neticesi ne olursa olsun şu 
kanaat vardır ki nasyonalist hükümeti
nin tasdiki İspanyada harbin nihayetin
den evvel tahakkuk edecektir. Zira şim
diki vaziyeti tahdide imkan yoktur. İn
giltere ve Fransanın sarfettikleri gay
rete rağmen general Franko mağluplara 
yapılacak muamele hakkındaki 10 şu
bat kararn:ımesini tadil etmekten ve af
fı umumi teminatı vermekten imtina et
mektedir. İngilterenin Burgos ajanı sir 
Hopsonun bu noktada muvaffakıyetsiz
liğe uğradı&'lna dair Londrayn şimdiden 
malUmat gelmiştir. 

Eld; edilmiş olan azami teminat Bur
gos hüklimetinin ifratkarane bir siyaset 
takibi için muzafferiyeti istismar etmi
yeceği hakkındaki teminat olup Bay 
Çemberlaynın a\'am kamarasında ifrat~ 
karane hareket olmıyacağını temin "et
mesine medar olacaktır. 

Siyasi bakımdan, Ingilterenin genC'l'al 

Franko tarafından BB. Hopson ve Be· 
rara verilen teminatla \'e İspanyadan 
ecnebi müdahalesinin kaldırılmasiyle 
iktifa edeceği beyan edilmektedir. Nas
yonalistlerin tanınması, B. Berarın son 
vazifesinin netayicini öğrenmek ve 
mümkünse, Madrid hükümetinin şart

sız teslim olmasını elde etmek için te· 
bir edilmiştir. 

Madrid hükilmetine, Nasyonalist hü
kümetin tanınmasının uzayıp gitmesini 

sili sir Robert Hopson ile görüşmüş ve 
Sen J an Dö Luza dönerek B. Bonney~ 
telefonla müzakerelerin cereyanı hak
kında i1.ahat vermiştir. Gazetecilere de
miştir ki : 

•Buraya geldiğim yanlış tefsir edilme
sin. Ispanyadan geri dönmedim .. Sadece 
bir kaç gün gaybubet ediyorum.. Çar-

•Taymis• gazetes i Frank.onun cümhu
riyetçilcre karşı fılicenaplık göstcnncsi
ni bekliyor. Çüııkü bunlar, mukabele 
bilmisil yapılmıyacağına ait teminat ve
rllmedikçc silahları terke yanaşmıyor
lar. Bunun sebebi şudur : Mukabele bil· 
misil yapılacaksa, harbe devam cümhu· 
riyctciler iç.in bö:de b ir sulhtan daha 

ümit etmemesi lüzumu ihtar edilecek- Cüml.uriyetçHerm Fraıısaya teslim ettikleri silahlar 

tir. İyi malOmat alan mahafile göre, İn- §Mlba günü müzakerelere devam için az ıstıraplı olacaktır. 
giltere en ziyade tehlikede olan siyasi yine Burgosa gideceğim.• General Frankonun zafeı·den som~ 
mültecileri kabul edecek ve bu hususta ePari Suvar• gazetesinin istihbaratına devlet rebliğine geçerek hükümet riya-
bir it.ilafname yapacaktır. göre cumartesi akşamı kapalı ve pazar setini şimdiki dahiliye na7.ınna terke· 

•Deyli Mey}. ve .Deyli Telgraf• ga- sabahı abwı olan siyasi hava bu sabah deceğini söyliyor. Frankonun Alman \'e 
zetelerinin istihbaratına nazaran eski açılmağa başlamıştır. Çarşamba günü İtalyan usulü otoriter ve şahsi bir re
hava nazın Lord Sinıson ilk sefir ola- büsbütün düzelmesi mümkündür.. Mü- jim mi tesis edeceği, yoksa krallığı iade 
rak Burgosa gönderilecek ve İngiltere zakere hem Fransa - İspanya müzakere- mi edeceği mallım değildir. İtalyanlar 
ile İspanya arasında normal münasebet- lerine, hem de harbin bitmesine aittir. Monarşinin iadesine kat'i olarak muha
lerin tesisine kadar bir müddet bu va- Esasen Franko hükümetinin hukuk.an lif bulunuyorlar. 
zifeyi görecektir. Mali ve ticari müta- tasdiki de buna bağlıdır. İngiliz mahfel- Burgos, 20 (A.A) - General Yor<la· 
hassıslardan mürekkep kuvvetli bir lerinin fikrince Franko hükümetini er- nn ile Berar arasındaki mülakat saaf 
kurmay heyeti mumaileyhe refakat ede- geç tanımak lazım geleceğinden bu mu- 18.30 dan 19.15 e kadar -sürmüştür. Bu 
cektir. ameleyi daha ziyade tehir etmemek 15- müliikattan sonra general Frank.o ve hü· 

Hendaye, 20 (A.A) - Şimdiye kadar zımdır.11 kümet erkanı ile görüşmek üzere Baı'-1 
Frankist İspanyaya takriben 55 bin mi- Eski İspanyol başvekili B. Giras, re!- selona hareket etmiştir. 
lis avdet etmiştir. Bunların nakleden sicümhur B. Azanayı Madride dönmeğP. Berar Sain ve Baraduc nezaretin 
son hususi dört :tren bugün buraya gel- ikn.!1 için Parise gelmiştir. . !yüksek memurları Gincz Vidal Kont 
miştir. Bundan anlaşılıyor ki Negrin hükü- Casa Rojas ve Juan Teksidor ile mil· 

Paris, 20 (Ö.R) - Nasyonalist İspan- meti mukavemeti terke pek mütemayil 1.akcreye de\'am etmişJcrdir. 

ne faik, hiç olmazsa müsavi olması lü- · zannediliyor. Ingiltere harp tehlikesini 
zumunu bildirerek bu maksatla, silah- bertaraf etmek için bilhassa ekonomik 
lanma faaliyetinden kar temin eden mil- müzakerelere bel bağlamaktadır. 
esseselerin fazla vergi vermeleri ve ve- Bu bakımdan ticaret nazırı Sir Stan
raset vergisinin tadili lüzumunu müda- ley ile dış ticaret nazırı Sir Hudsonun 
faa etmiştir. Müzakere devam ediyor. Berline yapacakları ziyarete ehemmiyet 

Londra 20 (Ö.R) - B. Çemberlaynın verilmektedir. Alman ekonomi nazırı 

yarın avam kamarasında milli müdafaa doktor Fwık bilahara bu ziyaretleri ia
mUzakeresine müdahale ederek harp ha- de için Londraya gelecektir. Ingiliz ve 
linde lngilterenin Fransaya bir ordu Alman endüstrileri arasındaki iş birliği 
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kandinavya ve Isviçre delegeleri de hazır 
bulunacaklardır. Sovyetler de müzake· 
relerden haberdar edileceklerdir. cTay. 
mis> gazetesinin bildirdiğine göre Ingil• 
tere Rusya ile de ticaretini artırmak fik· 
rindedir ve ticaret nazırı Moskovaya git
mek tasavvunındadır. Bütün bu müza. 
kerelerden maksat Almanyanın digeı 

devletlerle tedricen normal mübadelt 
sistemine avdetini temin etmek ve genli 


