
I' • ile. .....- IHRK iKiNCi «SEiie 
~4 • Gazi Bulvarı IZMIR • 44 
lmtiyas aabibi : ŞEVKET B.LGıN 

Bq.uuharrir ve umumi neşrıyat mildürli: 
1 

8 A L 1 .. KANIMUEVVEL ,... ,,-iJ----!!!!!!!!1--9'1:!!!!""'!!!1--aaı,• 
_!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!I~ SOM, !>a J.i.,J.,o., 

• 
1 

Bulgarlstanda ıa,ıat harekeU 
SofJa, 21 (Y eai Aaır) - Bir fafid HAKKI OCAKOGLU 

Devam mUddeU fürkıye ıçmlHarıç çin 
&nelık . . . . . . . 1300 __?§00 
Atlı 1111/ıll • • • • . • 7()() 1300 

TELEFON : 2ee.,. 

- ti; 

Flatl .. e " kuruftur. Cumhuriyetin _Ve Cumhuriyet ~erinin B~, Sabahlan Çd:ar Siyod Gamedir 

hareketi batg6atermiftir. Çaakofun 
1 evi annnde bazı bldiseler olmuı ye 
~ ev polis kordonu albna ahnmışhr. 
' Nümayisçilerdıen birçok kimseler tev· 

kif edilmittir. Yeni hidiselerden kor• 
kuluyor. 

Yeni Aaır matbaaamda buıfmıfbr. 

Paris görüşmeleri iyi safhadadır 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

~I! !!rsat ... -=-FRANSIZLAR DAVA!IZI .ANLAMAGA BAŞLADILAR 

y::::.~~-=::~::·:: röti Jurnal: Türkiyeye karşı anlayışlı olalım. Türkiyeyi hare 
lesini tedkik eyliyen Uluslar k t k d A •11 • d•kk t l l A d• O Soıyeteai konseyi, iki tarafı e e sev e en amı erın n zarı 1 a e a ınması azım, ıy 
dinlemiı, davanın esasına gir· 
•İJerek tAli kararlarla müza
kerab 18 ikinci kioua toplan· 
..... bırakmıfbr. 

Mtbakerelerin cere1an tar· 
&JDdan anlatılan bir hakikat 
Yardır ki o ela alualar soıyete
ainin izaaı ve bu milessesenin 
en samimi dostu olan iki dev• 
letin ihtilifa diişmüt olmasın
dan konseyin derin bir tees· 
dr duydupdur. Bundan dola-
71dır ki iki tarafı yalnız dinle· 
mekle iktifa eylemiı ve nor· 
mal toplanbya kadar Türkiye 
ve Fransanın doğrudan doğ· 
nya bir anlaf'D& elde etmesi 
temenniyabncla bulanmuıtur. 

Konsey mlzakeratının talik 
edilmesinden biz mliteessir 

Diğer taraftan Sancakta facialar yaratmaktan geri kalmıyorlar. Jandarmalar balkı tazyik 
etmekte, eski vergi borçlarını bahane e erek eşyalarını pazarlarda haraç mezat satmaktadır 

lıtaobul 21 (Yeni Amr mahabi· 
rinden) - Sancak'tan ge!en son 
haberler tazyik çenberinin gittikç~ 
daraldığım bildiriyor. Askeri d"v· 
rıyeler raJtladıklan Türklerin tist• 
lerini aramaktadır. 

Buna mukabil Fransız gazete
lerintle Türkiye lehine neşriyat 

başlamıştır. Peti Journıı!e, Sancak 
meselesini inceliyeo bir makale· 
sinde: 

- " Türkiyeye karşı anlayışla 
olalım. Türkiyeyi harekete ıevk
eden Amillerin nazarı dikkate ahn· ot üe bu o.tada • Doktor A1as Cellnrt volunda 

ma11 lazımdır., demektedir. 
Ankara, 21 (Huıust) - Hatay• 

blar cemiyetinin Sancakta yapılan 
mezalimi reıimlerile tesbit eden 
kitabı Tilrkçe • Fransızca • lngi· 
lizce ve Arapça olarak intişar 

etmiıtir. Bu kitap Milletler Cemi· 
yetine de g6nderilmiıtir. 

Ankara 20 (A.A) - Memle· 
ket gazeteleri Sancaktan aldık· 

lan şu yeni haberleri neıredi· 

yorlar: 
- Sonu üçüncü sap/ada -

değiliz. E.aıen bu mUe11eıenin 50,000 kJ.ŞJ• o··ımu••ş 1 o b k 1 
derhal karar alabilecek bir 

~etkide bulanmadığanı biAldi- c bA A . k d .. d iŞ a anı G A l k . . d =:. .~ .. :!.t:::.":!~.n:; enu ı merı a a mu - uya mem e etımız e 
Uydurma bir haber 

bitaraf bir jaaclarma koneti h b ) J Jd Dr. T. R. Arasın 
ılaclerilmai ve meaeleain her İŞ İr ze ze C 0 U Valideleri vefat etti. grip Salgını başgöstermiş 
tirin tesirlerden aak tedkiki Delboa kendisine bsu11 
fınabmn elde edilllleli, meza· y d b f I S V -r limemharetverilmeaiolmuıtur. irmi ye i in nu us u an icenta ıııağJığı diledi Ankarada dairelerin 

Tedldkat ifia ııman ye f.,... h • J k ld Ltaabal, 21 (Yeni Aaır)-
aat bırakmadan kat'I karar Şe n yer e ye SaD 0 U f>ltitleri bakammıs Dr. TeY· edildiği doğru 
iatemeği elbette aklımızdan Nevyork 21 (A-.-A-)--M-e•r•k ... ez_i _-; ... ü111d-hi-ş-ol-duğunu bildiriyor. San fık RDıtD Aralln validele- Dlayanın heryeriade tid· ı 
geçiremezdik. Konsey ihtilafla Amerikadan g~len haberlere Salvador şehri baştanbaşa ha· rinin vefat ettiği teeuirle detli ıoğuklann blk&m ılr· 
mıntakaya bitaraf miiphidler g6re Santarita yanar dağı ge· rap olmuıtur. Enkaz altında lSğrenilmittir. dOğO ıa glinlcrde birçok mem· 
g6ndermeğe !ıarar vermiş, Is- çen gece indifa etmiştir. San can verenlerin sayası binlerce· Paris, 21 (Ô.R)- Tlrkiye leketlerde pek tabii olarak 
Yeç hariciye nazınnı bir rapor Sa vador devleti nufusundan dir. FelAket aabası korkunç Hariciye vekili Dr. Arasan mevsim haıtalıklan başlamııtır. 
bazırlamağa memur eylemiş ve takriben elli bin kişinin 6ldüğ6 bir manzara arzediyor. validelerinin Yefah 1uaberi Bılbaaaa grip, hemen her yerde 
en kuvvetli olarak ve iki tarafa ı6ylenmektedir. Şimdiye kadar Nevyork 21 (Ô.R)...:. Cenubi burada tee11ül'le karıalandı. artmıtbr. 
doğrudan doğruya anlaşma bin ceaet meydana çıkarelauştır. Amerika radyol•nnın verdik· Franıa hllkllmeti, doktor G6ya memleketimizde grip 

•• on gun 
değildir 

tatil 

tavsiye ve temennisinde bu· On binlerce yaralı vardır. Bir· leri haberlere göre dlln San Tevfik RDttll Araı terefine hastabğanın ulgm halinde ol· 
lan _. rok tehir ve kasaba tamamiyle Vicente'de tiddetJi bir zelzele a t · tt'~ b6ttl · ... _ .. __ ,,,,... bu· ,,.;:

1
n .. n. mu., .. ur. ... -.er ıp e 1~· n meraıım· dug" u ve her evde birka• IVllJUl'uuı.... ~·" -~ 

Ş d ·ıı d b·ı· · k" harap olmuıtur. Telgraf ve te• olmuı ve tebri tahrip etmittir. 1 d · k b il d ... mı·..1ır· • unu a ı ve e e ı anz ı w. er en ve reamı a u er en basfta bulunda&nnu bir radyo .,. 
L d k L. lefon m6nakalltı inkıtaa uğra· Enkaz albndan ~oo ceset çıka• f F 1:. • • •• Bu habere -Are Tlrldyenin aonıey e i i tarana ileri sir· S 1 Ş eragat etti. ran11ız uancaye iıtaı•onu jL: aece e••el L-ber •" 

mııbr. uıuzluktan dolayı sari n mıttır. ehrin yalnız saat ,, &1 • ...... .. h•r Jerinde ırip haıtahfl art• 
diğ6 noktai nazarlarda tezi· b k nazın, kendisine baıaaibfl vermin;. 

aıtah lann baıgöstermeainden kuleıi ayakta kalmıı ve saati dil d' .,... mı1-. Ankarada memurlardan 
mizin kuvveti ilk nazarda göze korkulmaktadar. de 9,50 de durmuetur. ilk ıar· e 10 Dün gece Belgrad ndyoıada, yllzde yirmiıi, grip yllzllnden 
•arpmıttar. L Yarın Dr. Aras ıerefine Belgradda ""'kan Vreme gaze· 
w ondra 21 cHusuıl)- Ame· ıınh bu saatte olmuştur. San 1 Delb h 1 b" · ...- dairelere devam edemiyormuş. 

Biz hak ve adalete uyaun 'k d ı h b ı S V 27000 fwı b von °• uıuı ır zıya· teıinin An. karadan aldımnı bil- B 
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b•- 11 a an ge en a er er an· icente nu lu ir ıe· fet verecektir. •. u ıebeple daireler on gOn 
o an tezimizı muaue e ere, ey· Salvador yer ıaraınbıının çok birdi. dirdiği ppheli bir haber ver· - SoRu 4 /Jndj sav/ada _ 

•elmilel prensiplere istinat •••••••••n••••••H••••••••u••••• .. ••u• .... ••••••u••••••• ••••••••••••••••••••••••••"•••••• .. •••H••• ........ n••••••··~··•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• .......... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-• .. .. 
ettirirken Fransa "Ne için Tiir· 
kiye oa d6rt senedenberi bu 
hakkını istememit" ıualini en 
kuvvetli mesnet olarak kul· 
lanm11br. 

Tllrkiye umumi efkln on dlrt 
aeae değil, on dGrt glln bile 
Hatay Tlrklerin n ac11ını kal
binden çıkarmıt değildir. Hll· 
kllmetimiz her fırsatta bu da· 
vaaın arka11nı bırakmamııhr. 
Türkiye ve Fransa hariciyele· 
rindeki dosyalar karaıtırılsa 
Franaız delegesinin ileri siirdü· 
ğl iddianın ne kadar manasız 
ve yers z olduğu göriilecektir. 
Eğer biz on dört eene içinde 
dostluk hislerini rencide edecek 
bir vaziyet yaratmaktan çekin· 
mit; dostça bu davayı hal yolla• 
nm aramış iıek kabahat mi işle· 
miş o:uyoruı.? Nihayet musli
hane tetebbiiıleri Üerletmeğe 
çaJ11mamız Fra...,a taahhüt• 
lerinden ibra eylemek mana· 
aına mı gelir? 

itin bizim cephemizden gö
r&n6fll ıudur: 

Biz Fransa ile barıı yolanda 
elele y&rimek iıtiyorduk ve 
Fransanın d01tlwfana depr 
veri1orduk. Bu doatluk saye• 

- Somı 2 lld ıay/Gda -
lffala•~ <>o--.oaıu 

Kültür bakanı şehrimiıe geliyor Çeki Karlin-lzmir maçı 

Kızılçullu' da bir köy muallim mektebi Hakem karariyle ikişer 
kurulmasına teşebbüs edildi golle berabere kaldık 

Kültürpark civarında inşa edilecek kız enstitüsü ilk devrede güzel oynadık 
2000 talebeyi istiap edecek şekilde yapılacaktır 

t•al mstitü b1Aasuıa modtl itlüuu edilen •· Vuüit,, deki ~Rç !ular enslü/lsll 
KGltDr hakanı Saffet Ankan nevi k6y Oniversitesi yerine edememektedir. Bakanhk kay 

6nftmlizdeki hafta içinde ıeh· kaim olmak llzere bir k6y mwallimi yetiıtirmek için bu 
rimize gelerek lzmir villyetin· muaUim mektebi kurulacakbr. ,.ı ıereken tedbirleri alacakbr. 
de bu yıl kurulacak mektep Ktıltlr bakanlıiımn hazırla· BiR TALIMATNAN.E 
itleriyle mefgUI olacakhr. Ot- dıjı reıml bir iatatistiie g6re HAZIRLANDI 
rendijimize pre ktllttlr bakan· lallea bir milyon iki yllz bin· Kmlçahdaki eaki Ameriku 
hiı eıki Amerikan kolleji bina- elen fazla k&y çocuğa, mektep- kollejine ait binalarda ltmula-
llDI aatm alautbr. Baracla bir lialik Jlalbad• okula dewua - Sou Ouuı ıdıl• -

Çeki l(arUn takum 

Paıar gtlnll ltadyuma zevkli 16p girmek 1arıusu bizde de 
Ye heyecanlı bir maç seyri fır· vardL Nitekim bunu pazar 
ıatım elde ederiz Omıdıyle git• g&nkll ıayımızda arsetmiftik. 
miıtik. Tlrkiyenin hiçbir ıeb· Futbol ajanlığl, G6ztepeli Ye 
rinde yenilmiyen Çek profea• Altayh OJUDculardan iatifade 
yoneUerini bmir çocuklanma ederek, sahaya cidden kunetU 
halda bir salebeai hinde ••t· ·- Sıonıı 6 uu:ı """~ -
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Son fırsat 
•m 

Yine Fransanın elinde 
bulunmaktadır 

- Baştnta/ı b11ınri sahi/ede
sindc Hatay Türklerini de mü
nakaşasu: istiklale kavuştura
cağımıza inamyorduk. 

Bu duyguların teıirile şiddetli 
teşebbüslerden içtinap ettik. 
Muabede!er)e temin edilmiş 

o!an kardeşlerimizin haklannı 
elde edebilmel~ri için bir 
fırsat dütmesini bekledik. 
Vaktaki Fransa, mandası al
tında bulundurduğu Suriyeye 
ve Lübnaoa istiklal vermek za-
manının geldiğine kani olarak 
onlarla bir anlaşma yaptı. Ar
tık Hatay Türklerinin de bu 
meyanda baklannın teslim edi
leceği zamanın geldiğini gö-
rerek bu hakkın teslimini 
istedik. 

Bu kadar sarih ve açık olan 
bir davayı Fransanın anlama· 
dığına inanmak istemiyoruz. Bi
zi en çok müteessir eden nok~ 
ta Suriye dostluğunun Türki
yeye tercih edildiğidir. 

Biz F ransadan dostluğumu
zun şu veya bu mem1eketten 
Ustün tutulmasını da istemiyo
ruz. Ama hayati ehemmiyeti 
haiz davamız üıerinde her iki 
dostluğu haleldar elmiyecek 
bir hal çaresine varmak imkan
larının bulunduğunu hahrlatıyo· 
ruz. 

Hatay Türklerinin hala çek-
mekte bulundukları işkence ve 
ıstıraplar yüreğimizi sızlatıyor. 
Henüz istiklaline kavuşmak 

yoluna girmiş olan komşumuz 
i!e aramuda böyle yürek dağ· 
layıcı bir durumun yaşatılma
sını ne Fransanın ne de Suri
yenin menfaatine uygun bul
mıyoruz. Eğer bizi tatmin eyli-
yecek bir hal çaresi bulunamazsa 
yakın Şark sulhu daimi bir 
tehdit altmda bulundurulacak 
demektir. Bunun mesuliyeti de 
şüphesiz F ransamn omuzlar1Dda 
kalacaktır. 

Aksine olarak Fransa Ha
tay Türkleri için hak ve ada
let mefhumlarına uygun düşen 
istiklali kabul ettiği gün, hem 
Türkiyenin Fransaya karşı bes
lediği sempati ve dostluk his
lerinin yersiz olmadığını ıs-

pat eylemiş ve hem de Suriye 
ile Türkiye arasında eyi kom-
şuluk yolunu açmış olacaktır. 
Henüz ümitler ve fırsatlar kay
bolmamıştır. 

Fransayı hisse kapılmış, değil 
hakikatle karşılaşmış görmek 
isteyoruz. Bu yol, uluslı.r sos
yetesini müşkül bir mevkiden 
kurtaracak, barışı kuvvetlen
diren bir hareket olacaktır. 

:F.l:ak.kı <>cak.oğ1u. 

Mehmet Ali Eten 
Ticaret odası umumi katibi 

Mehmet Ali Eten dün Anka
raya gitmiştir. Ankarada bir 
hafta kadar kalacak ve bazı 
iktısadi ve ticari işler etrafın· 
da vekiletteki alikadarlarla 
temasta bulunacaktır. 

Takas komisyonu 
=rakas komisyonu dün öğle· 

den sonra Ticaret odasıuda 
vali muavini Cavidin başkanlı
ğında toplanmış ve bazı karar
lar almıştır. 

ihracatı 
-

Kontrol işine 
baş:andı 

-Konrolör All Emre 
dUn ı,e ba,ıadı 

lzmir ihracatı koruma kon· 
trolörlüğüne tayin edilen Ali 
Emre Ankaradan şehrimize 
gelmiş ve yeni işine başla· 
mışbr. 

Yakında lktısat Vekaleti 
meyvacıhk mütehassısı doktor 
Bade de şehrimize gelerek 
Ankarada toplanacak olan 
üzümcüler kongresi için bazı 

tetkiklerde bulunacakbr. Ken

disine bu tetkiklerinde Ali 
Emre de yardım edecektir. 

•4d oeçr ••• 

Atlı spor 
Halkevine bağlandı 
Vasıf Çınar bulvarı üzerin

deki geniş arsada tesis edilen 
atlı spor kulübü, parti spor ko
luna devredilmiştir. Ath spor 
da diğer spor şubeleri gibi 
partiye bağh olarak faaliyet 
gösterecektir. Her vatandaş 
bu spor şubesine serbestçe du
vam edebilecek ve talimini 
yapabilecektir. 

•••••••••••••••••••••••• 

Devrim müzesi 
Kültürparkta inşa edilecek 

olan ATATÜRK devrim mü
zesi binasının etrafı belediyece 
çam ağaçları ile teşcir oluna
caktır. Bunun için belediye, 
Ziraat vekaleti ağaç fidanlığın
.dan bin adet büyük Çam ağacı 
istemiştir. . ·-·····-· Vali ve belediye reisi 
tetkikler yapacaklardır 

Vali Fazlı Güleç ile belediye 
reisi Dr. Behçet Uz Perşembe 
günü öğleden sonra Bergama 
ve Dilciliye gidecekler ve Cuma 
günü akşamı döneceklerdir. 

Manisa 
Bağlarında tetkikler 
Ziraat Vekaleti, lzmir ziraat 

müdürlüğüne verdiği bir emirde 
Manisa bağlarında Ödemis 
haşeresi hakkında bazı tetkikat 
icra edilmesini istemiştir. 

Ziraat müdürü Nadir, Mani· 
sa bağlarında tetkikat yapmış 
ve Ödemis başeresile mücadele 
edilmesine ihtiyaç olduğunu 

tespit ederek keyfiyeti bir ra
porla Ziraat Vekaletine bildir
IIiiştir. 

Sulhcezada bir hadise 

Hikimi tehdit eden 
lskinazi mahkiim oldu 

Mahkum, hapishaneye götürülürken 
"Ben konuşmasını bilmedim, diyordu 

Bugün ikinci sulh ceza mah
kemesinde entresan bir dava 
rüyet edildi. Bu dava, iki Mu
sevi ailesi arasında cereyan 
eden mütekabil hakaret da· 
vasıdır, 

Davanın mevzuu.. Matmazel 
Jülyetin adedi onbeş, yirmiye 
baliğ olan mektuplarından iba
rettir. Müddeiumumi!iği, asliye 
mahkemelerini, istintak daire
lerini jşgal eden kocaman bir
de dosyalan vardır. 

Döne, dolaşa.. ikinci sulh 
ceza mahkemesine intikal eden 
bu davayı okuyucul~rımızı ala
kadar eder kanaatiyle takip 
ederek safahatını yaımıştık. 
Davanın yeni safhasını da bil· 
dirmeği mü11asip gördük: 

Matmazel Jüliyet Kohen v.e 
Iskinazi ikinci sulh ceza bakı· 
mi Naci Erelin huzuruna geti
rildiler •.• Jüliyet Kohenin vekili 
istifa etmişti. Jüliyet Türkçeyi 
iyi bilmediğinden davasını izah 
edemiyor ve fakirliğinden bahs-
ediyordu. Hakim bu ciheti 
nazan itibare alarak barodan 
bir vekil istedi. 
' Barodan Jüliyeti müdafaa 

için gönderilen avukat Muiz 
Hakmen geldi. Mncla!5'3'.f& 
hazır olduğunu söyledi. Uzun 
boylu bir müdafaadan sonra 
hakim lskioaziye dönerek ne 
diyeceğini sordu. 

lskinazi cevaben : 
- Vekil hasmımın yalnız 

suçlu olduğu ciheti müdafaa 
edebilir. Dedi. 

Muhakeme •• Tarafeynin mu .. 
kabil mUdafaa ve taarruzlariyle 
heyecanlı bir safhaya girmişti. 
Birçok münevver dinleyiciler 
arasında birçok da avukatlar 
vardı. Herkeı neticeyi anlamak 
istiyordu. 

Hakim uzayıp giden davaya 
ait günün kararmı vermek 
isterken: 

lskinazi, parmağını yukarı 

Sullıceza lıakimi Naci Erel 
kaldırarak ve sert bir sesle: 

- Vereceğiniz karar bizi 
buraya tekrar getirecek bir 
karar olmamasına dikkat edi
niz ... Dedi. 

Bu sözdeki tehdit vaziyetini 
derhal kavrıyan hakim 
"bermutad geniş bir itidal ve 
ayoi zamanda Cumhuriyet ha
kimine yakışan bir vakarla Is· 
kinazinin bu sözle ne kastetti
ğini sordu. lskinazi, bir cum· 
huriyet hakimi karşısında ol
duğqnu dlişünmiyerek : 

- Türkçe söylüyorum anla
mıyor musunu1.? Diye cevap 
verdi. 

Mahkeme vukuu ender gö
riilen bir bidiıe karşısmda idi. 

Hakim Naci Erel'in gür sesi 
ve kararı işitildi .• Karar şudur: 

- Suçlunun zapta geçen son 
sözü hakime ve temsil ettiği 
kürsünün manevi şahsiyetine 
bir hakaret telakki edilmiştir. 
Bu sebeple ceza kanununun 
379 uncu maddesine tevfikan 
hiçbir itiraz hakkı olmaksıım 
üç gün hapsine karar verildi. 

Ve karar ayni zamanda infaz 
edildi. 
Mahkıim salondan çıkarken 
- Ben konuşmasını bileme· 

dim, diyordu. 

Et fiatleri yükseldi 
h:mirde bayramdan sonra et 

fiatleri birdenbire artmıştır. 
Bayramdan evveline kadar 35-
40 kuruşa satılmakta olan ko· 
yun etinin kilosu bu defa elli 
kuruşa fırlamıştır. 

Kasaplar bunun sebebini 
havaların soğuk gitmesi base· 
biyle hayvanatın eskisine nis· 

betle daha pahalıya beslen· 

diğini ve bundan başkada renç
ber muhtelif mahsullerden bu 

yakınlarda fazlaca para almış 
bulunduğu için hayvan satma· 
masına hamJetmektedir. Bele-

diye bu işi ehemmiyetle tetkik 
etmektedir. 

- . - . . . : . -· . . , - .. ~ ~ 

Umumi arzu üzerine yalnız üç gün için iki şaheser filim birden 
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Bayram günleri lzmirde rekor kıran harikalar filmi 
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AYRICA : P ARAMUNT ( En son dünya haberleri ) 

TÜRK DONANMASININ Y unanistanı ziyareti 
Seans Saatları : Mişel Strogof 3- 7 -· Kmk Hayatlar 5-9 

Adana 
•••••••••••• 

Felaketzedelerine 
yardım 

Adana felaketzedelerine şeb-

Mahkemeye v~rilen 
hayvanlar 

Grenobl'daki hayvanat bah
çesindelci bir ayı kendisini ok
şamak istiyen liseli bir genç 
kızın kolunu koparmıştı. Bu 
vak'a vahşi hayvanm ilk kötü
lüğü değildi. 1926 senesinde de 
bahç-!nin muhafızlarından birini 
kısmen parça!ıyarak ölümüne 
sebebiyet vermişti. Şimdi bu 
hayvanı hiçbir formaliteye tabi 
olmaksızın öldürecekler mi? Bir 
muhakeme imkanı olmadığına 
göre Grenobl hayvanat bahçesi 
cinayetleri teaddüt eden ayı
yı muhafaza etmekte devam 
edecekti!. Fakat ortaçağda 
hayvanlar aleyhinde ikame edil
miş davalar da görülürdü. Ta· 
rihte bu kabil davaların en 
meraklısı ve en uzunu Saint 
Julien'de görülendir. Bu şehrin 
burjuvalan mahkemeye müra· 
caat ederek hayatlarının zev-

kini ve neşesin; kaçıran bir 
nevi haşereden dava etmişler, 
Saint Julien kasabasanda bir
çok hastalıklara sebebiyet ve· 
ren bu müziç ve zararlı haşe
reler hakkında idam kararı 
verilmesini istemişlerdi. Bu ga
rip dava tam 42 sene sürmüş 

ve suçlu haşerelerin Saint Ju
lien şehrinden nefyü tagribile 
neticelenmiştir. Bu mahkeme 
kararı mahalli hükümetin haşe
relerle ciddi mücadeleye giriş
mesini mecburi kılmıştı. 

Yaz mevsimi gelince bizim 
birçok şehirlerimizde sivrisinek
lerden veya kara sineklerden 
dava etseler hiç fena olmıya
cak ... 
Dük dö Vlndsor unvanı 

lngiliz kralı kardeşine Dük 
dö Vindsor unvanını vermekle 
lngiliz asalet unvanları tarihine 
yeni bir unvan daha katmışbr. 
Fakat Viodsor hanedanı yeni 
değildir. Normandiya dükası 
ve Ingiltere kralı Giyom dö 
Konkeran Vindsor şatosunu 
kurarak bu hanedanın da ba
nisi olmuştur. Fakat Vindsor· 
ların ilk menşelerini Şarlmany 
zamanına kadar uzatmak ka
bildir. 

Eski lngiliz krala ve bugün
kü Dük dö Vindsor Tyrol'da 
Kitzbühel şatosunu satın al
mıştır. Tyrol'un en ferahlı bir 
yerinde olan bu malikane 
Amerikan zenginlerinden Mac 
Cornikindi. Ki+zbühel'de eski 
bir şatodan başka modern bi
nalar da yapılmıştır. Eski kral 
yılbaşı başlangıcında Kitzbü
hele gidecektir. 

Paganlnl ve telleri 
Paganini, 1810 da hapsedil

diği zaman yanında yalnız ke
manı bırakılmıştı. Büyük san'
atkarm keman telleriyle kendi 
kendini asmasıına miiPİ olm:.k 

Turizm 
·-··•••111•'· 

işleri görüşülecek 
Yarın akşam belediyede 

vali Fazlı Güleçin başkanlığın
da bir toplantı yapılacaktır. 
Belediye reisi doktor Behçet 
Uz ve belediye doktorlara ile 
belediye mühendisleri de bu 
toplantıya iştirak edeceklerdir. 
T oplaotada turizme ait işler 
görüıtlecektir. -Hlndllerl aşırırken 

ikinci Kordon'da oturan 
F ernand oğ:u Braciotinin evin
den iki hindi çalaıı Mchmetoğlu 
Süleyman yakalanmıştır. 

Hakaret etmiş 
Kemerde Sürmeli sokağında 

Mustafa oğlu Ali, Ali oğlu 
Hasana hakaret ettiğinden ya· 
kalanmışlır. 

ıçın de kemanın üzerinde yal· 
mz dördüncü teli bu 'unuyordu. 
Diğer teller çıkarılmıştı. Paga
nini bir çok tellerden ruahruın 
olmas10a rağmen san'at kud
retinin şaheserlerini yaratmakta 
devam e'tti. Dördüncü tel üze· 
rinde "aşk sahnesi., namını ta
şıyan enfes bir san'at bıraktı. 
Dördüncii tel ltemanın en kalın 

telidir. Yalnız solla aacah bir 
kadın sesi, bir ltadın feryadı 
çıkarılabilir. Paganini de öy~ 
yaptı. 

Paganinin en çok sevdiği 
muzik aletlerinden biri de ki
tarclı. Kitarı yalnız hususiyetin· 
de çalardı. 

Tahttan feragatin 
kurbanları 

Sekizinci Edvardın tahttan 
feragati birçok kimselerin mev
kiine, şöhretine ve kazancına 
dokunmuştur. Bunların başında 
mevkiini kaybeden başmabe-

yinci Lord gelir. Sonuncusu da 
lvonne Printemps'dir. Okurlara· 
mız kralın tahtından feragati 

bir sinema yıldızmı nasıl mü· 
teessir edebileceğini merak 
ederler. Şu halde anlatalım: 

lvonne Printemps'ın çevir· 
diği son filim "D'o mistress 
mine ,, yani " Ey beninı 
metresim ,, ismini taşıyordu. 
Londrada alaka uyandıran bu 
filmin mevzuu garip bir te· 
sadüf eseri olarak koskoca bir 
imparatorluğu sarsan hadiseyi 
andırmakta idi. Filimde, ihtilal 
esnasında memleketini terke
den bir operet kraliçesioin ha
riçte kalbini dolduran bir 
aşkla karşılaştığını görüyoruz. 
Kral bir bar kadını ile müna· 
sebeti yüzünden memleket dı· 
şında kalmağa mecbur bulunur· 
ken kraliçe taht ile aşkı ara· 
sında tereddüt gösteriyor •. 

lngiliz halkı, lvonne Prin
temps'nin eserlerinden çok hot
landığı halde kanunuesasi buh • 
ranı zamanına tesadüf eden 
bu filmin gösterilmesinde de
vam edilmemiş, sinemalar "0' 
Mistr~sse Mine,. filmini afişle
rinden \·ıkarmışlardır, 
·········································~ a • 

~ Saadet reçetesi : ~ 
• • 
E FIRSAT a . . 
: · Kararsız bir ka!pte saadet ! 
: barınamaz. Bir kerre eliniz- ~ 
~ den kaçan saadet bir etaba ~ 
E geri dönmez. ~ 
• • • /Jtıeuks : , .. 

Hayat o kadar bir ta ı : 
oyunudur ki saadeti tutabi- E 
Jeceğiniz yere geldiği zaman : 
hemen yakalayınız. : 

Aleksaııdre Dıwıas _: 
Saadet fırsatıyle hiç kar- : 

şılaşmamış olanlardan o fır- : 
sah kaçırdıkları için mesut S 
olmıyanlar daha çoktur. ! 

Oonıa de. J>a/aJ05 : 
•••••••• .. , ....•.........•.•.••••........ 
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ATATÜRK'ün 
Ankaraya ayak bas

hkları gün .. 
Ankara, 21 (Yeni Asır 

muhabirinden) - Büyük Şef · 

bashkları 27 ikinci Kanun 
tarihinde şehrimizde büyük 

YENi ASIR- Sahne a 

~ .. -· .. ·-~=~ ~~. ...... . .•. 

lkinciKordon feryadı 

ikinci Kordonu bükümet 

Filistin de ........ Atatürk'ün Ankaraya aya Şa dem·ryo_ları 

r~,~:~;:;.~~~~::~:~·~)~~ ~ Hükü;etçe sa ın ~lın 1 d::"*~de~ itiba- Tedhi~ahş~:~~etleri 
rile Başvelcalet arasında bü-

önünden tutunuz, gidebildiği

niz kadar gidiniz. Bu cadde· 
nin sefaletini görüp, asap tah
riş eden feryadım duyup ta 
kahrolmamak elinizden gelmez. 
Hele Birinci Kordon parke 
elbiselerin\ ~iy ip kuşandıktan, 

palmiyeJeri de göğsüne sıra

ladıktan sonra zavallı ikincinin 
kılık kıyafeti büsbütün smt· 
mağa başladı. 

!~k g:~:ı~ş~~:;!:~ı:rdi!:~:~ ~ren teslim muamelesine de başlandı 
caktır. A k 2l y · A ) H'"k" •••• 

rz'h'XL7.X//Lz77z 7//...ZZ7 /.L77J..ZJ'a n ara, ( em sır - u umetçe satın ihzar olunan mukavele projesi hükümetin tas
vibine arzolunmak üzeredir. B k d alınan Şark demiryollanna ait malzemenin Dev-ir a ın let demiryolları umum müdür muavininin riya

setindeki bir heyet tarafından tesellümüne baş-
Şirketin Devlet demiryoJları idaresine devir 

ve intikaline hazırlık olmak ve şimdiden şirke.
tin yüksek memurlariyle birlikte çalışmak üzere 
Nafıa Vekaletince intihap o lunan devlet demir
yolla11 umum müdür muavini Cemal Hidayetin 
reisliği altında bulunan bir memur heyeti bugün 
lstanbula varmış bulunmaktadır. 

Bursa'da diri 
diri yandı 

Bursa, 21 (Hususi) - Emin 
.. ğa mahalJesiode çıkan bir 
yangında bir evle içindeki 90 
yaşındaki kadın diri diri yandı. 
Zavallı ihtiyarı kurtarmak bir 
türlü kabil olamadı. 

Bursa, 21 (Hususi) - Şehre 
ve civarına kar yağdı. Herta
raf bembeyazdır. Geceleri su· 
huoet derecesi sıfırın altında 
dokuzdur. Soğuklar şiddet· 

lidir. -Yunanistanda 
Atina, 21 (Hususi) - Yunan 

başvekili Metaksas Larisadak~ 
nutkunda Korporatif devletin 

bütün iş sahalarını teşkilatlan
dıracağını söylemiştir. 

Atina, 21 (Hususi) - Hükü
metçe bertür)ü para oyunları-

nın (kumarın) meonedilmiş bu
lunması yüzünden Lutraki ga
zinosu kapanmıştır. 

lngiliz 
ıtuıı~ 

Maliye nazırı 
Londra, 21 (Ô.R) - MaJiye 

nazırı Neville Chamberlain bu

gün Londradan Parise hareket 

edeceklir. Nazır birkaç günden 
beri küçük bir ameliyat için 

bir klınikte bulunmakta idi.Se
yahati bu yüzden teahhür et-

miştir. Bu ziyaret Amerika, 

lngiltere ve Fransa arasında 

birleşik devletlerin talebiyle 
akdedilecek yeni para anlaş· 
masiyle alakartar sayılıyor. 

Ribbentropun 
mülakatı 

Londra, 21 (Hususi) - Al
manyanın Londra büyük elçisi 
Ribhentrop memleketine dön
meden hariciye nazırı Edeni 

ziyaret ederek görüşmüştür. 

Tahmin edildiğine göre, Ri
bbentrop Berlinde yapılacak 

olan siyasi konuşmalara işti

rakten evvel lngiliz bükümeti
nin noktai nazarını öğrenmek 
istemiştir. 

Papa hasta 
Londra, 21 (A.A) - Roma

dan bildirildiğine göre pa
panın hastalı{!ı nüksetmiş ve 
kendisi bayılmıştır. Doktorlar 
konsoltasyon ynpmışlardır. 

Hiçbir bülten neşredilmemiş-
iir. 

• •n .. • 

ı de • 

-
Sözleri ltalyada· 

hayretle karşı1andı 
Roma, 21 (Hususi) - Ede

nin Isp.mya hakkındaki sözleri 
Roo:a siyasi mahafilinde derin 
bir hayret uyandırmıştır. lngil
terenin ispanyadaki harbe 
nası) nihayet verdirebileceği 
•oruluvor. 

lanmıştır. 
Ankara, 20 (A.A) - Hüküme~tle Şark de

miryoJları şirketi arasında işletme imtiyazının 

satın alınması hakkında devam eden müzake
reler neticesinde takarrür eden esaslara göre ........... 

Adana feci blançosu 

Yıkılan evler ve paraca zararın 
tespitine ehemmiyetle devam ediliyor 

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

Alman sefiri de taziyetlerini bildirdi 
Adana, 20 (A.A) - Şimdi

ye kadar feyezan yüzünden 
Adanada hasıl olan zarar şu 
suretle tespit edilmiştir: 

Polis mıntakasnıda ve şehir 
dahilinde Belediye taksimatına 
göre yedi mahallede 445 ev 
yıkılmıştır. Bu evlerde zarar 
gören nufus miktarı büyük 
küçük 1399 kişidir. Bu evlerin 
22 si karg-irdir. 384 dü kerpiç 
ve 54 ü I< amıştan yapılmış· 
tır. Jandarma mmtakasında ve 
belediye hududu içinde bu!u
~an on iki köyden ekserisi 
sazdan yapma hug ve bir 
kısmı da kerpiç olmak üzere 
1801 dam yıkılmıştır. Buralarda 
büyük, küçük 4050 nufus za
rar görmüştür. Bunlardan 
başka belediye hududu hari-
cinde ve jandarma mıntaka
!unda üç köyde 26 kerpiç ev 
yıkılarak 148 kişi zarar gör
müştür. Ş~hir dahi!inde 490 
nufusun evJeri yıkılmadığı halde 
eşyaları selden ziyana uğra

mıştır. Bunlar ianeye muhtaç 
tır. Bazı evler peyderpey 
çökmekte olduğudan bu 
yeküna 100 evle 500 nu-
fus ilave edilebilecektir. Za
rar görenlerden 1618 nufus 

Adarıadtuı 

Kızıfay vasıtasiyle şehrin muh
telif yerlerinde barındmlmakta 
ve iaşeleri temin edilmekte, 
köylere ihtiyaç nisbetinde 
ekmek gönderilmesine devam 
edilmektedir. Eşya tevziatına 
devam edilmektedir. Cami, 
mescit ve hanlarda sıkaşık va-
ziyette bulunanlar çadırlara 
çıkan!mıştır. Depolarda ve fab
rikalarda ıslanan ve çamur 
içinde kalan ve seller vasıta
siyle sürüklenip giden pamuk 
ve kozadan hafif olan zarar 
ve buğday ekilen tarlaların 
günlerce su altında kalmasın-

bu ![Öl Lfn i:ş 

dan mütevellit ziyan miktarının 
- tesbiti şimdiJik mümkün olma
maktadır. 24 yer;nden yıkılmış 
o!an seddin tamiri için icabe· 
den keşifler yapılmaktadır. 

Mevsim yağmuru bittiği ve 
bu seadin Adana için çok mü· 
him olduğu için sürat:e tami
rine çalışılacaktır. 

Ankara, 20 (A.A) - Alman 
maslahatgüzarının Adana fela
ketinden dolayı diğer sefirelrle 
ayni günde Hariciye vekaletine 
gelerek hükümeti namına be
yanı taziyette bulunduğu haber 
alınmıştır. 
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Pötijurnal: Türkiyeye karşı anlayışlı 
olalım. Türkiyeyi harekete sevkeden 
amillerin nazara alınmas lAz 'diyor 

Fransızlar davamızı anlamağa başladılar 
- Başta1a/ı 1 irıcı sa/ufede -

Antakyada normal vaziyet 
henüz avdet etmemiştir. Gece 
gündüz sokaklarda otuzar kişi
lik süngülü ve makinelitüfenkli 
askeri devriyeler dolaşmakta 
ve halkı üstlerini aramak baha
nesiyle tazyik etmektedir. 

Şimdiye kadar hiçbir sor· 
guya çekilmeden hapse ablan· 
Jarm sayısı 38 i bulmuştur. 
Bunlar hapse atılırken döğül
müş ve soyulrnuşJardır. Bu taz
yikler yüzünden halkın sabır 
ve tahammülü tükenmiştir. Bu 
sebeple Sancak halkı busene 
bayram yapmamışlardır. Mek
tep talebeleri bayramda gö
ğüslerine siyah kordelalar 
takarak 1 kanunuevvel hadise
sinde öldürülen arkadaşlarının 
hatırasını anmışlardır. 

Türk köylerinde aşar vergisi f 
tahsili bahanesiyle yapılan taz· 
yikler artırılmıştır. Bu vergiler 
1926 senesi hububat fiatlerine 
göre tesbit edilmiş ağır tter
gilerdir. Bugünkü iktısat şart
lan tamamen dejişmiL olma-

sına rağmen Türklerden yapı· 
lan tahsilat hep o eski esasa 
göre yapılmaktadır. Tahsildar· 
lar köylünün vermek takatinde 
olmadığı bu yüksek vergileri 
tahsil için Arap jandarmafariJe 
birlikte zorla Türk evlerine 
girmekte ve ev eşyalarını zapt 
ve müsadere ederek bunları 
yok pahasına satmaktadırlar. 

Suriye jl'azete!eri Sancak 
haJkı üzerinde fena propagan· 
dalar yapmakta devam edi
yorlar. 17 Birinci kanunda bu 
gazeteierin neşrettikleri bir 
tebliğ, konseyin Türkiye aley
hine kararlar verdiğini bildir
meltted:r. 

Bu propagandaların hedefi, 
Sancağı Suriyenin parçası say~ 
mıyan Sancak halkının mane
viyatını bozmaktır. 

Bütün bu tazyik ve propa
gandalara rağmen Sancak 
ha!kının maneviyatında hiçbir 
sar!ınh olmamıştır. 

· Adana 20 (A.A) - Hatay 
Erkinlik cemiyetinin Dörtyol 
.ııubesi bes yüz Hataylının hu-

1 
zuru iJe evvelki gün açıldı. 

idare heyeti seçimi derhal ya
pıldı. idare heyetine seçilenler 
şunlardır: 

Dr. Abdurrahman Rasim 
Yurtman, inayet Mürsal, Os· 
man Attaroğlu, Haydar Kılıç, 
ismet Yaksi, Abdurrahman 
Mürsal, yedek azalıklar: Nuri 
Ayd!n, Celal Berzi \'e Mustafa 
Akçay'dır. 

• Kongre Atatürke, ismet lnö
nüne, Şükrü Kayaya taz'm te:
graftarı çekmiştir. Cemiyetin 
Is!ahiye, Mersin ve Kili~ şube· 
leri de açılacaktır. 

Hataylılar bayraklarının şek· 
lini tesbit eltiler. Bayrak ayni 
Türk bayrağı şeklinde ve ren• 
gindedir. Yalnız yıldız beyaz 
çizgi!erden ibaret olup ortası 

kırmızıdır:. Bayrak bir iki güne 
kadar Dörtyol şubesine mera
simle çekilecektir. 

Paris, 21 (Ö.R) - Türkiye 
hariciye vekilinin yaptığı te
maslar ciddi bir safhaya gir
miştir. Müsait bir şeklibal bu~ 
lunacaiı söylc:niy~or • 

Kudüs civarında yirmi 
otomobili soymuşlar 

haktn Filistirıe yaıdumm temine 
raltşarı Fe~·zi Kavukru 

Paris 21 ( Ö.R ) - Kudüs
ten Reuter Ajansına bildirili-
yor : FiJistinde tedhiş hareke!
Jeri yeniden başlamıştır. Bir ta
kım müse!Jah çeteler Jeriko 
yofu üzerinde Kudüsten 10 mil 
mesafede yirmiden fazla oto
mobili durdurarak içindekileri 
soymuş!ardır. Eu haydutluklar 
a}'nİ yoldan lngiJiz tahkikat 
komisyonu reisinin otomc,bili 
geçtikten yarım saat sonra ya
pılmıştır. Muhtelif merkezlerde 
diğer hadiseler de kaydedil· 
miştir. 

Kudüs 21 ( A .A ) - Arala· 
rında yük sek arap komitesi 
azası da bulunan bir arap heye
ti Filistin metalibatı hakkında 
Irak kral ve hükümetiyle gö
rüşmek üzere Bağdada git
miştir. 

Bu heyet Riada da giderek 
lbnissuud ile görüşecektir. Şim
dilik Filistindeki bütün arap 
gazeteleri birkaç hafta müd
detle kapatılmıştır. 

Anasından doğduğu günden· 
beri eksiği, gediği düşünülme· 

miş olan bu emekdar cadde 
hangi derdine yansın? lzmire 
gelen, lzmirden giden koca 
koca kamyonları, yükaraba 'a
rını taşıya taşıya sırtı yamru 

yumru bir hale gelen, ufak bir 
yağmurda bağrında gölcükler 
hasıl olan, Birinci Kordon'un 
kendi Reviyesinden bir metro 
yükseğe çıkması yüzünden 
kuvvdli yağmurlarda nehir ol
mağa namzed bulunan bu kara 
bahtlı cadde hep ikinci olma
nın cezasını mı çekecektir? 

Geçenlerde düz yolda bir 
arkadaşla karşJlaştım. Baktım, 
sekiyor, merak ettim: 

- Hayır ola! Geçmiş olsun, 
dedim. 

Kızgın kızgın yüzüme baktı: 
- Bırak Allah aşkına. Her 

gün dört defa ikinci Kordon
dan geçe geçe sekmek bende 
artık itiyat haline geldi. Şimdi 
asfalt yolJarda da böyle seki
yorum. Dedi. .. 

" ,, 
Baştanbaşa parke döşdi Bi

rinci kordonu; beton caddeleri, 
müteaddit bahçeleri, hele Kül
türparkı bulunan bir şehirne 
ikinci kordon bugünkü haliyle 
tıpl<ı yeni binalara nazarlık 
diye asılan pabuç eskisine ben· 
zıyor. 

"İsabeti ayna,, inanmıyanlanıı 
memleketinde nazarlıklar çok 
koparıhp atılc!ı. ikinci kordo· 
nun pejmürde kıyafeti hali 
duracak mı? 

A. Murat Çınar ........... 
Dün memleketin 

müthiş soğuklar 
heryerinde 
başladı 

Ankara, 21 (Yeni Asır) - Ankara 
günlük raporuna göre 24 saattenberi 

meteoroloji enstitüsünün 
bütün Türkiyede müthiş 

soğuklar başlamıştır. On senedenberi en büyük soğuklara bu 

sene rastlanmıştır. 

Yeni Asır - Dün gece saat tam onikide suhunet derecesi 
sıfırın üzerinde birdi. 

Istanbulda ekınek fiatine 
para zam yapıldı 

• • 
yırmı 

lstanbul, 21 (Yeni Asır) - Buğday fiatlerinin yükselmesi üze

rine iki gündenberi şehrimizde ekmek darlığı vardır. Fırınlar 

ihtiyacı karşılıyacak ekmek çıkarmıyorlar. 

Ekmek buhranının önüne geçilmesi için, belediye narh komis

yonu fevkalade bir toplantı yaparak ekmek fiatine yirmi para 
zam yapmıştır. 

Bekçiler ihbar ettikleri kaçakçılıktan 
ikramiye alabilirler mi? 

Anl<ara, 21 (Hususi) - Kaçakçılık para cezaları ile müsadere 

edilen kaçak eşyanın yüzde yirmi beşi kaçakçıları ihbar edenlere 

mül<afat olarak veriliyordu. Devlet şurası ihtiyar heyetleri, 
mahalle, kır ve orman bekçileri gibi vazifeleri itibariyle bu 
kabil hareketleri bildirmekle mül<ellef olanlara mükafat 

verilmesine lüzum olmadığına karar vermiştir. 

Manisa Orta mektebin Lise haline 
ifrağı için çalışılıyor 

Manisa, 21 (Hususi) - Manisadaki Orta mektebin Lise haline 

if rağı için büyük bir arzu vardır. Orta mektebin her sınıfı bir 
çok şubeleri ihtiva ettiği ve yarım gün tedrisat usulü takip 
olunduğu halde ihtiyacı karşılamak kabil olmamıştır. Maarifin 
ve İdarei bususiyenin yardımı ile modern bir lise binası yapıl
ması ve Orta mektebin Liseye kalbi düşünülmekt~dir. 
· Adliye vekaleti de Manisada ayrıca bir adliye dairesi yaptırmak 
niyetindedir. 

1 
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Beılindeld Beıgama müzesi 

epor faallyetl 

de atı spor 
kuruldu 

ModPrn bir milli kütüphane yapılacak 
Manisa, 20 (Özel ) - Dok

tor Lütfü Kırdarın himmetile 
memlekette bariz bir spor fa
alıyeti başlamıştır. Bu faaliyet 
cümles'nden olarak halkevinio 
himayesinde Manisada yeniden 
bir dağ ve bir de atlı spor ku
lüp~eri teessüs etmiştir. 

KÜTÜPHANE 
Manisada çok eski ve çok 

kıymetli binlerce cild kitabı 
havi lci.iflphane vardı ... Turgutlu 
ve Kulada da kıymetli eser
Jeri havi 1 ütüphaneler mev
cuttur. Bu kütüphaneler çok 
eski z man!arda yapıldığ: 
için tedkik ve tetebbuu seven
ler bu ltütüphanelerde isti
rahatle çalışamamalctadır!ar. 
Memnuniyetle haber aldığımıza 
göre valimizin teşebbüslerile 
Manisada modern bir milli kü
tüphane inşası için hazırhklara 
başlanmıştır. Yeni kütüphane
nin cumhuriyet cı:ıddeo"nd~ in
şa edileceği an'aşı'ınaktadır. 

ELEKTRlK iDARESİ 
BıRLIGl 

Manisa bc!ediyes:n·n e!ektrik 
tesisatı çok bozuktur. Memle
l<et zorlukla ve çok sönük ten
vir edilmekte, g .. ce saat ikiden 
sonra da cereyan kesilerek 
memleket derin bir zulmet 
içinde kalmaktadır. Be!ediye-
nin elektrik tesisatını kendi va

Vali liit/ü Kırdar 
dımm bunun birkaç misline 
baliğ olacağı anlaşılmaktadır. 

KlZILA Y BALOSU 

Hasılatı Adana felaketzede-
ferine tahsis edilmek üzere 
K1zılay ytlbaşı gecesi hükümet 
konağmda bir balo tertip et· 

miştir. Balonun her suretle mü-
1.:emmel olması için saym ba
yan Hayrünnisa Kırdar'ın baş· 
kan!ığı altındaki heyet çok 
ça 'ışmnlttadır. Kc:ılay balosu
nun şimdiye kadar Manisada 
verilc-n balo!arın en mükemmeli 
o!acağı anlaşılmaktadır. 

Daima çok güzel, daima çok 
zengin olan Bergamanın neden 
bu mazhariyete kavuştuğunu 
anlamak için z~ogio ova üze
rinde küçük bir seyahat yap
mak kafi geliyor. Geçtiğimiz 
yerlerde ekilmemiş bir kanş 
toprağa bile rastlamadık. Bu

-~~~~~~ ridat membaiarile düzeltmesine PARTiNiN VILA YET 
KONGRESi 

rada pamuk ekiliyor, zeytin, fT.'.:<-,,-. 

üzüm, incir, tütün yetişiyor. 

Gediz'io suyu değil, kokusu 
hile bereket getirmiye kafi 
geliyor. 

Bergamaya gelince insan, 
derhal organize edilmesine ça· 
JışıJan bir turist kasa basına 
geldi~ini anlıyor. Birçok nok
sanlarına rağmen burada otel 
bulabiliyorsunuz. Eğer ihtiyar 
lokantacının nazlı ve edalı is
tiğnalarını çekerseniz, yemek 
saati olan altı ile sekiz arasını 
geçirmemek şartiyle rahatsız· 

lanmadan yemek te bulabilir
siniz. 

Bergamada herşey ucuzdur. 
Yani lzmirle mukayesesinde
yüzde yirmi beş kadar bir 

ucuzlukla karşılaşıyorsunuz. Bu
rada yaptığımız temaslarda 
öğreniyoruz ki Bergama bele
diye reisi, uzun süren bir ça
lışmadan sonra halkı yabancı
lara karşı iyi muamele etmiye, 
herşeyi ucuza satmıya alıştır
mış .. 
Şehir sokakları temiz .. Mevsim 
kışa rastladığı için sulanmasına 
lüzum kalmıyor. Ası), gözleri 
okşıyan bir nokta Bergama 
halkevinde rastladığımız hare
kettir. Halkevi, bHhassa genç
leri, Bergama gençliğini bir 
araya loplıyor. Kahvehaneye 
rağbet göstcrmiyen Bergamalı 
delikanlı, halkevinde kendisini 
meşgul eden vesile'er buluyor. 
Piyano çalıyor, sıcak bir sa
londa giilüyor, eğleniyor. 

Kız enstitüsü öğretmenlerine 
Bergama Halkevinde cidden 
sevinilecek bir knbui yüıü gös
terdiler. Esasen şimdi muallim 
seyahate çılrnr::en emn·yet 
içindedir. Gideceği yercie ya7.m 
başını sokacağı serin bir salon, 
kışın sıcak bir yer bu!acağm
dan emindir. Yeni rejimin ço· 
cukları, halkın kendi içinde 
doğan bir evde elbette ki iyi 
bir kabul yüzü görecektir. 

Bersramayı bir ö2'retmen gö· 

Ellstitü öğrctmenleıi Bagama 
müzesinde 

zile tedkik edersek, misilsiz 
intibalarla karşılaşırız. Berga
m:ının meşhur Akıopo'ünüo ne 
kadar heybetli olduğunu an!a
mak için, Berlindeki sahte Ber
gama müzesine Almanların gös· 
terdilderi alakayı gözönünde 
lutmek kafidir. Parmaklarımız 
arasından !iıyrıhrcasma uçan 
ve Şimal Avrupasına kadar 
giden Bergama eserlerinden 
arta lrn1nnlar da başlı başına 
bir tarihtir. Biz bunun küçük 
bir nümunesiııi Bergama mü
zt:sinde, esasını da harabelerin 
bulunduğu ana yerlerde gö-
rüyoruz. 

Bergama müzelerini idare 
eden zat, bny Osman cidden 
kıymetli ve vazifesever bir 
arkeologdur. Az tahsisatla çok 
iş görmek için çırpınıp duru
yor. Çırpındığı o lrndar beUi 
ki, bize Bergama müzesini gez
dirirken ao1umuzda kalan bir 
binayı işaret edip duruyordu. 
Burası Bergamanın daha şim
diden Ö\'lindüğO ilim evidir. 
Binanın çatısı yükselmiştir.An
cak tahsisat o1madığı için he
nüz tamam'anmamışhr. 

1 im evi, Bergamayı ziya
ret edenler için cidden lüzum
lu bir yer olacaktır. Fakat 
tesisatı tamamlanmadığı için 
harap o!mağa müstaittir. Ber
S?amadaki antikite severler, 

imkan olamıvı:cağı nazarı itibara 
alınarak bu tesisatın hu~usi idare 
ile müşterek bir idare altında 
yapılması için bir birlik teşkil 
olunmuştur. Birliğin yahında 
faaliyete geçeceği ve ilk İş 
olarak şebekenin yeni b'}ştan 

Partinin viJayet kongresi bu 
ayın yirmi yedinci günü top
lanacaktır. Kongreye ait hazır
hklar ikmal olunmuştur. 

ORTA MEKTEP 
MÜSAMERESi 

yapılacağı anlaşı mıştır. • Tutum haftasının son günü 
ADANA FELAKETZEDE- olan dün akşam orta mektep; 

LERINE YARDIM halltevinde güzel bir müsamere 
Adana felaketzedelerine yar· vermiştir. Mektep talebeleri 

dım için Kızılay cemiyeti faali- müsam~rede muvaffak olmuş-
yet!e çalı~maktndır. lllc parJı ola· larclır. 
rak SOOlira gönderi.miştir. Yar- F. A 
•••••••••••••••••••••••••••••m••aıııı•••••••ıııııııaıDıawıııııııa•ııııaeıııııııaıııııaı 

Kiralı< hane 
•••••••••••••••••••••••• 

- Baş taıafı 1 wcı salı.ı/ede - Dokto"" Mustafa Enver cad· 

müddetle totil edi!miş.. desinin denize nazır bir yerin-
Dürı gece bu haber hak- de beş oda ve asri konforu 

kmda alakadarlnrdan ma ü- havi bir ev kiralıktır. Taliple-
mat rica ettık . Öğren- riıı hergün saat onaltıdan on 
dığimize göre soğukların sekıze hadar Yeni Asır idare· 
artması yüzünden bazı grip bnncs:ne müracaatleri. 
vak'aları varsa da bu vak'alar 3-5 S. 4-5 
salgın adı verilecek şekilde ~~..:~;;;;.;:;;;;&:iiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiii!iiiiiimiiiiiiiii;;;a;ı1 

değildir. Ankarada dairelerin Eczane • • 
on günlük talili hakkında ve- IÇRO 
rilmiş bir harar da yoktur. Çıra?< aranıyor 

Şehrirnizde de grip vak'aları Kız veya erkek o1'ur yazar 
mevcuttur. Ancak bu vak'alar bir çırağa ihtiyaç vardır. Talip 
salgın halinde değildir. Mek- olanlar "Tilkllikte Yeni lzmir 
teplerde icabeden sıhhi ted· eczanesine,, müracaat etsinler. 
birler alınmıştır. 2-1 (S. 4 - 5) (3380) 

•••••••••••••••ııe•••m••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ilim evinin bugünkü halini iç· olur. Gerek zabıtai belediye 
lcri sızlıyarak anlatıyorlar. kanunu ve gernK p:>lis ni-

lşin bir de gayri ciddi tarafı zamnamesinin henüz muhtevi-
vardır. Belediye reisi ve kay- yalı lam olarak ortaya konul· 
makam, ilim evine tahsisat ve- muş değildir. Bu hususta veri-
rilmediği takdirde bu işi üzer- Jen malümat kaba taslak bir 
!erine almak fikrindeler .. O za· mahiyet taşıyor. 
man bu güzel müessese ya bir Müzede verilen tafsilattan 
mahkeme odası, yahut ta bele- öğreniyoruz ki, daha kadim 
diye dairesi haline gelebilirmiş.. devirlerde " Su ,, en kıymetli, 
Henüz tnsavvur halinde olan en feda edilmez bir şeydi. içi-
bu ikinci teşebbüsün tahakkuk lecek suyu israf etmek, başka 
etmemcjni ümıt etmek bile yerlerde kullanmak en büyük 
bir teselli oluyor. cezayı istilzam ederdi. Zabıtai 

Bergama müzesi yeni şek- belediye kanununda bu hususta 
Jiyle, turistlerin ihtiyaçlarına sarahat olduğu gibi, polis ka-
cevap verecek bir mahiyet al- nunu da bu cürmün cezai kı-
mışhr, denilebilir. Bana kalırsa sımlarını izah etmekte imiş .. 
uıua yollardan kalkıp gelen Polis kanunundaki başka la-
ecnebiler için bu mü.zeye bazı sımlardan biri de hali harpte 
ilfıveler yapılması ve bilhassa "Bergamus,, şehri halkının ha-
eserlerin yanına, eserlerin ya- reket tcırzlarını izah ve ifade 
şatbğı devirler hakkında geniş etmekted'r. Anlaşılıyor ki, eski 
tafsilit verilmesi lazımdır. medeniyet, bu hususta vuzii 

Bergama müzesindeki zabıtai kanuna geniş salahiyetler ver-
belediye ve polis kanunlan mıı bulunmaktadır. 
üzerin:!e durmak cok faydah Adnan Bllget -

1 ).A_ P.A..SA 
~ ···-·-·· ,. 

J - Cebel mutasarrtfı -
Sarayın ve hükümetin vur

patlasın, çal oynasın israfı yü
zünden; zavallı milletin sırtına 
dört milyar beşyüz yetmiş bir 
milyon sekiz yüz bin frankhk 
muazzam bir borç yükliyen 
Abdülmecit korkakh. Büyük 
makamlara rum1ardan, ermeni
lerden adam seçer, hoş görün· 
meğe çalışırdı. .......... 

"Cebel,, mutasarrıfhğı açıl· 
mışh. Kimi yapalım, kimi ya· 
pahm diye düşünürlerken, orta
ya bir ecnebi tavsiyesi karış· 
mış, "David,, adında bir erme
ni katoliği "paşa,, rütbesi ile 
mutasarrıf yapılmıştı. 

"David paşa(!),, evvelce alel
ade telgraf müdürü ımış. 
"Cebel,, mutasarrıfı bu payeyi 
alıp arzı şükran için lstanbula 
gelince, onu sadrazam Ali paşa 
evine davet etmiş ... 

Günlerde bir ramazan günü •• 

Paşanın sarayıoda iftar hazır
lıkları bütün tantana ve deb· 
debesi ile bazulanmış, top atı
lıp ta iftar sofrasına oturduk· 
lan vakıt "David paşa., iftar
bklara el sunup şundan bundan 
tadınırken biraz da dalkavuk
luk olsun diye: 

- Paşa hazretleri! Müslü
manlığı ben pek severim, hani 
mani olmasalar, Ramazanda 
camilere gitmefti canım çe
kiyor .• 

Deyince paşa kendini tuta
mamış, gülmüş: 

- Merak etme! Demiş. Se· 
nin bugünkü vezirliğin Müs!ü
manları ve Müslümanlsğı sever 
olduğun için değil, Hıristiyan 
olduğun içindir. Yoksa senin 
yerinde bir Müslüman olsaydı, 
telgraf müdürlüğünde bile tu· 
tunamazdı. 

Nakleden 
TOKDiL 

l(amutaydan çıkan kanunlar 

E e trik ve petroldan ah
an vergi tenzil edilecek 
l(amutayda 

mühim 
Maliye vekili çok 

İzahat vermiştir 
Ankara, 21 (A.A) - Kamu

tay bugün Nuri Cönkerin baş
lcanlığında toplanmıştır. Celse 
açılırken Mahmut Soydam Siirt, 
Doktor General Ziya Nuri Bigi 
Kocaelinin öldüklerine dair 
Başvekalet tezkereleri okunmoş 
ve hatıraları taziz edilmiştir. 

Bundan sonra Urfa meb'usu 
Ali Saip Ursavaşın beraat etti
ğini bildiren Başvekalet tez
keresi okunmuştur. 

Şurayl devlette açık bulunan 
bir azalık için yapılan intiha· 
bat neticesinde balığa namzet 
olarnk gösterilenlerden sıhhat 
vekaleti içtimai yardım dairesi 
reisi Faruk Uluğ seçilmiştir. 

Posla, Telgraf ve Telefon 
idaresi teşkilat ve vazifelerine 
dair olan kanun layihası ile 
Subay ve asl<eri memurlartn 
tekaütü için rütbe ve sınıfla
rma göre tayin olunan yaşlan 
bildiren kanunda bazı değiş
tirmeler yapılmasını gözeten 
layihanın ikinci müzakereleri 
yapılarak kabul olunmuştur. 

Bundan sonra Sümerbank 
sermayesine ilave edilmiş olan 
42 milyon liraya 3,500,000 lira 
daha ilavesine ve Tahranda 
yapılacak kışlık ve yazlık iki 
sefaret binası inşaatı ve tefri· 
şatma mırfedilmek üzere 936 
büdçesinde konulmuş olan 100 
bin liraya ilaveten karşılığı 936 
Lüdçesine konu!acak tahsisat
tan ödenmek üzere 100 bin 
liraya kadar taahhüt icrası hu
susunda hariciye vekaletine sa
lahiyet veren kanun layihaları 
müzakere edilmiş ve kabul 
olunmuştur. 

Dahili istihlak vergisi ka
nununa ek kanunun 9 fıkrası· 
nın değiştirilmesine ait layi· 
ha da Kamulaym müzakere et• 
tiği kanunlar arasında bu!un
ınakta idi. 

Maden istihsalatında sarfe· 
di!en elektrik, madenlerin is· 
tihsal masrafları üzerinde bü
yük bir tesir yapmakta olma
sına binaen ve kömürlerimizin 
azami derecede ucuza met!edi
lerek rakip piyasalarda tutu
nabilmelerini temin için maden 
ocaklarmda sarfedilen elek· 
triğin istihlak resminden 
muaf tutulmasını gözeten 
bu layihanın müzakeresi esna-

smda söz alan Kemal Maraş, 
elektrikle işliyen sanayi mües· 
seselerinin vermekte oldukları 
elektrik istihlak resmine mu
kabil buharla müteharrik mü· 
esseselerin böyle bir vergi 
mükellefiyetine tabi bulunma
dıldarını ve bu yüzden iki ta· 
raf arasında tabii olarak hu
sule gelen maliyet fiati farkı· 
nın elektrikle işleyen müesse
seler aleyhinde olduğunu kay• 
dederek sanayi müessest:lerinin 
de elektrik istihlak vergisinden 
muaf tutulmalarını istemiş ve 
bu maksatla da bir de takrir 
vermiştir • 

Maliye vekili Fuat Ağralı, 

kömür ocakları için teklif edil
miş olan istisnaiyetin sebeple· 
rini işaret ed4!rek diğer sanayi 
müesseselerinin vaziyetinin de 
gözden uzak tutulmadığını ve 
onlarm da bu muafiyeti temin 
·edecek olan kanun layihasının 
bu devrede meclise verilece
ğini, Maliye vekaletinin sana· 
yıımızm inkişafı için elinden 
gelen her fedakarlığı yaptığı 

ve yapmakta devam edeceğini 
söylemiştir. 

Maliye vekilinin bu izahatı 
üzerine Kemal Maraş takririni 
geri almıştıt. 

Ziya Gevher Etili (Çanak-
kale) kanunun bir maddesinİI! 
bir fıkrası tadil r.dilirken aynı 
madde içinde hastanelerle 
mekteplerin ve darülacezelerin 
istihlal edecekleri elektrik ver
gisinin kaldmlmam1ş olmasın
daki manayı anlıyamadığını 
söyliyerek izahat istemiş ve 
riyasete bu müesseselerin de 
ayni suretle muaf tutulmasını 
isteyen bir takrir vermiştir. 

Maliye vekili Fuat Ağralı 
ileri sürülen müesseseler mua
fiyetleri meselesinin teklif edil· 
mek üzere bulunan kanun la
yihasmda nazarı dikkate ah· 
nacağmı ve bu arada yine 
hn:km zaruri ihtiyaçlarından 
biri olan petrol iizerindeki 
verginin de mühim sur ette 
tenzi'ata tiibi tutuku·ağım bil· 
diraıiştir. 

Bu izahattan sonra takrir 
okunarak kabul edilmiş ve 
madde encümene geri veril"' 
miştir. 

Kamutay Çarşamba günii 
toplanacaktır. 
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ed"ldiler. Asilerin ellerinde bulunan bir il er . ... 

sı a a 
Paris, 21 (Ô.R) - Sov yet 

ruetele . in bildirdikleriııe r- 1 
re, lspaayol asilerİıilin e · deki 
harp gemilerinden b · i · I 

1 

ilkü da Sovyet tica.ret filıo-
aa me sup bir y- n u

n yakını~ır Bu apvr S 1 -
kanunda Karadeniz sahilinden 
hareket etmişti ve Gand şeh
rinde Belçikalı bir ticarethane 
hesabına külliyetli miktarda 
manganez madeni taşıyordu. 
Bu hadiseyi ·aydedea "bves
tia" gaz:elesi: "İ.sp ayol asileri 
ateşle oynıyorlar, diyor. Mu
hakkaktır ki asile.r ve bullların 
arkasında gizlenen faşistler 
üzerlerine düşen ıuesuliyetten 
kolaylıkla kurtulamıyacaldardır. 

Londra 21 ( A.A ) - Daily 
Ekspr-:s gazetesinin Varşova
da n haber aldığını. göre 8 de
nizaltı gemisi, 3 torpito ve 2 
torpito muhribi Akdenize git
mek üzere dün Odesadan ha
reket etmiştir. 

Bu gemiler lspanyol asileri 
elinde bulunan harp gemileri 
tarafından yapılacak tevkif 
veya araştırma takdirinde Sov
yet gemilerini himaye edecek
tir. 

Paris 21 ( Ô.R ) - MosL.o
va gazetelerinin bildirdiklerine 
göre bir asi lspanyol kruvazö
rü tarafından yakılan ve batı
rılan Sovyet yük vapuru "Kom· 
somol ,, vapurudur. Tayfanın 
akıbeti meçhuldür. Komıomol 
vapuru Karadenizde Poti iske· 
lesinden Belçikaya gönderilen 
6900 ton manganez madenile 
hareket etmişti. 

Paris, 21 (Ö.R) - ispanya
dan gelen haberlere göre, 
muhtelif cephelerde yeniden 
ıiddetli muharebeler baılamış· 
tır. Asiler Bujalet ıne•kiini 
işgal ettiklerini bildiriyorlar. 
Buna mukabil Madrid cephe• 
ıinde cumhuriyetçiler mühim 
mevkiler kazanmışlardır. Bu 
neticeler bilhassa Pozuello ve 
Guadilia del Monte mıntaka
larında elde edilmiştir. 

Saat 10.30 da Sevil radyo
~ile neşredilen asi tebliği 
şudur: 

Andaluz cephesinde aıiler 

·· metc:'~!er tarafından yakıld! 
ı 

'; ( 

\ 

Sovyet Şı2raıar meclısi toptanlı hatıııda S:alın 111'fllk vetı~or 

Bujalet mevkiini işgal ettiler. ı miştlr. Cumhuriyetçi tayyareler 1 fabrikasına ait 6000 ton man-
Grenara cephesinde düşmanın Malahon ve Menida garlarını ganez vardı. Bu nıes~~e yarın 
bir hücumu yüksek zayiatla bombardıman etmişlerdir. toplaııacak olan ademı müda-
püskürtülmliftiir. Madrid cep• Londra, 21 (Ö.R) - lspan· hııl kopıitesinin tali komite-
heslnin garp kısmında top yadan gelen bir telgrafa göre sinde müzakere edilecektir. 
ateşi teati edilmit ve asiler cumhuriyet kuvvetleri pazar fogiltcıro, Sovyet Rıısyaınn bu 
tarafından birçok esirler ahn· gUnU Sovyedo tepesinden asi· hadise kıırşısında şiddetli bir 
mıştır. Guadila del Monteye !eri tardetmiıler ve böylece mukabeleııini beki ınektedir. 
karşı hükümetçilerin şiddetli bu havaliyi asilerin tehdidinden Mo,kova hükümeti va garbi 
mukabil hücumu iai sOvari tamamen kurtarmışlardır. Akcleni:ıe hıup genıileri gön-
ku••etlerin geniş bir hareketi Diğer bir telgrafa göre As- dererek bir mukabelede hulu· 
tarafından püskllrtillmüttür. turya cephesinde asilerin elinde nacak, yahut ta diplomatik bir 
DDşmandan üç top alınmıştır. bulu!lmakta olan si!Ah fabrikası teıebbüıte bulunacaktır. 
Karabantelc kar91 yapılan bir hükllmet topçusunun isabetli Sovyet Rusyanın Londra ıe-
hikum da neticesiz kalmıştır. ateşi neticesinde tamamlle tah- firi Maislci öğleden sonra Fora-

Madrid mlldafaa komiteıi de rip edilmlttir. Asiler slllhları· inoflse giderek hariciye nıızırı 
öğleyin şn tebliği neşretmiştir: nın mllhlm bir kısmını bu fab- Edem tarııfından kalıul edilmiş 
Asilerin Madrid cephesinde gi· rikadan tedarik ettiklerinden ve bu moıele hakkında u:ııun 
riştilderi yeni umumi taarruzun bu hldise kendileri için bUyllk uı1:1dıya görütmü9tür. 
akametinden sonra cumhuriyet• bir ziyadır. lngiliz mahafili diğer tıı.raf-
çiler mukabil taarruza geçmiı- DiPLOMASi SAFHA Si tan lapanyaya Alman g8nül· 
!erdir. Bu esash hareket hllkil- Londra, 21 (Ö.R) - ispanya llllerinln devam eden sev· 
met ku1'vetlerine yeni meni· iıinlo diplomasi aafha11 lngiliz klyatı meses!le de meşguld!ir-
lerde yerleşmek ve mevkilerini hilkllmetlni pek ziyade lıgal ler. Busabah liberal " Nevs 
tahkim etmek imkanını vermiş- etm~todir, Londra mahafili Chromclc ., gazetesi Alman-
tir. Aranjuez mıntakasında alİ• bir t.raftan Komıomol Rus yanın ispanyaya beş fırk:ı ~ön-
ler kaybettikleri mevkileri jleri vapuru a kartı yapılall ta• dermeıi-.~ hazır olduğunu kat-
almak için mukabil taarruılarda arruıu ehemmiyetle göıönün- iyyetle temin ediyordu. Fakat 
bulunmu~lar ise de püskür· de tutn:ıaktıdırler. Bu va- ayni gazete ~unu dıt il~ve 
tülmüılerdir. Düşman ağır pur bir asi lspanyol kruva- ediyor ki, eier lngiltere Al· 
zayiatl\ uğramıştır. Leon cep- zörlinlln hücun:ıuııa ıığrıyarak manyaya karıı aP.ıınkiir bir 
besinde bu vilayeti Madride yakılmıı ve batırılmı§hr. Hal- lisan kullanır ve münaaebet-
bailıyan demiryolu hattı cuııı- buki ispanyaya değil, Belçikaya !erini keımek tehdidinde bu-
huriyetçiler tarafından kesil· gidiyordu ve içinde bir Belçika luııuru Almanyanııı bu niyeti 

1111: ııdaaılarımıza ıart ko9up 
G iri de şef ere gitmelerini iate 
mitıiniı? 

- Kötü mil dedim? 
Diye öfkelenen Vezirin kar

ıısıu hir sipahi ağası dikildi: 

alınca haykırdı: 

Yazan: Tok Dil Tefrika No: ea - Paşıl dedi. Fazla söze 
hacet yok! Siıo bunca teklif 
oldu, bul etmediniz, tayfamız 
ayakta ır, maaıııllah ahval 
nıuh~l olagelecektir. Tahıi1atı 
da - h" oıı unıan koştuğunuz 
ıart ·· ıere ııiz de metrut olun. 

- Bre edepıiz herifler, p11-
ditah yedi, sekiı yaıında bir 
~ocuktur. Harp saflarına gire
cek yaşta değildir. Ben ise; fU 
aakalıma bakın ağarmış, pir ol
muşum... Bunu naaıl aklmıza 

getirip teklif ediyonunuzl oll.lr 
it roidir? Zaten siz bunun ol
mıyacağıoı bilerek, evvela ult1fel 
diye bağırdıoız, sonra lbrabim 
naııl katlo!undu diye yaygara
lar kopardım:ı! Maksadınız ne
dir, anlıyorum, hazine ıl!in is
rafınıza yetecek takatte değil
dir, ,imdi de hepsine cevap 
alıp söz söyliyemeyince; başı
mızda vezir ve padişah bulu
nuraa Ciride gideriz diyorsu
nuz! 

Dördüncü Mehmot 
dizginini çekip: 

- Öyle anne! 

atının ı 

Diye etrafına bakmad11n ce· 
vap verince, derhal perdenin 
arkasından takdirli bir ihtar 
belirdi: 

- Haniyal Haniyal Sen ne 
diyecektin? 

Bu ihtarı i~iten dördüncü 
Mehmet atını yanıba~ına koyup 
eteklerini toplıyarak tahtın üs· 
tilne kalktı: 

- Size ferman ediyorum, 
fermanım mucibince kopı.rılsıo 
o adamın batı! Huıurumdan 
çıkın! fermanım lahzede yerine 
getirilip çok geçmeden huzu
ruma ıririnl diye ezberlediii bir 

ıözü nutuk okur gibi el kol 
aallıyarak bir solukta becerdi .. 

Sofu Mehmet paşa kabka
haaını zor zaptedip merasimle 
1&raydan ayrıldı. 

"Veziriizam., Sofu Mehmet 
paşa sarayına gelince kendisini 

bekliyeo adamlar gördü. Bun
lar sipahilerin gönderdiği azılı 
aialardı, içlerinde, şipahilere 
uyan yeniçeri ağaları da 
vardı. 

Paşa, odasına çekilip te bun-
ları huzuruna alınca açtılar 
•iızlarıoı, yumdular göı:lerini: 

- Paşa, tutulan it hayırlı iş 
deiildir, siz tahsisat dai'ıltıiı-_ 

'C ııibi? 
Biz baııınııd• nıühür sa-

hibi vezir ile uhibi tallanat 
olıını örmek istiyoruz. 

itte sııhibi devletiz yal 
- H•yır1 öyle değil, madam

ki Girit 111ferine biıleri sevk
ediyonunuz, siıler de beraberi
roizd o :ıefere ittirik etme
lisiniz? 

- Yani? 
- Yani si;ı: ve padişa~ Ci-

ride kadar bıışınıızda olmah
ıınız! 

Sııfu M•lımet pap bu cevabı 

Behey! nadanlar! behey et
rafını bilmezler, behey devletin 
zarıırına çalışanlar! varın ıridiıt! 
aklınııı başınıza tpplayınl ~ı

man o zaman değildir, Elbirlik 
bozulan devleti ışlah edecek
ken iııyaoın ne kıdar büylilc 
i[Ünah olduV:uau ifirik ~rlııyi .. 

otomobil 

O :<> obilin bu yokuş ardaki yarışta 
rçala as ihtimali kuvvetlidir 

.,aris, 21 (Ô.R) - Dün şe
'efine verilen bir ziye.fette mltli 
müdafaa nazırı J)aladier mü· 
him bir nutyk si)ylemiştir. Na• 
zır Fransanın hürriyet mi\ddei
yatının daima şampiyonu oldu· 
ğuııu aatırlattıktaıı sonra bey· 
nı:lmilel vaziyeti gi>zden geçir· 
miş ve endişeye sebep olma· 
dığıoı bildirmiştir. Daladier 
bugünkü vaziyette dünyayı 
yokuş aşağı inen bir oloınobile 
benzetmiştir. "fakat yokuşun 
eteğinde bir ova ve ondan 
sonra diğer bir yokuş vardır. 
Otoınol>ilıin parçalanma ı ihti
mali kuvvetlid:r,. Dalaılier'nin 
fikri.ııce Fransa ö!c;ü ve itidal 

ml ke i.dit. Rı,ı\il<, 1 p,Mf i 
halk cephesine şıutla ir~·:tir. 

Ve h.iikümetiui dai~-ı tı,ı\a~a\..-
tır." 

Delbos bilhassa şu sözleri söy· 
!emiştir: 

Sulh hatta bazen kuvvetle 
müdafaa edilmek icabeder. 
Fransa ile Romanya bunu 
anlamışlardır. Onlarla beraber 
başka milletlerin daha az sol.
ha meyyal olduklarını ıören, 
sulhu seven diğer bir takım 
Milletler de yavaş yavaş hu 
hak.kati 'dra1 etnıislerdir. 

Uzatlığımız el erkek elidir, 
azi~ elidir .. 

Antonesko dün öğleden 
sonr hava işleri nuırı Cot 
ile ~örüşmii.1tür. 

FRANSA VE POLONYA 
Var•Qva 2l (A.A) - l ük~

ı;aet maliye bakanına Fransa.
dan bir ınilyat 35 milyoo frank
lı!~ istikraz akdine mezuniyet 

DELBOSUN SÖZLERi veren bir ka_nuu l;iyihuını 
faris, 20 (A.A) - Diio An- mec'ise tevdi etmiştit. Bu para 

toneskonun şerefine verilen k:imi!en mili müdaf<\av'l ta~sis 
di~!omas,i g<ızeteleri ziyafetinde olunacaktır. 
·····················-···················~··················~, ...•.•.•. ,., ........... ... 
ta.tlııiaten vaıl!;eçmesi m<imkün· ;:uıloış!Dası içi dü i"nü'~n es s 
dür. Bütün diğer gl>,iete!er de bl\ idi. 
lı\\küııı.eti A!manya_ya kar ı fakat birkak haftadanb rİ, 
az.İl~ ve kar11rla harekete le~- lşpanya aadiseleri dolayısiyle 
vik ediyorlar. merak ve endişeye dqşen ln-

lııgil;z hükürneti buqa intiza· g\liz hükümeti lta'.yadan bazı 
ren Roma ile oıüza\ıerede bu- mütemmim leahhtitler kabul et· 
lunmaktadır. Bu müza!tere1erin mcsini istemiştir. Bunların bi· 
gayesi hiç olmazsa ltalyanıo rincisi ltalyauın ls{>anyoJ sahi· 
ispanyada müdahaleden feraj!at linin hiçbir noktasında veya lıı-
etmesini ıılde etmektir. Bir paoyaıım hiçbir aısnıında bir-
centil:ınen a la ması aktiyle ne· le.şmed:ğini ve birleşme& niye-
ticel nocek ol n ıimdiki lııgi· tinde olmadığını te in etmektir 
liı - ltalyan müzakerelerinde Roma bu us sta Londraya te-
lspanyııl enetelesi mühim bir minat vermiıtir. İnrilterenin iı-
yer tutmaktadır, tediii ikinci teahhüt ltalyanınls-

Hatırlarda olduğu üzere, son panyaya harp malzemesi ve har-
teşrin iptidasında öylediği b~ i~tirik edecek adaıı> ıönder-
gllrllltülil nutukla Mu!solini, m•mesi ve ademi nıüdahale 
lı.ullandığı tehditkar şiveye siyasetinin hakkile tatbiki için 
rağmen, lngiltere ile bir mu- düşünülen kontrQle ı:ngel çı-
karenet te iıi için ilk adımı karacak yerde buna samimi-
yaptığı kana11tinde idi. lngiliz y~tle iştirik eylemesidir. Bu 
hükümeti, ltalyan ba~vekilinin noktada ltalyan hllkDnıetinin 
if11de tarımı kabul etmemekle lngiltereye enditııleri yatııtı-
bııraber, vaziyeti ıslah için biç-

racak temhıat v rip vermediği 
bir fırsatı kaçırı:ı:ıama!\ lazım-
geldiğine hükmetti ve bu su- malüm deiildlr. 
retle Londra ile Roma arasın- Fakat ltalya nihayet bu te-
da müzakereler açıldı, minııtı da verirae bıınun ademi 

Inglltere, ltalyao ba,vekili müdahal ııiyaı ti için ve .ulh 
tarafından ileri sürülen yüksek içiıı çok mühim neticeleri ola-
ldditlı proııraını kııbıd cdemiye- caktır. Zira ltalya bu suretle, 
ı;ejiini tabii derhal göstorcli. sulhu tehlükeye düşürecek yer-
Çünki bu programııı ilk fa~'ı, de ahvali yatıştırınağa çalı~an 
Habeşistıının ltalyaya ilhakının devletler arasıııa !\atılacak ye 
t:ısıliki idi. lngiltere sadece ispanyada asiler lehine roüda-
akdenizde lngiliz ve llalyan hale sahasında Almanya yalnız 
menfaatlerinin birbirine zıt ol- bırakılmış olacaktır. Italyan-
madıjiını kaydederek mevcı.ıd lngiliz müzakerelerinin ınuvaf-
statükoyu değiştirmiyecek, ta- fakıyetle neticelenmesinin ilk 
ahhüdllnil mlltekabilen tekit neticesi ve centilmen anla~ma-
edecek müşterek bir beyanna· sının samimiyetinin delili lspan-
me tanılmine hazır olduğunu yada İtalyan mü<lahaleıinin ai· 
bildirdi. Ya ılacak cantilmen heyeti olacaktır. 

Diitınan Giritt , Kıındiyedo 
ınüılU111ı111ları kırıp, !Ağımların 
atlıy11n b rutlariyle binl!'rce 

yavruyu berhava ediyor, siı 

keyf üure bizden ulüFe iıti
yorsunuz, para l•tiyoraunııı, 

verdik yetmedi, azdınız, sözü
niizü giiyıı ~r'• uydunıp bir 
takım masallar icat ettiniz, 
fimdi yedi yaşında bir çocukla 

yetmiş yıışında bir ihtiyıırı öne 
ııiiriiyorsunuz, devletin fıainleri 

olduğunuz apa~ikir... Bu dev

let sizin gibi çorb• olmuş kuv
vııtlere dııyanır.ııa hııli ııiı:e 
Plur. 

ra~a ağıma ıreleni •öyledi, 
söyledi, fakat lıic l:ıiriıi k~r et

menıiş ki, ~ipa)ti ağalarından 
birisi ııtılıp: 

- Pıışal uzıın söze hacet 
yok. Siz de üzülmeyin, sözleri
nızın hepıi doğrudur diyelim, 
illi şu bahşiş ve tahsisat kı
sıldı, bunu ne zaman siz verip, 
1 keri tarafının cclhedeuk-
i•iı. Siıe şwıu da habı:r ırc-

reyi111, 1 ıker bu haberlerle !lo· 
lup bo alırken ikıbet hayır ol· 
mıyacaktır, on eyisi hu işi bir 
an evvel yoluna sokmaktır. 

Deyince, pa,a kendini sedire 
attı, ağ~ların gözlerine birer 
birer bakıp, hepsinde de ateşli 
birer isyan şulesinin parladığını 
hissedince tekrar yerinden 
kalktı, odada bir aşağı bir yu
karı gezinip: 

imdi dedi! imdi, size tah
sisat vermek için hazine boş· 
tur. Anadoluya emir salındı, 

sene sonu yaklaşmak üzeredir, 
pek yakında sizin arzunuzun 
yerine getirilmesine çalışırım. 

Şimdi siz rahat edip sabredi
niz, böylece le~kere haber ve
riniz, cevap alıp getiriniz, size 
uğurlar olsun ... 

Ağalar, vezirin huzurundan 
ayrıldılar ve isyancılilra bu ha
berı saldılar.. Aralarında bir 
görüşme oldu. Gizli ittifaklar 
yapıldı ve nice sonra, vezire 
adam salıp: 

- o-.anı edeı'd -
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Vodvil değil, bir futbol maçı 1 Kültür bakanı lzmir şampiyonu Altınordu 

P •• •• G•• t J • Alt şehrimize geliyor/ k d d•• d•• azar gunu oz epe- zmırspor- ay -Başlill~~:;~;;&h,1tde ... n ara an on u maç 
muhteliti güzel bir oyun çıkardı ~:::::~~i~;:~~a1:;:::!~:2 hakkında tafsilat verdi 

Misafirleri 
taannüt 

sahadan 
gösteren 

galip 
hakem, 

çıkarmamak hususunda 
cidden muvaffak oldu 

Köy muallim mektebinde yeti· 
f'cek muallimler herşeyden 
ance köy ikhsadiyatı, ziraat, 
kay idaresi ve kanunlarını ağ-

- Baştaıatı I mcı savıaaa -
k>ir ekip çıkarmağa muvaffak 
olmuştu. ilk devrede güzel bir 
oyan çıkaran karışık takım, 
Çek kalesini allak bullak ede
rek enfes iki gol çıkardı. ilk 
devreyi 0-2 galip vaziyette 
bitirdik. 

ikinci devrede sabada maç· 
dan ziyade, hoıa gitmiyen bir 
vodvil vardı. Ve buna sebebi· 
yet veren, durumun intizamını 
temine çalışma11 JAzamgelen 
zattL Maçın ciddiyetini ihlil 
eden bir IABbaliliğin tabii bir 
aeticesi olan bu vaziyet yalnız, 
•iaafır olarak ıehrim•ze gelen 
Çekleri değil; ayni zamanda 
ıeyircileri bile ainirlendirmek· 
ten bili kalmamışbr. Eminiz 
•i, temiz bir oyun çıkaran 
muhtelit takım oyuncu an da 
kalben bu vaziyele mütee11ir 
olmuılardır. 

Maçı idare eden zat, maal
esef mağl6p •eziyete d&ıen 
takımımw mutlaka galip ilin 
etmeğe azmetmiı olacak ki, 
Çeklerin lçlacll gol olarak iki 
defa kalemize atbklan topu 
•goı" uymamaku iaad gh
terdi. 

Şllpbe edilemez ki plibiyet 
IOUUZ bir anudar. Ancak ba
-. bitin bir apor pyeıini fe
da eClerek ele geçinDek Tlrk 
apon:ulanm gurarlandırmaktan 
ziyade d&flndlrmete ae•ke
der. Mnlıam peaalblar ye of
•Jtlar beaba lrablmamalr pr· 
li7le • eter din 4 - 2 mağ!fap 
Yallyette ubadan ~ıkmlf hu
lanuymlr; aaamamıs fimdikin
dea daha fazla olmıyacaktı. 

MAÇIN TAFSiLATI 
Maça on beıte baılandı. 

Saba oldukça kalababkh. Sta
da kadınlann parasız gireceği• 
ain ıayi olmaıı, soğuk ve rllz· 
ılrlı baYada atada birçok ka
dınları da ıiirllklemifti. 

Maça baılanırken fotbol aja
•nı hoparlarde dinledik. 

Ajan emebl temaılar hlln· 
tle ghterilen allkanzbia hakla 
olarak ıitem etti. Ve bu alA
kaıızbğ1, bir ıpor yazıcı11nın 
Janlıı olarak Yerdiği maliimata 
.. mletti. 

iti ciddi bir gazle tetkik 
edecek öluraak, futbol ajanının 
aerdettiği endişelere hak ver
memek elde değildir.Hakikaten 
Çeki Karlia takımı, futbolllmü
da bu YUiyeti karf111nda her 
uman bize sıalip gelmeie m&a 

tait bır ekiptir. Aralarmda l 
beynelmilel oyuncular vardır. 

Bu itibar a manası noksan ve 
menfi propagandalara yer bırak· 
tarmıyacak kadar kuvvetlidir. 

Bizim şahsi görüşümüz şudur 
ki, balkın gösterdiği alakasızlık 
yalnız bundan değildir. Çok 
defa temiz bir maç seyri için 
sabaya gelenler tatmin edile
meden çıkıyorlardı. Eskisi gibi 
seyirciyi aabaya bağlamak için, 
bu eski izleri silmek lazımdır. 

iLK DEVRE 
lzmirin bugünkü kadrosiyle 

çıkaracağı takımlann en kuv· 
vetliıini uhada görOnce btittin 
&midlerimiz bu oyuna bağlan· 
mıftı. Çok çahtuıak ve iyi bir 
oyun çıkarmak 1artiy'e bir ga
lebe limid edebilirdik. 

Parayı biz kazandığımız için 
rlizglrı da gilneşi de leh1mize 
aldık. Atlayın, Göztepenin ve 
lzminporun yıldızlan ilk dev· 
rede bize birıeyler g6aterecek 
kadar limitli idiler. 

Uk defa bOcuma geçen biz
dik. MOdafaalarını kırarak Çe· 
ki Karlin kalesin~ kadar inen 
bizdik. Hatti, çevrilen ilk lzmir 
hUcumandan sonra Çek kale· 
ıini ııyırarak avta giden ıut 
bize aitti. Doğruıu çocuklar 
gilzel oynıyorlardı. 

T akımıa ~k iubetli bir ıe· 
kilde tertip edildiği g&ze çar• 
pıyordu. Aksıyan yalftız sat 
açıkta. Dlrdiincii dakikadayız.. 
Çeki Karlin kalesine iaiyoraz. 
Bu bir in itten ziyade akıttır. 
Takımın her battı 3yle Ahenkli 
ki... Hncumu idare eden haf 
hattı, kullanmak me•kiinde 
olan Şükrli idt ipe bu ıuada 
Fuadın enstantane bir ıilt8, 
Çek kalesine çarparak anıta 
giderken g&rdilk ve 61.llldik. 

iLK GOLÜMÜZ 
Çekler, hücum çenberimizi 

kırmak için zorlu bir teteb
bllse girittiler. Topu kalele
rinden uzaklaıhrarak orta haf· 
larına verdiler. Zikzak paslarla 
biıim ortamızı yormağa teıeb

bllı ettiler. Küçilk milselles
lerle bUcum hatlarına ka· 
dar uzanan topu bir aralık 
kalemizin yarnbaıında ve avut• 
ta g&rdOk. 

Bu sanki bizim için bir gol 
itareti idi: f et binin güzel bir 
çeviriıi hücum hattımıza ka
dar gitti. Fuat bir tüt 
çekti, amma ne tilt. • Ka
leci ne kolunu, ne ayağını 

;ı 
TAR 1-JTE iLK T\RK KADlrt KUMAliO~ttlrtltt 

Çitt JEFERi 
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Tu • Lan hen, kendi akıncılarından birinin hançeri 
altında can verirken Semi - Han'da gece vakti 
meçhul bir semte dolru karargahtan ayrılıyordu 

:un üzengilerine ayak bile di· 
remeyiz. Artık bu maıkaralık
lar kifidir. Bir az derin dll
fiio menizi isteriz. Belki de 
b6yle kooutmam bir az tuhaf 
dliıecek.. Ancak hakikati 86y
lemiye mecburum. 

Herkes birbirinin y&zlne ba· 
kıyordu. Tu - Lan ban, batı 
lnünde derin düıilncelere dal
mıştı. 

Semi-Han ı6z&ne de•am etti: 
- Sldeıimin yanLt anlapl-

-•a ra11 olamam. Ortada 
pleamemeıi iycab edea bir 
.. kikat vardır. Ben arbk yq-

ça epiyce ilerledim. Bundan 
IOnra ammlanmı daha heaapb 
atacağım. Daha bir nokta var •• 
Ben laakaaıma karp blyte 
konqmakla phal fikrimi arz 
ediyorum. Dijer kumandan 
arkadatlanm arıa ettikleri te· 
kilde hareket ederler. 

Tu-Lan laan b&ylk bir teea
atır içinde ceYap Yerdi: 

- Arkadaılar, dedi. Bea 
bir kadın. Pefinde kOfllllyoram. 
Seferlerim hiçbir zamaa pnua 
bunm babn için olauyacalr. 
imparator, beni Ye orc1... 1 
lurclumak lçila cepheye ord .. 

kaldırabildi. Yalnız hasretli renecekler ve köy çocukfarım 
gözlerile topun ağma 
sını seyretti. 

takılma- köyleri için fail bir şekilde 

Tribünler alkış tufanı içinde 
çmlıyor: 

- Bravo Fuat ... 
SON GOLÜMÜZ 

Yalnız bu kadar mı ya ... Şim
di onları demirden bir hiki
miyet çenberi i~ine aldık, dur
madan sakışhrdık, müdafaalar•· 
nı allak bullak ettik. Kaçır
dığımız birkaç esaslı gol fırsa· 
hodan sonra yine Fuadan ye• 
rinde bir .. Çarç" ıyle nizami 
bir gol daha kazandık. 

Misafir takım iki gol yemiş 
bulunmaaına rağmen, gıptamı

zı çeken bir centilmenlikle ça· 
lıtıyor. Yalnız yaramaz bir 
oyunculan hakeme çirkin bir 
hareket yaptı. 

Onlar gol çıkarmak için ça
Jıııyorlar. Biz elimize geçen 
fıraata garanti ed~riz 6midiyle 
çalışıyoruz. fakat llçündl goJll 
çıkaramıyoruz. 

Misafiı ler bazan itiraz edi
yorlar. Hllremin kendi hücum· 
laranı ofuyt diyerek kestiiini 
iddia ediyorlar. IJk devreyi dai-
ma hikim, daima gllzelleıen 
oyuoumuzla bitirdik. 

iKiNCi DEVRE 
ikinci devreye mak6s talii

miz rllzglrın çok ıert eıdiji 
bir zamanda baıladık. Ôyle ki 
top kontrolll imkAnaızdı. Mlda· 
faamı~, daha ilk dakikadan 
itibaren takımın ahengini ma· 
laafaza etmek ıçm canla 
batla çalıııyordu. Oalann ha-
••da• bafhyaa •e kale,e J&k· 
lattıkça yere inen paılannı biz 
daima yerden idare etmeğe 
çahtıyoruz. 

Rüıglra kartı ancak b&yle 
bir ıiatemi kabul ettirirsek 
muvaffak olabilirdik. 

Onlann ıık bilcumlan kadar 
bizim daha seyrekleten hlcum
la11mıı da telılükelidir. Fuat 
Ye Basri birer gol fıraab ka
çırdılar. 

Fuat g6n6o kahramam ••• 
Yirmi iki oyuncu arasında etsiz 
bir oyun çıkarıyor. Hllcum 
hattımızda bir istekaidik, çalıt· 
mamazlık var. Bu •aziyet 
k6t6ye i•arettir. Dikkat çocuk· 
lar, yeniliriz bal. .. 

Şimdi onların b6cumları daha 
kat'i. .• Mutlaka ilk gol için ça• 
lıtıyorlar. Hakemin dGd&ğiinil 
işittiklerini iddia edenler var. 
Oyunun durmasına intizar edi· 
liyor. 

ONLARIN GOLLERi 
Bu bir penaltıdır. Onlar çe-

lar giinderdi. Ortada, bizim 
çalıımamıza mini olan bir lıail 
•ar. Bu Tuli Handll'. Biz d&f· 
man orduıunu vurmak için Ta·li 
ban kuvvetlerini yenmeliyiz. 
Eğer Semi-Han bu sefere it

tlrlk etmezse, timdidea tezi 
7ok, derhal iatifa ederim • 

Vaziyet cidden nazikti. Semi
Han konaımak llbamuna hiı· 
aetti: 

- Fak at bunun da neticesi 
ayni değil mi.. Biz kendi kar• 
deflerimiıe nasıl ıillh kallam· 
rız. 

- Siz kartınızda Çin asker• 
lerini bulacakıınız. 

• • • 
Ta - lan Han ordaauna Se-

mi • Han kumanda ediyor Ye 
bUyük ıefer bqlamıt bulunu
yordu. Semi • Han, ordaaanu 
bapnda bu bOyllk aefere ~ıkar
ken Ta - Teo Han da ıtJ• Çin 
orduu•• lberine gidiyordu. 
Çok zeki bir Ttirk kumandanı 
olan Semi - Haa, Glk T•k 
lııaka•m arma lwiae d ... 

yetiştirecek vaziyete getirecek
Jerdir. 

Köy muallim mektebi için, 
koHejin yanındaki çiftliğin de 
satın ahnmasma teşebbiıs edi· 
lecektir. Kültür Bakana, tehri
mize gelince kollej binasmı 

gezecek, kat'i karar ondan 
ıonra ahnacakhr. 

KlZ SAN'AT ENSTiTÜSÜ 
KOltür bakanı Saffet Arıkan 

tehrimizde kurulacak olan yeni 
Kız San'at Enstitüsü iıiyle de 
mesgul olacaktır. Enıtit6niin 
yeni binaıı için ubn alınan 

arsanın etrafına ihata duyan 
çevrilmeai i~n talaaiut bek
lenmektedir. 

Yeni enıtitli intaahna yeni 
yıl blUçesinden aynlacak tah
ıiıatla batlanacaktır. Ba bu
ıuata bir plAn baıarlanmakta
d1r. Bize verilen ma16mata g&
re reni enıtitD, F ranunın Vi
zille kaubuındaki emtit& ti
pinde olacak ye 2000 talebeyi 
iıtiap edecek fekilde yapıla
caktır. Enıtittlnln 300 talebeyi 
iıtiap edecek bir pauiyon., 
akıam okulu Ye Iİparİf atllye· 
ai de bulunacakbr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kiyor Ye ilk golll atıyorlar.Bu
nun akabinde Jebimize bir pe• 
nalb Yeriliyor. Bunun penaltı 
olmadığı da alyleniyor. Ve
bali hAkeme ait olmak 
ıartiyle bu penaltının çekili· 
ı:ni aeyrediyoruz. Çek kale
cisi kurtuıyor. Onlar ikin
ci gollerini de atıyorlar. Bu 
arada bizim ikinci defa çekti
ğimiz bakıkl penaltı havadan 
avala gidiyor. 

Oyunun Litmeaine on iki 
dakika var. Bizde, onlar da 
hücum v•ziyetindeler ••• Top 
kontrol& o kadar imklnsızken 
onların kalemize ~ektikleri 
tiltJerden birini yandaki taç 
çizgisinde glrdilk. 

GOL SA YtLMIY AN GOL 
Onlar bir hlicum yapıyorlar. 

Kalemize bir gol atıyorlar. 
Hakem uymıyor. Belki de bir 
bildiği vardır. Aleyhimize .. yan 
ceza vurutu" Yeriyor. Enıtan
tane bir ılitle kalemizin direk· 
lerini ıaraarca11na topu içeriye 
atıyorlar. Hakem bunu da gol 
ıaymıyor. 

BiR OYUNUN HIKA YESI 
itte pazar glhıkli maçın lıi

klyesi burada bitiyor. Ha!.em 
karariyle 2-2 berabereyiz. Allah 

hal 1ohanu değ1ftirerek Tali 
ban ilzeriae Jlrldll. Kendisini 
pfil a•hyarak Seddi Çin &nln· 
de mllthit bir inhizama uğrat• 
tı. Talinin lnanetleri klmilen 
perifan oldalar. Kardefleri, 
oplları Ye yeğealeri klmilea 
luhaçtan ıeçiritcliler. 

Tali haa slç beli, bet 
atlıyla birlikte ıecenin karu
lağanclan istifade ederek kar
f1Ja geçerek canını kurtanbil
mifti. Bu 11rada Tali banın 1•· 
nında meıbur Çinli caıuıı Çang• 
Sun-Çiğ de bulaamakta idi. Bu 
meıhur caau, Tu-Jan ban or· 
daıunun Ye bilba1A Semi-Ha
DID ne mlltbit bir kumandan 
olduiuna bir defa daha gazle
riyle ı&rmek fıraatını bulmuttu. 
firariler aon allratleriyle ce· 
nuba doğru kaçarak Çine ilti
ca ettiler. 

Tali ban, mağl6p ıekilde 
Çine iltica ett•ii halde Tllrk· 
ilk ıereflnin kınldıiJnı fark 
etti " &berindeki elbiaeyi ata• 
rak .... ipekt.. yapaı-11 

lzmir şampiyonile birlikte yeni 
futbol antrenörü de geldi 

Aitınoıda ta/umı 

Pazar glinll akpmı gelen 
Ankara ekapreai lzmir pmpi· 
yonu Albnordu takımınıda ge· 
tirmiftir. Altınordu takımı kura 
neticeai Fenerbabçe ile kartılaı
mıt ve 1 - 3 mağlfap olmuftur. 
Diğer mağlOp olan Galata
aaray takımı ile llçllacW6k 
Ye d&rd~nc&Jllk i~n bir karıı· 
lapıa daha yapmak icabetti 
iae de atadyaman baz tatma
aından her iki tarafın anuaa 
&zerine bu maç 1apllmam1ıtır. 
AlbnorduluJarclan lğrendijimi
ze rire latanbal, Ankarm ve 
lzmir talmnlanada ka•vet itiba
rile fark yok tibidir. Alhnor· 
dunun formandan uıak bu ta-. 
kımını Fenerbabçe o da kale-
ciye yapılan fa'fUI ve ofuyttan 

........................................... 
kabul eyleıiq demek iatiyoruz 
ama, yiae bir tiri& bu neticeyi 
içimize ıindiremiyoruz. 

Paur pli bmir takUDı 
ciddea mayaffak olmaı uyıla
biltr. Eier bava riizgirb oJ
mauydı; biı Çek takımını 
mai16p olarak, hem de bet, 
altı ıayı farkile matl6p olarak 
ubadan çıkaracaktık. 

NELER SÖYLEDiLER? 
Çek takımı kaptanı maçtan 

ıonra bize ıunları alylemiftir : 
- Hakemin tarafgirlijinden 

mlUeeuiriz. Hakem bizim oldu
ğu kadar ıizin de oyununuzu 
bozdu. 

lzmirde çok kıymetli oyan· 
cular vardır. lzmirden Fuad Ye 
latanbnldan Fikret merkezi 
Avrqpanın herhangi bir takı
mında oynayacak kabiliyette· 
dirler. 

Pazar gOnli ilk devrede eyi 
oynadınız. ikinci de'fJ'ede takı· 
mınız boruktu. Bize gelince; 
biz daima aynı oyunu giSıter· 
dik. Eğer normal bir prt al
tında ikinci de•reyi bitiraeydik; 
net ce dejipbilirdi. 

bir matem elbiaelİ ri1di. 
O, itte eıaret zamanında 

hllr yapmanJn ne olduğunu 
anlamıfh. Bayle eaaret zenci
riyle J•pmaktanu merdçe 
llnme na oluyordu. Çindea 
firar ederek amca othma tea
lim olmak ye : lateraen beni 
ildir, ben hllrriyet içinde 11-
meji eaaret içinde J•f8111aia 
tercih ederim, demek iatiyordu. . 

Daimi ıarette botazında bir 
d&jtım Yardı. O zaman, ne ka· 
dar fahif" bir batlya kapıldı
iını farketmiııe de artık it 
itten geçmiıti. Tali Han'ın 
genç ve gllzel Çinli eıl de 
artık onu temelli etmiyordu. 
Tam bir ıene, e1aret zama
nında eıinin yanına gitmemit 
idi. O, b&r ya,amıya ahtbğl 
için eıaret zincirile eşine (etim) 
diye unlmıya ve ondan aık 
iatemiye ceuret edemiyordu. 
I>Bılnlyordu ki, ba bir iatek• 
tea Iİyade haait Wr dileacilik 
olacakta. 

atılan iki gol sayesinde oyunu 
kazanabilmittir. Yalnız Ankara 
takımlannda ilerleme barizdir. 
Ve milli k6me maçlannda bu 
6ç mıntaka takımları arasında 

çetin çarpıtmalar yapılacaktır. 
Nitekim Ankara Gücü ıon 

maçta Fenerbahç~ye ancak 
1·0 gibi ebemmiyetıiz bir farkla 
mağlip olmuıtur. 

Albnordu kafilesiyle bera!>er 
gelen lzmir futbol antren&rl 
GrinYil iıe Tllrk takımJannıa 
pek fada favul yaptıklarını ye 
Tllrkiyede futbolun yanlıt aa• 
lafıldığını a&ylemittir. 

GrinYiJ lıpanya futbolunu 
kurmq bir futbol latadadır. 

Baraelon futbol kulilbllnde ıe• 
nelerce antren6rlllk yapmıt ve 
oynamııbr. lbtilll dolayıaile bu 
memleketi terketmiı ve bu ıı· 
rada lntiltereye gidea futbol 
federa•yonu reiıi Hamdi Emin 
Çap tarafından lzmir için an• 
gaje edilmittir. 

• ••••••••••••••••••••••• 
Vahit Demirkan 

Afyon inhisarı lzmir tubesi 
mlidlirli Vahit Demirkan dün 
latanbuldan geJmit,bugiln iplik 
meıeleıi etrafındaki tetkikle- -
rine devam eylemek lizere 
Denizli ve bavalisine gitmiftir. 

•••••••••••• 
Tabanca tafıyordu 

Tepecik Kliıtbane udde· 
ainde yapılan bir aratbrm•cla, 
Ragıp oğlu Vehbinin lizerinde 
b·r tabanca bulunarak ahnmıı· 
tır. 

Umumhaneye girmek için 
Kilçilk yaıta Kemerde umum

haneler araıında dolaıan Hli· 
aeyin oğ'lu Cabit, kendiaini bu 
ıokağa girmekten meneden 
polise bir lira rüıvet teklif 
ettiiinden yakalanmııbr. 

Acılar içinde çırpınıp duru
yordu. Çin imparatoru onun 
acılarını dindirmek için maiy
yetiae T&rk halkından on bin 
kadar atb Yerdi •e Seddiçia 
kenannda rahatça oturmaııaı 
temin etti. lfte yine bu 11rada 
idi ki, Talan ban, otağında 
kendi maiyyetindekilerden biri 
tarafından katledildi. Bu bek· 
lenmiyen cinayetle birlikte 
Semi • Han da bir gece vak b, 
beraberinde R&stembey oldup 
halde ortadan kayboldu. 

Bütiin akıncılar, Semi-Han'ın 
ortadan kaybolutundan mah
zun olmutlardı. Ordu yalnız bir 
hemıiretini değil, ayni zamanda 
batını da kaybediyordu. Semi
Haa' aız bir seferin muvaffak 
olmaıma ve Gök Tlirk unca· 
ğının yOkaelmeıine imkln yar 
mıydı? Bu akıncılar için &yle 
bir zaafb ki, hepsinden &ace 
akıaalar orduıunda t..mnl 
flılerecc kti. 

-mı.ttJJ-
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bir centilmen anla Rosetle, Paltet gözlerini 
dört açarak &ocakarıya bak
tılar .•• Kızlar bu sözlerden bir
şey anlamamışlardı. 

Bir san'atkarın "Hayvanlar,. 
tesmiye ettiği bunlar, halim ve 
uslu birer hayvan idiler. 

Davetli oldukları ziyafette 
aradıkları, kendileri için yeni 
bir tahassüs olan korkudan 

titremek ti. 
Kato sordu: 
- Bu iki biçarenin isimle

rini biliyor musunuz? 
Paket sikin bir tavırla: 
- Pardayan •• Baba ile oğul.. 

Dedi. 
Roset: 
- Evet bunlardır. Bu işken

ce pek müthiş ve eğlenceli 

olacak mış! 
Sözlerini ilave etti. 
Kato artık bir şey söylemi

yordu. Siması sapsan kesildi. 
Elleri titriyerek bir pastayı 

kesiyordu. Ağlamamak için 
pek ziyade gayret ediyor. Şaş· 
kın, şaşkın etrafına bakınıyor, 

pek. müteessir görünüyordu. 
Kato, bu iki adamı ziyade 

seviyordu. 
Gençliğinde, on beş gün 

veya bir ay kadar ihtiyar Par
dayanı sevmişti. Fakat şimdi 
bu adamın öleceğini düşü
nerek ziyadesile bir azap, bir 
keder hissediyordu. 

Kato, müddeti hayatında in-
. sanı mustarip ve müteeUim 

edecek herşeyi görmüş ge~r· 
mişti. Bu kadın eyi miydi? 
kötü miydi? ... Bunu kendisi de 
bilmiyordu. Pek nadir olarak 
gözyaşı dökmüştü. En büyük 
kederi, bir zabitin verdiği bir 
altın iğneyi kaybettiği zaman 
hissetmişti... En acı elemi de, 
hastahğıoı müteakip yüzünün 
çirkin olmasından tevellüt ey· 
)emişti. Fakat çiçek hastalığı 
öldürücü bir hastalık olmasına 
r~ğmen bir lütfü ilahi olarak 
kurtulduğundan dolayı teselli 
buluyordu. 

Şövalye Dö Pardayana ge
lince; bu delikanlı Katonun 
yalnız takdirini celbetmişti. 

Buna benzer hiçbir Jantiyom 
görmemişti. Gururu, güzelliği, 
metaneti, tebessümündeki istih· 
za, kalbinin merhametli olması, 
bu genci diğerlerinden ayıran 
birer hnkilcat idi. 

Kato, alelekser Şövalyeyi 
düşündükçe, aynaya bakarak 
içini çekiyordu.Fakat, delikan· 
lıyı sevmek fikri hiçbir vakıt 
aklına gelmemişti. 

Onlar ölüıne mabküm idilerl 
- Zavallılara işkence edile

cekti. 
Kato o kadar müteessir, o 

kadar meyus oldu ki hemen 
ölmeği arzu etti. 

Hayab pek bakir gördü.Kal
binin söndüğünü hissetti.Fakat, 
bunların hepsi içinden geçi
yordu. Yalnız dudaklarile, el
leri biraz titriyordu. 

Roset söze başlıyarak: 
- Seni mustarip ettiğimizi 

anlıyorum. Yoksa bu iki adamı 
tanıyor musunuz? Dedi. 

Kat o: 
- Ben mi? Hayır.. Diye 

mırıldnndı 

- Öyle ise ortak karar 
verdin değil mi? Elbiselerimiz .. 

I' ato gayri ihtiyari cevap 
verdi : 

- Evet herşeyi hazırJıya
cağım ... Haydi beni bırakınız •• 
Pazara kadar demiştiniz değil 
mi? 

- Pazar sabahı ... Fakat biz 
Tampele cumartesi gecesi gide
ceğiz. 

- Ya !... Cumartesi gecesi 
ha f ••• 

ması a y r. Evet, evet, mösyö dö 
Monteld bizi cumartesi ge
cesi saat sekizde yemeğe bek· 
liyor ... Anlıyor musun? Anlnşnı~da silalılaı·ın tahdidi için hir bükü 11 hulunmıyacak .• 

- Pekit Peki! Şimdi haydi Paris, 21 (Ô.R) - lngiliz - ltalyan anlaşması-
gidiniz ... nın yakında - hatta bazı alakadar mahafile göre 

iki fahişe bunun üzerine ih- çok yakmda- imzası meselesi Paris gazetelerini 
tiyar :karaya sarılarak vedalaş- çok meşgul ediyor. Umumi tahminl~r şu mer-
tılar. O vakıt, Kato dirsekle- kezdedir: Müsbet bir anlaşmadan ziyade bir 
rini masaya dayayıp başını el- centilmen uzlaşması yapılmış olacaktır. Bundan 
lerinin içine alarak: maksatta şarki Afrika harbının sebep olduğu 

- Pazar! Pazar sabahı! Söz- lngiliz - Italyan münaferetinin zail olduğunu 
ferini mmldandı ve ağlamağa ve bunun yerine nisbi bir dostluk devresinin 
başladı. geçtiğini göstermektir. 

Adi ve fevkalade işkence- Bu anlaşmanın mahiyetini kavramağa çalışan 
nin Peketle, Rosetin zannet- "Ekselsiyor,, gazetesi şu mütalaayı ileri sihüyor: 
~i~leri gibi Pazar günü de- "Eğer platonik (!uya sabuna dokunmaz) bir be-
gıl, salı günü sabahı icra 
edileceğini burada söylemek 

yanname kaleme almakla iktifa edilirse bunun 

faydadan hali değildir. Karile- metnini tespit etmek güç olmıyacaktır. Diplo-
masi terazisinde, bir müddet devam eden sar

rimiz hntırlnrlnr ki, Tampel 
hapis'banesi müdürü Mark Dö sıntılardan sonra, müvazenfl hasıl olmuş ola-

Monteldin iki fahişeye işkence- ca'ctır. ' 
yi seyrettireceğini vadettiği za· Falrnt hai{iki bir an'aşma isteniliyorsa bunun 
man, kendisini t<>plamıştı; fakat için daha çok zamana ihtiyaç vardır. Ve bu 
bu karıların tekrar gelmeleri- görüşmelere iştirake Fransayı da çağırmak 
ni temin etmek için Pazar gü- · doğru olur. Zira lngiltere ve Italyanın Akdenh:-
nü olacak diye bir yalan at- de menfaatleri olduğu doğru ise de Fransanın 
mıştı; bu veçhile kadınlarla da birinci derecede hayati menfaatleri vardır. 
geceyi geçirdikten sonra sa- Esasen Londra üç taraflı görüşmelere taraftar· Mussol•lli top başında 
bahle~in, ne çare işlrnnce bir dır. Roma ise &iyni vaziyette değildir u tanınması hakkında muayyen hiçbir formülü 
gün evvel yapıldı. Deyecek ve , O kd ihtiva etmediği, teati edilecek notalarla iki 
bu suretle beyanı mazeret et- ' rdre,, gazetesi de A eniz meselesi ctra-miş olacaktı. fında üç taraflı lngiliz - Fransız - Jtalyan görüş· hükümetin Akdenizdeki statükonun muhafazasını 

Şimdi gelelim Katoya. meleri ihtimalini alaka ile karşılıyor.Bu gaıetenin teahhüt edecekleri bildirilmektedir. 
Evvelce de gördüğümüz gibi fikrince Alp aşm komşusu için Fransız dostlu- Royter, bütün görüş ibti!nflar1 haUedildikten 

bu kadın gayet metin ve ciddi ğunu kazanmağa en elverişli yol bu memleketi sonra anlaşmanın gelecek sene mer'iyete gtçe-
idi. Eski meyhanesi o!an "Mar- ae müzalterelere iştirake davet etmektir.,, ceği mütalaasındadır. 
toki Kopti" n muhasarası ve " Homme Libre 

11 
de Stresa sulhsever cephe- ltalya Habeşistand;( ve bilhassa Mavi Nil 

y~ndığı .esnada hiçbir eseri sine avdet edilmesini temenni edıyor. meselesinde lngiliz menfaatlerine riayet edeceg· i 
futur belirtmemişti. Bundan ba k f h Londra, 20 (A.A) - Royter a1'ansma göre, hakkında teminat verecektir.Bununla beraber 

ş a, ya~ı ft işe, yarı serseri 
olarak dolaştığı zamanlarda Ingiltere ile ~talya arasında ~ılbaşmdan ~vvel bu meselenin ilerde ayrıca D)Üuıker.e edilmesi 
buna mümasil birçok muhata- bir Akrleniz P.aktının akdine intizar milmkün- imknnsız değildir. 
ralar, felaketler geçirmişti. dür. Anlaşmanın ne ispanya meselesi, ne de Anlaşmanın deni1silahlarmın tahdidi hakkında 

- Sonu var - ltalyan imparatorluğunun lngiltere tarafından hiçbir hükmü ihtiva ctmiyeceği bildirilmektedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••ııııııııı~ııwa••••••••••••••••w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıııeıııı•ı•••••••-••••••••••••••• 

Berlindeki mahrem kon eransta . Panameı·ikan sulh kongresinde 

300 şahsiyet Hitlerin Tam bir bitaraflık 
etrafında toplandi· projesi akim kaldı 

Sanayiciler gösterdikleri ı·ehavett~ıı 
dolayı tenkid ve mualıaza edildi 

Berlin, 20 
(A.A)- Ha· 
vas Ajansı 

mu ha birinin 
öğ ren diğine 
göre, Görin
gin geçen 
perşembe gü 
nü toplan
mağa davet 
etmiş olduğu 

mahrem kon
feransta 300 
kişi hazır bu-
lunmuştur. l~ME''-.ı! 

Dün neş

redilmiş olan 
resmi bir teb 
!iğde denili
yor iti: 

Ekonomiale 
mine mensup 
300 şahsiyet 
Hitlerle Gö-

ringin etra
fında toplan
mışlar dır. 

Bunlar dört 
saat müte- ı;,~~!fd 

madiyen dört 
senelik prog• 
raın hakkın
da konuş
muşlardır. 

Deveran • 
eden bir şa-

yiaya göre, liitlcr - A/mall başkumandanı Blomberg ve Jilo 
içtima esna- kumandanı Amital Rcoder 
sında Göring Almaoyada acilen sanayicileri dört senelik planın 

bir sanayi seferberliği yapıl- tatbik hususunda göstermekte 
ması lüzumundan bahsetmiştir. 
Bu sözler hazirunda hayret oldukları rehavetten dolayı mu-
uyandırmışhr. abaza etmiştir. 

!\avlendiiine 2öre Görin2 ' Görin2in su sözleri sövlemis 

Vaşın~fondan bu manzaıa 
Buenos Ayres, 21 (Ô.R) - hakkındaki birleşik devletler 

Pan Amerilrnn sulh kongresi- projesi neticesiz kalmıştır. Bu-
nin mesaisi bitmek üzeredir. nunla beraber Amerika cum-
Komisyon!ar işlerini bitirmiş huriyetlerinin birliği yolunda 
gibidirler. Son bir umumi içti- çok. o:;~hi.m bi! terakki kay-
ma gelecek çarşamba günü dedılmıştır. Dun verilen ka-
yapılacaktır. 480 gazetecinin rarlarda.n .anlaşı!dığma gö-
tnkip ettiği bu konferans mesai- re, ArJantın Amerilrn cum-
sine iştirak eden 200 delegeyi huriyetlerilc işbirliği yap· 
~österdikleri gayretlerden dola · makla beraber Avrupanın va-

. yı takdir eden gazeteler elde ıiyetine tamami!e alakasız ol-
;edilen neticelerin blJinçosunu ma-::lığmı bildirmiştir. Amerika 

devletleri orasında bir Millet· 
yapmağa çalışıyorlar. Evvela 1 şurası kaydediliyor ki Amerika er Cemiyeti te isi meselesi 
d l old~ğu gibi lrnlıyor. Proje 

ev etlerinin lcendilcrini doğ- Vaşıngtonda toplanacak bir 
rudan doğruya alakcıdnr elmi- komisyonun teHnkine havale 
yen e~ki ?ünya işle.~ine karş~ ~di~mişse dt; kabulü için pekaz 
tnm bır bıtaraflık gozetme!erı umıt beslenılmektcdir ... ,. . ' ld •-:••••~•••••••••••~••••••••••••••••••••••••••ııııcaıııı•ıııııııııııııııııaııaaıaı 
o :.ıgu t.ıvnyet edrlmektedir: olan iptidai madde!erin ber 

. B~ p .an vatanperverlik va- ~eyden ehem olduğunu işaret 
zıfesı namına herkesin şahsi etmiştir. 
teşebbüsüne ~itap etmekte<l~r. Göring sözüne son vcrirlcen 
Herşeye hakım olan gayedır. ispanya vekay:ine de telmihte 
r~aksut olan Almanyayı büyük bulunmıış ve Nazi zimamdar-
bır tt;crübeye ~arşı k.oyabi'.e- laımın general Frankonun mu-
cek bır hale ~etırmektır. Emar- zaff er olm:isını İ"temekte ol-
namele~ ile. nizamnamelerin dukfarım !.Öy!emiş olduğu ri-
ehemmıyetlerı tamdır. Mesela vavet o:unmaktadır 
aranızdan biri ne vasıta ile Şahtın bu top~a~hda hazır 
olu.rsa. olsun kauç~k _ tc.darik bulunmamış olduğu aniaşılmış· 
ettı mı onu her turlu nızam- tır. Fakat yüksek idare fımir-
n~melerio, emirnamelerin ah- feriyle dört senelik pli!.n er-
kamında~ muaf tutaı:ı~· Fa~la kam harbiyesi ve harbiye ne-
ola!a_k bır de . kendısıne prım 2nretinin ekonomik şubesi mü-
verırım. messilleri içtimada haıır bu-

Görini?' silahlar için IAzım lunmuşlardır. 

a a 
hraç bankaları 

Atin< toplantısı 
sonunda bir 
tebliğ neşredildi· 

Atina, 20 ( A.A ) - Atina 
ajansı bildiriyor : 

Balkan antantı devletlerinin 
merkez bankaları direktörleri 
konferansının sonunda bir teb
Jiğ neşretmişlerdir. Bu tebliğde 
deniliyor ki : 

Huznameye konulan mesele
ler direktörler ve mesai arka
daşları tarafından mütekabil 
itimad ile meşbu bir hava 
içiade müzakere edilmiştir. 

Dört direktör merkez banka
larının faaliyeti çerçevesine da
hil bulunan bütün meseleler 
üzerinde tamamiyle mutabık 

bu!unduklarını miişnhede et
mekle bnhtiyar olmuşlardı.r. 

Diğer memleketlerin ve ilti· 
hak etmiş olduğu Fransız • ln
giliz - Amerikan para anlaşma
sının beynelmilel para vaziye
tinin düzelmesine doğru mühim 
bir adım teşkil etti{rini müşa
hede eden ve şimdilik buna 
iltihak etmemekle müteessif 
bulunan dört direktör para va-

Yunan Milli Bankası Direktörli 
/ean J)ıo~sopoulos 

ziyelinin düzeltilmesi eserine 
. diğer memleketler;n de iltihak 

edebilmeleri için başlıca dev
letlere ait paraların kısa bir 

atide kat'ı olarak istikrar bul
masını temenni ederler. 

Direktörler altın lnymelinin 
yükselmesi neticesi olarak baş-

lıca ihraç maddelerine ait fiat
lerin mühim surette düşmüş 

olduğunu kendi milli ekonomi
leri bakımından müşahede et· 

mişler ve birçok memleketlerin 
para luymetlerini b'rbirlerine 

uydurmaları hareketini gergin
liğin izalesi ve tedrici bir su

rette mübadele serbestisine av
det tedbirlerinin tekibetmesi 
lazımgeldiği neticesine varmış
lardır. Bilhassa paralarının kıy· 
metini birbirine uyduran mem· 
leketler için mümkün mertebe 
tahdidat sistemini terkedcrek 
klearingden tedricen \•azgeç· 
melerinin ve hiç değilse bunun 
daha (Sup!) bir hale getiril
mesi lüzumunu görmüşlerdır. 

Direktörler altın m.kyasma 
müteaJJik ahkamın da tadilini 
intaç edecek olan harici borç
ların tanzimini temenni eder
ler. Dört merkez bankası nez

dinde Balkan antantı memle
!ketlerinin ekonomi ve mali 
vaziyetlerinin tetkikiyle muv z
zaf şubeler teşkil olunacaktır. 

Bu şubeler dört mem!ehet a a
sında esasen mevcut ~konot ik 
münasebatm inkişafına meöar 
fılncak bütün ahkamları da t t
kik edeceklerd r. 

Ninayet dört direktör b y
nelnıilcl tediyat bankasında 
müşterek faalıyette bulunn.a
ları hususunu dn dtrpiş etnı ş
lcrdir. Bu mnksadla Balknn 
antantının mez!<fır beynelmilel 
bankanın idare meclisinde teın
sil edilmesi savanı anurtnr. 

• 



Sahife a 

Zabıta haberleri : 
Yaralama 

Kahramanlarda Bahçevan so
kağında bir numaralı evde otu
ran Mustafa oğlu Bilal karısını 

geçimsizlik yüzünden bacağın
dan çakı ile hafifçe yaraladı
ğından yakalanmıştır. 

Dola ndırrcr h k 
Gazi bulvarında sabıkalılar

dan HaJil oğlu Fetttth, Ali 
oğlu Mustafanın jki Jirasını 
dolandırdığından yaka'anmışhr. 

Hem suçlu, hem •• 
lkiçeşmclikte Kamilpaşa cad

desinde Bekir oğlu Cabit sar· 
hoş olduJiu halde Leylamn evine 
girerek silahla tehdit ettiğin
den tabancasiyle birlikte yaka
lanmıştır. 

Entarisi tutuştu 
Kemerde Lale sokağında 

H!iseyin oğlu üç yaşındaki Hü
seyinin evde ateşle oynarken 
mangalda entarisi tutuşmuş ve 
bacakları yanmıştır. Hüseyin 
tedavi için hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Esrar içiyorlardı 
lkiçeşmelikte Y elkenkaya 

mevkiinde Ali oğlu Cavir, 
Mustafa oğlu Ali ve Bahri 
nargile ile esrar İçtiklerinden 

yakalanmışlardır. Bunlardan 
Bahri kaçtığından aranmak-
tadır. 

Halat çalmış 
Karşıyaka Bostanlıda bir 

kayığın halatlarını çaldığı an
laşılan Mitat oğlu Mehmet 
yakalanmıştır. 
b~tgjl--~~ .............. ~ 

Doğum 
Eslcişebir Tayyare alaymCla 

tayyareci kıdemli yüzbaşı bay 
Nuri'nin eşi kızım Mesude çok 
değerli doktorlarımıulan bay 
Kaz1m Karaali'nin kıymetli mü
zaheretleri ve pek muktedir 
ebelerimizden Karantina'da 
Uğur sokağında oturan bayan 
Hediyenin hazakatile ve gayet 
kolaylıkla bir oğlan doğur
muştur. 

Kendilerine karşı açıklan 

teşekkürlerimi arzederim. 
Sabık vilayet matbaası 

Müdürü 
EMİN 

1526 [3385) 

lzmlr Beledlyesinden : 
Bütün ölçü sahiplerine ilan 

Ellerinde bulunup 35 senesi 
damgasını taşıyan el kantarları, 
baskül masa ve el terazileri, 
tartılar, kurular ve akıcılar öl
çüleri ve metre gibi ölçü tartı 
ve aletlerin 937 yılı senelik 
muayenelerinin zamaomda ya
pılması için 1782 numaralı öl
çüler kanununun 18 inci ve 
14826 numaralı ölçüler nizam
namesinin 17-19 ve 20 inci mad
delerine tevfikan 937 senesinin 
ilk ayı ikinci kanun içi.nde bir 
beyanname ile lzmir grup mer
kezi belediye ayar memurlu
ğuna müracaat etmeleri lüzu
mu, bu müddet zarfında mü
racaat etmiyenler hakkında 

kanuni takibatta bulunulacağı 
ehemmiyetle ilan olunur. 
22-24-26-29 1538 (3384) 

lzmir belediyesi tarafından 
Izmirde yaptırılacak bal santral 
binasının projesi müsabakaya 
konulmuştur. T edkik neticesin
de beğenilenlerden birinciye 
bin lira ikinciye beş yüz lira 
verilecektir. Malumat almak 
üzere belediye başmübendiJli· 
ğine müracaat edilir. Projelerin 
nihayet on beş mart 937 tari
hine kadar belediye reisliğine 
teslim edilmesi lazımdır. 

15-22 1507 (3362) 
- Sah·psiı bulunarak uzun 

zamandanberi temizlik hanında 
muhafaza olunan ve sahip
leri zuhur etmiyen beş mer
kep on sıpa bir oğlak ve bir 
keçi 23 - 12 - 936 çarşamba 
günü 'at pazarında satılacağı 
ilan olunur. 

1537 (3382) 

AL TUN ÇiÇEK ıtriyat 
fabrikasının senekrden beri 
imal edip her tarafta büyük 
rağbet kazanmış olan JOL; 
FAM güzellik müstahzarah 
Avrupa en birinci ve namlı 
mamulatı derecesinde olup 
yerli mallarda emsali yoktur. 

·······••&•••••••• 

ALTUN ÇiÇEK 
7taş Btçaklall 
7 taŞ hf(Oları 

7 raş Sabun im ı 
ltaş Pod1ası 

Traş K1emleti 

7üp, Vazo ~·cra kutuyla )'a!fsız, 
hatif yaiflı, lltı badem 

· lzmir ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden: 
Adedi 

6 
1 

8 

10 

1 
1 

Kapların 

Nevi Marka No. 
S K. F. C. 620-1 6 
S. 1. N. 3372 

M. B. .. 

Bağ 

Ç. 
ç. 

W. İ. Y. 73/80 

S. P. 3112 

" 
" " 

Kıymet Sıklet 
Lira Kilo G. 
494 769 500 
240 58 800 

25 265 650 

20 318 

Tesbit No. 
Eşyanın cinsi 
Oturtma terazi 428 
M. M. 200. g. Yu-
kan yün mensucat 448 
Leke ı;ıkartmağa ve 
maden temizlemeğe 
mahsus müstahzar 447 

Sade lspanyulet 557 
demiri 

20 
30 

49 500 Tabii Çiğ Kahve 402 
60 00 " " " 422 

1521 450 Yekun 

Satış günleri 
231121936 Cuma 

26/12/36 Çar
şamba 

Alt un Çiçfk Lımoll (l(t ifı kolon
J'alan muhtelit bor/ar 80 detrce 

•••••••••••••••••• 

, Yukarıda yazılı eşy:ıl.:ır 23 - 26 - 12. 936 günlerine rastlıyan Cuma ve Çarşamba gününrl«> saat - l 14 de açık arttırma !luretiJe birinci kalem doğrudan doğruya hariç memlekete 2 - 3 - 4 - 5 • 6 ıncı 
beş kaJem de dahile satılmadığı takdirde ayni günde de hariç memlekete götürülmek üzere satı-

.... AL TUN ÇiÇEK fabrikasının seyyar memuru lıir 1 Jacağından işine gelenlerin ithalat Gümrüğü satış komisyonuna müracaatlara ilan olunur. 
t 12 - 22 1453 ( 3347) 

iki gUn şehrinizde bu:unacağından, toptan sipariş vermek isti- ; ~s=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~·~~~~~~~ 
yenler lütfen Ragrp paşa otelinde t.a numarada kendisine 
müracaat etmekte gecikmemeleri nca olunur. 

TELEFON .4!!255 

,Bll .. GD!:l!al2:Elsı::Bmrı:3!Z!Z::!l~llllll~mmlııı=l!mzo.ır!!fZllllSca:l!!im:5~ 

ı HAKiKİ EKONOMİ 
Her günün istifadesine 

Rahatlık ve temizliği " HEIDENlA .. mazot mutbak ocak
ları sayesinde ilave edebilirsiniz 

Kokusuz, gürültüsüz, dumansız temiı ma!vı alev 
Sarfiyat tutarı pek azdlF . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Diğer bütün mayı mahruhattan aşağıdır 

Türkiyede toptan ve perakende satışı "DUNLOP,,da yapıl· 
maktadır. Gazi bulvarı Ziraat bankası karşmnda No. 13 

1 

2---2 (3375) 
~ ..... m:ıı: .................. 1m1 ................... :ımıı •• 

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

yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit ) magaza
sında da buJabilir-.. 
sınız. 

Karpit, çivit, al
kol, çiçek, saç, sa
bun, tahta boyala?J, 
traş bıçakları, diş 

macunları, krem, 
podra V.s 

Telefon 3882 

.• _ .. 

• ' • •• ·.... : • ı =.· - ' . . ~ ;:_: _.:,,..:.,.. , ..;...;,. . ' ~ .. J.. . • ;'-' ~ ' 1 • • \, .... • ... ~'(~ 

lzmir inhisarlar baş müdürlüğünden 
Çamaltı Tuzlasında yaptırılacak tımpano binası inşaatı açık 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 4951,88 muvakkat teminatı 

371,39 liradır. Istiyenler PJanlarla keşif ve şartnameyi Muhasebe 

Şubesinde görebilirler. isteklilerin 28 - 12 - 936 günü saat 15 de 

Başmüdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri. 

15-22 1491 (3361) 

No. 3339 
elektrik yapılır. 

Şehitler 
Posta 

~am~mı 

Limitet 
Fabrikaları 
Şirketi 

Caddesi Makara Sokak 
Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, 
katlanır k1rmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

kast er· 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

H. 1. Ç. 
... ~ ~ . ..... 1:. - ,· . . ... -. . . . 

Zayi 
10086 sayıh 15-7-936 tarihli 

vekalet emrine istinaden lzmir 
kambiyo müdüriyetinden Al
manyada Nazım Şerif Çolak 
namına al dığtmız 43844 No. 
27-7-936 tarihli 572.50 Rg. 
markalı kambio permisi kaybol
muştur. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Çolakzade Hah limited şirketi 
1536 (3383) ·------.... -, Dahiliye Mütehassısı 

DOKTOR 

Sua~a [min 
Kağıtçılar 

Avrupada yaptığı tedkik 
seyahatinden dönmüştür.Has~ 
talarmı bergün Karşıyakada 
Kemalpaşa caddesinde 127 
numararı rnuayenehaııesinde 
kabul eder. 

1-13 b.3 (2298) 
..ıam-..:.üı...,~~~'\~M l'.;'~Pf/S) 

Urla asliye huKuk mahke
mesinden: 

Urlanın veni mahallesinden 
kunduracı Hasan vekili Ekrem 
ile lstaııbulda Sanycırda man· 
dua sokağında bakkal Tevfik 
yanında misafir iken ahiren 
ikametgahı me{:hul olduğu mü-
başirin meşrubatı üzerine ila
nen tebligat ve i!'ıyap kararı 
üzerine duruşmaları yapılan 
Yusuf kızı Ayşe aleyhindeki 
çocuk teslimi davasının Urla 
asliye hukuk mahkemesinde 
davacının vei.:ili huzurunda ve 
müddeialeyh Ayşenin gıyabın-
da yapılan muhakeme netice
sinde, müddeialeyha Ayşenin 
nezdinde bulunan sağır Kema
lin babası Hasana teslimine ve 
bu suretle hakkt velayetin ba
basına verilmesine ve mahkeme 
masrafı olan 400 kuruş harcın 
nıüddeialeyhten alınmasına tem-
yizi kabil olmak üzere 9 12·936 
tarihine karar verilmiş olduğu 
cihetie müddeialeyhanm gıya
bında verilen işbu hükmün ika
metgahının meçhuliyeti dolayı· 
siyle tebliğ makamına kaim ol-

mak üıere ilanen tebliğ olunur. 
1527 (3381) 

Yazı makineleri için loz tut
mıyan, ve makineleri d~ima te
miz tutan en elverişli yag 
" UNİC ,, markalı makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva
rında Küçük Kardıçah handa 7 
numarada yazı ve hesab ma
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENl'de bulunur • 

~ GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA 
1 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanınız ! 

Gripin : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

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

Gripln : Nezle, grip ve ro-
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 

ORiPiN kaşelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağJarımn en halisidir, Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzü)müştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyüle Salebçioğlu hanı karşısında 

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

• 

Çiftçi ve. hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarmıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onlarm şayanı hayret derecede semiz· 
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ına
mulah lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - Izmir 3465 

• • • ·~ • ,., • 1 • ~ .. • ;. .: ... ~ ••• :. ~ -r-.;,.: \ f. 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" ORESTES " •apara 10 

biriaci klnanda salip ylldlnl 
tahliyeden aoara BURGAZ. 
VARNA Ye KOSTENCE B-
manla11 için ytık alacakbr. 

" BACCHUS ,. •apara 14 
birinci kinundaa 19 birinci ki· 
nana kadar ROTTERDM, 
AMSTERDM Ye HAMBURG 
limanlan için J1k alacaktır. 

" ORESTES .. ••para 28 
birinci klnundaa 3 ikinci ka-
nuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanlan için yGk alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"SMALAND" motörü 10 Bi
rincikinunda Rofterdam - Ham-
burg • Gdynia ve Skanclinavya 
limanları için yük alacaktır. 

"ISA,. 21 Biriacikinunda 
beklenmekte olup Rotterdam -
Hamburg ve Skandinavya li
manları için yük alacaktır. 

'"AASNE.. vapuru 4 ikinci 
Kinunda Rotterda.m • Hamburg 
ve Skandinavya limanlan için 
yük alacaktır. 
. SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
SUÇEAV A vapuru 16 birin

kinunda Malta • Marailya ve 
Cezaire hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 24 birinciki

nunda Malta ve marsilyaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
mllracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta-
rihlerindeki deiilikliklerden 
acenta meıuliyet k&bal etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Doktor 

Kemal Satir 
8ARAÇ08LU 

Memleket baatanesi 
Dahiliye Mtıtehauuı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler ıok~jı 65. Tel. 3956 

Evi: K6prll f&par iakeleai 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
CHIOS Yapura 23 birinci 

klaanda beldeaiyor. 26 biriaci 
klana kadar Rotterdam,Ham
burg ve Bremen için Jilk ala· 
cakbr. 

- ... · ... ·-··-~----American Export Linea 
Tbe Esport Steamabip Corpo· 

ration - Nevyork 
EXMOUTH vapuru 19 ilk 

kanunda bekleniyor. NeyYork ... ,,, ...................................... . 
için yük alacaklar. : \;İierler için hava ne iae dit· İ 

EXECUTIV vapuru 3 ikinci ler için de RADYOLIN odur. : 
kanunda bekleniyor. Nevyork Hasta ciğerler kadar sağlam ~ 
limanı için yük alac.akbr. çiğerlere de hava lazım oldu-

EXMOOR vapuru 13 ikinci ğu gibi, bakımsız difler kadar 
kanunda bekleniyor. Nevyork • temiz ve beyaz dişlere de 

için yBk alacaktır. 8 o il RADYOLIN lizımdaro Hava 
~ kanı, RADYOLIN agzı temiz-

Service Maritime Roumain 1er. Havasız kalan en sağlam 
Bükreı vlicad nasıl zehirlenirse, RAD-

DUROSTOR vapuru 23 1 ci • YOLIN He fırçalannuyan te~ 
kanunda bekleniyor. Köstence, kullanınız .f : miz ve beyaz dişler de öylece 
Salina,Galatz ve Galatz aktar· i sararmağa ve çürlimeğe 

S mahkumdurlar. masa olarak Belgrat, Novisad, • ........................................ .. 
Budapeıte, Bratislava, Viyana leı!!!!!!!:~~~!!!!!!!!!!'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11'!!!!!!~~~~~-~-~~--~~~~~~!!!!!!!!!~ 

ve Linz için yük alacakbr. Daima sabit daima tabii ••a• .. 
American Exporl Lines • The 
Export Steamsbip Corporation 

Pireden Hktarmalı 
EXCALIBUR vapuru 18 bi· 

rinci kinunda Pireden Boıton 
ve Nevyork için bareke:t ede
cektir. 

Seyahat mlddeti 
Pire - Boıton 16 gündilr 
Pire - Nevyork 18 ırllndiir. 

•• 181 •• 

Den Norske Middelbavslinje 
Oılo 

BOSPHORUS vapuru 19 ilk 
kananda bekleniyor. lskende· 
riye, Hayfa, Dieppe ve Norveç 
limanları için yllkliyecektir. ....... 

Armement H. Scbuldt - Hamhurg 
TROYBURG vapuru on ae• 

kiz ikinci klaunda bekleai1or. 
Rotterdam, Hamburg Ye Bre• 
men için yük kabul eder. 
~ 

johnatoa Wanea Lia• Ltd. 
Uverpool 

DROMORE vapura, 10 ikin· 
ci kinun, Liverpool ve Anvers• 
ten bekleniyor. Burgaı, Varna 
ve K&ıtence için yük kabul 
eder. 

Vapurlann iaimleri, gelme 
tarihleri ve navhm tarifeleri 
baklanda biç bir taahhlde si· 
rifilmu. 

N. V. \V. F. Hami Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

BEYOBLUNDA 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK ecıaneıi laborataarJannda hazırlanan Ju· 

:vaatin aaç boyalan mUZll' ve zehirli maddelerden tamamen lri 
olup uçlara tabii reakleriDi balıfeder. 

JaYantin AÇ boyalarım kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
illerine tertip eclilmiftir. Gayet tabii ve ıabit olarak temin edi· 
lea renk yakanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Ecauleerde •• ıtnyat mağualannda araymıı. 

lmizr ili Vakıflar direktörlüğünden: 

Bristol Oteli 
Lira Vakfı Mevkü No. C:111i 
300 Aziziye camii vakfı Kırım s. 29 ev 
250 Aziziye camii vakfı . Gülizar S. 28-32 ev 

••••••••••••••• 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin mllateciri 
Ttırki1eniD en eıki otelcisi 

BAY OMER LOTFIDIR 
•••••••••••••• 

K1rk iki ıeaelik tecrübeli ida
reıile bltün Eie halkına ken
disini ıeYdirmiıtir. 

Otellerinde miaafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mlıtbiı ucuzdur. 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazanncla Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. Parplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalerifer, ailiadir ve her iatenilen kömür vardır. 
10 - 26 (2299 

100 Aziziye camii vakfı Kınm sokağında 22 ev 
SO Aziziye camü vakfı Kınm ıokaiuıda 35 araa 

100 Azizi1e camü vakfı " " 66-70 ev 
200 Aziziye camü vakfı Kınm ıokağında 33 ev 

1500 Kıla meaçit vakfı Damlacık yokutu 84,84,84-1 ev ve 
altında diikkin 

500 Kılcı meaçit vakfı Samancı S. 13 ev 
600 

" " " 15 eY 
250 " " KabrifJan S. 3 ev 
120 

" " Abbaa ağa S. 24 ev 
800 Hacı Mahmut camii Nam• zade S. 28,30 ev aJbnda 

dtıkkin 
300 Haremeyn mahteremeyn Beyler sokağı 8 arsa 
400 Kıla meaçicli Damlacık yokup 94,84-4 ev 
250 Kılcı meıçidi Necip ef. S. bili arsa 
350 Pazaryeri camü vakfı At pazannda 3 ev: 
120 " ,. Alireiı S. 17-19 bar.ap :?v 
200 Kasabalı Halilağa vakfı Kınmlı S. 30 ev 
ıso " " " 32 ev 

1000 Kamile Nusret Yak. Hastane Arap 3 ve 1 ,47 ey ve al-
fırını caddeainde tında dükkin 

Yukarıda mevkii, vakıf, numara ve cinslerile muhammen be
delleri yazıl ev, dükkin ve arsalar paraya çevrilmek üzere 
mülkiyetleri yirmi gün m&ddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
2490 sayılı artbrma eksiltme ihale kanunu dairesinde muame
leleri bitirilecek olan bu akaratın ihalesi 28 - 12 • 936 pazartesi 
gün& saat onbeıte Kemeralbnda Evkaf direktörlüğü binasında 
yapılacaktır. Satış peıin para iledir. istekli olanların buıuıi 
şartlanna öğrenmek üzere hergün Evkaf direktörlüğü varidat 
memurluiuna ve ihale günü de yüzde 75 teminat akçeleriyle 
birlikte toplanacak olan komisyona müracaatları ilin olunur. 

tı-~~~~~~~~~~..3..-.L:-.LL:LA-.:.rA--=---~:....uılllL-L2207 

Olivier Ve Şü. 
LlMtTET 

Vapur Acentası 
İRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Unea Ltd. 

Londra battı 
AD JUT ANT vapuru 22 ikin

ci klnmda plip Londra için 
ytlk alacakbr. 

LESBIAN Yaparu ikinci ki
•• ipticluıncla Londra ve 
Hallden rlip yük çıkanp ayni 
zamanda Londra ve Hail için 
ytlk alacaktır. 

GRODNO vapuru 15 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool batlı 

EGYPTIAN vapuru 26 bi
rine; kanunda Liverpool ve 
Svanseadan gelip yük çıkara· 
caktır. 

ALGERIAN vapuru on ikinc! 
kanunda gelip Liverpool ve 
Svanseadan yük çıkaracaktır. 

Deutscbe Levante-Linie 
ANGORA vapuru limam

mızda olup yüklerini çıkarmak
tadır. 

NOT • Vürut tarjhJeri, va
purların isimleri ve navlun üc
retJerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Maayenebaneaini Birinci 
Beyler ıokafı 36 numaraya 
nakletmiftir. Hastalarını mGa· 
takil olarak kabul ve tedaYi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

H.T a~sin Tan 
Diş tabibi 

Muayeneba~esini 2 inci 
Keyler So. Hamam karşaaın
da 37 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 
(1924) ta•• ••EL111rZZia'ıtı:ın2&9J--·· 

Bir Hedl ye ver
mek .istiyorsanız onu 

S. Ferid 
Eczacı başının 

Meıhur Kolonya, 
Esans, Pudra, 
Kreminden inti
hap ediniz. 

Beğeneceksiniz 

M. Depo 
S. Ferid 
ŞiFA 

• 
eczanesı 

- :su 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
sokağı köşesi 

f,üyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden g6ttirülecek en şık en 
ince ve ea makbul hediyeniz 

Eczacı Kt"mal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kokonyası 

olacaktır. lzmirde Hilil eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yüriiyen 
bir mllesseıe olmuş, kokuculuk 
Alemini taıırtmıı bulunmaktaduİ 
Hillleczaneıini, eczacı Kema 
KAmiJi iıindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve· benzer isimlere 

aldanmamanız için 
şişt:ler üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 

Beyler 

il Daimi Encümeninden: 

• 

Hususi idareye ait Ağamemnun ıbcalarında yeniden yapılacak 
asri ve fenni bina ve tesisatın lzmir bayındırlık direktörlliğlade 
mevcut şartname ve krokide gösterildiği üzere projesinin tanzüai 
münakasaya konulmuştur. 

istekliler krokisi ve şartnameye göre tanzim edecekleri plln 
ve projeyi 4-1-937 pazartesi günü lzmir bayındırlık direkt6r· 
lüğüne teslim edecektir. 

istenilen şerait dairesinde tanzim olunacak projelerden bayan
dırJık direktörlOğünce intihap kılınacak ve bayınd11hk bakanh-
ğınca tasdik ve kabul edilecek proje sahibine 500 lira mükifat 
verilecektir. 

Fazla bilgi edinmek istiyenler lzmir - Ankara • lıtanbal 
vuul .. ~lr .li.ald·&.mlrt...iıu• ~·uHvurnual•rı_ 1 '\17 {1179\ 



Sahife ıo YENi ASIR 22 Kanunuevve ı t9a& 
E 

yine harp tehlükesi ~eçiriyor 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. -~~~~~~~~~~~~~~~~~-Dünya 

a ony s s sk er 
Sovyetler de birço 

Son hidiseler aponya 
Japon filosu Çin s 

hava filoları ve asker gönderiyor 
ile Çin arasında bir harp koparabilir. Bütün 
larına gidiyor. Tokyo Çini tehdit ediyor 

Londra, 21 (Hususi) - Çin 
asi kuvvetleri başkumandanı 

Çang-Su-Liang hükümet kuv
vetlerine karşı üç fırka asker 
sevketmiştir. Bunlarm arkasın
da daha iki fırka ihtiyat kuv
\ı' eti vardıt. Hertür)ü uzlaşma 

ihtimalleri ortadan kalkmıştır. 
SOVYETLER VE JAPONLAR 

ASKER TAHŞIT EDiYOR 
Beri n, 21 (Hususi) - Uzak 

Şarktan gelen haberler endişe 
vericidir. Sovyetler Uzak Şark 
hudutlarına mütemadiyen· mü• 
him kuvvet ler yığmaktadırlar. 
Birçok tayyare filoları ve tank
lar gönderilmiştir. Japonlarm 
da Mançurideki Sovyet hudu
duna oniki fırl<a asker sevket
tikleri haber alınmışlar. 

JAPON FİLOSU 
ÇIN SULARINDA 

Şanghay, 21 (Ö.R) - Tok
yo'dan bildiriliyor: Harbiye ve 
bahriye nezaretlerinin son bir 
emri Japonyanın bütün hava 
ve deniz kuvvetlerine her ih
timale karşı sür'atle hazı r ol
ma:arı lüzumunu bildirmiştir. 

Japon donanmasıom bugünler
de Çin sularına gelmesi bek
leniyor. 
ÇAN KAY ŞEKIN AKIBETi 

Şanghay, 12 (Ö.R) - Çin 
başkumandanı mareşal Çan 
Kay Şekin akıbeti hakkındaki 
haberJer bugün daha ziyade 
memnuniyet verecek mahiyet
tedir. Çang - Su- Liangın isya
nile hasıl olan vaziyetin ya
kında hal ümitleri de kuvvet 
bulmuştur. Çin umumi efkarı 
Sovyet Rusya işgüderi tarafın· 
dan Sovyetler birliğinin Çang • 
Su - Liangın suikast hareketine 
yabancı olduj!'u hakkında ve-
rilen tem nalı memnuniyetle 
karşılamıştır. 

Fakat Japon hariciye nazırı 
tarafından yapılan beyanat 
bilakis heyecan uyandırmıştır. 
Bu beyanata göre Japonya 
komünist dostu ve Japon aleyh
tarı olan asilerin hareketleri 
karşısında sonuna kadar seyir
ci va1iyetinde kaJamıvacakbr. 

JAPONYA MÜDAHALE 
EDiYOR 

Londra 21 (Ö.R)- Japonya 
hariciye nazırı Hirota Nankin 
hükümeti komünistlerle uzlaşır· 
sa Japonyanın bu hal karşısın
da hayırhah bir beklenti vazi
yeti ihtiyar edemiyeceğini söy
lemiştlr. Bu beyanat karşısmda 
Çindeki resmi aksülamelin ne 
olduğu henüz belli değildi r. 
Zira Japonyanın Nankin sefiri 
Hankava bükümetinin niyetle
rini Çin hükümetine ancak ya
rın bild ı r ecektir. 

INGILTERE ENDIŞEDEDIR 
Çinde şiddet bulan ihtilal, 

ispanya dahili harbından ziyade, 
lngiliz umumi efkarmı işgal 

etmektedir. Zira Çindeki lngi
liz menfaatleri pek büyüktür. 
ihtilalin neticesi ne olursa ol· 
ıuo, Japonya hulul siyasetine 

karşı Çinlilerin hararetli bir 
kaynaşmasiJe karşılaşacaktır. 

Rusyaya ge ınce gayesi Çıni 
komünist yapmak olup bu 
maksatla ilkönce Japonya-
ya karşı nefreti körükle
mekte ve Çinlileri, Ç nden Ja
ponları tardetmeğe teşvik ey
lemektedir. Bu dakikada bu 
maksatla müfrit milliyetperver
lerin komünist!erle iş biri ği 

Asile/İn ııaktıklar< 

yapmaları dikkate şayandır. 

Bunlarm hepsi, Nankin mer
kez hükümeti Japonyaya karşı 
son hadde kadar mücade'e 
hakkındaki tekliflerini kabul 
ederse, dahili barbı durdur
mağa hazırdırlar. 

ÇAN-KAY-ŞEKiN ESERi 
ihtilalin mukaddemata şöyle 

anlablabilirl Seneler den beri 
Mareşal Çan·Kay-Şek Çın'in 
milli birliğıni korumağa çalışı

yor. Müstakil vaziyette olan 
cenubi Çin nihayet Nankin bü
kümetinin salahiyetini tanımış
tır. Bunun haricinde kalan yal· 
nız şimal Mo~ol eyaletleri 
idi. Burada bir taraftan Japon 
askerlerinin bulunuşu karışık-

lıklara sebep olmakta, diğer 
taraftan Rusyaya yakınlığı se
bebiyle komünist propagandası 
alıp yürümekte idi. Diğer ta
raftan iç ve dış Mogolistan 
arasında ihtilaf vardı. İç Mogo· 

listan Rusyanm, dış Mogolis

tan Japonyanan nüfuzu altın· 
dadır. 

JAPONLAR MOGOLIS
TANDA 

Aylardanberi Mançuriden iler-
liyen Japonlar MogoJistan 
etrafında dırlar. Ve Şi-
mali Çindeki Su • Yuan 
vilayetini zaptetmek istiyorlar. 
Fakat burada Çinli General 
Fu-Ço-Yi tarafından hezimete 
uğratılmışlardır. Sovyet'er bu 
generali takviye etruişler ve 
Komünizme sokmuşlnrdır. Kuv· 
vetli bir Komünist ordusunun 
başında olan Fu· Çu-Yi Japon· 
lar kadar merkezi Nankin 
hükümetini de tehdit ediyor
du. 

JAPONLARA KARŞI 
ANLAŞTILAR 

Mareşal Çan - Kay· Şek bu 
generalı itaate mecbur etmek 

için geçenlerde mareşal Çan
Su - Liang kumandasında bir 
ordu gönderdi. Bu genç mare
şa l , ayni adı taşıyan ve 1931 
de Mançuriy i J:ı ponlara terke
den $!en eralın oğludur. Çan -
Su-Liang ordusuyle Sian-Fuya 
gitmiştir.Buradan komünistlere 
karşı sefere başJıyacaktı.Fakat 
anlaşı lan onunla komünist ge
neral g izlice " ananevi ,, düş-

/Jaanl! kasabası 
man Japonlara karş ı müşterek 

hareket için anlaşmışlardır. 
ÇAN-KAY-ŞEK 

NASIL ESiR EDlLDl? 

M01cşal Çmı-l(av-Şekm kallSı ıavı•t11edet1 ineıken .. Kenardaki Çan·Kay-Şektir 

leri bir içtimaa davet etmişti. generali esir etmiştir. Çan-Kay-
Bu içtima günler~e devam et- Şekin muhafızlariyle muhacim· 
mişti. Mareşal Çan-Su-Liangm Jer arasındaki musademede iki 
da içtimaa iştirak edip et.me- general ölmüştür. 

Nankin hadiseyi haber alın- diği belli değildir. Fakat bu ASiLERiN iSTEDiKLERi 
ca Çinin diktatörü ve başku- genç mareşal bu mınta- Mareşal Çan-Kay-Şekin tev• 
mandanı o!an Çan-Kay-Şek kaya kuvvet göndermiş ve kifi Nankinde bir bomba tesiri 
erkanı harbiyesile birlikte Si- meclis müzakerede iken binayı yapmıştır. Zira 1926 danberi 
an-Fu eyaletinin Huang ılıca ınubasara ederek Mareşel Çan Çinin hakimi idi. Mareşal 
kasaba~ına gitmiş ve ~eneral- Kay Şek ve diğer beş altı Çang-Su-Liang şimdi Japon-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amerikanın ordu mevcudu artıyor 

Yeni kıt'alar teşkil ediliyor. Bunlar 
men.aleket müdafaası içindir 

Nevyork, 21 (A.A) - Har
biye bakanı Reisicumhura ver· 
diği senelik raporunda hali 
sulhdaki ordu miktarınm 165 
bin asker ve 14 bin ihtiyat 
zabitine çıkarılmasını lt.kJif 
eylemektedir. 

Her ay 1500 kişi fazla silah 
altına alınacak ve bu suretle 
gelecek senenin Haziran ayı 
sonunda azami hadde çıkarı

lacaktır. 
Bugün mevcut askerin mik

tarı 146,886 nefer ve 12,069 
zahittir. 

Filipin adalarındaki \ Ameri• 
kan kıt' alan 6386 nefer, 49 za· 

Ammkamn deniz ejdeıleıilzden biti 

bitten mürekkeptir. Bu kıt'alar 1 
olduğu gibi kalacaktır. 

Milli muhafaza kıt'aları 189 
binden 210 bine çıkarılacaktır. 
Halen me"cut 20 bin ihtiyat 
zabiti hıe her sene iki hafta 
hizmet görecek otuz bin zabıt

Je tebdil olunacaktır. 
Ayrıca şimdiye kadar mev

cut otuz bin kişi yerine bun
dan böyle 50000 sivil ihtiyat 
askerlik hizmeti ifa edecektir. 

Harbiye bakanı bu teklifleri 
bugünkü umumi vaziyetin 
mecbur kıldığını bildirmekte 
ve şöyle demektedir: 

.. Bugünkü umumi • vaziyet 

Amerika birleşik devletlerine 
kendi müdafaa vasıtalarını ih
mal etmiye müsaade eyleme .. 
mektedir. Muhtemel hücum
lara karşı en iyi tahaffuz ça
resi iyi bir müdafaa sistemi
dir. 

Vücuda getirilecek olan bu 
yeni kıt'alar harbetmek mak
sadile kurulmakta değildir. 
Fakat bu kıt'alar memleketin 
milli müdafaası için elzemdir." 

f' •••••• ' 

lnglllz gemileri 
Londra, 21 (A.A) - 35 bin 

tonilatoluk yeni iki lngiliz saf
fıbarp kruvazörünün tezgaha 
konulması tarihi resmen tesbit 
edilmiştit • 

ların müddeiyatına, icabında 
harbı kabul edecek derecede 
mukavemet gösterilmesini, Rus· 
ya i!e ittifak yapılmasını, Çin 
cumhuriyetinin ve mil.i partinin 
banisi (Çan·Kay-Şek'in de ka· 
yın babası) Sun-Yot-Sen'm va· 
siyetnamesinin tatbikini istiyor. 
Sun-Y ot-Sen hayatının son se• 
nelerinde komünistlerle işbirliği 
yapmıştı. 

JAPONYA iLE 
HARP TEHDiDi 

Bu dakikada bahis mevzuu 
olan mesele Japonya ile harp 
tehdididir. Dahili harbıo neti• 
cesi ne olursa olsun Japonya· 
ya karşı ayaklanma artık bir 
emri vakidir. ÇiDliler JaponJan 
Mançuriden atmak istiyorlar. 
Fakat harp çıkarsa Japonya 
muzaffer olabilir mi? 

" Times ,, gazetesinin Çio 
muhabiri vaziyeti şöyle izah 
ediyor: 

- Harp kelimesinin Çindeki 
manası başkadır. Memleket, 
sahili müstesna, tamamen zür• 
radır. Sanayi gelişmemiştir. 
Vilayetlerin muhtariyeti vardır. 
Düşman Nankini ve hatta bü
tün bir vilayeti de işgal etse 
Çin az müteessir olur. Sadece 
hükümetin makarrı değişir. Vi· 
liyetlerin işgali, ahalinin öldü
rülmesi ancak mahalli bir 
ehemmiyeti haizdir. Bütün 
memleketi sarsmaz. Düşmanın 
işgal ederek milli ekonomiyi 
felce uğratacağa bir nokta yok· 
tur. Bundan başka Çinin iki 
milyon tahmin edilen kuvvetli 
bir ordusu da vardır. Bu or
dunun 6 fırkası tam talim gör
müştür. Modern bütün silahlara 
maliktir. Diğer on fırka da 
çok kuvvetlidir. Ancak bazı 
hafif noksanları vardır. Düzi
nelerle vilayet fırkaları da var
dır ki komünistlere ve asilere 
karşı hareketlerde harp san· 
atını öğrenmişlerdir. Japonya 
istediği vilayeti işgal etse de 
Çin bu eyaletsiz yaşıyabilir. 

Fakat Japonya Çinde mütema· 
diyen yeni arazi işgal edecek 
ve girdiği yerleri baskından 
koruyacak kadar asker bula
bilir mi? Japonyanm Çine karşı 
ekonomik harp yapmasmm da 
imkam yoktur. " 

Geçen son teşrindenberi 
Nan kin hükümeti merkezi hü
küm etle komünist general Fu
ço-yi arasındaki dahili ihtilafa 
Japonyanın müdahalesini harp 
sebebi telakki edeceğini Japon· 
yaya bildirmişti. Japonya ile 
Çin arasındaki müzakerelerin 
inkıtaına sebepte budur. 

Japonya kendi işgali altın• 
daki şimali Çin eyaletlerinin 
komünistlere karşı mücadelede 
Çan-Kay-Şekle işbirlığini tek· 
lif etmişti. Nankin arazi tama· 
miyetinin esas olduğunu ve 
ecnebi müdahaleRini kabul 
edemiyeceğini bildirerek bunu 
reddetmişti. 


