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Baımuharrir ve umumi neşrıyat müdürü: 
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Devam mUddetlr=ürkiye içinlHariç ıçin 
Senelik . . . . . . . 1300 2500 
Allı avlık . . .. -. -. 700 1300 1 

TELEFON : 2&97 
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Balkanlar ..... 
Cephesi her 
zamandan daha 
kuvvetlidir 

lberya y11rımodasıtı ı kana 
w ateşe bulayan buhrınıuı 
bütün insanlığı düşündi4ren, 
heyecanlatıdt.ran bir bulu-an 
~Zinde gözükmesinin selıe· 
W büyt4k faşist devıetleritı, 

lspanya nıeselesiııi, Sovyetfe>· 
aleylıitıde cbir lıaçlılar sefe
ri,, lıazırlaıuağa 'Vesile. itli· 
lıaz etmiş oldu1ı:ları iddiası· 

dır. Bıı iddiawı i>Uuwı1ş 

olatılara göre, program/arı
tım talıakkukuna yardım, 

edecek kombinezotılan 1wl
lektif cmuiyelsizlikle an.11mı 
clevlctlerin 11iyetlerini apaçık 
meydana vurdukları bir :a
manda lspa1111a isleı·hulc 

ilıtiyatla, basit-etle hm·eket 
edilmezse insatıTığın. mfüıı

kün olduı/ıı kadar u:ak1oş 

tırmak istediği harp heyu· 
ldsı tıihayet bfr kasırga gibi 
geliv çatacak bugünkü mcde· 
tıiycti silip 8ÜJniı·eceldir. 

Doktrinler kavgasının her 
iki cephede uyand1rdığı endi
şeler, itiraf ediJmelidir ki, de
rindir ve esaslıdır. Bilhassa 
ispanyadaki harbın Yahşiyane 
şekli doktrinler perdesi altında 
yapılan mücadelelerin en kor· 
kunç harplardan daha insafsız, 
daha merhametsiz olduğunu 

göstermiştir. Balkan devletleri 
bu kabil felaketleri kendi sınır
larından uzak tutmağa azmet· 
mişlerdir. Tuna kıyılarından 
Akdeniz kıydarına kadar uza· 
nan ülkelerde kalplere ferahlık 
Yeren bir emniyet havası esi
yorsa bunun biricik saiki Bal
kan antanhnı sarsılmaz bir kuv
Tet haline koyan devletlerin 
aulha olan bağlantılarıdır, sulh 
İçinde inkişafa olan ihtiyaçları
dır; Balkanlar sulhunu elsürül
mez bir hazine halinde koru
mağa, yaşatmağa azmetmiş bu
lunmalandır. Avrupanın çılgın· 
Lğa düşmemesini isteriz. Fakat 
günün birinde bugünkü Avrupa 
fllurunu kaybeder de insanlık 
tarihinin bir eşini daha görme
diği felakete sürüklenirse Bal
lcanlar mümkün olduğu kadar 
bu f eJiketten uzak kaim ağa 
çahşacaklardır. Bi1.im bu azmi· 
IDizi "Kollektif emniyet,, mef
ltüresinden ayrılmış bulundu· 
iumuza atfedenler aldanır· 
lar. Bugünkü Avrupada kol· 
lektif emniyetin bir "ütopi,, ha· 
linden çıkarak hakikct olma· 
sına en çok çalışanlar Balkan 
devletler:dir. Balkan antantı bu 
mefkurenin p:ırlak bir örne
ğidir. 

F rans3nın maruf dip?cmatik 
korespondanlarından " Gene
vieve Tabouis., "Cenubu Şarki 
Avrupa,, baş!ıkh bir yazısında 
aynı hataya dü müştür. Muhar
~ir bu vadideki endişelerini çok 
deri götürerek diyor ki: 

" Küç~k Antantın Ilkteşrin 
toplanhsmda Stoyadinoviç ve 
Antonesko Berline ve Romaya 
teaıilekirane teveccüh edebil-

,.. -==~~Ud!Y~su BASKINI F ACIASJNIN iLK BLANÇOSU.,,,,,Ci~~~----.. 

Şimdiye kadar yüz kişinin öltiüğü, iki yüzden fazla ev 
yıkıldığı, hayvan telefatının büyük olduğu anlaşıldı 
Seyhanın ani olarak taşması, haddinden fazla kabaran Ceyhan sularının da Seyhana 
karışması Adana şehrini elim bir felaketle karşı karşıya bıraktı ... Yalnız bir 

evde onst~kiz kişi boğuldu. Kızılayın ve ordunun ynrdımı büyüktür .. 

Adana 7 (Yeni Asır) - Seyhanın ani taşmasiyle şehir bü- Yalnız belediye çavuşu Mahmudun evinde on sekiz kişi 
yük felakete uğradı. Bazı maha!leler suların istilası altındadır, suların ani hücumuna uğrıyarak boğulmuştur. Yıkılan evlerin 
Sokaklar nehir halindedir. Ova, bir göl manzarasını arzedi- sayısı iki yüzü bulmuştur. Vaziyet çok elim ve hazindir. 
yor. Zarar bir milyon lirayı mütecavizdir. Buğday mahsulü Mülhakattan acıklı haberle .. gelmektedir. Ovada yüz
mahvolmuş gibidir. insanca zayiatın kat'i mik<ları henüz belli lerce hayvan telef olmuştur. Ceyhan nehri de kabararak Sey-
değildir. Şimdiye kadar yüz ölü tesbit edildiği bildiriliyor. han sulariyle birleşmiştir. SONU 3 üncü SAYFADA 
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Hükümetimiz gereken tedbirleTİ aldı Çocuk Esirgeme Balosu 

Tim es gazetesi Sancak işinde halkı- Atatürk, Baloda Fransız 
mızın alakasını çok haklı görüyor. sefiriyle görüştüler 

Paris radyosunun haberi yanlıştır Dr. Aras'ta sefirle görüştü ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Belgrad, 7 (Radyo)- Istan
buldan Politika gazetesine bil
dirildiğine szöre Fransız hükü
metinin Suriye hududuna bir 
fsrka asker daha tahşit etmesi, 
Türkiye efkarıumumiyesinde 

Oüzel lskende111ndan bu göıüııüş 
derin akisler bırakmıştır. Tür· 
kiye hükümetinin de, kendi 
hudutlarında Jeereken tedbirleri 
aldığı söyleniyor. 

Londra, 7 ( A.A ) - Royter 
bildiriyor: 

Tim es gazetesi Fransa il«: 
TOrkiye arasmda lskenderun 
meselesinden doğan ihtilafı 
anJatbktao sonra ezcümle 
diyor ki: 

-Sonu 3 llneü salıi/edt-

Ankara, 7 (Yeni As1r) -
Çocuk Esirgeme Kurumunun 
milli kostümlü baloıu çok par-

lak oldu. Atatürk baloyu tc· 
reffendirdi. Çocuklann sevinçli 
ve neşeli tezahüratilıe alluşlandı. 

Fransız sefiri Ponsot'un re• 
fikasiyle dansetti. Dansı mü
teakıp sefir Ponsot'u ve refi
kasını localarına kabul ettiler 
ve kendilerilc uzun uzadıya 
görüştüler, 

Atatürk ıabaha kadar baio
ya şeref verdıler. Çoçuk balo
ıunda Hariciye vekilimiz T ev• 
fik Rilştü Arasla Fran11ı sefiri 
arasında basbihaller oldu. 

Geee2eeeeee•1ee1•1e111a1 

Fırtına durdu 
lstanbul, 7 (Yeni Asır) -

Karadenizde fırtına durdu. Va
purlar seferlerini emniyetle ıa .. 
pıyorlar. 

···································································································· ....................................................................................................................... . 

Başvekilin tetkiklerinden sonra 

Haşerat enstitüsüne ge
niş salihiyetler verildi 
Nihat Eğriboz'un Menemendeki 

tetkikleri netice verdi 

llmiğ esasla1a gö1e hazulanmış bir W:üm bağı 

Ankara, 7 ( Yeni Asır ) - çabşmaları ve pamuklara zarar 
Geçenlerde lzmiri teşriflerinde yapan önemli düımanları tar· 
Ba bakaoımız Burnavadaki ha- lada ve mikrosko~ ba ında ıa· 

''Hamidiyede,, bir mülikat 
Deniz harp akademisi komutanı 
n1uharririmize intibalarını anlattı 
Anadolu rumları 

dökmUfler, 

Malta ve Yunanistan seya
hatinden •onra anavatana dö
nen kahraman donanmamız üç 

gündür pnh bayrağımızı lima-

merdlvenlerinl öperek sevinç gözya,ıarı 
bin mUtkUlltla terkedebllmlflerdlr 

hlomuzun halkevınaen gö1ünüşü 

gönlünü ve candan alakasını 

çemektedir. 
Halk akın akın kayık, yel-

kenli ve mot6rlerle donanma· 

rin bir sempati yaratarak 
içten bir alaka ve tezahü
ratla karşılanan ve uğurlanan 
değerli filo kumanda heyetinin 
intibalarını öğrenmeyi faydalı 

~~-~-----L----~-----~~~--''--&.-a.-~~~~~~~~--
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alkanlar 
·-· 

ephesi her 
amandan daha 
uvvetlidir 

- Baş taıa/l I incı sa/ti/ede -
ek için ellerinin serbest ol· 
asını istediler. Benes, Küçük 
otant ve Balkan Antantınm 

u dezorganizasyonuna (infisa
ına) (?) karşı koymağa muk
dir olamadı. Müthiş hakikat 

ir tebliğin cümle oyunları 
inde gizlendi ,, 
Bu neşriyatın Balkan Antan• 
a taalluk eden kısmı tama

en saçmadır. Zira dört Bal
an devleti arasında siyasi, ik· 
sadi, askeri ve hatta sosyal 
abalarda tesanüd hiçbir zaman 
ugün olduğu kadar kuvvetli 
lmamıştır. Stoyadinoviçin An" 
arayı ziyareti, dört Balkan 
evleti büyük erkanı harbiye 
eislerinin Bükreş topJantasmda 
üsbet neticeler almış olmaları, 
ibayet filomuza Falerde yapl
an coşkun tezahürat Balkan 
ttifakmın yıldmmlarla bile dev· 
ilmiyecek bir sulh kalesi oldu-
~ unu göstermiştir. 

Bu kuruntuları doğuran şey, 
ep aynı kapıya, Sovyetlerle 
ünasebat meselesine dayanı· 

or. Genevieve Tabouis "Fran
ız • Sov yetler,, paktt ile Bal

kan devletleri arasında bir tre
dünyon vazifesini gören Ti
tüJeskonun iktidar mevkiinden 
uzaklaşması üzerine Romanya· 
nm ve Sovyetlerle diplomasi 
münasebetleri olmıyan Yugos• 
Iavyanın Sovyetlere aleyhtar 
blokta yeralmaları ihtimalinden 
endişe ediyor. Bu tamamen 
esassız ve Balkan devletlerinin 
siyasetlerinde mülhem olduk· 
ları ruha uymıyan bir şüphedir. 

Balkan paktının direklerin
den biri olan Türkiye Sovyet 
Rusyanın müttefikidir. Yalnız 
bu müşahede Romanya ve Yu· 

Verem 
Mevzuu Üzerinde 

•••••••••••••••••• 
Erkek lisesinde bir 

konferans verildi 
Verem mücadele cemiyeti, 

mekteplerde bir konferanslar 
serisi tertibine karar vermiştir. 
Dün iJk propaganda ve irşat 
konferansı, Erkek lisesinde 
Memleket hastanesi dahiliye 
şefi doktor Kemal Şakir tara· 
fmdan verilmiştir. 

Bu konferanslara kız lise
sinde, kız Muallim mektebinde, 
kız san'at Enstitüsünde, San'at
lar mektebinde ve diğer Orta 
mekteplerde devam olunacak
tır. Talebeye, veremin tahriba
tını gösteren levhalar üzerinde 
ve mikroskopla verem mikrobu 
hakkında ilmi müşahedeler yap
tmlacaktır. ........ " 
Sıtma mücadelt~si 
Belediye busene sıtma mü

cadelesine daha erken baş!a

mağa karar vermiştir. Bu iti
barla bütün hazırlıklar ikinci 
kanun ayı sonuna kadar ikmal 
edilmiş olacaktır. 

Belediye kara ve sivri sinek-
lerin mikrop1armı izah eden 
kısa cümlelerle yazılmış kart
postallar bastırarak halka da
ğıtacakbr. 

,. ........ .. 
Bursa paviyonu 
Bursa valisi fuar komi-

tesine bir mektup göndererek 
937 lzmir fuarı için 300 metre 
murabbalık bir yerde betonar· 
me bir bina yapılacağını bildir· 
miş ve bunun için izahat iste
miştir. 

Fuar komitesi, fen heyetinin 
hazırlıyacağı bir raporu Bor
saya gönderecektir. ......... 

Ofis müdürü 

goslavyanm hiçbir zaman Sov
yetlere aleyhtar bir bloka yer 
almıyacaklarını ispat etmeğe 
yeter. Unutulmamalıdır ki Sov
yet aleyhtarı cephe revizyoncu 
bir cephedir. Titüleskonun son 
bir mülakatında belagatla an
lattığı gibi, Romanya ve Yu
gos!avyanın revizyoncu bir cep
hede yeraJacaklarını düşünmek 
aklın, mantığın sınırları dışında 
kalan birşeydir. Balkan An· 
tanh sulhçudur. Sulha olan sev• 
gisi diğer bütün sempatılerin 
fevkindedir. Bunun içindir ki, Samsun Türkofis müdürlü-
Balkan devletlerinin bir harp ğüne tayin edilmiş olan şebri-
felaketindea en sonra müteessir miz Türkofis miidürü dün ls-
olacaklarmı kuvvetle iddia et- tanbula hareket etmiştir. Ora-
mek kabildir. dan Ankara yolile Samsuna 

Şe-vke"t ::Bil,:;;:l:n.. geçecektir. ............ 
Belediye nasıl çalışıyor? 

ikinci teşrin ayında 
nisbeti arttı evlenme 

ikinci teşrin 936 ayı içinde 
belediye evlenme dairesine 1l4 
müracaat olmuş ve yüz dokuz 
çiftin nikahları kıyılmış ve al
tısı ferağat etmiştir. 

Geçen senenin aynı ayında 
90 çift evlenmiştir. 

ikinci teşrin 936 ayı içinde 
seksen metre murabbaı Ban-

ı• ' 
Bir veznedar 

bayan aranıyor 
Ankarapalas pastahanesin

de veznedarlık yapabilecek 
bir bayana ihtiyaç vardır. 
Kendisinden kefalet istene· 
ct:k ve iisan bilen tercih 
edi!ecektir. 

lstıyenlerin Ankarapafas 
pastahanesi d ir ektörlüğüne 
müracaat etmeleri. 

dırmq, 814 kesme, 915 metre 
murabbaı da idi kaldırım inşa 
edilmiştir. 

Sekiz yüz seksen beş metre 
murabbaı, su şirketi, hava ga
zı, Vezir ve Osman ağa sula
rının bozulan yerlerinin tami-
ratı, 1321 metre murabbahk 
da tamiratı mütemadiye işi ya
pılmıştır. 

Bundan başka Mısırlı oğlu 
caddesinin ıosası baştan niha
yete kadar belediyece tamire 
başlanmışbr. 

Son bir ay içinde belediyece 
şehirde 241 köpek öldürül
müştür. 

Geçen sene ayni ayda 528 
köpek öldürülmüştü. 

106 hayvana malain şırıngası 
belediye baytarlarınca yapıl
mıştır. 

Mezbahada son bir ay içinde 
1618 hayvan kesilmiştir. Geçen 

Antalya, 
Vapur, limanımıza 
kırıldı. Yolcularını 

geçirdi 
gelirken Şaftı 
aktarma etti 

kaza 

Anafarta vapuru, dün Antalya vapuruna rampa 
ederek yolcularını aldı ve Mersine hareket ettti 
Istanbul - Mersin arasında ı ka önünde demirlemeğe ınec-

ar ahk postasını yapan Antalya bur olmuştur. 
vapuru cuma günü saat onda Hadise telsizle lstanbula bil-
lzmire gelmesi icabederken dirilcniştir. lstanbuldan aynı 

fmda bir deniz heyeti tarafm
dan tahkik ve tetkikler yapı· 
lacakhr. 

Vapur Istanbufa çekilerek 
orada tamir edilecektir. 

•• 
Odemişte 

Bir kumar vak'ası 
Ödemişin Cumhuriyet ma

baUesinden Gariplerin Mehme· 
din evinde ötedenberi kumar 
oynattığı tesbit edilerek on kişi 
kumar oynarlarken yakalanmış 
tardır. 

Kumarhane şekline sokulan 
bu evin avlusunda 88 modeli 
ve dolu bir adet mavzer tii
fengi bulunarak alınmış ve 
suçlu~arın cümlesi adliyeye ve• 
rilmiştir. . .. , ......•.. 

Orhan Köni 
Istanbul müddeiumumi mua

vinliğine tayin edilmiş olan 
müddeiumumi muavinlerinden 
Orhan Köni dün lstanbula ha
reket etmiş ve birçok arkada~
ları tarafmdan uğurlanmıştır. 

Tayin 
Merkez hükümet tabibi Ka~ 

zım 55 lira maaşla Muğla bü
kümet doktorluğuna tayin edil
miştir. ancak cumart si günü saat seferi yapmak üzere Anafarta 

onda gelebilmiştir. Bu teahür vapuru dün saat onda şebri-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

vapurun açık denizde şiddetli mize gelmiştir. Vapur Antalya 
fırtınaya tutulmuş olmasından vapuruna rampa ederek Mersine 
ileri gelmiştir. gidecek otan yolcu1arı ve yükü 

Antalya, lzmir mendrefri almış ve saaat ons~kizde yo!a 
açıklarında şaftı kmldığmdan çıkmıştır. 
limana girememiş ve Karşıya- Şaft kırılması hadisesi etra-

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

Bina vergisi kanunu 

Yapılacak itirazlar hak
kında bir tamim geldi 

Bina vergisi kanuou muci· 
hince temyiz komisyonlarına 

gönderilen itiraz evrakı hak
kında Mo:liye Vekalet inden 
vilayete bir tamim gelmiştir. 
Bunda deniliyor ki: 

1 - 1837 numaralı kanunun 
2898 numaralı kanunla tadil 
edilen 23 üncü maddesinin son
dan ikinci fakrasmda "temyiz 
komisyonunun tebliğlerini dog· 
rudan doğruya vilayetler vası
tasiyle yapacağı,, yazılıdır. Bi
naenaleyh temyiz komisyonuna 
gönderilecek dosyaların da, ge• 
rek muamelenin selameti, gerek 
kanun hükümlerinin tamamen 
tatbiki noktasından hususi mu• 
hasebe müdür veya memurluk· 
Jarı veyahut tahsil şubesi me
murlukları yazılariyle değil, ma· 
hallinin en büyük mülkiye me· 
murluğu vasıtasiyle gönderil· 
mesi icap eder. 

2 - 1-6·936 tarihinden iti· 
baren 1837 sayılı kanunun 
21 inci maddesi hükmü 2898 
numarala kanunla tadil edilmiş 
ve evvelce dört zattan teşek
kül eden bu komisyonun beş 
zattan terekküp edeceği muad
del muaddede gösterilmiş iken 
2898 numarala kanunun mer'i· 
yetinden sonra dahi bu komis
yonlann eski şeklile karar ver
mekte oldukları anlaşılmışbr. 
Kanuni şekilde teşekkül etmi
yen komisyonlarm ittihaz ede
cekleri kararların kanuni kıy
meti olamıyacağından istinaf 
komisyonlarının mevzuubabs 
muaddel madde hükmü daire-

sinde teşkil ve 35 inci madde 
hükmüne göre mürettep adet-
lerinin tamamiyle içtima etme
lerinin temini iktiza eder. 

3 - 2898 numaralı kanunla 
muaddel 22inci madde hükmü-
ne göre istinaf komisyonları, 
kendilerine tevdi olunan itir-'lz· 
nameleri tevdi tarihinden iti
baren en geç üç ay içinde 
tetkike ve bir karara bağla
mağa mecbur bulundukları 
halde bu komisyonların yuka
rıdaki ikinci fıkra hükmüne 
göre teşekkül etmemiş olma· 
larından dolayı temyiz komis
yonunca nakz ve iade olunan ge
rek umumi tahrir,gerek mevzii 
ve ferdi tadil muamelelerine ait 
bir çok evrakın yeniden bir ka· 
rara rapt ve nakız kararı dai
resinde ıslah olunarak geri 
gönderilememesinden, bu ev· 
rakın i:-ıtinaf komisyonlarında 
yığılıp kaldığı ve müddeti 
içinde int&ç olunamadığı istidlal 
edilmektedir. 

istinaf komisyonlarmın faa
liyete sevkolunarak birikmiş 
olan bu evrakm en kısa bir 
zamanda karara raptınm ve 
badema da kanuni hükümler 
dairesinde muntazaman faali
yette bulundurularak bu gibi 
itiraz evrakınm biriktirilmeme
sinin, vakıt ve zamaniyle inta-
cmın temini icabeder. 

• ••••••••••• 
Torbalı mal müdürü 
Torbalı malmüdürlüğüne ma

liye teftiş heyeti memurların
dan ve maliye meslek mektebi 
mezunlarından Hamza tayin 
edilmiştir. 

Sineması 
BUGUN matinelerden itibaren Bayramı karşılama haftası 

şerefine eşi görülmemiş muazzam program. 

1 - Korkusuz Kaptan 
Senenin en muazıam, heyecan, zenginlik ve güzellik 

şaheseri. Baş rollerde : Amerikalıların Emil Jannigs'i 
CHARLES LAUGHTON, KLARK GABLE ve 
FRANCHOT TONE. 

2- MUAZZAM İZMİR FİLMİ 
2600 metre uzunluğuhda türkçe sözlü şaheser filim. 

SEANS SAATlARI 
3 de lzmir filmi, 5 de Korkusuz Kaptan 
7 " ,, " 9 da ,, ,. 

Cumartesi ve pazar saat 1 de Korkusuz Kaptan 
ile başlar. 

KAÇ BiN TÜRLÜ 
BALIK VAR? 

Bir hayvanat aliminin tetkik
lerine göre şimdiye kadar 120 
bin balık cinsini tesbit etmek 
kabil olmuştur. Yine alim sa
yesinde biliyoruz ki, bir morina 
balığı senede bir milyon 
yumurta yapmakta olup 
bir balığın yumurtaları vasati 
olarak yedi metre murabbaı 
bir yer ışgal etmektedir. 
ROKFELLER 97 YAŞINDA 
97 yaşında olan milyarder 

Rokfellerin ölmek üzere oldu
ğundan çok defa bahsedilmiş 
idi. Halbuki yakmlarınm anlat· 
tıklarma göre~ ihtiyar iyidir. 
Doktorlür kendisine heyecan 
verecek şeylerden çok sakm
maktadırlar. Hadiselerin gün
den güne artan heyecanı ihti
yar milyarderin ka~p huzurunu 
bozmasından korkularak ençok 
tercih ettiği gazeteden kendisi 
için hergün hususi bir niisha 
hazırlanmaktadır. Bu nüshada 
hadiselerin yalnız iyi taraflara 
yazılıdır. O şekilde ki, ihtiyar 
milyarder dünyanın iyiden iyiye 
gittiğine inanmış gibidir. 

BEDAVA BIR LOKANTA 
Loadranuı en şık ve en kibar 

bir çok lokantalarını idare eden 
Hanri Bradbury çok Alangle 
sayılacak bir yenilik yapmıştır. 
Pikadiyyideki lokantalarından 

birinde " şeref masaları ,, ha
zırlatmıştır. 

Bu masalarda hiçbir hesap pu
sulası uzatılmaksızın istediğiniz 
kadar yemek yeyebilirsiniz. Hat
ta karnınızı doyurduktan sonra 
rbi metelik vermiyebilirsiniz de. 
M. Bradbury tecrübesine hiç 
müteessif değildir. Zira 
şeref masalarında oturanların 

yemek ücretlerini eksik vermiş 
olmak ihtimalinden çekinerek 
bolbol ödediklerini görmüştür. 
ELEKTRiKTEN BiR DIMAG 

"Amerikanın en meşhur iki 
psikoloğu,insan dimagını taklit 
edebilen bir elektrik cihazı 

keşfettiklerini iddia ediyorlar. 
Bu makinanın husuı;iyeti insan 
dimağı gibi gösterilen şeyleri 
öğrenmesi, unutması, batta bazı 
kaprisleri de olmasıdır. Bu ci
hazda bir dü _İmeye basınca 

beyaz lamba yanıyor. Bir ikin
ciye basınca k ırmızı lamba ya
nıyor. Böylece tiçüncü düğme 

' istenildiği zaman kırmızı ve be
yaz lambaları kendi kendine 
yakmayı öğreniyor. Üçüncü 
düğmenin s1k sık kırmızıyı ve· 
ya beyaz lambayı yakmayı 

unuttuğu vakidir. Kaşifler bu
nun için sıkılıyorlar. İn san di
mağının da bu kadarcık yaml
dığmı söyliyerek cihazlannın 

tekamülünü temine çalışıyorlar. 

ÇIPLAKLAR MÜZiK HALiNi 
IDARE EDEN ADAM 

ÇIPLAK KALDI 
Earl CarroH Amerikanın en 

büyük çıplak müzikbalini idare 
eden adamdır. Ve şimdi iflas 
etmiştir. Hem de 983,892 do
larlık (bizim pararr.ızla bir mil
yon liradan fazla) bir açıkla .. 
Buna mukabil Earl Carroll'un 
aktifi sıfırdan ibarettir. Bu 
adam çok cüretkarane sahne· 
ler tertip ediyordu. Mümessil· 
)erinden san'at aramıyor, gü· 
zel, enfes bir vücuda malik 
olmafarı onu tatmin ediyordu. 
Miss Joyce Hawley'i şampanya 
banyosunda çmlçıpJak görmek 
için orkestra koltuğuna 50 do
lar ( 55 lira ) verenler çoktu. 
Hatta bunlar· içinde Amerika 
prütanizmini temsil eden ma· 
ruf bazı simaların bile kıyafet· 
lerini tebdil ederek bu temsil
leri takip etmekten zevk aldık
ları vaki idi. Seyircilere çırçıp
lak görünmekten başka bir 
ebliveti olmıyan Joyce Hawley 
gibi artistlerin ne güzel bir 
sesleri, ne de bedii bir dans 
bildikleri vardı. Bununla bera
ber gecesi~e 1000 dolar 
alan artistler vardı. Amerikalı· 
lar çıplaklığa da o kadar ça
buk alıştılar ki bıktılar. Günün 
birinde rağbetin ansızın dur
duğu görüldii. 

CarroU Foaretta adlı son 
temsili için ikiyüz bin dolar 
sarfetmişti. On para iş yapa
madı. Nihayet iflas etti.Sahne
leri kompoze eden Romilty 
Johnson ö!ü bulundu.Earl Car· 
rolla gelince,çıplak sahnelerden 
sonra kendisi çıplak kaldı .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• >4 

Saadet reçetesi : 

Pek nadiren 
Mesut olmak kafi dt!ğil

dir. Halioizclen memnun ol
mak lazımdır. 

Vıclor liuıro 

Memnuniyet ifade eden 
duygular saadetin işaretidir
ler. .. . . 

Hoşnutluk nadiren ser· S 
vetle birlikte seyah<.at eder.Fa·= 
kat fazileti felakete kadar 
takibeder. 

IJrıı·a11 De lt'llrifl 

Sevinç bize dışarıdan gel· 
mez. Onun kaynağı içimiz· 
dedir. 

illl//C!lbcı g-

Saadeti beyhude yere • 
uzaklarda ararız. Tabiat onu ~ 
yarıımızda, kalbimizin içinde : .. 
yaratmıştır. : ... 

N orian : 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 24-11-936 

günü gelip yükünn boşalttık· 
tan sonra Burgas, Varna ve 

Kösteoce için yük tahmil edip 
ayni gün hareket edecektir. 

UL YSSES vapuru 30-11-936 
günü beklenmekte olup 5-12· 
936 gününe kadar Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg liman-
lan için yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENT Lines 
NORDLAND motörü 22-11-

936 günü gelerek tahliyeden 
sonra Rotterdam, Hamburg ve 
Stokholm limanlarına yük ala
caktır. 

AASNE motörü 21·12-936 
tarihine doğru heklenm~kte olup 
26-12-936 ya kadar Rotterdam 
Hamburg ve Skandinavya Ji
manları için yük tahmil ede
cektir. 
Finska Agfertygs kumpanyası 

SAVONMAA motörü 28·11-
936 günü Jimanımıza gelerek 
3-12-936 gününe kadar Anvers 
ve Finlandiya için yük ala· 
ı aktar. 

ZEGLUGA POLSKA 
Kumpanyası 

SARMACJA vapuru 7-12-
936 günü beklenmekte olup 
12-12-~36 gününe kadar An· 
Ters ve Gdynia için mal yük· 
liyecektir. 

Servici Maritim Rumen 
Kumpanyası 

SUÇEAVA vapuru 16-12-36 
günü gelerek Malta, Marsilva ve 
Alger limanlarına yükliyecektir. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 
,O!Z7.ZZX !7..I7..z:zzz7..D..XZ29 ı;a » ' 

Sinir Hetimi 
DOKTOR 

ABDÜLKADİR 
TAŞTAN 

MERKEZ hastanesi 
asabiye mütahassısı 

Hergün ikiden sonra hasta· 

=> • Q 

N V. 
W. F. I~. Van ()er· 

Zee & fAl. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
SAMOS vapuru 7 birinci 

kanunda beklenmekte ve 12 
birinci kanuna kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremcn liman· 
larına yük al3caktır. ......... 

American Export Liues 
EXPR FSS vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için vük alacaktır. 

EXELLO vapuru 6 ilk ka
nunda bekleniyor. Nevyork için 
yük alacakhr. 
EX~ OUTH vapuru 10 ilk 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
EXAMELıA vapuru 26 ilk 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXT A VIA vapuru 5 ilk ka-
nunda bekleniyor. Nevyork için 
için yük alacaktır. 

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

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHODRA vapuru 4 ilk 

kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 18 bi
rinci kanunda Pireden Bostan 
ve Nevyork için harek~t ede· 
cektir. 

41 121 .... 

Den Norske Middelhavslinje 
Oslo 

BOSPHORUS vapuru 16 ilk 
kanunda bekleniyor. lskende
riye, Hayfa, Dieppe ve Norveç 
limanları için yükliyecektir, __ ,. ... BıDBlt4•--

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 23 1 ci 
kanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yllk alacakbr. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhOde gi· 
riıilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 
~7~~ 

H. T a~sin Tan 
Diş tabibi 

farını kabule başlamışbr. Muayenehanesini 2 ıncı 
Muayenehane: ikinci Beyler Meyler So. Hamam kartısın· 

sokağı, şerbetçinin karşısın· da 37 No. ya nakletmiştir. 
da No. 81 Telefon: 3315 Telefon: 3774 

15-26 (2196) (1924) 

=L7~&l .. ..,,. "'I' , 
Diş hekimi Dr. Mitat Baran 

Al . acı
• Operatör 

Muayenehanesini Gazi Bul
varında Basmahane istasyo· 

flortaçsu 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalaraoı müs· 
lakil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 

nuna giderken Yeni Asır 

matbaasına varmadan Sağlık 
sokak başındaki yeni binaya 
nakletmiştir. Hastalannı her· 
gün 11 den 17 ye kadar 
kabul eder. 

Telefon : 4070 j 
1-26 (2101) 

~--------'' 
19 - 26 (2166) J ,1 

Türk Kardif Kömürü 1 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. Perpinyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
1 - 26 (2299) 

•• 
lzmir vilayeti defterdarlığından: 

Alsancak Şehitlerde Demirhane sokağında kain 20 No.lı fabri
~ada hacı Halil oğlu Ahmet Ragıp oğuJlarının vergi borcundan 
<Hürü mahcuz yün iplik ve hah imaline mahsus makinelere 4-12-936 
gününde talip zuhur etmediğinden ihalesi artırma ve eksiltme 
kararıma 43 üncü maddesi hükmüne göre on gün temdit edil
~iş!ir. Ayın 14 üncü günü saat 16 da mahcuzunbih malların ma· 
·~llınde müzayede suretiyle sahlaca.2-ı. 2323 (1441} 

fENI A81R 

i 
···········································1 Ciğerler için bava ne ise diş- 5. 

• 

ft JO 10 
kullanınız ! 

ler için de RADYOLIN odur. S 1 
Hasta ciğerler kadar sağlam : 1 
ciğerlere de bava lazım oldu- SJ 
ğu gibi, bakımsız dişler kadar 51 
temiz ve beyaz dişlere de 5 l 
RADYOLIN lazımdar. Hava : ı 
kanı, RADYOLIN ağzı temiz- E ! 

• ı 
ler. Havasız kalan en sağlam a · 
vücud nasıl zehirlenirse, RAD 0 :f 
YOLfN ile fırçalanm1yan te- : • 
miz ve beyaz dişler de öylec0 5! 

• I 

sararmağa ve çürümeğe : · 
mabkumdurla1. S 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ---------, 

Krep Jorjet, Nergis Nuvar 
Revdor Ferit, Leylak Blan 

4 ayrı ayrı koku harıkası 
ve S. Ferit eczacı ba1ının son 
yaptığı şaheserler. 

Sabit, latif hakiki çiçek ko
kuları. 

Benzeri yapılamaz. 

Um. Depo 

S. Ferit 
• 

1 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

SIHHAT MEMURU ARANIYOR 
1 - Bir tirket için diplomalı bir Sıhhat memuru alınacaktır. 
2 - Sıhhat memuru amele ile beraber sabah işe başlıyacak 

ve akşam amele ile işten çıkac:akhr. 
3 - Amelenin gece servisi h~linde servisin devamı müdde• i 

lince fabrikada kalacak ve icap ederse yatacaktır. ~ 
4 - Sıhhat memurubun hastanelerde çalışmış, askerliğini 

yapmış ve evli bulunması hakkı rüçhan verdirir. 
isteklilerin açık adresleriyle (106) posta kutusuna yazı ile 

müracaatleri. 3-7 (2294) 

r; .' f ... ·~ ·- ·-.'1'_..~ -~---·) .. _ .. ; ....... ~· ~.. • ,~ _:: .. ..;·;;· •. ., ~ •• ' 

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

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktad1r. 

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

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma· 
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

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

iz mir vilayeti defterdarl!ğından: 
Sahibinin vergi borcundan dolayı haczedilen lkiç eşmelik cad

desinde kain 467 ve 469 sayılı dükkan ile ev tarihi ilandan iti-
baren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Müzayede 
şartlarını öğrenmek ve almak istiyenlerin defterdarlık tahsilat 
lialemine müracaatları. 25-29-.3 - 8 '1321) 

Olivier Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
İRiNCİ KORDON REES 

SINASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

THURSO vapuru 20 ikinci 
teırinde Londra, Hull ve An· 
versten yük çıkaracak ve ayni 

zamanda Liverpol ve G !asgov 
için yilk alacaktır. 

POLO vapuru 3 birinci ka
nunda Londra, Hull ve An· 

verRten gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda Londra ve 

Hull için yük alacaktır. 

DRAGO vapuru 10 birinci 

kanunda Liverpool ve Svanse

adan gelip yük çıkaracakbr. 
GENERAL STIM 

PHİLOMEL vapuru 18 ikinci 
teşrinde gelip Londra için yük 
alacaktır. 

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

Bu sene ihlamur 
azdır kışlık ihtiya
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇA YI, PA
PATY A'nın yenisi 
geldi. 
ARTİ kumaş bo· 

yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit) magaza
sında da bulabilir· 
siniz. 

Karpit, çivit, a?
kol, çiçek, saç, sa· 
bun, tahta boyal~r• , 

tra§ bıçakları, diş 

macunları, krem, 
podra V.s. 

Telefon 3882 

Sahife e 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü tapur iskelesi 
Berat apartımam No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

~f uzaffcr Eroğul 
K~nıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler - Num~n zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memf ek et hastanesinde 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

f,üyük Hilal 
Eczanesi 

lımirden götürülecek en şık en 
ince ve cıı makbul hediyeniz\ 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal cczanes 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 
alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
HiliJeczanesini, eczacı Kemal 
Kümili itindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere 

aldanmamanız için 
şişeler Üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağJarmm en halisidir. Şerbet gibi 

İçilir. iki defa süziilmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Sa' bç "lğlu hanı karşı ında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



...... to t'EHI MiM 

lngilterede kanunuesasi buhranı etrafında 

Henüz hiçbir karar verilmemiştir 
F ort Belveder şatosunun etrafı muhafaza edilmektedir 

Majeste 
Vinosor, 7 ( A.A ) - F ort 

Belveder ıatosunun etrafa polis 
tarafından bllyllk bir itina ile 
muhafaıa edilmektedir. Birçok 
otomobiller civardaki eyalet 
yolundan geçmekteler ise de 
bunların sarayın yakininde 
durmalan kat'i surette mene
dihnittir. 

MERAKLI BiR TAYYARE 
Dün fecir vakti bir tayyare 

ptoya yaldaımıt ve civarda 
karaya inmiftir. Zabıta bu me
raklı tayyarecileri hemen ha· 
valanmağa mecbur etmiştir. 

Ortalık kararırken sarayın 

etrafında kimseler kalmamış 
idi. Ve artık hiçbir otomobil 
durmıyordu. Herkeı Londraya 
dönmÜf idi. Zira muamma 
galiba Londra'da halledile· 
cektir. 

VAZiYETTE TEBEDDÜL 
YOK 

'sekizinci 
ı. 

artmıt idi. Allah krala muha· 
faza etsin marıı yeniden orta· 
bğı çınlatıyordu. 

Biraz sonra zabıta mOdaba
lede bulunmuş ve nümayişçi
leri bulundukları yeri terket
meğe mecbur eylemiştir. Nü-
mayişçiler mukavemet etmişler 
ve biz kralımızı isteriz. O kah
raman ve civanmert b r hü-

• • 
ıçın 

bırakınız. Onun tahbndan fe
ragati ibtilll itareti olacakbr • ., 

FEVKALADE BiR HEYET 
Londra, 7 (A.A) - Kanuna 

esasi buhranının muhtelif cep
helerini tetkik etmek Ozere 
her iki meclisin Azalarından 
mürekkep fevkalide bir hey
et bugün saat 11,30 da topla
nacaktır. 

Londra, 7 { A.A ) - Kanu
nuesasi buhranı hakkında he
nllz hiçbir karar verilmit de
ğildir. Ve vaziyette tebeddül 
yoktur. 

Anele puı ısı şefi Attlee bır top/anllaa 

Baldvinin etrafında bulunan
lar baıvekilin hafta tatili es
naunda bir karar vermesi için 
krah kat'iyyen sıkıştırmamakta 
olduğunu diln akşam söyliyor
lardı. 

Kabinenin dünkü içtimaı saat 
17,30 da batlamış ve saat 19,30 
da sona ermiştir. 

Nazırlann görüşraüş oldukları 

pylerden hir gtlna malümat 
terettll etmemiştir. 

SiY AH GÖMLEKLiLERiN 
NÜMAYiŞi 

Alt.yüz kadar iman, Baıve
kilet daireai ve Baldvinin ika
metgibı 6nllnde toplanmıı idi. 
Bunlar vaziyet hakkında ha
raretle konuıuyorlardı. Nazır
lar birbirlerini müteakip gel
meğe bafladıklan zaman bu 
halkın asabiyeti artmıthr. 

Saat 17.30 a dojru aiyah glSm· 
lekWer gelmiflerdir. BunJann 
ellerinde faıiat gueteler varda. 
Bu gazetelerin ilk Ayfalannda 
Adeta ilin ıekliade apj'ldaki 
elimle yazılı bulunuyordu: 

•Kralımızı iateris.,. 
Birkaç dakika 10nra birçok 

kimseler •Allah krabmızı mu· 
halaza etsin., diye bafhyan milli 
marıı terennlim etmeğe baıla
mıılardır.Hazır bulunan halk ta 
bunlara imtisal etmit ve bunun 
llzerine marşı okuyanlann ses
leri uzak mesafelerden işidil

meye başlamış ve yeni bir takım 
nümayişçiler de bu tıezahü
rata iştirik etmişlerdir. 

Bu esnada başvekiletin on 
numaralı dairesinde Baldvin ile 
arkadaşları milzakerelerde bu
lunuyorlardı. 

Nazırlar başvekilet dairesini 
terke başladıklan zaman aşi
kir bir surette kabineye karşı 1 
hasm•ne mahiyette olan bir 
allmayiı daha yapılmıştır. Halk 

• • .mikdan pek ziyade 

kümdardır, diye bağırmışlar- Bu içtima a genç konsena-
tuvarların son toplantılarında 
karar verilm;ş ve neşre\i;len 

tebliğin sonunda ıu ctımle kul· 
lanılmışbr: 

dır. 
LANSBURININ NUTKU 

Dün akşam Isling' de bir nu
tuk söyliyen sabık amele fır• 
kası lideri Lansbury kral ha
nedanına karşı beslemekte ol
duğu sempatiden bahsetmiş ve 
şöyle demiştir: 
Hükümdarımıza kartı ihdas 

edilmiş olan müıtkül vaziyetten 
dolayı müteessifiz. Ve mesele· 
nin gerek millet ve gerek ha
nedan için memnuniyetbahı 
bir ıekilde halli çaresinin bu
lunacağını limit etmekteyiz. 
PRENSLERiN ZIY ARETLERI 

V alde kraliçe Mary dtin 
Kengsınton 'a gitmiş ve orada 
eski ispanya kraliçesi ile bir
likte çay içmiştir. Kraliçe be
raberinde k1zı prenses ve Dli
ıes De Gloucester olduğu hal· 
de saat 18/25 • de Amarbbro
agha d6nmliftllr. Halk kral 
baneclam erkinını g6rebilmek 
lzere Backingham aarayı cıva
nnda toplanmıı idi. Saat 17 -
30 a doğru kanunuesui tepe· 
aine doğru ilt-rilemeğe batla
m1tlardır. Çünki valde kraliçe
nin binmiı olduğu otomobilin 
Amaelborougha Houıe'den ay
nlmıı olduğu ı5ğrenilmiı idi. 
Kraliçe geçerken halk kendi· 
sini bllnnetle ve sempati ile 
selimlamış ve alkışlamıştır. 
CA~TERBURY PiSKOPOSU 

Baldvini ziyarete gelmiş olan 
Canterbury baş piskoposu saat 
16,25 de başvekilet dairesini 
terkederken zabıta müdahale 
mecburiyetinde kalmıştır. Bat 
pıskoposun otomobili hareket 
ettiği zaman halk gürültülü bir 
nümayiş yapmış ve Dovning 
caddesi ile Vhitehall caddesin· 
de iki kadın ellerinde bulunan 
iki bilyük levhayı havaya kal
dırarak sallamaya başlamışlar· 
dır. Bu levhalarda fU yazılar 
yazılı idi: "Krahmızı aerbeat 

Hükümetin hareket tarzı bil
yük endiıelere sebep olmak· 
tadır. 

KRALIN OTOMOBiLi 
Londra 7 ( A.A ) - Kralın 

otomobili saat 17. 30 da blltiin 
perdeleri kapalı olduğu halde 
Londraya hareket etmiıtir. 

Londra, 7 ( A.A ) - Ha•a• 
Ajansı bildiriyor : Buhranın 
halli bir zaman meselesi ol· 
duğuna ve kralın karannı al
mak için acele edeceğine dair 
yarı resmi surette yapılan be· 
yanat Londrada hayret uyan· 
dırmıştır. 

Siyasi mahafil htıktlmetin 
aıağıdaki sebeplerden dolayı 
karannı tehir ettiği kanaatin
dedirler.Evveli, hertDrlli tazyik• 
muanz bulanan efklnumumiye· 
Din aon hareketleri hlktımet 
&zerinde tesir yapmıtbr. Sani· 
yen, kabine ba ihtiüfı hal ha· 
sasunda bütln meıuliyeti par• 
lamentoya bırakmak niyetin· 
dedir. Saliaen, diğer tuaftan 
kralın da karar verebilmek için 
bir mfihlet talep etmiı olmam 
ve evlenmek hususunda pmdi· 
ye kadar g5stermiı olduğu 
kuvvetli azmi biraz zayıflatmıı 
bulunması ihtimal dahilindedir. 

VlNSTON ÇORÇILIN 
BEYANATI 

Loııdra, 6 (A.A) - Vinıton 
Çorçil bugünkü buhranda sabır 
ve müsamaha lehinde yaptığı 
bir beyanaUa ezcümle demiş
tir ki : 

Kral ile parlamento arasında 
bir anlaşmazlık mevcut değil
dir. Parlamento ile hiçbir su• 
retJe istişare edilmemiıtir. Or· 
tadaki mesele ıudur: 

Kral iktidar mevkündeki ka
binenin fikri berine iatifa et-

• 
sevgı nümayişleri devam ediyor 

meli midir, etmemeli midir? 
Parlamenter rejimde blyle 

bir fikir bir Krala karşı hiçbir 
zaman ileri ıftrtılmemiıtir. Kral 
hiçbir halde burada bet ayda 
dahi tahakkuk edemiyecek bir 
arzu izhar etmiştir. lnriliz ka-
nunu esasisinde b5y!e bir farazi 
esas üzerine Kraldan saltanat
tan vazsıeçmek ve muhtemilen 

bur etmek için pbsen klfi 
biçbir sebep glrememekteyim, 
demittir. 

Londra, 7 (A.A) - Royter 
bildiriyor: 

Dtın kabinenin içtimaından 

sonra tebliğ edildiğine göre, 
bu toplanbda hiçbir karar 
alınmamıştır. Ve bugUn avam 
kamarasında kat'i beyanatta 

Londrada Vestmınster saıayı 

memleketten çekilmek gibi fev- bulunması da muhtemel de-
kallde fedaklrhğı istilzam et• ğildir. 
tirecek hiçbir kayıt mevcut Royterin iSğrendiğine g&e 
değildir. Hiçbir nazır Kraıa ıs- ıon kabine içtimaından sonraki 
tif a tavsiye etmek ıalAhıyetini vaziyet morgaoatik izdivaç me· 
hliz değildir. selesinin tamamen ortadan 

Kabine hiçolmazsa parla- kalkması Ozerine kralla ta-
mentonun muvafakabnı evvel- kibedeceği hattı hareket hak· 
den istihsal etmeden b6yle bir kında karannı vermek &zere 
mesele hakkında htıkllm ver- istediği kadar Yakıt bırakıl-
mek hakkına hiçbir suretle ması merkezindedir. 
malik değildir. Bugllnkli vazi• Kabinenin krala tutacağı yol 
yet içinde derhal iatifa kanu- hakkında herhangi bir Oltima· 
nuesasi vaziyetine çok mtıhım tom ve hatti herhangi kat'i 
zarar verebilecek ve bizzat esas bir fikir verilmit olması mev-
tetkilAt için muzır olabilecektir. zuubaha değildir. Şimdiye ka-
Eğer ima edildiği gibi kral dar olup biten morganatik bir 

nazırlarına onların teklife mü- izdivacın hukukileştirilmesi ih-
temayil olmadıkları bir kanuni timali etrafında kral ile baş· 
tedbir teklif etmit ise nazır· bakan arasında yapılm•ı bir 
ların cevabı bir ret cevabı ol- seri mlilikatlardır. 
malıdır. Kral bu hususta nazır· Baldvin kral ile yapbğı mtı-
ların istediği ıekli kabul et• llkatlar esna11nda bittabi in· 
medikleri takdirde iae nazırlar giltere kralbğının ve domin-
lalifada aerbeıt bulunmakta- yonlar b&klimetlerinin morga~ 
dırlar. natik bir izdivacı hukukileıti-

Fakat muhalefet liderinin ica- recek bir teşebbiise giriımek 
hında bir kabine teıkit etmiye• niyetinde olmadıklan hakkın-
ceği hakkmckı teminat isteye- daki maltlm telmihleri de mev-
re1' kra& berinde bir tazyik ıuubabseylemiştir. 
yapmak luıkkına malik değil- Sanıldığına göre kabinede 
dirler. Ve ba noktada mesele- dün kralın kanunuesasi tızerın· 
nin diğ&; cepheiarındQ olduğu de tesiri görülebilecek bir ka-
gibi zaman ve sabır lizımdır. rar alması takdirinde lüzumlu 

Londra, 7 ( A.A ) - Atlee formalitelerin hazırlanması me-
Çurçilin nazırları muhalefet selesi ile meşgul olunmuştur. 
başkanından icabınc!a bir kabi- Baldvin bugün avam kama· 
ne teşkil etmemek için teminat rasında muhtemel olarak beya-
istediklerine daiı olan beyanab natta bulunacak fakat bu be-
dolayısıle böyle bir beyanat yanat vücut bulmuş olan bütün 
için hiçbir sebep mevcut ol· yanlış telakkileri ertadan kal-
madığını bildirmiştir. darmaya inhisar eyliyecektir. 

Londra, 7 ( A.A ) - ltçi Pazar günü dahi bakanların 
mebuslardan Stafford Çripps devamlı surette müzakerelerde 
Stokenirentde yaphjı beya- bulunmalarının sebebi bir ka-
natta lngilterede monarıiye rar vermesi için krala bırakı· 
devam edeceğimizi kabul ede- lan mecburi mllhletin tabiatile 
rek kralı izdivaç için yapbjı itimada zarar verdiği yeni it· 
Wiluıptaa dolayi iatifaya mec- CileriD ile • ..__. .a.i ol-

dutu ve beynelmilel mesele• 
lerde mllhim mikdarda blkl· 
meti lbl bırakmuadır. 

Hilen vukubuimalcta olan 
muvakkat hazırhklar ancak ya• 
karıda söylendiği gibi kralın 
nihai kararından çıkacak kanu• 
nuesasi ile en kısa bir zaman
da meıgul oluna bilmesini iatih• 
daf eylemektedir. 

Londra, 7 (A.A) - Bazı ai
yaıet adamları kralın taç Ye 
tahbndan feragati takdirinde 
De Valeranın veruet usuhlnB 
tadil eden bir kanun tevdi et
mekten istinkaf edebileceğini 
söylemektedir. Bu zevat di· 
yor ki: 

Böyle hir hareket serbest 
lrlanda hükümetinin yeni hü
kümdarı tanımamak gibi bir te
tebböste bulunmasına yol aça
caktır. 

Londra, 7 ( A.A) - Hükümet 
taraftarı gazeteler kanunuesasi 
buhranı meselesi etrafındaki 
yazıla,.ında Baldvinin ve do
min yonlar hükümetlerinin ha• 
kiki istekleri ile yanhş telik· 
kileri ayırt etmekte, diğer ga· 
zeteler ise bilhassa halkın kral• 
karıı olan muhabbetini teba· 
rtız ettirmektedirler. Timea di
yor ki: 

Baldvin bazılarının inandır• 
mak i.stedikleri gibi kralı her· 
hangi bir nltimatom karıısında 
bırakmamışbr. Bilakis izdivaç 
meselesinden ilk olarak kral 
bahseylemiştir. 

Bir taraftan kral ve diğer 
taraf an mu halef et liderleri ka· 
bine izaaı ve dominyonlar ara• 
aında anlatmaılıklar v6cuda 
getirilmey~ çalıııldığı da doğra 
değildir. 

Ayrıca ya tahttan feragat 
veyahut izdivaçtan feragat için 
kralın nzerinde tesir icra edil
diği de hakikate tevafuk et• 
memektedir. 

Daily Telgraf gazeteıi do 
herhangi bir teairin memu• 
babiı olmadığını kaydeylemek· 
tedir. 

Daily HeraJd iıe flSyle diyon 
Bizi alakadar eden cihet 

kralın izdivacının bir devlet iti 
olup olmadığını iirenmektir. 
Yoksa mevzuubaliaolan ne 
Baldvin hOktımetinin iatikbaH 
ne de kralın ıahsiyetidir. 

Daily Mail ise kral hakkın· 
da çok sitayiıkir bir lisan 
kullanmakta ve lngilterenin 
ş ımdiye kadar kral sekizind 
Edvard kadar sevilen bir bii• 
kümdara malik olmadığını işa• 
r~t eylemektedir. 

Daily Ekspres gazetesi de 
meselenin bugilnkli inkişaflan 
çok büyük birer sürpriz mahi· 
yetini almış bulunduğundan, 
düşünmek için zamana ihtiyaç 
olduğu kanautini ileri sür• 
mektedir. 

Kap, 7 (A.A) - Bugllnkl 
gazeteler kanunueaaıl bahra• 
nının bir an evvel hitama ermeal 
ar:1111U11a izhar etmektedirler. 



a ~anunuevveı ıeD• 

Yazan: 

Saadet reçetesi 
Yeni Asırın mütevazi bir kö· 

şeciliğinde büyük adamlar ta
rafından saadet mefhumu etra
fında söylenmiş bir çok sözler 
neşrediliyor. Ben hem saadet 

"fENI ASIR 

Seyhan nehri kudurdu mu? 
kelimesini, hem de reçete lafını 

1 
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fi~~:;.:" ~:ğ::::ı!::.r;~:~:: Otuz bin kişi sular a tın a ır. Üz erce ö Ü var. 
~~i~~ Evler yıktlı~y~o_r_, __ k_a_d_ı_~.~-~dat istiyo~ 
burgacık gibi gorunen o K l k • d Ad f l" k d I • •• d ·ı • t• yazıları biz eczacılar apaçık ızı ay mer ezın en ana e a etze e erıne para gon erı mış ır. 
ayan beyan bir daktiloğraf Istanbul, 7(YeniAsır-telefon) - ı çıplak bir halde şehrin iç so- Çukurovanm da sular altmda ı Şehrin cenup kısmında bir 
yazısı gibi okuruz. Saadet re~ Adanadan bildiriliyor: Adana kaklarına kaçıyorlardı, evler kaldığı bildiriliyor. Köylerde kaç yüz evin yıkılıp yüzlerce 
çetesinde mutadım veçhiJe oku- kuruluşundanberi, Seyhan neh- 1 yıkılıyor, sular süratle her ta- ne kadar telefat ve zayiat insanın öldüğü muhakkak sa
mak zahmeti çekmedim. Saa· rinin taşmasından mütevellit rafı kaplamağa devam edi· olduğu da bilinememektedir. yılmaktadır. 
deli ifade eden düsturlardaki büyük bir felakete uğramamış- yordu. Sabahleyin saat sekizde • * • Camiler, hanlar, oteller in-
dozajlar üzerinde durakladık- . tır. Sular, yedi günden beri silah seslerile uyanan halk, her lstanbul, 7 (Yeni Asır) -En sanlarla doludur. Maddi zarar 
larım oldu. Biz eczacılar her yağan yağmurlardan sabaha tarafı su iç~nde görmüş ve ~ığ· sen aldığım malumata göre, için birşey söylenemiyor. Yal• 
ilacın azami ve asgari mikdar- harşı saat dörtte kabarmış ve lıklara başlamı~tır. tuğyanın yaptığı tahribat bü- nız mezruat ve köylerdeki zi-
larını gözetler, ilaçlar arasın- şehri istilaya başlamıştır. Sular, Sular altında kalan halkı tün korkunçluğuyle görünmeğe yanın iki milyondan fazla ol-
da mutabakatsızlık ve do- k t k · ' l bütu"n b 1 t C dd 1 t yollar seviyesinden beş metre ur arma ıçın yapı an aş amıt ır. a e er anınını- duğu muhakkaktır. Ovadan 
zajda bir acaiplik olursa 75 santim kadar yükselmiş, teşebbüsler akim kalmışhr. yacak bir hale gelmiş ve yaya haber yoktur. Adana • Mersin 
hekimin nazarıdikkatini celbe-o "nu"nde ne bulursa yıkmag-a, alıp Hiçbir vasıta ile kendilerine kaldırımlardaki menfezler orta· hattı bu sabah işlemeğe açıla· deriz. Saadet reçetesini yazan yardım edilememiştir. Nihayet dan kalkmıştır. 
adamlarla basbelmeslek görüş- götürmeğe ve iç mahalleleri yetmişten fazla aile dalga Sokaklar, ayakları, başları bilmiştir. lstanbul battı bozuk· 

k 1.. d d - k kaplamag-a başlamıştır. Hükü- tur. Trenler yolda kalmıştır. me uzumunu uy ugum 00 - ve tug-yanın merhametine ter- açık ve çıplak denecek halde 
t 

' 
1 J J k R t · 1 S 2 t "k Sular henüz tam manasile çe-a ar o muştur. an a os- me cıvarı • - me re yu - kedilmiştir. sağdan sola koşuşan binlerce 

ıo'yu, Vağner'i, Volteri bilmem sekliğinde sular altında kalmış- Sabahleyin sekizden sonra insanla do~udur. kilmemiştir. 
daha kimi nerede bulayım... tır. Karşıyaka da oturanlar, su- sular biraz çekilmeye başlamış iç mahallelerde yıkılan evle- Ankara, 7 (Yeni Asır)-Ada-
ş t · · l · k ti" b' d b" .. k"I'" 1 k nadaki su baskını facia:u bu-aye sınır erım uvve ı ır lar an ın muş u at a ıırta- ve gece 15 santimetre kadar rin adedi altmıştır. Şimdiye 

medyumluk hassası taşısaydı rılabilmişlerdir. inmiştir. kadar Karşıyakada ve şehirde rada büyük bir teessür uyan-
beşeriyetin bu büyük adamlarını Caddelerde su, tıpkı bir nehir Bir çok evler el'an sular ölü mikdarı ellidir. Ş~hrin üçte dırmıştır. 
ispritizm ile masa başına davet halinde akmaktadır. Şehrin şi- altında olup yıkılmakta devam ikisi su altında kalmıştır. Sular Bugünkü Kamutay toplantı
edecek, onlara şunları söyliye- mal tarafını ve yeni mahalleyi ediyor. İtfaiye, polis ve askeri altında kalan insan sayısı otuz sında, Sıhhat Vekili Refil~ 
cektim: Mesut olmak için bed- de sular kaplamıştır. istasyon- kuvvetleri ölümle pençeleşen bin tahmin olunuyor. Soydam beyanatında Adana 
baht hastalarıo••:- yazdığınız dan şehire gelen asfalt cadde halkın yardımına koşmaktadır. Sabahtan itibaren vilayet, tuğyanının feci olduğunu, şim
reçeteleri bir eczacı gözüyle bir nehir halindedir. insanca zayiatın mikdarıoı belediye, kızılay felaketzede- diye kadar kırk ölünün tesbit 
tetkik ettim. Bu asırda 

Sabahleyin şehir bir panik anlamak henüz kabil olama- lere yardım için derhal faaH- edildiğini bildirmiş ve Kızılay 
maddi hastalıklarda doktorlar S . d . . T hl"k d b merkezi umumisinden felaket-nasıl bünyede mukavemet halini arzediyordu. u içın e mıştır. yete geçmıştır. e u e e u-
olmadıkça bizim ilaçlar beybu- kalan sokaklarda kadın, çocuk Telefonlar harap olmuş ve lunan halka yardım için bütün zedeler için para gönderildi-
deye gider diyorlarsa ben de binlerce insan ağlıyarak, adeta münakalat durmuştur. gayretler sarfedilmektedir. ğini söylemiştir. 
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için ruhlarmın müsait olması 

lazımgeleceği kanaatindeyim. D •• k •• •• k ) T • t • S k • • d h Ik 
Ruhankötühodgamhasut,fesat, ~~k.::. 7n::.!~ _e~:m:r lllleS gaze esı anca ışın e a ı-
;~nglı:nh::1·tT:~n=:.biasb~~ tay bugiln Fıkret Silayın baş· ı Ak k h ki •• •• 

kanlıg-ında toplanarak Türkiye, IDJZJfi a a asını ÇO a ) goruyor. reçeteleriniz nasıl mesut eder? 
Bence mesut olmak için Yuğoslavya ikamet mukavelesi 

ile budud ihtilaflarının tetkik 
mizacen ıyı, çalışkan, sıh

ve tesviyesine ait Türkiye-Sov-
hatli yumuşak, sempatik ol- . 

v,, d Rusya muk;..velesinın mer
nıak gerektir. Saadet reçe-
telerini hergün Yeni Asırda iyet müddetinin uzaltalmasma 

ait notanın tasdikine ait ka
okuyorum. Reçete oluşlarile 

nun layihalarının ikinci müza· 
hem meslekimi hem ruhi şah- kerelerini yapmış ve kabul 
ıiyetimi, hem ahlak ve miza- etmiştir. 
cımı alakadar ediyorum. Bu Şurayıdevlet maliye ve nafıa 
reçete ve ilaçlara reklam dairesi reisliği ile bir azalık için 
Yapıyorum... Her yurddaşı- yapılan seç.imde reisliğe Şu· 
rnın okmasmı tavsiye edi- rayıdevlet azasmdan Asım .X e
yorum. Ruhi bünyeleri saf;lam gin ve azalığa da Cudi Ozel 
olanlar bundan müessir bir getirilmişlerdir. 
kuvvet ilacı bulup gösh~rmek Kamutay çarşamba günü 
İtiraf ederim ki kabil değildir. toplanacaktır. 

p·~~~;b'~hÇ~ .. ~~ğifib"~id~ 
Çek profesiyonelleri güzel ve hakim 
\lir oyunla Istabul 1 ncisini 2-3 yendi 

lstanbu1, 7 ( Telefonla ) - gösteremiyerek 3 - 3 bera
Şehrimizde hulunan Çek pro- bere kalan bu profesyo
fesyonel Çeki Kallin takımı nel Fenerbahçe maçında ha
Pazar günü ikinci maçını Fe- kiki kuvvetini ve Çek futbol 
nerbahçe ile yapmıştır. sistemini tam manasi!e tatbik 

Birinci Galatasaray ile yap- ederek lstanbul şampiyonunu 
lığı maçta saha yabancıhğı, 2 - 3 yenmiştir. Yarın sabah 
tren yolculuğu ve sahanın ça- maç güneş takımı iJe yapıla
ınurJu olmasından tam oyununu caktır. 

Paris radyosunun haberi yanlıştıı· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Baştarafı birinci sa1ıi/ede- j 
"Vakıa bugün Fransa-Suriye 

muahedesinden saıfınazar eder
se vaziyetin ne olacağını na
zarı dikkat.~ almamış oldu
ğundan dolayı eski itilafları 
tenkit etmek kabildir.Çünkü bu 
vaziyet şimdi husule gelmiştir. 

riyle en büyük elemanı teşkil 

ettiklerine inandıracak birçok 
sebepler mevcuddur .• , 

Times gazetesi makalesini 
bitirirken bilhassa şu nokta 
üzerinde durmaktadır : 

vaziyeti hakkında ancak saf
sata diye tavsifi mümkün otan 
şu haberi yaymıştır. 

Verilen haberler hilafına 

Fransa ve Türkiye hükümetleri 
bu eski itilafları başka şekil-
lerde tefsir etmektedirler. 
Türkiye efkarı umumiyesi ise, 
Antakya ve lskenderundaki 
Türklere karş\ alakasız oimak-
tan pek uzaktır. Türkler San· 
cak dahilinde kat'i bir ekseri· 
yeti haizdirler. Bu nokta belki 
müphemdir. Fakat Türklerin 
Sancak dahilinde adet itiba-

" Muhakkak olan birşey var
dır ki o da Irak gibi Filistin gibi 

arap memleketlerindeki hadiseler 
Suriye ekalliyetleri üzerinde bü
yük korkular husule getirmiştir. 
Antakyada ve Iskenderunda 
yaşayan kendi akrabalarının 

bu korlrnlarına Türkiye dahi
lindeki Türklerin iştirak etme
meleri şayanı hayret olurdu. " 

•*• 
Paris radyosu isi< enderun 

olarak lskend'!run Sanca
ğında hiçbir cebrü şiddet 

rejimi yoktur. Örfi idare 
ilin edilmemiştir. intiha
bat devresi hariçten gelen 
tahriklere (!) rağmen ., vahim 
hadise,, olmadan geçmiştir!! 

Paris radyosu vaziyetten 
haberi oJmıyan Fransızları belki 
aldabyor. Fakat dünya umumi 
efkarının ve ayni haberi dinle
miş olan Sancak kardeşlerimi
zin aldatılmalarına imkan var 
mı? 

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

SU BASKINI F ACIASJNIN iLK BLANÇOSU 
- Baş taıa/ı l inri salzi/ede -
ilk telgrafımda bildirdiğim 

j?İbi hükümet konağını, Kızlisc
sini, Halkevini, Memleket has· 
tanesini sular basmışhr. Kızı!ay 
teşkilatı ve 1>rdu, felaketzede
lere azami şefkatle yardım 
ediyor. 

şaltılmışhr. Hükümet konağıııın 
bodrumu su baskınına uğramış
tır. Halkevi suların hücumun
dan kısmen hasara uğramıştır. 

Seyhan ve Ceyhan nehirleri
nin birleştiği yerlerdeki köyler 
en çok suyun tahribatına uğ
ramışlardır. Ova kısmiyle mü· 

Kızılay kurumu ilk para yar
dımı ile beraber evsiz kalanlar 
için 300 çadırla, muhtaçlara 
dağılmak üıere bin don, bin 
gömlek, çocuklar için de 500 
don, 500 gömlek, bin yatak 
kıhfı, bin yatak çarşafı ve bin 
tane de battaniye göndermiştir. 

Sahife a 

Hangisi doğru 
Amerikanm bilmem hangi 

şehrinde bayanlar köpek ye
rine Hindi taşımağa karar ver
mişler. Bunu işiden Ercüment 
Talu Son P\>stada yarım sü
tunluk bir yazı yazmış. Bayan
ların Hindi, veya köpek dekil. 
aşıklarını, dostlarını canlandıra

bilmek için kaz taşımalarını 

tavsiye ediyor. 

Murat Çınarda an~smın bile 
güzelliğini çekemeyen hindinin 
tam bir kadının taşıyabileceği 

mahluk oldu~unu iddia ediyor. 

Ben de bu heriki muharririn 
bayanların ne taşıması, hangi 
bayvanlarm kendilerine, yaver
lik veya arkadaşlık etmele-ri 
lizımgeleceğHe meşgul olmala
rma hayret ediyorum. 

Hindi değil, kaz taşımab 

imişl~r. Buna hiç lüzum yok, 
onlar esasen insan şeklinde 
fahri yaverlik ediyorlar. 

Hindi taşımalı imişler, bu da 
külfetli! Yaramaz mahalle ço
cukları bir türlü rahat bırak
mazlar, yolda hindiyi kızdırıp 

kabarttılar mı mübarek hayvan 
olduğu yerde kabarır kalır. 

Bu vaziyette zavallı bayan, 
etrahndaki kazlarla mı? ar
kasındaki hindiyle mi? karşı
sındaki çocuklarla mı uğraşsın! 

Doğrusu ya asri bayanlar bu 
kadar sıkıntıya 'gelemez, evinde 
kocasiyle, çocuğuyla, hizmet
çisiy!e bile meşgul olamazken 
sokak ortalarında hindiyle, 
kazla, köpekle mi uğraşacalc! 

Bayanm mutlaka birşey ta
şıması lazımsa bence ne kö
peğe, ne hindiye, ne kediye 
Jüzum yok. Hayat yolunda 
kendisini, yalmz kendisini ta· 
şısın kafi ... 

N. Ozeren 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pehlivan 
güreşleri 

18-12-936 cuma günü Cuma
ovası'nda Hava Kurumu men• 
faatine pehlivan müsabakası 

gürefİ tertibedilmiştir. Bu mü· 
sabaka güreşine başpehlivan· 

lardan Tekirdağlı Hüseyin, 
Bandırmalı Karaali, Eskişehirli 
Mülayim, Afyonlu Süleyman, 
Dinarlı Mehmet ve Rifat Şerif, 
Somalı Abdüsselam, Hacırah
manlı Halil, Gönenli Hamdi, 
Istanbullu Harun ve Ali Ahmet, 
Yamalı Hüseyin ve daha bir
çok pehlivanların iştirakiyle 
müsabaka yapılacaktır. 

Bu müsabaka çok heyecanlı 
olacaktır. Sayın seyircileri
mizden bayan ve baylarm ist!
rahatleri temin ve mevkileri 
ayrılmıştır. 

Pehlivanlara verilecek ikra· 
mi yeler: 

Lira 
100 

50 
25 
15 
10 

Baş 
Başaltı 

Büyük orta 
Küçük orta 
Deste 

S-3 8-12 [2314] nakalat ve muhaberat kesil
miştir. Tehlüke alhnda olan köy· , ••• .... • - • ~ • • • ' • • ~ .. :"- • • • • • • • • : 1' 

Antakya' da zulüm ve işkence 

Polis listesine göre Türk
ler evlerinden alınıyor 

iki yüz asker şehri yağma etti 

Ordunun sandallariyle ve fe
dakar askerlerimizin gayretle
riyle birçok vatandaşlar mu-
hakkak ölümden kurtarılmıştır. 
MAHALLELER BOŞALTILDI 

Jere hükümet muhtelif vesaitle 
yardıma koşmuştur. Yağmur 
hala devam ediyor. Felaketin 
daha çok genişlemesinden en
dişe ediliyor. 

TAYYARE Sineması 

lstiinbul. 7 (Yeni Asır - Telefonla) - Halepten bildiriliyor: 
Antakyada zulüm ve işkence haddini aşrnışhr. Dün sabah iki 

)Üz asker şehri yağma etmişlerdir. 
Memleketin ileri gelenlerinden ve Türklerce çok sevilen 

l\bdUlgani Türkmen'in de evi basılmıştır. Bir çok kimseler 
•oyulmakta ve kışlalara götürülmektedir. 
ı_ Polisten alınan ]iste mucibince milisler, evlerden ve dükkan
'i'dan Tiirk balkı toplamakta ve kışlalara götürmektedirler. 

Ozterce Türk şehri terketmişlerdir. Hududda tahkimata ve as-

Adana 7 (Y ooi Asır)- Sey
han nehri şimdiye kadar gö· 
rülmemiş bir şiddetle, norm:ıl 
seviyesinden çok fazla yüksel
miştir. Bir tufanı andıran !U

lar, Karşıyaka mahallelerini ve 
şehrin birçok yerlerini kapla
mışlar. 

Suların hücumu altmda ka
lan evler, mahalleler boşaltıl-
mış, halk polisin, alakadar me· 
murların nezareti altında otel-
lere, suyun taarruzundan ma
sun olan mahallelere yerleşti
rilmişlerdir. 

HASARA UGRIY AN YERLER 

SULAR iNiYOR 
Adana 7 ( Son dakika: Hu

susi ) - Sular inmeğe başla
mıştır. Afetin daha fazla geniş-
lemiyeceği umuluyor. Halk 
damlara sığınmıştır. Suların çe
kilmesini bekliyor. 

Ankara, 7 \A.A) - Kızılay 
kurumu Adana tuğyanından 
müteessir olan felaketzedelere 
ilk yardım olmak üzere 5 bin 
lira göndermiş ve kurumun 
Adana merkezi kazasında bu
lunan bin liranın da bu uğurda . . . . . . . 

4 birinci kanun cuma gününden itibaren mevsiminen 
güzel en heyecanlı filmi 

•• 

Olüm Perisi 
FREDl{IC MARCH, MERLE ()8ERON 

un yarattıkları şaheser film 

AYRICA : Paramunt ( Dünya havadisleri ) 
Miki ( Canh karikatürler ) 

DI.KKAT • Filim uzun olduğu için SEANS 
• SAATLARI şu suretle tertip 

edilmiştir : · Hergün 2 - 4,20 - 6,40 - 9 Cumartesi 
ve pazar günleri 12 de batlıyacakbr. 
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ıran tarihinden tedklkler : 
~······••lılllllllllMllllllllllllllllllllll 

Zerdeştilerin hayat telakkileri 

Hitlerin sancağındaki 
şekil zerdeştlerindir 

Hltler onu arlllk nı,anesl olarak alm19tır 
Zerde,tllerln gençlere telklnlerl 

'Ya:zan.: 'Yaku.p J'.'lir'ece~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-2-
Zerdeştiler güneşe tapınmaz

lardı, ateşperest değillerdi. 
Maamafih karanlıkta ışığın; ııo
ğuk bir mevsimde sıcağın; se
rin ve bulutlu bir havada gü
neşin insanın vlieudu ve ruhi
yab üzerinde yaptığı tesiri clli
şünecek olursak doğrusu on
lar gllneşe de tapınsalar, ateş· 
perest ele olsalar insanın ken
dilerine hak vereceği geliyor. 
Zerdeştiler dört şeyi temiz tu
tarlar, sayar ve severlerdi. Bu 
tapınmak meselesi de o hürmet 
ve muhabbetten kinaye olsa 
gerektir. Çünlı.i insan sevdiğini 
tapınırcasına sayar veya say
dığtnı tapınırcasına sever. O 
dört unsur şunlardı: Hava veya 
rüzgar, ateş veya güneş, toprak 
ve su. Hatta örnlerini su kir· 
lenmesin diye suya atmazlar, 
alet kirlenmesin diye ateşt~ 
yakmazlar, toprak kirlenmesin 
diye gömme:ı;lerdi. Ôlülerini 
vahşi hayvanların yemeleri için 
yüksek kuleler üzerine koyar 
ve bırakırlardı. Fransızlar o 
ölü veya ateş kulelerine Tour 
de silence diyorlar. Süküt ku
lesi. Hakikaten ele doğru. Ar· 
tık üstlerinde ne konulan ölü 
var ne de yanan ateşi .•• 

Zerdeştlik sade ve tabii bir 
dindi. O ilhamını tabiattım al-
mıştı. Heroclot, Xcenophon, 
Klistavlobon ve mister Bravn 
ondan sitayişle bahsederler. 
Zerdeştiler tanrıya Ahliramazda 
veya Hormoz ve Şeytanecle 
Ehrimen elerler ... Dlinyacla doğ· 
ruluk, sıhhat, eyilik, güzellik, 
çalışmak, sevinç, ışık vesaire 
gibi bütün iyi şeyler hep iyilik 
mabudu olan Ahüramazdaya 
aittir. Yalancılık, hastalık, fe
nalık, çirkinlık, tenbellik, ke· 
der ve karanlık gibi şeyler de 
fenalık mabudu olan Ehrimine 
mensuptur. Bu iki mabud bir
birleriyle daimi surette savaş
tadırlar. Birgün gelecek iyilik 
fenalığa galebe çalarak işler 
yoluna girecektir kanaatini 
beılerler .• 

Şiilik te ilhamlarınclan birini 
Zercleşti?ikten almıştır. Zira 

Şii ıer on ikinci imam Mehdinin 
zuhuriyle işlerin düzeleceğine 

inanırlar, Zerdeştilerce bu ne· 
ticenin biran evvel tahak
kuku ıçın iyilik mabudu· 
na yardım etmeli, yani doğ
ru konuşmalı, temiz olmalı, 

çalışmalı, eyi ik yapmalıdır. 
Zercleştilikt.. llç büyük temel 
taşı vardır: 1 - Eyi şey dü
şünmek 2 - Eyi i~ yapmak 
3 - Eyi söylemek. 

Eski lraniler yalan konuş
mazlar ve borç etmezlerdi. 
Çünkü derlerdi ki borç eden 
birgün mutlaka yalan konuşa
caktır. Bugünkli insanların 
müthiş yeminleri onlarda biç 
yoktu. Çünkü yemin ıözde 

doğru sözün kuvvei müeyyicle
siclir. Onlar doğru konuşurlardı 
ve yalan söylemediklerine her
kes emindi. Bugün hali Hin
distanda ve Iranda bulunan 
Zerdeştiler söz söylerken ba· 
verkonid inanınız elerler ve 
yemine lüzum görmetler, Her
kes onlar gibi böyle hareket 
etseydi merhum Fıkretin arzusu 
yerine gelirni: 

insan meklr. o/savdı cihan cennet olurdu 
Islimlık ve Hıristiyanlık esas

larını zebuıdan, tevrattan al• 
dıkları gibi Zerdeştilikten de 
almışlardır. 

Zerdeştilere göre, ölüm vu· 
kuunda ruh bedenden çıktık
tan sonra Harmozun huzurunda 
muhakeme edilir. Yukarıda 
saydığımız iyi şeyleri yapanlar 
müslümanların Sıratı müstalcim 
ve zerdeştilerin Şinval veyahut 
Çenvad dedikleri köprüden 
geçerek cennete, yani ebedi 
ve mesut bir hayata nail olur
lar. Yukarıda yazdığımız 

fenalıkları yapanfar o köprli· 
nün a 1 tındaki uçuruma, yani 
cehenneme düşerler. Bu köprü 
tabii mecazidir. Yani bayatta 
iyi lik yaparak iyi acl bırakan

lar ölümlerinden sonra daima 
hayrile yadedilirler. Fena isim 
kazanan ve fenalık yapanlar 
lanetle anı lı rlar. Zerdeştiler 

Allabı mah'.uk lara benzetme• 
mek için heykel, put gibi şey
ler ve yahut kocaman mabed-

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 17 ........................... ........ Yll··sor;;;RA ..... "1 

[MJ~~UlliJ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngllizceden çeviren: ZIYA NEBi 
Robart: " hayret, dedi. Sevgtll dUşman bizim 

her hareketimizi yakınd . n faklb ediyor 
va bUtUn sırlarımızı blll1or ... ,, -. -. 

Şi rley sordu: 
- Ne yazıyor? 
Hardi evvela ne cevap ve

recegı nı kestiremedi, fakat 
sonra kend ini topl ıyarak kuy
ruklu bir ya '.an savurdu: 

- Esk ı bir dost beni ve 
Roberti görmek i.tiyormuş ta .. 

Bu gece mı? 
- Evet.. Saat on birde .. 
· - Gidecek misiniz? 
- Tabii •• Fakat bir müddet 

ıonra yine döneceğiz .• 
Bu sırada dans bitmiş ve 

im" bu· 

lunı.yorlardı. 

Hardi, ötekilere belli etmeden 
Roberte bir göz işareti etti ve 
kartı uza tarak : 

- Mıster Drink W ater saat 
on birde bizi evinde bekliyor
muş .. G id elim mi, ne dersin? 

Zeki çocu'·; Hardinin sözle
rile, karttaki yazının hiçbir 
alakası olmadığını görünce, va
ziyeti derhal kavradı ve : 

- Sen bilirsin, dedi. Madam 
ki çağırıyor, gitmemiz lazım .• 
Herhalde mübim bir iş olacak •• 
Yoksa l!CCe vakti bu şekilde 

TSNI ASIK 

Roosevelt diyor ki: .. 'I 
Heryerde ~eniş ölçüde 

teslihat vardır .• 
Bu · dellllklerl yapmakta olan milletler bir gUn 

behemehal bil aıetlerl kom,uları aleyhinde 
kul.anmak mecburiyetinde kalacaklardır. 

Amerika reisicumhuru Roo
seveltin son nutku gazetelere 
yanlış bir şekilde aksetmiştir. 
Vaşington radyosu bu nutkun 
metnini tam olarak vermiştir. 
Dünyanın bertarafında büyük 
akisler yapan bu sözlerin bil
hassa iktısadi vaziyete ve tes· 
!ihata taalluk eden kısmıoı bu· 
rada nakletmeyi muvafık gö
rüyoruz. Roosevelt diyor ki: 

Okyanosun öte tarafında 

memleketlerin eski nefret his· 
!eri veya yeni taassub duvgu
ları yüzünden parça parça edil
diğini görüyoruz. 

Haksızlığın ve müsavatsızlı
ğın aklıselim ve muslihane ada
let ile tashıb edilecek yerde 
kılıca sarılmak suretiyle halle
dilmek istenildiğini duyuyoruz. 
Yeni piyasaların ancak fütuhat 
ile temin edilebileceği hakkın
da sözler işicliyornz. 

Uluslar arasında akdedilmiş 
muahedelerin kudsiyetinin inkar 
edildiği hakkında yazılar oku 
yor uz. 

Biliyoruz ki geniş mikyasta 
teslihat heryerde yükselmek· 
tedir. Vakıa silah imalinin mil
yonlarca .erkek ve kadına iş 

Amerika cumhur msi R.ooscvelt 
temin ettiği aşikar ise de bu 
işin hakiki " iş ,, olmadığı 

neticesine varmamız ilahidir. 
Çünkü teslihatta sarfedilen 
"emek,, daimi müesseseler kur· 

madıi?'ı gibi devamlı refahı temin 
edecek müstehlik eşyası da 
imal etmemektedir. 

Bu delilikleri yapmakta olıın 
milletlerin bir gün behemehal 
bu tahrib aletlerini komşuları 

aleyhine kullanmak mecburi
yetinde kalacakları veya sağ
lam iktısadi esaslara istinat 
etmeden kurulan faaliyetin 
oyun kağıdından yapılmıt ev 
gi9i darmadağan olacağı aşi
kardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ler yapmazlardı. Yalnız zer· meşgul olmalıdır. Zerdeştiler 

cleştl i ğin timsali olan Fruher kendi itikatlarına ve Iran mil-
adlı bir alamet vardır ki Ahü- liyetine mugayir bir harekette 
ramazda ayakta ve kanatlı bir bulunanı hain sayarlardı. Mez· 
daire içindedir. O şekil bir dek dinini kabul eden kubadı 
resimdi ve ona tapınılmazdı. bunun için tahttan indirmiş· 
Bugün Hitler bayrağınıo köşe- )erdi. 
sinde gördüğümüz şekil işte bu· Zerdeştiler çocuklarını doğ-

dur. Yalnız şu kadar ki Almanlar cluktan beş yıl sonraya kadar 
onu Zercleştilik nişanesi olarak babalarınıo yanına gönderıı>ez-
değil, arya ırkına mensubiyet ali· ler ve asıl h:ı.kiki mürebbi olan 
meti olarak oraya geçirmiş· annenin terbiyesine bırakırlardı. 
!erdir. Gençliklerinde onlara üç şey 

Zerdeştiler ellerine geçirdik· öğretirlerdi : 1 - Ata bin-
leri ülkelerde başka ulusların mek ..• 2 - Ok atmak ... 3 -
iman ve itikatlarına karışmaz· Doğru konuşmak .•• 
larclı. Onlar ticari münase- Bu etüdü burada bitirirken 
betlere, seyahat ve bilhassa ince duygulu şair Halit Fahri-
ziraatle ehli hayvan yetiştirme· nin Zerdeşt hakkında yazdı~ 
ğe ehemmiyet verirlerdL Talim güzel bir manzumenin güzel bir 
ve terbiye için büyük gayret- parçasını buraya ilave etmeği 
fer sarfederlerdi. Memleket ve yazımı o suretle bitirmeği 
ancak bu suretle maddeten ve faideli gördüm. 
manen yükselir ve Ahüramaz
clanın isteği yerine gelir, ülke 
böyle mamur olur ve ulus bu 
suretle ileriler elerlerdi. Onlar 
dediklerini yapmışlardır: Per· 
sepolis harabeleri buc un bir 
n işanesidir. Bu iddia Ksenofo
nun dediği gibi ilk hukuk 
mektebinin Iranda açı lması ile 
de sabittir. Eski lranilerce 
insan işsiz olmamalıdır. San' atla 
mesırul o'mıyan toprak isile 

rahatsız etmeyi hiç düşünmezdi • 
Saat onbire yaklaşıyordu .• 

Hardi ayağa kalkarak : 
- Bayanlar müsaade eder· 

!erse, bi:ı gidelim, dedi. 
Balonun en coşkun bir saa· 

tinde Robert ve Hardinin dı

şarı çıkmaları iki genç kızı çok 
müteessir etmişti: 

- Yine döneceksiniz değil 
mi? 

Robert gülerek cevap verdi; 
- Sabaha kadar kalacak 

cleğilizya.. Derhal .. 
Salondan ayrılır ayrılmaz, ilk 

i7 büfeye giderek, kartı getiren 
garsonu bulmak oldu. Bir ke· 
narda gizlice sordular: 

Bu kart! sana klm verdi? 
- Hiç kimse? 
- Hiç kimse mi; bu nasıl 

o'.ur? 
- Biraz evvel tabaklara 

pasta koymakla meşguldüm. 

Birdenbire önüme beyaz birşey 
d:iştü .• Acaba nedir diye me
rakla elime aldım •• Size hitaben 
azılmış bir kart .• Etrafta kim-

Asırla' old1t blifün beldeleıde od sö11dü 
Oiineşlerin kızı en sonra taltiıı döndü 
Akan şarap ıte ölgün menekşeler 

yıkadın 

K.etkıle boynu bü.lr.iilmıiş beyaz ke
f enli kadın 

Sarınla bağlama pejmürde Zendanes-

Dumanlı 

Nesim/er 

tanı sen 
bir gece baylr.uşlann ba

ıtndan tsen 
sana Zerdüştil eyliyoıken 

vad 
Yeter semalara J!iJnderdiftitı denn 

tervad 

secikler yoktu.. Bu iş biraz 
tuhafıma gitmekle beraber 
daha fazla üzerinde durmıya
rak size getirdim, başka birşey 
bilmiyorum •• 

Herhangi bir şüpheyi davet 
etmemek için fazla sual sor· 
maktan çekinerek, teşekkür 
edip, çıktılar. 

Sokakta Robert kartı bir 
defa daha okudu. Gitgide içini 
büyük bir merak sarmağa baş
lamıştı: 

- Hayret ediyorum, dedi .• 
Hayret.. Menfaatimizi gö:ı:eten 
bu meçhul şahıs kim olabilir 
acaba? 

Eerar çözülmezse merakım

dan çatlayacağım,. Hem işin 

garip tarafı, birim her hareke· 
timizi pek yakından takip ediyor 
ve hiç şüphesiz birçok sırları
mızı da biliyor. 

Hardi derin bir düşünceye 
dalmıştı. Bu, hakikaten üze
rinde durulacak mühim bir 
mesele idi. F'akat, failini mey· 
dana çıkarmağa çalışmak belki 

a Kc.n'inuevveı ıe:s « 

a 
A R A B A ve K A Y 1 K 

- Ne bo' şeylerle ueiraşırıaı-dı?-
Ahmet Vefik paşa, 1861 ele 1 amma, imparatorun beyaz ara-

Fransa sefaretine tayin edil· bası gibi bir araba yaptınp 
mişti, Zaman, Abdülazizin hü- binerek halkın efkarını bozu-
küm sürdüğü bir zamandı. yor. Ona bu işden vazgeçme-
Fransa imparatoru da üçüncü sini tenbih edin •• 
Napolyondu. Fransa hariciye nazırının bu 

Ahmet Vefik paşa Parisi karış yazısı, Osmanlı hariciye nazır· 
karış bilen bir adam olmak lıR-ına varınca, hemen bir emir 
haysiyetiyle, Parise sefir olarak yazmışlar ve bu işten vazgeç· 
gelince, bakmış ki: imparator mesini Vefik paşaya bildirmit· 

!er, Vefik paşa gelen emre 
hertarah beyaz boyalı, içi 

şöyle cevap vermiş : 
beyaz, atları beyaz bir araba _ Şaşılacak şey ı Fransa ha-
ile geziyor, Paşa tıpkı lmpara· riciye nazırı, benim Pariste be· 
torun beyaz arabası gibi bir yaz araba ile gezdiğimi gör• 
araba yaptırmış, beyaza boyat- memeli idi de, boğaz içinde, 
mış ve beyaz atlar koşmuş. Haliçte kendi sefirlerinin ka· 

Ahmet Vefik paşa, arasıra yıklarını görmeli idi Paristeki 
Parisin sokaklarında bu araba beyaz arabamı mı fazla görü-
ile gezerken, halk: yorlar, öyle ise, bizim suları· 

- İmparator geliyor! mızda gezen kayıklar, onların 
Diye hep birden ayağa kal- görüşleri gibi sizin de görüşle-

kıp, karşılamağa atılırlarmış rinize saplanmalı idi, o kayık 
amma arabanın içinde Türkiye kalkarsa benim arabam top-
sefiri Ahmet Vefik paşayı raktadır, daha çabuk kalkar. 
l!'Örünce husrana kapılırlarmış.. Meğer, Fransa sefiri de Ab-
Bu hal bir olmuş, iki olma,, dülazizin latanbul sularında 
üç olmuş ve devam etmiş.. gezdiği kayığa benzer bir ka· 

Paşanın bu hali devam ede yık yaptırıp gezerken, paşa 
ede krala kadar intikal etmiş. Fransa sefirliğine tayin edilmiş .• 
Kral Ahnıet Vefik paşanın Paşanın bu cevabı Fransa 
tok sözlü bir adam olduğunu Hariciye nezaretine bildir lince, 
bildiği için ses çıkarmamış... derhal Türkiyedeki sefire; Azi-
Ancak; bir günden bir güne zin kayığına benzer kayıkla 
lstanbula yazmışlar: gezmemesi emredilmiş... Vefik 

- Ahmet Vefik paşa iyidir, paşa da haberi aldıktan sonra 
ondan memnunuz. Asla Paris• arabasını siyaha boyatmış .• 
ten ayrılmasını istemiyoruz. Nakleden 
Türkiyeyi iyi temsil ediyor TOKDIL 

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

Başvekilin tetkiklerinden sonra 

Haşerat enstitüsüne ge
niş salahiyetler verildi 
- Baştata/ı I inci savtada -
Bu münasebetle pamuk se

ferberliği ve pamuk hamlesin· 
de çok büyük rol oynayacağı 
tahakkuk eden bu ilim kura
ğıoın takviyesi, idari ve ilmi 
hususatta doğrudan doğruya 

Ankara Mücadele Enstitüsüne 
bağlanması kararlaştırılmış ve 
haber aldığıuııza göre keyfiyet 
bir talimatla lzmir enstitüsüne 
de tebliğ edilmiştir. 

Bu talimatta en önemli 
nokta Ege için çok hayırlı 
olan madde; mıntakadaki mü· 
cadele ve ziraat memurlarıoın 
doğrudan doğruya Enstitü ile 
m ektuplaşacakları ve örnek 
göndereceklerinin tesbitidir. 
Bundan başka her sıoıf halk, 
çiftçi ve memur Buroavadaki 
Haşerat enstitüsü ile mektup
laşabilecek ve her basta· 
!ıklar hakkında tavsiyeler 
ve reçeteler istiyebilecektir. 
Daha bir çok maddeleri ile 

de kendileri için iyi olmıya
bilircli. 

- Ben de büyük bir merak 
içindeyim, diye mırıldandı. La
kin bu hususta herşeyi kendi 
gidişatına bırakırsak, daha 
makul bir iş yapmış oluruz. 
Maclamki bu meçhul şahıs bi
zim fenalığımız için çalışmıyor, 
neye boşu boşuna kendimizi 
yoralım? 

- Doğru söyliyorsun amma •• 
Ona hiç olmazsa bir teşekkür 
etmek isterdim. 

Hardi gülmekten kendini 
alamadı: 

- Bravo Robert, eledi. Na
zik çocuksun vesselam .. Lakin 
~imdilik bu teşekkürleri bir ke
nara saklıyakoysan daha eyi 
olur. Bu sır böyle devam edip 
gidecek değil ya.. Elbette bir 
gün sevgili düşman mutlaka 
karşımıza çıkacaktır. O vakıt, 
teşekkürlerinin hepsini birden 
verirsin .. 

Robert hala ayni nokta-la 
ısrar ediyordu. Keneli kendine: 

Ege için çok hayırlı ve kırta
siyeciliği kaldıran bu talimattan 
halkımız en büyük faydalan 
temin edecektir. 

* • • 
Bergama, Dikili ve Menemen 

pamuk alanlarının ilmi tPtki
kini bitiren Nihat Eğriboz Öde
miş, Tire, Bayındır ve diğer 
pamuk alanlarına gitmek üze
re lzmire dönmüştür. 

Menemenden haber alındı
ğına göre Nihat Eğriboz Mene• 
;;;;;·n Parti evinde çiftçilere 
pamuğun önemi ve hastalık
ları hakkında örnekler göste
rerek bir konferans vermiştir. 
Konferansta 300 den fazla 
çiftçi, ilçebay, Parti başkanı, 
umumi meclis üyeleri ve halk
tan birçok kimseler hazır bu
lunmuştur. Pamuk konferansı
nın sonunda halk bağ ve tütün 
hastalıkları için Nıhat Eğriboz
dan birçok sorgular sormuşlar 

ve bilgilerini art!ırmış'ardır. 

- Sevgili düşman .. Diye mı
rıldandı. Sevgili düşman .. Ha· 
yatımda ilk defa birbirine zıt 
olan bu iki kelimeyi yanyana 
görüyorum.. Bundan ne mana 
çıkabilir? ( Sevgili ) güzel ve 
cana yakın b · r kelime .• Fak at 
( düşman ) biç te böyle değil .• 

ŞIKAGO YOLUNDA 
-5-

Saat on birle on iki arasıoda, 
baloda hiçbir fevkaladelik ol· 
mamıştı. Buna rağmen, sevgili 
düşmanın kendilerini dışarıya 
göndermesinin sebebini bir tür· 
lü anlayamamışlardı. 

Sabahley:n Şır!ey, ilk eks
presle Sikagoya bereket etti. 
Ayrılış çok büzüniü oldu. 

Marlen hüngür hüngür ağ!ı
yordu. Şirleyin göz pınarları 
yaşla dolmuştu. Robert müte· 
essir görünmekle beraber, so· 
ğukkanlılığını muhafaza etti. 
istasyona Hareli de gelmişti. 
Onların bu halini görünce, 
hepsini teselliye çalıştı. Soo 
düdük ve son vedalaşmalardafl 
sonra, tren hareket etti. 

- Devam Pd,cek 
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Kat'i hücum hazırlığı 
Naval Karneroda Alman yardımcı 

kuvvetleri de tahşid edi)mjştir. 

Japonya 
Çete taarruzu 
n1yetindedir 

Çinde menfaatleri halel
dar olursa silaha 

sarılacak 

Madrid, 7 (Ö.R) - Harbiye 
nezaretinin tebliğine göre, 
Aranjuez cephesinde, Tojun 
cenubunda Guaderama ve So
mojiera cephelerinde bildirile
cek birşey yoktur. 23 üç mo
törlü düşman tayyaresi bazı 
avcı tayyareleriyfe birlikte Gu
ada Lafer üzerine yangın bom
baları atmışlardır. Bazı evlerde 
yangın çıkmıştır. 

Kurbanların mik darı mıı lüm 

değildir. San Martin cep• 
besinde yaylım ateş mevzileri 
değişmemiştir. Madrid cephe
sinde muharebe olmamıştır. 
Cumhuriyet topçusu düşman 
tahşidatım bombardıman et
miştir. 

Dün sabah düşman avcı tay• 
yareleri Madrid üzerinde uç
muşlarsa da bomba atamamış
lardır. Cumhuriyet tayyareleri 
bunlara hücumla 3 tanesini dü
şürmüştür. Diğer cephelerde 
birşey yoktur. 

Guadalajara mıntakasında 
cumhuriyetçiler birçok kasaba
ları işgal etmişlerdir. 

Madrid, 7 (Ö.R) - Asilerin 
Madrid üzerine kat'i hücum 
için tesbit ettikleri tarih 8 ilk 
kanundur. Madridde çıkan 
" Heraldo ,. gazetesi bu hu 
susta şu malumatı veriyor: Bazı 
mevsuk haberlere göre, düş

man Naval Karnero mıntaka
sında toplanmaktadır. Burada 
birçok Alınan yardımcı kuvvet
leri tabşit edilmiştir. · Madride 
büyük bir darbe indirmek eme
lile büyük taarruz yakındır. 
Bir kaç gündenberi asilerin 

askeri şefleri daimi içtima ha
lindedir. General Franko faşist 
hükümetlerı\en vaziyeti 48 saat 
içinde tevazzuh ettirmek için 
emir almıştır. 

Roma, 7 ( Ô.R ) - Asilerin 
karargahı olan Salamankadan 
bildiriliyor: Kızılların l:ıirçok 
noktalarda Nasyonalist mevzi· 
Ierine yaptıkları hücumlar zayi
atla püskürtülmüştür. Madridin 
şimal kısmında milliciler hücu
ma geçmişlerdir. Madridin bom
bardımanı neticesinde Başvekil 
Largo Caballeronun şehirden 
ayrılmazdan önce ikamet ettiği 
ev harap olmuştur. 

Franko ıa,ıst hUkliimetlerden vaziyeti 48 eaat 
içinde tavzih edecek bir hUcum emrini almış .. 

,tJ' 

Madridde lıergiinktl bombarliımanların varatlıftı müthiş manzara/ar Japon imparatoru 
En mamur cadde"r bu hale gelmtştır. Paris, 7 (Ô.R) - Uzak şark 

Paris 7 ( Ö.R ) - ispanyada nıfını silah altına ça~ırmıştır. haberleri oldukça vahimdir. 
da vaziyetin hali olduğu gibi Bu, emirnameye göre . yeni Çin ve Japon delegeleri ara-
devam ettiği anlaşılıyor Har· kur alarla 3 topcu, 3 pıyade sıodaki Nankin konferansı filen 
biye nezaretinin bir •tebliği talayk~I ved.bl ir dket ' sıhhiye bölüğü ölü bir noktadadır. Tokyoda 

. . . . eş ı e ı ece ır. 
Madrıd cephesınde h• çbır de- B rs 1 d • ekonomik hariciye, harbiye ve bahriye 
• · "kl 'k 1 d • '- d d" a e on a yem 1 t l k ç· J gışı ı oma ıguıı ı<ay e ıy~r. sistemi kutlamak üzere dün nazır arı op anara ın - a-
Düşman tayyareleri Madrıd "k" " h" .. lmıştır pon müzakerelerinin son safha-
•• • • 

1 
ı ı mu ım numayış yapı • d J 

uzerıne gelmış.erse de Cumhu· Bu sisteme göre umumi men· sını gözden geçirmişler ir. a-
riyet avcı tayyarelerile barba f t "t U"k h" ti kol ponyanm Çinde, menfaatleri aa e mu aa ı ızme er -
tutuşmaktan kaçınmışlardır. lektif şekle sokulmus ve ic\a- bozulacak olursa, bunları mü-

Asiler Burgos vilayetinde ba- 1 . k t 
1
. it aı· ışt r dafaa için alacağı tedbirler gö· 

re erı on ro a ma mm 1 • rüşülmüştür. Nankin müzake-
zı mu. v. a.ffakıyetler kazan:lıkla- Halk Katalonya eyaıet reisi 

d k f ı. relerinin kesiimesi mes'uliyetini rını ıa ıa etme te, a .. at on· Camponyoi aıkışlamıqtır. 
v Su Yaug eyaletine taarruz eden 

lar da Madrid cephesinde de- Madrid, 6 (A.AI - Finlan- Mogol •Mançu kuvvetlerine Ja· 
ğişiklik olmadığım bildirmekte- diya ıefarethanesinin idaresi ponyanın yardım etmesine at-
dirler. Ô altında bulunan bir binada fediyor. Diğer taraftan general 

Paris, 7 ( .R) - Barselon· yapılan araştırma neticesinde Çan Kay Şekin Ku au tunga 
dan bildirildiğine göre Kata- 600 kişi tevkif edilmiştir. Bun· gelerek generaller arasında bir 
lonya eyalet hükümeti bir emir· !arın arasında yükselt tabaka- konferans toplarlığı da haber 
name neşrederek 1934 • 35 sı· ya mensup insanlar da vardır. verilmektedır. 
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Selinik belediye meclisi 
Atatürk'ün doğduğu evi satın alarak 
Büyük. Şefimize hediye edecektir 

Atina, 7 (Yeni Asır)-Türk 
heyeti Seliniğe hareketinden 
evvel Maarif Vekilini ziyaret 
ederek, Yunanistanda güzel 
san' atlar ve gençlik teşkilatları 
hakkında kendisinden izahat 
almışlardır. 

Mebuslar ve gazeteciler, iki 
memleket arasında kültürel 
münasebetlerin inkişafı temen· 

ı 
nisinde bulunmuşlardır. bir gün misafir kalmalarmı 

Selilnik 7 (Hususi) - Türk rica etmişlerdir. Buna imkan 
mebus ve gazetecilerınden mü· olamamıştır. 

kk b Selıinik, 7 (Hususi) - Sela-
re ep ir heyet buraya geldi. nik belediye meclisı, dünkü 
Matbuat direktörü v ~ mahalli toplantısında Ata türkün <loğ-
gazeteciler tarafından selam· duğu evin belediye tarafından 
landılar. Heyet doğruca ATA· satın almmasına ve derhal Tür· 
TÜRK'ün doğduğu evi ziyaret kiye Cumhur reisi Atatürke 
etti. Hükümet erkanı, Türk hediye edilmesine karar ver-
mebuslarının ve gazetecilerinin miştir. 

Peki ı\edim, öyle olsun, de· 
dim, canıma nice kıyıyorsunuz, 
diye haykırdı ve gözlerini ağa
lara çevirdi : 

öleyim .. Bırakın delilik bu ka
darmış.. insan aklını ecel ge
lince topluyor, bırakın, allab 
aşkına, yalvarırım. 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: ss 

- Bre içinizde benim yedir
digim lokmalarla kursağı dolu 

ı olan yok mu? Hiç kimse mi 
bana imdat eyliyemez? •. 

Derken vezirin tokatı ve 
tehdidi tesirile, lbrahimin boy 
nuna atılan kemendin bir ucu
na yüzü gözü kanla dolu, yaralı 
Kara Ali İpi tuttu, başını çe
virdi, ağlıyarak : 

Deli lbrahimin üstünde kül 
rengi bir atlas entari vardı, 

bu ipek entari boydanboya 
yırtılmış, ön düğmeleri çözül

müş, arkasından kırmızı ipek· 
ten yapılı çakşırı meydana 
çıkmı~tı. 

Müftü öne geçti, vezir kara 
Alinin omuzundan tutarak 
onun arkasından sokuldu. Deli 
Ibrahim, haykırmasında devam 
etti ve müftüye: 

- Bak bre Hoca! Bak bre 
Hoca Abdürrahim! Yusuf paşa 
bana senin için dinsiz bir fet
tand r, katlet demişti, seni öl
dürtmedim. Meğer sen beni 
öldürecek imişsin. 

Deli lbrahim bağırıp çağırır· 

ken vezir, cellat Kara Aliye 
bir tokat atıp: 

- Çıkar, kemendini, )eler 
artık, at boynuna! Söy!etme, 
se~ini kesi 

Diye emir vermişti. Cellat 
gözlerindeki yaşları silerek, dö
nüp vezire bakarken vezir 
Sofu Mehmet paşa, ihtiyar 
haline bakmadan celladın 
burnuna iki yumruklarını sıkıp 
dehşetli bir yumruk atmıştı, 
Kara Alinin burnundan kanlar 
fışkırırken ,. Deli Ibrahim ve
zire döndü : 

- Be mel'un herif l Dama
dımı öldürüp yerine geçtin, 
oğlum bacak kadar Mehmedi 
tahta çıkardınız, meramın se· 
nin; benim yerimse sultanlıktır. 

Deli lbrahimin bu feryadı 

arasında Kara Alinin çırağı 
hammal Ali, Vezirin bir göz: 
işaretıle, Kara Alinin belinden 
kemendi çekti, aldı, fırlatıp, 
Deli Sultanın boynuna taktı ve 
derhal Deli Sultanın üstüne 
atılıp iki ellerini kıskıvrak ba
caklarına getirip bağırdı ; 

- Usta! Bağlıya'ım ellerini ! 
Çırağın yardımına, cellat Ka

ra Ali değil, vezir koşmuş, ye
niçeri neferlerinin iştirakile el
lerini yanlarına bağlamışlardı. 
Bu sırada deli lbrahim, kendi
ni salarak, acı acı a ifamağa 
başladı. 

- Brak ! Bre Sofu paşa ! 
Bralr ! Bre allahdan kork! Bıra
kın beni, su hapiste ecelimle 

- Çek! 
Diye çırağına emir verdi, 

kemendi tutarak kt:ndini yere 
attı ... 

Deli lbrahim elindeki kur'anı 
atıb, yüzü mosmor, gözleri ha
dekasından fırlamış, patlak bir 
halde : 

- Ahhh I! Gıkkk ! 
Diye arkası üstü yuvarlanın· 

ca boynundaki ip da ba fazla 
gerilmiş ve deli Sultan ayak
larını havada tepiştirertk; oda
nı!! ortasına serilip can verm i şti. 

Sarayın ic:ini ·bir ölüm sükütu 
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Bizimle demir işini bitiren 
lngiliz iş adamı: 

- Artık City sizi tanıyor, 
demiş. 

Yalnız 500 milyonluk logiliz 
imparatorluğunun değil, hemen 
bütün cihan iş aleminin nabzı 

City'de atmakta olduğunu bil
miyenlerimiz vardır. 

Mütareke senelerinde Roma
da bir otelin küçük salonunda 
yanımdaki ile Türkçe konuşu

yordum. Bir lngiliz papazı tu
ristliğe has soku lganlıkla ya
nıma geldi: 

- Hı.ngi dilcb konuştu~u
nuzu anlayabilir miyim? 

- Türkçe! 
- Nasıl diye hayre t etti ve 

pantalonunu gösterere~ : 

- Fakat ben Türkler i bunun 
kumaşı kadar siyah zanneder
dim. 

Papas esvabı şa ya kbrıoın 
siyahlığını lütfen hatırla y ınız. 

Halbuki biz garp me ~ en iye-

tine doğru yollanma teşebbü
sünde Japonlardan eskiyiz An· 
cak garp alemi ile bir türlü 
tanışmağa muvaffak olamadık. 
Buna Avrupa mekteplerinin ta
rih dersleri ve bütün edebiyatı 
mukavemet etti. 

Dahası var: Osmanlı impara
torluğu garp emperyalizminin 
sömürgeler kadrosu içinde idi. 
Kumral ve beyaz esir etmeği 
belki ayıp buldukları için biz~ 
zenci siyahlığında göstermek 
hariciye edebiyatlarının da işine 

• geiiyordu. Hikayeyi bilmem 
bilir misin;z: Yavrusunu yemek 
isteyen k<> di, onu evvela fare
ye benzetirmi~ ! 

Fakat bütün bu çtşit tertib
ler, hakikatin galebe etmesine 
ancak bir müddet engel olabi
lir: 14 senelik cumhuriyet dev
r ı, yüzümüzü bütün cihanda 
ağarttı . Her <ıey ı evveli lcendi 
kendimızc itim:ıd etmek, so:ıra 
berket kendimize itimad ettir
mekle kazandık. - FA TAY 

Ba!ık·~~~ar kon~resinde --
Teknik encümenlerinin 
raporları konuşuldu. 

Balıkçılar minnettarlıklarını bildirdi 
Ankara, 7 (A.A)-Balıkçılık 

kongresi bugün lzmir mebusu 
Rahminin riyasetinde toplan
mıştır. Toplantıda iktısat ve
kili Celal Bayar da bulunmakta 
idi. Müzakereye teşkilat ve 
teknik encümenlerinin bir haf
tadanberi yaptıkları müzakere
ler neticesinde hazırladıkları 
raporun okunmasiyle başlanmış 
ve bunlar üzerinde münakaşalar 
yapılmıştır. 

Müzakerelere nihayet veri
lirken balıkçı murahhaslar, ba
lıkçılığın istikbali ıçın çok 
ehemmiyetli ve faydalı netice
ler verecek olan kanun proje
sinden ve balıkçılığa karşı gös
terdiği alakadan dolayı bükü-

mete minnettarlıklarını bildir
mişlerdir. 

lktısat vekili Celil Bayar 
kongre kapanmadan önce kon
gre heyeti umumiyesince alı

nan kararların kanun projesin
de yer alacağını ve kanıınun 
süratle B. M. meclisine arzedi-
leceğini söylemiştir. 

Ankara, 7 (A.A) - lktısat 

vekili Celal Bayar bugün Balık
çılar lrnnjlresi azası şerefine 
şehir lokantasında bir öğle 

ziyafeti vermiştir. 

Ziyafette muhtelif mıntaka
lardan gelen murahhaslarla Ik· 
tısat Vekaleti erkanı ve lngi
liz konsorsiyonu reisi Makenzi 
hazır bulunmuşlardır. 

Avusturalya federal hükümeti 
lngiliz kabinesile ~hemfikirdir 

Sydney 7 ( A.A ) - Avus
turalya federal hükümeti lngi· 
!iz kabinesinin fikrini tutmakta 
ise de gazeteler ve efkarı 
umumiye kralın tahttan fe
ragati ve bu hareketin ım
paratorluğun mevcudiyeti üze
rindeki muhtemel tesirleri 
karşısında çok müteheyyiç bu
lunmaktadırlar. 

Eski başbakan Bughes kra
lın imparatorluğun selameti için 
fedakarlıklarda bulunacağını 

sardı, kimsede ses yoktu .. 

Müftü Kösem Sultanın ya
nma çıktı. Kösem Sultan hiç 
ses çıkarmadan gözleriyle Müf
tüye baktı, Müftü sakin ve 
gözlerinde iş'n olduğunu bildi
ren bir halle Kösem Sultana 
baktı. Kösem Sultan başını 
eğdi ve birşeyler mırıldandı: 

Müftü hemen cevap verdi: 
- Siz sağoluo •. 
Odada bir müddet süküt 

hı\sıl oldu, beş on dakika son
ra Kösem Sultan yerinden ses· 
sizce döndü, ağır ağır yürüye
rek yanındaki oda kapısına 
ilerledi, kapıyı açıp içeriye gi
rerken: 

-- Peki! Vaıifcnize bakın! 

Diyerek odaya g ir:p kapıyı 

örttü. Müftü dışarı çı!<tı ve 
kendisini bekliyen arkadaş '. a· 
rına karıştı. 

- Hadin bakalım, rahmetli 
sultanı gasletsinlcr, sabah eza· 
nında defnedelim. Dedi. 

Vezir sofu Mehmet paşa 

ümit eylemekte ve krala dü
şünmek için zaman bırakılma• 
sını istemektedir. 

Londra, 7 (A.A) - Baldvin'in 
bugün Avam kamarasında ya
pacağı beyanat ile kendısinin 

kralla yapmış olduğu görüşme
ler hakkında izahat vereceii 
beyan edilmektedir. 

Kralın niyet ve maksadları 
ancak nazırların ve hanedan 
erkanının malümudur. 

çoktan saraydan ayrılmıştı. 

Deli lbrahimi boğan cellat 
kara Ali, lbrahimin cesedi üa
tüne kapanmış ağlıyordu. Mü
temadiyen: 

- Ah! Nasıl ettim, ah ne
den ettim! 

Diye inlerken bir aralık ko
lundan tutup cesedin yanından 
uzaklaştırdılar. 

Deli lbrahimi boğmağa gelen 
heyetten kimseler kalmamı,, 
hepsi de saraydan ayrılmışlardı. 

CeMedi, odasından alıp hH 
odaların mermer avlısına gö
türdüler. 

- .Souıı \'01· -

Bitişik kardeşler 
Nihayet ikincisi de öldü 

Nevyork, 7 (Ô.R) - Bitişik 
kardeşlerin ikincisi, ameliyatla 
kendinden ayrılan ve ölen kar
deşinden sonra ancak onbir gün 
yaşamış ve gece ansızın ölmüş· 
tiir. Yapılan kan verme ame· 
l i yatından sonra kendisini ya· 
şatmak ümit edilmekte iken 
bir menenjit yüzünden vefat 
etmiştir 
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Senenin Lik maçlarına başlandı Bayram 
Göztepe rakibine on beş gol attı. Bu- maçları 

nun on S?olünü yapan Fuattır 
K. S. K. Altay ve 

lzmirspor 

Çek takımı bayram
da üç maç yapacak 
Albnordu Ankaraya 
gidiyor 

Bayram günlerinde üç maç 
yapmak üzere şehrimize gele-

Pazar günü Lik maçlartna lardır. Büyük bir azimle oynı- Halil vardı. cek olan Çek profesyonel Çe-
Alsancak stadında kesif bir yan çocuklar cidden muvaffak Maçın birinci devresi karş1- ki Karlin takımmın Aokarada 
kalabalık huzurunda başlandı. olmuş~ardır. Fakat bu takımın lıklı hücumlar ve mütekabil alıkonularak ve lzmikrdenAde 

akınlarla netice vermeden bitti. bir takım ça~irdara n-llk maçı sabah saat 9 da Göz- bu kadrosife gayesine ulaşıp karadaki büyük st.adyumda 
tepe - Egespor yapb. Göıtepe- ulaşamıyacağı meşküktür. Olsa Bu devrede son vaziyet şüp- açı1ma töreninde Turnu•a şek-
liler zaif rakiplerine tam onbeş olsa miUi küme namzedi takım- heli bir manzara arzediyordu. tinde oynatılacaklarınm lstan-
gol yapmak suretile senenin lan zorlıyaca\dar ve belki bir Kimin kazanacağı şüphe~ idi. hul gazetelerinde yaufması üdze-
gol rekorunu tesis etmişlerdir. Yalnız K. S. K. ın enerjik rine futbol ajanı Adnan ün 

ikisinin de puanlannı kıracak· gece Istanbulda fudbol fede-
Fuat kendi baıına on gol at- lardır. oyunu Altaym beklenen oyunu rasyonu reisi Mehmet Emin 
mıştır. ALTAY .. K.S.K. çıkarmasına mani olmuştu. ve An karada spor kurumu 

Demirspor - Buca maçmda Dördüncü maç, günün en ikinci devre bu kanaatimizi ikinci başkanı Halit Bayrak ile 
Bucalılar eyi idiler. Fakat far· alakalı karşılaşmasJ idi. Bu takviye eder şekilde başladı. telefonla görüşmüştür. 
satlardan istifade edemediler. Ve K. S. K. bu enerjik oya· Bu görüşmelerden çıkan ne-

b• k maç ayni zamanda günün en tice şudur: 
Ve kalelerine giren ır . te nuoun mükafatım daha beşinci 

k O 1 bekleneni idi. Takımların kad- 1 - Çek takımının bayram· gole mukabele edemiyere • d k'k d v d t v k 
rolart henüz belli olmadığı için a 1 a a sag an yap ıgı 81 da Iımire gelerek üç maç yap-

magv liip <>ldu!ar. k k 1 b' · d ld k b 1 d"l · · B her iki tarafın nasıl takım çı- sı a ın arın ınn e a 1• ması a u e ı mtşhr. una 
IZMIRSPOR· BURNA VA Oyunun son dakikalarında mukabil Ankarada yapılan tö· 

Bu maçta enteresan olan karacağı merakla bekleniyordu. renda Ankara - Istanbul- lzmir 
N'h t t k l h d .. Altay beraberliği temin etti, bir cihet, lzmirsporluların vaki 1 aye a ım ar sa a a go- şampiyonlarımn maç yapmaları 

olan istifalar üzerine takımla- ründüler. bir aralık K. S. K. bir gol çı- kabul edilmiştir. Bu maksadla 
noı nasıl çıkaracakları ve ne K.S.K. kardı ise de hakem ofsayd ka· Altınordu takımımız bayram 
netice alacakfan düşüncesi idi. Mehmet, Kamran, Mahmut, rarını vermiş ve oyun 1-1 bera- günleri Ankarada bulunacakbr. 

'ld • Hakkı, Melih, Süleyman, İbra- bere bitmiqtir. K.S.K. bu maçta 2 - Çek takımının ya· Takımlar sabaya dizı iğınde ..: pacağı maçlardan birisi Altay 
görü!dü ki lzmirspor takımında him, Enver, Halil, Asım, Hi- daha iyi idi. Altay beklenen ile, ikincisi Göztepe ile, üçüncü-
kaJeci Fikret, müdafiler Fethi, dayet. oyunu çıkaramamıştır. sü de ihtimal muhtelit bir takım 
Zihni, hafJardan lsmail, muba- Altay : HALK STADINDA ile yapılacaktır. 
cimlerden Reşat, Namık ve Hilmi, Fuat, Ali, Hilmi, Meh- (B) takımları karşıfaşmala- 3 - lzmir için angaje edi-
s b . 'b' ( ) 1 kt F met, Şükrü, Tevfik, llyas, rında Altay 0-3 K. S. K. takı- len futbol antrenörü perşembe 

a rı gı ı as ar yo u. a- nünü lstanbuldan hareket ede-
•--t 'ht' t b I I 1 · S · B · Ha'-k mını, lzmirspor 0-2 Burnavayı, ,.. 
Ka ı ıya ı o o an zmırspor aım, asrı, K 

1• rek cuma günü şehrimize ge-
bu açığını doldurmuş ve bundan K. S. K takımında Mehmet Buca 0.4 Demirsporu mağlup lecektir. Cuma günü akşamı 
evvelki senelerde alamadıkları ve Hakkı yoktu. Onun yerine etmiş Göztepe ile Egespor da toplanacak olan hakem komi-
S - 1 ibi iyi bir netice almış- çoktanberi futbolu terk eden · 3.3 berebere kalmışlardır. tesi içtimamda bu!unacakbr. 
•••...... ~ ........•• ~····························································~···········~···································i~j~~~·~·t~~··················· 

Yugoslavyada ıntıhaha muammıeri 
Jandarmaları yaraladılar. Halktan 

iki ölü ve iki yaralı vardır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

intihabatı 
Belgrad, 7 ( Yeni Asır ) -

Dün Yugoslavyanın muhtelif 
yerlerinde belediye intihabab 
yapılmış ve havaların karlı ol
masına rağmen balkın yüzde 

hükümet partisi kazanmıştır 

Dr. Mi!an Stovadiaoyiç ve eşi 

yaptığı seyahat esnasında uğ· 
radığı Üsküp, Kalkandelen, 
Debre, Köprülü ve lştip balkı 

mmtcıkalarda belediye inti
habatı çok hararetli olmuş, 
baJk kafiJeler halinde sandık-
ların başına giderek hükü
met partisine reylerini ver
mişlerdir. Denilebilir ki bu 
netice, halkın hükümet par
tisine olan sevgisini tama
men ortaya koymuştur. 

Milli radıkal partil'i: bele
diye intibabahnm yapı!dığı 
yerlerde umumi rey adedinin 
yüzde seksen beşini almış ve 
bu suretle cidden p arlak bir 
neiice elde etmiştir. 

Bazı mıntakaJarda, manasız 

bazı hadiseler de cereyan ettiği 
bildiriliyor. Stepano'da intiha-
bata i~tirak eden muhalifler· 
den birkaç itişi jandarmaların 

Ankara, 7 (Yeni Asır) -
llkmektepler muallimlerinden 

orta mekteplerde tarih, co~
rafya, riyaziye, biyoloji mual-

limliği yapmak için önümüz
deki Haziranda imtihan açı
lacaktır. 

Bu imtihanlara girmek için 
doğrudan doğruya mahallin en 
büyük maarif memuruna mü
racaat etmek kafidir. 

Silah altrna 
çağırıldı 

Barselon, 7 (A.A) - Resmi 
gazete muntazam bir Kataltm
ya ordusu ihdas eden bir ka
rarname neşretmiştir. Bu ordu 
1934 ve 1935 esnan erbabın

dan olan delikanlılardan mü
rekkep olacaktır. Bu delikan
lılar 24 Teşrinievvelde silah 
altına ç-.ğırılmışlardır. -

Azth hırsız 

YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 
iimmmllilla&mmmamirmaaEEl..:llr.lillaamli:ıımsıım1ll:!~ill!S:ııi:lmilr.m .. 

-85-
- Sefil ! Senin için, namu

sumu, şerefimi, haysiyetimi, 
hükümetimi feda mı edeyim! 
Sen de aklanı başına aU Sibir
bazhkla, cinayetle, birçok adam 
öldürmekle müttehem olduğun 
halde ancak sayemde yaşı· 

'orsun. 
Bir kerre bimayemi üstünden 

kaldmrsam seni itham eden bir 
sürü mazlumlar seni boğarlar! 

Hemen yaran senden yüz çevir
miş olsam derakap tevkif edi
lerek, hüküm giyer, işkence 

edilir, hatta ateşe atılırsml 
Müneccim bir sersemliğe dü

çar olarak ne yaptığını bilmez 
bir halde kollarını havaya kal
dırdı. 

Kraliçe: 
- Git kapıyı aç ! emrini 

verdi. 
- Sendeliyerek, sıralara çar

parak gidip kapıyı açtı. Bir 
adam, bir rahip içeri girdi. 
Kukuletesi gözlerinin üzerine 
kadar inmişti. Rahip, şaşkın, 
şaşkın bakan, saçları dimdik 
kesHen Rojiyeri'ye hitabede
rek: 

- Nere ye gideceğim? diye 
sordu. 

Müneccim elile mihrabı gös· 
tererek kısık ve insan sesine 
beozemiyen bir sada ile: 

.- Oraya!.. Kraliçe orada 
seni bekliyor( Git.. ı Cellatl.. 
Dedi. 

Rahip bir bayii titredi. 
Rojiyeri, gözleri rahibe mü

teveccih ve kollan uzatılmış 
olduğu halde kapıdan çıktı. 

O vakit papas, gök gürlemesi 
arasında kaybolan can yakıcı 
bi inleme işitti, çakan şimşe· 
ğin ziyası içinde, sendeliyerek, 
ellerile başına vurarak müb~ 
hem sözler homurdanan hir 
adamın kaçtığını gördü. 

Bunun üzerine eliJe kapıyı 
kapayıp kukuletasını çıkardı. 
Ve mihraba teveccüh etti. 

Katerin ise rahibin istikba
line gitmeyerek olduğu yerde 
bekledi. ·• 

Rahip yaklaşınca Katerin: 
- Sözünde sadık, muhabbe

tinde sebatkar, ölümden ibti
razsız Margı Pati Garola, hoş 
geldiniz dedi. 

Pati Garola, başını kapadığı 
kapıya çevirerek düşilndü: 

- Bu adam niçin bana cel
lat diye hitap etti? 

- Margi; sözünüzde sebat 
ettiniz... Paris, sarf ıtizin 

sayenizde galeyana geldi. Sizin 
sayenizde her manastır bir 
memba iştial oldu. Yal
mı bir kıvılcım eksik, le
şekkür ederim muhterem ra
hip... Vaadımı ifa etmek sıran 
şimdi bana geldi... Bir saniye 
sonra, sevdiğiniz kızı burada 
göreceksiniz ••• 

Rahip: 
- Alisi Diyerek bütiln mev

cudiyetiyle titredi. 
- O artık sizindir! Ahp 

götürünüz Marki! Onu size 
veriyorum! Rakibinize gelince, 
onu da öldüriinüzl işte silah! 

Diyerek kraliçe Rahibe dört 
kat edilmiş bir kağıt uuth. 

Pati Garola kağıdı kaparak: 
- Alisin mektubu .. Ab!An

lıyornm 1 Siz pek şeytan ve 
müthişsiniz l Evet, böyle bir 
intikam aklıma gelmemiştilEvet, 
kont onu seviyor. Ona prestiş 
ediyor.. Bu mektup ise. kal-

. bine isabet eden bir mermiden 
daha emin bir surette herifi 
öldürür! Teşekl<ür ederim ma
dam!.. Sözlerini söyledi. 

- Demek ki hemfikiriz de
ğil mi ? Mektubumu Mariyaka 
göstereceksiniz öyle mi? 

- Evet, evet! 
- Ona okutacaksınıı değil 

mi? 
- Evet, evet 1 
- Ovakit Alis'i alıb götü-

rürsünüz. Onu teseJJi etmek 
de siıe aittir. Emin olunuz 
Margi, sizden nefret etmiyor. 
Bir araba sizi bekliyor... Gör
dünüz zannedersem? 

- Fakat, kont! o da bu
raya gelecek mi? 

- Somı var -

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

ANKARAPALAS 
PASTi\HANESi 

Hükümet karş1sında yeni yapılan 
ANKARAPALAS oteli a ltında 

açılıyor 

Müessesesi şeker ve şekerlemeleri bulunduğu gibi 
bilumum büyük ve tanınmış fabrikaların da 

şekerleri mevcuddur ... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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doksanı reyini kullanmıştır. 
Bundan iki hafta evvel başve
kil Dr. Mifon Stoyadinoviç'io 

reylerini tamamen, başvekilin 
temsil ettiği Milli Radikal fır
kasma verm:şlerdir. 

üzerine hücum ~derek iki jan
darmayı biçakla ağır surette 
yaralamışlardır. intizam ve asa
yişi temine memur kimselere 
yapılan bu fena tecavüz üze· 
rine jandarma kuvvetleri halk 
üzerine ateş açmıya mecbur 
olmuştur. Halktan iki ölü ve 
iki yaralı vardır. Başkaca ha-

İslamoğlu Şükrü Çetincin 
isminde biri, dün gece Kantar 
karab..o!u civarında harsızlık 
yaparken, çaldığı eşya ve har
sızlık aleti erile birlikte yakayı 
ele vermiştir. Yapılan tahki
kata göre, şimdiye kadar bir-
çok hırsızlıklar yap~ıılı anlaşıl· ,, 
mış ve depo ettiği eşyaların 

hepsi meydana çıltarılmıştır. 

Eşyalar sahiplerine ve kendi
si de müddeiumumiliğe veril· 

SOBA 
Tuna, Vardar ve diğer dise o'madığı sanıhyor. 
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Fransa ve o manya 
Fı·ansa, Ron1en topraklarını zıman 

altında bulunduracaktır 
Bükreş, 6 (A.A) - Rador 

Ajansı bildiriyor: 
Romanya şenliklerine iştirak 

eden Fransız askeri heyeti baş
kanı general Mihelhauger baş
bakan Tataresko 11e ordu er· 
kanının hazır bu!unrluğu öy!e 

ezdm!e demiştir ki: 
-~ugün Romanya milli mü

dafaasındaki seri terakkileri 
müşahede ve tesbit ederken 
hissettiğimiz sevinci ayni za
manda biHün şiddetle hisse· 
decektir. Frans•z erkanıharbi-

ki on sene evvel olduğu ·gibi 
bugün de topraklarımızın bütün· 
lüğiinü lrn.rşıhkh zıman altında 
bulundurmak üiküsüne tamamen 
bağlı bulunmaya amadeyiz. Bu 
topraklar Romanyanın on asır
dan fazla bir zamandanberi 
beklediği ve umumi harbdeki 
muazzam ve acı fedakarlık
lariyJe liyab.at kazandığı barışın, 
adaletin ve taıminabn netice· 
sidir. 

Gazeteler bu beyanatı ve B. 
De!bosun Fransız meclisindeki 
beyanabnı büyük bir memnu-

miştir. 

!~Göi1B1Tıôil 
: MİT AT OREL . . 
~ Adres - Beyler Numan ~ 
~ zade sokağı Ahenk mat· 

~ 
baası yanında. 

Numara:23 
T e)efon : 3434 

(229) 

Yeni Çeşitler Geldi 
Her türlü maden kömürü ve odun yakmağa müsait her 

büyüklükle aobaluımız gelmiştir. Mevcudumuz kalmadığı 

için gelecekten almak üzere isimlerini yazdıran lzmir ve 
taşra müşterilerimizin b~men müracaatları . 

Soba tedarik etmek isteyenlerin de müessesemize baş var
maları rica o '.unur. 

KALORiFER 
Tesisata yapı'ır, tamir edilir ve işletilmesi deruhte olunur. 

HAVAGAZI 
Ocakları ve her türlü levazimatı bu~unur. 

ADRES : Ahmet Buldanhoğlu : Gazi Bulvarı 
Telefon: 3991 Telgraf adresi: Ehem 

3-3 s 7 
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fi at 

12 
17 

321 inhisar ida. 9 
289 Jiro ve Şü. 14 50 
183 S Süleymanol3 75 
153 M J Taranto 15 

36 K Kazım 12 75 
20 A Kaptan 14 
8 M Arditi 13 

1010 Yekun 
~63384 Eski satış 
364394 Umumi satış 

Zahire 

15 875 
15 
12 75 
14 50 
13 

Çu. Alıcı Fiat 
6026 Buğday 5 
180 Arpa 4 

8 Kumdan 4 50 
4 Fasulya 9 
3 Burçak 4 75 

145 M darı 4 125 
28 ton Bakla 4 875 

380 ba. Pamuk 47 50 
1805 ke. palam. 310 

Zayi 

6 
4 
4 50 
9 
4 75 
4 125 
4 875 

50 
480 

lzmir Esnaf ve Ahali ban
kası Alaşehir şuôesinden aldı
ğım 7640 D. sırasında yazılı 

4 hisseme ait birinci Apel 
makbuzum gaiptir. Yerine ye
nisini alacağımdan gaip mak

buzumun bükümsüz olduğunu 
ilan eylerim. 

Alaşebirde Tekelli oğlu 
DEBAG ISMAIL 
6-8 1436 (2313) 

lzmlr beledlyeslnden: 

Dahiliye Mütehassısı 

DOKTOR 

Sua~a [ınin 
Kağıtçılar 

Avrupada yaptığı tedkik 
seyahatinden dönmüştür.Has
talarını bergün Karşıyakada 
Kemalpaşa caddesinde 127 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder. 

1-13 b.3 (2298) -

.., 
Yazı makineleri için toz tut

mıyan, ve makineleri daima te
miz tutan en elverişli yag 
" UNIC " markalı makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva
rında Küçük Kardıçalı handa 7 
numarada yazı ve hesab ma
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENi'de bulunur. 

~rz7JZ/L//L7...c7L:?:n'IYT/L7.T/T. 

'~ Çiçekçi Macar 
MITER F. l\'IAGGIAR 

Fleuriste 

1 - Senelik kirası kırk lira "'" 
bedeli mubammenli Yemiş 
çarşısında Urgancılar sokağın-

Alsa11cak Mcsudire caddesı No. 70 )'.; 
TELEF-ON 3367 

'7/'///.//7//// .// .///T7///7J";:, 

da 14/1 sayılı dükkanın baş

katiplikteki şartname veçhile 
açık arttırma ile ihalesi 
11-12-1936 Cuma gününe tem-
dit edilmiştir. İştirak için üç 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saat 
16 da encümene gelinir. 

2 - Beher kilosu 4,25 ku
ruştan iki yüz on iki lira elli 
kuruş bedeli muhammenle alı
nacak beş bin kilo odun kö
mürünün başkatiplikteki şart
name veçhile açık eksiltme ile 
ihalesi 11-12-936 Cuma günü
ne temdit edilmiştir. iştirak 
için on altı liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söy!enen 
gün ve saat 16 da encümene 
gelinir. 

3 - Eşrefpaşada ikinci Sü
leymaniye mahallesinin ikinci 
iplikçi sokağında Halil Rifat
paşa caddesine kadar yapı !a
cak döşeme işinin açık eksilt
me ile ihalesi 11-12-936 Cu
ma gününe temdit edilmiştir. 
Keşif ve şartnamesini görmek 
üzere başmühendisliğe iştirak 
için de on iki liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
günde ve saat on altıda en
cümene gelinir. 

4 - Değirmendağı Meci
diye mahallesinde Filibeli Sa· 
lim sokağıoda Molla Ahmet 
sokağından irfan sokağına ka-
dar yapılacak lağım işinin 
açık eksiltme ile ihalesi 
11-12-936 Cuma gününe tem
dit edilmiştir. Keşif ve şartna
mesini görm~k üzere başrnü
hendisliğe iştirak için de elli 
bir liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenı;n gün ve 
saat 16 da encümene gelinir. 

5 - Senelik kirası kırk lira 
bedeli mubammenli Halimağa 
çarşısında Yeniyolda 2 sayılı 
dükkanın bir sene:ik kirasının 
başkatiplikteki şartname veç
hile açık arttırma ile ihalesi 
18-12-936 Cuma gününe tem
dit edilmiştir. iştirak için üç 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saat 
on altıda enciimene gelinir. 

2322 (1452) 

(Aspirin Kenan) Türk milli 
kabiliyetinin nümunesidir ... 
Yabancının ayni kuvvetinde 
ve iki defa daha ucuzdur. 
Bir defa tecrübe eden bir 
deha terkedemez. 
(PASTiL KENAN) Ağrı ve 
sancı vermiyen mülayim ve 
müshildir. Evlerinizde mut
laka bulundurumız. Çocuklar 
severek alırlar. 

Aydın Sulh Hukuk Mahke
mesinden: 

Köprülü rnaball'lsinden Os· 
man kızı Havvanın ayni mahal
lede oturan Ankaralı Şehriban 
aleyhine açtığı alacak davasın
dan ötürü yapılmak istenilen 
tebligat mezburenin eski ika
metgahını bırakarak gitmiş ve 
bu suretle ikametgahı meçhul 
kaldığından yapılamamış oldu· 
ğundan meıburenin mahkeme
nin tayin edildiği 22 - 12 - 936 
Salı saat 9 da bizzat veya ka
nuni evsafı haiz bir vekil gı)n. 
dermesi ve aksi takdirde gıyap 
kararı verileceğine karar ve· 
rilmiş olduğu tebliğ y~rine 
geçmek üzere ilan o!unur. 

2320 (1443) 

lzmir ticaret mahkemesinden: 
Müddeialeyh : lzmirde Meh

met Emin Çarşısında tüccardan 
H. zade Osman Nuri 

H. Süleyman oğulları şirke
tine izafeten Nazmi ve Rahmi 
tarafından aleyhinize ikame 
edilen 2823 lira alacak davası· 
nın icra kılınmakta olan tahki
katında dava arzuh:ıli sureti ve 
davetiye varakası tebliğ için 
tarafınıza gönderilmiş isede 
ikametgabınızın meçhul bulun· 
ması ha~ebile Hukuk usul mu
hakemeleri kanununun 141 
maddesine tevHkan ilanen teb
liğine karar verilmiş olduğun
dan işbu ilanın tarihi neşrinin 
ferdasından muteber olmak 
üzere 10 gün içinde cevap 
vermeniz ve bir suı etini has
mınıza tebliğ ettirmeniz ve 
tahkikat günü olan 22-12-936 
salı günü saat 10 da bizzat 
veya bilvekale tahkikat hakimi 

T'ENf ASIR 

Daima sabit daima tabii 

/· 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

Devlet Demiryolları 
me komisvonundan ~ 

"' 

1 inci işlet-

15,000 Kilo yakımlık zeytinyağı 7200 lira tahmin bedeli üze· 
rinden 17 - 12 - 936 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada 
Gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 540 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve 2490 sayılı kanunun 4 nciı 
maddesi mucibince bu işe girmeye manii kauuni bulunmadığına 

dair beyanname ve ehliyet vesikalarile teklif mektuplarını muh
tevi za•fların eksiltme günü bi~zat veya teahhütlü mektupla ko
misyon reisliğine göndermeleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler 
komisyondan parasız olarak verilmektedir. 

29 - 3 - 8 - 14 1334 

D. D. Yolları 1. işletme 
misyonundan: 

( 2281 ) 

ko-

Haydarpaşada dalga kıranın takviyesi için lüzumu olan ve 
Dil iskelesi civarında 54+600 kilometrede bulunan taşların oca
ğından lağımla çıkarılarak kaldırmak suretile M3 8500 blok ve 
blokların ihzarı esnasında hasıl olacak taşlardan M3 4000 ba* 
!astın ihzar ve hat kenarında idarece gösterilecek yere nakli ve 
vagonlara kolaylıkla tahmil edilebilecek tarzda ve ölçülmesi ka
bil hendesi şekillerde idare memurunun vereceği talimat daire
sinde kordon halinde depo edilmesi ve vagonlara tahmil ve tes· 
!imi 22335 lira tahmin bedeli üzerinden 14 - 12 - 36 pazartesi 
günü saat 15 d~ Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci iş· 
)etme komisyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1675 l/2 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve ayrıca ehliyet ~e
sikalarını muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve genel şartname ile mukavele projesi 
Haydarpaşada idare veznesinden 56 kuruş bedel mukabilinde 
verilmektedir. 26-30-3-8 

iZ MiR 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan Al, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi her.ı::e.vi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın aynı tıp 
meosucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 v~ 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

• 
lzmir Tramvay ve Elektrik Sosye0 

tesinden: 
Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın bu ayın dokuzunda saat 

12 den 13 e kadar hmirde Şehitler ~addesinde, ~urn~va, Kar· 
şıyaka, Turan ve Bayraklıda kesileceği sayın abonelerimizce bi· 
linmek üzere ilan olunur. 

huzurunda hazır bulunmanız 
ve aksi takdirde kanunu mez· 
kurun 398 inci maddesine tev
fikan gıyap muamelesi ifa kı
lınacaiı ve mezkür dava arzu-

hali suretile davetiye varakası 
mahkeme divanhanesine talik 
kılındığı tebliğ makamına kaim 
olmak iizere ilan olunur. 

2321 (1451) 

a Kanunuevveı 1~~& 

GÜNÜN 24 SAA TiNDE HASTA 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanınız 1 

Gripln : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

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

Grlpin : Nezle, grip ve ro
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
ORiPI N kaşelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz 

Kurumu 

1 
, l 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!msızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 ,.. 
Ila n 

T. C. Uyuşturucu maddeler inhisarı 
lzmir şubesinden: 

DOKUMA, TRiKOTAJ VE ÇORAP İMALATHANELERİ 
SAHİPLERİNE: 

Pamuk ipliğine ihtiyacı olanların doğrudan doğruya lstanbulda 
Dördüncü Vakıf hanındaki Uyuşturucu maddeler inhisarına mü· 
racaat ederek dile!derini kaydettirmeleri lüzumu ilan olunur. 

No. 9248 

6-8-10 (2317) 
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DAIMON 
Markalı bu fenerler ~~~:i~~ 

iki pillidir. 

Ayarlıdır. Şuleyi uza
tır, dağıtır ve toplar. 
iki yüz elli metre me
_feyi tamamen aydın

ıatır . Katiyen bozul
maz, kontak yapmaz. 

Yalnız Daimon mar
kalı olmasına, pil ve 
ampullerinin de Dai
mon marka olmasına 

dikkat ediniz. 

Çırpı ZTirai kredi koopek'atifinden: 
428 sayılı Çırpı köy Tarım kredi kooperatifi ambarında mevcud 

300,000 kilo pamuk kozağı 30,000 kiloluk on müıayede kaime· 
sine taksim suretile müzayede çıkarılmıştır. 

Talipler şartnameyi Çırpı köyde Kooperatifden Bayındırda 

Ziraat Bankasından öğrenebilirler. Mektupla istenildiği takdirde 

adreslerine gönderilir. Muvakkat teminat beher kaime için 202,5 
liradır. 

ihale 9-12·936 Çarşamba günü saat 14 de Çırpı köyde koope
ratif binasında icra kılınacaktır. Kooperatifimiz Arıkbaşı !tas• 
yonuna çok yakındadır. 

22-24-26-28-1-3-6-8-9 1291 (2237) 


