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1 "Antakya,, konferansı geri kaldı 
l lstanbul, 18 (Yeni Asır) - Dün 

Halkevinde "Antnkya,, mevzuu üze- J 

rinde bir konferans verilmesi mukar
rerdi. Bu konferans, gelecek pazar 
gününe talik edilmiştir. 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

.verdi 
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Seyahat serbestisil Taş 
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leri A bi esine Konseyin ?.u .. c~!sesinde 
neler goruşulecek 

Vergi tahsilah dolayısile k 
tahdit edilebilir mi ? aret e iler. ·-Ana yasamız vatandaşlar 

için seyahat serbestisini her 
türlü müdahalelerden uzak bu
lundurmaktadır. Bu hu~usta 
Cumhuriyet hükümetinin gös
terdiği hassasiyeti çok yakın· 

dan biliyoruz. Eskiden Türkiye 
dahilinde yapılan seyahatlarda 
yurddnşlar iskelelerde hüviyet 
varakalarını zabıtaya ibraz 

ederek adrP.slerini yazdırmağa 
mecbur tutuluyorlardı. Tren
lerde hüviyet varakası kontrolü 
vardı. Dahiliye vekaleti verdiği 
bir emirle bütün bu tahdidatı 
kaldırdı. 

Seyahat serbestisine hüviyet 
kontrolünü bile bir nevi mü
dahale sayda. Dahiliye Ve-

ldileHnin hu yerinde hareketinin 
memleket içinde uyandırdığı 

memnuniyeti ve onun güzel 
akislerini hala unutmu değiliz. 

Bu defa tee sürlerle haber 
alıyoruz ki dış ülkelere seya
hat etmek istiyenlere bir takım 
külfetler tahmil ediliyormuş. 

Pasaport talebinde bulunan• 
ların evrakı maliye tahsil şube
lerine gönderiliyor hatta tahak
kuk etmiş veya edecek vergi
lere karşılık oimak üzere banka 
teminat mektubu aranıyormuş. 

Bu vaziyeti ilk defa işittiği
miz zaman inanmak istemedik. 
Vergi tahsilatmı teshil maksa
diyle yapılan bu muameleyi 
seyahat serbistisine karşı bes~ 
lenen hassasiyetle tabantabana 
zıt bulduk. Tetkikat yaptık. 
Maalesef öğrendik ki doğru 
imiş. 

Hadisenin doğruluğuna kani 
bulunmalda beraber bala bu 
idari tedbirin bir suitefehbüm 
neticesi kurulmuş olduğuna 
inanımız vardır. 

Devlet tahsilatını yapmaktan 
aciz değildir. Elinde binbir va
sıta vardır. Böyle köşe başında 
bekler gibi vatandaşların bir 
gün seyahat lüzumu duyma
sını beklemeğe ve bu ve
sileden istifade ederek ala
cağını tahsile ihtiyacı yoktur. 
Vergi borcunu ödememek için 
bu yurddan firarı göze aldıra
cak da hiçbir Türk tasavvur 
edilemez. 

Nerede kaldı ki, kendilerin-
en teminat mektubu talep 

edilenler arasında namusile, 
şerefile tanınmış olanlar ve on 
binlerce lira gayrımenkul em
la~e mutasarrıf bulunanlar var
dır. 

Bu kabil insanlara karşı 
böyle bir taleple bulunmak 
herşeyden önce onların şere
fine, haysiyetine bir darbe 
indirmek olur. 

Cumhuriyet hükümeti her 

- Sonu 2 nci say/ada -
~ak..'k-.. C>cal~oğıu 

Aln1anya evve a iktısad", so ra da 
siyasi emaslarda bu unacak 

Paris, 18 (Ö.R) - "Paris • 
Midi,, şu haberi veriyor: Al· 
man ekonomi bakanı ve Re
ichbank direktörü Dr. Ştıhach· 
tın Pnris seyahatinden yine bah
sediliyor. Şimdiki haberlere 
göre bu seyahat . 30 Ilkka
nundan sonra yapılacaktır. 
Arada Führ~r Rayiştag mec· 
Jisinde bir nutuk vererek 
Fransa ve lngiltere hakkında 
emniyet verici sözler söyliye
cektir. 

Ce~al yaralandıktan sonra karakola 
giderek hadiseyi anlattı 

Evvelki akşnm gece yarısın
dan sonra Keçecilerde bir aile 
evinde bir hiç yüz.ünden bir ci
nayet olmuş 25 yaşıodn bir 
genç ekmek biçağıyle öldnrül
müştür. 

Cinayet hakkında aldığımız 
tafsilatı aşağıya yazıyoruz: 

Keçecilerde Rüstcmin aile 
evinde bir odndn dört nr~adaş 
birlikte yatıp kalkmakta ve 
hepsi de bekar bulunmaktadır· 
lar. Bunlar Raz.gratlı Hüseyin 

"Hamburger Fremdenblalt,, oğlu ŞZlbao, Milaslı Murat oğlu 
Fransa sefiri Poncet'nun Al- Ali, Mersinli Mehmet oğlu Hü· 
man siyaseti bakkın<la son gün- seyin ve Üsküplü Süleyman 
lerde hükfübctine malumat ver- oğlu Celal adında dört genç-
diğini yazarak ilave ediyor: tirler. 

Dr. Şalıt - Sonu br.şüıd $avJada - - Sonu 4 &nc/1 sahifede - Müddeiumumi Muavini 8. !<.üştü .............. M~;~~ii~i~i~·····h·i;·· .. ·y~;·~;;· ............................. t.ü";kk~·ş~· .. k·~fübii"'··;ç;id;······ ...... .. 

Demo rasi komünizmin C. hröyesi alan gençlere 
propagand~!~sıtası imiş nişanları verildi 
Centilmen anlaşması Alman - ltalyan Vali bir nutuk söyledi. Davetlilere 

dostluğuna halel veremez bir çay verildi 

Napoüdc mtıkez istasyon binost 
- Yazısı befflnel ~ahlfede -

1 üıkkuşu plfinöılerindcn biri tecrübe yapıyor 
- Yazısı dördUncU sahifede -

de • 
iZ 

Statükosu • • 
ıçın 

Cenevrede mahrem 
konuşmalar yapılacakmış 

Paris 18 (Ô.R) - Liyonda 
çıkan "Progre,, gazetesi millet-
ler cemiyeti konseyinin açılmak 
üzere ohm içtima devresi hak
kında şu iznhatı veriyor: mü
zakere edilecek mühim mese
leler vardır. Başta Sancak 
meselesi geliyor. Esastndan 
tetkik edilecektir. Geçen 
sene hararetli müznkerelere 
mevzu olan Daotzig davası 
takıp edilecektir. Cemiyet azası 
olmıyan Almanyayı ve ltalyayı 
alakadar eden ilk maddeler 
meselesine de ihzari olarak 
dokunulma ı muhtemeldir. Fa-
k.•! Cenevrcde toplanacak Ha
rıcıye nazırları arasmdaki hu
susi görüşmeler meclis içtima-
Jnnndan daha mllbim olacaktır. 
ispanya, Akdeniz istatükosu, 
Almanların müstemleke müd
deiyah hakkında mahrem ol
makla beraber mühim müzake
reler ceryan etmesi muhte
meldir. 
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Gazetemizde bu başlık al
tında memleketimizin tanın
mış ve seçkin bir mütefek-
kiri tarafından çok kıymetli 
fılcrnlar yazılacaktır. Hakiki 
hayattan alınan ve muasır 
telakkilere göre, muharriri
nin şahsına ait bir incelikle 
hnzırlannn bu ynzılnrın (Yeni 
Asır) okuyucuları tarnfından 
büyük bir alaka ile takip 
edileceğine şiiphemiz yoktur. 

K. Güneşer ize ilk fık
rasını yarın okutacakatır. 
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Seyahat serbestisiı 

- 1 
Vergi tahsilatı dolayısile 1 

tahdit edilebilir mi ? ı 
-B~tarafı 1 incı sahifede -

halde böyle bir vaziyete asla 
musameha ile bakamaz ve ce· 
Tar; veremez. Muhakkak olan 
cihet bu tedbirin bir anlaşma· 
mazlıktan doğduğudur vergi 
taluilib iti başka. Yurddaşla
rın aeyabatı işi başkadır. ikisi 
birbirine kanşdınlamaz. Hele 
Türk tabiiyetinde bulunanlardan 
tahakkuk etmemiş vergiler için 
teminat mektubu istemek ka· 
dar manasız bir iş olamaz. 

/_DANA 
Felaketzedelerine 
yardım .. 

Halkevi seçimi yapıldı 
Muhitin münevver şahsiyetleri muh

telif komitelerde vazife aldılar 
Tahakkuk etmiş veya etme· 

miş vergilerin tahsil yolları 

başkadır. Mevzuatımız bunlar 
hakkında yapılacak muamele· 
leri ayn ayn tasrih eylemiştir. 
Olsa olsa bu emir yabancılar 
için belki bir mana ifade ede· 
bilir. Bu yurdla alakaları arızi 
olan ve memleketi terketme 
hazırlıkları ve temayülleri gös
teren yabancılardan böyle bir 
teminat istemekte bir hak bu· 
lunabilir. 

Vali Fazlı Güleç, tlalkevi çalışmaları hakkında 
Adana seylapzedelerine yar• 

dım listesi hergün biraz daha 
kabarmaktadır. Dünkü teberrü· 
ler şunlardır: 

çok şayanı dikkat bir söylev verdi 

Çünkü bir daha dönmemesi 
ve devlet hakkını beraber alıp 
gitmesi ihtima!leri mevcut sa
yılabilir. Fakat bir Türk, dev• 
Jete yü:ı: bin lira da borçlu olsa, 
acz haline düşerek ödemek 
iktidarını da kaybetae, hatta 
hapsedilmek tehlükeıiyle kar· 
şılaşsa yine ana vatanı ter· 
keylemeği hayalinden geçire
mez. Onun bu topraklara ba
ğını vergi borcuyle ölçmeğe 

kalkışmak insanın tüylerini ür
pertir. Şimdiye kadar kaç 
vatandaş bu yurttan kaçmış ve 
Tergi borçlan tahsil edileme• 
miştir? 

Binaenaleyh verilmiş her• 
hangi bir emrin yanlış telakki· 
sinden tahaddüs eylemiş bu· 
lunduğuna kani bulunduğumuz 
bu vaziyete derhal son verile· 
ceğini şüphesiz sayıyoruz. 
:El:akkı C>cakoı!!;ıu. 

Zehirli gazlar 
Karşıyaka Kı:ı: muallim mek· 

tebinde memurlara " Zehirli 
gazlardan korunma tedbirleri,. 
hakkında dersler verilmeğe 

başlanmıştır. ilk ders dün ak
şam muallim mektebinde öğ· 
retmen bayan Resmiye tarafın
dan verilmiştir. 

Tashih 
Geçen günkü sayımızda Is· 

veç konsolosluğumuzdan alınan 
bir mektupta Alyoti firması 
tarafından Isveçe gönderilen 
üzümlerin bozuk çıktığı yazıl

mıştı. Üzümleri bozuk çıkan 
firma Alyoti firması değildir. 
Bu yanlışlığı tashih ederiz. 

Sırrı Güngör 
Şehrimiz Nafıa şirket ve 

müesseseleri komiserliğine ta· 
yin edildiğini yazdığımız Sırrı 
Güngör şehrimize gelerek yeni 
vıızifesine başlamıştır. Muvaffa· 
:Cıyetler dileriz. 

Yıldırım Kemal ilk okulu 
öğrencileri 2 lira 90 kuruş,Spor 
kurumunun tertip ettiği maç 
hasılatı safiyesi 47 lira, istiklal 
okulü öğrencileri 1 lira 85 ku· 
ruş, Buca birinci ilk okulu öğ· 
rencileri 8 lira, Karataş Musevi 
okulu öğrencileri 6 lira, Kar· 
şıyaka orta okulu öğrencileri 

12 lira 80 kuruş, Bay Mehmet 
Fevzi 5 lira, Tepeköy Vali ge· 
ner:ıl Kazım ilk okulu öğrenci· 
leri 7 lira 85 kuruş, Bölge 
San'at okulu işyar ve işçileri 

13 lira 25 kuruş, Ahmet San 
50 lira teberrü etmişlerdir. 

uda reisi 
On gündenberi Aydın ve 

Nazilli havalisinde bulunmakta 
olan şehrimiz Ticaret odası reisi 
Hakkı Balcıoğlu dün şehrimize 
dönmüştür. ----Üzüm sahşlan 

P:yasada mevcut üzüm stok· 
!arının mütemadiyen azalmakta 
olduğu memnuniyetle öğrenil· 
miştir. Alakadarlar halihazır 
üzüm fiatını gayet iyi bulmak
tadırlar. Piyasada incir stoku 
hiç kalmamış gibidir. Yalnız 
hurda vardır. Hurda incir üze· 
rine satışlar iyi devam ettiği 
için fiat 4,25 den beş kuruta 
çıkmıştır. -

Elektrik ücretleri 
Nafıa şirket ve müesseseleri 

komiserliği, yeni yapılacak olan 
altı aylık elektrik kilovat ücret 
tarifesinin tetkik ve tespitinde 
esas olmak için ticaret odasm• 
dan 936 son altı aylık hayat 
endeksini istemiştir. . 

Kültür meclisi 
Kültür inzibat m celisi dün 

öğleden sonra vali Fazlı Gü
leçin başkanlığında toplanmış 
ve muallimlere ait bazı karar· 
lar almıştır. ------2463 

Geceleri ve tatil gün !eri em· 
niyet müdürlüğüne vukubula
cak bilcümle müracaatların 

2463 telefon numarasına ya· 
kararlaştırılmıştır. 

• 

Halkevi hey'eti umumiyesi 
pazar günü saat 15 de topla· 
narak evin muhtelif kollarına 

üyelerin seçimi yapılmıştır. 
Toplantıyı Vali ve parti Laş• 

kanı Fazlı Güleçin şu hararetli 
nutkile açılmıştır. 

Çok sayın arkadaşlarım; 
Evvela Halkevini kendei 

hususi nizamından kuvvet ala· 
rak lzmirin kendi sinesinde, 
onun kültürel bünyesine ya· 
kışacak şekle sokmak için 
vaki davete icabetinizden do· 
layı hepinize saygı ile teşek· 
kür ederim. 

Arkadaşlar; Halkevlerinin 
kurulması hepimizin bildiği gibi 
vatandaşlan ıınıflaşmektan kur· 
tarıp kütleleşmek, vatanımızın 
refahını temin etmek, bünyesini 
takviye için ba,içteki mesleği· 
miz ne olursa olsun müşterek 
çab altında müşterek gayeye 
doğru yürüme hızını alabilmek 
ve kendi sahalarımızda o hızın 
ilhamı altında çalışmak gaye· 
sine müstenittir. 

Tetkikatıma göre bugüne 
kadar Halkevi bazı gayretli 
arkada9ların yüksek himmet
leriyle çok faideli çalışmalar 

yapmıs ve örnek olacak işler 
başarmışsa da kitleden layık 
olduğu müzahereti bulama
mışbr .• 

Yüksek bilgi, kudret ve ala• 
kalariyle bu müzaheretsizlik 
botluğunu dolduran arkadaş· 

lara • hepinizin de bana iştirak 
ettiğinizden ümitvar olarak • 
teşekkürü bir vecibe addede· 
rim. Bu arkadaşlar uhdelerine 
isabet eden işleri çok büyük 
ihata, vukuf ve kudretle ba· 
9armışlar, lıı:mir halkevinde de 
bize layık varlık ışıkları par
latmışlardır. Ben her şeyden 
evvel bayatta samimi olmak 
isterim. Bu samimiyete gü· 
venerek ve sizin bass ıs gönül· 
lerinizi incitmemiye dikkat ede· 
rek ve mazur göreceğinize kani 
olarak lzmirde bu sahad:ı daha 
büyük faaliyet kaydetmek ve 
yalnız faal komitelerin çalış· 

masma münhasır kalan işlerin 
bu muhit için kafi olmadığını, 

kütlenin de işlerle yakından 
alakas: icabettiğini arzetmek 
isterim. Yine bu samimi duy· 

1 

gularımclan kuvvet alarak he· 
pinizle basbihal etmek, Hal· 
kevinin vaziyetini tamamile 
nizami şekle sokmak, bundan 
sonraki çıılışmamızı programla· 
mak için buraya toplanmış bu· 
lunuyoruz. Bu davete candan 
alaka gösterdiniz. Bu icabet 
bize kuvvet vericidir. 

Ben şu dakikadan itibaren 
ümitle mahmul bulunuyorum. 

Arkadaşlarım; 

Ben hayattaki mesleğimin 

tesiri altında işleri kaideye uy
durmaktan zevk alırım. Çünkü 
kaidelere uyarak hareket eden· 
ler daha önceden kendilerini 
mürakabe etmekle mükellef 
olanlara takip edecekleri hattı 
hareketi arzetmiş olurlar. Sıra· 
sına göre çok kıymetli olan şahsi 
insiyatiflere müstenit hareketler 
kaidelerin hükümran olması 
icap eden sahalarda bir karan· 
lık yol manzarası irae ettiğin· 
den mergup olamaz. Onun 
içindir ki nizami hareketlerin 
daha faydalı olduğunda ısrar 
ediyorum. 

Halkevinin vaziyetini teşrih 
etmek, elimizdeki nizamnameye 
uydurmak, sizlerle faal komite· 
ler arasında iş birliği te
min etmek lazım olduğunu te
yit ederken burada hepinizin 
bunu kabul edeceğinizden emin 
bulunyorum , Burada birkaç 
arkad<1ş da benden sonra söz 
söyliyecekler, her kol kendi
lerine ait içtima yerlerinde 
toplanacak, çalışacak arkadaş· 
!arı seçecektir. Arkadaşların 
herbiri hangi şube ve kolda 
çalışmak isterlerse o kollara 
ayrılarak faal komitelerini se· 
çeceklerdir. Yalnız seçmek 
ile iktifa edilmemek, on 
beş yirmi günde, biç ol· 
mazsa ayda bir umumi içtima 
günleri de tayin edilmesini 
sizlere tavsiye ve rica etmek 
isterim. Tabir mahsusiyle eli
miz kanda da olsa burada iç· 
tima edeceğiz. F .lal arkadaş· 
!arın mesaııerini ölçerek yeni 
direktifler vereceğiz, onlara 
müzaheret edeceğiz. Fikir· 
!eriniz bu komitelerdeki ar· 
kadaşlarınız için direktif ola· 
cağı gibi bu kararların bey· 
eti umumiyesi, parti namına bu· 

KARY()KAYI bırakan filim gölgede • 
eşsız 

~~~~~~~~~~~~~~-111m~~~--~~~~~~~~~~-

T am manası ile bir harika filmi olup kalpleri teshir edecektir. 
O nu iki meşhur iki sevimli yıldız FRED ASTAIR ile GINGER ROGERS yarattılar. 
P arlak revü sahneleri ile süslenen bu filmde kahkahalı bir aşk hikayesi de vardır. 
H ayatta ender tesadüf edilir güzellikler hep bu filimde toplanmıştır. 
A yni zamanda fevkalade bir musikiye malik olan bu eşsiz eser 
T AYYARE SiNEMASl'nın bu haftaki programını süslemektedir. 

TAYYARE Sinemasına Koşunuz 
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AYRICA : Paramunt "Dünya haberleri., Miki "canlı karikatürler" 

SEANS SAATLERi 

3,15 . 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve pazar günleı i 

rekorları 

Adem nğlu, adelesıvte ve katasirle 
kırmağa muvaffak olduğu rekorlar
da11 gurur duymaktadır· Bununla 
beraber insaulan11 kazandıkları 11·

koılardan hiç biri tabıatuı kırdığı 

rekor/aıla boy ölçemez. En hızlı gi
de11 tayJ•tVeler bile dakikada 23 kilo
metre katedm bır sineği11 tekoı una 
daha çok yıllar erişilmez bır ıeknr 

olarak bakacaklardır. /lavada dur
mak bakımında11 mukdvemet rckorn 
kutbun tllarlıla,ındadır. 81111/at $L· 

nıaldetı cenuba ve cenuptan şimale 
devrifilem seyalıatı yapaılar. Ameri· 
kada Lemwk parkırıdaki ı·alışi ördek
luden biri atla11tiği geçerek Avrupaya 
yüzeuk gelebilmiştir. Htcbir J'Üziicü 
bövle nwazzam bır rkom lıatmna 

getiremez. 
J(afa itibaıiyle rekor da insanlar

da değildtr, Bir örümceğill ağla11n

daki ipliklır müsavi diJ•ametr itiba
riyle 900 kiloluk bir sıklete ta/ıaınınül 
ettiği halde en eyi çelıkfen yapılaıı 
piyano telleri ancak 300 kiloluk bir 
sıklete dayanabilir. 

Uzun ömür rekoru da insanla11n 
değıldır, Meksikada mevcut bir ser
vüıin yaşı {ilimler tarafından 7000 
yıl olarak tesbit edilmiştir, 

24 ya,ında 1s çocuk 
babası 

Cenubi Afrikada Ladysmith 
adında yerli bir zenci V.!rgi 
borcunu ödemediğinden dolayı 
vergi dairesine davet edilince 
şunları söylemiştir: 

- 24 yaşındayım. 15 çocu
ğum var .. Karım altı defa ikiz 
ve bir defa üçüz doğurmuştur. 
Bu alayla çocuğu geçindirmek· 
ten aciz olduğuoı bir zamanda 
vergi borcumu nasıl ödiyece· 
ğiıui bilmiyorum. 

Kom:syon reisi Zenciyi yal
nız iki sene müddetle vergi 
ödemekten istisna etmiştir. 

Doğrusu büyük sebavet. 
Dllslz aktörler 

Sesli sinemanın büyük te•ak· 
kiler elde ettiği bir devirde 
dilsiz aktörlerde ne olabilir? 
Bununla beraber her filmin 
dilsiz aktörleri vardır. Bir sine· 
ast herhangi bir filimde bir 
kapının en az seksen defa açılıp 
kapandığını, bir telefon makine· 
sinin zili ne ateşli aşk sahneleri· 
ni yarıda bırakarak heyecanlar 
merakı arttırmakta büyük rol 
gördüğünü, yıldızların sık sık 
kullandıkları sigaranın her fil· 
min cereyanı üzerinde ayrıca 
bir kıymet taşıdığını iddia edi
yor ve bütün bu eşyaya dilsiz 
aktörler adım veriyor. 

Ecnebi 
Muhabirlere ko· 
;ayl!k gösterilecek 

Yurdumuzda mt•b.telif ecnebi 
gazetelere mensup kırk sekiz 
muhabir vardır. Bu muhabirler 
Dahiliye vekaletine müracaat 
ederek daire ve müesseseler 
tarafından çıkarılıp yurdumuzu 
muhtelif bakımlardan tanıtan 
ve yaptığımız işleri tesbit eden 
bülten, broşür ve mecmualar· 
dan istemişlerdir. 

Muhab!rler bu neşriyatın ha· 
zılarım kendi dillerine çevirte· 
cek imkan ve vesaite malik· 
tirler. 

Dahiliye vekaleti şehrimiz 
Ticaret odası tarafından bun· 
dan sonra neşrolunacak bülten 
broşür ve mc=mualardan bu 
zevata verilmek üzere kafi 
mikdarda gönderilmesini iste· 
miştir. 

Mal istiyorlar 
Danimarkadan bir firma 

Türkofise müracaat ederek 
ayakkabı astarı olarak kulla· 
oılacak koyun derisi ile tabak· 
lanmış gösele ithal etmek iste· 

Son zamanlarda Romanya 
kra 'ı Karolun bir eserinden ik· 
tibas edilerek yapılan "Viofon 
D'lngres., filmi ikmal edilmiş· 
tir. Bu filmin senaryosu çolı 
beğenilmiştir. Romanya kralı 
boş zamanlarında eser yazaO 
biricik kral değildir. Holanda 
kraliçesi Wilhelmine mükemmel 
bir ressamdır. Bin bir gece ma· 
salları eserinin son abı ""' 
çok resimler kraliçenindir. Eslıİ 
ispanya kraliçesi kuşlar ve çi· 
çeklerin resimlerini yapmakta~ 
hoşlanır. Belçika ana kraliçesı 
Elizabet bir virtüozdur. Itafyıı 
kraliçesi Helen hem ressalllı 

hem şairdir. Kral Emanuele 
gelince krallığının en meşhur 
bir meskükat mütehassısıdır. 
13!5 sene sonra dUny• 

bltecekmı, .. 
Bir logili:ı: alimi Mr. BroWO 

arzımızın ekilmiş ve ekilmemit 
kısımlarının azami istihsal kud· 
retini hesap ederek dünyaıoı· 

zın beş milyardan fazla insaP1 

besliyemiyeceğini yazıyor. A"!' 
ni alimin yaptığı başka bir he: 
saba göre 135 sene sonra yaoı 
2072 senesinde arzımızın nüfıl' 
su beş milyarı geçecektir. Şd 
takdirde insanların açlıktan ol· 
meleri lazımgelecektir. Bro\111 

bu 135 sene içinde insan oii'. 
fusunun böyle iki buçuk misfİ01 

bulmasına mani olacak büyiilı 
harplar, salgınlar veya yer sat• 
sıntıları vuku bulacağını dl 
tahmin etmiş değildir. 

1 Şu halde en büyük felake 
asıl 2072 senesinden sonıa b•f' 
gösterecektir. •I ... ' 

·:···································· . 
~ Fikir kırıntıları : j 
~ Hürriyet i " .. Hürriyet, kaprisleriyle se ! 

kedilen bir müstebiddir. i 
( /osıplı jo•ıbcrf 1 f i 

Görgüsü ve zevki in!.iŞ3 l 
··ııe • etmiyen modayı körü körıl ı 

takip eder. l 
iddiası fazla olan mubaı:· l 

• oe' 
galandırır. Zevk sahibi j 
onunla uyuşmasını bilir. ) l 

( A/Jel Dııfrrs11rs j 
~·. 

insan mesud olduğu \. j 
man bunun aksinden kor

11
, 

malıdır. Zira saadetten da 
tehdit edici birşey oiaıo8~' 

( Roıısseats ,,1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



F ratelli Sperco \ 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SiS SATURNUS vapuru el

yevm limanımızda olup 16 1-
937 taribine.kadar Amıterdam 
Rotterdam ve Hamburg için 
yllk alacaklar. 

SiS TIBERIUS vapura 14-
1-937 ye doğru beklenmekte 
olup yükünü tabliyeden sonra 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg limanlarına yiik ala
caktır. 

SiS UL YSSES vapuru 22-
1-937 tarihine doğru beklen-
mekte e»lup yükünii tahliyeden 
aonra Burgas V ama Ye Kls
teoce için yOk alacaktlr. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

MiS ERLAND mot6rl 21 
ikinci klnunda beklenmekte 
olup yükünil tahliyeden ıonra 
Rotterdam, Hambuf, GdJDia 
ve lskandinavya limanlanna 
ylk kabul edecektır. 

Zegluga Polska kumpanyası 
Sis LEHiSTAN vapuru 16-

1-937 tarihine doğru Anven, 
Dantzig ve Gdynia limanlan 

için ytik alacakbr. 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
Sis ALBA jULIA vapuru 

elyevm limanımızda olup 18· 
1-937 1e kadar Pire - Malta • 
Marailya limanlara için yük ve 

yolcu kabul eder. 
SUCEA VA vapura 27 ikinci 

kinunda Pire·Malta ve MarsiJ
ya limanlara için ynk alacaktır. 

v. 
W. F. it Van l)er 

Zee & f' .. o. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANOROS vapuru 20 son 

klnunda beklenilmektedir. 23 
10n kinuna kadar Rotterdam, 
Hamburg •e Breme" için yük 
kabul eder. 

MANISSA vapuru 3 pbatta 
gelecektir. 6 ıubatla kadar 
Rotterdam, Hambatg ve Bre· 
men içın vük kabul edecektir. ••D•• • Ameracan Export Lıneı 
Tbe Esport Steamıbip Corpo

r ation • Nevyork 
EXMOOR vapuru 21 ikinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. . . . 

EXMINISTER vapuru ıkıncı 
kanun 90naoda beklenilmek
tedir. Nevyork için ytkliye
cektir. 

EXILONA vapuru 3 şubatta 
beklenilmektedır. Nevyork için 
ylik :abul eder. ..... -
Ameriaın E:Jlport Lines • Tbe 
Export Steamsbip Corporation 

Pireden 1ıktarmah 
EXCAMBION vapuru 15 ikinci 
kanunda Pireden Bollan Ye 
Nevyorka hareket edecektir. 
EXCHORDA vapuru 29 ikinci 
kanunda Pireden Boıton ve 
N evyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapar 12 şu· 
batta Pıreden Baston ve Nev
yorb hareket edecektir. 

Seyahat mllddeti : 
Pire • Boıton 16 tr6n 
Rire - Nevyork 18 g&n 

•• Clill •• 
Johmtoa W arren LineD Ltcl. 

Liverpool 
JESllORE vapuru 7 ıabatta 

beklenilmektedir. Liverpul ve 
Anversten yiik getirecek ve 
Burgaı, V arna ve K6stent·e 
(imanlan için yllk alacakhr. 
Cie~Danube 

Maritime Budapeşte 
DUNA vapuru ıubat orta• 

sında beklenilmektedir.Bel«rad, 
Noftlat, S.dapeıte. Bratislava 
Viyana ve Lin1: için ylk ala
cakbr. 

•t-l>l ·-

Yolcu ve y,llk kabul eder. 
Daha Fazla tafsilAt icia ikiaci 

kordonda Tahmil ve Tabliye 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

mnracaat edilme1i rica ohmar. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 

ribleriadeki deiifildild-de• 
aceata ae...ıiyet kaba! elllu. 

Armement H. Scbuldt - Hamhurg 

Telefon: 4142-4221-2'65 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numar~ya 
nakletmiştir. Hastalarıoı mus: 
takil olarak kabul ve tedavı 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

TROYBURG vapuru otuz 
ikinci klnunda beldeni1or. 
Rotterdam, Hamhur~ Ye Bre• 
men içia ylk kabul eder. 

GLMECKSBURG vapana 8 
ıabatta heklenilmektedir. Rot• 
terdam, Hamburg ve Bremea 
için ,ak kabal eder. 

MARITZA vapura 28 ıuba· 
ta dotr• beknilmekteclir. Rot• 
terclam, Hamburı ve Bremea 
için ylik alacakbr. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bllkret 

DUROSTOR vaparu 21 ikia· 
ci klauada Klateace için ylk 
kabol eder. 

Vapurlano İlimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
l: aklnnda hiç bir taabbOde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

F abr1katörlerin, fenni surette ma
kine kullananların ve değirmen

cilerin nazarı dikkatine 
On milimetreden 100 milimetreye kadar muh
telif eb'ad ve kalınlıkta bilyalanmız gelmiştir. 
Adre• : NAZiF PAK ve HAKKI ERDO&AN O&LU 

MUHTELiF MARKA OTOMOBiL PARÇALARI SATIŞ YERi 
lzmir : Yeni Kavaflar çarfıll sayı 39 

t-13 (81) H S 

iki tehlike işareti: Nezle ve baş ağrısı 

Sotak aJgıniajınm bu ılk aiAmetlerini ORIPIN de bertaraf 
etmezseniz birçok ağır hastalıklara tutalmak tehlikesi baı gls
tt-rmiı demektir. ORIPIN Biltün ajrı, ıızı ve sancdarı derhal 
dia~rir, gripe,. romatizmaya, dit, siDir, adale, bel aj'nlarile kı
nkhga karşı bılhassa lllGessirdir. 

• 
ı arayınız. GRiPiN 

1936-1937 
Taze bir asliti 

ekiıtra ekiıtra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yllk 
sek, içmesi hafif 
bir terbeUir. 

Hilil 
Ee.aae8i bayata 
~bir yere Yer• 
mİf delildir. 

Kendi sat 
maktadır 

• • 
senesının 

RADYOLiN 

Yaşamak için ditli, hattı hem güzel hem ıailam dieli 
olmak lizımdır. Gllnde iki defa diılerinizi RADYOLIN'le 

fırçalaymız. Ma•affaluyet kat'idir. 

Devlet demiryollarından : 
Aşağıdaki gayri menkuUer 26·1·.937 Salı günll saat 15 de 

lzmir Alsancak 8 inci işletme ko!°ısyonunda ve açık artırma 
suretile üçer sene için ayn ayn kıraya verileceklerdir. lsteklile· 
rin gayri menkuller bızasıada ~azalan muhammen bedel mikta
nnm yllzde yedi buçuğu nisbetınde muvakkat teminat vermeleri 
ve iıe girmiye minii kanani bir baUeri olmadığına dair beyan
aameler ve ar•nal•n vesikalarla muayyen vakitte komııyona 
milracaat etmeleri Jizımd1r. Şartnameler Selçuk, Develiköy is
tasyon yazıhanelerinden ve k09isyondan parasız alınır. 

1 - De•eJikl1 istuyon binası içinde bulunan kahvehane ve 
yanındaki ev muhammen bedel 105 lirad1r. 

2 - Selçuk istasyonu pJAtformu Ozerinde bulanan 16 A. ha· 
rita No.lu bir dilkkin mahammea kira bedeli 100 liradır. 

109 (62) 

OPTi .. l 
MUS 
Fenerleri 

Geldi 
Acenlası 

Hüsnü 
idem en 

ikinci 
Kordon 

55/3 

IZMIR 
1-10 (84) 

Göz Hetimi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara:23 
Telefon : 3434 

(229) 

Olivier Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
iRiNCi KORDON REES 

BTNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 
Lon~ra battı 

AD jUT ANT •apuna 22 ikin
ci klnunda gelip Londra için 
yllk alacaklar. 

LESBIAN vapuru ikinci ka
nun iptidasında Londra ve 
H•llden g~lip yük çıkar1p ayni 
zamanda Londra ve Hnll için 
yük alacaktır. 

GRODNO vapuru 15 ikinci 
kinunda Londra, Hail ve An
•ersten gelip y&k çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool hattı 
EGYPTIAN vapuru 26 bi

rine; kinunda Liverpool ve 
Svanıeadan gelip ylk çıkara· 
cakhr. 

ALGERIAN vapuru on ikinc: 
klnunda gelip Liverpool ve 
Svanseadan yük çıkaracaktır. 

Deutsche Levante-Linie 
ANGORA vapuru limanı· 

mızda olup yüklerini çıkarmak· 
tadır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlar1n isimleri ve navlun üc
retJerinin değiıikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Türk Kardif Kömürü 
Zonpldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Mllracaat yeri: Keıtane pazarında Bardakçılar sok•k 
No. ıo - ta J. Parplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen k&mOr vardır. 
(2299) 

Ferit Kuvvet Şurubu 
KUVVET KUDRET JŞT AH 

Gençlik verir. 
Verem, romatizma, ade
mi iktidan tedavi eder. 
emulsiz devadır. 

• 

Büyük şişesi 

60 
Kuruştur 

• M. Depo S. Ferit Şifa eczanesı 
Hlildlmet sıra11 

HüSEYIN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağl~rınm en bahsidir. Şerbet 'ibi 

içilir. iki defa süzUlmüttilr. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

BlyOk Salebçioğlu bana lcarıısında 

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

Ziraat Vekaletinden: 
Villyete b•ğlı Erenkiiy fidanlığında yetiıtirilen atılı köklir 

Amerika aıma fidanlarınm beheri bet kurut ve aıısız kikleria 
beheri on paradan ve lıtanbul Ziraat mektebi ve Manisa Ame• 
rika asma fidanlannda yelittirilcn ••ısız köklll Amerika asma. 
fidanlarıam beheri onar puadan fidanlıklarda aatılmaktaclar. 
lateklilerin doirudaa dojruya adı geçen müessese mildilrltlk· 
Jerine mllracaatleri ilin ol1111ur. 17-19 148 (87} 
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Yeni bir ltalyan - Alman. talebinden endişe ediliyor 

lspanyol 
Fransa 

Paris 18 (A.A) - Başhyan 
hafta zarfında ispanyaya ademi 
müdahale işinde kat'i bir ka· 
rar ittihaz edileceği ümit edil
mektedir. Filvaki ademi müda
hale komitesindeki ltalyan ve 
Alman mümessilleri eksperler 
tarafından tanzim edilen kont
Ml planı hakkında hükümetle
rinin ne düşündüğünü bu hafta 
zarfında bildireceklerdir. 

Bazı gazeteler gerçi yeni 
Italyan müfrezelerinin ispan
yaya gitmek üzere geçende 
Napoliden Cadikse hareket et· 
tiğini yazmışlardı. Fakat n ikbin 
olanlar bu müfre1enin Roma 
hükümetinin gönülJü ıevkini 
resmen menetmesinden evvel 
yola çıkmı~ olduğunu söylemek· 
tedirler. 

B. Edenin Sala günü Cenev
reye gitmeden evvel avam ka
marasında lspanyol harbının 
beynelmilel akisleri hakkında 
pek mühim beyanatta buluna· 
cağı söylenmektedir. 

Siyasi müşahidler bilhassa 
lspanyol bankasının memaHki 
ecnebiyedeki altın larına am· 
hargo konması hakkındaki Ital
yan-Alman talebinden end işe 

etmektedirler. Bu meselede ne 
Fransanm, ne lngilterenin ve 
ne de Sovyc tler birJiğin in Al
manya ve Italyaya müzaheret 
etmiyecekleri kuvvetle tahmin 
edildiği için eğer Almanya ile 
ltalya ambargo meselesinde 
ısrar edecek o!urlarsa Londra 
komitesinde neticesi vahim ola
bilece!.: hadiseler vulcua· gel
mesi ihtimali vardır. 

ROMA VE BERLl NIN SON 
CEVAPLARI BEKLENiYOR 

Roma, 19 (Ö.R) - L izbon· 
dan sonra, Moskova ve Paris 
hükümetleri de Londraya ce
vaplarım bildirmişlerdir. Bu 
cevapların lngiliz siyasi maha
filinde ilk husule getirdiği te
sir gayri müsaittir. Moskova 
ve Parisin notaları esas itiba· 
rile lngiliz notasındaki fikirlere 
uygun isede bile bile bazı 
noktaları şüpheli bıraktıkları 
kaydedilmektedir. " Morning 
Post" kanaata tercüman ola
rak Sovyet notasının müsait 
olmakla beraber kati olmadı
ğını yazıyor. Diğer taraftan 
Moskova son Kanun ayının 
ikinci yansında Londra komi
tesinin kabule şayan görmediği 
bazı mülahazaları tekrar ele 
almaktadır ki bunların şimdi 
daha fazla ka bule değerli ol
duğu sanılmamaktadır. Roma 
ve Berlinin ct.:vapları sabırsız
lıkla beklenmektedir. 

FRANSIZ MEKTUBU 
Paris 18 (Ö.R)- 10 son ka

nun tarihli lngiliz notasına ce· 
vap olarak 13 son kanunda 
Fransa hariciye nazırı tarafın
dan lngiltere sefirine gönderi
len mektubun metni neşredil
miştir. Bu metin şöyledir: 

10 son ki.inun tarihli mektu
bunuzla ispanyaya P.cnebi .2Ö· 

ihtima i ardır 
bankasının hariçteki altınlarına ambargo 

ve 
1 

Sovyetlerin cevabi notalarının metni neşredilmiştir 

Hti/er /-rOJlsız se/b i ile g-örüşüyor Mussolini Oöring- şeref ine bir ziya/ette nutuk söylüyor 

nüllüler akınını durdurmak üze- kında mutabıktır. Fakat yapılan Tabiidir ki, yakın tarihte lüzum olacağından Sovyet hü· 
re hüküroetlerce alınacak ted· tecrübeden sonra bellidir ki müessir bir kontrol teşkilatı kümeti anlaşmaya iştirak ede· 
birleri bildirdiniz. 24 ilk kanun böyle bir kontrol sisteminin kurulması hakkındaki anlaşma cek devletlerin ıimdiden lspan-
tarihli logiliz-Fransız notasına olmamaJı alınacak tedbirleri göuüllü ve askeri müfrezeler yadaki memurlarına gönüllü 
gelen cevaplarda ispanyaya hükümsüz bırakacaktır. Bu se- sevkiyabna da şamil olmalıdır. muvasalatlarmı takip etmek ve 
gönüllü ve askeri kıtaların beple, gönüllü yasağının tatbi- Fakat bu kontrol planına, hatta elde edecekleri malumah, umu· 
girmesini men ıçın umumi kinden itibaren makul bir müh- yalnız harp malzemesine ait mun ıtliına arzedilmek üzere, 
bir arzu mevcut ol- ~~ ........ .......,....,.,..... ................ '""'"~,,......""""",..,,..... .. ""!"~-_,,_........,_~=,,.....,=~~~il"""""'~~....,,.,.........,=""' hemen bildirmek 

fizere talimat verme• 
Ierini muvafık g6-

duğunn göz önünde 
tutarak lngiliz hü
kümeti tam bir kon
trol sisteminin tesi· 

sini beklemeden her 
hükıimetin kendi 
topraklarında bu 
maksatla tedbir a l
masını teklif etmek

tedir. Dolayisiyle 
müdahale mesele
sinin bu safhası üze· 
rinde bir an evvel 
beynelmileli bir an· 

laşma tahakkukunu 
görmek arzusunu 
teyiden lngiliz hü
kfııneti lngiJizlerin 
ispanyada iki taraf· 
dan birine asker 
olmalarım veya in· 
gilterede gönül -
Jü kaydını men 
eden bir kanunu şimdiden tat
bik mevkiine koymuş ve yap
dığı tekliflere müsait cevab ve
rildiği taktirde kabul edilecek 
yasak kararlarının hepsi birlik· 
de tatbik edilmeğe başlayaca
ğı tarihi Londra ademi müda
hale komitesinin tespit etme
sini teklif etmiştir. 

Bu tekliflerde bulunurken 
lngiliz hükümeti, ispanyada 
şimdiki vaziyetin devamına 

karşı kendisinden daha az kay
gılı olmıyan Fransanın buna 
müzaheret edeceğinden fÜphe 
~demezdi ve esasen Fransamn 

Stalin Juka tarajtaıları aıasında 
Jet zarfında umumun rizasile kısmı için bile, lspanyol asi-
müessir bir kontrol tesisi im- )erinin milmessilleri rızalarını 
kansız görülürse ,Cumhuriyet b~dir~edi~lerinden Sovyet h~-
tedbirleri ya alınmış tedbirleri kumetı asılerle anlaşmak lu-
ilga için, yahut ta bu güçlük- zumu .olmakıını:ın tatbik edile-
lere rağmen kontrol imkanını cek bır kontrol lüzumu (lzerin· 

de ısrar etmiştir 
verecek beynelmilel bir işbir- Sovy t hilk" • t• b k t-
ı· w • • .. k" k 1 k · · h e ume ı u on 
ıgını mum un ı ma ıçın a- rolu, alakalı devletlerin deniz 

reket serbestisini geri alacak· kuvvetlerince müştereken ah-
tır. nacak tedbirler ıeklinde tasav-

RUSY ANIN CEVABI 
Ö 

var etmektedir. Böyle bir kont-
Moskova, 18 ( .R) - Tass rol şeklinin tahakkuku için biç 

ajansı lngiliz notasına cevap olmazsa on günlük bir müddete 

, 

rür. 
Netice olarak şu· 

nu kayde lüzum his
sediyorum ki Sov· 
yet hükümetinin 
fikrince Londra 
ademi müdahale ko
mitesinde temsil edi
len de;letlerden yal-
nız bir tarafın gö· 
nilllüler hakkında 
yasak tedbiri alma
ları ve diğer tara· 
fın iıe her taahhüt· 
ten uzak olunarak 
müfrezeler gönder· 
meğe devam eyle
mesi, arzu edilen ne
ticeye varmak im· 
kanını vermiyeceği 
gibi fazla olarak 
asiler lehinde bir 

müdahale teklini alacaktır. Bu 
gibi ferdi tedbirlerin ileride 
ademi müdahalenin kontrolü 

için beynelmilel it birliğini güç· 
leştirmesinden korkulabilir. Asi· 

lerin timdiye kadar herhangi 
bir kontrol ıeldine rizalarını 

bildirmediklerini ve onlan hi
maye eden hl\kümetlerin de 
herhangi bir kontrol ıekline ve 
gönüllülerio aevkiyahnı kes• 
meğe prensip itibariyle bile 
sarih bir cevap vermediklerini 

göz önünde tutarak Sovyet htı
kümeti şimdilik gönüllü müfre
zeleri göndermiş olmamasına 
rağmen - bir tarafla bir taahhüt 
tedbirini muvafık görmemekte• 
dir. 

Roma 18 (A.A) - Italyaa 
matbuatı Fransız meclisinde 
kabul edilen gönüllü kanununa 
şiddetle tenkit ve kanunun bil· 
hassa ispanyada bir müdafaa 
lehinde propagandanın deva• 
mana müsait olduğunu ve ha· 
len ispanyada bulunan gönül• 
Jülerin geri dönmesini istihdaf 
etmediğini kaydetmektedirler. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 17 (A.A) - A lman 

matbuatı Fransız meclisi tara• 
fından kabul edilen göoüllO 
kanunu altında baıka bir fikir 
gizli bulunan ıarta muallak bir 
kanun olarak göstermektedir. 

Angrift gazetesi Fransanıll 
lspanyol Fasını işgal bazırlak· 
ları hakkında bazı haberler 
istinsah ediyor. 

Hamburg Gremden Blatt ga• 
zetesi diyor ki: 

Hiçbir emrivaki ihdas etmi• 
yen yeni kanun Fransız mec• 
!isinde müzakeresinden sonra 
son müdahale dakikasının gel
diğini zannetmek yanlıştır. 

Korespondas Diplomatik ga" 
zetesi yazıyor: 

Almanya Fransız kararını 
samimi bir memnuniyetle kar• 
ıılamakta, fakat biraz daha 
evvel davranılmamış olmasın" 
dan dolayı müteessif buluo· 
maktadır. 

. ·-·· ···-· Belçika notası 
Brüksel, 18 (Ô.R) - Belçika 

bükümeti Belçika faşistleri rei• 
sinin ltalyadaki faaliyetinde• 
şikayet eden yeni bir nota)'I 
Roma htikümetine tevdi etmir 
tir. 

Clano Londraya gldacellf 
Roma. 17 ( A. A ) - Kont 

Ciano'nun yakında Londray• 
ve Amerika birleşik devletir 
rine gideceği hakkındaki ha-
berler burad& salahiyettar ID•" 
hafilce yalanlanmaktadır. 
Cthan Harbı Mecmua•• 

Viyana 18 (A.A) - Çeko•• 
lovakyada çıkan "Cihan Harba,, 
ismindeki resimli mecmuaoıll 
bir sene için Avusturyaya gir. 
meıi yasak edilmişdir. 

buna muvafakatı derhal In
giltere hariciye nazırına şifahi 
olarak bildirildi. Şimdi şunu da 
bildirmekle mübahiyim ki cum
huriyet hükümeti lspanya'ya 
gönüllü hareketini men için 
tedbir almak imkanını verecek 
olan salahiyeti meclisten istemiye 
karar vermiştir. Diğer hükü
met1er aynı mahiyette tedbir-

olarak 16 son kanun tarihinde 
Litvinof tarafından lngiliz sefi· . 
rine gönderilen notayı neşret

mektedir. Bu nota iptida şu iki 
vesikayı hatırlatmaktadır : 

1 - Londra ademi müdahale 
komitesi Sovyet mahafili tara· 
fından 4 ilk kanun 936 tari· 
hinde komite reisine gönderilen 
ve ispanyaya harp malzemesi 
gönderilmemesi hakkındaki ta
ahhütlerin gönüllü sevkiyatma 
da teşmilini teklif eden mektup. 

Hakkı Türegün ve Şsı~ ' 

. Jeri kabul eder etmez Fransa 
hemen tatbike hazır buluna
caktır. Fransa hükümeti bu 
tedbirlerin harp malzemesi sev
kıyatı için tam bir kontrol sis
temini beklemeden tatbiki hak-

2 - Alakadar devletler ara• 
sında harp malzemesi gönde
rilmesini meoiçin bir anlaşma 
akdine Sovyet birliğinin mu
vafakatini teyit eden 24 ilkka· 
nun tarihli mubbra. 

IZMIR MINT AKASI 

RESMİ FORD BAYİİ 
Muhterem Ford mu,ıerllerıne : 

937 Modeli• .. Otomobil ve kamyo~larını ~rmek üzere meşherimizi 
şerefleodırmelerını reca eder. 

Birinci Kordon : Cumhuriyet meydanı Akdeniz apartmanı Telefon : 3892 
Hakiki Ford parça ve aksesuvarlarını bayiliğimizden hakiki 

fiatlerine temin edebilirsiniz. 



Boş saylavtıklara 
Peru namzetleri •eçUd 

Ankara, 18 (A.A) - Boş 

olan viJAyetler saylavhkları 
için Pazar glnü yapalan se· 
çimde C. H. partisi namzet• 
leri Atıf Bayındır, lstanbul 
saylavbğına, lbrahim Dilası, 

Kocaeli saylavlağına, mtite" 
kait binbaıı Mehmet Ali 
Kurtoilu Siirt sayJaviığma 
ittifakla seçilmişlerdir. 

Suriye 
Aleyhine memnu
niyetsizlik vardır 

Ankara 17 (A.A) - Gaze· 
teler Hatay hakkında fU ha· 
berleri neırediyorlar : 

Cebelid&rlizde sariye aleyhi· 
ne için için de•am oclen. mem· 
naıüyetaizlik sittdıS• ~ alev• 
)i !Hr llAJ •' ''ifir, Billulsıa 
IOD .ıemanlanla Cebelidllriiz 
mahafaıb;ıaa bir alevinin yeri· 
.. Wr auriyelinia tayin edil· 
..- Sneydiyede gayet kötü 
hialerle karplanmışhr. 

Adisabeba 
Türk elçiliği 

Kapandı. TUrk hukukunu 
llalya koruyacak 

lataabul, 18 (Huıusi) - Bu· 
raya gelen haberlere g&re, hli· 
k6metimiz Adisabebadaki Türk 
olçilijini kapıyarak billhara 
bu ıehirde bir konsolosluk aç· 
mak hakkını mu~afaza etti
ğini aWradarıua hildinaiftir, 

Habetistandaki Terk vatan• 
daşlannın haklannin muhafaza 
vazifesi ltalya imparatorluğuna 
terkedilmiştir. 

••• 
Göering 

Napolide merasimle 
karşı-andı 

Roma 18 (A.A) _.. B. Göe, 
ring saat 9-50 da Napoliye ha· 
reket ebDiflir. Orada veliabdm 
misafiri olacakbr. 

N•poli 18 (A.A) - 8. Göe" 
ring bütün teferrilah ihtimam
la hazırlanmış parlak bir me
rasimle karşılanmıştır. Şerefine 
verilen öğle yemeğinde 60 da· 
vetli hazır bulunmuştur. 

lngilterede 
Bir halk ceph .. I mi 

kuruluyor? 
Loacha, 18 (A.A) - Sosya· 

liat Li•, llDatakil ifçi partisi ve 
kemlaiat partisi bugiin ayrı 

aJl'I ,apbldan içtimalar.da 
bu iç tepkk81 aruaact. •it· 
tehit cepbe lelİIİaİ tasdik et· 
miılerdir. 

lctimu gayet gizli tutulmuş 

olan sosyalist lig, miittebit mü· 
cadele için evvelden hazırlan· 
mıı anlaımayı 38 reye karı• 
56 reyle kabul edilmiıtir. 

Mllstakil itci partisinin milli 
konıyi anlaımayı kabul eder· 
ken itçi partisile beynelmilel 
aiyuet hakkında iki ihüraı.i 
ka}'lt koymuıtur. 

Komlini.t partiıinin merkez: 
komiteai anlqma,ı ittifakla 
kabul etmittir. 

Haber ahndığ•na göre, lig'in 
dağıhlmaaı mevzuubahis değil· 
dir. Fakat iıçi pad,iaiaip lig'in 
partiye ilhak edilmeaini tavsiye 
edeceği zannedilmektedir. 

Erzak dolu vapurlar 
Bayonne, 11 (A.A) - Bil· 

baodan bildirildiğine göre er· 
1ak ile dola beı gemi Bilbao 
limaDJDa girmittir. Ahalinin 
ihtiyacı içia ayrıca otuz bin 
toa ......., ele depo edilaiit 
Lalunmaktadlr. 

[9tı.;Jg!j~J 
Amerika çıldınyor 

Konsey toplanıyor IKamutayda 

Biltiln Amerikada fikir zl· 
hadan •eya delilikten dola11 
tedaviye muhtaç olanlann aa-
yısa tekmil hastanelerdeki M• 

rem lmsflfAnnın adecliadea 
8 defa daha fazla imiş. Mev• 
cut vakalardan bqka henene 
delilerin tedı1vi edildikleri mü
esseselere (68000) yeni vaka· 
nan kaydı lizımgeliyormuı. 

lngiltereden sonra Sovy~tlerin de Sancak işinde 
yatıştırıcı bir rol oynaması muhtemel görülüyor 

Görüşülen ve kabul 
edilen kanunlar 

Ankara, 18 (Telefonla) - Ka-
- Baştaıa/ı buıncı salıt/tde- r Lokarno meselesinin müza· Jeri Beylan'da meçhul TOrk mutayın bugünkO toplanh11n· 

k 1 da Adana saylavı Damar aaz 
Konsey ruznameainde aıağı· ~re mevzuu o mıyacağı ve ta- ıebitleri için dikilen abideye alarak memlekete ithal edilen 

daki mes'eleler vard1r: lik edileceği gazetecile!' arasın· kurıun ııkmak suretile alçakça traktör ve yedek parçalannın 
t _ idari mahiyeti haiz ak- da ••Jİ olmuıtur. hakarette bulunmuflard1r. Hi· ithal •e aatııuno lkbaat Yekl· 

vam cemiyeti iı'ui.. Cenene ıiyasi mabafili, dise Be.ylu TllrkJeri azerinde Jf'ıti tarafJadu kontrol aJtana 
2 _ lskenderon sancağı me• Sancak meseles.inin Fransa ile derİll .bir teeıalir •e infial alınmaaJ hakluDda bir kanun 
1 • Türkiye arasındaki ibtilifın nvaa..ı·--••hr. llyihaunı teklif etmittir. Teklif 

ıe e11.. b etJ h L--- · ""ı· llN"-.,.. 
3 - ispanyada problemi üsnfl •• e a.!li .,,...usunda Tapakiar, Fransızlar tara• mlzakere ve kabul edilmiflir. 
4 - Danıig serbest ıehir Oçllncn bir devletin tavaışut ftnMa. prdtikleri teşvik üzeri· Bundan sonra ipek sanayi· 

meaeleıi.. etmesine Jiiıum görmektedir. inde olduj'u gibi pamuk sana· 
Bu ü,.llncll devletin belki de ne bu hareketi yapmıılardır. Y'inde de d&klm vapan fabri· 

S - Lokarno meselesi.. ... M k ti t il d b " lngiltere olacağı, Sovyetlerin 8 18 an eca• z en eye· kalır mamullbnın t haziran 
Bu iıler arasında en müsta· de yabthna bir jest ya~ cana dlfecel olan Ttırk halkı 936 tarilaiadea muteber ol••k 

celi olan Sancak meselesinin arnmma bilar edec.Weri -tali" tahrik ederek yeai, kanlı t.I· Ga... ~ ,..tmiı t..sillta 
hararetli mnzakere kapısı aça· min ediliyor. Konseye Çin ~ aueter çdııılrmakhr. Be,Jaa Ubi olmaıı teklif Ye kaHI 
cağı ıimdiden tımit ediliyor. menili riyaset edeeelrtir. · Tlirkleriiolald•~· edilmi,tir. 
Ecnebi •.azeteleıia mababirleri htaabal, 18 (Yeai A1nr) - 1ndau etmitıler ve la&diseyi latanbul tıp kongresi 
bugiln Cenevreye gelmişler ve Halepten gelen haberlere gire mufaual bir raporla m0f8hit· lıtanbıil, 18 (Yeni Asır ) -
diplomatik '11Jahafille temaslara Sanca~ta Fraaıızlar tarafnıd-. )ere bildirerek tikiyetlerde bu· TGrlı bp heyetinin toplanhunda 
LaşlamışJardır. . silib!andmfan taşnak ermeni- luomuılard1r. yeni idare heyeti seçifmiıtir. 

··········••••i••······· .. ···~········ .. ·····--··· .................................... mı... ........................................................... ın .......................... . 

Fransız başvekilinin Başvekil ve dahiliye ve-

1932 de Ameriknın devlete 
ait alul hutaneleriade (340000) 
deli n 81289 aptal ile aar'alı 
varmlf. Batın Amerikada 
500000 adamın zı°llin Ye rafa 
noksanından d&tk&a olcluja 
ve zihin hastabklan komiteai· 
DİD tetkikine ske mektep 'er• 
de 400.000 zeki dGıkln& ço
cufun bulunduju teıbit edil· 
miı. 

Doktor Aleziı Correl, yir
miad uarda plalr .. ,.tmm " 
Daecleni vuıtalarm tesiriyle in• 
an w&cutlaiDia kudret Ye ma
kav•etlcrini kaybettilderigi, 
ortaya 'oaalan kodl~ l'ak· 
k._lann buginld medeniyet 
•• yaşa111 tarundan doğdaja· 
nu iddia ediyor. 

bulduğu formül kili Ankaraya döndüler 

Bu vaziyete bakılırsa sıcak 
ve sotuk bava dalgalan gibi 
delilik dalgaıı da yakında Ame
rikadan kopacak, &nllne gele· 
cek her akıl muvazenesini bo
za boza dtinyanın her tarafına 
yayalacak... Resmi kayıtlara Fransız elçisi uzlaşma hakkındaki 

yeni teklif! hükümetimize bildirdi 
- --

Ankara, 18 (Tel~fonla abn· 
mıştır) - Fransız elçisi bugün 
hariciye vekiletine giderek 
dıı itleri bakanı Yekili Şilkrii 
Saraçotla iJe g6r'1fmiittilr. Bu 
g8rDımeye blyOk eh•mi1et 
verilmektedir. 

Fransız elçisinin, Framız 
başvektli Blumun Türkiye ile 
DZltıma blllUIUDG& DUICIUfU 

fOU1Glclea hftklpaetimizi haber· 

dar ettiği s6ylenmektedir. 
Fransız hUkümet reisinin iki 
tarafm noktai nazarını telif için 
bu'muı olduğu sureti hallin 
ıwnulll hakkında ııkı bir keto· 
miyet muhafaza edilmektedir. 
Dıt itleri bakanı vekilinin yana 
(bugün) gelmesi beklenen bat· 
vekil ismet ln6nüne bu müli· 
kat tıaklmıda iDbat Yermesi bell'W,.... 

Kamu tayda 

lst•nbul, 18 ( Telefonla ve· 
rilmittir ) - Şehrimizde bulu· 
.nan Baıvekil ismet lnönü ile 
Dahiliye Vekili Ştikrllkaya bu 
ak9am (dün akıam ) hususi 
trenle Ankaraya hareket et• 
miılerdir. 

Baıvekil ile Dahiliye Vekili 
lıareketJerinden evvel Perapa
lasa giderek rabatıızbufu· 
Dan Maliye Vekili FuatAğ-
rahyı ziyaret etmişlerdir. 

ı _ a i .. _ .. , 9 .. a.. "' K1oo.,- lıoıııı 

racin parti merkezine siclerek 
ı.ta•al ..ti n heletlye reW 
Mahittia O•tlnclaf De gl~ 
•ltlet •• l.t:Hlialti alAnder 
eden meseleler' eüafmda mtiza· 

kerelerde bulunmuılardır. Bu 
arada lıtanbul vilayeti yollan 
ile yeni inıaat meseleleri de 
görüıillmüıtnr. 

Başvekil ile dahiliye vekili 
saat 18 e kadar çarııda kal
mıılar ve buradan DoJmabahçe 
earayı11a giderek cumhur bar 
kanı Atatllrke veda ettikten 
sonra motörle Haydaıpaıaya 
ğeçmitlerdir. Garda ba!anan 
vali Oıtllndağ, aıker1 llmera 
Y.O. liiMflita b ..... ~ "~ .. 1ı. n .. a e ae ailrar· ürimnaan 
aımta ra a.,..ım ..... 
nin laarebtillcl• illi._. 
•ite relltartf11e -~ laak· 
inada r•lfmiitlr. 

yeni kanunların ilk Boluda müthiş soğuklar 

müzakereleri yapıldı Yollar kapandı suhunet 
16 milyon liralık gümüş para çıkanlacaktır derecesi yirmi dörttür 

Ankara 18 (A.A) - Kamutay bugiln Fıkret Siliyın baıkanh· 
ğında top!anmıı t&tün, tuz ve mlskirat inhisan ve Konya ova11 • Bolu, l8 (Yeni Asır) - Şehirde senelerden beri g8rllmemit 
sulama idarelerivle mülga lstanbul clarlllftlnunU1111D 1932 yıh he· Lır ıoğuk hükümfermacLr. Hararet derecesi mfı11n alhnda yirmi 

1 d&rde kadar dütmOıtilr. Halk bir kaç gtln btiyllk enc:lite geçir· 
saba kat'i kanunu layihaları kabul edilmit ve Tilrkiye ile Ro· miıse de havalar yumuıamağa yOz tutmuttur. 
manya arasında münakit Dobraca TOrk ahalisinin muhaceretiDI Bugün ıuhunet sıfmn altında on aekizdir. Bolu kıtla beraber 
tanzim eden mukavelenamenin tasdikine, hazerde yarsubayclan etrafile mtinakaleıioi kaybetmeğe ahtmııtır. 
yözbaııya kadar ve seferde bOttin subaylarla askeri memurlara Bolu dağından geçen Düzce ıoseıi kıt meveiminde bir metre 
.elbise, kaput ve çizme verilmesine dair olan kanunun, jandarma karla örttilll bulunduğundan ber sene bu mevıimde mOnakallt 
ve gümrük multafaza kıtaJarına dair kanun IAyihalarının biriaci durduğu halde bu yıl birçok amele ekiplerinin faaliyette bul•· 
müzakereleri yapalmııtır. maları ıayesinde dağ yola ıık ıık açılmakta ve mllaakale dur-
Kamutayın bugOnkl ıop,laataıında madeni ufaldık para hak- •••aldacbr. 

kında 2257 sayılı kanunun birinci ıuddeainde tleiitildik yapıl-; 411RaD bu wı·· iv~ raİ • rektÔrÜ, talebeye 
masına miitedair kanun llyihallDln aa ~ afia ~ lellll 

mı~t;:·lranunun hlkmiine p.ie Maiye veklletince tedricen 16 bir çay partİSİ Verdi 
milyon liralık gümOş para çıkanbr. Maliye vekili bu mlktan Ltanbul 18 (Yeni Aıır)- Onivereite rekt&rl dh llniyer1itede 
göriilecek IOıum ve ihtiyaca g&re 25 milyon liraya iblAğa me· en iyi not alan 250 talebesine bir çay ziyafeti •ermiftir. Oniver-
zundur. aitenin inkitafı hakkında konuıaıalar yapıldı. DDnkn samimi has-

Kamutay ,.arıamba günü toplanacakbr. blhaller esnaıında talebe cemiyeti meselesi, kitap meseleei, içti· 
... • • • • • mai yardım meaeleıi Ye kimya enstitDıtl hakkında talebelerin 

Adapazarlnda Jzmİtte dilekleri g6rllt6ldo. Cemil Bilse! gençlerin arzularanı yerine geti· 
receğini vadetti. 

Bir .::ı=:•ep Mükem;.;!ı;;tadyom Fransa . hariciye nazırı 
Adapazarı, 18 (Yeni Asar)- lzmit 17 (A.A)- Şehrimizde 'C id 

Maarif vekAleti, b•racla açıla· yllz bin liıahk bir ıtadyom yap- en evreye g• iyor 
cak ortamehtep için 50,000 lira brılmasımn parti genel sekre-
tabıisat kabul etmiıtir. Ada- terliiince kararlaıbrılmıı bu- Dörtler misakının ihyası 'şimdilik 
pazarhlar da kendi arafarında luoduğu viliyetimiz parti bat· J ll d ~~ 
onbin lira toplamıtlardır. Ya· ' kaohtına bilclirilmiftir. D~ terece erpiş ediJmemeku:uir 
lmıda' mlkemmel bir ortamek· Bu m6naaebet1e parti haı· Pariı, 1'8 .~ - Dellaos He Yie.a.-ot MiQetler cemiyetiniD 
tep binasanm temeli atılacaktır. kanı Hamit O.llay belediye foplantııında &.lunmak Gzere 1arın tkıam Cenevreye 
Bundan baıka tehirde b&ytik liyelerini partiye daYet ederek fideeeklerdir. 
bir sinema salonu da yapıla- göril1111eler yapmıfbr. Loudra, 18 (A.A) - Bu sabah Londıa'da ı&ylendiiine gire 
cakhr. Bu ıtadm yeri k•sa bir za• dörtler misakıum ihyau fimcliHk lnriJtere hllkllmetince deıpiı 

fsviçre kleringi manda tesbit edilerek krokiai edilmemektedir. Eauen GBrinı ile Maasolioiain bu haıaata mi· 
Jstanbul, 18 (Yeni Aıır) - yapılacak ve bu yd içiade ia- davelei efklrcla bal•dufdanna dair reıml bir haber mevcut 

Tiirkiye • lıviçre klertnı an· ... ta batJuacakbr. deiiJdir. 
laıması 31 Kanunuevvel 1937 Ba baber lpOlcularlmlll ae- Sir Erik l>tammond• yana Londıaya ...... ıat ettikten ..,. 
ye kadar uzatıldı. vin.dirmietir. bu meaeleJi ayclmlatacak ..al6ıiaat •erecell umud eclllmeldeclir. 

dayanan yukandaki iıtatistiie 
bakıl1rsa günün birinde diinya• 
nan, Amerikadan baıbyarak bet 
koğuılu bir tımarhane olacajı 
mubakkakbr. Ôyle bir hmar
haneki içinde yaşayanların ade• 
dince hisselere mOnkasim ha
lunmıyacak, cinı ye me'&hep 
tefrik edilmeden herkes tara• 
fından -eayıan taaarruf edilecek 
orada 1enlik benlik davaJan 
olmıyacak ••• 

ıal•oa vkmil:" Wı-Prlu 
•lrriıete ancak o zaman ka• 
npCaldar-

A. •ural~ ·-· 
Manisa 

• • Elişleri sergısı 
Maniu, 18 (Yeni Aıır) -

Maaisada aÇJlan Ktıçllk .... 
atlar, ev ve elişleri aergiaiM 
g6sterilen rağbet çok blyik· 
tür. Sergiyi ziyaret içia mub· 
telif yerl~rden ziyaretçiler gel
miıtir. Bugtın (Pazar) binlerce 
halk ıerııyi gezmiıtir. 

Deve güreşi 
Manisa, 18 (Yeni Aaar) -

pazar g&nll burada de•• ı• 
reıleri yapıldı ve bir çok 
kimseler seyretti. 

Bir Banker öldü 
Vap,ton, 18 (Yeni Aaır) -

Mefhar Amerikan bukerleıbt
den Mr. Şarl Harding 6ldL 
Elli milyon dolardan ibant 
olan servetinin 45 milyon do
larını gençlerla tahıil mGeaıe
ıelerine, beı mUyou doları da 
kardetine •e akraballM te,. 
ketmiftir. 

Bir ziyafet 
Roma, 18 (Ô.R) - Saat 13 

de Napolide prens ve prenses 
Piemonte tarafıdaa Glring şe• 
refiae bir ziyafet Yerilmit ye 
ljleden ıonra Alman nazın 
•para bkuniftir. 

Menemende 
Bir habise oklli 

'4enemeaia Kakbo kisi Jı 
bağlı Glrele ç.if.tfiii. _... 
Musa oilu Kadir 1r11a,._.._.. 
bam Alamet otla Ali, &Jlll 9ıft· 
likte hiametklr Y alftp M
oğlu mevJntle Kayıeriti Hn.a 
otlu Mevlidi bir saman da• 
mt.k meaeleaiDdea blÇakla ap 

· surette yaraladıj'ladaa yaka· 
lan••fbr. 



~, de at sporlan 

Bir kafile pazar· günü 
Ortaca ~~na çıkh 

Burada kay ak tecrübeleri yapb 

Denizli da/allk lealü/JilluJell bir ita/ile 
D•izli, 18 (Ôsel) - Denisl 1 aldılar. Geceyi dağda eaki•J· 

de yeni lnuulan Dağahk ye layJardaa bay HiaeJİll Babah· 
Jlrlyllclllk kallbl faaliyete mın evinde geçirdiler. Dağcilar 
reçmiftir. Tlrldyede Bana, ertesi aabah Ortaca dağında 
labınbal, Ankandu 110nra kayak tecrGbeleri yaparak Ka-
d6rdllncll olarak kurulan De- rataı k6yllne indiler •• 
aizU daphk ve ylrtlyilclHik DiSnOıde Denislinin doğuaan-
lmllbl geçen aae tesis edil- dald ı.tiklll maballeNde Halk· 
mittir. Fakat yeaaitsldik içinde eYİmİl.in bandoea ve apor me-

rakhlan tarafındaa kal'fllanchlar 
çarpman kultlb, fimdiye kadar y akmda D•idinia cenahan-
Yarbk g8sterememifti. Ba defa daki Gerzile dağına çıkmak 
bllb tı1elerinden yedi kifi&k için huırlak yapılmaktadır. 
bir heyet bu hafta cumarteli Ba aeyahatamı• eanamnda 
glnl aaat ikide Denizliden Y•· daida evine miıafir olduğamm: 
p olarak hareket ederek De- bay Hllseyin Bababma ye o-
llİdJe 22 kilomatre .meaafede jallanna glaterdikleri miaafir-

. Ye 1100 metre yllueldikteki ıeYerlikten dolayı dağcı arka· 
(Ortaca) dafına çıkblar. Ba11 daılar çok minnettar kal-
yerlerde 60 aantim karlar içinde mıtlarchr. 
ilerleyerek bu meufe1i 3 ı•atl! BDrhan 8araçoAl11 

aıfııı • • 

Keçeciler'de bir cinayet 

~P.lil adında hir eenc 
bıçakla öldürüldü 

- Bt11tt11a/1 I tnd say/ada -
Etvelki aktam Hilseyinle ar

kadqa CeW seee yammdan 
ıonra odaya aarlıot gelmifier 
ve kapı açık oJduta halde tek· 
meliyerek girmitlerdir. 

Banlama bu hareketlerinden 
ttOD derece canı ukılaa oclada-
kilerdea Şaban uykudan uya
narak: 

- Ba saatte gelmek ne de
melctir .. 

Diy•ek ajnıa gelen klflr
leri ıavurmuttar. CeW Şabana 
aynı auretle küfürle mukabe· 
lede bulununca iı büyilmilt 
ve boiaz boğaza kavgaya 
baılamttlardır. 
Şaban bu anda eline geçir

diti bir ekmek bıçaj1 ile Ce
W. aol yuapdan, aol omuz 
botlapndan Ye bojazmdan 
aju aarette yarala br. 

1 CeW ap JJl'U YUiyette 
olarak Keçeciler polis merke
zine kadar kotmut ve: 

- Beai oda arkaclqım Şa .. 
ban yaraladı, diyebilmit ve ka
rakolda yere Jlkılmııbr. 

Yarala derhal ' imdada •hht 
otomobili ile Memleket hu
taneıine kaldmllDlt iae de fazla 
kan sayi ettij'iadea as ıonra 
hastanede 6lm01t1lr. 

Katil Şabu ublta tarafın
dan oclaamda, kaçmaia ham· 
lanmıt bir halde yakalanmıı 
Ye kanla bıçağı sakladığı yer
dea cıkaraJmlfbr. Tahkikata 
mliddeiumumt muavİDİ Rilftil 
tarafından el koaulmuttar. 

Katil bicla,.tte clrmlnll İD• 
kir etmit Ye bilihara itirafatta 
bulunarak : 

- Arkada11mı ben vurdum, 
dem· tir.Katil te.kif edilmqtir. 

VIL SOriAA_ 1 

rMJ~~lJM~ 
.. liii1-ıll~C:itiifiii··~·;;,;-r~ii9i····························~.~;l··~~111··· 
llu adamla aıra,anaz ,,. , ..... -· -nr• gllzfe

rlnlzl b•l••r•r•lr beni"' •••••mi bekleylnlz 

Hakka Sabri t8flnlhfb: her ihtimale kar• biru ela ilı
- Kimdea balaaecliyor111n ? tiyath clhr...-Mtice,l bekı-

Diye aordu : Jedi:er. 
- Kimden olacak_ Sevgili Bir fııalb ifitlrdi: 

d&fmanı ı6yliyoram.. ZaYallı - aazlerinili batlarımz.. 
belki bir gOn bOtln bu yaptık· Karanlıkta avuçlanna bir9r 
.._ llaratiyle ldeyecek.. mendil ııkıtbnldığını hiaettiler. 

B. •U. taYandald elelsflik Robert yine derin diltOnce· 
Wr•ı•bire ıandll. Biraz aoara lere da!mıfh. Sokakta, Sevgili 
bir llO• b ftitilcli Ye mabınin DltmaD1D ylry8fllal Ye rica· 
itWle baclilerine doj'ru bir "-- tekJiai •••I biri8iae 
•• ilerledi.. bensetir ıibi oha...-. 1na •• 

Robert he1ecula: de a.cla a,.. lüaleri DJ&nchrcb. 
- Gelirorl Dedi. F alrat yiae bir tllrll ba lıabr-
- Eftlt.. lnaık iltediii .U- ak•• ..-

ikili de ~ lnpmlama... " tinmhwtl&. 

Paıa m ~~çlar . 

Bır sürpriz neticesinde 
K. S. K. tekrar yenildi 
Şampiyenan ~ci bllb-

.._açlarına &t'ı za. Finli de'!' 
vam edilmiştir. Hava çok ~
zeldi. Fakat maçlann ıampİ· 
yona Ozerinde tesir yapacak 
ve rol opıyacak ehemmiyette 
olmaması seyirci adedini bayii 
azaltmıtb. 

Fakat bu haftadan sonra iz· 
mir likleri nihai aafhaıına gir• 
mit bulunuyor. Haftaya yapı
lacak Albnorda • G&ztepe ma• 
çı milli kOmeye namzet Oç ta
kımdan ikiıi arasında cereyan 
edeceği için çok m&bim Ye 
enteresandır. 

K.S.K • BURNOVA 
Sabah aaat dokuzda ilk maçı 

yapblar. V aktia erken olma-
11ndan olacak K.S.K kuvvetU 
kadroaile sahaya çakamamıı 
ye Burnova da hnab kaçır
mayarak 0-2 maçı 1'azanm11hr. 
Bu bir allrpriz olmakla ber&
ber K.S.K takımınm daha iki 
&ç hafta evvel milli kllmeye 
girmekten Dmidini kesınit ol-
maaı ba mai16biyetin ıampi
yona &zerinde bir rol oyna• 
muma mani tefkil etmektedir. 

AL TINORDU - BUCA 
lzmir fAIDpİyona birinci dev• 

reyi 1 • O plip bitirdL ikinci 
deYrede bu az farkh mağl6bi· 
yetin te.iri albnda olarak Bur-
navahlar biraz •ert oynamağa 
baf!aymca hakem iki oyuncu-

zanmıthr. 

IZMIRSPOR • EGESPOR 
lzmirsporun genç takımı Ege

spora birinci devrede iki ıol 
athğt halde ikinci devred• 
kaleci ve mldafilerinin Jı.ta• 
aından istifa4e eden rakiple
rinden iki gol yemiı1erdir. Fakat 
açılan lzmir.porlular 2 gol daha 
atarak oyunu 4 • 2 kazanmıt
lardır. 

ALTAY - DEMIRSPOR 
Haftanın niabeten milhim 

oyuna idi. Siirpriz takıma ola-
nk kabul edilen Demirs~orun 
bugihı Altar kar111md• .. e 
aetic:e alacağı merak edili· 
1ordu. 

Fikaki o .. i11porhalar geçen 
hafta Altımordaaua brfluada 
ağradaklan paaiie uğramamıı· 
lar Ye 2 - O gibi iyi bir netice 
Ue oyana bitirmiılerclir. Hattı 
oyun 1 - O gibi ehemmlyetai-. 
bir farkla devam ettiği mGd· 
det'9 ba1ecanh olm111tar. 

Altay ikinci pftl d~vre IOD• 
larında yapmlftll'. Bu netice-
de Demirsponm ba lıafta, 
geçea baftaam tam akllae 
olarak if•yet aakin Ye itidaHni 
muludm ederek OJD•••••• 
tesiri bOylktiir. 

Amerikada korkunç bir cinayet 

Tanınmış bir artist 
banyosunda öldürüldü 

Birkaç ay ey
Yel Aaaerikan1n 

=ra-=t.rTa:; 
Tittertonua ban .. 
yoea ifinda 61ü 
balunduğa aau
tulmamııbr. O 
Mrarengi• cina· 
yetin uyandardığa 
derin bir merak 
henüz zail olma
mıtkea Amerika 
aaa'at Aleminin 
çok kudretli bir 
ıimau olan Mn. 
M ar 1 Harriet 
Caae ele bir ci· 
aayete kurban 
fitmiıtir. 26 ya
tında olu bu 
genç kadın gtl· 
zelliii Ye zanfe· 
ti1le fibret al
mıfbr. 

Zabataam tahminlerine bakt- l 
hraa Mn Caae eyini 10ymak 
llzere olu cllretklr bir barr 
zan taarruzuna u ramı,br. Hı...-

••• 
SeYKll Dlltmaa "g&zlerinid 

batlaclmu mı? " diye tekrar 
aorcla. Ve •eyet,. cenbıaı al1-
dıktaa ... ,.. Hakkı S.briDill 
elinde• hıtaralc 

- Ylr&Jtlab, dedi. 
Eli botta kalan Robert, 

Hakkının kolundan yakaladı ve 
hep beraber ilerlemefe bap.
cidar .. Bu macla Robertin ak· 
bndan Sevgili Dliplu baklnr 
ela J•İ birçok ıeyler sre~ 
yorda. Acaba o, ~ kendi 
elinden tutmaJIP ta. Hakla 
Sabriyi tereib etmif tl-

Mahzendea çık~r. ikisi de 
hayretten hayrete dBıllyordu. 
Beton gtln her tarafını gtlzelce 
mua7ene ederek dart davat
dan baıka birıey bulamachklan 
halde, timdi mahsenden dı .. n 
nual Ye aeredea pla1orlarclı?. 
Birçok kapılar ~ kapadı.. 
Tq hir merclİY• çddılar.. Bir 
mlddet 71lr6dlller. Sat, aol n 
- .. a...a wr.....m.. •• 
ela telrnr ...... ..... Ne-

ff a11id Cau ı 
11z, 1Uça meydana çıkınca genç 
kadını &ldllrmekten de çekin· ı 
•eaaittir. 
~ C.• ftn-Yorkun 

reye gkliyorlatchf Gl.ahıti ka
palı olclaju için b•na aıdaina• 
11!8 imkim 1o"ta ve ba huıuata 
bar tek kelimeı a6yJemefe ce-
ıaret •demiyordu.. F •kat hiı· 
ıettilderine giSres bliylik ve e.· 
rare~giz bir bina içinde idiler. 

Bar mllddet daha ilerledikten 
•!ara, S.Wfll Dotman birden• 
bıre darda ve Robertin eline 
hir kltıt 81klfbrarak: 
• - Şimdi slalerinizi açabffir· 
•il. dedi. 

Derlıal mendilleri çakarcblar. 
_Pdat o nkıta kacflr, uygill on,.... ortadan kaybolmaıta.. 
Uzun bir koridorda bUlanayor-
lardı. V akıt gece idi ve d11Yar
larda lurmı11 ıpklar yanıyordu. 

Sevgili DOflllanın bırakmıı 
oldui u kljıch merakla oku
dular: 

"Bu koridoru takip ederek 
ıidiniz. Kar11mu iki koridor 
dallı çtbcak. Sat tarafa sa• 
pacak ... z. Tam ka111 tarafta 
demir pencenll Wr oda slre
cekllais. a. p•cse,. ,.kla· 
111111. lcericle bir ..._ ar. • 

Türkkuşu kulübü açıldı 

C. brövesi alan gençle 
nişanlan verildi 

Tllrkkupnaa lzmir şubesi içio lzmlr genci 
din Aab# palu •alonuada miUI ndak içiade her • 
tirenle acıamıtbt. tea ,. Jaerıtrdep. ha 

T6rende vali Fplı Güle~, Onun için ben kaviyyen 
Mlıtahkem meYki komutanı ve iman ederim ki, Türk 
ıeneral Biirbanettia, belediye kendisine mukadder ola• 
reisi Dr. Behçet Us, Yali mua- iyi inkiıaf ıaba11D1 lzmirde 
vini Cavit, emniyet mildllrO lacaktar. 
Salibettin Aralan Korkut.. aı- Çtlnldl lzmfrliler 
kert ve millkt erkin, parti il- kıymetini berkeaten iyi bile• 
yiin kurula idare lıeyetf aanlarchr. Bu kutaal Y • 
Oyeleri, villyet Ye belediye ile bu deYete icabet 
daimi encOmenleri Oyeleri, T&rkk11funun açılma• 
doktorlar, bankacılar, tüccar• nine ıeref veren sizleri 
lar, daire mlldirleri ve her lamlar veba kutaal mi 
mektebin aon s1D1flanadan be- inkipflar, yurdun saadet 
ıer tal~be haz1r bulunmqlar- refahını, yurdun yükıelmell 
d mennilerini az yllrekden dil 
ır. 

TGrene askeri bandonun çal- kurtancı ordu ile onun am 
dıtı lsti'.Elll martiyle baflanmıı rini ve bize ba Rllnlerl ' 
ye aayga ile dinlenen marıtan mak aaadetinl hazırlayan 
sonra Bbay Fazlı Glileç p tana ve ba111derimizi h 
Yecis açıbı llylevini Yermiftir: le ıeJamıanm. 

VALiNiN NUTKU Valiain çok allaılanaa 
Sayın arkadaılar; llylemdea IODra inini 
Bug&a lzmirde Ttlrkkap fu• panda moaffaJc olarak 

beaiai açmakla Wç flpbeeis bravelerinl alan llyelerfa 
kendi benlijimize, keneli Yar- br&veai, rozetleri kendil 
htımıza .. milli• tVe yaptıa ilba1 Jarafuadaa teyzi .... 
bir unsar claba katmıı oluyo- bir. 
rm:. T•kbta sea~erimizi ha- C. brlv• alan g 
•aalata yetiftirmek, havaya İIİmlerİ8I 8f&İIJ• JUIJO 
Üfbrmalr n ha•a ile mill~t Aclb K .. erci, Kemal 
ar ... nda rabda tm etmek erelim, Makbale Emil, 
için ~euO. etmif kabal bir ıpk- Akbal, Oamaa Km16rea, 
br. SaJln ukadqlanm; Millet- raa Erıak, Şefik Ungan, N 
ler her varlık ve her harekette Anan. CeW AbJsu, 
kendi yaradahflanaa yeni bir lalı Kancaova, Korkut 
rah kathldanna ye kendileri- ken, Hikmet T anu, 
nin mevcacliyetleriai tenmih Ôzcaa, Huaıı Çetiatlrk. 
edecek bir -4h• atbklınna Bu gençlerimizden batlı 
ıliphe yokbır. Tesia edilen mirfüerdea Hikmet Yay, 
varlılt hem medeni inkipfımı• tia Şam, Cemil Gilrpa .. 
zıa. bem ~rda ko111mak ve IAlııeHi• Sut ta C. brlı ui 
~erinde nef 4r1 ~lclıjunaa loJ>: matlar fakat Tllrkın.,.t mua 
r·~~ı.-lılJJ,~·"""~~-J.MWy:J.,J....~~~ı.mt:.1ıı91~:AAiı 
mu aza e e lmili 0 aca • olduklarından dünkü t 
tır. Bilirsiniz ki muhitimiz is-
tiklilin kıymetini her yerde11 buW.ama ... lardar. 
dalla İJİ lranalDlf, her yerden Rozet tenilnclea 90lll'a 

dalla ifi takdir elmİf bulun• ala a,elenlea $afik 
maktadır. Bu- Hbebi tari- tarafında TlrkkllfU 8 
hin onuu için hllkmettiği acı namllla bir ı&yleY veril 
aünJeri ,.,amif olmaııchr. Ba çok alkıılanm-.br. Banda 
İlbrapll gtınleri bir daha llaatan deniliyordu ki: 
geçirmemek ve yapmamak 
.. ,....................................... - BugUn bir senelik 
Wr karv&111arayı andıran mu- mamwa 10nacu olan 11111 

uzam ve nıodem binalanndaa ten klçlk bu rozetler 
birinde oturmakta idi. Daraya mlze takılırken manen d 
hergün yllzlerce kip girdiğine ğumm: 1eYinç çok 10n 
gire cinayeti yapa• haydat ta Bandaa 15 yıl 6nce b6J 
meşum İfİDİ g&rmek için zor- rimizin uan amlarda• 
luk çekmemittir. Gibel artist devam edegelmekte olu 
banyoauacla çırçıplak ve kafa kOn fena tecelHsini illt • 
ta11ncla bByGk bir yank oldup leri yerde Tiridin egeme 
halde ca•m balunmuıtar. -z.: tanımak İltemiyenleri ilk 
Yallı genç kaclunn ançlan palachklan, ilk tokada 
içinde cinayeti i,Jiyen hayda- yerlerde pllfblr. Ora._. 
dun aaçlanndaD bir tatam Yar- aatlanclak. Biz yıllarclall 
dar. Polia ba sayede caniyi ele J&lm• dağlardaa, der 

eçirece "nl amayor. safer tttrklleri dinleyen 

adamla Jf6r0ttlnllz ve tam ya
rRD aaat aoma pılerinizi tek• 
rar bafhyank, benim geJmemi 
bekle1iaiz. Miimktıa olduğu 
kadar ihtiyath davranmaaıı ll
mmdır. Her baafi bir tebl&ke 
baft'hterine, aizi kurtarmağa 
ÇUprım.." 

Robertin y6zG loplnrmazı ol
muıta. Kalbi heyecanla çarpı
yordu. Mektaba teluar tekrar 
birkaç defa daha okucla.. Bu 
adam kim olabilirdi? Evet •• 
Belki de ... 
Hakkı Sabri Robertia kolun

dan çekerek: 
..- V akıt ka1betmiyelim doa

tam, dedi.. Ben mektuptan biç 
bir mana çıkaramadım amma •• 
Netice bir udan belli olur .. 

Garliltll yapmamata çalıp
rak yavaı yavaı koridoru Dİ· 
hayetine geJdiler ve u;a aap· 
talar. Fakat daha birkaç adım 
atm&llllf)arda ki, birdenbire ar
blanaclaa ,ar Wr ... yllk
nlcli: 

nln kahraman ıelıitJerine 
lerden bulutlar araaı..._. 
kardık. Ve eledik ki bis 
•arlıja Ue lvbdltl yaca 
fıla dinç Ye gttrbh 
lislerin bayabnız pabamo• 
tardıpz M topraklan 
lardu konmaia, lran 
J8pdafanuz istifdllimilf: 
oldalrp yaptmaja 
ltluelmlz çelik kaaatJ 
yilpseltmeğe yemin ettik. 
içtik. . 

Şefik U..- banda• 
geaif bir inki .. fa -•h 
calıı: .mı ta11•reeilikt 

· t.luederek: 
- Biıden 10nra ıelec 

birer lrnek olabilir 
mut la. 

Sizleri ile .ayinini 
Ye alk11lumı1br. 

DaYetlilere -.dan 
Ha•a Karama hmir 
t....,_dan milsellef 
slyllfeli Yerİlmif .... 
..... lltif puplart y,..,...,... 
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Ademi müdahale meselesinde 
SEi N 

hükümetleri lngiltereyi Almanya ve ltalya 
Fransadan ayırmak istiyorlar •.. 

Gönüllü sevkıyatının kesilmeesi için asıl engellerin Moskova ve Paristen 

Çıktıgvını Londraya inandcırmağa çalışmaktadırlar ... 
ITALYA VE ALMANYANIN 

Paris, 18 (Ô.R) - ~ransanwın ŞARTLARI 
lngiliz notasına vermış oldugu " . 

1 
.. h. tt hafilde Oeuvre11 gazetesıode Gene-

cevap tİa ~ fY~ :dili~:r· Eğer vieve Tabouı ltalyan ve Al-
ş~. sur.e be. eksırtrol sı"ste~i ku- ınan cevaplarının ne mahiyette 
muessar ır on 
rutmazsa Fransa bükümeti ser- olacağını soruşturuyor. Alman-
b estisini geri a1arak r• .ka· ya ve ltalya lngiliz notnsında-
bul edilen tedbirle~• ılga ki teklifleri bazi. şartlarla ka-
edecek, yahut umumı mu- but edeceklerdır. Bu şartlnr 
vafal<at olma~~ızm mahdut üç hafta cvyel lngiltere ve 
bir k ontrol tesısme gayret sar· I ransa tarafından ikinci kon-
fedecek ti r. Fransanın bu c<:v~- tı ol pl:ını hakkında verilen 
hından ve parlamentonun ıttı- notaya ka ı şı ileri sürdükleri 
fak kararında~ sonr.a Almanya şartlara benzer. Yani iki feşist 
\'e ltnlya aynı mahıyette ted- devlet dolayısife müda-
birler~ ~abul. etm~kten kaçın· hale meselesini tahrik etmek-
mak ıçın bar vesıle bulamıya: tectirler: Propağanda yapılma· 
caklardır. Zira f ransa kendı sın, gazetelerde ispanyada bir 
toprağında da, başka yerle!de veya diğer taraf lehinde maka· 
de kontrolü kabul etmektedır. kaleler çıkmasın, içtimalar ya· 

Eğer bau devletler bu kon- pılmasın ve bütün bu i~ler 
trole iştırikten istinkaf eder· beynelmilel bir kontrola tabi 
)erse Fransa onların buna olsun. 
mecbur edilmemesini, fakat di· Ancak bu şartlarla Almanya 
ğerleri tarafından yapılacak ve ltalya gönüllü sevkiyatını 
kontrole uymalarını isteyecek- menetmeği kal-ıul e a.ecekler· 
tir. Fakat buna da razı olmaz· dir. Halbuki bu şartların oto ~ 
Jarsa Fransa ispanya mesele· riter olmıyan rejimlerde tatbiki 
sinde tamamiyle serbest ola- oldukça güç ve hatta imk&n-
cakhr. sızdır. lngilterc bu meselelerin 

Sovyet notası da bazı fark- hallindeki güçlüğü bildiği için 
)ara rag· men netice itibarile gönlllllller meselesini bunlardan 

Alman denizcillıi bir töun esnasında 
aynidir. O da kontrol lüzumu tesirli bir kontrol tatbikini iste· birleri kabul ederek bir kontroJ ayumıı ve ayrıca bir neticeye 
üzerinde ısrar etmekte ve bağlamak istemişti. Alman ve 
asiler bunu kabulden istinkif mekledir. Eğer Führer ve Duçe tesisine razı olsunlar. Fransa, Jtaly~n cevapl~rı i~e bu mes~· 
ederlerıe onlann muvafakatine Franıanın samimiyetinden şüp· ııözüne inanılmaıını istememek- Jclerı tekrar bırleştırece~lerdır: 
ı- ı d tatbik edilebl· he ediyorlarsa bunu tecr6be te •e tecr6be edilmekten kork· Almanya ve ltalya lngıltereyı 
uzum ~ mka 8 tn l sulil bulun- t k · · il · d k la b" mamakta.ı-r. rakat buna kar- Frauaclaa ayırmağa •e g6nOllü lecek bır on ro .. u kt d" e me ıçın e erın e 0 Y " w .- , aeYkiyabaın ke1ilme1i için asıl 
ması lüıumunu gosternıe e 1~· çare •ardır. Franaız - lngiliz ııhk, o da Hitler v~ Mu11olini- engellerin Mosko•a ve Paristen 

Fransa, . Rusy~ ve r:;fe~ı~ notasındaki tedbirleri kabul et· ye aırf sözleri üzerinden inan- çıktığını Londraya inandırmağa 
.şimdi lngılterenın tekt derlını sinler ve kendileri de ayni ted· mağı reddeder. çalıımaktadırlar. 
kabul etmiı bulunma a ır ar. ••••••••••••n•n•••••••••••••••••n•••••••••••• .................................... ••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••• • •• •• • 
Fakat bu cevaplano ne vakıt Fransız k b k .. ı· v~rileceği bili mahlm değildir. urmay aş anı soy ıyor .. 
Sabah Almanya ve ltalyanın 
bu akıam veya yarın sabah ''K t• • • t• 1 t • b • tı• cevaplarını bildirecekleri riva- uvve ını suıs ıma e mı yen asıre 1 
yet edilmişti • Roma ve 
Berlinden gelen. . telgra~lar k ti• b • F • ti 
ise general Gö~rıogın B~rl~ne ve UVVe } Jr ransa JS yoruz,, 
avdetinden, yanı Cuma .g~n~o
den evvel verihniyeceğinı hıs· 
seUirmektedir. 

Londra'da mevcut .. ihtisas, 
Havas Ajansının Londra mu· 
babiri tarahndan şu suretle 
hülasa edilmektedir: ispanyaya 
gönüllü scvkiyatımn men'i ve 
kontrol tesisi için bir anlaşma· 
ya varmak imkanları hakkın· 
da siyasi mabafilde kararsızlık 
vardır. logiliz mahafili Sovyet 
cevabını memnuniyetle karşı
lamışlardır ve bunda ·eğer di· 
ğer bükümetler de ayni şekilde 
hareket ederlerse - meselenin 
halline imkan vermiyecek biç· 
bir nokta görülmemektedir. 

Burıunla beraber lngiliz 

Almanya ile anlaşmak mümkündür ? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Paris. 18 (A.A) - Halen -Artık herkes anlamağa 
doğuda bir teftiş seyahati başlamıştır ki Halk cephesinin 
yapmakta olan ordu genel zaferi Fransayı kurtarmıştır. 
kurmay başkan(general Ga- Geçen haziran ayındaki müt-
melen ezcümle şu sözleri hiş vaziyeti hatırlayımz.Hoş-
söylemiştir : nutsuıluk umumi idi ve mem-

- "Basiretli ve kuvvetini nuniyetsizlık dalgaları lur-
mUdrik bir Fransa istiyoruz. 4 Jardan şehirlere akın ediyor-
Fakat bu kuvveti suiistimal du. Her sınıf halk ıstırap 
için değil, istiklalini ve bü- içinde bulunuyordu.Teraküm 
tünlüğünü ı;imin olarak. Za- eden borçlar mi:thic; bir 
man 1870 yılının zalim gün- yük halini almıştı.Zirai, ticari 
lerini ve 1914 yılının sıkıntılı ve sınayi faaliyeti en 
başlangıcım batırlamaklığı· 1 aıa~ı seviyeye düşmüştü. 

Mussolininin bir yazısı 

Demokrasi komünizmin1 

propaganda vasıtası .imiş~ 
Centilmen anlaşması Alman - ltalyan 

dostluğuna halel veremez 
Roma, 18 (Ö.R)- Mussolini 1 

"Volkische Beobahter" gue• 
teıine ıu beyanatta bulunmuı· 
tur: 

Avrupada çizilen yeni fikir, 
bo!şevizmin Avrupa medeniye
tini tehdit ettiği kanaatinden 

doğmaktadır. Bütün ideolojile
rin altüst olduğu bir devir 
geçiriyoruz. 

Demo1crasiler kendilerine ait 
olan tarihi rolü oynamışlardır. 

Artık onlar bolşevizm için bir 
propaganda vasıtasından iba
rettir. istikbal kolektivizmi im-

kan harici bırakmaktadır. De
mokrasilerde üzerinde birşey 
lcurmıık imkanı olmıyan hare
ketli knvimlcrdir. 

lngiliz - ltalyan anlaşması 

ffoma • BerJin mihverini asla 
zayif letmemiştir. Bilakis onu 

kuvvetlendirmiştir, -zira Anu
pada sulhun muhafazası ve 
takviyesi, Akdeniz ıtalükoıu· 
nun mubaf ausı için yapılm11-
lır. Halbuki ispanyada bir So•
yet cumhuriyeti kurulmuş olsa 
bu istatüko boz.ulmu~ o:ur. 

R.,ma 18 (Ô.R)- .. Tribuna. 
gazetesi faşizm ile bolşevizmin 
ayni zaviyeden tetkikini batalı 
buluyor: ltalya ve Almanya 
diğer memleketlerin dahili iş
lerint karışmamışlardır ve lcendi 
rejimlerini oralarda yerleştir
meğe çalışmıyorlar, halbuki bol
şeviım bunun aksini yapıyor. 
Onun harel<eti milletleri imhaya, 
ihtilal çıkarmağa ve böylece 
kendi nüfuzunu artırmağa ma 
tuftur. ihtilaf otoriter devlet· 
lerle faşist devletler arasında 

değil, Avrupa ife bolşevizm 
arasındadır. 

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

Doktor Şah'tın seyahatı 

Almanya, Fransa ve lngil 
tere ile anlaşmak ister mi 
Alnıanya evvela iktısadi, sonra da 

siyasi temaslarda bulunacak 
- /Ja.tarn/ı 1 irıcıs a/11/cde -

Almanya ilk önce ekonomik 
ve ancak sonra siyasi temasa 
taraftar bulunmaktadır. 

Paris, 18 (Ô.R) - "Homme 
Libre., yazıyon A1ttıanyadaki 
sefalet fena bir nasibatcıdır. 
Milletler ebediyen tereyağın· 

dan vazgeçemezler. Biz Alman 
milletinin de tereyağı yiyebil
mesini isteriz. Edenin son nut
kunda da ayni arzu göze çarp· 
mışhr. Fakat tecrübe ile 
biliriz ki Almanya vaitlerini 
nadir olarak yerine getirir. 
Bununla beraber Almanya da 
şimdiki ekonomi rejimi yeri· 
ne daha ziyade işbirliğine 
dayanan bir rejim tesisi· 
ne yardımı e!lasından redde· 
diyor değiliz. Ancak Blumun 

dediğı gibi Franıuz • A 1man 
münasebetleri meselesinin muh· 
telif unsurları birbirinden · ayrı· 

lama1.. Yani, Almanyaya eko· 
nomik yardımda bulunmamız 

için bunun mukabilinde Al
manya emniyet bakımından 

inançlar vermeli, mesela silah
ların tahdidi noktasında müza
kereye yanaşmalıdır. 

Paris, 18 ( Ö.R ) - Bcyük 
finans gazetesi olan "İnforma
tion,. eski finans bakanı Bon· 
net'nin Vaşington sefirliğine 
tayini dolayısiyle şunları ya
zıyor : 

meti de bu teı.e iştirak etmişti. 
Geçen sene MayJsla Fransa ve 
Amerika arasında bir ticaret 
muahedesi aktin.: muvaffak 
oldu. Sefir olarak gide
ceği Vaşingtonda kurulmut 
münasebetler ve teveccühİer 
bulacalctır. Yeni sefirin eski 
bir finans bakanı olması, 

Londra konferansında ve daha 
sonra Ccnevrede milletler arası 
ekonomik mllnasebetlerinin ku
rucu bir plina göre inkitafmı 
müdafaa etmiş bulunması şim
diki ahv~I sebebiyle bu tayine 
hususi bir kıymet verilmekte
dir. 

Paris 18 (Ö.R) - George• 
8011oet "Paris-Soir,, gazetesine 
şu beyanatta buluemuttur: 

Mükerrer vesilelerle Amerika 
devlet adamlarile iş birliği 

fırıııatını buldum. Londra dün
ya ekonomi konferansında Bir
leşi k devletlerin şimdiki harİ· 

umumi efkarı İngiliz filosuna 
ağar mesuliyet yükliyecek olan 

t kt d. 1918 her ı arafta kızgınlık gürle· 
mızı emre me e ar. 

ı · b ı k · · bu00 tüo yordu. YoJlardaki karı•ıklık- 1 

zafer erinı u ma ıçın ., 

f 1 h 
·· ı et ~ lar dahili harp talimi halin-

Dört defa maliye nazırı ve 
iki defa ticaret naım olan 
Bonnet 1935 de Londrada 
yapılan dünya ekonomi kon
feransında Fransız delegasyo
nuna riyaset ederek ilk safta 
bir rol oynamış ve ayni sene
Gerıcvrede ticari slyasiyatta 
serbesti sistemine avdeti mü
dafaa etmişti. Amerika hUkü-

ciye nazırı Cordel Hull ile 
tanışmak şerefini kazandım. 
Geçen sene Öe Fransız· Ame· 
rikan t icaret anlaşması müna
sebetiyle bir Amerikan dele
gasyonunu kabul ettim. alt
mış seneden beri araların
da ticaret muahedesi olmı

yan Fransa vö» Amerikayı bir 
ti7.aret muahedesile bağlamağa 
muvaffak oldum.Son zamanlar· 
da Finans bakanı Viennot Au
riol birleşik devletlerle ve ln
gilterc ile bir para anlaşması 
alet etmiştir. Bunun mes'ut ne· 
ticeleri inkar edilemez. Ayni 
fikirle iki demokrasi arasında 

yaklaşma siyasetinin muvafa
kiyetinc çalışacağım. Bu gay
retin muvafakiyeti bubranm alt 
edilmesi için her tarafdan da
ha ziyade lüzumludur. 

deniz kontrolünü kabule peklz 
mütemayildir. 

GAZETERIN 
MÜTALAALARI 

Paris, 18 (Ö.R) - Iogiliz 
notasına Fransa ve Sovyet 
Ruıya tarafından verilen ce
vaplu dolayısıyle "Populaire,. 
gazetesi şunları yazıyor: 

Meclisin itti( akla bildirdiği 
tasvibe dayanarak, hükümet 
ispanyaya gönüllü sevkıyatının 
tamamile önüne geçmek için 
lüzumlu olan tedbirleri kuvvetli 
bir şekilde tatbik ettirmeğe 

hazırdır. Bununla beraber di
ğer devletlerin de ayni şekilde 
hareketi kahul etmeleri şarhnı 
ileri sürmektedir. Fransa sami· 
miyetini ispat etmiştir ve lspan· 
yaya gönüllü müf reıeler g.ö?
derilmesinin önüne ııeçmek ıçın 

edakirlık ara ta ammu • 
mek icabetmişti. Benim gibi de idi. 
eskilerin gençliğe şunu her Harici sabada, Fransayı 
zaman daha iyi hatırlatması lngiltereden ayıran bebaht 
Jiıımdır : siyaset sebebiyle, dört ta-

-Yapmak iıtiyen ve ya· raftan fırtına halinde tch-
şamağa hakkı olan, vatanı ditler beliriyordu. Bu vaıi-
unutmak hakkına malik de- yete hakim olmuş bulun-
ğildir. mak ve onu ıslah etmek baş-

Pariı, 18 ( A.A ) - Eıki ilansız kıllmaı• bn~knnı gtneıal Oanıtlm vekil Blum için bir şereftir. 
müstemleke ve bahriye bakanı gördüğü şekilde idare edilme· Şimdi ise feutçılar kötü ni-
Pietre Eko dö Pari gazetesin- sini tabii görmemek için hiçbir yetJerinden vaı geçmiş gibi-

d F Al dirler. Avrupada ise müvazene 
de çıkan bir yaıııın a rao· sebep olmadığını ve man 

1 henüz teessüs etmiş değilse de 
Sı .. lar1a Almanların birbirine milletinin harpçu maksat arı 1 .1 F d 1 ~ ld' ngı tere ve ransanın oıt u· 
karıı mevrus bir kin besleme· olduiunu zannetmediğini bi ı· ğu Fransaya harici tehditlere 

)eri Hruri olduğu kanatini şia- riyor. karıı daha büyük bir kuvvet 
detle reddediyor. Ve Alman· Paris, 18 (Ö.R)-Devlet ba- vermiş ve sulhun teşkiJatJan-
]arın iç siyasetlerini tasvip et• 
memekle beraber Almanyamn 
kendisine en pratik ve lüzumlu 

kanı VioleUe dün Remeı şeb· ması için daha büyük bir oto-
rinde söylediği bir nutukta rite ile çalışmak imkanını bab-
şöyle demiştir: şetmi~tir. 

Almanyada 
t4 yatında çocuk re'lt 

aaylhyor 
Berlin, 18 ( A.A ) - Berlin 

mahkemesi 14 yaşındaki ço· 
cuklann din noktasından reşit 
olduklarını ve bu yaşa geldik
ten sonra kiliseyi ve dini ana
larının ve babalarının muvafa
katı olrcaktan dahi terkede· 
bileceklerine karar vermiştir. 

ikaragova kanah 
Vaşington, 18 (Ö.R)- Ayan 

azasından Mr. Veil Nikarago· 
va kanalının açılması için bir 
projeyi yakında meclise vere· 
ceğini söylemiştir. 

Salangro'nun kardetl 
Lille, 18 (A.A) - Müteveffa 

Rogcr Salengro'nun kardeti 
Sosyalist mebuslardan Hanri 
Salengro Ulle mebusluğuna 
intihap edilmiştir. 
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Fakat 
ve 

Cumhuriyetçiler 
arkası kesiltniyen 

bu sözlere şiddetli hir 
hücuı arla mukabele 

z., 
nıukavemet 

ediyorlar 

Madtitl cephesinde lzaıp saluıe/ennden hll göıüniiş 
Madrid, 18 (A.A) - Madrid 

cephesindeki asi siperlerinin 
yanına kurulmuş olan bir rad
yo istasyonu Malaga eyale-
tinde ileri hareketlerine devam 
eden beyaz kıtalann Marbella 
kasabasını ellerine geçirdikle
rini bildirmiştir. 

Salanma 18 (A.A) - Gene· 
ral Franko Havas ajansınm 
muhabirini kabul ederek ken
disiyle yarım saat görüşmüştür. 
Mülakat Fransızca olmuş ve 
general muhabirden kendisin
den vazib sualler sormasını is
miş ve bunlara açık cevaplar 
vereceğini söylemiştir. 

General Fas meselesi hak· 
kında demiştir ki: 

lspanyol fasında Alman as
kerleri yoktur. Şimali Afrika 
müstemlekemize Alman kıtaa
bnın veya gönüllülerinin ihraç 
edilmiş olduğunu kati olarak 
tekzip etmiştim. Hatta bu mın
takalarda hiç bir zaman bugün-

kü kadnr az sivil Alman bulun
mamıştır. Zaferlerimizin her bi· 
rinde yalan ve iftira neşriyatı 
daha ziyade şiddetlenmektedir. 
Millete ait olan topraklardan 
biç bir parçasının başka biri· 
sine terki dün olduğu gibi bu
gün de milli hükümet için mev· 
zuu bahis deyildir. Harbin bey
nelmilel mahiyetine dair gene· 
ral Franko şunları söylemişdir: 

Bu mahiyeti dahili harbimize 
veren biz değiliz. Biz munha
sıran komünizmi memleketten 
çıkarap atmak için mücadele 
ediyoruz. Memleketimizi ken
disine tamamen yabancı olan 
akideden kurtaracağı7.. Ve yal
naz bunu yapmak istiyoruz. 
Almanya ve Italya da aynı 
mücadeleyi yapmışlardır. Bize 
~---

olan teveccühlerinin sırrı da 
işte buradadır. Vakıa birçok 
ecnebi mütehassıslarının yar· 
dımından istifade ediyoruz. 
Fakat harbedenler, lejiyonle· 
rimize nizam dahilinde kayde
dilmiş bir avuç hönüllü hariç 
olmak üzere hep lspanyollar
dır. 

Müteakiben general Franko 
lngiltere ve Fransayı komünist 
tahrikatına karşı teyakkuza 
davet etmiş ve demiştir ki: 

"Kendileriyle daima iyi mü
nasebetler idame etmiş oldu~ 
gumuz Fransa ve lngiltere 
müstemlekelerini sıkı bir ne
zaret altında bulundururlarsa 
çok iyi ederler, Çünkü bura
larda tehdit altında bulunu-
yorlar.,, " 

General Franko Madrit et
rafında yapılmakta olan mu-
harebeler hakkında da şuniarı 
söylemiştir: 

Kızıllar Madridi terketme· 
mekle bir cinayet işlemişlerdir. 
Fakat biz bu şehri tahrip et
meden yine zaptedeceğiz 

Sonra Markisistler gfıya bi
zim esir almadığımm işae 
ediyorlar. Şefler ve katiJler 
müstesna olmak üzere bütün 
esirlere ve mültecilere hayat
larını bağışlıyoruz. Ve onları 
bittabi ihtiyatla hareket ede
rek yeni devJetin bir unsuru 
yapıyoruz. 

General Franko beyanatını 

şu sözler1e bitirmiştir: 

Harbı askeri bakımdan ka
zandıktan sonra sınıf mücade
lelerini ortadan kaldıracağır. 

Ve mesaiye layık olduğu şerefJi 
mevkii ve hızmı vereceğiz. is
panyanın bili istisna bütün mil· 
Jetlerle idame edegelmiş olduğu 

•..........•.•....••••.•••..........••• , ..............................................• 
No: a9 Yazan : ADNAN BILGET 
•••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gö~ TUrk Hakanı Semi - Han'ın yetişken kızına 

Teli - Han unvanını tevcih etml ti 

Semi - Han derinden derine 
düşünmeğe başlamıştı. Senele· 
rin lrncatmağa başladığı Asyalı 
kadın arkasında terkettiği otuz 
beş fırtına'ı yılm arasında ko
caman bir çoculduk hayatını, 

genç kızlık devresini, neşe ve 
heyecanla dolu müteaddit akm-
farının tarihini ve nihayet ko
casını, çocuğunu buluyordu.On-
ların hepsi de Üzerlerinde ayrı 
ayrı durulmağa değer hadiseler 
ve hatıralar olarak zihninde 
zevkli birer ruya zevki bıra
kıyordu. 

Bugünle yarın arasındaki 

muvazenenin bağlantı yerini 

bulmak ve iki akış arasında 

bir hudut çizmek isterdi. As
yalı feylesof kadın düşündükçe 
böyle bir inişe bile yer verme
nin imkansız ığım ve faydasız· 
lığını buluyordu. Türk kızı ve 
Türk kadını için yarını düşiin-
mek nekadar lüıumlu bir icap 
ise, yarına giden yol üzerinde 
duraklamak da okadar fayda
sızdı. Bunu büyük bir emni· 
yet havası içinde müşahede 

eden Semi - Han, ulusu için, 
akıncı ordusu için yeni ve ener
jik elemanlar hazırlamanın 

faydası üzerinde duraklıyordu. 
Semi • Han 'ın küçük kızı, 

samimi münasebatı en kısa bir 
müddet zarfında yeniden ihya 
etmek arzusundayız. Ve bil· 
hassa lspanyo!ca konuşan ce• 
nubi Amerika memleketleri 
nezdinde bu yolda sarfı mesai 
ediyoruz. 

Cebelüttarık, 17 (A.A) -
Royter bildiriyor: 

Sözüne inanıhr bir lngiliz 
müşahidin ifadesine göre, kuv
vetli bir ltalyan gönüllü müf • 
rezesi 12 Kanunusani akşamı 
Kadiksde karaya çıkmıştır. 

lsim!'IİZ ye bayraksız bir va
purdan 4000 Italyanın karaya 
çıktığını gören bu müşahit 
Sevillada, Jeraz ve Kadiksde 
bulunmakta olan ltalyanların 

ve Faslıların lspanyol askerin· 
den daha kalabalık olduğunu 

bildirmektedir. 
Meksika 18 (A.A) - Gaze· 

lelerin bildirdiğine göre maliye 
nazm Veracruz gümriik idare
sine ispanyaya silah ve tayyare 
gönderilmesine mani olmasını 
emretm"ştir. 

Brüksel 18 (A.A)- La Na· 
tion Belg~ gazetesi Katalonya 
hükumetinin bir Belçike fırma· 
sına yedi milyon Belçıka fran
gı kıymetinde bin mitralyöz 
Jsmarlamış olduğunu yazıyor. 

Roma 18 (Ö.R) - Tancada 
çıkan "Gazette'of Tanger" In
giliz gazetesi Almanların lspan
yol Fasına ihracı hakkındaki 
haberlerin, menşei bakımından 
tamamen uydurma olduğunu 
kaydediyor. Bu ihraç amelyesi· 
nin lngiliz harp gemilerinin bu 
sulardan hareketi esnasında 
yapıldığı haberi d~ hayaldir. 
Bu gazeteye göre Hitlerin 
Fransaya verdiği teminat an
laşmazlı~a nihayet vermektedir. 

Türk akıncı ordusunun istediği 
ve aradığı baş olabilir miydi. 
Bu hususta kuvvetli bir tah-
minde bulunmak şimdiden im· 
kansız gibi birşeydi. Filvaki 
genç kız cesur ve atak ruhlu 
bir insandı. Yurt se.vgisi çok 
derin olmasına mukabil onda 
zalim taraflar da vardı. 

•*• 
Akıncı ordusu o sabah tali

me hazırlanırken borazanlar 
Semi-Hanın orduda umumi bir 
teftiş yapacağını ilan ediyor-
lardı. Genç kadın ah üzerinde 
birer birer akmcı safları 
önünden geçerken akıncılar 
selam duruyorlardı. Akıncı or· 
dusu safları arasında yer alan 
Semi-Han'ın genç kızı Teli
Han'da annesi geçerken ayni 
ciddiyet içinde 'elam veriyordu. 

Semi-Han ilk defa kızının 
~öğsünde hanlık işaretini gö
rünce onu yanına çağırdı · ve 
hakim bir sesle sordu: 

- Göğsündeki işaret ne? 
- Hakan tarafından hibe 

edildi. 
- Ne zamandan beri .. 

t9 Kanunusani 1q1''7 

Stoyadinoviç - Maçek mülakatı 

Yugoslav vahdeti 
POLONYA 

Litvanya hududunda 
harba amade 

vvet yor •. 
Bu haber 

bi 
Belgradda çok yerinde 

dı .. sevi çle 
Belgrad, 17 (A.A) - Stoya

dinoviç ve Maçek arasında ya-

pılan çok samimi mülakat belki 
de Hırvat meselesinin halli için 
knt'i bir adıma başlang\Ç ola
caktır. Bu mülakat Belgrad 

siyasi 111ahafillerindc tarihi ha
dise olarak tavsif edilmektedir. 

Bu mahafiller Maçekin ma· 
lum o!an itilafgirizliğine rağmen 

Stoyadiooviçin maharetine ve 
ikna kuvvetine büyük umutlar 
bağlamaktadırlar. 

Gazeteler Hırvat muhalefet 

şefi ile hükümet partisi baş· 
kanı arasında bu temasın 

ehemmiyetini kayıt ile iktifa 
ediyor1ar. 

Köylü koalisyonunun noktai 
nazarı aşağıdaki şartlarda hu
lasa ediJmektedir : 

Kanunues.ısioin tadili, bir te
merküz hükümeti teşkili, dev· 
letin şekli meselesini kat'i bir 
surette hal için serbest ve gizli 
reyle seçilmiş müessisler mec· 

Sianfuda 
Asllerln mutavaat 
telgrafı bir mütareke mi? 

~ 

Çan - /(ay - Şek ve maiyeti 
Pekin, 18 (A.A) - Sianfu 

asilerinin y anghucang tarafın-

dan tamim edilen ve Nankio 
hükümetine mutavatı bildiren 
telgrafı Nankinde büyük bir 
kaydı ihtirazi ile karşılanmak-

tadır. Bu telgraf otsa olsa Si
anfunun sekiz nokta hakkın-

daki proğramıoa dair merkez 
icra komitesi tarafından bir 
karar verilinceye kadar bir 
mütareke olarak kabul edile-

- Bir hafta oluyor. 
Semi-Han, hiç beklemediği 

bu tevcih önünde derin derin 
düşündü. Hakan'ın henüz on 
yedi yaşını doldurmıyan kızına 
tevcih ettiği bu rütbe, akıncı 
ordusu içinde dedi kodulara 
sebebiyet verebilirdi. Bununla 

-beraber orada daha fazla kal-
madan uzaklaştı. Çadırına gi
derek hakanı ziyaret etti. 

Gök Türk hakanı Seıni-Han'ıo 
ani ziyaretini öğrenince derhal 
yanına giderek kendisini kabul 
kabul etti. Semi-Han'ın çehre
sindeki düşünceli hatlar neş'e· 
sini kaçırmıştı. Bununla bera
ber renk vermemeğe çalışarak 
sordu: 

- Hakan'ım.. Gıyabımda 
verdiğiniz bir kararı haber ala-
rak hem mahcup hem de mü
teessir oldum. Kızım Teli'ye 
han rütbesinin tevcih ettiğinizi 
sevinç)e öğrendim. Bunun 
bence büyük kiymeti vardır. 

Ancak bu tevcihin ordu için
de kılükale sebebiyet verme
sinden ürküyorum. Kızım he-
nüz on yedi yasında, bu nişana 

kar ı a 

Maçek Huvat fiden 

Jisinin içtimaa davet edilmesi. 
Maçekin bu istekleri Stoya

dinoviçe bildirilmiş ve başkanın 
da böyle bir programın derhal 
tatbikattaki zorluklar ve lüzu
mu olan hazırlıklar için derpiş 
ettiği hal şekillerini kendisine 
izah etmiş olması muhtemeldir. 

Avusturyada 
s200 Hftlercl tevkif 

edllmlştlr 

Berlin 27 (A.A) - Nasyonal 
Sosyalist mahafili Avusturya 
hükümetinin Nasyonal Sosyalist 
hareketi ezmek üzere aldığı 
tedbirlerden dolayı ademi 
memnuniyet izhar etmektedir
ler. 

PıJ/onya orduları başkumandanı 
Rmigıy ve karısı 

Kan nas, 17 (A.A) - Res· 
men bildirildiğine göre saat 
16 ya doğru tüfenk ve mitral
yözlerle mücehhez Leh hudut 
muhafı::larmdan milrekkep bir 

grup hudut işaretini yerinden 
kaldırarak Litvanya arazısı 
dahiline götürmüşlerdir. 

Litvanya hudut muhafızları· 
nın protestolarına rağmen Leh• 
liler hudut işareti yanında har· 
ba amade bir vaziyet almış• 
lardır. 

Varşova 17 (A.A) - Yarı 
resmi gazete Polskaya nazaran 
Litvaoya hudut hadisesine 
hudut işaretinde nöbet değiş
tirmekte olan Leh hudut mu-

hafızları üzerine 18 el silah 
atmış olan Litvanyah bir polis 
memuru sebebiyet vermiştir. 

ilan 
Ödemişte müteveffa Bay Aorif gazetesi bu hususta 

ezcümle: Hapishanelerin kapı· Hüseyin gazi ile ötedenberi 
ları açılmaktadır. Fakat bu an- aramızda muhabbet ve sami-
cak başka aile babalarını da miyet caygir olup bu bususi· 
ailelerinden ayırmak içindir, yeti halimizi (ihtimal merhuma 
demektedir. karşı bazı hasut ve garazkar 

Bu gazete hükümette son kimseler tarafından uyduruldu· 
yapılan tadilattan sonra bu ana ğu şüphesiz olan) güya mer-
kadar halta Noel münasebetiyle bumun müessesesinde on sekiz 
dahi bir affı umumi yapılma-
dığından dolayı teessüf etmekte bin lira gibi büyük bir meblağ 
ve son Almanya - Avusturya alacağımız olduğunu merhu· 
anlaşmasından beri Nasyonal mun vefatından evvel işaa et-
Sosyalist propagandası suçu ile mekle kim bilir kendilerince 
5200 kişinin tevkif edildiğini bu şayiadan merhumun itibari 
kaydeylemektedir • tüccarisini haleldar ederiz hul-

120 araştırma yasile bu asılsız şayianın çıka-
Varşova, 17 (A.A) - Hü- rıldığını işittik. Gerek merhum 

kümet merkezinin komünist ve gerek oğlu Süleyman mü-
mahafllinde dün 120 araştırma esseselennde hiç bir güna me-
yapılmış ve 96 kişi tevkif edil- talibimiz olmadığını efkarı 
.'!!~~~~~:................................. umumiyeye alenen bildirilme· 
bilmektedir. sini muteber gazetenizi tavsit 

Sianfu radyosu 15 Kanunu- ederiz. 
sanideki neşriyatında Sianfuya Ödemişte Naim oğlu Ali 
5000 komünistin muvasalatını Bodur ve oğlu Sadık Bodur 
ve ertesi gün de orada bir Çatal yol mahallesinden 
komünist genel karargahının Avni A. Sadık 
tesis edildiğini bildirmekte idi. 1921 -S-6 (90) 
~~ ~~---~~~~~~~~~~~~~~=+=+'· 

hak ettirmiyecek kadar küçük
tür. Henüz ad alalı bir sene ol· 
muştur. Daha doğrusu bundan 
gururlanarak akıncı ordusu 
içinde bir memnuniyetsizliğe 
sebep olm11sını istemem. 

Hakan gülerek yerine otur· 
muştu. Cevap verdi: 

- Semi-Han, dedi. Müsaade 
ederseniz buna müdahale et
meğe hakkınız olmadım söyle-
mek isterim. Kızınız bizim için, 
akıncı ordusu için yarın yenıl-

mez bir eleman ve anasının 

yerini kapamasını bilen bir ku
mandan olacaktır. Biz ne ka· 
dar mes'uduz ki Teli-Han, si
zin gibi askerliğin ve akıncı· 
lığın manasmı kavramış ve bi-
ze yarın hakkında istediğimiz 
limitleri vadetmiştir. 

Teli· Han hakkında konuş· 
mak, bu yeni vaziyet içinde 
ıizin kadar bize de düşüyor, 
Semi • Han.. O bizim kızımız 
ve yurdumuzun güvendiği bir 
insandır. Ondan yarın bekledi· 
ğimiz büyüktür. Eğer Semi -
Haq1 yalnız bunun için beni 

ziyarete gelmişse müsaadele· 
riyle buna hakları olmadığını 
söyliyecegim. 

Semi • Han gülüyordu. Artık 
kızl Teli - Han hakkında söy· 
lenecek bir sözii yoktu. Bu tev• 
cibe olsa olsa teşekkür etmek 
isterdi. Esasen kızmm kendi· 
sine karşı takındığı ciddi vazi· 
yeti beyenmemiş değildi. An· 
cak bu tevcible kendisine bü
yük ve mukaddes bir vazife de 
düşüyordu. Teli - Hanı akın· 
cı ordusunun arzuladığı biı 
kıymette yetiştirmek için heı 
halde onun üzerinde uzun uza
dıya uğraşacak ve ona, kendi 
nefsinde beliren meziyetlerin 
hepsini vermek istiyecekti. 

Genç kadın, Gök Türk ha
kanınm çadırından çıkarken 
memnundu. Ve anlıyordu ki 
kızı da, kendisi gibi bütün ha
yatını orduya vakfetmek mec· 
buriyetinde idi. Genç kadın 

bu inanışla vazifesi başına gidi
yordu. 

- Bitmedi -
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Burada Kral, halka yukarda 

zikrettiğimiz sözleri söyledi. 
Dokuzuncu Şarl, Knterin ve 

Hanri Danjo oday;ı girdik
leri zaman amiral KoJini yat
mışb. Mecruhun renksiz sima
sınd"a bir şulei sürur parladı. 
Kral hemen koşarak onu ku
cakladı. Ve: 

- Sefilin yakmda ipte sal
lanacağını ümit ederim. Ha
yatınazm teblükede olmadı
ğını da öğrendim. 

- Şevketmeap, kralım tara
fından izhar edilen lütüf ve 

inayetten mütevellit mahzuziye
tim, iadei afiyetime pek ziyade 
yardım edecektir. 

Bu ziyaret bir sııat devam 
etti. Kral Pazar günü yine 
geleceğini söyleyerek oda
dan ayrıldı. Konağın avlusuna 
enince alkışlar ortalığı çınlat
mağa tekrar başladı. 

Müprünileyh, berkesin işide· 
bileceği bir sada ile: 

- Mösyö Dl> Kussenl Diye 
eslendi. 

- Şevketmaap! Diyerek Kus
aen yaklaşb: 

- Y aoımzd ne kadar as· 
ker var? 

- Bir bölük şevketmaap. 
- Pekala 1 Bir hücom vu· 

kuunda bu konağı müdafaa 
etmeğe bu kuvvet size kafi mi? 

- Şevketmeab. Bölüğümle 
üçbin mubacime mukabele 
ede bilirim. 

- Pekala burada kalacak
smıı, sizi bu konağın muhafa
zasına tayin ediyorum. Amira· 
lımın hayata siıden mesuldnr. 

- Fakat şevketmeab, saraya 
adar size kim refakat edecek? 

Dokuzuncu Şarl avluda du
r n Höknoları işaret ederek: 

Bu mkadaşlar •. , Ben bunlar• 
dan daha iyi bir muhafiz bula
mam. 

Bu söz üzerine öyle bir alkış 
gürültüsü koptu ki konak le· 
metinden yıkılacak zannolundu. 

Dokuzuncu Şarl bu alkıştan 
çok mütehassis olmuştu. K te
rin Dük Danjoya :seri bir göz 
işareti yaparak: 

- işte hakikaten ulvi bir 
fikir! Diye mırıldandı. 

Dokuzuncu Şarl haykırdı : 
- Öyle değil mi valide? 

Fransa kralının kendi muha
fızlarını mecruh amirala terket· 
mesi muvafık bir emel değil 
mi? 

Kat erin soğuk bir tavırla : 
- Pek muvafık oğlum J dedi 
Konağı askerlerile tahtı iş-

galine almışdı. Muhafız as
ker!eri kılınç!annı çekmişler 
vukua gelecek her hangi bir 
hücüme müdafaa vaziyetinde 
bulunuyorlardı. 

Kral da binlerce Hüknolar 
ve alkışlar arasında sarayına 

döndü. 
Gece, Amiralın '.>etkide ölü· 

münc sebeb olabilecek bu ci
nayetin tehlike iz geçirilmesin
den dolayı sarayda bir ziyafet 
verildi. 

Kral ta avvur olunan sefere, 
ancak nmiralın iyileşmesini mü
teakip, yani onbeş gün sonra 
başlam1acağmı öyliyordu. is
kambil kağıtlariyle yeni icat 
olunan bir oyun oynandı. Kral 
Hanri dö Bearne karşı ikiyüz 
ekü kaybetti. 

Navar kralı cküleri cebine 
koyarak zevcesi genç kraliçeye 
gülümseyerek: 

- Sevgilim, eğer böyle de· 
vam ederse biz zengin olaca
ğız. Dedi. 

Katerin Dömediçi bu gece 
pek mesrur görünüyordu. Saat 
ond:ı, yiiksek seJ1le: 

Protestan efendiler gece
ni?: hayrolsun, ben sizin için 
dua etmeğe gidiyorum.. diye
rek dairesine çekildi. 

N ısfılleylde, ııarayda sükün et 
hükümferma olmuş gibi görü
nüyordu. 

••• 
- 26-

Uthl. gec 
Kral yatmıştı. Oda hizmeçisi 

müşarünileyhi soymuş ve yata· 
ğa yatmasına muavenet ettik· 
ten oora bütün ışıkları sön
dürmüş, yalnız gece kandilini 
yakarak ayaklarının ucuna ba
sa, basa odadan çıkmıştı. 

Kral bir saattenberi yatmış 
olduğu halde henüz uyuyamı· 
yordu. 

Bu ralık ltapının vuruldu· 
ğunu duydu. 

Yatağından fırladı. Kapıya 

kadar giderek: 
- Kimsiniz? Diye sordu? 
- Benim şevketmeap diye 

Katerin cevap verdi. Hemen 
sizinle görüşmekliğim lazım. 

Kral alelacele giyindi; beline 
hençerini de sokmağı unutma
dı. Kapıyı açtı. Knterin Döme· 
diçi içeri girdi: 

- Oğlum. Bu dakikada 
müsyü de Birag, müsyü Gon~i, 
Dnk de ~ever, Mareşal de Ta· 
van ve biraderiniz Hanri Dan· 

jo sizi ve hükümeti kurtarmak 
için icap eden tedabiri intihap 
etmek üzere benim ibadet 
odamda içtima ettiler. 

Müzakerahn neticesini arzet
mek üzere kralı yani sizi bek
liyorlar ••• Dedi. 

Dokuzuncu Şarl bir saniye 
kadar hayret içinde kaldı. Ni
hayet: 

- Madam, şayet metaneti 
fikriyenizi, kuvvei ruh"yenizi 
bilmemiş olsaydım, tecennün 

ettiğinizi sanacaldım. Ne var 
madam! Hu adamtarm müza· 
kere ettiklerini haber vermek 
için nısfüllt:yilden bir saat ev

vel beni uyandırıyorsunuz! Bun
lar kimdirler? Ne bak ile böyle 

işleri müzakere ediyorlar ? 
Kendilerini kim davet etti? 
Beni ve hükümeti tehdit eden 

tehlüke nedir? Yoksa lspan· 
yollar, kendilerine Felemenkte 
sadık dostum amiralm yardı-

miyJe oynıyacağım oyundan ha
berdar olarak Fransız toprak
larına mı girdiler ? Yoksa Pa~ 
riste veba mı zuhur etti ? 

Hakikaten öyle mi ? Mösyö 
Gondi de müzakerede bulunu

yor ha ? Bu herif, pederimin 
sofracıbaşısının, kendisine ta
nlluku olmıy n bir meseleye 

burnunu ~okmak istiyen bir 
maskara herifin oğlu.. Tever 
de burada öyle mi ? 

Bize yardım etmek bahane· 
siyJe bir sürü serserilerin başı· 
na geçerek bir düşman ordusu· 
nun bile irtikap ctmiyeceği 
denaeti yapmaktan çekinmiyen 
bu kepa:ıede mi işe karışıyor? 
Kan içinde kendine yeni bir 

unvan aramak ümidile katliam
dan başka bir emel bcslemiyen 
Birağ da müzakerede bal 
Tavan gibi, ara sıra bana garip 
garip balrnn, ve ... meselesi için 
kandisinden şüphelendigim bal· 
de hiçbir söz söylemediğim 
bu kaba asker de müzakere
ciler meyanında mı bulunuyor? 

Biraderim için birşey söyle
ma m, sebebi de onun için pP.k 
derin düşündüğümdür madam!.. 
Demek ki bu mösyöler müza
kere ediyorlar öyle mi? .. 

Yine müzakerelerine devam 
etsinler ve beni rahat, rahat 

- Sonu "lV -

YENi ASiii 

Halkevi 
Seçimi yap ldı 
- Baştata/ı 2 nd say/ada -

rim. Intihablarda bizi yanlışlığ 
sevk eden bir tavazn bassa
mız vardır. 

Çalışacak arkadaşlarımız ken
dilerini öne atmazlar, ben siz
den bir ricada bulunacağım: 
Memleketimizde ve diğer me· 
deni memleketlerde oldu
ğu gibi faal arkadaşların 
şubelerde fani olarak çalışc ..,k 
isterlerse kendi kendilerini 
namzed göstermelerini rica ede
ceğim. Bu suretle işler de daha 
iyi yürümüş olur. Bunda hiçbir 
ayıp, nezaketsizlik tasavvur 
etmediğim gibi, bilakis bunda 
bir olgunluk buluyorum. Kim 
faal komiteye geçmek ister
se ismini or'aya atmalıdır. 

Eski itiyada göre ismını 
ortaya ntmıyan arkadaşlar 

olursa diğer arkadaşlan ta
rafından ortaya verilmelidir. 
Niz mnamemizde namzet usulü 
yoktur, fakat bunun manası 
Parti tarafmdan namzet gös
terilmiyeceğini beyandan iba
rettir. Yoksa kimlerin çahşa
cağını ve çalışmak arzu attik
lerini bilmemiz elbette fayda
lıdır. Sözümü bitirirken kepi
nizi bir kerre daha hürmetle 
selamlıyor ve sözü arkadnşla

nma bırakıyorum. Şubelere, 
komitelere şimdiden muvaffa· 
kıyetler dilerim. 

Çok alkışlanan bu söylevden 
sonra Halkevi müdiri Hüseyin 
Avni Ozan yazdığı Halkevi 
adlı manzumesini okumuştur. 
Bunu öğretmen Sndıkın (Umde
lerimiz} ve (Köye doğru) man
zumeleri takip etmiştir. Mütea
kıben toplantıda bulunanlara 
çalışacaklara kollan yazıp bil
dirmeleri için kayıt varakalan 
tevzi edilmiştir. Herkes çalışa
cağı şubeyi tesbit etmiş ve 
bundan sonra kollar ayrılarak 
komite intihabah yapmışlardır. 

Neticede muhtelif kollara şu 
zevatın seçildikleri anlaşılmıştır: 

Dil, Tarih, Edebiyat: Kültür 
direktörü Ali Riza, Avni Ozan, 
Necmeddin Onan, Ahter Onan, 
Mazhar Uray. 

Güzel snn'ntlar: Ressam 
Kadri, Mehmed S lepçi, ressam 
Abi~. 

Temsil: Huriye, Fer hun de, 
KemfiJ, Hayri Puyan, Faik 
Ergüder. 

Spor: Hasan lskender, Meh· 
met Demirel, Makbule Emel, 
muallim Kemal, muallim Cevat. 

Kitapsaray ve yayın: Ihsan 
Çetin, Sıtkı, Necip. 

Sosyal yardım: Doktor Os· 
Yunus, doktor Zühtü Er· 

ı As yada 
Türkmenistan 

• • cum urıyetı 
Merkezi Asyanın yakıcı gil

neşi altında, 443,600 kilometre 
murabbaı arazi içinde, Sovyet 
Türkmenistan 'ın büyük şehir
leri, fabrik lan, kasabalan yük
selmekte ve ayni Cumhuriyetin 
pamuk tarlaları ile zengin kı~
Jaldarı uzanıp gitmektedir. 

Bu cumhuriyet, Sovyetler 
BirJiğinin en esaslı pamuk is· 
tibsali mıntakalaliimdan biridir. 
Kolkhoz teşkilah ile verimi bir 
kat dalın artan bu cumhuriyet 
bu sene 175 bin balya pamuk 

çıkarmak hakkındaki planını 
fazlnsıyle tatbik eylemiştir. 
Türkmenistan kolkhozlarının 
1936 yılı umumi hasılatı 310 
milyon rubleyi geçmektedir. 
Cumhuriyet, hayvan yetiştirme, 

çiçekçilik, balcılık ve bağcılık 
alanlarında dn büyük muvaf
fakıyetler elde etmiş bulun
maktadır. 

Türkmenistan endüstri la
nında da çok ilerlemiştir. Cüm
buriyetin tesis tarihi o!an 1925 
senesindenberi endüstriye 265 
milyon rııbla yatırılmıştır. 

Bugün Türkmenislan'da büyük 
kimya fabrikaları, Karakum'da 
bir kükürt fabrikası ve Şele-

ken'de de bir iod fabrikası 
vardır. Petrol sanayii de iler
lemektedir. 

Bugün, bu Sovyet Cumhu
riyetinin köylerinde 151 mek
tep mevcuttur ve bu mektep

lere giden çocukların adedi 
20 binden fazladır. Ayrıca, 
5 yüksek mektep, 28 sanat 
mektebi ve 10 işçi fakültesi 

vardır. Memleket dahilinde 
türkmen lisaniyle temsil veren 
6 tiyatro, ve 29'u türkmen 
lisaniyle çıkmak üzere 39 ga
zete mevcuttur. Son zamanlar
da memleket dahilindeki sine• 
malar, Um bar türkmen lisaniyle 

yapılmış ilk milli filmi göster· 
meRe başlamışlardır. 

Sovyetler Birliğinin yeni 

kananuesasisi mucibince, Türk
menistan Sovyet cumhuriyeti, 
11 federe cumhuriyetten bırini 
teşkil etlemeldedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kin, Sami Kulakçı, avukat Os-
man Had:, H6snü Onan. 

Halk dershaneleri: Fazıl Atuk 
Şekur Delge, Cahit. 

Köycülük: Mustafa Rahmi 
Balaban, Sadık Çiner, Resmiye, 
Hüseyin Aykurt, Sıtln Şükrü. 

Müze ve sergi: Adnan Bay· 
gm, Mazhar Yalay, Necati 
Çiftçi. 

~~ 

A ZA TE 
Fotograf attilyesl ve fotograf mclzeme inde 

Yılbaşından itibaren bir ay için büyük tenzilat yapılacakbr. 

FIRSATTAN iSTİF ADE EDiNiZ 
BAŞDtJRAK - EMiRLER ÇARŞISI No. 28 

En Parfok 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tnnınmıı pillerdir. Daimon 
pili kullanan biç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu ban cıvarında 28 - 9 Hilınü Ôz 

Ödemişli. 

Yeni eserler : 
•••••••••••••••••••••••• 

Hukuk gazetesi 
fstanbulda çıkan Hukuk ga• 

zetesinin ikinci cildinin 17 ve 
18 inci sayıları çıkmıştır.Bu sa• 
yıda Adliye bakanlığının bir 
takdirnamesiyle Üniversite Or
dinaryüs profesörlerinden Er-
2urum saylavı Saim Ali Dilem
renin Tıbbi Adliye, profesör 
Mustafa Reşit Belgesayın ls
viçre federal mnbkcmesi ka· 
rarlarına, Emin Ali Durusoyun 
Deniz Hukulcuna, Cevat Makkı 
Özbeyin Ceza kanunumuza ait 
makaleleri, tenkitleri ve Şürayı 
Devlet aza mdan Cudi Öz lın, 
profe 6r Suphi Nurinin, Üni
versite lektörlerinden E.Barta
linin, Giulio Mongerinin etüdleri 
yazılan vardır. 

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

[ 
Uz Um 

Çu. Alıcı Fi at 
174 inhisar ida. 10 75 12 
174 Jiro ve Şü. 12 50 18 

1 

79 H Alyoti 14 50 16 50 
94 K Taner 14 75 14 50 
59 J Tar nto M 14 18 
28~ Y ı Talat 13 50 20 
26 O Kurumu 20 20 
10 Kaptan H 13 14 50 
644~ Yekfin 

391767 Eski yekun 
392411~ Umumi yekün 

Zahire 
Çu. Cin i Fint 
329 Buğday 

90 ton cı 
6 50 7 3125 

200 Akdarı 4 50 
46 Fnsulya 8 875 

756 ba. Pamuk 50 

4 75 
8 875 

so 

Yurd Şarapları 
Şarap ve sirkesini saygı 

değer müşterilerine tavsiye 
eder. 
Yapım yeri : Yol bedestan 

Küçtik hamam sokak No.3 
Satış yeri : Yol bedestnm 

nğzında tütüncü Bay Ethem 
Ruhi. 
Taşra bayilikleri için istekli 

olnnlar yapım yerine baş 
vursunlar. 

H3 

ve gayri mübadil 
bonoları bilumum banka ve 
şirket hi se st:netleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 

' faizli ve eski i tikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi eshnm sahn alır. 

Adres : lzmir Kemeralh 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

1-13 (77~ S.7 h.3 
':J'ZZZ72.T.72r.LXZZ2ZtZZ7.7ZZJ 

Regina - Perma 
En mütekamil ve en şık 

san·fil bir ondültisyon makine
sidir. Kullanan ve müşteri için 
katiyen tehlikesizdir. Tücl<çe 
kntalok isteyiniz. 

Türkiye umum acentası : 
HUsnü ldemen, ikinci Kor

don 55/3 lzmir. 
3 - 10 (59) 

Sahife, 

lzmlr Bel diye inden: 
1 - Hava g u fabrikasında 

mevcut muhtelif kuturda eski 
m~den borular, dinamo, elek· 
trık motörleri, kristal işe ve 

karpuzlar, tunç ve metal p r· 
çaları başkatiplikteki şartname 
veçhile 29- l - 937 cuma günü 
saat on altıda nçtk artırma ile 

ihale edilecektir. Hepsinin be
deli muhammeni bin üçyüz elli 

Jiradır. iştirak için yüz iki Ji. 
ralık muvakkat teminat mak-

buzu veya banka teminat mek

tubu ile söylenen gün ve saat
te encümene gelinir. .. 

2 - 49 ayılı adanın 720 
metre m::rabbaındaki J/l sayılı 
ar a ı beher metre murabbaı 
on lirndan yedi bin iki yüz lira 

muhammen bedelle ba~kiitip
likteki şartn nıe veçhile 29-1-
937 cuma günü saat on alt•da 
kapalı zarflı artırın ile ihale 

edilecektir. İştirak için beşyüz 
kırk liralık muvakkat teminat 

makbuzu veya bnnka teminat 
mektubu ile 2490 sayılı kanu-
nun tarifi dairesinde hazırlan

mış tekliflerle ihale günü saat 

on beşe kadar encümen reis
liğine verilir. 

3 - 11 sayılı adanın 228.00 
metre mura~baınd ki 16 ve 17 
sayılı arsaları beher metre mu
rabbnı lh yüz kuruştan bin ilç 

yüı nltmış ekiz lira bedeli 
muhammenle başkfıtiplikteki 

şartname veçhile 29-1-937 cu· 
mn gunu aat on altıda açık 

artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için yüz üç liralık mu-

vakkat teminat mnkbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 

söylenen gün ve aattc encü
mene gelinir. 

4 - 16 s yılı adanın 255,30 
metre murabbamdaki 29 sayılı 

ar a ı beher metre muraLbaı 
albyüz kuruştan bin be.şyüz 

otuz bir lira eksen kuruş nıo
bedeli muhammeole başkatip· 

Jiktel<i şartname veçhile 29·1-
937 cuma günü saat on altıda 
açık nrtırma ile ihale edile
cektir. lşHriik için yüz onbeş 

liralık muvakkat teminat mak
buzu veya bnnka teminat mek-

tubu ile söylenen gün ve saatte 
encümene geJinir. 

5 - lkiçeşmelil< caddesinde 
Bnyramyerinde 3/1 sayılı bina-

ların enknıı müteahhide ait 
olmak ihere yıkılması işi baş

kntiplikteki şartname veçhile 
29-1-937 cuma günü saat on 
altıda açık nrlırme ile ihale 
edilecektir. Bedeli keşfi yirmi 
altı liradır. iştirak için üç lira
lık muvakkat teminat makbuzu 

ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

14, 19, 22, 26 118 (65) 

1 - Beher metro murabbaı 
yüz elli lrnruştan yedi yüz elli 

lirn bedeli mubammenle 62 
ayılı ad nın 500,00 metro n u-

rabbnındaki 14 sayıh ar& ı 
başkntiplipteki şartname veç-

hile 2 - 2 - 937 Salı günü s at 
16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak içfo elli ye
di tirnlık muvakkat teminat 

makbuzu ile öylenen gün ve 
aatte encümene gelinir. 

2 - Beher metre murab'>aı 
yedi yüz elli kuruştan iki bın 

üç yüz on lir bedeli muham
menle 13 sayılı adanın 308 00 

metre murnbbaındaki 26 ve 27 
sayılı ntSala·ı başklitiplikteki 

şartname veçhile 2 • 2 • 937 
Salı günü saat 16 da nçlk 
artıma ile ihale edılece~lir. 
iştirak için yüz yetmiş dört 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya Banka t minat mek

tubu ile öyleneo gün vo 
saatte encümene gelinir. 

(180) 19-22-26-29 



im• Würe1 
...... rıutuadan: 

hmirde ikinci kordonda mu
amele yapan [O•manlı bankası 
bmir ıubeai) madürleri y emil 
Daher ve Louie Laur,.ellaya ve· 
rilen aaWıiyetaame ticaret ka
nunu hGkBmlerine gire sicilin 
1916 numarasına kayıt ve tes
cil edild'ği ilAn olunur. 

lzmir licili ticaret meıaarluju 
reami m&hnrn ve F. Tenik 

~mzua 

SAl.AHIYETNAME 
Umumi No. 714 
Huıuai No. 17 
Tarihe lS Klnuna1ani 
Bu bin dokuz yllz otuz yedi 

•eneai Klnunuaani ayanın on 
beıinci g(lnll ben afAfıda bu 
kltıdı imzalayap noterlik m6b
riyle mlh&rliyen ve Terkiye 
Cumhuriyeti kaaunlarınan baht· 
ettiii •alllıiyeti haiz bulunan 
ve Galatada Mertebani .oka
jmcla Cemaat hanının zemin 
katmda vazife ılren Beyoğlu 
dirdlDdl Noteri Selim Sırn 
ofla llitlaat Cemil Kuntay, 

. dairemde megal iken, vukuhu
lan talep ve davet &zerine ma
ıereti meıruama binaen mabal
Jiae dairem memurlanndaa 
Nafiz Akmanı glndel'dim. Ma
halli mezk6rda naibimin nez
dine gelen PHILIPPE GA-

RELLI VE EDMOND BAHACH 
imulariyle temail edilen Os
manlı Bankam hana müraca· 
atla bir kat'a vekAletnameni11 
ruen tanzim ve tasdikini istedi. 
Kendisinin kanuni ehliyeti ha
iz olduğunu anladım. Apğıda 
imzalan otan ve Oemanll Ban
ka.. amuru hukuklyede lsmail 
Nihat Bartu ve yine orada Şe
rif f&bİt diye hazır bulunuyor
lardı. Bunlann tahitlik yapma• 
lanna kanuni bir mani olmadı
İID• &ireadiktea ıonra PHl
LIPPE GAREW •e EDMOND 
BAHACH elan mlracaatlannın 
.....,_ bana izah •e tafail et• 
meleriai iltedim. Şahitler &ah· 
de boa ta aaretle takrir ver
diler Ye dediler ki : 

,, lzmiı villyeti ile civannda 
mukim Oımuh bankasına borç· 
lu olanlar iJe Banka tarafın-

dan kendilerine ıimdiye kadar 
ikrazda bulunulmuı veya leh-
leriae kefalet edilmit veya edi· 
lecek ıabJılar tarafından bil· 
eeale •~ya bunlar için bilve
klle Yeyahut ba pbıslar lehine 
kefalet Ye teminat yollan ile 
baııkalan tarafından giisterile
cek hertllrlll gayri · menkuller 
ve emlik ve araziden diledik· 
leri Gıeriae tensip edecelderi 
bedel ~e ıartlar ile ipotek te
IİIİDİ talebe ve bunların vade
leri Ue faiz ve komisyonlannı 
ve tediye ve kefalet f8rllllnnı 
•~ diler bilc&mle ka1ıtlan 
clilediii veçlıile tayin ve teı
bite ve ipot~kleri tapuda Os
manh t>.akaa namına tescil 
ettirmete Ye her tllrlü mua
melelerini )ap.-a;a, ve her 
aevi evrak •• zabıtlara ve ml1•
tecli1ata vaz'ı imzaya ve banka 
tarafından ikraz edilen veya edi
lecek olan puaları rizaen ve
ya icra vaedaaile tahlil ve ipo
tek vaya vefaen feratlann te
aiı ve fek takrirlerini vermeğe 
ve •adeıi huliilUnde alacaklar 
ldenmecliii takdirde bu gayri 
menkuller ile emlik ve arazinin 
aahıını talebe ve bunun için 
kaan• J•pdmaıı li11mgelen 
laer tGrlO muameleleri icraya 
ve iıba gayri menkulleri ve 
-IA ve araziyi dilediği be
del .Ue ıerek bilmazayede ve. 
preue paza .. hk •utetile Oa· 
maah hailkau namına •abra al 
mata ve yahut Lu ıaretle' 
banka uhdeııae geçttek alan 
gayri menkuller ile emllk ve 
araaillİD tam_.IDI ve yabat 
biaeei pyta11111 cliJediği bedel 
Ye prtlar k kat'iyen aatmata 
ve ba ı..pta resmi daireler 

--~!l'·tlduİr YanMfe " 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAll .. 

Yeni yaptiracaiınız elbiseler için bu mamulab teıcih ediniz 
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Birinci Kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. > ... Ş 
• 

lzmir ile civann· 
da münasip giirec~ği her 
tGrlG gayri menkulleri ve 
emlik ve araziyi Banka na· 
mına diJediğı bedel ve fiyat 
ile teferrağ ye iıtiraya, ve fe
rağa, ve her hangi bir bak ile 
takyide •e memurini re11Diyeei 
haeuıuoda teeçil ve takrir mua
melelerini yapmağa ve aldık-

lan bilcUmle mebaliji Osmanfı 
Banka11na tevdie ve bu bapta 
makbuz ve ibra ıenetlerl İtuina 
velhasıl bu haıuslara mlltaalbk 
olarak Osmanlı Bankası lzmir 
ıubeei namına yapılacak her 
tllrlll muameleleri aynca tara· 
fımızdaa sallbiyetin tasrih ve 
ta dadına hacet kalmaksızın ifa
ya ve bu salibiyetlerin bir kı11-
mı veya taU1amı ile abarlannı 
mBteaddit kerreler tevkil ve 
azle ve yine bu hususlardan 
do!ayı TOrkiye Cumhuriyetinin 
mahakim ve devair ve mecalisi
nin her bir kısım ve derecesinde 
-tnGddei, müddeıaleyh, ıaluı 
ıaliı, itirazliJga1ir, dahili fidft 
dava, ııfat ve tarikleriyJe bi
dayeten, itiraaen,. temyizen, 
iadeten. tashiban, muhakeme, 
mahasama ve mnrafaaya, tah
lif ve ietihlifa, ve re.ddi yemine, 
ıuhut ikame ve iatima ve red
diae, her nevi evrakı • •..m 
imuaiyle bittaazim ve takdi
me, tebJig ve tehelllp, pro· 
teıto ketide ve cevap ita81na, 
mllmeyyiz ve ehli hibre ve vu
kuf ve hakem na.p ve tayin 
Ye azline, ittikAi aaiJhükkima 
ve azayı redde, hacız vaz ve 
fekkine, ıquk'arrerat ve iJimab 
mlbtahıale ahkimıma teiıfizini 

talebe, ve devairi icraiyede ta· 
kibe ve iatiataca, abzn kabza, 
nlbu ibraya, davadan ferağa
tı, ve ferağah kabule mezun 
olmak llzere Oıma11b Bank••• 
lzmir ıubeıi m6d0rleri YEMIL 
DAHER, ve LOUIS LAUREL
~A'yı milctemiarı ifap v.ek,tlet 
etme üzere vek11 tayin •ttik. 

Kendi dilekferiyfe verdikleri 
bu takriri phitler huzurunda 
lrendilerine y&bek selle oka
-dam ve meatini anlattı-. V ekl
lette yazılı olan ıeyin kendi 
.ayleclikleriain hpkUı oldattmu 
bal\a tebaı ve acık ıeste bil· 
11itaeieri • 1n1m.. ı- Uileti 

~· 

Juvantin sil~ boyaları 
INGILIZ KANZUK eczaa.W labôrabarlaflllda. laaurluaa Ju

vıpatin aaç boyalan mmır ve zehirli maclclelerdea tamamen Ari 
olup saçlara tabii renklerini bahıeder. 

Juytmta ,•aç- boJP!w kn~I ~ •ir•~ olar'1ı .iki tabii reık 
&zerine tertip edilal11tir. Gayet tabii ve uhit olarak temia e ·-
fen" riPk J)n.....,, tellemek--._ M!t!,~ ·ra• AretiJle 
çakmai. Ea addi ve: emniye•'1a:iit61ar · ..., • 

Eczanleerde ve ıtriyat mat._......da aıa11nız. 

hepimi& imzalayıp mtlhlrledilt. 
ıs K. Sani 1937 

imza: Philippe Garelli 
imza: Edmon Babach 
Kliıe: Oımaah Bankuı 

Şahitler : 
imza: l11nail Nihat Bartu 
imza: Şerif 

Noter m&brl ve imzaıı 
Ba auretia dairemde doaya-

11nda 15 Klnunusani 1937 ta· 
rib ve 714 Nu. ile mahfuz aa• 
hna mutabık oldupnu ta.ctik 
ederim. 

'8'Joilv·~el Notı.i 
Mitat c.;ttıc'atay .-e.mı 
mlla&rl we • ••- S. 
Ormancı imzaıı. 

Genel •>' 694 Osel AJI 111~ 
Bu •ekiletaa .. 'ftletiniO 

g6rlllea lstanbul Beyoflu Dar
dllDcl NoterlijilMlea bıtlilrl 

Doktor 

amal SakK 
•ARAÇOGLU 

Memleket hastanem 
Dahiliye Mltehaautı 

ll•1en.haae : ikinci Bey
le&' IOkq. 6$.. Tel. 3956 

EYi: Klprl Tapar iskeleai 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 
>AT lUWJ e j 

H Ai•Mmaza alıkonulan me
tine UJJU oldafu tHclili kı• 

. lıncb. Bın dolras Jtlı otuz yedi 
•eneaİ Kbnuani ayının on 
ıekizinci Paurteai flD&. 

18 KliauauaDi 1937 
T. C. lzmir ikinci . Noteri · 
il. Emha 1r ... ~re1111l Balbrl 

714 uma1Dl .Na. h "' 15 ~-. 
P.~ !37 tanlll ......... ,.., ... . Y.f E. EreQer imzaiı~ 

: - -

Çünkü ASPiRİN senelerdenberl 

her türlü soOukalgmlıklarma ve aO• 
~ ~ 

ralara karıı - tesiri ıaımaz bir. ill9 -olduOunu isbat etmiştir . 

• • 
A S P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz. 

BEYOGLUNDA 

Bristol Otel 
• •••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL I 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin mGateciri 
ll' ....... ilk.! ,WWJ 
BAY OMER LOTFIDIR ............... 
Kırk Od •e•elik tecrllbeli ~

ruile bUtGn Ete halkma ..... 
cliaini •evdirmlttir. 
.,, •• ,.... ' pfiı ..... 11ısr. 

kendi evlerindeki nub ., 
lorlar. 

Birçok humalyetleriae ilhe 
fiatlar mlthiı ucuzdur. 

Çiftçi ve hayva · 
sahiplerinin na
zarı dikkabna 
Hayvanlannıza pamuk çekirdeilnl eldajU ılfH yedirerek 
mide dıı.zlarıaı ve neıçlerini bozma,... 

i 
Turan faWiblan, ykde k11k laeı mevach gıdaiJe,Jilau 
kabaiu çak•ı ' rı pamak plrirdetiade• 'l!"•u} •• ba
linde kalpeleri emriaise amade lnılman..iiaktacbr. 

Hayvanlarmaza ( Ôldlz hqaı ) markala Taran mamallb 
klbpe yedirerek onların ıayanı hayret derecede eemis• 
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği ı8t6n fazla 
mikdarda çoğaldıiını g&recekıiaiz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmız ma· 
mulAta lzmir ve civarı umum aceateliii Nef'i Akyazılı 
ve j. C. Hemıiye mBracaat edialz. 

Gazi bulvar No.2S 

Milli Emllk mlldllrlllfilndea : 
icar 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

)37 Baca Nalbant Mehmet S. 'f .-.iri 28 taj numerab 
kahve.._ıae 
AJ-acak Me.,.&ye C. 65-1 e.ki 47 yeni No. Jı clikfda 
Murabıt Ç&1fl8l lılirkellm bam ittiuJinde 12-22 • 

,, ,, ., yukarı katta 12·21 ,, 
,, lat katta 12·~ No. ha 


