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Harp mı? .... 
Bu ihtimali çok 
uzak görmelidir 

•••••••••••• 
- Baştaıaf l f ıncı jiay/ada 

hakikat ıudur ki, milletlerin 
a:ıami 61çlide silahlanmış olma· 
lan sulhu tehlükeye dilfmekten 
korumuıtur. Radikal bir zihni
yet değifikliğinin belireceği 
güne kadar bunun aluine olan 
düşünceler bir ütopi halinde 

•kalmağa mahkftmdur. Eğer bu· 
günlla sil&blanma cephesinde 
kabili inkisar bir nokta kalmış 
olsaydı harp çoktatı başgöster· 
miş olurdu. Milletler harptan 
aynı derecede korkuyorlar. 
Şuursuzluk aleminde yalnız bu 
korkudur ki sulhu yaşatabiliyor. 
Kaynaşmalar daha bir müddet 
devam edecek, yoklanması ka
bil olan kapılar yoklanacaktır. 
Nihayet büt6n tecrübeler ya· 
pıldıktan sonra bugünkü yolun 
çıkar bir yol olmadığına ina· 
nıldığa zaman milletlerin has· 
retle bekledikleri zihniyet de· 
ğişikliği için zemin baz1rlanmış 
olacaktır. 

Şimdiki halde itiraf etmeli
dir ki, bUyü milletler birbirle
rine inanmamakta aynı dere• 
cede haklıdırlar. Milletler harp· 
tan korktukları kadar sulhun 
bakasında da aynı derecede 
samimi olsalardı birbirine sui
niyet atfetmekle hiçbir mese• 
lenin halledilmiş olmadığını gö· 
recek, realist bir siyasete yer 
bmıkacaklardı. 
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Adana 
Felaketzedelerine 

yardım 
Adana seylapzedelerine yar

dım listesi gittikçe kabarıyor: 
Türk birJiği okuJu öğrenci

leri 682 kuruş, Misakı Milli 
okulu öğrencileri 2885, Bayraklı 
okulu öğrencileri 1386, Keçeci· 
ler Musevi okulu öğrencileri 
370, Kocatepe okulu öğruoci
leri 700, Znfer okulu öğrenci· 
leri 1060, işçiler birliği men
suplart 3794, Halkapınar pala
mut fabrikası müstahdemini 
800, Buca orta okulu ve Bur• 
nava şubesi2115 kuruşteberrü 
etmişlerdir. 

937 
Fuarı hazırlanıyor 

931 senesi lzmir fuarı planı 
hazırlanarak heyeti fenniyece 
ikmal edilmiştir. Yakında plan 
tabolunarak alakadarlara tevzi 
edilecektir. 

937 senesinde çok esasla iş
lere başlanacak, Kültllrparktaki 
fuar çok. esas!andırılacakhr. 

Muallim tayinleri 

YENi ASIR 

Parti kongresinde dertler deşildi 

Vali Güleç halkın dilekleri üzerinde 
durarak kararlar almıştır 

- Bas tarafı 1 inci sahifede -
- Baştaıa/ı 1 ind sahifede -

çesi okundu. Ve ilçelere ait 
bütçelerin tasdiki işinin ilyön 
kurula bırakılması teklif edildi. 
Kabul edildi. Bu arada azadan 
biri bütçede mevcut para ile 
ne gibi bayır işleri yapılacağını 
sordu. 

DiSPANSER YAPILACAK 
Parti başkam cevap vererek: 
- Kendi kendilerini feshe· 

den ikinci Kordondaki Mason 
locası binası partiye intikal 
etmiştir. Biz burada bir dis
panser yapmak istiyoruz. Bazı 
müesseselerle temas ettim. Ame· 
lesi olan müesseseler bu işe bir 
az para ile yardımda bulunmak 
vaadında bulundular. Viliyet-
ten de biraz yardım edeceği· 
mizi zannediyoruz. Hepimizin 
hoşuna gidecek olan işi bap
racağamızı zannediyoruz. 

Eczacı Faik - Bu insani bir 
iştir şüphesi:ı.. Fakat bunun 
bütçeye başka bir madde ile 
konması da mümkündür. Zan
nedersem varidata göre mas· 
raf edilir ve boşuna bütçenin 
yekQou da kabarmış oJmaz. 
işin hududu da tahdit edilmiş 
olmaz. 

çilik bakımından da balkın 1 
dileklerinin okunması lazım
dır. lcabederse sabaha ka-. 
dar ben de başınızda oldu
ğum halde dilekleri okuyacağız 
ve karara bağlayacağız. Bundan 
kimsenin canı sıkılmasın, işimiz 
bitmeden kongremiz bitemez. 
(Alkıılar) 

Burada münakaşadan birbi
rine gllcenmiş olan arkadaş 
varsa ben onlar namın1t tarziye 
veriyorum. Tekrar alkışlardan 
sonra dileklerin birer birer 
olrnomasına başlandı. 

Evvefa Ödemişin dile1deri 
okundu bunda yeniden iki 
ilkmektep açılması, polis teş· 
killh yap1'ma11, ve vergilerin 
bir elden tahsil edilmesi, vergi 
bakkmdaki dilek kabul edil
memiştir. 

Evlenme işlerinin kolaylaşh· 
nlması için masraflann azaltıl-
ması ve daha birçok dilekleri 
muhtevi raporu kabul edilmiş
tir. 

iKiNCi CELSE 
ikinci celsede dileklerin okun

masına devam edHmiştir. Ev
vela Menemene ait dilekler 
okunmuştur. Bunda, Menemen-
de bir Halkevi açılması, boşan
ma davalarının kolaylaştırılması, 

haksız dava açanların tecziyesi 
vardı. 

liyerek, çiftçi borçlarınm on 
beş sene tecil edilmesi tekli
finin kabul edilmemesini mu-
vafık bulmadığını söyledi ve: 

- Bu husustaki ıstırabı 

biz çekiyoruz. Tecilin yalnız 
banka borçlarına değil, kre
di kooperatiflerinin borçlarına 
da teşmilinin doğru olacağı 
kanaatinde bulunduğunu söy· 
lem iştir. 

Sözüne devam eden Meh· 
met Aldemir. tütün felaketi
nin yalnız 931 de değil, 933 de 
daha feci olduğunu, tütün ka .. 
nununun neşri tarihine kadar 
bankaya ve kredi kooperatif
lerine olan borçların yüzde üç 
faizle 15 sene taksitlere bağlan· 
mak suretile köylünün korun
masını istedi. 

Okunan Bergama, Foça, 
Torbah, Kemalpaşa kazaları 
dilekleri de aynen kabul olun
du, bunlarda da köylüye arazi 
tevzii, traktör ve mekteplere 
muaHim temini bulunuyordu. 

Kongre geç vakte kadar 
devam etmiş ve kongre sonun
da Vali Fazlı Güleç kalkarak: 

- Celseye nihayet verirken 
aza arkadaşlarm gelecek celseye 
tamamen iştiraklerini arzu ede· 
rim. Arkadaşların bu i şte usan· 
madan çalışmalarını ve yarın 
saat on beş otuzda behemehal 
toplanmalarını dilerim. 

Demiştir. 

Mehmet Akif'in 
ölümü 

Kıymetli şiirin ölüm haberi 
yilreğimi 11zlattı. 

Hatmma onun: 

Ne saadet hani on.dan hı!e malı· 
wmum betı 

Dalıa J't/larca eminim ki, havatuı 
yükün il 

Dizlmm liiuveuk (ikmrife malı· 

kfimum bm 
Çöz de aıltk J•ükümü11 kötd~/Jm 

olmuş bağını 

Rana (Ok cömıe ilci/ti bır avuç 
fopra~tnı 

Tazalltimü de gelince adeta 
ağhyacaj{ım geldi. Bize yıllarca 
vatanın yaralarından bahsedip 
.Şiirler yaratan Mehmet Akif, 
her, gelenin gitmesi mukarrer 
olan bu yalancı dünyadan göç
tü, gitti. 

Akif bir zaman Çanakka!e 
şehitleri için sızlan ıp, yanarken: 
" Oömelim r:el seni tanlte desem 

sığmazsın ,. 
D:ye şehit lere yüksek haya· 

linin kudretli ibdaıyle bitap 
etmişti. Bizi birçok duygularla 
dolduran, bize birçok bedii, 
milli hediye!er bırakan şair 
Mehmet Akife de bu mısra• 
biraz tebdil edip: 
" Oömelim f!t'/ seni nisJ•a11a desek 

sı~mazsın,, 

Diyemez miyiz? O, hiçbir u
man unutulmayacak yaşıyan 
ölünün makberi acaba nisyan 
olur mu! 

. . . . . 
Ruhun şadolsun Akif! Coş· 

kun duygular yarattığın istik· 
lal marşında: 
"l(oıknza sönmez bu şa/aklaıda ı•üzr.n 

alsancak,, 
O jye göğüs kabarttı2m al

sancağın dalgalandı2-ı, kendi 
toprağında canını AUabana tes
lim ettin! Ruhun Şadolsunt 

TC>E:..x:> İ ~ 

Yeni seneden itibaren tat
bik edilmek üzere vilayet iskan 
kadrosu ihtiyaca yetecek ka

dar genişletilmiştir. Yeni kadro 
vilayete tebliğ olunmuştur. 
Yeni kadroda bazı yeni me• 
murluklar vardır. 

lzmir Karataş orta okul Al
manca yardımcı öğretmenliğine 
Şlegel, ayni okul logilizce yar• 
dımcı öğretmenliğine Kamil, 
ayni okul riyaziye yardımcı öğ· 
retmenliğine Safittln, ayni okul 
beden terbiyesi yardımcı öğ· 

Vali tekrar izahat verdi. 
Bütçe fasıl fasıl okunarak 

reye konuldu.Bu arada azadan 
biri aidatın muntazam toplana· Söz alan Vali Fazlı Güleç, 

Hatkevinin açılması, vilayete 
yapılacak müracaatle mümkün 
olabileceğine göre bu iste~in 
dilekler arasından çıkarılmasmı 
teklif etti ve kabul olundu. 
Diğer iki teklif de dilekler 

....... ., ............................................................................. . 

•••••••••••• 
Mahkumiyet kararı 
Torb&hda Elifeoin geceleyin 

evine girmekle suçlu ayni ı~a-

:ıadan Hasan ve Yaşann Ağır· 
cezada muhakemeleri bitmiı 
ve fiçer ay hapislerine ve bun· 
lardan lbrabimin beraatine ka· 
rar verilmiştir. 

Yere tükürenler 
Yere tükürenler belediyenin 

çok sıkı ve şiddetli tazyıkı ile 
ougünlerde çok azalmıştır. 

Dün bütün h:mirde yalnız 27 
kiıi tecziye edilmiştir. Yere 
tükürenler bundan sonra sivil 
belediye memurları tarafından 

takibedilecek ve derhal tayin 
edilen ceıatar tahsil oluna· 
cakbr. 

lbni Sina'nın 
yıldönümü 

Tahran, 29 (Yeni AS1r) -
Iran maar(f nezareti Türk ale· 
minde büyük şöhreti olan lbni 
Sina'nın yıldönümünü kutlula
mağa karar vermiştir. 

retmenliğine Naci, Karşıyaka 
orta okul riyaziye yardımcı 
öğretmenliğioe Hasan, Erkek 
lisesi fen bilgisi öğretmeni Ali 
Ülke ilaveten kimya dersi öğ
retmenliğine, lzmir Emrazı Sa
riye hastanesi bakteriyoloğu 
Hasan ilaveten Erkek lisesi 
biyoloji yardımcı öğretmenli· 
ğine tayin edilmişlerdir. 

Teşcir faaliy~ti 
Belediye, kültürparkta oldu· 

ğu gibi şehrin birçok yerlerin
de de mevaim hasebiyle ağaç 
dikme faaliyetine geçmiştir. 

Haber aldığımıza göre bu 
sene, belediyece kültürparka 
ve şehrin muhtelif semtlerine 
on bin küsur ağaç dikilecektir. 

İstifalar 
h:mir Tınaztepe ilk okulu 

öğretmenlerinden Cevriye Ar· 
sano ile Urlanın Gölcük köyü 
öğretmeni Hamdi Güvenç'in 
istif alan Kültür bakanlığınca 
kabul edilmiştir. 

bilmesi için alınmış bir tedbir 
o lup olmadığına sordu. Yali 
izahat verdi ve bütçe heyeti 
umumiyesi 78830 lira ola-
rak kabul edilmiştir.Bu yekuna 
27 bin lira spor teşkilatına. 

15 bin lira da hayır müessese· 
ferine, 28 bin lira hasta ba· 
kımevine dahildir. 

Müteakiben dilek eocüme• 
ninin baıt dileklerin reddi la• 
zımgeldiği hakkındaki raporu 
okundu. Bu hususta Bergama 
azası söz aldı ve halk hatip
lerine harcırah faslından birer 
:nikdar para verilmesini mü
dafaa etti. 

Bu teklif kabul edilmedi. Di· 
lek encümeninin kabulünü mu• 
vafık görmediği dilekler hak· 
kındaki raporu kabul edildik-
ten sonra diğer dileklerin 
okunmasma başlanacaktı.Fakat 
her kazanın dileğinin okunması 
saatlere mütevakkıf bulundu· 
ğu ve vaktin dar olduğu için 
her kaza heyetinin kendi 
dilekleri hakkında kongreye 
münhasıran izahat verilme
si teklif edildi. Bunun için 
de vaktan müsait olmadığı 
neticesine varıldı. 

HALKlN iŞLERi 
Vali ve parti başkanı izahat 

vererek dediki: Yalnız partici-
lik bakımmdan değil,hükümet· 

arasından çıkarıldı. 

Bundan sonra Dikili dileği 
okundu. Bunda, mekteplerdeki 
muallim noksanmm tamamlan· 
ması, köylüye arazi verilmesi 
isteniyordu. 

ARAZI iŞLERi 
Vali Fazla Güleç köylünün 

araziye olan ihtiyacı hakkında 
izahat vererek bütün :nüşki

Uita rağmen bu araziyi temin 
edeceğini vadetti. Bu suretle 
bu istek te dilekler arasından 
çıkarıldı, 

Bilahare Baymdır, Seferihi
sar, Kuşadası, Tire, Karabu
run kazalarının da dilekleri 
okundu. 

Bu dileklerde de mektepler
deki muallim noksananın tamam· 
Janması, orta mektep inşası 

vardı. Bu dilekler aynen ka· 
bul olundu. 

ÇiFTÇi BORÇLARI 
Bundan sonra okunan Çe~

me kazast dileğinde murahhas 
Mehmet Aldemir söz aldı. Mu
maileyh, bütün çiftçinin dile· 
ğine tercüman olduğunu söy-

AYYARE SiNEMASI 
•••••••••••••••••••••••• 
Telefon 3151 

•••••••••••••••••••••••• 
YILBAŞINI kar,ılamak için senenin en bUyUk iki filmı 

- ÇiNGENE BAR 
ADOLPHE WOHLBRÜCK - GABRiELLE GABRlO tarafmdan temsil edilen fevkalade filiuı 

KLUBU 
MAYERLİNG KATRANA Vİ büyük yıldız DANİELLE DARİEUX'nun eseri 

AYRICA PARAMUNT (Dünya haberleri) 
SLARA: 1,15 - 5,15 - 9,15 Çingene Baron 3,10 - 7,10 Kadınlar Klubu 

~ ............................. ._ .................................................. ~~ 

em b·r kız 'lard11'- • 
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Elnsteln matemde 
Büyük alim Albert Eisteio 

karısının ölümünden beri derin 
bir eleme düçar olmuştur. Ma
dam Elsa Einstein kocasınıo 
bayahnda,. muvaffakıyetlerinde 
mühim bir rol oynamakta idi. 
O çalışırken karasının şefkatiy
le ihata edilmiş olduğunu his
sediyordu. Elsa Einstein koca
smm menajeri gibiydi. Ne vakıt 
kocasmdan bahsetse: "Bir dahi 
kansı olmak hiçte hoş birşey 

değildir, zira hayatınız sizin 
olmaz. Bütün cihana ait olur. 
Profesör Einstein kendisinden 
para veya tavsiye mektubu is
tiyenlerin reca!arını redd~de

mez.,, derdi. 
Einstein Amerikanın Prince

ton üniversitesinde muaUimken 
bir asansör satıcısı kendisine 

bir asansör salmağa muvaffak 
olmuştu. O günden aonra Eins
tein'in yanına karısı olmadan 
girmek imkanıızlanmışb. Elza 
Einstein kocasiyle Almanyayı 

terkedeceği zaman evlenmiş· 
tir. Amerikanın üniversite ale
minde, batta beyaE evde sa
deliği ve idaresiyle tanınmışb. 

Ormanlara imdat 
Amerikanın orman muhafaza 

teşkilatı ormanların tahripten 
himayesi için kadmlann yar
dımlarma başvurmuştur. Miss 
Marscb Mount tarafından idare 
edilen geniş bır kadın hareketi 
derhal iıe baş1a11aışbr. Ameri
kanın güzel ormanlar1nı muha
faza için hiçbir şeyi ihmal et
miyeceklerdir. Amerikanm or
manları muhafaza komitesi er· 
keklerden ziyade pratik fikirli 
olan kadınların koruyucu vaw 
sıfları sayesinde giriıilen mü
cadelede mufaffak olacakla
rrndıan ~mindir-

Kıf sporları için 
Kış sporlarım yapmak iste

yen Berlinliler küçük çocuk· 
larmı beraberlerinde taşımağa 
mecbur olmadan emniyetle 
Berlinden uzaklaşabiliyorlar. 

Bu mühim ihtiyacı nazarı dik
kate alan spor teşkilatları Ber· 
linde küçük çocukların bakımı 
için altı büyük otel hazırla

mıştlr. Kayak sporlarına giden· 
lcr, memede çocuklardan on üç 
yaşına kadar çocuklarını bu 
otellere bırakabilirler. Burada 
hükümetin de kontrolü altında 
çalışan mürebbiye!er, süt nine· 
ler çocuklara bir ana şefka· 
tiyle bakmaktadırlar. Fakat bu 
sistemin faydasma kapılarak 

kayak sporundan dönüşte ço· 
cuklarını alınağa gelmiyen an~
lurn vay haline .. Böyleleri için 
en şiddetli takibat yapılmak

tadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: Fikir kırınbları : : . . 
a Kıskançlık ~ 

Aşk hayal kırıkhğı veren 
birşeydir. içimizden her biri· 
miz hu hayal lanklığına uğ-
ramıyacağımızı Z'!nnettiği

miz için onu ararız. 

Kadmlar ekseriya başka 

kadınlara kendi kusurlarım 
atfederler. Onlarda bulduk-

• ları meziyetler muhakkak ki 
<:n ehemmiyetsiz olanlardır. • 

Bir kadrnın bir diğerine 
kıskançlığı onu tenkit edcr
k'!n kullandığı lisanm şidde-

.. tiyle muhakeme edilir. 

insanlar başkalarının kö· 
tülüğünü söylemek hırsıyle 
o kadar ileri giderler ki yer· 
mek istedikleri şahıs bakkm-
da sempati uyandırırlar. • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" ORESTES " vapuru 10 

&irinci kanunda gelip yilkünil 
tahliyeden sonra BURGAZ. 
VARNA ve KÔSTENCE li· 
manian için yük alacaktır. 

" BACCHUS " vapuru 14 
birinci kanundan 19 birinci ki-
nuna kadar ROTTERDM, 
AMSTERDM ve HAMBURG 
Jimanlan için yük alacaklar. 

" ORESTES ,, vapuru 28 
birinci kanundaıı 3 ikinci ka
nuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"SMALAND" moUirü 10 Bi

rincikinunda Rotterdam ·Ham
burg - Gdyoia ve Skaodinavya 
limanlan için yük alacaktır. 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

kiounda bekleniyor. 26 birinci 
kanuna kadar Rotterdam.Ham• 
burg ve Bremen için yük ala· 
cakbr. 

ıe•"•• 
American Export Liuea 

The Export Steamıhip Corpo
r ation - Ne.,york 

EXMOUTH vapuru 19 ilk 
kanunda bekleniyor. NeYyork 
için yük alacaktır. 

EXECUTIV vapuru 3 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
limanı için yük a)acakbr. 

EXMOOR vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükref 

DUROSTOR vapuru 23 1 ci 
kanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar-

• 

8 JO ID 
kullanınız ! 

YEMi ASU~ 

.................•.................. .,~~·· 
: Ciğerler için hava ne ise cıiş· 
~ ler için de RADYOLİN odur. 
: Hasta ciğerler kadar sağlam 
: ciğerlere de hava lazım oldu-
ğu gibi, bakımsız dişler kadar 
temiz ve beyaz dişlere de 
RADYOLİN lazımdır. Hava 
kanı, RADYOLİN ağzı temiz
ler. Havasız kalan en sağlam 
vücud nasıl zehirlenirse, RAD· 
YOLİN ile f1rçalanm>yan te· 
miz ve beyaz dişler de öylece "ISA., 21 Birincikiounda 

beklenmekte olup Rotterdam -
Hamburg ve Skandinavya li
manları için yilk alacakbr. 

'
1AASNE" vapuru 4 ikinci 

Kanunda Rotterda.m - Hamburg 

ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana ıcı 
ve Linz için yük alacaktır. KREM 

sararmağa ve çiirümeğe 
mahkumdurlar. 

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

BALSAMIN 
ve Skandinavya Jimanlan için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUÇEA VA vapuru 16 birin· 
kanunda Malta • Marsilya ve 
CezRire hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 24 birincika

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 acentabğma 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

E>oktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel 3956 

Evi: Köprü t'apur iskelesi 
Berat aparhmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

~ B!Nll• 
American Exporl Lines • Tbe 
Export Steamship Corporation 

Pireden ıtktarmalı 
EXCALIBUR vapuru 18 bi· 

rinci kanunda Pireden Boıton 
ve N evyork için harekeıt ede· -
cektir. 

Seyahat müddeti 
Pire .. Boston 16 gündür 
Pire • Nevyork 18 \?Ündür. 

•• O!a ,. 

Den Norske Middelhavslinje 
Oslo 

BOSPHORUS vapuru 19 ilk 
kanunda bekleniyor. Iskende
riye, Hayfa, Dieppe ve Norveç 
limanları için yilkliyecektir. 

..... @ ·-
Armement H. Schuldt - Hamhurg 

TROYBURG vapuru on se
kiz ikinci kanunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ve Bre• 
men için yük kabul eder. 
~ 

Jobnston W arren Lioen Ltd. 
Liverpool 

DROMORE vapuru, 10 ikin
ci kanun, Liverpool ve Anvers
ten bekleniyor. Burgas, Varna 
ve Kö.»tence için yük kabul 
eder. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi• 
ri~Umez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - t2 J. Parplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
(2299) 

GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanaoaz ! 

Oripln : Bütün ağn, ıızı ve 
sancıları keser. 

Grlpln : Ea şiddetli bq ve 
dit ağnlaıını siir
atle dindicir. . 

Grlpln : Nezlet grip ve ro-
matizmaya karıı 
çok müe11irclir. 

URIPIN lıaıelefiain 10 tueJik yeni ambalajlarını tercih ediniz 

Kumral, sarııın, esme' her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, çU, leke ve sivilceleri kamilen izale 
edet. Yanm aıırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıklara 
ııbbl güzellik kremleridir. 

Krem Balıamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamia yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsam.in yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli . 
4 - Krem Balsamin aca badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoilu lstanbul 

··················· ~ ················································· 
SIHHAT BALIKYAGI 

Norveçya balıkyağlarımn en halıs.dir. Şerbet gibi 
içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

8iiy6k Salebçioğlu hanı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parfok 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. .. 
Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 - 9 Hüsnü Oz 
Ôdetniali. 

&ahHe • 

Olivier Ve Şii. 
,, .................. ~~ 

LiMITET 

Vapur Acentası 
İRİNCi KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Lllerman Lioes Ltd. 

Londra batb 
AD JUTANT vapuru 22 ikin· 

ci kanunda gelip Londra için 
yük alacakbr. 

LESBIAN vapu,-u ikinci ki
nun iptidasında Londra ve 
Hullden gelip yük çıkarap ayni 
zamanda Londra ve Hnll için 
ynk alacaktır. 

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

Liverpool hattı · 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayeaehaaesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

H. Ta~sin Tan 
Diş tabibi 

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

Muayenehanesini 2 rncı 
~ Keyler So. Hamam karşısın· 

da 37 No. ya nakletmiştir. 
Telefon: 3774 

ALGERIAN vapuru on ikinci 
kanunda gelip Liverpool ve 
Svanseadan yük çıkaracaktır. 

(1924) 
~~~ 

Deutsche Levante-Linie 
ANGORA vapuru limam• 

mızda olup yüklerini çıkarmak
tadır. 

#'------------~~ Hususi muallim 
ilk ve orta okul talebele· 

rine hususi dersler vermek
tedir. lstiyenlerin bergün sa• 
at 16 - 18 e kadar Yeni Asır 
idarehanesine müracaatlara. 

13- 13 H 3 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. , .. _. ............... Pi 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI . 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

f,üyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bi:- müesrese olmuş, kokuculuk 
alemini şaşırtmlŞ bulunmaktadır. 
Hilaleczanesini, eczacı Kemal 
Kamili işindeki ciddiyeti, kolon-
yala.tını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere 

i :ıldanmamanız için 
· şişeler Üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 

Bir Hediye ver· 
mek istiyorsaoız onu 

S. Ferid 
Eczacı başmm 

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

Beğeneceksiniz 

M. Depo 
S. Ferid 
Şif A 

• 
eczanesı 

lzmir Muhasebei Hususiye Mü
dürlüğünden: 

Adam Adamipla karısı madam Istelyanm müterakim vergi 
borcundan dolayı müzayedeye çıkarılan Seydiköyündeki arazi 
ve binaları He Çileme Bileriç ve Develi çiftlikleri ve Develideki 
un değirmeni artırma kanununa tevfikan 21 gün müddetle sah

hğa çıkarıldığından pey sürmek istiy enlerin hmir Muhasebei 

Hususiye Tahsilat Komisyon kalemine gelmeleri. 
30-31-1-2 1633 [3429) 
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Berlin- oma - Lizbon ve Moskovaya verilen notalar .. 

ima a ce abı bekleniyo • 
Sulh, harp işi önümüzdeki günlerde halledilecekmiş 
Franko için fena bir şekil almağa haşlıyan 
kadar az gürültü ile tasfiyesine Almanyayı 

sergüzeştin mümkün olduğu 
kandırmak kabil olacak mı? 

Madride döneceğini tahmine 
ahval müsait de~ildir. lngiliz 
işgüderi F orbsin Madridde ya· 
pabileceği insani yardım te,eb
büslerine gelince, lspanyol hü-

kolaylaştıracak mahiyette olma
dığından Valensiyaya gitmesi 
tercih edilmiştir. Esasen Mad· 
rid sefareti açık kalsayd ı, seM 
faret erkamnm ve lngiliz te-

~;,(~~ 
Y•'ii#.* 

Bir yanda tanklar dığer tarafla Jrci haıbın rıetuesini 

bddiytn lıadın/ar ve çoCJJklar Mad11d kapıJa11nda asi aslwltr 
kllmeti Milletler cemiyeti vası- baasının iaşesi için alınan ted- sa ve logiltere sefirler\ bari- Moskova Rus mabafili Sov· 
tasiyle eksperlerin kararmı birler gittikçe güçleşecekti. c·y~ halk komiseri Maksim yP.t Rusyadan ispanyaya hiçbir 
öğrenmeğe karar vermiştir. Bu Valensiya'da ise bu güçlükfer L'tvınof tarafından kabul edil- gönüllü gitmediğini ve bu iti-
mütabassıslarm raporu gönde- daha az olacakhr. Zıra lngiliz mişlerdir. iki sefirin Sovyet barla Rusyada hu~usi bir 
rilinceye kadar yardım mese- fılosu iaşe ve ihtiy3çlarm teh- devlet adamiyle mülakatları tedbir almanın babı mevzuu 
lesi ortaya çıkamaz. Esasen didi işinin halline yardım ede· Londra ve Paris hükümetleri olamıyaca~ını kaydediyorlar. 
şimdiki halde hpanyada faa- bilecektir. tarafından, ispanyada muhtelif logiliz - Fransız teşebbüsü Sov-
liyelte olan gönüllü hay1r teş- Sefarethanenin nakli tefer· yet hükümeti tarafmdan tetkik 

· t k ı · ıt · cephelere ecnebi gönüllülerin 
kilah şahsi olarak faa liyetlerine ruatını tayın e me • ngı erenm sevkedilmesine manı olmak edilmiyecektir. Şimdiden ihsas 
devam edebileceklerdir. lngi- ve lngiliz tebaasının menfaat· J p ediliyor ki bu teşebbüs esas ' l · b k d k üzere Alman, talyan ve or· 
liz işgüderi de ihtiyaç halinde erme . gö .. re . are et. e ec.e itibarile müsait bir şekilde 

1 d k d tekiz bükümetlerinı bazı idari Madride giderek fıkrini vere· 0 an ışgu erın en 1 reyme karşılanacaktır ve Sovyet bü-
bilecek veya muavenette bulu- bırakılmıştır. tedbirıer atmağa sevketmek kümetinin maksadı bunu, Is-
nabilecektir. işgüderin Madrid- MOSKOVADA BiR üzere birbirine müvazi olarak panyada her müdahale bare-
de kalması en ehemmiyetli TEŞEBBÜS Bertin, Roma ve Lizbonda ya- ketine karşı müessir bir koo-
lspanyol otoriteleriyle teması Moskova, 24 (Ô.R) - Fran- pılan teşebbüslerle a lakadardır. trolla birleştirmektir. 

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

Cumhuriyetçilerin ye • 
ı tecavüzleri 

SULH VEYA HARP 
Brüksel, 29 (Ô.R) - Belçi· 

ka gazete'eri ispanyaya gön
derilen gönüllüler hakkında ve 
ademi müdahale prensibinin ta
mamı tamamma tatbiki için 
lngiliz ve Fransız bükümetleri· 
nio yapbkları teşebbüse Al
manyanın vereceği cevabı ali
ka ile bekliyorlar. 

"Peuple" gazetesine gl>re 
sulh veya harp meselesi önü
miizdeid günlerde balledifecek
tir. 3elçika sosyalist gazetesi 
şunu uc ılAve ediyor: Londra 
ve Paris şunu da düşünmeye 
mütemayildirler ki lngiltere ve 
Fransanın sebatkar bir tavru 
hareketi Führer üzerinde tesir 
yapmaktan geri kaJmıyacak ve 
her suretle gerek kendisi için 
ve gerekse himaye ettiği 

Franko için fena bir şekil 
almak istidadınt\a olan lspan
yol sergüzeştini mümkün ol
duğu kadar az gürültti ile tas
fiye etmeğe Alman hüküme· 
tini sevkedecektir. 

" Ecbo de la Bourse " ga· 
zetesi Almanyanın acele hare· 
ket edeceğini zannetmenin bir 
bata olduğunu kaydediyor. 
Hitler ispanyadan vaziyet 
hakkmda kat'i ve mukni ha
berler beklemektedir. Bunlar 
bir karü zarai' hesabı tanzimi· 
ne imkan verecek ve Alman
yanm siyasi ve askeri başları 
ara:ıaında göriiş birliği tesisine 
yardım edecektir. Zira Alman
yanın girişeceği hareket her 
ne olursa olsun, bunun muvaf· 
fakı yeti ihtimallerini yaratmak 
için bu görüş birliğine kat9iyyen 
lüzum görülmektedir. 

HUMANlTENIN FiKRi 
Paris 29 ( Ö.R ) - lngili:ı

Fransız teşebbüsü hakkmda 
"Humanite" , gazetesi şunları 
yazıyor: 

Almanya ve Portekiz 4 llk
kanunda yapılan logiliz-Fran· 
ıız teklifine muvafakat etme· 
diklerinden bu teşebbüse lüzum 
ha c:al olmuştur. 4 llkkanun 
teklifleri ise, 18 Ağustosta 
F ransanm ademi müdahale 
prensibini ortaya attığı dakika
dan itibaren Almanya, l~alya 
ve Portekizin buna kat'iyyen 
riayet etmemelerinden ileri gel· 
miştir. Eğer daha o vakıt Fran
sa, bitarafhk kat'i olarak tat· 
bik edilmezse kendisinin de 
ispanya ile normal münasebet 
halini iade edeceğini bildirmİf 
olsaydı böyle olmıyaca\.tı. Fa
kat mazi üzerinde durmak 
istiyotuz. Komünistler Fransı:ı 
siyasetine müzahir olmuşiardır. 
10 gün evvel F raosa büküm eti 
sesini yükselttiği için tebrik 
etmişlerdir. Gösterilen ıstical
dan ~emoun olduk ve şunu da 
ilave edebiliriz ki hariciye müs-
teşarı Vieoot geçen Pazar günü 
Fransanm arhk aldatılmağa 
razı olmadığını söylemekle aul
ba biz.met etmittir. 



ao ııt .. nunuewweı tese 

Dil bahlslerl: 
•••••••••••••••••••••••• 

Hayat - söz 
görütemi (*) 

•••••••••••••••••••••••• 
Diller llm llglsl ile bir 
asla irca edlleblllr mı? 

Hangi dil, diğerle
rinin kaynağıdır? 

- "AlatUrk,. Un gen 
&flllne ek sunağı -

-1-
Son dil kongresi, dil ilmi 

bakımıudan, çok ehemli bir 
işe sarılmıştı: Ecnebi ilimlerin 
de huzurunda: "Türkçenin di
ğer dillere kaynak olduğu,, 

tezi ileri sürülmüş, bu zemin 
üzerinde tezler okuamuıtu. Ne
tice ne oldu? Belki elle tutu
lur, gözle görülür bir netice 
yoktur. Fakat, fikir ve idrak 
ilemine bir ışık, bir şavk ulaş
tırıldığına inanmak lizımgelir .. 

Ben de, kendi varlığımda 
uyanan ve nemalanan engin 
şavk ile bu zemini bir az da
ha nurlandırmak istiyorum: 

Bence, Türkçenin diğer dil
lere kaynak olduğu iddiası; 

"Diller iJm ilgisi iJe bir asla 
ircM edilebilir mi?" sorusuna 
bağlıdır. Bu soru cevaplanma
dıkça herhangi bir dilin di
ğer dillere kaynak olabilece
ğini ispat etmek mümkün de
ğildir. 

Demek istiyorum ki; önce, 
dillerin asılda vahdetini göste
recek - bedihelere müstenit -
bir nazariye bulmalı ve bu vah-
deti ilmi deliller ile ispat et
melidir! Sonra, bu nazariye ve 
ilmi deliller ile varılacak neti
ceye bakarak, onunla dilimizin 
biinyeıini kıyulandırmak, böy
lece, TDrkçenin aradığımız •ar-
lığa uyan, bu varhğa vilcut 
veren dil olup olmadığını vuzuh 
ile glrllp aaJa-.k kaba olur .• 

Cemaatlerile, td ve idet 
aynlıklan; millet ve hiikümet
lerin kanunlarında zıddi1et v~ 
mulıalefatJer ıa.ıuncluju halde, 
hak mefhumu, - ilm ilgisi ile • 
aıılda vahdete irca edilel>iktiği 
gibi, diUerde g6rlllen gayrilik
lerin de, ilm bakımmdan ~ir 
asla ircaı mümkündllr. 

Hukuk ilmhtia hem meanet 
hem hedefi olan tek varhk 
"adil" olduğu gibi, dil ilminin 
mesnet ve hedefi olan tek var
hk ta ,.nutuk,, tur. 

Adil; hilkat ve teşekküllerin
de - biribirine bakınca - her 
yönden farkları bulanan fert 
ve cemaatler üzerinde hukuk 
roüsavatını icap eden mefhum
dur. 

Nutuk; iç ve dış alemler 
karşısmda, insanın idrik ve 
ifade kabiliyetidir ki, belirsiz 
duygu ve tek heceden bathya
rak namütenahiye kadar_ ulaşır .• - (9) Nazaıiye, 1eoıi. 

- Devam ıdeak. · · · 
Avni Uluaay 

Sofya Opera 
salonunda 

- Başlaıa/ı J nci Sohi/tde -
Sofya, 29 ( Yeni Asır ) -

Bulgar kabinesi başvekil Köse 
lvanofun riyasetinde milhim 
bir toplantı yapmışhr. Toplan
tıyı mütaakip başvekil iç sü
künu trmin için ciddi tedbirler 
alınacağını söylemiştir. 

••••• it ., 

Bir karar 
Lizbon, 29 (A.A) - Müs

temlekeler bakanı,Sovyet vatan
daşlarınıb Portekiz miistemle• 
kelerine girmelerini menedea 
bir emirname imzalamııbr. , ., 

Ankarapalas 
Ankarapalasın kalorifer 

tesisah ikmal edilmiı ve bu
giinde!J itibaren otel tama• 
men teıhine baflanahmıbr. 

Mlcllri1et 

Ti!M ASJW 

Fransız devlet radyosu 
Paris müzakereleri hakkıJda Metak
sasa nıalômat verildiğilıi bildjriyor 

Paris, 29 (Ö.R) - Türkiye Hariciye Vekili evvel Atinadan g~reli .Yunan başbakanı ile 
Dr. Tevfik Rüştü Arasın Atinada Yunan başve- beynelmilel vaziyet •al'1Cında görüımek husu-
kili Metaksasla mü!ikabnı kaydeden devlet sunda göstermiş 'Olduğu 'dikkatten sitayişle 
radyosu Dr. Arasın Paris müzakereleri hakkında bahsetmeldedirler. 
Yunan başvekiline malumat verdiğini ve iki Gazeteler bu na. hareketin Yunan efkira 
devlet adamının Yugoslav· Bulgar dostluk paktı umumiyesini çok mWsait biF ıekilde m6tebasais 
ile ortaya çıkan meseleyi tetkik ettiklerini tah- k 
min etmektedir. ettiğini yazma ta •ı bu hareketin iki hükümet 

Atina, 29 (A.A) _ Türkiye dışişleri bakanı arasındaki sıkı işbi~i ile her iki millet arasm-
Rüştü Arasm Atinaya gelişini selamlıyan daki dostluğa yeni bir delil olduğunu kaydet• 
gazeteler Türk bakanının Ankaraya gitmeden mektedirler. 

..........................................................•......................... ......... , ••............................•....... 

~eyhan tekrar yüks~ldi 1ne~~!uda 
Nehır kenarındakı evler Müthiş fırtına var 

t hl• d•ı • t• lnebolu, 29 ( A.A ) - iki a ıye e 1 mış ır ghdür çok şiddetli fırtına 

Ceyhan'da kabarınca 
sını sular istila 

. devam etmektedir. Yağan kar 
Adana ova· civarda yetmiş santimetreyi 

butmu,tur. Vapurlar fırt.na yü-

Adana, 29 ( Yeni As11 ) -
Son yağmurlar üzerine SeybaR 
tekrar iki metre otuz beş san
tim yükselmiş; Adana halkı 
hakla bir telaşa düşmüştür: Bir 
tedb;r o'mak üzere nehir ke· 

narındaki evler tahliye edil
mi,tir. Memleket hastane1i bi-

nası da kısmen tabliye edil· 
miştir. 

etmiştir. 
Ceyhan da kabarmış ve ovayı 

sular istila etmişti~. B'a~i kay- · 
lerle Adana merkezi arasında 
münakalat kesilmiş bulunuyor. 
Şimdilik sandallarla muvasala
nın temini mümkün olmakta--
dır. Hamdolsun ıimdilik nu· 
fusça zayiat yoktur. Alınan 
tedbirler sayesinde en afak 

• bir hadiseye meydan verilmi
ı t' yece.< ır. .......... 

Hitlerin cevabi bekleniyor 

zGnden buraya uğramadan 
Sinoba iltica etmiflerdir. · 

~üf et.tişler 
konseyi. 

Ankara, 29 ( Yeni Asır ) 
Umumi Müfettişler, raporla· 
raaı hazırlamakta devam edi· 
yorJ r. Cumartesi günline ka· 
dar bütiin raporlar hazırlan• 
m~ olacaktır. 

Bulgar vapurunu aradtfar 
tıtaDbol, ,29 (Y eDi Alır) -

bpanyol asileri Balkaa adb 

M•• t -)_. t bL•-. rc; /ffı..·--ı ıBblgar•punmu teYIDtedefek 

HoJştadın Riyasetindeki 
Müşahitler Heyeti 

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

Suriye' de 
.. ·-·····-

Fransız delegesi 
Doryo tarafından 

karşılandı 
lstanbul, 29 (Yeni Asır mu

hab: rinden) - Norveçli hukuk
çu Helştad1n riyasetindeki bi
taraf müşahitler heyetinin bu
gün Sancağa varmaS1na ve tet
kiklere başlamasına intizar edi
liyor. 

Heyet, Beyrut'ta Sancak 
Fransız delegesi Doryo tara· 
fından karşılandı. Suriye'ye var
masiyle Sancakta mevkuf bu
lunan Türkler tahl .ye edildiler. 

Belgrad, 29 ( Yeni A11ır ) -
Gazeteler Türkiye hükümetinin 
Antakya ve lskenderun hak-
kındaki taleplerini mevzuu bah
sederek Sancağın Arap idare• 
sine verilmemesi hususunda hal
kın da inzimam eden heyecanı· 
nı uzun uzadıya kaydediyorlar. 

Türkiye ile ananevi dostluk· 
tan bahseden Fransız erkanının 
bu meselede Türkiyeyi tatmin 
edici bir ıekil bulacakları ka
naati hAla bakidir. 

Fransanın 
. Nufusu 41 milyondur 

Paris, 29 ( A.A ) - Resmi 
gazete 1936 da yapılan Franıa 
ve Cezair umumi nufuı sayı
mamn netieelerini bildirmekte
dir. Bunlara giir~ franSaJUD 
nufiisu 41:905.- "Ceuiir"akj 
7 351,684 tlir. ... 

~hhe 

(g"" ··-s8l; -~······ z1ü, 
Bir günlük erkekli 

Yeni Asırda okudum.Japon 
yanın bir şehrinde bntün ka 
dınlar senede bir gün erkek 
leımeğe karar vermişler. Kır 
bin kadın bu karan tatbik bil 
etmiı. O günlerini erkekl 
gibi yaşıyarak geçirmişler. 

Ah.. Bu bizde de adet ol 
saydı! Bizim bayanlar da sene 
de bir gün bizim geçirdiğimi 
bayatı geçirselerdi onun n 
zorlukla, ne didişmeler, ne bo 
ğuşmaJarla kazanıldığını anla 
salardı. 

Poker masalarında, manif• 
tura mağazalamnda besapsı 
sarfedilen liraların, kocaların 

ceplerine girinceye kadar n 
nazlar ettiklerini, ne zorlukla 
çıkardıklarını, kaç defa ele 
gelmişken kaçıp arkalarından 
lrotdurttuklarını görselerdi • 

Fakat bence yalnız bu kifi 
değil. O gün erkekler de kadın· 
laşmalı, yani aynı gUnde er· 
kekler ·de karılarına onların 

her vakıt yaptıklarını yapmahl 
Akşam yorgun argın geldikleri 
evde o geceki baloya, veya 
falan dostun pokerine gitmek 
için zorlanmalı veya aiirüklen
meli. Yaranın ev masrafını dil· 
şilnürken ilçyüz liralık manto
nun, yahut dCSrt yüz liralık kol 
saatinin alınması için ısrar et• 
meli 11 sırası değil " dendikçe 
ağlamalı, ıızlanmab, tepinmeli! •• 

Bu tecriibeden ıonra baka· 
lım kocalık hayatına yirmi d6rt 
saat tahammül edecek kaç ba· 
yan çıkacaktır? .• 

Bu yazıyı okuduğum bir ar
kadeı: "Bana kalır-•, kadınlar 
bir gün erkekliğe heves ede· 
ceklerine, senede hir giin ka· · 
dan olalar daha iaabetli bir 
hareet yapmıt olurlar" dedi. 
~ojru .c>ze ae denir? 

N. Ozeren uş ereK eşe uuse ~ '"" :.::'~!e!i:1!":~::..~:U-:. 
manya 'hayır demİyecek : Çaq-Kay-Şek Pan Amerikan konferansı 

----~-~ .. '----- Tekrar batknmandan oldn A •• k J k 
Bununla beraber Bolşevizm Ka~a-n~~k ~r~~.R~a;e~~v; vrupaya orne o aca 
Ispanya'da yerleşmiyecekmiş ~aşkumandan~ğ.ı .kabuı etmiş: kararlar almıştır 

tır. Bu suretle ıstıfa haberlerı 
Paris, 29 (Ô.R) - Fransız ortadan kalkmışbr. 

teşıebbUsüne Hitlerin cevabı ı • ı 

bili gelmemiştir. Berlinden Metaksas Dr. Ar&s· 
gelen haberlere göre Alman f d • 
mabafili bu cevabın pek erken şerefine ziya et ver 1 
verilmiyeceğini de hiasetirmek
tedirler. 

Alman gazeteleri neşrettikleri 
mütalaalarda Alman) anın lspan· 
yada boltevizmin yerleşmesine 
asla tahammül etmiyeceğioi 

kaydediyorlar. Buna cevap ola· 
rak Fransı:ı mahafili şimdilik 

meselenin ispanyada Bolşeviz
min yerleşip yerleşmemesi da
vası olmadiğını ve sadece 
hariçten askeri kıt'alar gönde· 
riferek müdahale edilip edil
miyeceğini tayin etmekten iba
ret olduğunu bildiriyorlar. 

Gelen haberler, Almanyanın 
vereceği cevap hakkında pek 
fazla nikbinliğe m&sait değil
dir. Bunuı:la beraber ifrat de
recede bedbinliğe de mahal 
yoktur. Alman mahafili de gö
nüllülerin sıönderilmesi muvafık 
mı, değil mi? Sualine Berlinin 
hayır cevabını vereceğini gide
memektedirler, zira üçüncü 
Rayh bu meselede dünya umu· 
mi efliirının başka bir hareket 
tarzını kabul etmiyeceğini tak
dir etmektedir. Esasen Alman· 
ya ve ltalya ispanyaya ıö
nllllü gönderilmemesi .meselesini 
birkaç ay evvel birinci olarak 
ortaya attıklarını övfinerek id
dia ettiklerine göre, bu sarih 
·nokta &zerinde kabul edilemi• 
yecek bir cevıp vermelerine 
imkin yoktur. 
Framız mahafili falla da 

~·•. ediyorlan Berliacle ,\N-

Sovyel Ha!İciye Komiseıi Lii.vino/ 
linmelidir ki bu mesele üzerin
de münakap uzayacak olursa 
İngiltere ve Fransa tekrar israr 
edeceklerdir. 

Paris, 29 (Ô.R) - "Tribune 
de St. Etenne" gazetesi Berlin 
Roma, Lizbon ve Moskovada 
yapılan logiliz • Franaaz teşeb
büsünün umumi bir Avrupa 
konfer'anama mukaddeme ola-
bileceğini tahmin ediyor. Btt 
konferansta umumi siyasi mea• 
eleler görtişillecek, Almanyaya 
ekonomik yardım meıele.i göı 
önüne getirilebilecektir. Fakat 
bu m6zakereler ileride tahak
kuk edebilecek bir aafbadadır. • • 
Bun~ için Almaoyamn lapan• 
,.,. ! 1601111 aladermemek 

- Baştaıaİı /Juına sahiJtde
bunun ise eyi bir tedbir oldu· 
ğunu ileri sürüyorlar. 

Gaze-telt;r Antakya mesele· 
sinde Türkiye elkitı umumiye• 
sinin gösterdiji al~ka ·ve beye• 
cam haklı görmekte . ve aiır
lardanberi Türk camiasını . ba
rındıran bir yetin herhalde 
sulhsever Türkiyepin arzuswıa 
uygun halledilmesi lüzumunu 
müdafaa etmektedirler. · 

latanbul, 29 (Telefonla) -
Şimdi F raneız gazeteleri Sa11tak 
meselesinde daha müliyim bir 
lisan kullaDıyorlar • . L6 jurnal 
gazetesi, T&rkiye ile Fraaıa 

arasında yapılacak anlatm•nın 
F ransanm Balkantar ıiyasetine 
uygun düteceğini yazıyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
meselesi hakkında ilk önce 
müsait bir cevap vermesi la
zımdır. Bu suretle gerginlik 
azalacağından siyasi inkişafların 
daha ziyade hızlanmasına mil· 
aait bir zemin hissi olacakhr. 

Londra, 29 (Ô.R) - Resmi 
mahafil lngiliz • Fransız teıeb· 
büstioe .Hitlerio mliıait cevap 
vereceği haberinden resmi ola
rak malümattar değillerdir. Bu 
habere göre, Hitler ispanyaya 
g6nüllü gönderilmesini kabul 
edecek, bunun mukabilinde 
Sovyetlerin de mldahale et
miyeceklerini lngiltere ve F ran• 
sanın tekeffal etmeleriDi iıti .. 
yecektir. 

Konferans Cenevreye rakip vaziyete 
geçmek fikrinde değildir 

Paris, 29 (Ô.R) - Avrupa 
sulhu için endiıe edilirken 
Buenos Ayres Pan Amerikan 
sulh konferansında kabul edi
len kararların ehemmiyetini 

gözden kaç1rmamak lüıumunu 
kaydeden '"Temps" gazetesi 
Şanları yazıyor: 

Konferansta faydalı kararlar 
verilmit ve Amerika lut'asında 

sulhun teıkilatlanması için Av
rupaya örnek olabilecek taah· 
hütler kabul edilmiıtir.· 12 ilk 
Kinunda blitün Amerika cum
huriyetleri Amerilcada sulh 
tehliikt"ye düıecek olursa hep 

. birlikte vaziyeti istişareye ka
rar vermiılerdir. 

Diğer taraftan 16 llkkinunda, 
her ihtilafa tatbik edilecek 
sulhperverane hal tarzı esaslan 
vazeclilmiı v'! muhaıemat bu-

na ra -7men başlıyacak olursa 
muhasım milletlere karşı diğer· 
lerinin müşterek bir vaziyet 
alacakları kararlaştırılmışbr. 
Böylece harp malzemesi gön
derilmiyecek ve para yardımı 
yapılmıyacaktır. Netice itaba· 
rile bu Amerika bitaraflık 
projesinin hakimiyetini gös-

terir. Fakat Arjantinin tale• 
biyle bu kayıtların, milletler 
cemiyeti izası olan Amerika 
devletlerinin bu müeueseye • 
karşı taahblitlerini ihJAl ede
miyeceii kaydedilmiıtir. Esa
sen pan Amerikan konferansı 

Cenevreye rakip vuiyetiae 
girmeyi asla düpjnmemitlir. 
Buenos Airea kararJan Avrupa 
devletlerinin de istifade ede
bilecekleri noktaları ihtiva 
edebilir. 

YILBAŞI Gecesi 
Kültürparkta F U A il gazinosu 
Sayın müşterilerine sabaha kadar açıkhr 

Flatler : GUnlUk Halelerin arnıdır. 
ZAM YAPILMAMIŞTIR. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yeni yıla neşe ile girmek istiyenler 

Kültürpark FUAR gazinosunda 
Bu geçirmelidirler. 
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Edvard VIII ile Mrs .. Simpson n hakiki aşk romanı 

Ben kra a Ş--- söyle • • 
W allis ya kraliçe olacak ya tahttan feragatiniz halinde Mrs. 
Windsor olacak .. Yahut ta onunla evlenmekten vazgeçeceksiniz. 

Edvard VIll bana ı verdi: 
Yalnız iki ihtimal vardır: Onlar da ilk gelen iki ihtimaldir 
Yazan: Nevboıd NOYES 

····································!······ MRS. SIMPSONUN YEOENI 
" Eskl dostum Nevbold NOYES 

hayatımın bir portresinı çizebiL/r mi 
dive benden sordu. Bu portrenüı 
hakikate UVf!Un. olacağt.nt bıldiğım· 
den onu memnuniyette ''evet,, ceva· 
bıtıı verdim.,, 

Vallls SIMPSON 
Associated press ajansı 

direktörünün oğlu ve 
meşhur bir gazeteci olan 
" Newbold NGyes,, seki
zinci Edvard - Madam 
Simpson maceralarını an- ~~w,aar. 
latmağa başlarken bu işe 
nasıl tavzif edildiğini an
latmaktadır. 

Madam Simpson ma
cernsı lngiltereden evvel 
Amerikada patlak ver· 
miş ve Amerikan gaze-
teleri Madam Simpsonun 
bayatı hakkında birçok 
şeyler yazmağa, kendi 
ifadesine göre "Uydurma 
neşriyd .. la işi kötüleme
ğe çalışmışlardı. Ameri · 
kan gazetelerinin uydur· 
ma neşriyatından müte- !«·•"';."""' .. ; 

essir olan Madam Simp· 
soo, Edvard Sekizin de 
muvafakatiyle N. Noyesi 
Londraya telgrafla davet ......._...._ 
etmiş ve kendi aşklarını 
hayale sapmadan yazmasını 
istemişlerdi. 

Genç gazeteci bu fırsatı iyi 
kullanarak müsveddelerini ha· 
zırlamağa başlamış ve Madam 
Simpsondan ilk malümah al
dıktan sonra Sa Majesteye 
F ort Belvederde intizara baş· 
lamıştı. --------Kral Edvard Vlll tahttan 
feragatine tekaddüm eden ri
vayetler ve masallar ayları 
içinde, bir an için olsun sev
gilisini terketmeyi hatırına ge
tirmemiştir. Bununla beraber 
başvekil Stanley Baldvin In
giliz meşruti krallık rejiminde 
morganatik bir evlenmenin bile 
kabil olmadığını kendisine an
latmıştı. iki bal sureti kalıyor
du ve yalmz iki: 

Kral ya Mrs. Simpsonla ev
lenir, onu kraliçe yapar, ya 
tahtım terkederek karısı yapar. 
Şimdi dünya onun kararı ne 
olduğunu öğrenmiştir. 

YÜZDE 67 DOGRU 
Kral Edvarda şunu söyliyor· 

dum: 
- Majeste evlenirseniz inti· 

hap edeceS?iniz kadın şu üç 

şeyden biri olacak. Yanı'mış- evlenmekten vazgeçersiniz. 
sam düzeltmenizi reca ederim. - Yüzde 67 doğru Mr. 

- Hangi üç şey? Noyes .•• Yalnız iki ihtimal var-

- Morganatik zevceniz, in- dır. IJk birinci gelen iki ihti· 
giliz kraliçesi, yahut ta Mrs. mal. .• Bunu temin edebilirim. 
Windsor. Fort Belvedere'nin yemek 

- Tahmininiz yüzde 67 doğ· salonunda hazırlanan enfes bir 
rudur. Fakat daha fazla değil. masada yemek yedik. Yemeği 

--~~~ müteakip Mrs. Simpson 
ve halası Mrs. Bessie Mer
ryman şatonun kadınlara 

~ mahsus iş odasında kah-
~ ,. J vemizi içmemize müsaade 

:.~~~-~ , 
~ , i: ·*°~ -~ ettiler. Kral şöminede dir· 

.,...,... ............. ,.:~~t~'):;,: .~ s~~ini dizine ~ayamış, ~v~o-
'I J.';O!"!f~oi:: • ,.~,~ .. ~ ...... ~ ., .. fif~ı, ..a·~ dısıne takdım ettıgım 

.. - ;ır.. """.p ;...-.ç ·""~· ,. 

· n.ı;~ .. ,v· :.;; •. · . .. :- Amerikan sigarasını içer-
~~-<: • ~ ken ben de kahvemi ya
r.::'i~ 1 /< 
~~ ·. vaş yavaş içiyordum. Dı-
~ · · şarıda tahrik edilee ağır 
# 

fırtına anlatamayacağım 

surette beni tehyiç ettiği 
halde burada çok güzel ve 
sakin bir suvarc geçiriyor-

_,r;,,,,..-._,,;.~~..,- .• ;;ı~/'.w,"",;t'"' ........ "':W.1#: duk. Kralın Londradan 
' ~ gelişinden beri henüz iki 

Dük diJ Vindsor 

saat geçmişti. Bu iki 
saati meskut geçiştirmek 
istemiyorum. 

Kızıl elbiseli saray ha· 
demesi tannan sesiyle: Sa· 
majeste •.• 

Zira morgaoatik bir izdivaç 
ihtimali mevzuubahs bile ola-

Demişti ki, kral bir ruzgir 
gibi içeri girdi ve ne sağma, 
ne de soluna bakmadan Mrs. 
Simpsona doğru yürüdü. Rengi 
ansızın daha pembeleşen Mrs. 
Simpson da derhal ayağa kal
karak saray adabına göre se0 

vimli bi reverans yaptı. Seki
zinci Edvard tebessümler sa· 
çan çebresile onu süzerek mu
habbetle elinden tuttu ve sev• 
gilisinin çehresinde okunan 
endişeyi hissederek Londra-

maz. 

Mıs Sınzpsım Dük dö Vındsor 
ile bo aber 

- Şu halde hafıf bir tadi-

latla Wallis ya kraliçe olur, ya 

tahttan feragatinizi mütaakip 
Mrs. Windsor ... Yahut ta onunla 

~ claki gününden, Fort Belvedere 
kadar otuz millik koşusundan 
asla yorgun olmadığını temin 
etti. Sonra yine ayni sevimli 
çehreyle içeri giren Mrs. Merry· 
mana döndü. Her zamanki gibi 
"Bessie hala" diye çağırdı. 

Mrs. Simpson merasimperver 
bir şekilde beni takdim etti. 
Kral elimi sıktı: 

- Gelişinizden çok memnun 
oldum. Dostum W allıs bana 
sizden çok bahsetmiştir. Sonra 
yine Mrs. Simpsona dönerek 
geç kaldığı için özür diledi: 

- Sarayda tahminimden faz
la ahkondum. Fevkalade yüklü 
birgün geçirdim. 

- Sonu 7 nd sav tada -

AŞK. MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 33 lenmiş ve battil neşesi bile 
kaçmlşb: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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'-----~~~~~~~~~~~~--~~~-------------' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
lngUizceden çeviren : ZIYA NEBi 

Robert tam manaslyle bir centilmen olduğu gibi, 
icabında külhanbeylik ve •·abadayllık ta yapabilirdl •. 

Caz durduktan sonra bir al
kış tufanıdır koptu. Robertin 

koltuk ları kabarmışt,.Ôyleya bu 
kad~r güzel bir kıza malik ol-

mak ve koca San • f!"aosiskoda 
nadir görülür bir takdir kazan-

mak yabana ntılacak birşey 
değildi. 

Masalarına oturdular. iki 

Üçü de mütemadiyen içiyor

du. Kıyafetleri ve aldıkları 

vaziyetler pek şüpheli görünü-

yordu. Bunlar l:im olabilirdi 
acaba?? Hardi hiç belli etme-

den bir müddet üçünü de km
tik ett ıkten sonra, Robcrtin 
ko!unu dürterek yavaşça: 

- Şu ilerideki masaya dik-
masa ilerde üç adam oturuyor· kat et, dedi. Dt:mindenberi 

du. Bunların arada sırada ken- mütemadiyen bize bakıp bir 
dilerine bakıp gizli gizli birşey- şeyler konuşuyorlar. 

ler fısıldamaları Hardiniıı na- Zeki çocuk zaten bunun 

zandikkatini celbetmekteo geri çoktandır farkındaydı. O da bu 
kalmadı. adamların vuiyetinden şüpbe-

~oı Wıfıaoı:r-c.n)-V• - d mektedır. b. kıı. vardır •• 'J'C;V~- -
...... ..a..ü oc=a_sı_ö_nü_n._e_,,.__..CJ.Ll·._de genç ır 

- Biliyorum, diye cevHp 
verdi. Fakat pek aşikar bir 

surette bizi süzdüklerine bakı· 
lırsa, korku yok .• 

- istersen gidelim... Ne 
olur ne olmaz... Zaten çıkma· 

mız biç de doğru değildi ya •• 

- Aldırma .. Ne olursa olsun, 
evde kapanıp durmaktansa 

herşeyi gözüme aldım •. 

iki genç kız yeni çıkan bir 

şapkanın münakaşasına daldık· 

lan jçin, Robertle Hardinin gö· 

rüşlüklerini duymamışlardı. 

Robert bir aralık ben (W.C.) 
ye gidiyorum, diyerek dışarı 

çıktı. Maksadı o üç adamın 

kim olduğunu tahkik etmekti. 
Garsonlardan birinin eline ya-

rım dolar sıkıştırarak sordu: 
Meselenin korkulacak tarafı 

yoktu. Bunlar San • Fransisko· 
ya her zaman ge!en üç kül· 
banbeyi iddi. Bilhassa iclerin· 

Saat 12.30-1~ arasında plak
la Türk musikisi, havadisler, 
p lakla muhtelif neşriyat, hafif 
müzik. 

Saat 18.30 Dans musikisi. 
Saat 20 Nezihe ve arkadaş• 

ları tarafından musiki. 
Saat 20.30 Türk musiki he· 

yeti tarafından musiki. 
Saat 21 Stüdyo orkestrası 

tarafından musiki. 
Saat 22 Ajans ve borsa ha

berleri, plakla neşriyat. 
• ~.»!.l 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

20 
17 

215 Ü Kurumu 15 
139 A R Üzümcü13 25 
108 J Taranto M 12 75 
89 inhisar 10 25 
41 Esnaf Bank 16 50 
29 Beşikçi O 11 50 
15 H Alberti 12 75 
6 L Galamidi 13 75 
642 Yekiın 

383229 Eski sataş 
383871 Umumi satış 

Zahire 

15 50 
11 
16 50 
11 75 
13 75 
13 75 

Çu. Alıcı Fi at 
240 Buğday 5 815 
19 Börülce 7 50 
11 Kum darı 3 50 

1530 ke, Palam 250 
18647 ki. Ka. Ce.14 
422 ki. Mazı ci. 33 
886 " beyaz 23 

3043 ki. Ceviziçi 46 
1775 ki. Yün 65 

118 ba. Pamuk 50 
..... ICi ••• ·~ 

5 875 
9 50 
5 50 

470 
17 
33 
22 
55 
65 
51 

Fransada 
iktısadi durum 

Londra, 29 (A.A) - Mali 
mahafil Fransanın iktisadi va
ziyetini dikkatle takibetmekte 
ve bu vaziyeti nikbinlik ile 
derpiş eylemektedirle:. The 
Economist F raoaa bütçesi açı
ğının normal olduğunrı y.az
maktadır. 

ıııoıeı_. 

Şarlo Amerlka'da 
;ahşmıyacak 

Şarlo'nun " Asri Zumanlar,, 
filmini komünist prensiplerine 
iltihakı suretinde telakki eden· 
lerin tenkitlerinden müteessir 
o larak bir daha Amerikada 
filim çevirmemeğe karar ver· 
diği söyleniyor. Rivayetlere 
inanmak lazımgelirse, Şarlo 
şunlan söylemiştir: 

- Bundan sonra Sovyetler 
Rusyasıoda çalışacağım. 

Şarlo gazetelerde bir müna
kaşa mevzuu olan bütün bu 
neşriyata lakayt kalmış ve 
sadece Polet Godar'la birlikte 
hazırlamakta olduğu filim biter 
bitmez Sovyet Rusya.ya gide· 
ceğini söylemekle iktifa et· 
miştir. 

den bir danesi bütün külhan

beyleri titreten ve kafası kızdığı 

ıamao herşeyi altüst götüren 
bir adamdı. 

Robert müsterih bir kalple 

geri döndü ve Hardiye bir göz 

işareti yaparak ortada korku

lacak birşey olmadığını anlath • 

Öyle ya bu adamlar külhan

beyse, kızdıkları zaman ortalığı 

altüst götürüyorlarsa onlara ne 

idi; fakat burası az çok ki

bar bir muhitin devam ettiği 

bir yer olduğu için böyl~ mü

nasebetsiz adamların bulunuşu 
hiç te doğru sayılmazdı. 

Biraz sonra caz tekrar ç::ıl

mağa başlayınca Hardi Mar• 

lenle dansa kalktı. Robert 
ve Şirley yorgun oldukları için 

oturmağı tercih etmişlerdi. Bu 

sırada üç adamdan iri yapıhsı, 

arkadaşlarına birşeyler söyle· 

dikten sonra ayağa kalktı ve 
sallana sallana Sirleyin önüne 

a 
KARNI AÇMIŞ Kİ 

- Haşlama yemiş. , • 
Fuat pasanın son sadaret ortasında Fuat paşayı bularakı 

günleri, Osmanlı devletinin - S'11tan mührünü istiyor. 
izmihlale yüz tuttuğu günlerdi. Deyince, Fuat paşada şafaki 
Abdül'aziz, bütün bu siyasi atmış, a lemin ortasında hiddeti 
kepazelikleri; sanki kendisi jestlerle mübürü cebinden çı 
yapmıyormuş sribi sadrazam karıp veren Fuat paşayı, Is• 
Fuat paşava yükletirmiş, bir{!Ün mail paşa teskio etmeğe ça• 
Serasker Riza paşa ile, Kap- fışmış ise de fayda vermemi 
tanderya Mehmet Ali paşa ve nihayet kendisi de kızmış. 
huzurda, Fuat paşa aleyhine - Söyleyin sultana demiş 
ağızlarına ne geldiyse söylemiş· benim konağım oyuncak değil· 
Jer, Azizi cioldurmuşfar... Bir dir, vezirini azledecekse beni113 
lahzede sinirlenen Abdülaziz: misafirimken yapmamalıydı 

- Çağırın Fuadı bana! Diye Yarandan tezi yok, ben aske 
Fuat paşayı yanına çağırtınca rimi alıp Mısıra geçiyorum •• 
onu, adam akıilı azarlamış... Abdülaziz lsmail paşanın b 
Sövmüş; saymış. O gün Mısır haberi alınca, ertesi günü ya 

nına çağırmış: 
valisi lsmail paşa, diğer erkanla 
beraber Fuat paşayı da lstan- - Sen demiş, Fuat paş 

için, darılmışsın, gidecekmiş· 
bufdaki konağına çağırtmış, 
eğleniyorlarmış. sin, beni mi korkutuyorsun. 

Uğurlar olsun, var git! Aske 
Fuat paşanın konaktan palas 

pandıras çağırılmasından kuş- rini de al götür, bana lazı 
değil... Sen anladın mı, devle 

kulannn lsmail paşa, Fuat pa-
şanın çehresi asık tekrar dön· tin hali niceye vardı. Hazinı 
düğüntt görünce sormuş: tamtakır, saray masrafı içiı 

- Ne var? Ne oldu? beş para kalmamış... Bunlar 
- Hiç! Karnım açmış ki, sebep olan hep bu adamdı 

haşlama yedim geldim! Ben onun hiç menfaatini gö 
Cevabını vermiş amma; Is• medim, hep yalan söyledi. 

mail paşanın konağında sürur Diyerek lsmail paşanın ni 
ve ahenk hüküm sürüp durur· sonra gönlünü almış ..• 
ken, aziz mabeyn katibi Nakleden 
Aliyi gönderip te bu ahengin TOKDiL 
····················································································~ 

Manisa vilayet kongresi 

Ilyönkurulu seçilerek 
kongreye son verildi 

Manisa, 22 ( Ozel ) -
Bugün saat 10 da Halkevin

de ilimiz Cumhuriyet Halk 
partisi vilayet kongresi ikinci 

Maru.sa valisi lıi!Ji l(ırdar 

başkan A'kif "AJaşebiri::ı,. baş· 
kanlığı altında toplandı. 

Salon kadın erkek yüzlerce 
yurddaşla dolmuştu. Sekreter 
Sekine Ülkü tarafından okunan 

gelerek münasebetsiz bir laf 
savurdu: 

- Güzel bebeğim, dedi. 
Benimle dans etmez misin ? 
Hem biraz bizim masaya da 
gelsen fena olmaz •• 

Şirley kıpkırmızı olmuş, Ro
bertin ise beyni atmıştı. Bu ne 

demekti? Bu adam kime bitap 

ediyor ve kendini nerede sa· 
nıyordu .• 

Robert tam manasiyle bir 

centilmen olduğu gibi, ica
bında külhan beylik ve kaba-

dayılık ta yapabilirdi. Kaşlarını 
çatarak: 

- Çek arabanı, dedi. Kimi 

masana davet ediyorsun sen!. 
Gözünü eyi aç .. 

iri yapılı adam hiç ummadığı 

bu cevap karşısında şaşaladı, 
fakat kendini çabuk toplıya· 
rak, alay eder gibi Robertin 
çenesini okşadı ve: 

- Çok gürüttü yapma deli· 
kanlım, dedi. Senin aR-1.ın süt 

birinci toplantıya ait zabıt di 
lendi. Geçen kısımlar üzerin 
münakaşa ve söz almalar pap 
larak salonda bulunan dai 
müdürlerinin verdikleri izah~ 

tatminkar göründü. Hesap 

bütçe işleri üzerinde de gör'" 
meler yapılarak düzenlene 

bütçe 1.1fak bir farkla onayla 

dı. Bilahare Ilyön kurulun üy 
lerinin seçimine geçildi: 

35 reyle Avukat Kamil 
34 " Tevfik Yavaş 
33 ., Kenan Çapan 
32 " Osman Ülkü 
32 ,, Başöğretmen Az 

Öaalun 
30 ,, Rıza Külahdaş 

27 ,, Avni Gemicioğlu 
26 ., Raşit Keresteci'n 

idare heyetine seçildikleri a 
laşı ldı. 

Seçim sonunda ilbay Lü 
Kırdar delegelere, kongrec 
bulunan yurddaşlara gösterdı 
leri ilgiden dolayı teşekk 
ederek başarılar diledi 
kongrenin sona erdiğini bildire 

AKIN 

l<0kuyor. Karşındaki adam k 
bilmiyorsun galiba .• 

Robert eyiden eyiye kızma 
başlamıştı. Ayağa kalktı 

eliyle muhatabının kolunu i 
rek: 

- Kim olursan ol, diye 
vap verdi. Şimdi başma 

bela almak istemiyorsan uf 
yollu boynunu kır!. 

- Ne ? Demek bana k 
tutuyorsun ha!. 

D iyerek Robertio üzerine 
rüdü ve çenesine bir ) umr 

savurdu. Robert ondan da 
tetik davrandığı için, bird 
bire eğildi ve tam karnı 
ortasına bir tekme çıl·ar 

Şirley ise bu vaziyet ka 
sında bütün genç kızlar 
acı bir sayha çıkararak dü 
bayılacağı yerde iskemleler 
birini kavnyarak iri yapılı a~ 
mın başına öyle bir ind 
indirdi ki, adam beş altı m 
geriye fırladı ve yere yıkıl 

- Bilmedi -
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Partiyi cumhuriyetçiler kazanacak 
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Amerika hariciye nezareti cumhuriyet müdafile· 
rine on sekiz tayyarenin s.?Önderilmesini kabul etti, 

Paris 29 (Ö.R) - Madrid 
müdafaa komitesinin öğleyin 

neşrettiği tebliğ: Uzera cephe .. 
sinde düşman, cumhuriyetçiler 
tarafından yeni işgal edilen 
mühim Delpasevo mevkiine 
karşı şiddetli ve müteaddit hü
cumlarda bulunmuşsa da bun
lar mitralyöz ateşi albnda dur
durulmuştur. Madridin diğer 
cephelerinde hiçbir hareket ol
mamışbr. 

Aragon cephesinde cumhuri
yetçilerin T ervol istikametinde 
iJeri hareketi devam etmekte
dir. T ervol mezarlığı ve diğer 
bazı noktalar işgal edilmiştir. 

Astunye asileri OJivare 
mevkiini geri almak için yap• 
tıklan hücum reddedilmittir. 
Kordu cephesinde cumhuriyet
çiler mukabil hücuma geçmiş
ler ve düşmanın dün ani bir 
baskınla sokulduğu mevkileri 
almışlardır. Bu cephedeki mu· 
harebelerde mühim miktarda 
Alman kıtaabnın harekata iş
tirak ettiği görülmüştür. 

Bu tebliğden anlaşıhyor ki, 
Madridin ~ima]i garbi cephe
sinde püskürtülen hücumlarını 
nasyonalistler tekrar etmişler
dir. Diğer taraftan asiler Mad
ridin cenubunda hükümetçile
rin Ozeraya doğru yaptıklan 
ileri hareketinde zaptettikleri 
mevkileri geri alamamışlardır. 

Nibyayet Andaluzya cephesinde 
asilerin ani bir hilcumla elde 
ettikleri muvaffakıyetler karşı
sında hükümetçilerin gönderdik
leri takviye kıtaah asi hücumla· 
rını durdurmuşlar ve mukabil 
taarruza geçmişlerdir. 

Nasyonalistler bugün hiçbir 
tebliğ neşretmemişlerdir. Ha
vas Ajansının Avilla muhabiri 
tarafından bildirildiğine göre, 
General F unko 8 gün içfode 
ikinci defa olarak General 
Mola ile görfişmOştür. Diğer 
taraftan General Varela 
Madrid cephelerini dolaşarak 
kıt'a kumandanlarına gelecek 
hareketler hakkında emirler ve 
talimat vermiştir. Herşey1 bu 
cephede milhim hareketlerin 
arefesinde olduğumuzu göster-

Asiler şimali garbi nephesinde ric'at ettiler. 
Aranan Alman vapuru hadisesi de kapanmıştır. 

mektedir. 
ALMAN VAPURU HADiSESi 

Paris, 29 (Ö.R) - Palos 
Alman vapurunun Bask hükü
metçileri tarafından tevkifi 
yüzünden çıkan hadise halle
dilmiştir. Buna ait haberler hem 
Alman hükümeti, hem de Bask 
hükümeti kaynağından gelmek· 
tedir. 

Almanlann yarı resmi D.N.B 
ajansı şunlan bildiriyor: Bilbao 
limıtnına giren Königsberg 
Alman kruvazörünün tehdidi 

altında Palos vapuru serbest 
bırakılmış ve yoluna devant 
edebilmiştir. Bununla beraber, 

vapurda yani Alman hüküm· 
r&niyeti alhnda bir toprakta 
tevkif edilen bir lspanyol 
ile hamulenin bir kısmı Bilbao
da tutulmuştur. Şu hale göre 
hadise tam manasiyle halle· 
dilmiş sayılamaz. 

Bilbao hükümetinin tebliği 
de şudur: Biskaya sahilini kon• 
trola memur olan Bask deniz 
kuvvetleri, kara sularında bey
nelmilel hukuka tevfikan araş
brma hakkını kabul etmek iıı
temiyen bir Alman vapurunu 
tutmuşlardı. Vapurda bazı harp 
malzemesi vardı. Hüviyet ka-

=-·-"'--......_:_:_ ... ~~~----~-
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ğıtlarıoı yok eden bir lspan
yol da yolcular arasında bu
lunuyordu. Almanlar Bilbaoya 
Alman harp gemilerinin gön
derildiğini bildirmişlerse de yal
nız Königsberg kruvazörü gel
miştir. Fakat Bask hilkümeti 
vapurun, harp malzemesi ve 
lspanyol yolcu müstesna olmak 

üzere, Alman tayfa ve yolcuları 
ve hamulcsiyle yoluna devam 
edebileceğini zaten bildirmiş 
bulunuyordu. 

BiR MÜLAKAT 
Paris, 29 (Ö.R) - Mosko

vadaki logiliz ve Fransız sefir
lerinin Litviuofla mülakatını 

tefsir eden siyasi mahafil is
panyaya gl>nüllü gönderilme• 
mesi hususunda Berfin, Roma 
ve Lizbon gibi Moskovada da 
bir teşebbüs yapılma•ının .sırf 
bir şekil meselesi olduğunu 

kaydediyorlar. Zira Sovyet 
Rusya ispanya mücadele
sını sona erdirmek için 
tavassut yapılması ve lspanyol 
hudutlarında harp nalzemesi 
geçmemesi için hakiki bir kon
trol tesis edilmeıi maksadile 
4 ilkkanunda Fransa ve lngil .. 
tere tarafından yapılan teklifi 
esasen kabul etmişti. Bu mese· 

- Ölmüı 1.. 

lenin halli gecikirse bu her
halde ne Fransa, ne lngiltere .. 
nin, ne de Rusyanın yüz.ünden 
olmıyacakhr. 

MADRIDIN MÜDAFAASI 
Madrid 29 (Ô.R) - Madrid 

müdafaa komitesi reisi general 
Migaha yeni radyo istasyonu· 
nun tesisi münasebetiyle hükü
met reisine radyoda hitap ede
rek payitahtın sonuua kadar 
sarsılmaz bir azımle müdafaa 
edileceğini bildirmiştir. 

Madrid, 29 (Ö.R)- lspanyol 
Fasından Mekkeye hacdan 
nakletmek fizere General Fran
ko bir vapur tahsis etmiştir!l 

Yeni Asır - Bu da bir ce• 
miledirl 

Paris, 29 (Ô.R) Havas 
ajansına göre bir lspanyol asi 
tayyaresi sakatlık yilzllnden 
Fransız Fasına inmiştir. Tay-
yareciler tevk"f edilmiş, tay• 
yare ve siliblan müsadere 
olunmuştur. 

Madrid, 29 (Ö.R) - Bey .. 
nelmilel snlibiabmer delegesi 
rehinelerin mübadelesi hakkın
da Burgos otoritelerile görüş-
mek üzere San Sebastieo'e 
hareket etmiştir. Müzakerelerin 
muvaffakıyetle neticeleneceği 
muhakkak sayılıyor. 

cıoğlu karabağrına soktuğu 
kendi hararetile ısıttığı çocuğu 
ateşin yanma getirip, bağdaş 
kurdu, çocu~u koynundan çı
kardı, bağdaşma aldı. 

Yazan : Tok Dil Tefrika Na: 72 

Kabrcı hemen yanaşıp ço· 
cuğu kucağına aldı, bağrma 

bastı, yüzünü yokladı, kollarını 
tuttu, fakat çocuk bir çaput 
gibi kendini salmıştı, kulağına 
göğsüne dayadı, durdu dinledi, 
dinledi ve birdenbire kıza dö
nüp: 

Katarcıoğlu, çocuğun yüzü
nü, gözünü, başını, ellerini, 
ayaklarım oğuşturarak seslendi: 

- Şu ateşe bir iki kütük Deyip kızı kucakladığı gibi, 
elindeki çocukla bir ayağa kal
dırdı. Kız sendelerken, birden• 
bire kucağma alıp : 

- Korkma l Dedi korkma l 
Allahın büyük adına yemin 
ederim. Sen nasıl istersen öyle 
olsun, sen yürüyemez.sin, bana 
yol tarif et, yakın köye kadar 
gidelim .•. 

Kucağında sımsıkı tuttuğu 
çocuğuyla Katırcının kucağına 

gelen kızt susmuş ve mutavaat 
göstermişti, eğilip, çocuğu öptü, 
çocuk mütemadiyen ve sessizce 
bınçkırıyordu. 

Kabrcıoğlu beş on adım bu 
halle yürUyUnce. kız mırıldanır 
gib!:_ 

- O köy uıakl iki saat 
uzak.. Senin yerin yakmsa 
oraya gidelim .. 

Dedi. Kahrcı, sessizce geri 
döndü ve köyün yangınını gö-

rüp indikleri yakın tepeye 
doğru yürümeğe başladı. Beş 

on dakika yürüdüler, l<öydeo 

ayrıldılar. Katırcı, yo1u bulup 
sessizce iki kolu arasına aldığı 
kızı ve çocuğu sanki bir kuş 
taşıyormuş gibi hiç sılunh çek· 
meden götürüyordu. 

Bir araftk kız ellerini oyna
hp: 

- Çocuk rahat etmedi !. 
Dedi. Kabrcı yavaşça kızı 

yere indirdi. kız, çocuğu yok
larken birdenbire ba2ırdı: 

- Hayır! dedi, ölmemiş! 
Kalbi çarpıyor. Ben bunu koy· 
numa sokacağım, fakat sen be· 
nimle beraber gelebilir misin? 
Kız; çocuğun yaşadığı haberini 

alınca sevinmişti, hızla öne ge
çerek: 

- Yürüt 

Dedi ve Katırcının ç~pkeni· 
ni yarı belinden aşağı sat1p 
ilerlecii. 

Köye hakim olan ve Kabr· 
cının hareket ettiği tepeye 
vardılar. Ortada yanan ateşin 
alevleri sönmüş, bir yığın köz 
ve kıvılcım dolu ateş, geniş 
bir sini sribi duruyordu. Kabr-. 

~tsanal 
Kız: 

- Nerede kütükler? 
Diye sorunca, Katırcı: 

. - Aral Bul! Yakınlarda 
vardır! Ben mi göstereceğim? 

Dedi. Kız bir koştu ve etraf· 
tan birçok kırılmış çala çırpı 
toplıyarak ate,in üstüne attı, 

attığı çalı çırpı parlayınca, bir 
daha koştu ve hayli odun ve 
çalı, çırpı tedarik edip çıplak 
kucağında getirdi, ateşe attı, 
fakat Katırcının çepkeni de 
ateşe düştü, kız çırçıplak ka
lırken çepken de ateşte yan· 
mağa başladı. 

Katırcı bunların farkında ı 
deil.ildi, oturm\l,i, cocukla u~ra .. 

Sahife 

Çang - Kay - Şek 

Tekrar kumandanlı w 

eline almış bulunuyo 
-

Hükümet reisliğine Mareşalın ge 
kayın biraderi getirilecekmiş •. 

.Mateş, al Çang-Su·lıang aılcsı e/1a<tıyle bir a1ada 
Londra, 29 ( Ö.R ) - Nan· Jip Fu-~iang şehrinde 

kinden Reuter ajansına bildi- maktn ıt>lan diğer esirlerin 
riliyor: Dün resmi Çin mahafi- serbest bırakıldıkları ha 
linin yaptıkları tek2iplere rağ- veriliyor. 
men Marr.şal Çang-Kay-Şek'ın Nanltin, 29 (A.A) - Si 
hükUmet başından çekı leccği merltez konseyi Mareşal Ça 
ve onun yerine kayınbiraJeri Kay-Şelt'in başveki llik ve o 
Soog'un bükümet reisliğini başkumandanlığı vazifel~r 
üzerine alacağı yine ısrarla yeniden başlamış bulunC!uğ 
söylenmektedir. Mareşal Çang· bugün bir tebliğ ile bil 
Sue-Liang tarafından esir cdi- miştir. 

.... 8;üi;~;i .. 2~r(ö~Ry·::··c;~·~~: .. ··~·;;b;~t··l,~~~k;id~ğ.~;··iifi~·~; 
yada Toledo arşivcki dahili miştir. 
barpten evvel mevcut o!an 35 ISPANYOL HÜKÜMETI 
bin rahipten 5000 kadarının YARDIM 
harp e~n~sında ö!düriildüğUnü Vaşington, 29 (A.A) -
söyJemıştır. .. işleri bakanlığının haber v 

BASK HUKÜMETININ diğine göre lspanyol hüküm 
TEBUGI tine 2.777.000 tlolarhk kıyrne 

Bilbao, 29 ( A.A ) - Bask 18 tayyare ve 150 tay,.vare m 
hükümetinin mildafaa konseyi törünün gönderilmesi için 
aşağıdaki tebliği neşretmiştir: tayyare k.om}s~on evine m~ 

Beynelmilel hukuka istina- saade verılmıştır. Bu lspany 
den Bask bükümetinin deniz harp sabası için müsaade e 
kuvvetleri kara suları dahilin- len ilk Amerikan ihracatıd 
de seyrüseferini kontrol eder- Dışişleri bakanlığı Amerikan 
ken Palos vapurunu görmü,- taraflık kanununun hükümete 
lerdir. Pafos vapuru teftiş ve gibi müsaadeleri mennetme 
muayene hakkını tanımamıştır. ğini kaydetmektedir. Hüküm 
Bu vapurda i~ilere gönderil- şimdiye kadar ispanyaya ha 
mekte olan bazı eşya ve üze- levazımı ihracı için yapıla 
rindeki vesaiki imha etmiş olan müracaatleri ancak ikna sur 
bir lıpanyol tebaası bulunu· tiyle reddetmeğe muvaffa 
yordu. olmuştu. 

Almanyaoın Bilbaoya müte- Bununla beraber gayri res 
addit harp gemileri göndermiş bir membadan bildirildiğin 
olduğu ililn edilmiş idi. Halbuki göre bunlar eski tipte ve ku 
yalnız Königsberg kruzaz.örü Bil- Janılmış tayyarelerdir. Ve i 
baodan vapurun hamulesi ve irsalat iki aydan evvel va 
tayfası ve yolcuları ile serbest olmayacağı için o zamana k 
bırakılmasmı talep etmiştir. dar kongre bu kabil teslima 

Bask hükümeti harp leva- menneden bir karar verdi 
zımını teşkil eden hamule takdirde şimdiki müsaade ge 
müıtesna olmak üzere bu ta- alınabilecektir. 
lebi kabul etmittir. MADRIDIN T ALEBI 

Alman kumandanı talepleri- Cenevre 29 (A.A)- lspany 
nin kayıtsız ve şartsız kabu· Milletler cemiyetine bir morAn• 
lünde ısrar etmektec\ir. Müza- düm göndererek cemiyet muta 
kerelere devam olunmaktadır. hassıslannın Madridin sivil aha• 

Berlin, 29 ( A.A ) - Bask lisine yardım işine ve Madrid 
hükümetinin Paris istihbarat deki büyük ve orta elçilikler 
bürosu bildiriyor: iltica etmiş olan kimselerin şe 

Bilbao radyosu Palos vapu- birden çıkarılmaları bususund 
runun Bask hükümeti tarafın- sarfedilecek mesaiye iştirilr 
dan tesbit edilen şerait altında etmelerini istemiştir. 

şıyordu, etrafta kızdan ve Ka
tırcıdan başka da kimse yoktu. 
Kız, koştu, Katırcının arkasına 
geçti.. 

Kabrcıoğlu, çocuğu ateşe 
yakın tutarak, mütemadiyen 
oğuşturuyordu. Çocuk bir ara• 
lık Katırcının kucakında k•pır-
danzrken Katırcı bağırdı: 

- Heyy 1 Köyün kızı 1 gel 
bakalım! Çocuk canlandı, dedi. 

Kahrcı ile, çocuktan ve kıx· 
dan başka kimse olmıyan bu 
alanda Katırcının sesi sevinçle 
çınlamıştı. 

Kız, kı:ndi çıplak haline bak
madan, atıhp, çocuğu kucağına 
aldı ve ateşin karşısına bir· 
denbire diz çöküp: Çocuğu 
bağrına bastı. 

KatırcıoğJu, kızın bu halini 
ve çıplaldığmı görünce hemen 
soyunmağa koyuldu, bir don, 
bir gömlek kahrcıısına kendi-
sini soyarak, soyunduklarını 
kıza verdi. 

. . . . . 
Tam bu sırada. teoenin vo· 

lunda gürültüler belirdi, şakır 
şakır at sesleri, gürül gür61 
insan sesleri geliyordu. 

Kulağı her sese hassas olan 
Katırcıoğlu bir don, bir göm
lek kalmış halile kulak kabarttı, 
~usarak dinledi ve gelen ses
lerin içinden aşina sesler hisse
dince olduğu gibi, tepenin yo-
luna ataklı, elini ağzına verdi, 
şiddetli üç ıslık çaldı. Katır-
cının bu ıslıklarına kıyamet 
kopuyormuş gibi bir sürü ıslık-
larla cevap verildi. 

Çok geçmeden yaylayı efe
ler bürümeğe koyulunca bu 
don, gömlek kıyafetile ilk ge• 
lenin önüne atıldı: 

- Dur, sağdan git! Ateşe 
yaklaşma!. 

Arkasından efeler sökün etti 
ve Katırcı bağırdı: 

- Kızanlar, ateşe doğru 
gitmeyin, uzaklaşın. ileride bir 
ateş yakın, ben geliyorum. 

Diye hepsini karşıladı. Fa
kat Haydaroğlu atandan zıpla
yıp inerek Katırcıyı omuzumlan 
tuttu, baştanaşağı süzüp: 

- Bitmedi-
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iş kanununun hazırlıkları 
eşten yukarı işçi çalış ıran müesse· 

selere eya na e er dağıtılacaktır 

Havana 
Şeker vergisini 

kabul etti 
Havana, 29 (Ö.R) - Meb'u

san mcc isi şeker vergısını 

kabul etmiştir. Bu vergiden 
alınacak varidat iki mil
yon dolara bal'ğ olacaktır. 
Bu para, orduya ve askeri 
mekteplere tahsis oluı:ıacakhr. 

•••• 

Ekonomik mahiyette iş yapan her müessese bunları 
dolduracak ve işçi vaziyeti tescil edilecektir • • 

Meml~ketimizin ekonomik 
kalkınma hareketine kuvveti 
bir istinadgah teşkil edeceğin
de şüphe bulunmayan ve eko
nomi sahasında jş hayatını bir 
nizama bağlayıp iş ,·eren ile 
işçi arasındaki münasebetleri 
düzgün hiı· bale sokacak o1an 
3008 numaralı uiş kanuou"nun 
haıırhk faaliyeti süratJe ileri
lemektedir. icra Vekilleri heye
ti kararı üzerine Ali tasdika 
iktiran eden umumi talimatna· 
me hüküm'erine tevfikan m~m
leketimizin ayrılmış olduğu on 
bölgeden merkezi bmir olan 
•e .. lzmir, Bahkesir, Manisa, 
Avdın, Deni:ıli, Muğla,. viliyet
lerinden terekküp ec:!en 4 ncü 
bölge amirliği Birinci Kordonda 
Cendeli hanıoın birinci katında 
yerleşmiştir. 

Hazırhk faaliyetine il" adım 
olarak, Amirlik it yerleriyle te
masa gelmek tizere ikinci ki
nun 1937 ayının içinde beyan
nameler tevzi ettirecektir. 

Beyannameler beıf ve be,ten 
yukarı işçi çalıştıran her iş yeri 
tarafından doğru oJarak doldu
rulacak ye doldurulan beyan
nameler makbuz mukabilinde 
almdıklan yerlere geri •erite
cektir. 

Ekonomik mahiyette işyapan 
her müessese beyanname dol
durmak mecburiyetindedir. iş 
yerleri .. fabrika, imalathane 
mağaza, otel, lokanta, pansiyon 
ve saire gibi" ekonomik ma
hiyette iş gören her yerdir. 
Umumi veya mülhak, yahut 
hususi bütçelere veya be-

' IZMIRPALAS 
Salonlarında 

Yllba'ı gecesini Aza
mi zevk ve ne'e için
de geçlrmelerlnl temin 
için bUyUk fedakArhk 
lhttyarlla 

Istanbuldan 
Mükemmel bir Rus 

orkestrası 
Getirildiğini muhterem müş

terilerimize teb,ir ve ilin 
ederiz. 

IZMIRPALAS 
mUdUrUyetl 

Masalarm evvelden tutul
ması rica olunur. 

2-2 (S 6) 

·' 

Dük dö Vindsor 
Viyana, 29 (A.A) - Dük dö 

Vindsor dün bazı mübayealar
da bulunmuştur. Halk kendisini 
tammış ve alkışlamıştır. 

Dün öğleden sonra Enzes
f elde dönmüştür. 

Gandi sahneye 
dönecek mi? 
Londra 28 (A.A)- iki sene

lik bir siiküttan sonra Mabatma 
Gandi dün Hint milli kongre· 
sinin toplanmış olduğu Fezpur 

Egtr her $l')' sizi sabırsıılandırıyor \'e litiıltndiri) or~:ı eger ufak b" 
;\ksılık 1'.ki.rlrri~i~i al~-~~.' edıyorsa, eger grcelrrı il) kıı tıı~nı:ıyors:ı, ıeşh;; 
prk !l:ısıtıır: sınırlrrınızın tt'nt'pbühıyeıi arımı~ıır, hrnııı ukıl ı;:ırkrn bu 
len:ılıkı i:ıdrrmtl:<' arrl<' ediniz. 

Bromural ·knon .. 
•iıli\n dıın) anıı~ laoıdığı bir mli~e~kin olup lıaybelli~inlz rahatı, U) ımyu 
\il" :ılıyttı sııe ı:ıde t'der.-- T•sırı gayeı seridır, - Dromur:ıl'in hi bir 
aararı yoklur. ç 

ıo .. 20 •-pr1mt,ı ha.I ıı:.,. 
l"dt HJaı>tltrclt rf~tlt ok &alihl! 

Knoll A·G.ı kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen sJRhia 

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

Muğla 1 Ruzvelt 
Tütün mağazalanndan btıinde (Qlıştmlan ışçı/Lr yakıninde on bin kişilik bir • 

Posta kasasını 
soydular 

Jediye bütçelerine tahsisat gününden İtibaren OD beş dinleyici kütlesi 6nünde bir 
konmak ıuretiyle doğrudan gün içinde beyannameyi dol· nutuk söylemiştir. 
doğruya yahut mali yar- durup aldığı karakola bir Gandinin nutku Hindistamn 
dımda bulunularak dolayı- makbuz mukabilinde geri ver- timdiki inkifafı hakkında neti-
·ı · ı J d miyenler hakkında ... , ka· celer çıkarmag-a müsait hiçbir Muğla, 29 (A.A)- Postane-

sı e ış eni en iş yerleri e be-
nunu" nun 144 üncu- maddesi noktayı ihtiva etmemekte idi. nin kasası üç kişi tarafından 

yanname dolrturacaklardır. 
mucibince takibat yıpbnla- Royter ajansı milmessili ile ıoyulmuıtur. Suçlular derhal 

Beyannameler, zabıta mari- cakhr. g3rtiten Gandi, bu nutkun ya-
fetile tevıi edilecek ve her it kındı. siyasa ileminde yeniden yakalanmış ve meşhut cürüm-

Bu yolda toplanan dolmuş ı k 
Yeren veya vekili beyannameyi beyannameler dairece taınife fail bir rol oynamak arzusunu er anununa göre durutmalan 
bizzat en yakan zabıta kara- tabi tutulacak ve ondan sonra beslediği ıeklinde tefsir edil- yapılarak biri beı, ikiıi ikişer 
kolundan alacakbr. Gazetelerle iş yerlerinde tetkik ve teftiıe mesinden miiteesaif olduğunu buçuk yıla mabküm olmuşlar-
ilio edilecek olan tevzi ıreçilecektir. söylemiştir. dır. 
................................................................................................................................................................................. 

Tahran mektupları: 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lran'da kültür hareketleri 

San' at Mekteplerine 
ehemmiyet 

Bir ilim heyeti 
araştırmalarında 

veriliyor 
Cenupta maden 
bulunmaktadır ··-·-·------Tahran, 20 ( ilk kanun ) - (270). orta ile liselere (118) ve 

Türkiye heyeti reisi Cemal yüksek mekteplere (43) yeni 
Hüsnü Iran kulübünde büyük smıf ilave ettiği halde bunlar 
bir ziyafet vermiş ve onu bir d d I t 

1 

.. t k'b t · t• T · k h a 0 muş ur. suvare a ı e mış ır. ur ey-
eti Azasından başka Türkiye Tahranda yeni bir üniversite 
büyük elçisi, vezirler, idare binası inşa edilmektedir. 
müdür ve reislerinin hazır bu- Tahranda yeni bir çocuk bah-
lundukları bu ziyafette süvare çesi daha açılmış ve yeniden 
gayet samimi bir bava içinde spor sabalan tesisine başlan-
geç vakıtJara kadar devam mıştır. 
etmiştir. Isfahan belediyesi arkeolojik 

Cemal Hüsnü Tahranda muh- ve tarihi bir kıymeti olup 
telif kültür müesseselerini ziya- Safavilerin yadikarı olan Çebil 
ret etmiştır. sütün saraymı mahir ustalara 

KÜL TÜR HAREKETLERi tamir ettirmektedir. 
Maarif nezareti dört Alman iKTiSADi HAREKETLER 

mütabass111 istihdam ederek Iran hükümeti hususi bir va-
Tebrizle Şiru.da yeni birer pur satın alarak ve Danimar-
san 'at ve sanayıi nefise mek- kalı bir mütahass111 angaje ede-
tebi açmııbr. Meşhedle lsfa- rek Iran körfezi sahillerinde 
banda da birer san'at ve sa- deniz hayvanları VP. mahsulleri 
nayii nefise mektebi açılmak hakkmda tetkikatta bulundur~ 
üzeredir. maktadır. 

Talebe tehacümü karşı!nnda Bir Iran ilim heyeti cenubi 
maarif nezareti ilk mekteplere Iranda alh ay sürecek maden 

ilan Şahı üe Velıahlı trenden meıleıken 
araştırma gibi jeolojik bir tet- MUHTELiF HABERLER 
kike çıkmıştır. Mazendran'da millet bahçesi 

DEMIRYOLU INŞASI yananda Şehinşah devrinde 
F AALIYETI Mazendra'nın umrana kavut· 

Trans lraniyen demiryolunuo ması münasebetiyle muazzam 
Hazer denizi kıyısiyle Tahran bir Abide dikilmiştir. lrao'm 
arasındaki şimal kısmının 3 ay bertarafında geniş 61çüde 
zarfında bitirilerek lran'ın yeni yeni sıhhi teşkilit yapılmıştır. 
yılbaşında açılma töreninin ya- Tahranda yeni bir adliye 
pılmacıına çalışılıyor. dairesi inşa edilmektedir. 

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

Bolu'da kar fazladır, lstanbul 
postas! yolda kalmıştır 

Bolu, 29 (A.A) - iki gündenbui fasıla ile devam eden kar 
Bo:u'da 39 santimi butdu. Boludan ç•kan lstanbul postası 17 nci 
kilometrede kalm;ştır. lstanbul postası da Düzceden çıktıktan 
sonra Darı yerinde kalmıştır. 

Bu vaziyet karşısında bugünkn İstanbul postası Doludan 
hareket edememiştir. Yolun açılması için amele gönderilmiştir. 

Avrupa ya 
gelecek mi? 

Roma, 22 (Ô.R) - Paristen 
bildiriliyor: Buradaki Amerıkan 
mabafili iSnümüzdeki ilkbahar-

da cumhur reisi Rooseveltin 
mubtetJif Avrupa payitabtJarını 

ziyaret etmesine ihtimal veri
yorJar. 

Bu ıeyabat Avrupada ha
kiki ve devamb bir ıulh vazi

yeti tesisi emniy.etile alikadar 
olacaktır. 

Müthiş silahlanma 
Londra, 29 (A.A) - 1937 

senesi başlangıcından itibaren 

tekrar siJiblanma programı 

tacil edilmesi derpiş olunmak· 
tadır. Bu program 1936 pro· 
gramına nisbeten yüz milyon 
fazla masaı ,fi istilzam edecek
tir. 

Alman - Sovyet 
ticareti 

Berlio, 29 (A.A) - Dün Dr. 
Şaht ve Berlindeki Sovyet tica-

ret delegasyonu şefi arasında 
bir protokol İmzalanmış ve ba 

protokol mucibince Alman -
Sovyet ticaret muahedesi bir 
aene daha temdit edilmi,tir. 

Sovyet gemileri 
lspanyol sularında 

Berlin, 29 (Ô.R) - Fransa 
ve lngiltere tarafından yapılan 
teşebblls mtinasebetile neşri• 

yatta bulunan gazeteler hergün 
Valansiyaya Sovyetl~rin Ye 

Fransaoın klilliyetli mikdarda 
harp malzemesi aevkettiklerini 
iddia ediyorlar. 25 Sovyet 
denizaltı gemisi ispanya sula
nna hareket etmi,tir. 

çocuklar. tarafından alınacağını ümit et
tikleri için aylardanberi ilk 
defa bir araya gelmiı!erdi. 

akıncısı değilsiniz.. Kurt batı - Hoı geldiniz Han'ım, dedi. 
gök sancaksız nHıl teftiş ni• Nerelerde idiniz. Rüstem bey 
zamana girersiniz. de beraber mi? 

Ve •• Semi - Han eline geçir- Semi-Han Çinli prensesin 
diği bir sancağı akıncı beyine ıualine kartıhk nrecegıne 
uzatb: bakıtlannı Gök T&tk bakanı-

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

Tulan Hanın otaiında oıa
bab kitareler çalıyor, rengA
renk ıaraplar içiliyordu. B6t6n 
bu ıenlikler Semi - Han'ın 
geliti münasebetile yapılıyordu. 
Semi - Han beraberinde ROı· 
tem bey bulunduğu halde atın
dan inince Güncer kız derhal 
keyfiyeti bakana haber Yerdi. 
Gök Türk bakanı Semi - Hanı 
otağın kap11ında kar ıılıyordu: 

Halbuki akıncılar arasında 
baıgöıteren ibtilif onların 

bir araya gelmesine miniy
di. Gök T6rk bakanı da Se
mi-Hanla birlikte akıncıların 
teftişinde bulunuyordu. 

- Yemin ediniz, dedi. Na· nın &zerinde toplamııb. Tufan 
musunuz ve askerlik şerefiniz ban emir Yerdi : No: 2a Yazan : ADNAN SiLUET 

•••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Semi-Han Gök TUrk eancaiını akıncı beyine veri
yordu: Yemin ediniz, diyordu. Askerllk ••retlnlz 
adına bunu iyi muhafaza edeceClnlze yemin ediniz 

Genç kız hepsinin ellerini 
ayn ayrı sıkarak iltifatta bu
lundu ve uzun zamandanberi 
unuttuğu bir mevzua avdet der
cesine sordu : 

- Arkadış'ardan ne habe
riniz var .. Yurdda neler oluyor. 
Ben bir az istirahate çekilmiı
tim de .. 

içlerinden biri, bir akıncı 

kumandanı cevap verdi: 
- Haberler kötü .. Hali kan 

ıö•deyi götüıüyor. Sizden 
füphe ediliyor, Semi - Han •• 

kendiniz için, tabsınız için bir 
köşeye çekildiniz. Akıncı or
dusu ba yaziyetile iş yapamaz 
bir bale geldi. Herkes amir 
kesildi. Ne başvır, ne emir
ber .• Herkes dilediği gıbi ha
reket edıyor. 

- Şımdi ne ofacak? 
- Biz vaziyeti olduğa gibi 

anlatıyoruz. Karar vermek Se
mi· Han 'a aittir. 

Semi-Han, yanıbatında dur
makta olan Rüıtem beyin va
ziyetini gözden geçirdi ve 

- Gözletimiz yollarda kaldı 
Semi - Han.. Siıi uzun zaman
dan beri kaybettik. 

Ve. • • Hikan Rüstem beye 
dünmöştü: 

- Size de teşekkiir ederim 
Rüstem bey.. Semi • Han'ın 
yurddaki vazifesine gelmesini 
ıiz temin etmitsiniz. 

Hakanın otağında uzun mlld
det oturmıya vakitleri olma
mıstı. Semi - Hao, kendisini 
bekJiyen akıncıları teftişe gi· 
diyordu. 140,000 akıncı oyada 
to lanmı Jard1. He si de akıncı 

Semi-Han Gök Türk baka
nının yanında görilnünce derin 
bir uygı içinde intizara baş
ladılar. Talan ban, Semi-Hanın 
bu mucizevari tesirini büyük 
bir hayretle seyrediyordu. 

O gün ilk defa olarak ya
pılan bu askeri teftiş esna
sında bazı ıaya::ı dikkat mu
havereler de cereyan ediyordu. 
Semi - Han, akıncı ordusunda 
Gök Türk bakanlığmın sanca
ğını göremeyince bir akıocı 

beyine sordu: 
- Sancağımz nerede? 
- Yok •• 
- Nasıl yok ? 
- Bilmiyorum •• 

üzerine yemin ediniz. Gök Türk 
sancağını, kalbinizin vurduğunu - Preo1es, dedi. istediğiniz 
duyduğunuz ana kadar eliniz- dakikada, botbebot otağım• 
den dilşürmiyeceğinize yemin girmek fırsatını size vermiş 
ediniz. değilim. Ulus ıırlarının konu-

- Yemin ediyorum •• Asker- ıulduğu yere hiç kimse, hattı 
lik ıerefim üzerine söz veri- oğlum bile giremez. Lütfen 
yorum. dışarıya çıkınız. 

Yüz kırk bin akıncı bu ye- Tulan Han'ın iyi idaresi sa-
mine hep bir ağızdan ve yük- yesinde bir hadisenin önii ahn-
sek sesle iştirak ettiler: mış oluyordu. Semi-Han, ha-

- Yemin ediyoruz.. kandan bu kadar dikkatli bir 
Teftiş dönüşünde tekrar Gök idare beklemiyordu. Karşılaş· 

Türk hakanmıo otağına uğra- tığı vaziyet bütün hakikati or-
mışlardı. Semi-Han içeri girince· taya koyuyordu. Tulan Han 
pren,.es Ta ·y• ile karşılaşmış konuştu. 
ve bundan şüpheye dlişmüştü. - Semi-Han, diyordu. Akın· 
Zeki Çinli vaziyeti idare için cı ordusu aizi beklıyor. Onun 
b6yle müıkül bir dakikada bile kumandanhjıoı kaydı hayat 

• 

~nıLva.cah LYJW.iu: _________ -_·_:~:.:.n::u:....:.:"a::.r_-_ _ı 
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lzmirde Peştcmalcılar başın· 

h k•kA k DEVE GüREŞi da mimar Kemalettin cadde· 

PARDAYANLARIN ALTI S DUO a J 1 aş rOMaDJ lzmir, Aydın, Manisa ve ~~:,f0!9ti~:;::·;~;.:::~:~~:i YAZAN • MIŞEL ZEVAKO Balakcsir vilayetlerinin tanın· H 1·1 Aı· k d ı · k t• • a.~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Ba~a~4n~ sav~~~ 1 talisizlikti~ Derim. Fakat be· aı ı ar eşer şır e ının 
.. - 96 - - Beis yok sir... Noyes'Je nim mesleki mütalaamı istiyor· mış güreşçi develerinin işti· şeriklerin rizasiyle feshine mü-

o kadar çok görüşecek şeyle· 8RDIZ sizin Romanınız hakkın- rakile : teoair mukavele ile lzmir şu-Biçare Jillo, gözleri, kan ça· 
nağına dönmüş ve alnındaki 
damarlar şişmiş olduğu halde 
ve ümitsiz bir gayretle dişlerini 
sıkıyordu. 

katolikler gibi itikat etmiyen· 
lerin mahvını emrettim. Buğuz 
ve adaveti ateşledim ..• Hükno
lar, yalandan ve haramdan 
hoşlanmadıkları için imha edi
lecek, çünkü, ben onların din· 
siz, ve hain olduklarını ilan 
eyledim... Çünkü; Mariyakm 
vücudunu ortadan kaldırmak 
istedim. Evet: evet! Benim için 
yegane emel bu idi. 

jiJlo evvela kısa ve sonra 
da uıun homurdandı. Keskin bir 
~ığlık kopardı. Kerpt:den dilini 
yakalamıştı 1 Kerpeden bu dili 
kesmişti 1 

Jil : - Ne çare kabahat 
kendisinde! Eğer kımıldamamış 
olsaydı dilini şu bıçakla keser· 
dim.. diye söylendi. 

Şeytan gibi kendi kendine 
gülüyordu. Bu sırada fırtına· 
nm şiddetinden pencere açıla· 
rak masanın üstündeki ışık 
söndü. jil de birdenbire ba· 
ğırmağa başladı. Jıllo amcası· 

nın gırtlağından yakalamışb. 
Jilto ıstırabınm şiddetinden 

son derece bir gayretle geril
miş ve kollarını bağhyan ipi 
koparmıştı. Duyduğu acının 

ziyadeliğinden deli gibi bir 
halde ayağa kalkarak amcası• 
nın üzerine atıldı. Zavallı Jillo 
fırlıyarak, anlaşılmaz birtakım 
sözler söyliyerek kanlı, cana· 
var, korkunç bir katil gibi 
ihtiyara sarıldı; parmaklarını 
gırtlağına geçirdi. Her ikisi de 
mutbağm taş döşemesi üstüne 
yuvarlandılar. 

Birkaç dakika kadar, karan• 
lakta hırıltılar, homurtular, yu
varlanmalar oldu. Sonra mut· 
bağı derin bir sükiit istila etti. 

Sabah oldu. Güneşin ışığı 
pençereden girdiği ,zaman bir
birine sarılmış iki cesedi aydın
lattı. Hunlardan biri, yüzü kanla 
kıpkırmızı olduğu halde hala 
diğerinin boğazım sıkıyordı:t. 
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MURADI iLAHi BÖYLEDİR 

Pani Garola, Senjermen Lük
&er Ruva kilisesinin mihrabına 
~ıkan merdiven basamakları 
üzerinde diz çökerek dua edi· 
yor gibi görünüyordu. 
Mihrabın altında dua eder 

gibi görünen bu itikatsaz Pa· 
pas bu suretle vicdaniyle mü
cadele. ediyordu. Çünkü 11ef· 
ıine, vicdanm, bitap ediyordu. 
Cenabıhakkın lütfü azametin
den af talep etmiyor. Muazzep 
olmuş ruhu için bir şülei haki
kat arıyordu. 

Katerin, Alisle kontun gel
mesini bekliyor, küçük kapının 
yanında oturuyordu. Elli kadar 
asil fahişe, mabedin en uç kö
şesinde ellerinde hançerler 
olc!uğu halde bekliyorlardı. 

Fırtına dışarda müthiş gü
rültüler yapmasına rağm.en 

kilisede hiçbir ses işidılmiyor· 
du. Bu sessiz kilisede ibadetle 
meşgul bulunan rahibin duası 
bu idi. 

- Hazreti Isa azap çekli. 
Sokrat ta azap çekti. Fakat 
her ikisi de ili bir fikrin yar
dımiyle bu azaplara tahammül 
etmişlerdi. Münevver bir ruha 

malik olan ben de onlar gibi 
azap çekiyorum. Bu azaba da 
intikam g:bi ic!i, müstekreh, 
ve menfur bir fıkirle taham· 
mül ediyorum. Kalbimde kin 
ve garezden başka birşey bu· 
lamıyorum. Niçin? .• Yoluma bir 
kadın çıktJğl için mi? Bu ka· 
dını sevdjğim için mi? •• 

Vicdanımı, kalbimi daha, 
açıl~ bir surette meydana ko
yayım.. Burada niçin bulunuyo· 
rum ? Ne yapmağa geldim? .. 
Yaptığım şey pek müthiştir.Bir 
adamı öldürmek için kerim,gafur 
idil olan bir sahibi azamet ve 
naaihat ettiğim ahalinin kalbine 
iJka eyledim. Adalet namına, 
biçaregandan mürekkep bir 
halka karşı haksızlık etmeği 
öğrendim. Mafferet namına, 

Katerinin, ŞarJın, Gizin poli
tikası benim neme lazım. Onlar 
dahi benim gibi öldürmek isti· 

• yorlar ••. Niçin? .• Üzerime elzem 
değil! Bildiğim birşey varsa o da 
hepimiz arzularımızı yerine ge
tirmek için müthiş ittifaklar 
akdetmiş ofmaklığımız ve bir
birimize muhtaç bulunmaklığı· 
mızdır •.• Ammaf... Bu ittifaklar 
mukaddes engizasyonun gizli 
emellerine hizmet eyliyecekmiş; 
Kalplerimizde sakla olan bir 
fikir tahakküm uyandıracakmış; 
Dünyayı tahtı esarete almak 
istiyen bir kuvvei hafiyenin 
elinde bizi alt edecekmiş ..• 
Ben Mariyakı öldürmek istedim, 
işte bence hakikat olan şey bu
dur! Bu kadını kendime hasret· 
mck arzu ettim. Bir pusesine 
nail olmak sevdasına düştüm. 
Bu bus için de dünyanın dört 
köşesine ateş saçtım 1.. Ya 
şimdi: ne haldeyim ? .. Bu ka· 
dar işleri hulasa etmek lazım : 
böyle bir kaç şeyle işin için· 
den çıkmak artık pek mü:;;kül; 
işte; gayrikabil içhnap bir fiilin 
karşısında l>ulunuyorum. Bugün 
Katerinin gönderdiği memur 
bana : " Bu gece nısf ılieylden 
biraz evvel Senjermen Lükser· 
ruvada bulunacaksınız, Alis 
orada s:zi bekliyor. ,, dedi. 
Evet, söylenen sözler bun 'ardı. 

Mariyakı unutarak aşkımı 
aramağa geldiS?im zaman kin 
ve adavete tesadiif ettim. Ka
terin, Mariyakm karşımda bu
lunacağını söylemek iç'n bu
rada bu'undut. 

Ey mel'un şeytan! Ey zalim 
haine!... Benden <laha ne bek· 
Jiyorsun? Senin benden bek'e
diğin lcalbimde gizlenmiş olan 
bütün elemleri, bütün ıstırap· 
Jarı, bütün iğrenç kinleri bu 
adamın kalbine ilim etmekli
ğimdir. işte ben de bunu va· 
dettim! Bu mektubu, avucumda 
bükülen bu kağıt parçasını bu 
adama okuyacağım! Bak, inti
kamım neye müncer oluyor. 
Menfur ve müstt:kreh; buşey 
İçin Markis dö Pani Garola olan 
maverayıcibalde namuslu, sadık 
muazzam bir jaotiyom tesmiye 
edilen, pek fili bir hissi mer· 
hamet besliyen ... Evet, büşerin 
meziyetlerini nefsinde toplıyan 
ben... Bir ed~mı a:çakcasına, 
kahpecesine, eskisi gibi karşı 
l<arşıya silahlı bir çarpışma ile 
değil, namussuzcasma, bir pu· 
suya düşürerek adi bir kağıt 
parçasiyle öldüreceğim.. işte 
yapacağım şey budur! Bu ci
nayeti de beni sevmiyen bir 
kadının benim olması, yekdi
ğerini lapımrcasına seven iki 
mahlükun ebediyen birbirinden 
ayrılması için irtikap ediyorum. 

- S01m l' ar -
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Zabıta haberleri: 

Hırsızlık 

Zinet garajında Faik oğlu 
Mebmedin paltosu cebinden 
bir miktar parasını 9 yaşların· 
da lbrahim oğlu Bekir çalar
ken yakalanmıştır. 

Yaralanma 

K k 3 d k.k besinin 31-12-936 tarihinden rimiz vardı ki... Mrs. Simpson da yazılan makalelerin yüzde arşıya aya a 1 a 
mesafede itibaren muamelatma son veril· şişeler ve buzluklarla dolu bir yetmişi WaJlisin lehindedir. Ô digw ine dair olan beoanname 

k l k s· d b ı rnekköyü -Dedebaşı J masaya ya ıaşara : - ızin ağunız an un arı ticaret kanunu hükümlerine gö-
- Bir Kokteyl sir, diye duymakla bahtiyarım. Amerika· Alanında re sicilin 1897 numarasına ka-

sordu. nın büyük bir b~yranı sıfatiyle 3 ikinci kanun 1937 pazar yıt ve tescil edildikleri ilan 
- Teşekkür ederim. Cidden bütün gazetelerin lehte olma- günü yapılacaktır. olunur. 

iştiham yok... Mrs. Simpsonla smı beklerdim. Açıkça konuş· Mevsimin en büyfık ve çok lzmir sicili ticaret memurluğu 
ben içkimizi alırken lu ul mak lazımsa Amerika gazete- heyecanlı olacak bu güreş· rasmi mührü ve 

b b d . d F. Tenilc imzası şundan bundan a se ıyor u. lerinde okuduğum şeyler hiç lere saat 11 de başlanacakhr. 
1 

_ Feshi mukavelesi 
Şimdi o geceyi düşünürken tc güzel şeyler değiidir. Herzaman görülmiyen, bu 2 _ Bevanname 
kralın fikri, yalnız kendi hayat Görüşmelere pekaz iştirak fırsatı kaçırmayınız. FESHi ŞiRKET MUKA VELRSI 
seyrini değil, dünyanın ~idişini eden Mrs. Merrymano yeğe- 1-2 (3478) S 7 Y. No: 3998 
sarsabilecek vahim meselelerle ninin kralla görüşmelerini din- - S. No: 189 
meşgul olmasıoa rağmen bu lemeyi tercih ediyordu. Mrs. lzmlr belediyesinden: Y. No: 12009 
kadar fütursuz olmasına ve Simpsona gelince ne vakit 17 sayılı adanm 1174,98 S. No: 756 
berşeyden bahsetmesine bala mu-him bir şeyden bahsedecek 25 1 26 lstanbulda, Sultanham:ımında 

metro murabbaındaki l , , Asirefendi sokağmda Kahrcı-
hayretle lcarşı!amaktayım. ofsa hizmetçilerin anJamamalan 27, 33, 33/l 34 ve 35 sayılı oğlu hanında zemin katta 16 

Bunu sonradan öğrendim. için Almanca knnuşuyordu. arsa'an beher metro murabbaı numaTah mahalliikametS?"ahı tic· 
Düşününüz ki o gün öğleden Sarışın bir bas yanında es· beş yüz kuruştan beş bin sekiz cari ittihaz ederek 1918 tari-
sonra lcral başvekil Baldvinle mer bir baş... Sıcak, müşfik hindenberi manifatura ticare· 

· ti ·· 1 b" • t · yüz yetmicı dört lira doksan bir morganatik izdivaç imkan- Jes er, guze ır ocıun a eşı, Y tile istigal Prlen 357 sicil nu-
. ·· ı b" f · t J kuruş bedeli muhammenle Baş 

9
.)
9 

h d ları üzerinde görüşmiiştü. guze ır so ra, ıç en ge en. marasile 27-1- ' tari in e 
Böyle bir ihtimali Mrs. Simpson incelikler ... Her şeyde bir yu- katiplikteki Şartname veçbile tescil ve sicili ticaret ~azete· 
için bir ademi tenezzül sure· muşa ı ..• u un un ar ana • • kik B··t·· b 1 b 15 l 937 Cuma g·u·nu" saat 16 sı"nin 638 numaralı ve 5 şuhat 

f ·ı 1929 tarihli nm~basile ilan edil-tinde telakki edenler o!muc.tu. şunu anlatmıştı: da kapalı zar lı artırma ı e N 
v miş bulunan Halil Ali ve a-Krala gelince 0 tebaalarına Kral sekizinci Edward ife ihale edilecektir. iştirak için zım Aliden müteşekkil Halil 

karşı deruhte ettiği tecrübe· Mrs. Simpson, Fort Belvederin dört yüz kırk bir lirahk mu- AH kardeşler kollektif şirketi 
lerde tekasül göstermeksizin ciddi havası içinde yuvalarını vakkat teminat makbuzu veya bu kere iki kollektif şirketin de 
madam s·mpsonfa evlenmt:k nşkJa lrnran bır çifttir. Banka teminat mektubu ile tam muvafakatile fesbolunmuş 

<:'onu var ve aralarında berveçhiaAti şartlaa imkanlarından hiç birini - ne - '"' - 2490 l k t T d · 
sayı ı anunun arı ı aı· takarrür eylemiştir: 

l<adar zaif ohır~a olsun - ihmal H b d resinde hazırlanmış teklifler $" ı '-" am UfCJ" a oy eKl : .... 
etmek istemiyordu. fit ihale günü saat on beşe kadar 1 - ş·rkete ait kaffei umur 

Heybatf Büvük Britanya İm· Büyük bir mühimmat li ve muamelat, bütün mevcudat Encümen reisliğine veri ·r. 
paratorluğunda herkes gıbi fabrikası meydana 30_ 2_ 5_ 9 1637 (3430) ve matlfıbat ve zimematiyle he-
kraJ da kanunuesasiye tc:baiyet raber ticaret kanununun 195 getirilecektir ,.,r-7__,,..,.,..,.-,,-,..,L'7.."zzrzı'~xz~~ · dd · ·b· k ıı k mecburiyetind~ idi. 13aşve?>.illc ..,..,,_.,J_,.,,_,J_ OJ..., "'J,." .... ..-....ı: ncı ma esı mucı ınce o e • 

Viyana, 29 (A A)-Der Mor- G il H t• 1 B tif şeriklerden Hali) Aliye terk görüşmeler morga na tik ~vlen-K 1.~~ oz .e 1m1 ~ ve tashı'h edı.lmiş ve Halil Ali· 1 1 k ,A gen !,!azetes·nin hildirdiğine gö- '' '"' 
menin im <ansız ığmı atı ve Al h k H b yede bugu-ne kadar devam re man ti ümeli am urg-
aleni surette tesbite matuftu. eden şirketi bilcümle mevduat cb bir şubesi olan Nevyork 

Yine düşününüz ki, o gün ve zimematı ile deruhte ey-
Grace konsesiyomunun işt.ra- MITAT OREL 1 öğlede, rahip Bradford 24 saat emiştir. 
kiyle Hamburgda bir mühimmat 2 E h ı· karcı içinde bütün gazeteler tarafın· - ş ası sa ıseye ., 
fabrikasının vücuda getirilme- Adres - Beyler Numan tescil ve ilan tarihinden itibaren 

dan nnldcdilen teblüke işare- sine muvafakat etmiştir.Bu mü• zade sokngı Ahenk mat· müessir bulunması hakkındaki 
tini verm;ş bu unuyordu. essesenin eshama ayrılmış olan baıısı yanında. ticaret kanunu ahkamı baki 

RUf-lİ KUVVET sermayesi otuz milyon mark Numara:23 kalmak şartiyle iki lrn1lektif 
Büti.in hunlnrdnn sonra, Se- o'acat~br. Bu müessese yirmi Telefon : 3434 şeril{, şirketin bir/kanunusani/ 

kizinci Edvard, o akşam islik- beş sene soura devlete intikal (229) ~ 936 tarihinden itibaren münfe-
rz7".H.'"..LZXZZZ7X2Zi0!7..7Z7./..LZ7.ZZ,;.\J balin kend sine vahim saatler eyliyecektir. sih addedilmesine vebu tarih-

tabsis ctti~ini tahmin etmekte Müessese sermayeye altın lzmir ahkamı şahsiye sulb ten sonra vukubulacak mua· 
"d B k b · k o!arak yüzde dört faiz temin et· hukuk mcıhkemeı:;indcn: me'atın tamamen Halil Aliye ı i. öyle i en iz"m ıçin u- ait bulunmasma müttefıknn ka-

b . h.b. M mektedir. Hamburg fabrikasın· 936-270 sursuz ır ev sa ı ı, rs. rar verilmiştir. 
S . d d kk ,. dn mühimmat imaline 1-7-937 Karşıyaknda yıldız otelinde 

.mpson ıçin e ı atu ve tarıhinde başlanacaktır. 3 - Şırketin münfesih oldu-

'
. b" d t l r · t oturmakta iken ölen Talip oğlu k . neşe. ır os ıa ını aşıyor- Mısır,· lzonferansı funa dair anunen icrası ıcap 

du. Onu görenler: "fşte hürri.. ... .ı ' llebçetin uhdei tasarrufunda eden tescil ve ilan muamele· 
yetine kavuşmuş, yüklü bir iş Londra, 29 ( A.A) _ Daily bı:lunan KarşıynL&da Fahred- leri 31 - Kanunuevvel - 936 ta· 
gününden sonra evinde, ocağı Te!graf ga7.etesine göre Mısır din paşa yalı caddesinde eski rihine kadar ikmal ve intaç 

edi!ecektir. Bugünkü tarihle başında olmaktan mesut bir lrnp;tiilasyonlarıoın ilgası ve 84 yeni 78 pafta 22 ada 76 3l _ Kanunuevvel _ 936 tarihi 
kral,, diyebi ir1erdi. O g,~- muhtelit mahkemeler mesele- parsel 21 tapu kaytlı ve tapu- arasında münasip göreceği 
ce fikrinde ve kalbinde siyle meşgul o!acak olan bey- daki hudutfar:yle çevr;fmiş n!tlı her hanr.i bir tarikte şirketin 
sakladıklarını zerre kadar ihsas ne milel lrnnfernns 19 Nisanda 1 infisahmı teı-cil ve ilan etmek 

üstlü atı odn, mutfak, kilar, etmemişti. Sözlerinden, 1·es!le- Monlrö'cle lop1anacaklır. hususunda Nazim Ali tarafın· 

1 çamaşırhane, lıodrum, bahçe d H ı·ı Al'' t JAl · t rinden hiçbirisi bir üzüntü ala- Jng·ı leı·e an a ı ı ye am sa a ııye 
vesair müştemilatı havi ve se- verilmiştir. meti taşımıyor, çok şeyler an- c 4 _ Nazım Ali Halil Ali kar-

i b ,_ k 1 d G1arp tehlükes~ne EtaF"qı kiz bin lira loymcti muhamineli 
atan ir süKfıta apı mıyol u. deşler şirketinde ve mezkiir 

B. d h' · b d tedbir(er ahyor ev:n hissedarlar arasında tak-ır a amın ıssıyalını u e- şirketin iz.mir ve Mersin şube-Londra, 29 (A.A) - Daili · · ·· k·· ı d w d 2 rece gizliyebilmiş o!masını hir sımı mum un o.ma ıgın an !erindeki bilcümle hukukunu Telgraf gazetesinin yazdığıoa 
fevkaladehk saym&ktayım. {ubat 937 salı günü saat on "80853.03., Jira mukabilinde 

SOFRADA ~:r~uT::ad:ac~;~~~:d;a~r~~v~c;~ dörtte satılmasına karnr verit Halil Aliye ldbevir veb
1
:ewmdlik 

" SamaJ· eslenin sofraları ha- miştir. eylemiştir. ş u me ag an 
depolarının !lüyük bir kısmı "10304,, lira "9" kuruşu Istan· zırdır. " lskoçyada lrvinge, Lancester isteklilerin yüzde yedi buçuk bul merkezindeki serma}•ei 

Sekizinci Edvard ve Wallis 1 kontluğunda Şarleye ve şima!i pey akçesiyle artırmaya gire· umumiye hesabından ve"70548,, 
kolkola yemek saf onuna doğru • Gal'de Bridgende nakledilmiş- bilecekleri ve aı tırılan mıktar lira "94 .. kuruşu lzmir şubesin-
uzak!aştılar. Mrs. Merryman'!a tir. mukadder kıymetin yüzde yet- dt:ki sermaye hesabından tc· 
ben de kendilerini takibettık. Voiviche;n yukarıdaki mev- d diy~ edilecektir. 

miş beşini bulduğu takdır e 
Sofradaki görüşmelerimiz kilerden aaha fazla tayyare 5 - işbu meblağın ne SU· 

hücumlarına maruz bulunması arttıraoın üzerine ihale edile· retle ve ne zamanlarda tediye ocakbaşındaki neticesiz görüş- bu tedbire sebep olarak göste- cektir. Aksi tal:dirde en çok edileceği hakkında iki taraf hu-
mefer gibi olmadı. Salondaki rilmektedir. artıranın taahhüdü baki kalmak susi o!arak bir mukavelename 
kadronun ciddiyeti ruhlara Ayni gazetenin haber ver- şartiyle 18 şubat 937 perşembe akdedebileceklerdir. 
sinmiş gibi muhaveremizde diğine göre, milli müdafaa günü saat on dörtte kat'i iha- 6 - lşbu mukave!enamke mda· 
daha ciddi bir cereyan aldı. hiyeti itibatiyle b1Jgüne a ar 

bakanı önümüıdeki senenin lesi yRpı!acı:ıktır. istekliler iz-
1 1 

· k · Dünya politikası münakaşa teva i etmiş o an şır etı1 umum 
başında ŞarJcy tezgahlarının mirde snman iskelesinde bah· h • 

1 
t f edildi. Amerika işleri müna· esapıar.nın amamen as ıye-

inşaatıoa başlayacaktır. Demir- çeliler hanında ahkamı şahsiye · fade etmekte olup ş:r'b .::-
kaşa edildi. ( Kral Amerika yollan irtibat hatları için beş mahkemesine müracaatları i'.fin :;:

1 ş~mdiye kadar d~vam ec!f'n 
için daima U. S. A. diyor ) milyon sterling sarfo}unacaktır. olunur. 1635 (3433) bütün muamelahndan tahass il 
Bilhassa Amerika'da, Kralın etmiş bulunan bilcümle taah-
Mrs. Simpsonfa münasebetleri hüdat ve mevcudatmm Hnlil 
etrafında gazete!erin neşriyatı Alı'ye devir ve terkini ve 
mevz..ıubahs oldu. Kral dedi ki: "80853,, lira "3,, kuruş mulrn-

- Memleketinizin büyük ru• * M ugawgıı::; ;o:an%D bilinde Nazım Ali'nin her türlü 

hunu ve alicenap müfekkere· HAMZA RU'' s~rEM hukukunu Halil Aliye terkey
Jediğini müş'ırdir. Şoyle ki: sini biliyorum. Böyle olduğu 

halde matbuatınııın Amerikalı Şirketin müseccel ve g<.yr~ 
Fotograf atülyesl ve fologr~f merzemeslnde müseccel ve mazbut ve gııyn 

olan ve aynı zamanda benim y d "b b" . . b I .1 I kt ma:ıbut bilcümle bukulm Halil ılbaşın an ih aren ır ay ıçın üyü ~ teozı üt yapı aca · ır. 
dostum bu:unan bir kadın bak· Aliye ait olacaktır. 
kındaki neşriyat tarzını anlıya· FIRSATTAN İSTİFADE EDİNİZ Naı.ım Ali şirkette alaca~ı 
mıyorum. tahakkuk eden "80853" 1 ra 

Elbamra sineması arkasında 
belediyeye ait garajda Şaban 
oğlu Arif, garaj kapısını ka· 
parken, kapı üzerine düşerek 
altında kalmış, hafif suretle 
yaralanmıstır. 

- Elinize geçen gazetelerin BAŞDURAK - EMiRLER ÇARŞISI No. 28 "3,. kuruştan maada bilcümle 
. j?ayrimüsait .Q'.azeteler olması bir - Lütfen ceı•mmz -



il 

[ 

l 
t 

Safirr-e a .. 
hukuk ve metalibatından Halil 
Alinin zimmetini ibrai am ile 
ibra ettiği gibi Halil Ali de 
Nazım Alinin zimmetini her 
türlü mütalebattan ibra ve iskat 
eylemiştir. Bundan maada iki 
şerik arasında hasıl olan an
laşma sırasında ticaret kanu
nunun 201 ve mevaddı muh-
akkibesi hükümlerine muhalif 
olmak üzere şiı ketin feshi ta-
rihi olan 1 kanunusani 1936 
tarihine kadar olan işlerin m~-
tayicinden olan hukuk ve borç· 
Jarda tamamen Halil Aliye ait 
olacak ve her ne suretle olursa 
olsun şirketin her türlü mua-
melatının neticeleri ancak Halil 
Aliye müessir olup Nazım Ali· 
ye ne leh ve ne de aleyhte 
bir tesiri olmayacağı iki tarafça 
kabul ve taahhüt ediJmiştir. 

iMZALAR 
12-Mayıs-1936 

işbu feshi şirket mukavele
namesi altındaki imzCiların şa· 

hıs ve hüviyetleri dairemce 
maruf ve imza'ara mazbut 
Halil Ali ile Nazım Ali'nin ol
duğunu tasdik ederim. On iki 
mayıs bin dokuz yüz otuz altı. 

Resmi mühür ve imza 
işbu suretin dairede dosya

ınnda saklı 12-Mayıs-936 ta-
rihli ve 3998/189 numaralı 
aslına mutabık olduğunu tas· 
dik ederim. Yirmi dört kanu
nuevvel bin dokuz yüz otuz 
altı. 

T. C. lstanbul Beşinci Noteri 
Sami Tekin resmi mührü vt: 

namına imza okunamadı. 
Umumi No. 9200 

işbu vekaletname sur-etinin 
daireye ibraz olunan aslana ve 
dosyamızda saldı mübrizi tara
fmdan imzalı nusbasıua uygun 
olduğu tasdik olunur. Bin do
kuz yüz otuz aiti yılı birinci 
kanunun yirmi sekizinci pazar
tesi günü. 

T. C. lzmir Birinci Noteri 
Mehmet Rifat resmi mührü 
ve M. R. Bayraktaroğlu 

imzası. 
BEYANNAME 

Merkezi lstanbulda Sultan 
hamam Aşir efendi sokağında 
Kallrcıoğlu hanında ve şubesi 
lzmirde Mimar Kemalettin cad· 
desinde 49 numarada bu!una.n 
( Halil Ali kardaşlar ) unvanlı 

kollektif şirketinin şerikler ara
sında münakit ve lstanbul be-
şinci Noterliğinden tasdikli 
12-Mayıs-936 tarih ve 3998/189 

yevmiye numarah mukavele ile şir-
ket mukavenamelesi ahkamı fesh 
edilmiş ve mezkur mukavelenin 
maddei mahsusası ahkamma 
tevfikan lzmir şubesi muamela· 
tına 31-12-36 tarihinde nihayet 
verileceğine dair beyannamedir. 

28 K. evel 1936 
lzmirde Mimar Kemalettin 

caddesinde 49 numaralı mağa-
ıada mukim ve Halil Ali Bez· 
men vekili umumisi Mehmet 
Cazim Bezmen. 

C. Bezmen imzası. 
Umumi No. 9247 
Dairede ya7ılan ve okunup 

anlahlan bu 28-12-936 tarihli 
bayanname altındaki imzanın 
şahıs ve hüviyeti dairemizce 
maruf ve lstanbul beşinci No • 
terliğinden tasdikli 23-12-936 
tarihli ve 11959/300 numarala 
umumi vekaletname meeibince 
Halil Ali Bezmen namına imza 
vaz'ına mezun olduğu ' anlaşılan 
vekili umumisi Mehmet Ca
ıim Bezmen'in imzast olup 
münderecatmı tamamen kabul 
ve ikrar eyledikten sonra biz· 
zat imza ettiğini tasdik ederim. 
Bin dokuz yüz o~uz altı yılı 
kanun evvel ayının yirmi seki
zinci Pazartesi günü. 

T. C. lzmir birinci noter 
re~mi mühür ve imzası. 

Umumi No. 9269 
işbu beyannn:!me suretinin 

dairemiz dosyasmda sakh 28-
12-36 tarihli ve 9247 umumi 
numaraJı as!ma uygun olduğu 
tasdik kılıudı. 

Bin dokuz yüz otuz alh yıh 
Kanunuevvd ayının yirmi se
kizinci Pazartesi günü. 

Türkiye cumhuriyeti iz.mir 
birinci noteri MehmP.t Rifat 
resmi mübürü ve imzası. 

1632 (34-~5) 

lzmJr Siclll Ticaret 
Memurluğundan: 

[Halil Ali Bezmen] Ticaret 
unvanile lzmirde Mimar Kema
lettin caddesinde 49 numarada 
manifatura ithalat ve ihracat 
t icaretile uğraşan Hatil Ali 
Be7men'ın işbu ticaret unvanı 

ve Mehmet Cazim Bezmene 
verilen vekaletname Ticaret 
kanunu hükümlerine göre Sici
lin 1898 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

İzmir Sicili Ticaret Memur· 
luğu Mührü resmisi ve 

F. Tenik imzası 
1 Vekaletname 
Yevmiye No: 11959 
Sıra No: 300 
UMUMi VEKALETNAME 
Ben aşağıda imza eden: Ha-

lil Ali Bezmen lstanbutda, Sul
tanhamamında Aşirefendi cad
desindeki 81 numaralı ticaret
hanem ile Türkiye cumhuriyeti 
hudutları dahilinde gerek vila· 
yet!er ve gerek kazalarda tesis 
~ttiğim ve edeceğim ticaret· 
hanelerin muame)atmı tedvir ve 
ifaya ve mezkur ticarethane
lerin mahalli sicili ticaret dai· 
releri ve ticaret odaları ve sair 
resmi makamatça kayt ve tr.s· 
cil muamelelerini yaptırmağa ve 
bu bapta tanzim kılınacak be
yanname ve tavsiyenamelere ve 
istid'alara ve sair bilcümle res
mi evrak imıa vaz'ma ve key· 
fiyetin gazetelerle neşrü ilanına 
ve işbu ticaretbanelerim için 
nam ve hesabıma her nevi em
val ve emteai ticariye satmağa 
ve satın almaya, sipariş ver· 
meğe, ve kabul etmeye, ve 
gümrüklere gelmiş ve gelecek 
emvali ticariyenin tabi olduğu 
gümrük resimlerini ve vergile
rini vermeye, ve malları çek
meyt>, çıkarmağa, teslim ve te
sellüme, muayenelerini yaptır· 

mağa ve gümrüklerde müsta· 
mel bilcümle beyanname ve 
sair r~smi evrakı imzalamağa, 
ve depozito akçalarmdan iadesi 
laıımgelen mebahğı ahz ve is
tirdada hulasa bilcümle güm
rük işlerini takip ve ifaya, hü· 
kümet devairi resmiyesiyle ko
misyonlar ve sair resmi ma
kamlarca açılacak münakasa• 
larR, müzayedelere iştirake, her 
türlü taahbiidata girişmeğe, ve 
uhdeme ıhale olunacak emva
lin itasını taahhüde ve taahhü
dah vakıayı ifaya ve emvali 
mütaahhidünbihin bedelatını 
ahzu kabza, Jazımgelecek mu
kavelenameleri imzaya, taatiye, 
noterlerde tasdik ettirm~ğe, 
emvalin muayenelerinde hazır 

bulunmağa, muayene rapor~a-

YENi ASIR 

rına ve bu baptaki kararlara, 
itiraza, aktedilecek mukavelall 
ticariyeyi feshe, tecdide ahka
mını tebdile, tadile, bankalarla 
hükmi ve hakiki şahıslarla ban
kacılığa ait muamelatı dahi ifaya 
keza bankalarda müstamel mu
ka velat, senedat vesair akitna~ 
111eleri im:ıaya, çek, poliça, 
bono, ve buoa mümasil sene
datı ticariyeyi imzaya, itaya, 
kabul ve ciroya ve redde, ade· 
mi tediye veya ademi kabule, 
iskontolarını yaphrmağa, va
deleri hulftl edenleri tediye ve 
kabza veyahut tecdide, banka
lar ve bankerler vesair mües
sesatı maliye nezdinde namıma 
hesabı cariler açtırma2"a, ve
yahut açılmış hesabı carilerden 
para çekmeğe, ahzu kabza ve 
namıma para tevdi etmeğe, 
mevcut ve alacak bilcümle he
sabımı kat'a neticelendirme~e, 
ve e.,has ve hakiki ve hükmi 
müessesat zimmet!erindeki mat
lubatımı ta!ep, tahsil ve a!ızu 
kabza, mukabilinde makbuz 
veya ibra senedi itasına, ve 
yahut vadelerini tenzil ve se
netlerini tecdide. tediyeyi deyn 
etmiyenler hakkmda her tür
lil icrai teşebbüsat ve ta
kibatta butunmağa, göstere
cekleri sureti tesviyeyi ka
bul ve redde, icra devairine 
tevdi edHecek mebaJiği ahzu 
kabza, emval ve eşyayı ticari
ye terhin ederek mukabilinde 
para istikraz etmiye, avans 
mukavelesi ve bordrolarım im
zalamağa, verilecek mebalif!i 
ahzu kabza. vadesinde tediyei 
deyin ederek emvali merhuneyi 
istirdada, sahip veya mürselün
iJeyhi bulunduij'umuz bilcümle 
emva\ ve eşyanın imrar ve ih
racma müteallik gümrük ida
releri, vapur \'e şimendife~ 
kumpanyaları nezdindeki mua
JDetahnı dahi tal<ip ve intaca, 
muamele!Iİ h;tam bulanları te· 
sellüm ve sevke, gerek nakdi 
gerek itibari depozito ita ve 
tekrşr istirdadına, ordino. be,, 
yanname, konşimento ve buna 
mümasil evraka vaz'ı imzava 
ve ciroya lüzum Rördüğü tak
dirde gümri\k muamelab için 
v~kil tayln ve azline ve namJma 
vurut eden taahhütlü ve taah
hütsüz, kıymetli ve kıymetsiz 
mektup, paket, telgraf, koli 
havale ve evrak ve eşyayı ahz 
ve tesellüm ve kabza, eşhas 
zimmetindeki alacağımıza muka
bil teminat gö~terecekleri gayri 
menkul emvalin ipotek takrir
lerini kabule, te9cHlerini yap
brmağa, bu bapta muktezi 
muameleyi ifaya, lüzumlu olan 
evrakı imzalamaya, emvali mer-

huneyi sattırmaya, nakde tah
vil ettirmeye, müzayedeye çı
karmağa, bedelinden istifai 
matlup etmeye, planço tanzim 
ve imzaya, bilcümle ihtilafatı 

hallü fasla hüli.sa ticaretbane
lerimizin bilcümle umur ve mu
amelatı ticariyesine müteallik 
i~leri namu hesabıma heryerde 
makam nezdind-e takip, leh ve 
aleyhimde açılmış ve aç:Jacak 
davalardan dolayı mahkemele
rin, meclislerin, daire ve mües
seselerin her kısım ve derece
sinde her sıfat ve tarik ve su
retle beni temsile, ahzu kabza, 
sulh ve ibraya, her türlü haciz 
vaz'ına ve fekkine, ihtiyati 
tedbirleri ittihaza, mürafaaya 
müdafaaya, temyize, itiraza, 
davayı ıslaha, davalardan fera
gata, feragati kabule, yemin 
teklif kabul ve reddine, kon
kordato akdine, iflas talebine, 
iflasa müteaJUk sair bilcümle 
kanuni muamele ve merasimi 
takip ve ifaya, protesto keşi· 
desine, cevap itasına, tebliğ ve 
tebelJüğa, ikametgah tayinine, 
reddi hakime, makbuz imza ve 
itasına ve istida ve layihalar 
tanzim ve takdimine, ilamlar 
ve kararlar ahkamının tenfiz
lerini tabibe, muamelatı icrai
yeyi takibe, hulasa hukuk ve 
menafiimin temin ve muhafa
zası ıçın bu bapta kanunen 
lazımgelen muamelelerin kaffe
sini son dereceye kadar takip 
ve ifaya ve başkalarını da tev
kil ve teşrik ve azle mezun 
olmak üzere emin ve muteme
dim MEHMET CAZIM BEZ
MEN'i. umumi vekil tayin ettim. 

23 1 ci. kanun 936 
Halil Bezmen : 
lstanbul Sultanhamam Aşir 

efendi c~ddesinde 81 numarada 
Halil Ali Bezmen imzası. 

işbu umumi vekaletname al· 
tındaki imzamn şahıs ve hüvi• 
yeti dairece maruf ve imzası 
mazbut Halil Bezmen'in oldu
ğunu tasdik ederim. Yirmi üç 

kanunuevv.cl bin dokuz yüz 
otuz alh 

T. C. lstanbul Beşinci Noteri 
Sami Tekin resmi mührü ve 
namına imza okunamadı. 

Umumi No. 9245 
işbu mübrez vekaletname 

suretinin dairede saklı ve müb-
rizi tarafmdan imzalı nushasına 
uygun olduğu tasdik kılındı. 
Bin dokur yüz otuz altı yıh 
birinci kanun aymın yirmi se
kizinci pazartesi günü. 

T. C. lımir Birinci Noteri 
Mehmet Rifat resmi mührü 
ve M. R. Bayraktaroğlu 

ımzası. 

1631 (3434) 

En lüks ve sağlam mobilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhanelerinizi 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 
ınobilye verilir. 

au kanunuevvel ıeae 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
................ 

SIRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tiirkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

TURAN Fabrikaları mamulatıd&r. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güıellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazıh ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta K\lt. 224 Telefon 34&5 

' Fabrikaları 
Limitet Şirketi 

Şe~itler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmir 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlaoır lnrmııı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERlMIZI iSTEYiNiZ 
H. 1. Ç. ..,_ f ~ , : - . . . ·' ., ' " . • . 

.; . . . . . 

Yüksek Mühendis mektebi artırma 
.ve eksiltme komisyonundan : 

1 - Muhabere şubesi laboratuvarı için lüzumu olan bazı alet
ler kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17-2-937 çarşamba günü saat 15 de Gümüşsu
. yunda mektep binası içindeki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 18000 ve ilk teminatı 1350 liradır. 
4 - Istiyenler şartnamesini mektep idaresine müracaatla para· 

sız alabilirler. 
5 - Teklif mektupları ikinci maddede yazılı saa~t.en bir s~at 

evveline kadar komisycn reisliğine makb~z a;nukabıhn?e .venle
cektir. Posta ile gönderi!etek mektupların mh'.ay~t 2 ı_?c~. mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın muhur ~u~ 
mu ile iyice kapah!.mış bulunması şarttır. Postada olacak Jrecık-
meJer kabul edilmez. 30-15-31-15 1620 (3432) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcundan dolayı Kestel.li. m~~allesin~~ Baı

turak sokağında kain 38 sayılı dükkan tarıbı ılandan ıbbaren 
21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. • • • 

Müzayede şartlarını öğrenmek ve anlamak ısbyenlerın defter· 
darllk tahsilat kalemine müracaatları. · 

30-3-6-9 1630 (3431) 


