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TUrk bllejl dalma yener 

Paris, 19 (Hususi) - Metbur T&rk 

pehlivanı Arif serbest güreıte rakibi 

lsveçli Malbergi yirmi dakikada yendi. 

Arif büyük bir şöhret kazanmııhr. 

Yeni Asır matbaasında baıılmışbr. 

k .. 
I' 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Roman yanın 
harici siyaseti 
değişmiyecektir . -. 

Titulesko iktidar mevkiinden 
uzaklaşbnldıktan aonra, eski 
mevkiini kazanmak için bir nevi 
Faıizm yapan ve hükümeti 1 

elinde tutan Liberal partisi
nin Romanyayı Sovyetlere 
aleyhtar bir cepheye sürükli
yeccği iddia edilmişti. Bu boş 
bir kuruntu idi. Z•ra Roman
yada iktidar mevkiini işgal 
eden hüI,ümetler, hang) partiye 
mensup otursa olsun, d ş poli
tikada aynı yolu takibe mec
burdurlar. Romanyanm en ta
nınmış simalarını ihf va eden 
"milli sulh komitesi,, bir oeyan
namesind~ bu mecburiyeti şu 
suretle izah ediyordu: 

" Romanyaom h:ıyali men
faatleri, bugünkü hudutları ve 
hatta istiklali tehlükeye maruz 4 

dur. Zira o kadar hararetle ha
zırlanan harp bir tadilci harp 
olacaktır. Küçük milletlerin si
yasi vahdetine, istiklaline ni
hayet verecektir. Rumen mille
tinin mukadderatı tehJükede 
bulunuyor. Hiç kimse, bir kerre 
harp ilan edilirse bu facianın 
Rumen hudutlannda duracağı 
hayaline kapılamaz. Bütün Ru
men miUeti haznlanan barba 
karşı tek adam gibi ayaklan
mahdır.,, 

Bu şekilde devam eden be
yanname şu sözlerle nihayet 
buluyordu: 

.. Bizi Fransaya, lngiltereye, 
Küçük Antanta, Balkan Antan-
tına ve Sovyet Rusya
ya bağlıyan siyasi, iktisadi, 
askeri bağlara sıklaştıralım. 
ittifaklarımızı muhafaza edelim. 
Milletler cemiyetini kuvvetlen
dire'im.,, 

Gerçi bu beyannameyi ncş· 
reden partiler hükümeti e'Je
rınde tutan partiler de~ildi. 
Bununla beraber hadise
ler göstermiştir ki, Roman-
yanın sağ ve sol partileri ara
ınnda harici siyasette bir ayrı
lık tasavvur etmek imkansızdır. 
Bütün partiler şunda müttefik-
tirler ki, Romanyanın ittifak
larından ayrılması, ta dil-
ci cephenin isteklerine boyun 
eğmesi demektir. Yani Tran· 
ailvanyayı, batta Besarabyayı 
tebUikeye düşürmektir. Roman
ya Sovyet Rusya ile çok samimi 
münasebetlerden hoşlanmasa 

bile Sovyetlere aleyhtar bir 
blokta yer alamaz. Şu halde bu 
Balkan memleketinin dış siya
sası üzerinde ortaya ahlan şüp
heler bir kıymet taşımaktan 
uzakhr. Biz bu kuruntuları, daha 
ıiyade cenubu şarki Avrupada 
yaşıyan küçük milletleri büyük
lerin siyaset oyuncağı halinde 
görmeğe alışmış o!anların hiç 
değişmiyen zihniyetlerine bir 
Örnek sayabiliriz. Romanya ha
riciye nazırının Parisi ziyare-
tinde bir kerre daha anlaşıldı 
ki Balkan devletleri herşeyden 
evvel sulh cephesindedirler. 
Dostlukların, samimiyetlerin 
kuvveti sulh için iş beraberli
ğinde keudini gösterecektir. 

Balkan antantına mensup 
devletlerin biricik endişele-
rini teşkil eden sulh davası 
üzerinde senelerdenberi takip 
ettikleri yoldan. ayr1lacaklarım 
habra getirmek manasızd1r. 

Şe-w k.e1: El:lI•l.,S'-
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ev ik Rüştü Aras, Küçük Antant ve Balkan Ant3nh 
arasında tam bir iş birliği teminine çalışıyor 

Antonesko ile yap!lan temaslar hakkında · tebliğ neşredildi 
Paris 19 { Ö.R ) - Fransız - Romen görüş

meleri net cesinde neşredilen resmi tebliğ bütün 
mese!eler üzerinde Fransa ite Romanya ve Kü-
çük antant devletleri arasında tam bir mütaba
katin mevcudiyetini P,Östermiştir. " Petit Pari· 
sien ,, bu teb iğde Fransa ile Küçük antant 

~ arasında işbirlıği arzusunun bilbası;a kaydedil
N d i~ine işaret ederek şunu ilave ediyor: " Kü- '.o'; 

l\ çük itilaf devletleri tarafmdan Fransız s 'yase- f:~'t~~-..ı 

~ tine lrnrşı yapıldn biricik tenl<id bu do'3t uğun " 
~ ekonom ık bir müzaberetle takviye edi!miş ol

mamasıydı. Blum hükümeti şimdi bu noksanı 
~ telafiye çahşmaktadır. Bu da Küçük antantm 

Fransaya bağlılığım arbrncakhr. 
~ "Oeuvre,, gazetesinde Bn. Geneveve Tabouis 
N şu mütalaayı iJeri sürüyor: Hariciye nazın tara-

fından dün akşam matbuata verilen tebliğ o ka

daki anlaşma ıempati havasmi o kadar e,ı rh· 
termelltedir ki Romanya hariciye nazan Aato
neskonun, başvekil Blum ve hariciye nazın 
Delboala, diğer taraftan Milli Mldafaa nazın 
Daladier ile görüşmeleri hak~ında izahat illve 
etmek :ıaittir. Karşılıkh olarak gasterilen emai
yet ve sempati Fransa ve Romanyanın ayni fi-
kirde olmadıkları bir meseleyi tahayyül ~tmeğe 
imkan bırakmıyacak kadar kuvvetiidir. Fakat 
18 aydanberi Avrupada mühim bidiseler olmuı, 
umumi vaziyet çok değişmiştir. U vakıt mevcut 
olmıyan siyasi kombinezonlar şimdi ortaya çık
mıştır. Bu vaziyet Fransa iJe Balkan milttefik
leri arasında en küçük bir anlaşamamazlığa bile 
yer bırakmamaktadır. Bununla beraber vaktiyle 
düşünülmüş olan •emniyetin teknik teşkilitlan
dmlması meselesi şimdilik ani bir bal sureti 
bulamamıştır.,, 

~ dar vazihtir ve Küçük Antantia Fransa arasın- na/kan 
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ontanlı /Jüvük t1kdntlıaıbive ms/eıi bir arada - Sonu 3 üncü savjada 
l'lt 11111 ICZrr«i*Kaa~ZZ.ZZ7..zT'~..ZZlMZR)220t:ıJffi>&:h&TJ.~ZDElı-mıiıılıiııim ___ _ 

Italyan Duçesinin nutkundan sonra .• 

" Daha kesilmemiş hesaplarımız var
dır ,9 cümlesinden neler kastediliyor? 

Ita1van siingüleri sulh unsuru olabilir mi? 

Roma 19 ( Ö R ) - Paris 
gazeteleri Duçe tarafından Lait 
toria'da söylenilen nutku uzun 
uzadıya tefsir ediyorlar. Bu nu-

Jtalııan do11a11masından bır mtıba 

tukta "daha kesilmemiş diğer 
bazı hesap:arımız vardır,, ifa
desiyle MussoJininin kastettiği 
halledılmemiş meseleler hak-

kında tahminler yapılmaktadır. 
"Matin,, gazetesine göre buo
Jar ltalyan imparatorluğunun 

-Sonu 3 ıincı2 sahifede-

Heyetimiz P . , 
arıs e vardı 

Müsait bir suretihal 
bulunacağına kanijz 

Sancak'ta hala tazyik ve işkence 
durmaktadır 

AnlakJ•adall bir f!Öıüııüş 
- Yazısı UçUncU sayfada -

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Eski lngiliz kralı 

Macaristan da büyük 
satın aldı bir çiftlik 

Dük ae Vlndsor ve Mits. Simpsoo 

27 Nisana 
kadar M .. s. 
Slmpson'u 
görmlyecek •• 

- YAZ/Si 3 NCÜ SAi-'FADA • 

l Yunan ...... 
Hükümetinin bir 

karnrı -
Belgrad, 19 (Yeni A11r) -

Yunan hükümeti Habeşistaoda 
bir general konsolosluk tesi
sine karar vermiştir. Adis Abe
badaki elçilik kaldınlacakhr. 
Roma mabafUi Yunanistanın 
bu kararmı memnuniyetle kar
ıılamakta olup bu hareketi 
Habf'tistanm ltalya tarafmdan 
ilhakmı tasdik mahiyetinde 
telakki etmektedirler. 

•••••••••••••••••••••••• 

Ankara da 
•••••••••••• 

Şiddetli soğuklar 
Ankara 13 ( Yeni Asır ) -

Soğuklu çok şiddetlidir. Her 
taraf karlarla örtülüdür. Suhu
net derecesi sıfırın alhnda 
ondur. 

Posta memurları 
Ankara, 19 (Telefonla) -

3500 posta ve telgraf mlldiir
lüğii memurunun maaşlar1 birer 
derece yükıelecektir. 

lzmir muhteliti oynıyor 

Çek takımına karşı bu 
gün galibiyet bekliyoruz 

Çeki /(Dilin takımı 

Meşhur lslavyayı mağlüp eden lanmış olacağız. Şuraıı mahak-
Türkiye futbulu, bu defa Çekı kak ki, Çeki Karlin takmu, 
Karlini aay.aı~ galibiyetlerinden ekip halinde yenilmez bir ta• 
mağrur şekilde memleketine kım değildir. btanbul, Ankara 
göndreecek mi ? ve lzmir takımlan, kendi mah• 

Maalesef Türkiye futbolil dut kadrolan içinde zamaa 1&• 

namına HD fıraab buaUn kul-



&anne 2 

Adana 
F eJaketzedelerine 
Yardım listesi kabarıyor 

Adana felaketzedeleri için 
Kızılay cemiyetine yardımlar 

devam ediyor. Dün yapılan 

yardımlar şunlardır: 
Gördes seyyar sıhhat me

muru Mehmet Yetil 10 lira, 
Sakarya okulu dördüncü sınıf 

talebeleri 7 lira, Erkek lisesi 
muallim ve talebeleri 100 lira, 
bliyük Çiğli balkı tarafından 
35,50 lira, Doyçe Oryent Bank 
lzmir şubesi memurları 25,25 
lira, Karataş orta okulu tabiiye 
mua ·mi Şeref Nur 5 lira ver
miştir. 

Dün toplanan 182. 75 ilk ye
kfına ilave edilince 1108 lira 
80 kuruş toplandığı anlaşılır. 

Santral hal 
lsmetpaşa bulvarında yapıla

cak olan santral hal'in planı 
için belediye bir müsabaka aç
mıştır. Müsabakayı kazananlar
dan birinciye bin lira, ikinciye 
de ( 500 ) lira mükafat verile
cektir. 

Burnavada 
Parti kongresi. 

Burnava parti nahiye kon• 
gresi evvelki akşam yapılmış
tır. Bütün murahhas ar kon• 
greye iştirak etmişlerdir. 

Esaslı r\ilekler üzerinde mü· 
nalrnşalar olmuş ve yapılan 
sc~im e Cemal Kavukçuoğlu. 
Reşat kutucu, Etem Tekin, 
Bedi, Aptül Dramalı idare 
heyetine seçilmişlerdir. Ken· 
dilerine muvaffakıyetler dileriz. 

Yerlere tükürenler 
On vedi kişi yerlere tükür· 

düğü için, beş kişi Karşıyaka 
sinemalarıoda sigara içtikleri 
için belediyece beşer lira para 
cezasıoa çarptırılmışlardır. 

Karataş orta okulu 

Verilen müsamere çok 
güzel v'e neşeli geçti ________ ,.... ________ ..., ____ ___ 

fEftl ASUt ao Kanunuevvel ıeE& 

Katil Şakir 
•••••••••••••••••••••••• 

Beraet etti. Bir 
hastanede 
tedavi edilecek 

Yeni e mek fabr-kası 
Karataşt-.ı lngiliz bahçesi ya· 

nındaki kilisede oturan karısı 
Eminenin başma kıskançlık sa
ikasıyle keserle vur rak ölü
müne sebebiyet veren Şakirin 
muhakemesine dün ağırcezada 
devam edilmiştir. 

----------------------------------~· .. ·------------------------------
Şehitlerde kurulacak abrika, ~ünde 
yüzbin kilo ekmek meydana getirecek 

Heyeti sıhhiyeden gelen ra· 
por okundu. Bunun üzerine 
mahkeme suçlu Şakirin suç 
tarihinde ceza ehliyetini haiz 
olmadığını ve ancak kendisinin 
cemiyet arasında gezmesi iım· 
me namına teblükeli bulunduğu 
raporda gösterilmiş olmas.na 
binaen suçlu Şakirin beraetine 

Mütahassıs 
işl"yecektir. 

raporunu 
Yeniden 

verdi. Fabrika e ektrikle 
bazı tedkikler yapılacak 

Izmirde inşası düşünülen be· 
lediye ekmek fırını işini tedkik 
etmekte olan Rus mütahassıs 

tedkiklerini bitirmiş ve buna 
dair hazırladığı bir raporu be· 
lediye riyasetine vermiştir. 

Rapora göre ekmek fırıoı 
Şehitlerde Belediye un fabri· 
kası (eski Tuzakoğlu) ittisalin· 
deki geniş arsa üzeıinde inşa 
edi'ecek ve ekmeğin maliyet 
fiatinin daha ucuza ma
lolma~ınd• bu ayrıca amil 
olacaktır. Bundan başka yev· 

• 

miye 75 bin, icabında ufak 
tadilat ile yüzbin kilo ekmek 
çıkarabilecek o'an ekmek fab. 
rikasınıo bidayette havagazı 
ile işletilmesi düşünülmüş ise 
de bilahare bunun bahalıya 
mal olacağı anlaşıldığından 
elektrikle tahriki daha muva
fık bulunmuştur. 

Fabrikııda çıkarılacak ek
mekler güzel ambalajlar ıçın

de ve şimdikine nazaran daha 
ucuz olarak satılacaktır. 

Civar ve nıı.biye ve köylerle 

Çocuk esırgeme kurumu 

Hasta çocukların tedavi .. 

yakın kasabaların da ekmekleri ve ancak kendisinin saliıh bu· 
bu fabrikadan temin edilebile· luncaya kadar bir akıl hali· 
cektir. Mütabassısın verdiği tanesinde tedavisioio temin 
rapor belediye daimi encüme· edilmesi için kendisinin müd-

deiumumiliğe teslimine karar 
ninde uzun uzad>ya görüşü!· verilmiştir. 
müş ve tedkikatın diğer bazı Ofis müdürlüğü 
noktalardan da incelenmesi için 
rapor beladı'ye fen heyetı'ne Şehrimiz Türkdofis müdür

1
1ü-

' ğüne tayin edil iğini evve ce 
verilmiştir. Bu ince!emeden son· yazdığımız Prag Türkofis mü· 
ra rapor kat'i şeklini alacak dürü Cemalin şehrimize gelmek 
ve Hazirandan sonra inşaata üzere Pragdan hareket ettiği 
bas!anacaktır. haber alınmıştır. ..... ~ .....................................•..•..•......................•.............• 

Müsamere esnasında çocukların ver- sine ehemmiyet veriyor 
diği mandolin konseri zevkle dinlendi t 

Blf"inci Albef"t lnglltef"eda 
a&h> saltanat sUrmiyecek 

Yeni lngili:ı: Kralı Altıncı 
Jorj'un göbek adı Albert ol
dul:una ı:!Öre, saltanata Birinci 
Albert unvanile çıkması icabe
derdi Halbuki yeni Kral bü· 
yük babası Yedinci Eclvard· 
ın hareketine uymayı tercih 
etti. Filhakika yedinci Ed· 
wardın da göbek adı Al· 
bert'di. Prens Albert ayni 
zamanda lıendi babası idi. 
Böyle o'makla beraber Yedinci 
Edward tabta birinci Albert 
adiyle geçmedi. Ve saltanat 
meclisinde bu kararını şu ııu· 

retle anlattı: 

Sinema kahf"aman~ 

olamaz 
ln!ıiltere<le kanunuesasi buh· 

ranı başgösterince Hollyvoodun 
birçok sinema kumpanyaları 
bu hadisede eşsiz bir heyecan 
yaratmak fırsatı gördüler. 

Müsamereden 
Karataş Orta okulu tarafın· 

dan Halkevi salonlarında veri
len müsamere çok parlak ol· 
muştur. Müsamereye istiklıil 
marşiyle başlanmış, bunu tale· 
beden Fikret'in bir miisahabesi 
takip etmiştir. 

Müsamerenin en kıymetli nu· 
mııralarından biri, gösterilen 
iki tablo idi. Yurdda bir gezi· 
nin canlı ifadesi olan bu tablo
lardan biri, eski ve yeni devir 
arasındaki büyük değişikliği 
anlatmaktadır. 

Bunu bir monolog takibet· 
mekte idi. Monologdan sonra 
üç perdelik Sönen ümit piyesi 
oynandı ve çocuklar uzun uza· 
dıya alkışlar topladılar. 

Karataş orta okulunun za-

bir i11tiba 
man zaman verdiği bu müsa• 
merelerin en şayanı dikkat 
tarafı, lzmirde mandolin zev· 
kini tattıran çocukların göster· 
dikleri yüksek muvaffakıyettir. 
Okul direktörü bay Avni talebe· 
nin müzikle, bilhassa mandolinle 
ülfet peyda etmesini temin 
ederek lzmirde güzel bir çığır 
açmıştır. Bu sebeplerdir ki, 
şimdi, diğer okullarda da man· 
dolin zevki uyanmış ve yüz· 
lerce talebe mandolin dersi 
almıya başlamışlardır. 

Bunu takdirle anarken, Ka· 
rataş ortaokulunda mandolin 
zevki i~in çok çalışan müzik 
muallimi bay Naci'nin adıoı da 
zikretmek isteriz. 

{+ 

• 

Çocuk esitgenıe kutumunun himayesilııükt (Ocaklar 
Çocuk esirgeme kurumu son ederek istifade etmişlerdir. 

aylar içinde, faaliyetini geniş· Kurumun umumi okuma oda· 
!etmiştir. Bu kurumun idare sıoı da üç yüz kadar talebe 
heyeti çocuklar arasında çıkao ziyaret etmiştir, 
hastalıkların tedavisi zımnında 77~ iLAN .'777//. ~ 
yapılacak yardımın genişlenme- Izmir Iran Konsoloıluğun· 
sini ve ilaçlarıoıo parasız le- dan: 
minini muvafık bulmaktadır. Şimdiye kadar tekiden ya· 

Evelce olduğu gibi çocuk- pılan şifahi davetleri takiben 
lann himayesi için propagan- lımir ve havalisinde oturan 
dalar yapılacaktır. ikinci teş· Iran Devleti Şahenşahisi te-
rin ayı içinde çocuk esirgeme baasının sicil ve pasaport 
kurumu dispanserinde 259 almaları ıçıo biran evvel 
hasta çocuk muayene edilmiş· Konsoloshanemize müracaat· 
tir. Onlarıo ilaçları da parasız leri lüzumu ve bu tarihten 
temin edilmiştir. Ondört ikiz 't'b b' f d ·· 

ı ı aren ır ay zar ın a mu-
çocuğun sütleri çocuk esirge· racaat etmedikleri takdirde 
me kurumu tarafından veril· h ki d k ı· 
miştir. 

Aynı ay içinde çocuk bakımı 
111üzesini iki yüz anne ziyaret 

a arıo a anunen azım-

gelen muamelenin yapılacağı 
son defa ilan olunur. 

ITT///7.//~/Z7/'L7ZZ77. 

................................................ ımıa ............................. ..... 

TAYYARE SiNEMASI 
Bayram günleri büyük bir rağbetle karşı

lanan ve her gören tarafından şiddetle 
alkışlanan senenin en heyecanlı filmi 

Mişel s ogo 
.r do)f W ob lbiiruch - Charles Van el 
Colette Uaı·feuil - ,.\rnıond Bernard 

Ayrıca: Donanmamızın Yunanistanı ziyareti 
Bugünkü Seans Saatleri: 

1-3-5-7-9 
Her seans sonunda her semte otobüs vardır. 

, ........ ._ ..................... mmmı11ı:1111•••------------------=-----=--------------' 

- Kral olarak ecdadımdan 
altısıoın taşıdıkları bir isim 
olan Edward ismini almağa 
karar veriıim babaaıı sevmemek 
dP.mek değildir. Fakat Edward 
ismini tercih ediyorum işte ... 

Muhakkaktır ki kocasını çok 
seven kraliçe Vilctorya Prens 
Albertin ismi ebedileşmesini 

çok isterdi. Kral yedinci Ed· 
vard bir emsal vücuda getir· 
seydi yeni kral da ikinci Al
bert ünvanını taşıyacaktı. Böyle 
olmayınca Albert adıyla tahta 

1 
çıkmamak ta bir anane oldu. 

1 
Sekizinci Edvard için 

1 lfaşrntflu kral bır kam st vdara 
111/11/dıt 

!Jrş kıt'a b11ırüıı pa1111ak ısıtmakla 
bu jeste 

7 aıi/ıle yok e111saü ne şal111ne /naf!af 
Rır Si111pso11 irin oldu taa11dan Sa 

Majeste 
Nefii Zaman 

En yaşll gazete 
Avrupada ilk gazetenin çık· 

tığı ilk günden bugüne 300 
sene geçmiştir. fransada Ga
zet de France'in ilk sayısı 
1631 de çıkmıştır. Matbaaalık 
Gutenberg tarafından 1431 de 
keşfedildiğine göre gazetenin 
umumi ba;ata girmesi için iki 
asır beklemek icap etmiştir. Fa
kat bu gazete haftalıktı. Fransa· 
da ilk gündelik gaz.ete 1 ikinci 
kanun 1777 de intişar etmiştir. 
ilk gündelik r:azetenin ismi de 
"Journal de P ..,, :s,, idi. Me~hur 
Fransız edibi ve şiiri Andre 
Cbenier bu gazetede çalışırdı. 

Fakat gazetecilikte en e&ki 
olan millet Çinlilerdir. Peking 
Bao gazetesi 400 senesinde 
imparator Kuang Tenng zama
nında intişara başlamıştır. Bu 
gazete 1934 senesi ağustosuna 
kadar yani 1534 sene yaşa· 
mıstır. Bu bir r,.k()rılu. 

Senaristler eski kralın genç· 
lik bayatı ve muaşakaları ile 
Madam Simpıonla münasebet· 
!eri etrafıoda s~naryolar hazır
lamak için emirler aldılar. Ka
liforniya stüdyoları daima acele 
hareket ettiklerinden senaryo· 
!arın hazırlanması gecikmedi. 
Artistler bile seçildi. Fakat 
birleşik Amerikada sinemalar 
çarı olan Will Hayı tam 
vaktinde müdahale ederek 

bu projeleri suya düşürdü. 
Eski Ingiliz kralının hayatiyle 
alakadar senaryoların filime 
alınması ya9ak edildi. 

Yıldızlaf" isvlçf"ede 
toplanıyorlar 

Meşhur sinema yıldızlarından 
Kay Fransis, Duglas Fairbanks, 
M vrna Loy kış mevsimini ge· 
çirmek üzere lsviçreye gitmi~
lerdir. 

Evlenirken 
Amerikada bir müddettenbe

ri mayolar, münasebetsiz. kıya· 
fetlerle evlenme dairelerine gi· 
den çiftlerin çoğaldığını gören 
Newyork hükümeti yeni bir 
emirname neşrederek evlene· 
cek çiftlerin ahlaki ve munta

zam bir kıyafette bulunmaları· 
nı mecburi kılmıştır. Seremoni 
elbisesi mecburi değilse de 
çiftler mayolarla veya münue· 
betsiz kılıklarla evlenemiye· 
ceklerdir. 
·········································~ 

Saadet f"eçetesl : 

İti yadlar 

• • • • : 
• • . 
• • . 
• 

Sizi meyu• eder gibi gö- • 
rünen bir haclise saadetinizi 
yapabilir. 

( De P11isit1ıks) 
Bir başkasının saadetini 

yapmağa muktedir olanlar : 
kendi ,aadetlerinden asli : 

• 
yese dü9memelidirler. : 

( P. Oeıatdy ) ~ 
Mükemmel bir bayat ıd< • ; 

ali seçiniz. ltiyad hayatınııl : 
mükemmel yapacaktır. ~ 

( fJr. V. l'ıı11dıd ) : 
T ahteşşuururıuıa hoşunuza : . . . 

giden itiyad!arı verebilirsinıt· : 
( Dr. 7 mır! ) ; 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ispanya hükümeti tavassut teklifine cevap verdi 

an ya a yalnız bir hükümet var .. 
''Onun karşısındakiler yurdlarına ihanet edenlerdir,, 

Edenin nutku : ''Yeni sene içinde sulha doğru bir terakki temini 
mümkün müdür? Güçlükleri inkar etmiyorum. Fakat bedbin değilim,, 

Madrid 19 ( A.A ) - Dahi
li harbın altıncı ayının başlan· 
gıcında gazetelerin müta aaları 
şu yoldadır : 

Cumhuriyetçi Enformasyone 
diyor ki : 

Madrid faşist aleyhtarı olan 
milletin muzafferiyetine merkez 
olmak iradesini izhar etmiştir. 
Muzafferiyetin başlıca silahı 
demirden bir inzıbattır. Hususi 
teşebbü8lerin ne muharebe 

meydanlarında, ne harp malze
mesi imalinde ve ne de geri
ye ait tertibatın alınmasmda 

hiçbir mevkii yoktur. 
Komünist Mundo Obrero ya· 

zıyor: 

Muharebeyi kazanmak için 
her türlü inzıbatsızlık, kundak

çılık ve ihanet hareketlerinin 
müessir bir surette cezalandı

rılması icap eder. Mecburi as

kerlik hizmeti ihdas edilmek 
lazımdır. 

Cumhuriyetçi Heraldo gaze
tesi dı yor ki: 

Cumhuriyetçilerin isyan ha

reketini on beş gün içinde ez
meleri icap ederdi. Fakat bey

nelmilel faşizmin general Fran
koya yapmış olduğu müzaheret 
bu isyanı nihayetsiz olarak 
uzatmıştır. 

YENi KUVVETLER 
HAZIRLANIYOR 

Valansia, 19 (A.A) - Pıya

de, süvari, topçu ve istihkam 
zabitlerine mahsus olmak üzere 
yüksek bir harp mektebi tesi
sine müh·allik bir kararname 
isdar edilmiştir. Bu mektepten 
diploma alacak olan zabitler 
erkanı harbiyeye verilecektir. 

Diğer bir kararname ispan
yanın cenubunda harekatta 
bulunacak olan bir ordunun 
ihdasını amir bulunnıaktadır. 
Bu ordu liva general Marti· 
nez'in kumandası altında bu
lunacak ve Cordoue, Grenade 
ve Malaga mıntakalarını ihtiva 
eyliyecektir. 

iSPANYA TAVASSUT 
TEKLiFiNE CEVAP VERDi · 

Va!ansia, 19 (Ö.R) - Is· 
panya cumhuriyet hilkilmetinin, 
lngilt~r'<! ve Fransa tarafından 

yapılan tavassut ve kontrol 
teklifine verdiği cevap şudur: 

"ispanyada muhasım taraflar 
yoktur. Yalnız bir hükümet ve 
onun karşısında, memleketle
rine ihanet eden asiler vardır. 
Burgos otoritelerine beynelmilel 
bir şahsiyet vermek bey· 
nelmi!el hayatta zamanımıza 
kadar kaydedilmiş en derin 
bir hezimet olur.,. 

ispanya hükümeti ademi mü
dahale anlaşmasının Almanya, 
ltalya ve Portekiz hükümet:eri 
tarafından ihliili hakkında yap
tığı ithar )arı hatırlattıldan 

sonra ilave ediyor: 
" ispanya hükümeti, isyanı 

' 

• 

. '• 

~ 
J 

·ı ' · 

Aladıidae m çok f!ÖtÜ/etl a/ışlcr ispanya sıı/hıı ıçm çaıı:;an Edm Be11esle tma/Jer 
tenkil için elzem olan her va- Portekiz limanlarına da şamil tiyle münakaşa etmek hakkını ademi müdahale anlaşmasının 
sıtayı ele geçirmek hakkını olması lüzumunu ilan ediyor. muhafaza eyler. ,. müessir olmasını isterlerse, bir 
haiıı olduğu kanaatindedir. Zira asilere büt:in sevkiyat bu EDENiN BEYANATI kontrol sistemi kurulması çok 
Bilakis asilere silah vermek yolla yapılmaktadır. ispanyanın Londra, 19 (Ö.R) - Avam sade olur ve böyle bir sistem 
suretiy!e yapılan yardım, harici kontrol planını kabul etmek· kamarasında ispanyada ademi bol hol kafi gelir. Fakat bazı 
taarruza verilm i ş yeni bir şe- teki maksadı, ademi müdahale müdahale prensibinin tatbikini milletler bunu temenni etmez· 
ldldir.Ahval bu merkezde olun- an!aşmasını gerçekten bozan- müessır kılmak için düşünülen !erse, insan zeka ve muhayye-
ca lspanyol hü1<ümeti kontrolü )arın kimler olduğunu meydana tedbirlerden bahsederken Eden lesinden doğabilecek diişünce· 
reddedebilird•. Fakat bunu ka- çıkarmak arzusudur. Bununla demiştir ki: )erin hiçbiri kontroı sistemine 
bul ediyor. Ancak müessir ol· beraber ispanya hükümeti kon- - Eğer Avrupadaki başlıca tam bir tesir veremez. Esas 
mak iç:n bu kontrolün bütün trol projesini bütün teferrua- milletler, hatta bütün milletler güçlük buradadır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çan-Kay-Şek'i bırakacaklar mı? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. -~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

/_siler hunu vaadettiklerinden askeri 
hareketlerin tatil edilmesi için emir verildi 

Çang-.Çıı-Lian(! asilerin reısi 
Şanghay,19 (Ö.R) - Nankin 

hükümeti harbiye nazırı, mare· 

şal Çang-SuLianga karşı askeri 

hareketlerin tatilini emretmiş-

tir. Zira asiler mareşal Çan
Kay-Şek'i serbest bırakacak

larını vadetmişlerdir. Harbiye 

nazırı şunu da ilave etmiştir ki 
bu vaad yerine getirilmezse 

tekrar müessir şekilde taarru-

za geçecek ve isyanın tam ola
rak tenkifône kadar harekata 
devam eyleyecektir. 

Bu karar, general Çan-Ting
Vel vasıtasiyle Mareşal Çan
Kay - Şek'den Harbiye na:ı:ın~ 

1 gelen bir mektup üzerine ve- 1 
rilmiştir. Esir başkumandan bu 

mektupta Siang·Funun 75 kilo

metre şarkında Vasi· Yen 

mevkiinin bombardmanına ni
hayet verilmesini istemekte ve 

üç güne kadar Nankin'de bu
lunacağı ümidini ilave eyle

ınekte idi, Bunun neticesi ola
rak harbiye nazırı 19 ilkka

nunda saat 18 e kadar hare
katın tatilini emretmiştir. 

Siang F uya karşı muhasa
mah bugün saat 18 e kadar 

tatil etmek kararı Mar şal 
Çan - Kay - Şek tarafından 
gönderilen bir emrin neticesi
dir. Bu emir geçen Çarşamba 

günü tarihile Mareşalın kendi 
elile yazdığı bir mektupta kay· 
dedilmişti. Mektubu başku· 
mandanla ayni zamanda esir 
edilerek bu iş için serbest bıra
kılan General Çan -Ting - Vel 
tayyare ile getirmiş ve mare
şalın Cumartesi (bugün ) av
det etmiş olacağını bildirmiştir. 

Harbiye nazırı mareşal yarın 
(bugün) serbest bırakılmış ol
mazsa asilere karşı taarruz 
hareketine yeniden başlıyaca-

ğını bildirmiştir. Mektubu ge· 
tiren ı;reneral, mareşalın sıhhati 

hakkında iyi haberler vermış 

ve zevcesi ve kardeşile görüş
müştür. 

Tokyo 19 (Ö.R) - Japon 
hariciye nazırı Nankin hükü
oıetiyle general Çang·Su-Liang 

arasındaki müzakereleri Japon 
hükümetinin derin bir aliıka 
ile takip 
bir seyirci 

edeceğini 

oıiştir. 

ettiğini ve şimdilik 
vaziyetini muhafaza 

Çin sefirine bildir-

Şanghay, 19 (A.A) - Sov-

yet büyük elçiliğinin salahiyet
tar memuru Sovyetler birliğinin 

suikasde yabancı olduğunu ve 

Sens; ile Kansuda hiçbir Sov
yet memuru olmadığmı teyit 
ve Sovyetler birliğinin Çinin 
siyasi isti~;; aline riayet edece
ğini ilave etmiştir. 

Tokyo 19 (A.A) - Dış ba
kanı Arita bakanlar meclisinde 
Çın vaziyeti hakkında izahat 
vererek Sensi ve Kansu vil.!i· 
yetleri hariç olmak üzere bü
tün vilayetin Nankine müzahir 
olduklarını bildirmiş ve Nan
kin hükümeti Japonyıının Çin 

Çan-Kay.Şek'in katısı 

büyük elçisine Sianfu hadise
lerinin Çinin Japonyaya karşı 
o'an siyas~tini müteessir etme
diği hakkında teminat verdi, 
demiştir. 

Ordu mahafilinde mevcut 
infial müstesna olmak üzere 
Japonyanın resmi mahfillerinde 
sükünet hiikimdır. Ve bu mah· 
fıllcr Çin hakkındaki bekleme 
siyasetini idame etmektedirler. 

FUtuhat peşinde 

Roma, 19 (Ö.Rl-Adis-Abe
badan alınan haberlere göre 
Goreden ileri hareketine de
vam eden ltalyan kuvvetleri 
Sudan hududunda kain Gan
hoya vasıl olmuşlardır. 

Diğer taraftan lngiliz - F ran• 
sız münasebetlerinin muhalese
tinden bahsederken de hariciye 
nazırı :-11 noktayı kaydetmiştir: 

- Bu muha 1eset inhisarcı 

olmadığı için bir kat daha mü
himdir. iki memleketin açıkça 
ilan ettikleri maksat Avrupa 
tesviyesini mümkün kılmaktır. 

Yarı resmi Alman Ajansmııı 
geçen gün kaydettiği şu mü
talaayı memnuniyetle lcarşı

layabilirız: " inkar ed ı'emez 
ki Fran~a Başvekili Blum 
ve Ingiltere hariciye nazırı 

Eden son verdikleri nutuk• 
!arla şimdiki vaziyete bir çıkar 
yol bulmak ve elzem olan yeni 
inşa eserine girişmek için na· 
muskiranc bir gayret göster· 
m şlerdir • ., Acaba yeni sene 
içinde sulha doğru bir terakki 
temini mümkün müdür ?Karşı· 
mızdaki güçlüklerin genişliğini 

inkar etmekten herkesten daha 
az mütemayilim. Bununla be• 
raber ünıitsiz değilim. Devlet 
adamları için imkansız bir iş 

yoktur. Yeter ki hareketlerin· 
de inan sahibi olsunlar ve S?i· 
riştikleri yolda sebat cesaretini 
göstersinler 1 
HUMANITE'NIN NEŞRiYATI 

Paris 19 (Ö.R) - " Huma• 
nite,, general Franko ile Al
manyanıo bazı teşekkülleri ara· 
sındaki teması kaydetmektedir: 
ispanyadaki isyan panırerma• 

nistler hesabına yapılmıştır. 
Eğer lspanyol taciasma lakayt 
olarak bakılırsa, cumhuriyetin 
müdafaası felce uğratılır, Av
rupamn Frankoya yardımı ka· 
bul edilirse, ispanyanın Fransa 
ve sulh zararına Almanlaşma· 
ama iştirak edilmiş olur. Dün 
Avam kamarasıoda Eden Fran· 
sız - logiliz tavassut teklifini 
methetti. lspanyol milleti bu 
işi kendi usullerine göre hallet· 
mekte serbest bırakılmalıdır, 

dedi. Şüphesiz. Fakat yine de· 
di ki: En iyi usul, müessir 
bir kontrol tatbikıdır. Bu da 
ala! Ancak ne Almanya, ne 
Italya, ne de Portekiz bu kon· 
trolü istemezler ve Fransız • 
lngiliz teklifini kabul eylemez· 
lerse o zam:ın Eden ne yapıl· 
masmı teklif edecektir? lngiliz 
hariciye nazırı "Yeni istimzaç 
etüdleri., tabiriyle neyi kaste· 
diyor, bunu öğrenmek isteri1:. 

Londra 19 ( A , A ) - Le
histan hükümeti bugün Lord 
Plymoutha verilen notasıuda 
Lehistan gönüllülerinin lspan· 
yaya gitmelerine mani olaca
ğını bildirmekte ve ispanya 
için deniz ve hava yolu ıle 

harp malzemesi naklini men 
ıçın alınan tedbirler sayıl
maktadır. 

Dublin 19 ( A.A ) - irfan· 
da Cumhuriyet ordusu mensup• 
!arından 80 kişi milislere illi· 
hak etmek üzere ispanyaya 
hareket etmişlerdir. 



ao 1tanun1tevve1 •••• 

Italyan 
Duçesinin ııutkun· 

dan sonra 
- Baştaıatı 1 incı say/ada -

tasdiki, Akdeniz vaziyeti ve 
muhtelif Avrupa devletleriyle 
ekonomik münasebetlerin istik
rarı meselesidir. 

" Journal ,, dünkü nutukla 
Mussolininin ltalyan - lngHiz 
mukareneti meselesini günün 
işleri arasında göstererek Fran-
sanın da bu istikamette bir 
adım yapması lüzumunu hatır
lattığını kaydediyor . Bu 
gazete Musso1ini taarafmdan 
ehemmiyeti kaydedilen ltalyan 
askeri kuvvetinin Fransa tara
fından ihmali caiz olmıyan bir 
sulh unsuru olabileceğini ya
zıyor. "Republik,, gazetesine 
göre Duçenin nutku iki nok
tada düşünceye sevkeder: 

1 - ltalya Fransanın ken
disile normal münasebet haline 
avdetini istiyor. 

2 - "Afrika hesapları son 
santimine kadar halledilmiştir,, 
Yani ltalyamn artık Afrikada 
veya başka tarafta müstemleke 
müddeiyatı yoktur. ltalya şarki 
Afrikada raptettiği arazıyı 

kıymetlendirmek niyetindedir. 
Roma, 19 ( Ö.R ) - ltalyan 

gazeteleri dün akşam Mussolini 
tarafından Laittoria'da verilen 
ve lta!yan milletinin zirai ha-
yatiyetini göklere çıkaran nut
ku en mühim bir .. adise sayı
yorlar. Mussolini iş başına 
geçtiği andanberi çiftçileri dai
ma ltalyan manevi, ekonomik 
ve siyasal kudretinin merkezi 
yerine koymuştur. Duçe şunu 
da kaydetmiıtir ki bu dirilik, 
topraktan faydalı herıeyi çı
karmak için, tabiata karıı ha
raretli bir feth iradesini gös
terir. Bunun parlak bir misali 
2000 senedenberi insanlann 
bütOn gayretlerini acze uğ
ratan Pontino batakJıklannın 
kurutulması ve baylece fethi· 
dir. ltalya timdi de Habeşi•· 
tanda zirai bir kudret fethine 
hu.ırlanmaktadır. Bu da impa
ratorluk içinde ziraat mesele
sinin ne kadar ehemmiyetli ol
duğunu g&sterir. 

Harici siyasete gelince: "ltal
yanın mOmkün olduğu kadar 
uzun bir sulh devresi istediği" 
hakkındaki beyanatı rejimin 
sulh niyetlerinin bir teyidi sa
yılmaktadır Bu arzu ise, ltal
yada fatizmio tahakkuk ettir
diği granit kuvvetine dayan
maktadır. 

•••••••••••••••••••••••• 

Romanya 
· ·-·····-· Dış bakanı 

neler görüştü ? 
- Baştaıa/t ı nci Solıifede -
Paris, 19 ( A.A) - Fransız 

ve Romen mahafili A ntones
konun Blum, Delbos, Daladier 
ve Kot ile yapmış olduğu gö
rütmeler hakkında büyük bir 
ketumiyet göstermektedirler. 

Belgrad, 19 (Radyo) - Bu
dapeşteden gelen bir habere 
nazaran Dr. Tevfik Rüıtü Aras 
Cenevrede bazı milbim temaslar 
yapmııtır. Bu ten:aaslar Balkan 
Antantı ve KüçUk Antant 
arasında tam bir işbirliği 
esasına istinat etmektedir. 

Dr. Tevfik Rüştü Arasın 

Paris ziyaretleri esnasında bu 
mesele Fransız diplomatlari yle 
de görüşülecektir. 

Müf ett;şJer 
kongresi 

Ankara, 19 (Yeni Asır) -
Şehrimizde toplanan umumi 
IDiifettiıler kongresi konuşma· 
larına devam ediliyor. Koogre, 
Önilmilzdeki hafta içinde me
saisini bitirecektir. Alınacak 
kararların derhal tatbikine 
batlaaacaktır. 

..- i!Ri Adin 

Dr. Aras dün lvon Delbosla görüştü 
................ lllllllM ...... .a ....... ~LZZ77.7..7..7.ZZJ, ..................................... . 

Sancak halkı bayramı matem içinde geçirO.i 
talebeler g-öğüslerine siyah kordel3lar taktılar 

Tazyikler ta ham m ÜİÜ~fil;;J;Şi;·f;··t;~kif;Ji'i;;;kmÇ~rı lçıpla k soyuldu 
Hayvan damında açlığa soğuğa ve yağmura İ<arşı tal1ammül gösteriyorlar 

lstanbul, 19 (Yeni Asır - Telefonla) - Paristen bildirildiğine kılm:tktadır. 
göre Dr.Tevfik Rüşlü Aras bugün öğleden sonra Fransız haric"ye Bunlar, hayv Jnl ar gibi ahır:ara llapatllarak aç 
nazırı lvon Delbosla ilk mülakatım yapmıştır. bırakllmaktadır. 

Fransız hükümetinin daveti üzerine Fransanm Ankara sefiri Sancak halkı bayramı matem içinde g~çirmiş ve dükkinlar-
Ponso da Parise hareket etmiştir. Fransa sefiri Türkiye-Fransa dan bir tanesi bile kapanmamıştır. Mektep talebeleri göğüslerine 
görüşmelerinde hazar bulunacaktır. Sefir Yılbaşı ve Noel bay- matem işareti olarak siyah kordelilar takmışlardır. 
ramlarını Pariste geçirecek; sonra Cenevreye giderek konseyin lstanbul 19 (Yeni Asır - Telefonla) - Halepte Türkiye aley-
Sancak meselesi müzakerahnda Fransayı temsil edecetf murah- bine propagandalar yapılmakta ve konseyin kararı ileri sürüle-
has heyetine dahil bulunacaktır. rek Türkiyen;n bu davayı kaybettiği iddia edilmektedir. 

Istanbul 19 (Telefonla) - Lizkiyeden bildiriJiyor: Antak- Antakyada jandarmalar Türk evlerine girip halkı soymakta 
yada normal vaziyet avdet ~tmiş değildir. Sokaklarda hali 30 ve eşyasını alarak yok bahasına satmaktadırlar. Giiya bu paralar 
kişilik devriye!er gezmekte, geceli gündüzlü mevhum bir hidi- köylünün vergi borcuna mahsup edilmekte imiş.. Amik ovası ve 
senin önünü almağa çalışmaktadtr. ( l ) Bayır bucak köylerinde tazyık tahammül derecesini aşmıştır. 

Halk tazyıktan usanmıştır. Her veslle ile evler lsti.nbul 19 ( Yeni Asır - Telefonla ) - Hatay Türkleri cemi-
aranmakta ve uydurmalar ortaya konulmaktadır. yeti Fransızca bir broşür neşretmiştir. Bu broşürde Havas 
HilA 38 tiz TUrk mevkuftur. Bunlar ekseriya bir Ajansınm uydurduğu haberler, Doktor Arasın Kamutayda ver
don, bir gömlekle yaAmura ve soğufia karşı bıra- diği izahat yazılmaktadır. 
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. Eski lngiliz kralı 

Macaristan da büyük 
satın aldı bir çiftlik 

lstanbul, 19 (Yeni Asır) -
Eski lngiliz kralı Dük de Vind
sor Macaristanda büyDk bir 
çiftlik satın almıştır. Bundan 
anlaşıhyor ki dük evlendikten 
sonra bazı zamanlarını bu çift
likte geçirecektir. 

ENZESFE.LD ŞATOSUNDA 
Viyana yakınında Enzesfeld 

f&tosunu eski kral Dük de 
Windsor'a tahsis etmiş o!an 
Baron Ô jen Roçild Paris-Soir 
muhabi-rine tunları ıöylemiştir: 

- Misafirimiz dinleniyor. 
Bütün istediği şey süküntttir. 
Burada bulunmaktan memnun
dur. 

Bayan Simpsonla izdivacının 
kabil olacağı 27 nisan tarihine 
kaaar Mrs. Simpsonu görmiye
cektir. Saadetine engel teşkil 
edebilecek biç birşey yapmıya
caktır. Bu o kadar büyük ve 
o kadar gazel bir aşk ki ..• 
O kadar az romaatik olan za
manımızda böyle adamlann ar• 
tık mevcut olmadığı zannedili
yordu. 
. Herhalde Dok de Windsor 
dinlenme yerini çok iyi seçmit· 
tir. Avusturya balkı kendisini 
çok seviyor. Enzesfeld hayaline 
uygun bir konaktır. 

Türk bakırı 
938 yılı Haziranında 

çıkacak 
Anka:a, 19 ( Yeni Asır muhabirinden ) - Ergani bakır ma

denlerinde yapılacak bakır izabe tesisatına Şubat ayı içinde 
başlanacaktır. Tesisat çok geniş tutulacak ve 938 yılı mayıs 
ayına kadar tamamen ilcmal edilmiş bulunacaktır. 

Ayni senenin Haziranında Türk bakm akmağa başlayacaktır. 
izabe tesisatına üç milyon Türk lirası sarfedi1ecektir. 

Dört devlet misakı mayıs 
ayında imza edilecektir 

Ankara, 19 (Telefonla) - Türkiye, lrak,lran ve Afganistan 
arasında imza edilecek misakın imza merasimi Tahran veya 
Bağrlatta yapılacaktır. imza merasiminin mayısta yapılacağı öğre
nilmiştir. 

Ege umumi müfettişliğine Muhid
din Üstündağ tayin edilecek 

lstanbul, 19 (Telefonla) - Ankaradan verilen haberlere göre 
Ege mıntakasında teşkil edilecek umumi müfettişliğe lstanbol 
valisi Muhiddin Üstündağ tayin edilecektir. lstanbul valiliğine 
Ankara valisi ve belediye reisi Nevzat tayin edilecektir. 

Ruşen Eşref Yunan Edebiyat 
Cemiyetine aza oldu 

Atina, 19 ( Yeni Asır ) - Parnasos Edebiyat Cemiyeti salo
nunda Atina elçisi Ruşen Eşref'in bu cemiyete iza olarak ka
bulü merasimi yapıldı. Hararetli nutuklar söylendi. Kıymetli bir 
edib ol.-ı Ruşen Etrefin Türk • Yunan dostluğunun en hararetli 
taraftarlarından biri olduğu beyan edi1di. Ruıen Eşref, 
kendisi . hakkında teveccühkir o.lan bu ı6zlere bir nutukla mu• 
kabele etti. 

Heyetimiz Paris'e vardı 

Müsait bir suretihal 
bulunacağına kanijz 

Sancak'ta hala tazyik ve işkence 
devam edip durmaktadır 

lstanbuJ, 19 (Yeni Asır Mu
baüirjnden) - Fransız Hliri 
Ponsot Ankaradan ıebrimize 
geldi. 

Sancaktan alınan son haber
lere nazaran Sancaktaki Türk 
köylüleri, tahmil edilen ağır 

vergiler altında borca gömül
mekte ve görülmemiı bir sıkmtı 
içinde buulamaktadır. Maal
esef fazyık artmakla devam 
ediyor. Gösterilen hüsnüniyet 
'8uiistimal ediliyor. 

Sancağın, Suriyenin bir par· 
çası olduğuna dair yapılan mi-

nasız ve kaba müracaatleri 
Sancak halkı iAtiLza ile kal-fi· 
lamıılardır. 

lıtanbul, 19 (Yeni A11r) -
Ankaradaki Türk mabafili, 
Sancak meselesinde herhalde 
iyi bir bal ıekli bulunacağma 
bili kani bulunmaktadır. 

Paris, 19 (A.A) - Hariciye 
Vekili Dr. Tevfik Rüıtti Aras 
ve murahhas heyetimiz Fransa 
hükümeti tarafından Sancak 
meselesini görüşmek üzere 
vaki olan davet üzerine bu
ra.ya gelmiştir. 

lngiliz donanmasının manevrası 

Manevraya hava ve Kara 
kuvvetleri iştirak edecek 

Lt>ndra 19 (A.A) - Singa
purdaki lngiliz bahri üssü ikinci 
kanun nibayetlerinde büyük 
hava, deniz ve kara manevra
lanna sahne olacakttr. Buma
nevralar bahri üssün herhangi 
bir mütearrıza ve bilhassa ka
lenin 100 mil yakınine kadar 
yaklaşabilecek bir tayyare ge
misine karşı koyup koyamıya
cağı cihetinin anlaşılmasına 
matuftur. 

Daily Ekspresin haber ver· 
diğine göre bu manevralara 
20,000 kadar zabit ve asker 
iştirik edecektir. 

Londra 19 (A.A) - Kral al
tıncı Jorj tahta çıktığı tarih 
olan 11 kinunuevveldenberi 

bahriye silihendazlarının bat 
albayı, donanma amiralı ve kara 
ve bava ordulannın mareşalıdır. 

·Sekizinci Edvard'ta bu un
uaalan taşımıı idi. 

lstokholm, 19 (A.A) - Da
nimarka, Finlandiya, Norveç 
ve lsveç hariciye nazırları 
beraberlerinde deniz mütahas
sısları bulunduğu halde hali
hazırda lstokholmda toplan
mışlardır. 

Bu toplantıdan makRat, 
lngilterenin daveti üzerine 
deniz teslihatının tahdidi
ne matuf olan 1936 tarihli 
Londra muahedenamesi esasına 
müstenit bir mukavelename 
vücuda getirmekt;r. 
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ideal Kararlar 1Bir Fransız haberi 
Vaşington 19 ( Ô.R) - Pan 

Amerika, konferansı, Urugvay 
ve Brezilya murahhaslarının, 
harbı ihtilafların hallinde bir 
vasıta olmağı reddeden maz
batalannı kabul etmiştir. Ayni 
zamanda teslihabn tahdidi, ze
hirli gazlar, alev ıaçan maki
nala.r ve mikrop harbı aleyhin· 
de kararlar almııtır. 

Paris, 19 (Ô.R) - Alman· 
yada hoşnutsuzluklar çoğalı

yor. Halk tabakaları arasında 

vaziyetlerinden memnun olmı
yanlar ıikiyet seslerini yiik
seltmeğe çalışıyorlar. 80 kişi 

tevkif edildi. 
Orduda birçok zabitlerin 

tevkif edildikleri ıiiyleniyor. 

........ 

Karşıyaka 
vapurları 

Karşıyaka vapurlarını g5r
dükçe gözümün önüne kabur• 
gaları fırlamış, ikide bir düşen, 
cılız araba beygirleri gelir. Bu 
zavallı mahlükların hay~tta hiç 
istirahat devirleri yoktur. Gü
nün birinde yıkılıp can verin-
ceye kadar insafsız sahibinin 
kamçısı altında didinip dururlar. 

Bizim Körfez vapurları da 
hemen hemen ayni vaziyette
dir. En genci yarım asırlık o!an 
bu köhne teknelerin de ikide 
bir, ya pervanesi düşer, ya 
makineleri işlemez, denizin 
ortasında durur kalırlar. Ba
zan işe yaramaz diye mey• 
dandan kaldırılır, tersane önü
ne bağlanırlar. Orada renkleri, 
şt:kiUeri değişmiş, boyaları düş
müş, uyuz bir araba beygiri 
gibi aylarca yatarlar. 

Fakat günün birinde yine 
lizım olur, üzerine bir boya, 
altına iki limarina vurulur 
tekrar iş başına getirilirler. Bir 
taraftan da durmamasıya tadi
lat yapılır. Mühendislerin, mü
tahassısların ölçülerle yapıp 
çıkardıkları bu gemilerin bir 
gün burnu kesilir, diğer bir 
gün direğinin biri kaldırılır, 
kaptan köprilsü arkadan öne, 
önden arkaya geçirilir. Gemi 
şeklini de, süratini de, emniye-
tini de kaybeder. 
Düşünüyorum da lzmirle Kar

şıyaka arasındaki nakliyat bay· 
vanla yapılsaydı, bu tadilat 
merakı varken acaba o hay-
vancığın hali ne o'urdu? 

Günün birinde kuyruk arka-
da görünmiyor diye, oradan 
kesilir, tam görünecek bir ye-
re, meseli hayvanın burnuna 
asılır, kulakları koparılıp göv
desine dikilir, dört ayak faz· 
ladır diye biri sökülüp, diğeri 
ortaya geçiriliT, daha bizim ha
tırımıza ge!miyen kimbilir ne 
değiıiklikler yapılırdı! 

Son zamanlarda işittik iri 
lstanbuldan bir heyet gelmif, 
vapurların halini hayretJe gör
müş, l>ir kısmını seferC:len 
menetmiş, yakında iki vapur 
ısmarlanacak ve bunlar iki 
ıene sonra gelecekmiş. Ne ya
palım geç olsun da gtiç olma· 
sın derler, biz de bekleriı. 

Yeter ki ısmarlanır ken bü· 
tün ihtiyaçlar düşünülsün de 
sonradar. tekrar burnunu kes
meğe, şeklin;, ıemailini değiı· 
tirmeğe lüzum kalmasın. Biı 
de korl..usuz, heyecansız sahici 
vapurlara biner gibi binebilelim, 

N. Ozeren .......... ~ 
Irak ve Fiıistin 

işleri. 
Londra 19 (Ô.R) - Filistin 

hadiselerinde çok mühim rol 
oynayan Arap komitesi rei11i 
Fevzi, Irakta lngiltere aleyhin
de vasi mikyasta propaganda 
yaµmaktadır. 

Bu adam Irak hükümetini 
Filistinde silahlı bir müdaha eye 
teşvik etmektedir. 

lngiliz 
Italyao anlaşması 
sevinçle karşılanıyor 

Paris, 19 (Ô.R) - " lntran· 
sigeant " gaz.etesi Londra ve 
Roma arasında tahakkuk ede-
cek gibi görünen anlaşmayı 
me:nnuniyelle karşılayor: 

" Fransanın da Akdeniz 
menfaatleri lngiltere kadar 
mühimdir. Fazla olarak F ran
sa halya ile huduttur. Alman 
hücumu halinde bu hududd• 
asker tahşid etmek mecburiye• 
tinde kalmamanın kendisi için 
nekadar mühim olduğu malum-
dur. Bunun için müıterek bir in· 
giliz· F ranıız - ltalyan ceph•i
nin kurulması ıulhun en kuv-
vetli teminatından biri ve hatti 
biricik teminatı sayılabilir •• 
Diyor. 



eşadiye zey inleri halde? 

To z 
e ? 

Gezdiğimiz 
babalarına 

köy erde 
okum ağı 

üçük kızlar 
öğretiyor ar 

K.ız Enstitüsü mualünıleri Beıgama müzesındc 
Güneş tepemizi bulduğu hal~ 

de biz hala ısınamıyoruz. Bel
liki dışarmıo saf ve temiz ha
vası, şehrinkine benzemiyor. 
Önümüze serilen ince yolu, 
altımızdaki motör kuv•etiyle 
kolaylıkla aşıyoruz. 

Şimdi köyümsü bir yere gel
dik. Güzel ve kargir binalariyle 
köyden ziyade bir kasabayı 
andırıyor. Otobüste lzmir kız 

enstitüsü muallimlerinden bir 
grup ta var.. içlerinden biri, 
galiba coğrafya öğretmenleri 

kendi arkadaılanna sesleniyor: 

- Reşadiyeye geldik •. 
Bergama yolu, kı~ mevsimi 

ortasında bile arkasındaki yeşil 
örtüleri feda edemiyor. Pek 
belli ki tabiat burada enfes bir 
güzellik yarışı yapıyor. Ayak
larımız altına serilen deniz par
çası, fotoğraflarından tanıdığı
mız Ren sahillerinden daha mı 
şiirsizdir? Hiç zannetmiyoruz 
ve yeşil, zeytin ağaçları altında 
Reşadiyeli kahvecinin uzattığı 
kahvelerimizi içiyoruz. 

Orada bir tüccarla tamştık. 
Cidden mütevazi bir adam .• 
Yanı başımızdaki ağaçlardan 
birini gösterdi : 

- Bakınız, dedi. Ne kadar 
acıkh bir hal.. Bu yıl birden 
bire don yapması ağaçlarda 
yarıklar husule getirdi. Köylü, 
esas mahsulünün dörtte birini 
bile alamadı. Halbuki Reşadi
ye, zeytinle geçinir. 

Bir şehirli tacirden ziyade, 
bilgili bir köy adamım andıran 

bu zat, sözüne devam ediyordu: 
- Yalnız bu kadarla kalsa 

mesele yok •. Bu yıl hastalık ta 
çıktı. Hastalık mücadelesi iyi 
bir şekilde yapılmadı. Tam bir 
mücadele yapılsa, yalnız zeytin 
mahsulü köylüyü zengin etmi
ye kafi gelir. 

Muallimler mevzu ile alaka
landılar. Biraz ilerimizde duran 
bir köy adamını lakırdıya tut
tular. Köy delikanlm,bir kızao, 
bir kadınao bir delikanlıyla 
arkadaşça konuşulacağmı bel
ki de ilk defa farketmiş.. llk 
önce, mahçup çehresinin altın
daki gözler yerlerde dolaştı. 

Sonra biraz cesaretle, daha 
yukarılara ç.ıkh ve anlattı: 

- Bizim bay neler anlattı 

aize? 
Sual, cidden manidardı. Bir 

muallim, dinledıklerimizi ona 

nakletti. O. bu sözleri dinle
dikten sonra durgunlaştı. Bir 
az, düşünür gibi oldu. Sonra 
söze başladı : 

- O, dedi. Burada gördU
günüz zeytin ağaçlarmıo yarı

sına sahiptir. Biz onun yanında 
gündelikçiyiz. Mahsul o!ursa 
senelik kazancından bir mik
darını bize ayırır. Olmazsa .. 
Anladınız tabii.. Olmaz!la bütün 
çahştıkJarımız heba olur. 

Bu külfetin sonunda elimize 
birşeyler kalsa mesele yok .• 
Başkasının tarlasında çalış .• 
Kö!e gibi onun kazanma!ına 
alet oı .. Ben hayret ettim doğ
rusu .. Nacıl otdu sizin üç, beş 
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lnglllzceden çeviren : ZIYA NEBi 
Bu sırada Berlin oteli ltuşgtdmış ve telefon hat .. 

ları kamilen kesHmiştl. Gordon rUvelverinl 
otel kaUb!nln karr:cna dayayarô sor"du •• 

Yataklar bomboş durtıyordu 
ve odanın içinde eşya namma 
bir tek iğne bile yoktu. Gor· 
don bir türlü göz!erine inan
mıyordu. Bunda b;r yan!ış!ık 

olmasının imkfını var mıydı'?lki
si de gece (Allah rahatlık \"er
sin) dıyerek yataklarına yat· 
mışlar ve hatta Ro.,ert öğlene 
kadar rahat bir uyku kestire
ceğini söylemişti. Gordon, gan
gesterlik hayatında ilk defa 
olarak bu şekilde atlntıJıyordu. 
Şimdi patron Morganın karşı
sına hangi yüzle çıkacaktı .• 

Hiddetinden ne yapacağıaı ş:ı· 
şırarak odanın iç:nde oradan 
oraya koştu ve ağır bir küfür 
basmaktan kendini alamadı: 

- Tt>hh, Allah bizim bela
mızı versin.. Ulan göz göre 
göre adamları kaçırdık be •. 
Şımdi kiınbilir hangi deliğe ıo
ku'du!ar, koskoca Şikagoda 
ara da bul.. 

Sonr on üçle on yediye dö
nerek: 

- Uğursuz herifler, diye ba
ğırdı. Ô!üm döşeğine mi yat
tınız nedir, insan biçolmaz!a. 

'öylerde tedltlt.-ler: 
•••••••••••••••••••••ııe••••••••• 

tleri 

bir 
er 

Rençber geniş soluk alabildi 

birar: tetikte olur .• 
Vakıt kaybetmeden dışarı 

çıktılar. Bu sırada telgraf ta 
gelmiş bulunuyordu, fakat ar· 
hk ne faydası olabilirdi? Gor· 
doo teJgrafı açmadan yırtıp 
attı .• Şimdi onuo kafasını kur· 
calıyan iki ool<ta vardı. 

Birincisi RobertJe Hardinin 
böyle bir gece içinde esraren· 
giz bir surette kaybo!maları, 

ikinci~i de bu muvaffal<ıyetsiz
Jik hakkında patrona ne cevap 
vereceği, idi •. Bir sigara ateş
liyerek düşünceye daldı. Ro
bertle Hardi şimdi nerede 
o!abilirJerdi? Ya bu otelin için
de idiler yahut ta Şikagoyu 

tcrketmedi!erse, başka bir 
ote!e gitmişlerdi. Akşam gö
rüşh!en laflara bakılırsa, uzun 
müddet Şikagodn 1'alcc:ıktardı. 
Öy1e ise ikisini de nihayet 
bir saat içinde mutlaka ele ge
çirmek lazımdı. Birdenbire ye· 
ni bir karar verdi ve telefona 
sanldı. 

- Allo.. Berlin oteli.. Gor-

don konuşuyor.. Morgan sen 
misin. Bu mesele hakkında 
şimdilik hiçbirşey sorma .. Çün
kü kaybedilecek vakıt yok .• 
Derhal bütün şebekeyi faaliyete 
geçiriniz.. Şikagoda ne kadar 
otel varsa adam salarak gece 
saat on ikiden sonra gelen 
müşteriler tahkik edilsin .. Tren 
istasyonlarına da adam yollayı
nız. R.B.8. kamilen Berlin ote
linin etrafım kuşatsın .. T cJefon 
hatları kesilsin .. Otelden içeri· 
ye ve dışar1ya kuş uçurmayı
nız. 

Gordon telefonu kapattıktan 
sonra, adamlariyle beraber 
asansöre athyarak alt ka
ta indi. Hu sırada Berlin 
oteli kuşatılmış ve telefon hat
ları kamilcn kesilmişti. Gordon 
rüvelverini otel katibinin kal
bine dayayarak sordu: 

- 22 No.lu dairede oturan 
Robert ve Hardi nerededir? 

Zavallı memur birdenbire 
karşılaşhğı bu vaziyet karşı
sında korkudan adeta dili tu-

SöKTÜRÜLEN -AGAÇLA 
Ahmet Vefik paşa; Bursa 

valisi iken "Mudanya., ile Bur
sanm arasındaki şosenin kenar
larına mevcut plana göre ağaç 
dikilmesi için "Mudanya,. kay
makamına emir vermiş. Kay
makam, göze j{İrmek istiyen 
gayretkeşin birisi io:iş. Verilen 
emirle gönderilen krnkiye bak· 
madan yo; "" etrafını sımsıkı 
ağaçla donatmtş .. 

Verdiği emrin yerine gelip• 
gelmediğini tahkika giden Ah
met Vefik paşa, görmüş ki, yo
lun etrafı krokiye hiç uymıyan 
bir tanda ağaçlarla döşenmiş ... 
Paşa hiddetlenerek: 

- Sökün şu ağaçların faz .. 
falarmı! 

tuldu ve kekeliyerek cevap 
verdi: 

1 
Robert ve Hardi mi? .• 

Onlar saat iki buçukta 

1
. hesaplarını görerek bir taksiye 
atlayıp çıkıp gittiler.. Böyle 
gece yarısı oteli niçin terket
tiklerini ve nereye gittiklerini 
bHmiyorum ... 

Gordon hiddetle bağırdı: 
- Doğru mu söylüyorsun .• 

Eğer burada saklı iseler, öteki 
dünyayı boy!adığmın resmidir ..• 

Gordon bir türlü onların oteli 
terkettiklerioe inanmıyor ve 
ikisini de içerde ve başka bir 
dairede zannediyordu. Adam
larına dönerek bütün binayı 

aramalarını emretti. 
Yarım saat içinde beş kişi

nin hummalı bir surette çalış· 
masına rağmen otuz katlı ote· 
lin hiçbir tarafında Robert ve 
Hardiye dair ufak bir iz elde 
edilemedi. Müşteriler büyük 
bir telaşa düşmüş, korkudan 
tiril tiril titriyorlardı. Hatta 
kadınların çoğu bayıldı bile ... 

Diye emir verip fazlalarını 
söktürürken ona: 

- Paşa hazretleri! kayma
kam daha eyi yapmış ya .• 
Yolun her tarafını sık sık 
ağaçla donatmış, onu takdir 
etmek lazım değil mi? diye 
sormuşlar •• 

Paşa: 

- Hayır demiş, bu fikir yan
lıştır. Kaymakam bu defa ver-
diğim emri fazlasiyle yerine ge
tirdi, demek ifrata saptı, bunu 
görmeyip yarın başka bir emir 
verseydim belki onu da nok· 
san işlerdi. En evisi; verilen 
emri yerine getirmektir. Ne 
fazlası, ne eksiği ile .. 

Nakleden 
TOKDiL 

Gordon burada faı!a bekle
menin bir işe yaramıyacağıoı 

anlayınca, adamlarını çekti ve 
bir otomobile atlıyarak mer
keze koştu. 

Bütün şebekelerin semt seaıt 
yaptıkları faaliyet boşa çıkmış 
ve hertaraftan RobertJe Har
di bakksnda menfi bir cevap 
gelmişti. Morgan küplere bi
niyordu. Gordonu açık bir çeh
re ile karşıladı ve : 

- Yapacağın İş bu mu ola
caktı Gordon? Diye bağırdı. 
Oolan nasıl kaçırdınız? 

Gordon ne cevap vereceğioİ 
şaşırdı. Nasd kaçmışlardı? işte 
bunu kendisi de bilmiyordu. 
Morganm biraz sakinleşmesini 
bekledi ve sonra anlatmağ• 
başladı: . 

- Gece saat on birde ikisı 
de odalarında idi. Hatta pen
cereye hoparlör koyarak biitÜP 

konuşmabrını tesbit ettim. Sa~t 
on ikiye doğru yataklarına gı· 
rerek uyudular. Sabahleyin saat 

- 8ilmedı -
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Asturya cep esinde A man askerleri faaliyet gös
te mi e başladı aka esa ı b. iş gö e ·yora . 

Paris, 19 (Ö.R) - Son 
haberlere göre ispanya da
hili harbmda vaziyet dün de 
değişmemiştir. Milisler Bis· 
kaya cephesinde terakkiler 
kaydetmişlerdi r. Asilerin bu
gün hiçbir tebliği neşredil

nıemiştir. Madrid müdafaa 
komitesinin öğleyin neşredi
len tebliği ise şudur: 

Dünkü gün Madrid etra 
fında askeri faaliyet hiçe 
inhisar etmi tir. Kesif bir 
sis her dürlü harekete mii· 
ni olmuştur. Sadece muh
telif hatlarda top ve tüfenk 
ateşi taati edilmiştir. Bir 
günlük bu sükunet esnasın· 
da asilerin saflarından ka
çarak Cumhu riyet ordusuna 
iltihak edenlerin sayısı daha 
ziyade artmıştır. 

Aleva cephesinde hükü
nıet kuvvetleri Mazerena is
tikametinde ilerilemişler ve 
bir çok mevkileri işgal et · :rı.,..~~~~ 
nıişlerdir. Asiler birçok mit-

ralyözler ve mühimmat bı- ~I~~;=~~ 
takmışlardır. ~ ~~~'4 • ..:t~~~~"rlMZ"~~+...:ı~~~k-'_.,,.•'C~ 

Asturya cephesinde Rayş· C;i-~:o..a.ıJ.1C~=nMftl~~:;.i: 
ver (Alman) ordusu bir derece 
faaliyet gösterdi. Fakat kendi 
vatanlarını yeniden feth için 
Çarpışan madenci taburlarının 

Vaziyetinde hiçbir tebeddül 
Yoktur. Bu cephede harekatı 
arbk Almanlarm idare ettiği 
Ve Albay Arandanm ikinci 
safta kaldığı anfaşılmıştar. 

Salamangadan alınan haber· 
Iere göre asi başkumandanlığı 
kumanda heyetinde birçok de
ğişiklikler yapmış, lspanyol za
bitlerin yerine Almanları ika-

nıe etmiştir. Şim l cephe· 
sinde hükümet tayyareleri faa
liyet göstermişler ve Sal mango 
garını da bombardıman etmiş
lerdir. Diğer cephelerde birşey 
Yoktur. 

Londra, 19 (Ô.R) - lspan
Yol meselesinin diplomasi saf· 
hası pek nezaket kesbetmiş
tir. 11 Daily Telegraph ,, ga· 
Zetesinin hususi muhabirinin 
bildirdiğine göre, ispanyaya 
Yeniden (6500) Alman askeri 
çıkarılmıstır. 0 Daily Telegra· 
Ph ,, ga~etesinin Edenin fikir
lerine tercüman olduğu hatır· 
lanırsa , lngiliz hükilmetinin 
ispanyaya ecnebi 11 Gönüllille· 

ispanya ltaıbuun oıtara koyduğu bir / ctayi 11iimwıesi 
rıom " akın etmesinden ne 
kadar endişe duyduğu anlaşı· 
lrr. Londra bu tehlükeyi kar
şılayacak tedbirlerin :zaferini 
temin etmeğe her va ıt iJe 
çalışacaklar. Fransa da ayni 
fikirdedir. 
FRANSANIN YARDIMI iÇiN 

Paris, 19 (Ô.R) - Fransız 
sağ cenah gazetelerinden 
"Echo de Pariı" Fraosanıo 
ispanyada general Frankoya 
yardım etmesi lehinde bir be· 
yanname neşretmiştir. Bu mü· 
nasebetle "Depeche de Tou
louse,, gazetesi şunl•rı yazıyor: 

Fransa cumhuriyetçi gazete
leri sözde milliyetçı • Franko 

gibi milliyetçi - o!an mahafilin 

hareketini çok iyi tenvir eden 

bu hadiseyi layık olduğu 
gibi karşılamışlardır. Sağlar 

ademi müdaba'e siyasetini, 
Frankonun işine yarıyacağun 

umdukları için, iptida kabul 
etmişlerdi. Çünkü el altından 
Almanya ve lta1ya asilere yar
dım ediyorlardı. Neşredilen bu 

beyanname F ransada ve hariç

te fena tesirler yapacak, Fran
sada müdahale tarafdarları .......... 

Yugoslav hükümeti, Türk gazete
ci;erine nişanlar v~rdi 

Belgrad, 19 (Yeni Asır) - Geçenlerde Yugoslavyayı ziyaret 

eden Türk gazetecilerine Kral ikinci Piyer namına Yugoslav 

nişanları verifmiştir. Cumhuriyet gazetesi sahibi Yunus Nadi, 

Ulus gazetesi başmuharriri Falih Rıfkı Atay, Son Posta tahrir 

erkanından Ercüment Ekrem Talu, Akşam gazetesi sahiplerin

den Kazım Şinasi, Kurun gazetesi başmuharriri Asım Us ve Tan 
gazetesi başmuharriri Ahmet Emin Yalman' a üçüncü rütbeden 
nişan verilmi tir. Türkiye matbuat umum müdürü Vedat Nedim 
Türe'ye de nişan verilmiştir. 

siz bilirsiniz ? Kütahya muta
sarrıfı sizden ferman bekliyor. 

Demişti. Vezir Sofu Mehmet 
paşa bu Anadoludan gelen 
haberciye cevap vermeden 
kapı uşağı içeri girdi: 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 64 - Saraydan nd m geldi! 
Dedi ve içeriye sarayın ıç 

oğlaniarından birisi girdi. lç 
oğlan p ya ilerleyip: 

- Siz bilirsiniz. ' 
- Benim bildiğim 

çık dışarı! 
budur, 

. . . 

Bu isya ııın arkasından saray· 
dan haber gelmişti: 

- Ve:ziriazamımız bizim mas· 
:tafırnıza mukayyet olmıyor! illi 
Sarayın ihtiyacını temin etmek 
1aı:ımdu; vazifesi; bununla mu
~ayyct olmaktır. Bugün bin 

ese akçe göndersin! 
Sofu Mehmet pa a bu emri 

•lınca deliye döndü. 

- Be yahu! Ben isyanı mı 
bastırayım, saraya para mı 
töndcreyim, Giridin hali acaip, 
0na mı imdat edevim, bu ihti-

yarlakta haogi birisini yaparım? 
Diye kendi kendine söylenip 

elini iki yanlarına çarparken, 
oda uşağı girmiş: 

- Paşam! Sizi görmek isti
yorlar. 

Diye, Anadoludan geJen bir 
haberciyi içeri sokmuştu. Ge
len haberci, ,paşanın önünde 
elpençe divan durup eğilerek 
bir mektup vermiş ve : 

- Katırcıoğlu Afyon Kara
hisarile, Kütahya, Sandıklı ha
valisini arkadaşı Haydaroğlile 
elbirlik haraca kesti, tutmadık
ları, öldürmedikleri adamlar 
kalmıyor, ağalar, mutasarrıflar 
ellerinde can çekişiyorlar. Beni 
imdat haberine gönderdiler, 

- Köseı;p sultanın •elamı 
var. Kapah çarşıda Mahmut 
efendinin bir düşmanı varmış, 
onu bulup mahna mülkünü ala
rak saraya göndermenizi em
rediyor. 

- Kimmiş bu? 
- İsmini söylemedi?. Siz 

bulacaksanız!. 
- Allah ! Allah ! Nasıl bu· 

lunur? O adam ? 
- Orasını bilmem, sonra 

Mahmut için kakmalı bir cep 
saati, samurdan beş on kürk 
tedarik edilmesini ferman et· 
tiler .. Hemen bunlar.ın saraya 
gelmesi liiıımmıı f 

Sofu pa~a neredeyse aklınt 

müfritlerin kaynaşmasını arta 
, raca ktar. 

Sağ cenahm beyannamesi 
t am ispanyadan dönen lngiJiz 
mebuslarmın rapoı lariyle cı yni 
znmana tesadüf ediyor. Bu 
raporna Madridin s' stenı da
hilinde tahribi faciası kayde
dilmekte ve dahili harp vahşet
leri insanlığın vicdam önüne 

serHmektcdir. Öyle nnlaşılıyor 
ki bazı devletler yeni harp 
silahlarını tecrübe sahası ola
rak zaval'ı ispanyayı seçmiş

- ferdir. 
Poris, 19 (Ö.R) Bn. T abouisin 

"Petit Marseilles,, gazetesinde 
verdiği haberlere göre lngil

. tere ademi müdahale siyasetini 
1 müessir kılmak teşebbüsünü 

son haddine k adar i lerletmek 
azmindedir. Düne k adar bu 
teşebbüsün güçlüklerini ile ri 
süren mnhafilde hava değiş

miştir. Bunun sebebi ispanya· 
daki muharip tarafla rın gös
terdikleri yorgunluk, ltalyanın 
a demi müdahaleye muhalefeti 
olmadığı hakkındaki teminatı 
ve Almanyadaki ekonomik 
müşkülat emareleridir. Bu 
sebeple lngiltere ademi mü· 
dahale tatbikahm kontrol t e
şebbüsünü, 700 milyona da 
mal o'sa, neticelendirmek az
mindedir. 

P ris, 19 (Ö.R)- "Liberte,, 
gazetesine göre Edenin Brad-
ford nutkunda - ispanya da
hili harbmın neticesi ne olur
sa olsun • ispanyanın arazi 
tamamiyetini logilterenin koru· 
mak azminde olduğunu söyleme
si derin bir tesir yapmıştır. Bu 
beyanat şimdi Atlantik deni
zindeki Kanarya adalarına , ls-
panyol Fasının bir kıs1m ~ahi
line ve Galis sahiline filen ha
kim olan Almanya kadar Ba
Jear adalarında yerleşmiş olan 
ltalyaya ve lspanyol şark sa
hillerinin sevkulceyş noktala
rını kontrolü altıoda t utan 
Rusyaya da şamiıdir. 

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

Kiralık hane 
Doktor Mustafa Enver cad· 

desinin denize nazır bir ye rin-
de beş oda ve asri konforu 
havi bir ev kiralıktır. Talip!e-
rin hergün saat ona1tıdan on 
ekize kadar Yeni Asır idare

hanesine müracaatleri. 
2-5 s. 4-5 

kaçıracaktı. Saraydan gelen 
uşaklara: 

- Peki! Olur ! Selam söy
leyin ... 

Diye delicesine el oğuşturup 
onlau ba~mdan savdıktan son· 
ra Anadoludan haber getiren 
haberciye döndü : 

- E? Daha! Ne olmuş, ne 
oluyor?. 

Dedi. 
- Paşam Afyon Karahisar 

tarafları kan ağlıyor, yollardan 
karvan uçurtmıyurlar. 

- Bu yalandır. Söyle ba
ka1ım. 

- nen bildiklerimi söylü
yorum paşam! Biz bir gün Kü
tahya yakınında bir köye tah· 
sil için gi tmiştik, daha köye 
girmeden, köyü Katırcıoğlu 
ile Haydaroğlunun bastağmı, 
bizden önce giden arkadaşla
rımızı bağlıyarak dağa götür
düklerini duyduk, ters yüzüne 
geri döndük, girmedik. 

i - Kim bilir ne sebep vardı! 
J Her ne ise sen bu~ün bekle, 

Sahife & 

zn 
•• 

Portekizin Almanyaya müstemleke 
vereceği şayiası tekz ·p edildi 

~~~~~--..... ·-~·----~~~~~ 
Parİs, 19 (Ö.R) - A lman· 

yanın müstemleke metalibi 
hakkında ekonomi nazırı dok
tor Schacht tarafından b ir A mc-

Oetlflal Oömzg-
rikan mecmuasında yazılan ma
kale münasebetile "f igaro ,, 
diyor ki: Almanya 1914 de 
bütün ekonomik piyasalardaki 
hakimiyeti ile iktifa edemedi. 
Arazi fütuhatı hevesine düştü. 
Üç senedcnberi ayni mevkie 
gelmiştir. Rusyay ı arazi tama-
miyeti itibarile tehdid ederek 
kend:sine düşman l<esmiştir. 
Bu rekabet birgün Avrupayı 
ateşe sokmak istidadındadır. 
Üçüncü Reich arazi tehdidinde 
bulunmak ııın sadece ekono-
mik inkişaf emellerini Rusyaya 
çevirmekle iktifa etseydi her· 
kes Şarkta onu serbest bıra
k1r ve Avrupada sulh içinde 
yaşardı. 

Lizbon, 19 (A.A> - Porte· 
kizin A lmanyaya müstemleke· 
ler devredeceği şeklinde orta
ya çıkmış olan şayiadan bah
sed en D:ario D e Usboo gaze· 
lesi şöyle diyor: 

Ne mevcudiyetimizi, ne de 
ırkımızın gururunu müzayedeye 
çıkarmak adetimiz değildir. 

Bu gazete iliive edjyor: 
Bu ~.ayia hiçbir kimsenin 

zerre kadar ehemmiyet verme
diğı bir şnyiadır. 

Berlin, 19 ( A.A ) - Dövıı 

vaziyeti do'ayı iyle çılrnn!an 
yeni bir kararname hudut mın

takalarmm yapılmalda olan 
döv:z muamelelerin' yeni bir 
takım tnhdıdnt koymaktadır. 
Hudut ınıntakalarmda oturan
lar yahancı mem!ekete geçtik· 

leri zaman şimdiye kadar ufa~ 
para ola rak günde on mark 

götürebilirlerken bugünden iti· 
haren yalntz üç mark götüre-

bilecek terdir. Bu husus..ın tanı 

surette tntbik olunabilmesi için 

ayrıca döviz pasaportları ihdas 
olunmuştur. 

1-2-1937 tarihinden itibare 
h udut mıl}takalarmda oturu p 

yabancı memleketin hudutlan 
içinde ça lışan ve ecnebi dövizi 
ile aylığını al an A lmanlar ka-

zançlarının 3/2-sini A lman milli 
bankasına yatırmak mecburİ)'e· 

tindedirler. 
Hudut mıntakalarında çalışan 

ve aylıklaram maı k olarak a tan 
yabancılar da şimdiye kad r 
azami ayda 300 mark değişti

rebilir iken bundan böyle an· 
c'lk 200 mark değiştirebilecek· 
lerdir. 

Balkan banka müdürleri 

na a na alı ta
ildiler rafından ka e 

A tina, 19 (Yeni Asır) - Türkiye, Romanya , Yugoslavya ve 
Y unauistan ihraç bankaları "Devlet bankası ., müdürleri dünkü 
toplantılarında iktısadi münasebetlerin daha ziyade in~ işafı için 
a lrnması laıım gelen tedbirler üzerinde uzun görüşmeıerde bu
lundular. Bulgar ve Arnavut ihrnç bankaları mtidürlcri de dün 
akşam Atinaya geJdı ler. 

Banka müdürleri kral tarafından kabul edilditer. Gazeteler, 
Balkan devlet leri arasmda ilctısadi ve mali sahada bir teşriki 
mesainin büyük faydalarını tebarüz ett:ren ynzı lar yazmaktadırlar. 

Yunan milli bankası müdürünün dün g ceki ziyafetinden sonra 
Türkiye Merkez bankası umum müdürü Atinadan ayrıldı. 

bakalım bizim halledeceğimiz 
mesaildcn ise düşünür, size 
haber veririz, değilse huzura 
kadar varıp ferman alırıı. 

Deyip elçiyi yanından ayırdı. 
Paşa .iki ellerini baııoa ve-

rerek koyu koyu bir iki saat 
düşiindükten sonra kalktı, sa· 
raya gitti. 

Canım paşa, bu kadar 
şeyi düşünemiyecek ne vardı. 
Biıim huzurumuza gelip bu 
cüz' i maslahatı meşveret ede-
ceğine kendi iradenle halleder, 
bizi üzmezdin. Fakat bize ak· 
setmiştir. Ka : . :-cıoğlu haindir. 
Ondan ötürü, Kütahya sancağı 
mutasarrıfımız Vezir Cafer pa
şaya bir ferman yaz! 

- Küçük çavuş paşaya mı? 
- Beli ! paşamız emrinde 

ue kadar asker varsa berabe-
rine alıp bu fitneyi izale eyle-
sın •• 

- Katırcı oğlunun diri veya 
ölü derdest edilmesi hususunu 
da ferman ediyor musunuı? 

- Orasında şüphe yok ki 
han·en veya meyyiten derdest
leri fermanım1Zdır. 

Bu görüşmeler gülünç bir 
komedi sahnesinden daha gü
lünçtü, zira veziriazam Sofu 
Mehmet pa a saraya girmiş, 
taht odasında huıura kabul 
edilmiş, fakat tabtın üstün
de yedi yaşındaki dördün
cü Mehmet elinde o za
mana mahsus yapmacık bir at 
oyuncağı mintanının üstüne al
mlş, di2ginini çekerek oyna
dığı atla tahta kösülmüş, ba
caklarını uzatmış oturuyor, 
tahtm da arkasındaki perde: 
den fermanlar veriliyordu. Ve
zir ayakta ve çocuğun kar ı· 
smda e lpençe divanda emirleri 
telakki ediyordu. 

En sonunda p erdenin ark -
sından bir ses geldi, Köse 
sultan: 

- Öyle değil mi, öyle de
ğil mi Mebmcdim? Dedi, 

- 01111 ı •ar -
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Y ı ızların garip tarafı 
C. Colbert kendi çirkinliğine ve 
fotojenik olrr1adığına kanidir ••. 

Lupe Velez on üç rakamındankor
l<ar .. Nancy Carol bisiklete 
J.'>inmeğe yemin etmiştir 

LUPE VELEZ DOLORES Df.L RIO 
Jeaoette Mac Donald ve Gene bu kadar kıymet verilmesine J işi asla yapamıyacağını, çünkü 
Ra_,..mond bir müddettenberi hayret ettiğini söylemekten bisiklete binmeğe yem;nJi oldu-
nlşanhdırlar. Emirlerine amade çekinmez .• Bir kadının bilhassa ğunu rejisöre söylemiş ve 
beş tane hususi otomobilJeri büyük bir sinema yı :dızmm Nancy'nin bu saf sözii rej1~örön 

olduğu halde, Hollivud sokak- güzellik veya çirkinlik husu- çok hoşuna gittiği için, filmin o 
larında ikisini de ekseriya bir sunda bu şekilde mütevazi söz- kısmını başka bir şekJe sok-
taksiye binmiş olarak görmek Jer söylemesi cidden çok garip muştur. 
kabildır. değil mi ? LUPE VELEZ 13 TEN 
CLAUDETTE'İN TEVAZUÜ BiSiKLETE BİNMIYEN KORKAR 
C1audette Colbert günün en YlLDIZ Lupe Velez 13 rakanımdan 

meşhur yıldızJan arasındarlır. Nancy Carrol bundan birkaç çok korkar.Bu yüzden üzerinde 
Onun santab ve güzelliğini sene evvel bis ikletten düşmüş 13 numara bulunan hiçbir ve· 
takdir etmemek lrnbil değildir. ve başı yarılmıştı. GünJerce saiti nakliyeye binmediği gibi, 
Fakat bütün bunlara rağmen yatakta kalan Nancy bir daha 13 numaralı btr odaya da kat'-
CJaudette fırsat buldukça ken- bisiklete binmiyeceğine dair iyyen ayak basmaz. Hatta bir 
disinin kat'iyyen giizel bir l<a- büyük bir yemin etti. Son çe- rivayete göre, odasma ~udığı 
dın olmadığım ve yıldız olabi- virdiği filmin bir sahnesinde takvimde ne kadar onüçüocil 
lecek bir tipe malik bulunma· Nancy'nin bisiklete binmesi icap gün varsa hepsini evvelce top· 
dığmı iddia eder ve kendisine ediyordu. Faka~ genç kız bu tan yartar atarmış ... 
········••ı•••······················································································································ 

Bu yılan yeni filimleri -
Muhteşem avdet en 
masraflı filimdir 

Myma Loy ve Vılüanı Po v ııe/ 
.. Busene Amerikada çevrilen .zuu ölen bir adamın yıllardan 

fılı!111er arasında ençok masraf sonra tekrar dirildiği zaman 
edılerek meydana getirilen dünyanın ve insaniarm değişen 
eser . '' ~uhteşem avdet ., tir. vaziyetleri karşısında hayretten 
Bu fılmın perdede ancak bir hayrete düşerek nasıl delirdi-
kaç saniye devam edecek olan ğini göstermektedir. 
bir sahnesine yüzbin dolar sar- SALEMIM KARiSi 
fedilmiştir. Oynıyanlar Ann Claudelte Colbert ile Fred 
D_avark, Preston. Foster, Jho~ Mac Murray tarafından büyük 
Bıll, ve .. daha bırçok kıymeth bir muvaffakıyetle çevrilen 
san ~tkarlardır. (SaJemin Karısı) ismindeki ta• 
iKi DEFA YAŞAYAN ADAM ribi filim, Amerikada ümidin 

RaJph Bellamy ve Marian fevkinde bir ragbet görmüştür. 
Marslı (iki defa yaşayan adam) Fılimde Claudette Colberli yep· 
isminde çok enteresan bir fılim yeni ve bambaşka bir kız ola-
çevirmeklt!dirler. Filmin mev· rak görüyoruz. 

Bir çocuk 
yaralandı 

Ahmet oğlu z~ki idaresin

deki tütün yüklü çift yük ara

basını Gazi bulvarında yoldan 

geçen Raşit oglu Abdülkerim 
admdaki altı yaşında çocuğa 

çarphrmış ve yaralanmasına 

sebebiyet vermiştir. Arabanın 
' arka tekurleği çocuğun üzerin· 

den geçmiş ve çocuk başı ile 

vücudunun diğ•!r bazı yerle:.. 

rinden ya.ralanmışbr. Arabacı 

Zeki yakalanmıştır. Çocuk has
tahaneye kaldmlmıştar. 

-·····-" Zabıta haberleri: 
MWN 

Yangın 

Halkapmarda Türk Limitet 

şirketinin pirina fabrikasında 

2 numaralı kazana konulan is· 

pirtodan basıl olan buharın ha

rice taşması ile ateş zuhur et~ 

miş ise de büyümesine meydaa 
verilmeden söndürüJmüşUir. 

Yaralanma 
KeçeciJerde Osmaniye cad

desinde Mehmet oğlu Emin 
idaresinde bulunan 12 sayılı 

kamyonunu Mehmet oğlu Hü
seyine çarptırarak yaralanma

sına sebebiyet verdiğinden 
yakalanmışbr. 

.... ~o KAnunuevveı 1~~ 

Nasıl yıldız olmuşlar? 
Jimmy Dunn~ün geçirdiği kaza 

Gene Raymondu yıldız yapmıştır 
Filim kumpanyası direktörü hayatını kurtaran 
izci çocuğa minnetdarlık borcunu nasıl ödedi? 

Sinema yıldızlarınm çoğu bir 
tesadüf eseri olarak beyaz per· 
deye çıkmışlardır. Her birinin 
sinema yıldızı oluncaya kadar 
başından g arip ve oldukça en
teresan vak'alar geçmiştir. Ba .. 
zan ufak bir tesadüf insana 
neter bahşetmez. 

Geçen sayılarda yazdığımız 
Myriame Hopkios'in garip bir 
tesadüf netice11i olarak yıldız 
oluşu buna güzel bir misal teş
kil ettiği gibi, şimdi anlataca
ğnnız vak'a da Gene Raymon .. 
dm başından geçmiştir ve 
onun bu mertebeye yükselme· 
sine vesile olmuştur. 

Bundan uzun müddet evvel, 
büyük bir filim kumpanyasmın 
direktörü o]an J immy Dunn bir 
otomobil gezintisine çıkmıştı. 

IJJinois'e g iden yol üzerinde 
nası]sa otomobil devrildi ve 
J immy Dunn otomobilin altında 
kaldı. Bu sırada oradan veles
pidi iJe geçmekte olan genç 
bir çocuk bu vaziyeti görünce 
derhal zavalh fe!aketzedenin 
yard1mına koştu. Onu güçlükle 
ma~dnenin altından çıaardı. 

Jimmy Dunn'un her tarafın
dan kan akıyordu ve hayah 
tehlükede idi. Genç çocuk teb
lükeyi sezdi. Fakat civarda ne 
bir ev ve ne de telefon ede .. 
cek bir yer vardı. Hemen ve .. 
lespid ne athyarak en yakın 

kasabaya koştu ve bir sıhhiye Amenka sınemacılı!!ımn etı kudretli dan.sözü Eleanon Povvcl 

borcum ve bir vazifemdi. 
Aradan yıllar geçti. Bir gtill 

J immy Dunn'e fakir bir deli
kanlının kendisini görmek iste'" 
diğini haber verdiler. Hergüıı 
böyle bir çolt kimselerin ken .. 
disini rahatsız ettiğini bile?, 
filim kumpanyası direktörü 
delikanhyı savma'arını rica etti. 
Fakat akşam üzeri yolda kat'" 
şısma yine aynı delikanlı çıktl 
ve: 

- Beni kabul etmek iste" 
mediniz, dedi. Ben kimim bİ" 
liyor musunuz 1 

- Hayır .• 
. - Biraz gözlerime bakıoıl 
ve hatıralarınızı yok!aymız .• 

Jimmy bir müddet düşü~" 
ceye daldı ve nihayet bu deh" 
kanlının bir vakitler hayatıPI 
kurtaran çocuk olduğun1.1 ha .. 
tırladı: 

Fakir delikanlı sözlerine de" 
vam ederek: 

- Annem babam öldü. Ha
yatta yersi'l yurdsuz ve yaloı~ 
kaldım.. Dedi. 

Nankör bir adam olmıyaP 
direktör, bu vaziyet karşısında 
çok müteessir oldu ve bayatını 
kurtaran bu delikanhyı derhal 
kendine evlat edinerek be• 
yaz perdeye çıkardı. ZateP 
bu san'ata istidadı olaP 

Carol Lomhotdın son bir resmi delikanlı az bir zaman içinde 
otomobili .. agv ırd1. Jimmy has- S a l t kk'" d v • • ~ an nası eşe ur e ecegımı büyük muvaffakıyetler göste: 
taneye kaldm!arak tedavi altına biJemiyorum. Eğer bir gün ha- rerek yıldızhğa kadar yükseJdı 
almdıgv ı zaman doktorlar ona şı d da kal b · H ı· d ti l ld .. n ar ırsa enı o ıvo - ve yı arca evve yapmış o U 

eğer bir çeyrek daha geç ka· da ara bul. Dedi ve bin dolar- ğu insanhk vazifesinin mükA .. 
lınmış olsaydı ölüm muhakkaktı lık biır çek yazmak istedi. fa.. fatını kazanmış oldu. 
dediler. Bunun iizerine direk· kat ı· zamand b' · · t ı b ı · L· d:•f ayn a ır ızcı eş- şte öy e garıp aır tesa .. 
törün gözleri yaşardı ve baya· kilabna da mensup olan faziletli neticesi sinema yıldızı olan ~e 
tım kurtaran kahraman çocu- çocuk parayı reddederek: bugün kendisini seve se\'e 
ğu alnından öperek: - Teşekki'.c ederim, diye seyrettiğimiz Gene Raymoııd 

- Hayatımı saoa borçluyum. cevap verdi. Bu benim bir bu delikanlıdır. ,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Mehmet AH ı , __ CT • ••qıgı 1 ,. •• •• 

Vukubulan davet üzerine D HAKJKJ EKQNQMJ' 
şehrimiz ticaret odası umumi 
katibi ve fuar komitesi komi
seri Mehmet Ali yarın Anka
raya gid~cektir. 

Bir hidlse 
Keçecilerde F evzipaşa bul

varında Arap Nuri adında biri 
seyyar koltukçu Mustafa oğlu 
Rizayı bıçakla yarahyarak kaç
mışlar. Nuri zabıtaca aranmak
tadır. 

Her günün istifadesine 
Rahatlık ve temizliği " HEIDENIA ,, mazot mutbak ocak

ları sayesinde ilave edebilirsiniz 
Kokusuz, gürültüsüz, dumansız temiz malvı alev 

Sarfiyat tutarı pek azd,r 

D 
................................... . 

jğer bütün mayı mabruhattao aşağıdır 
Türkiyede toptan ve perakende satışı 0 DUNLOP "da yapıl" 
maktadır. Gazi bulvarı Ziraat bankası karşlsmda No. 13 

------- 1-~ (3375) 
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. 
Gençlerimizin muvaffakıyetleri 

Yabancı ülkelerde 
hayranlık uyandırıyor 

J bımir muhteliti oynıyor 

Çek takımına karşı bu 
gün galibiyet bekliyoruz 

1 . Kız enstitüsü arsası 

iDün 27 bin metre karelik 
arsanın tapusu alındı 

·-·-·· 
Türkkuşu gençleri ınotörsüz uçak 
uçuşlarında birinci sınıf yer tutmuşlardır 

Paıaşüt kule$i 

Sofya'da intiıar eden "Mir.. binlerce Tiirk genci açılan tay-
ga:etesinden: yarecilik kurslarına devam et-

Tilrkiye tayyare cemiyeti mektedir. 1936 yılı •onunda 
Türk gençliğini mot6raüz uçak- bu kurslardan 108 genç mezun 
Jarla uçmağa ve paraşütle at- olmuştur. 
lam&ğa alıştırarak gençler ara· Türk kuşunun uçuş sahası 
ıında tayyarecilik Glküsünü or- lnönündr.dir. Cemiyete mensup 

lzmir muhetliti çok kuvvetlidir 
- -Başta1afı bitınci sahifede- 1 Çeklerin kısa paslı oyun şek· 

man Çeki Karlin kalesi için li karşısında böyle bir ekibin 
tehlüke olmuşlar. Çekleri ter- muvaffak olması kuvvetle muh- ı 
Jetmişler ve bazan bir gol far- temeldir. Şu da var ki lzmir, I 
kını temin için dakikalarca koş- yukarıda sayılan takımdan da-
turmuşlardır. ha kuvvetlisini de Çıkarabilir. ı 

F enerbahçe, Gençlerb:rliği O :zaman, uzun paslı bir oyun 
ve Altay Çeki Karline yenili- sistemi tatbikı müşkül olacağı 1

.f 

yor. Buna mukabil Güneş, An· gibi, karşı tarafın oyununu boz-
kara gücü ve Göztepe bera- mak ta müşkülleşir. 
bere kalıyor. Biz, kendi görü- Vaziyet ne olursa olsun, bu 
şümüzle bundan bugün çıkarı- gün lzmir çot·uklarmdan Tür-
lacak takım için bir tecrübe kiye futbolü adına galibiyet 
vesilesi de çıkarabiliriz. bekliyoruz. iyi teşkil edilecek 

Çeki Karlin takımının karşı- bir takımdan bu neticeyi bek· 
sına çıkacak takımın .kabil ol- temek de hakkımızdır. 
doğu kadar sert oyun şekline Bu münasebetle daha bir 
alışkın, uzun paslarla işliyen noktaya temas etmek istiyoruz. 
bir ekip olması lazımdır. l:ımir Çeki Karlin, lzmirin seyrettiği 
muhteliti, bunu Sovyetlere karşı takımların en kuvvetlisidir. Bir, 
tatbik ederek muvaffak ol- iki senede böyle bir fınatın 
muştur. ele geçmiyeceği nazarı itibara 

Eğer Altınordulu oyuncu1ar- alınır.sa halkımızın, bugünkii 
dan da istifade imkanı olursa maça büyük bir raR"bet göste

bugün misafir takımın karşısına 
şöyle bir takım çıkarmak müm
kündür: 

Kalede: Mahmut: 
Miidafi : Zihni, Fethi. 
Muavin: Adil, Hakkı, Nu-

rullah. 
Muhacim : Basri, Sait, Reşat, 

Fuat, Hakkı. 

receği anlaşılır. Bugün stad 
kadınlara ücretsizdir. 

•••• : ıı .. 

Ceza gördüler 
Bayram tatili esnasınde be

lediye tenbihatına aykın hare-
ketlerde bulunan yirmi beı 
arabacı, on iki otobilı toförii 
ve dört taksi şof&rfi belediyece 
cezalandırılmıılardır. 

Maarif Vekaleti lzmir mın
takasında Kız San'at enstitü-

süne gösterilen büyük rağbeti 
nazarı itibara alarak lzmirde 

modern bir enstitü binası in· 
şasını muvafık bulmuştu. Şehir 

meclisi, metre murabbaı 25 

kuruştan hesap edilmek üzere 
enstitüye bir arsa teminini mu· 
vafık bulmuş ve Kültürparka 

giden yol üzerinde 27,000 met
re murabbahk bir arsa satın 
alınmıştır. 

Bir forma]ite noksanı yüzün
den Lu arsanın istimlaki işi 
uzayıp duruyor ve ortaya bir 

vergi meselesi ahhyordu. 
Maarif vekaleti meseleye cid

di bir renk vererek istimlak 
işinin derhal ikmalini istemiş 
ve dün sabah bu muamele 
tamamlanmışbr. Kız enstitüıii 
direktörü, Maarif vekaleti na• 
mına dün istim!ik muamelesini 
imzalamış ve arsaoın tapusuna 
almıştır. 

Keyfiyet dün akşam vekalete 
telgrafla arzedilmiştir. Öğren· 
diğimize göre yeni sene bütçe
sinden ayrılacak tahsisatla der· 
hal inşa işine geçilecektir. Yeni 
enstitü 1200 talebeyi istiap 
edecek şekilde olacaktır. 

iLAN 
Beynelmilel Moris Şinasi hastanesi 

baştabipliğinden: 
Manisada kain Beynelmilel Moris Şinasi hastanesinin cins ve 

mikdarları aşağıda yazılı mahrukat ve tenvirat mevaddına ait 
malzemesile 24 kalemden ibaret olan iaşe maddeleri 23-12-936 

tarihine rastlıyan Çarşamb~ günü saat 10 da Husrevağa mahal
lesindeki Manisa sıhhat müdürlüğü dairesinde müteıekkil komis-

yon tarafından münakasaya konulacağından talipJer•n yüzde 7,SO 
teminab muvakkate ve yüzde 15 teminatı kat'iyelerile birlikte 
mezkür komisyona müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Adı Ton Kilo Gram Teneke 
Maden kömürü (Fin lave zero diz) 50 
Türk antrasiti (Zonguldağın) 10 
Motorin 15 

ganize etmek gayesiyle bun- gençler burada dikkate şayan J Z M j R 
1 dan birbuçuk sene evvel neticeler elde etmişlerdir. Tev-
Gargıl oyl (Dizel makina yağı) 384 
lstupi (Birinci nevi) 85 

"Türkkaıu .. namı altında bir fik Aytan adındaki genç, mo· p k M t T •• k 1 
cemiyet teıkil etmiıtir. Türk· töraliz bir uçakla havada yedi amu ensuca ) ur 1 

Ben:ıin 135 

fu~· ~ 
halesini ..... balmamaktadır. vaffak olmuı ve bu, lnönli nonım ı· r etı• 

1 - 7-15-20 1368 (2284) kuşu kendi faa&,etiaia ilk mer- saat 35 dakika kalmağa mu- A • ş k 
TiirkkUf11 teean. ettiği za- sahasında çalışan genç tayya-

man gençlere iki Tlirk pilotu reciler arasında derin bir re- Şirketin Merkez ve Fal>rikası: lzmirde Halkapınardadır. Devlet DemİryolJarından: 
J·ıe !I_! Rus mn.tah•••ııı mual- '- bet hiss· dı br Bo-y Yerll Pamuıundan At, Tayyare, Köpekba,, 

, 

uu u -- ,aa 1 uyan rmıt • • Dejtlrmen, Baylk va Leflak markalannı havi hercevi 1 inci iı'etme m .. takasıoda Haydarpaşa • Ankara battı üze-
lim olarak tayin edilmiı bala · lelikle ona Ferit Orbay takip v - L - t b · · aJ ı k 1 etmiı ve bu ~nç havada do· ~ ezı un ey eme te olup ma ları Avıupanın ayni tip rinde aıağıda me•kii, mikdan muhammen bedeli vo teslim 
nuyordu. Bunlann elinde 24 6- menıucatına faiktir. müddeti, muvakkat teminatı yazılı 3 mahalde balast ibıar ve 
motörsüz uçak vardı. Bu yüz- kuz saat 49 dakika kalmışbr. Telefon No. 2211 v~ 3067 
den 1935 yıla zarfında cemi- Bundan sonra Ali Yıldız ha- vagonda veya ocakta teslimi kapalı zarf usulile ay.ı ayrı eksilt-
yet bütün faaliyetini hükümet vada 18 saat 35 dakika kaı- Telgrat adresi : Bayrak Izmir meye konmuştur. 
merk~zine hasretmit bulunu- mak suretile hakiki rekora 1.. Eksiltme 28-12-1936 pazartesi günü saat 15 de Haydarpaıada 
yordu. Türkkuşu ancak 1936 elde etmiştir. gar binası dahilindeki 1 inci iıletme komisyonunda yapılacaktır. 
iptidalarında faaliyetini geniş- ı. ki ı 2490 J k ·ı 'b ı k 
1 d 1 d B:ylelikle 1936 Nı"ıanında te i erin numara ı arttırma ve e sı tme ve ı a e anunu en irme;i'e bat a ı ve teşek- u 

kül.. "lk k. d k yapılan beynelmı'lel motörsilz mucibince ve ıartnamede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle ve ber unün ı se ız ayın a en-
diıi için gereken bütün mal- uçak uçuşlarına ait bir tedkik it için hizasında yazılı muvakkat teminat makbuzlarile her iki 
aeme ve vesaiti temin etti. neticesinde Türkkuşu gençle- teslim tekline göre fiat teklifini havi zarUarın &zerine hangi 

Cemiyet, milteyaz.i vesaitine rinin birinci sınıf yerlerden bi- mahaldeki balast için olduğu yazılmak suretile eksiltme saatinden 
Hğmen kendi Azalarını yetiş- rine sahip oıduklan görlUür ki, bir saai evci makbuz mukabilinde Haydarpaşada komisyon 
tirmek yolunda yürümekten buna Türkkuşu gençleri bir reisliğine vermiş olmaları ve teklif sahiplerinin de eksiltme giinü 
biran geri durmadı ve alh bak olarak kazanmışlardır. saatinde haztr bulunmaları ve ayrıca izahat almak iıtiyenlerin de 
JCCncİ Sovyet Rusyaya tahsile Bu müsabakalarda Almanya Haydarpaşada yol başm&fettitliğine müracaatları lazımdır. 
gönderdi. havada 36 saat 15 dakika, Şartname ve mukavele projeleri ve genel şartname komisyon-

Ruıyad& tahsil gören ve ih- Macaristan 24 saat 14 dakika, Parkk dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
tiıas sahibi olan bu gençlerin Amerika 21 saat 34 dakika, Kudreti Beher metre mik'ap muhammen bedeli 
avdeti ile Türkkuıu faaliyetini Lehistan 20 saat 13 dakika. vagonda ocakta müddeti muvakkat 
arttırdı ve tetkilibm genitletti. Fransa 19 saat S dakika kal- Mevkii K.L.M. teslim teslim teslim bedeli Mik. teminat 
Böylelikle cemiyet 1936 yılı mış!ardır. Daimon elektrik pilleri dünyada 1anınmıı pillerdir. Daimon Vezirhan 217+000 138Kr. 134 Kr. 6 ay 5520 4000 414 
zarfında lstanbul, lzmir, Bursa. Türk tayyareciliği paraılitle pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. Bozyük 258+000 147 " 143 .. 9 .. 22050 15000 1654 
Adana V.S. yerlerde şubeler atlama işlerinde de gıptaya de· Umum deposu: Sulu han cıvannda 28 - 9 Hüsnü Ôz Polatlı 479+000 138 " 134 " 6 " 6900 5000 517,S 
açh. Bütün bu ıubelerde fimdi ğer bir mevki elde etmiştir. Ôdemisli. 11 - 15 - 20-24 1475 (3339) 
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No: aa Yazan : ADNAN BILOET 
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Semi-Han atına blndlil zaman, ortalltı ardınlatan 
gUne,ın zlrası sönUk kalırdı. Asra ovalarındaki 

çimenler renltlerlnl traybederle rdl 

- Artık tahammül edemi
yeceğim .• Diz akıncılar, herse
ferimizde zaferler kazanıyor, 
ülkeler zaptediyoruz. Öte ta· 
raftan masa baılan konuşma· 
ları, otağı hümayunda geçen 
entrikalar çalışmamızın netice· 
lerini hiçe indiriyor. Prenses 
Tayi'nin müthit bir casus ol
duğu muhakkakhr. 

- Onunla miicadele ede
biliriz •. 

Çin ülkesinin en aehhar ka • 
clmı olan prenses T a-yi, Çin 
sarayını da fena halde ka,ku· 
lanmaya aevkecliyordu. Saray, 

prenses Ta-yı'nin Türkler ara• 
aında kaldığı müddetçe fesat 
çıkarmaktan geri kalmsyacağını 
anlıyor ve onun vücudunun Ol'· 

tadan kaldırılması için tertipler 
kuruyordu. 

Bu suretJe Semi-Han'ın vazi
yeti kuvvetlenmiş oluyordu. 
Acaba Semi-Han, prenses Ta
yi'yi mi kıskanıyordu. Çin ta
rihçileri buna ihtimal vermiyor· 
lar. Semi-Han'ı anlatan Çin 
tarihçileri : 

- .. Semi·Haa, abna bindiği 
zaman günefin ziyan a6atlk 
kahrdı. A ıya ovalarındaki çi· 

menler renklerini kaybeder- dan çok mlihimdir. Hatta bu Bu sırada ç:nli casuslar 
lerdi. O müthiş bir güzeldi." esnada To • Lan han, Çinli ortaya bir ~ayia ela çıkardılar. 
diyorlar. prensesle evli değildi. " Güya Çinli prenses Tayi, An 

To-lan han, prensesin vücu· Çin imparatorunun korkusu suikya isminde bir Türk akm-
dunun ortadan ka ldanlmaıını ciddi idi. Prenaeain füsunkAr cısıyle a~il<adar oluyormuş .. 
iıtiyenlere çok haşin cevaplar gözleriyle To-Lan han'ın gön· Araların<ia gayrı meşru müna· 
veriyordu. Ona bu teklif Çin lünü avlaması pek muhtemeldi. sebet bile varmıf.. 
saraymca resmen yapıldığı Bu endite iledir ki, T o • Lan Bu vaziyet karşısında alika-
zaman To-Lpn Han şu cevabı hanı bu işden vaz geçirmek dar Türk akıncısı fena halde 
vermişti: üzerere Türk hakanına dört müteessir oldu. Bir gün, akıncı 

- Prenses Ta-yi kim ve ne ahu bakışlı kız göndermişti. arkadaı•arının top!andığı bir 
olursa olsun, önce benim için To·Lan han, bu hediyeleri yerde Çinli prenses Tayi'n'.n 
6ç büyük varlıktan bitidir. Al· kabul etmekle beraber Çin yüzür,e tükürdü. 
tımda atım, elimde silahın bu- imparatorundan bir prenses Bu, Türkler ~çin en büyük 
lunduğu mnddetçe prensese istedi ve bununla evleneceğini hakaretti, nihayet Şapolyonun 
el -dokundurmam. · Çüokli o de ilave etti. Ancak bu .sırada zevcesi o!an prenses Tayice 
benim en iyi dakikamın zev· Şapolyo ban'ın oğlu Tuli ban itlaf edildi. Bu hadise TH·Han 
kidir. Onsuz olamam. Prenıe.s da imparatordan bir prenses için bir muvaffakıyet sayıldı. 
benim bütün gizliliklerimi bi- istedi. Ve To-Lan han'ın istıkrap 
lir. Biitün kirlerimi bilir. Böyle imparator bundan istifadeyi hissini tahrik için Tu!i han'a 
olduğu halde, zaaflarımı baş- dOşündü. Ortada kapalı bir Çin sarayından bir prenses 
kasının eline veremem. tuzak vardı. Derhal To • Lan hediye edildi. 

.. No • To - Lan hanın buj han'ın talebi reddedildi ve Tuli Prenses Ani cidden güzel 
sözlerini Döginyi Çin tarihle- han'a bir prenses verileceği bir mahliiktu. Pek zeki, fü· 
rindea aldığını eserinde kay- haber verildi: Ancak Tuli han'a sonlu bir güzelliğe malikti. 
dediyor. Bu ceyap T&rlrün dai· bir de 1Art koıulmuttu. Pren• Uçan kutlar bile ona itıktılar. 
ma eşine ıonsuz bir kıymet · ses Ta'yiyi itllf ettirmesi şar- Tuli han, prensesi almak nzere 
vercliiini giisjermesi bakımın· tiyle ta!ebi yerine sretirilecekti. bir kevetini imparatorun nez· 

dine gönderdi. Prense! tam 
bir haftada Tuli Hanın nez· 
dine getirildi. Daha o gece 
evlenme merasimleri yapıldı. 

Bu, büyük bir hadise idi. 
To-Lan han, Çin imparatoru
nun bu hareketine fena halde 
hiddetlenmişti. O, Çinli bir 
kadınJa evlenme imkanını kay
betmekten ziyade aldAhlmasına 
kır.mışh. Evlenme haberini alın· 
ca derhal akıncı kumandan'a
rını nezdine ça~udı. Yüksek 
bir harp meclisi kuruldu. Vazi· 
yet görüşüldü. Her akıncı ku
mandanı fikirlerini ortaya attı. 
Söz Semi-Han'a geldiği zaman 
herkes derin bir sükünet içinde 
onu din!emeğe hazarJandılar. 

Semi-Han, hürmet manasına 

gelen bir tarzda ayağa kalkh: 
- Hakanım, dedi. Biz arbk 

istirkip hiHiyle kardeş kanı 

dökmekten bıktık. Bize fethe
dilecek illke, eğdirilecek bat 
gösterin. Biı bir kadın içia 
harp etmeyiz. Hatti atlanma• 

- Devam. td«tll · 
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Sinir He~imi 

DOKTOR 
ABDÜLKADİR~ 
TAŞTAN ~ 

MERKEZ hastanesi ~ 
asabiye mütahassısı ~ 

~ Hergün ikiden sonra basta- ~ , ~ 
larmı kabule başlamıştır. N 

~ Muayenehane: ikinci Beyler ~ 
sokağı, şerbetçinin karşısın- ~ 
da No. 81 Telefon: 3315 t-.; 

(2196) 
U717.L/7.LZZ/ZXZ//././LZLLZlW:/..):) 

Salihli asliye hukuk hakim
liğinden : 

Salihli posta ve telgraf ida
resiyle fzmir posta seyyar me· 
murlarından Istanbul Küçük 
Ayasofya Hamam sokak No. 
42 hanede Kemahlı Mehmet 
oğlu Halil Rifat hakkında 830 
lira 50 kuru'3 alacak davasının 
bozma üzerine yapılmakta olan 
muhakemesinde: 

Dava edilenin namına gön
derilen davetiyenin mezkur 
ikametgah' terkederek halen 
bulunduğu yerin meçhul olduğu 
meşruhatiyle t~bliğsiz geri çev
rilmesi üzerine davetiyenin ila· 
nen tebliğine karar verilmiş 
ve mahkeme 31-Xll-936 per
şembe saat 14 e bırakılmış 

olt.luğu davetiye makamma ka
im olmak üzere ilanen tebliğ 
olunur. 1518 (3370) 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

Salihli Sulh hukuk hakimli· 
ğinden: 

Tereke: 9 
· SaJihHnin Durasılh köyünden 
Davaslı oğullarından Raşidin 
vefatiyle terekesinin tahriri ih
bar edilmekle yazılmış oldu
ğundan müteveffa Raşitte ala
cağı olanlarla buna borçlu bu
lunanların subut vesikaları ile 
beraber bir ay içinde Salihli 
sulh hukuk mahkemesine gel· 
meleri ve alacaic ve borçlarını 
yazdırmaları aksi takdirde mi· 
rascıları ne şahsen ve ne de 
terekeye izafeten takip edemi
yecekleri kanun medeninin 561 
ve 569 cu M. gereğince ilan 
olunur. (3376) 

SalihJi Sulh Hukuk Hakim
liğinden: 

Sulh 331 
Salihlinin Kocaç~şme ma

hallesinden Hamza oğlu Meh
met tarafından Eski Cami ma
balJesinden kahveci Ömer ve 
Alaşehirli Mustafa ve SaJib 
oğlu Mehmet ve kuyumcu Ha· 
san ve Çalın Bekilli köyünden 
Ismail oğlu Mehmet ve Osman 
haklarında 1825 kuruş alacak 
davasının yapılmakta olan mu
hakemesinde: 

Dava edilenlerden Çallı Meh
met ile Osmanın ikametgah
ları meçhul olduğundan dave• 
tiyeleri ilanen tebliğ edildiği 

halde gelmediklerinden hak
larında gıyap kararı ittihazına 

ve Salihli asliyeceza mahke
mesinde do'aodırıcılıktan mah-
kfımiyetlerine dair verilen ka
rar suretinin ceibine ve mu-

hakemenin 28-12-936 tarihine 
saat 15 e bırakılmış olduğun· 
dan bu celseye gelmedikleri 
veya bir kanuni vekil gönder-
medikleri takdirde gıyapların· 
da bitiriJeceği tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilanen teb-
liğ olunur. f 3377) 

-- - - - - --- -- - -- -

Y~ril A81ft ;eo kanunuevvel 1eae 

.... 
Gözlerin mulwfazasıancak iy i 

ve temiz ziya tu>§reden elektrih. 

ampulleri ile llabildir. Bunun 

iç·in çifle ispİra/lı olan 0~r<H;~ 

1001 ampullerini kullaurnı:.t Bu 

suretle yiizd<~ 20 nisbetinde da· · 

luı f azla ay<lmlıh temin etmi§ 

olursunuz. Avize l er içi n 

kull an ınız .. 

RAM•OO 
k 

ampulleri 15, 25, 40, 65, 100, 125 
l'e 150 DekulumeııliJ,tir. 

En lüks ve sa~lam mobilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
ile evlerinizi, yazı hanelerinizi 
kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 

bulabilirsiniz. 1937 modelleri 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca 
mobilye verilir. 

•• , !fi • ti 5 'SW>M:i*Mi 

Bank 
..........•.....•.•••....... :111111:···························· 

Nazilli Basma Fabrikasından 
Fabrikamızda yapıİmakta olan 

montaj ameliyeleri için 
Elektrik,•i (Tevzi~t .toblosu, ku_vyei) 

~ ele~trılcıye ve tenvmye 27 
~2 
20 

Kazancı 

Tenekeci 
(Kazancı, borucu) 

~9 Tesviyeci 
alınacaktır. Mesleklerine ve fabrikada . yapılacak imtihanda 
tebeyyün ede~ek liyakatlerine göre 150-300 kuruş yevmiye 
verilecektir. Istiyenlerjn hüviyet, bonservis vesair evrakı 
ile fabrika direktörlüğüne tahriren veya bizzat müracaatları. 

~w.t••ll.-.12-13-19-20-22 (2332) 

~«e ... 
• 

r ___ "PERLOOENT .,: dlt macununu 

~tercih edcceksinlı, 

'Zira a~ızın bllcOmle- •eraltl sıhhlyesln1 
haiz olan bu macun dişleri çOrilmekten 
'korur, diş etlerini kuvvetlendirir, nefesi 
serlnfeti~ ve insanın gôrOnOf efeşlnl 

.'artırır. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde sıahJmaktadsr. Yalnız toptan sa
tışlar için lı:mirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
telık Net'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

lzmi.~ -.~~~i~arlar başmüdürlüğünden: 
Başmudurlugumuzce Zıngal kırmızı marka birinci cinsten 4X30 

eb'adında 25 metre mikabı sandıklık kereste pazarlıkla alına
caktır. Muh~.m~en bedeli 46 teminatı 172.50 liradır. isteklilerin 
22-12-93.6 gunu saat 15 de başroiidürliliümüzdeki komisyona 
gelmelerı. ~522 (3372) 

GÜNÜN 24 .SAATiNDE HASTA 
w ;çs;MSW& a A a 

~Tzlielili 
~MİT AT OREL ~ 
~ Adres - Beyler Numan ~ 

zade sokağı Ahenk mat- ~ 
:S baası yanında. N 

Numara:23 ~ 
Telefon : 3434 ~ 

~Z7.ZZTLY~V7./Z-..o;)JJ.!Jzzza~ 
SATIŞ ILANI 

IZMIR SULH HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

(1) lzmirin Damlacık cadde
sinde atik ve cedi~ 72 No da 
ve 107 nci adanın 4 nci par
selinde mukayyet fevkani iki 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullamoız 1 

Gripln : Bütün · ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

Gripln : En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını sür
atle dindirir. 

Gripln : Nezle, grip ve ro· 
matizmaya karşı oda ve tahtani motbak ve 

havluyu müştemil h:ıne (2) ve 
Kılcımescit mahallesinin Ab
basağa sokağmda atik 28 - 30 

çok müessirdir. 
·ORiPiN kaşelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz 

ve cedit 28 No. da ada 108 
parsel 68 arsa (3) ve Kılcımes-
cit mahallesinin damlacık so· 
kağmda 43 No. da 108 parsel 
12 de mukayyet hane ve (4) 
damlacık mahallesinin uzunyol 
sokağında 2 - 11 yeni ve 2 - 7 
cedit ve ada 109 ve parsel 14 
de mukayyet yukanda iki oda 
ve taraça ve aşağıda mutbak 
ve bir bakkal dükkanı izalei 
şuyu stıretile satılığa çıkarıl-

mışbr. 931 yılında gazete ile 
yapılan ilan mucibince bunlar-
dan bir sayı ile gösterilen ve 
1300 lira kıymet takdir edilen 
ev son artırmada en ziyade 
pey süren hissedar lsmailin 
ve diğer iki sayıda gösterilen 
ve 597 lira kıymet takdir edilen 
arsa son artarmada en ziyade 
pey • süren hissedar Hüseyin 
Avm ve üç sayıda gösterilen 
ve tamamına 4000 lira kıymet 
takdir kılınan ev keza son 
a~tırmada en ziyade pey süren 
hıssedar Hüseyin Avninin ve 4 
sayıda gösterilen ve tamamına 
3000 lira kıymet takdir ediJen 
dükkanı havi ev son artırmada 
en ziyade pey süren keza Hü
seyin Avninin üzerine ihaleleri 
yapılmış ise de vaki tebliğe 
rağmen ihale bede!lerini ver
mediklerinden dolayı bu kerre 
talebe binaen ve lcra ve iflas 
kanununun 133 üncü madde-
sine tevfikan 15 gün müddetle 

#' ' • • ~ r "'\. .: ~ '• • : "• l>.- ' ',, •"a .~ T \C ..,.. • ' • ; <! 1 • • • ~ ':', ' o, •' 

:·····································································: 
E SIHHAT BALIKYAGI E 

~ Norveçya balıkyağlarmın en halisidir. Şerbet gibi ~ 
: içilir. iki defa süzülmüştür. E . . . . . 
• . Hamdi Nüzhet Çançar ~ . 
• • . . . . 
• . Sıhhat Eczanesi ~ . . . . . . 
~ BAŞDURAK E 
: Büyük Salebçioğlu hanı karşmnda 5 
• • ....................................................................... : 

• 

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇAYI, PA
PATYA'nın yenisi 
geldi. 
ARTİ kumaş bo

yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit ) magaza
smda da bulabilir· . . 
sın ı z. 

Karpit, çivit, a l
kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyaları, 
traş bıçakları , diş 

macunlan, krem, 
podra V.s 

T eJefon 3882 

artırmaya konulduğundan mezkur 
gayri menkullerin 7 - 1 . 937 
Perşembe günü saat on beşte 
lzmir sulh hukuk mahkeme
sinde yapılacak açık arbrma.. • 
lan sonunda en çok pey sü
rene kat'i olarak ihaleleri ya
pılacak ve taliplerin muayyen 
günde kıymetlerinin yüzde 7 
buçuk nisbetiode ' teminat ak· 
çesile daireye müracaatleri Jü
zumu ilin oJupur. 

lzmir Vilayeti Defterdarhğın~an : , 

1.520 (3369) 

l 8· 12-936 tarihinde ibaiesi mukarrer buiunan Ragıp namı 

diğeri Sığlar dalyanında avlanmak hakkının müzayedesi 25-12· 
936 tarihine müsadif cuma gününe bırakılmıştır. Taliplerin mü· 
zayede günü olan 25-12-936 tarihinde saat onbeşte Defterdar
lıkta Olüteşekkil komisyona miiracaatleri ilan olurıur.1523 (3373) 


