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Yanlış yol .... 
Fransaya en ağır 
mesuliyetler 
yüklemiş bulunuyor 

- Btışt.,a/ı t nd Sa/ıt/ede -
ıer biitln bJa cJoatluldannı ilk 
dakikada basiretle hareket 
ederek koru,.catı yerde lıep 
aoa dakikada upınldıak ghto
rerek koru,.bilmiflir. Tirk· 
F ran11z doatlafa da ba teati· 
beclea mi geçecektir? HataJ 
meaeleai münuebeti7le en gG
IDaç aeıriyatta bulunn gaze
teler dahil olmak üzere Fran
•z matbuata Akdenizin ıar· 
.. ada Fruwama TORK doat· 
l•ğuna çok ihtiyacı olduğunu 
kaydetmekte hemen müttefik 
ıibidirler. Fransa ile dostluğu· 
muzun devamına biz Türkler 
de büyük kıymet vermekteyiz. 
Şu fark ile ki biz dÔstluk· 

lanmızda gizli kapakh emelle· 
rin yeri olmamanna iateriz. Fjer 
F ran11Z dostluğu Adece ba 
memleketin müstemlekeci ego-
İJmasmı tatmine yarıyacak bir 
dostluli olacaksa o doatluğua 
bize fayda11 değil zaran var
dır. Fransa biç olmazsa b&yBk 
dostu lngiltereden uzağı gfSren 
realiteci bir siyasetin suples
lerini öğrenmelidir. lngiltere 
büyük menfaatlerin mevzaa• 
bahs olduğu yerde küçüklerini 
feda etmekten çekinmez. Bu
gün, her zamandan daha kuY• 
vetli olan Türk-lngiliz doıtlağa 
F orayn Ofisin yeni TürkiJeyi 
eyice anlamağa çalıflD&•• saye
sinde kabiJ olmuştur. Acaba 
Fransanın Tftrkiyeyi gftcendir
n:ekte menfaatı mı vardır? 

Fransızlar h•ksız bir dlva uğ
runda Suriyeyi gücendirmemek 
iç;n Türkiyenia haldı davasına 
kafa tutarlarsa bizim Fransaya 
itimadımız kalabilir mi? 

Türkiye, millet!er cemiyetin· 
de m\idafaa edeceği divanın 
tam bir zaferle taclanmasını is-
ter. Şayet blitün tahminlerimi
zin bilifına olarak milletler 
cemiyeti de Franıız intrikala· 
rına kKpıhr ve bak mefhumuna 
karıı ytız çevirirse, Tnrlriye, per
vuızca kendi yolunda yürüJe• 
cek, miUi iuetinefaiain mrpa
lanmaaana, 300 bin TORK'On 
arap esareti albna girmesine 
müsaade etmiyecektir. Şa halde 
Fransa için, daha hcedea ba 
neticeyi kestirerek bizimle San
cağın iatikllli eaaaa dahilinde 
anlaşmak en ikilloe bir yoldu. 
Bugün hem Fransa ile dostlu
ğumuıu, hem de milletler cemi· 
yetinin mevkiini nazikleıtiren 
bir vaziyet ihdas edilmiııe bu
nun biltiln ağır mesuliyeti 
Fransaya aid olacağından ıOphe 
edilemez. 

t:Jl•-vk.et; Elllal.n. 

Posta kadrosu 
Viliyetimiz Posta ve Telgraf 

müdürJliğü yeni tqkilit kad
rosu alakadarlara tebliğ olun
muıtur. 

Bu sene 
• •• 

Uzüm mahsulümüz 
Flet tarkı h•-bll• mem
lekete geçen senekinden 
fazı a para getlrecekUr 

Tarif Üzlm Kanunanun is
tatistiklerine göre 936-937 
mahıal meTıimi bidayeti oiaa 
20 Ağustos 936 tarihindea 31 
birinci kiaUD 1936 akıamına 
kaclu lzmir limanıadaa ecnebi 
memleketlere ilaraç edilen çe
kirdekıiz knru üzlm mikdan 
51.171.190 kilodur. 

Bu mikdardan Almaayaya 
26.197.659, Hollandaya 4 milyon 
84071, lngiltereye 9.968.335, 
muhtelif memleketlere 10.921.125 
kilo gitmi,tir. 

Yine Oxllm Kurumunun gla• 
lük fiat grafiklerine g6re meY• 
sim bidayetinden yıl baflll& 
kadarki fiat Yasatileri ıunlar· 
clu: 

7 Numara Ozüm 13 S kuruı 
9 numara 16 kurUJ, 10 numara 
19 ktınlf. 

Halbuki geçen senenin fiat 
vasatileri 7 numara 13,25 ku· 
ruı. 9 numara 14,5 kuruı, 10 
numara 16,5 kuruı idi. 

62-65 bin ton tahmin edilen 
bu seneki rekolteden memleke
timizde ancak 13-14 bin ton 
istok vardır. Bu mikdann yeni 
mahıul ıeneaine kadar klmilen 
ihraç edilmiı olacağı ıllpbesiz
dir. 

Ozom mabsullmllz, fiat farln 
sebebiyle, busene memleketi• 
mize geçen senekinden fazla 
para getirecektir. 

• •• 
Kurum müdüril lsmail Hakkı 

Veral dün Ankaraya gitmiıtir. 
lsmail Hakla Veral Ankarada 
4 ikinci kinunda yapılacak olan 
kooperatifler meaeleai toplan
bamda hazır bulunacaktır. 

ikinci sorgu hakimliğinde 
ikinci sorgu bikimliji tara

fından eldeki iıleria bir tunifi 
yapılmıtbr: 

Buna nazaran 935 senesin· 
den 936 ıenea:ne 144 dosya 
devredilmiştir. 936 senesinde 
802 doaya gelmiş ve bunların 
899 a neticelenerek karara bağ
laamıı ve 42 si yeni seneye 
devrolunmuştur. 

o ........ . 

Gelenler 
Kntahya Saylavı eıki ilkin 

Umum llndtırl bay Mehmet 
ıeluimize gelmif ve dün öğle
den e••el Vali F aıh GtHeçi 

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

-,,., ____ ....... ·--~ 
a Klnunueenl ıea7 

Kordon 
• 

Tramvayları işi 
Geçenlerde parti kongreair 

de murahhaslardan Kar,ıyaka· 
da mukim,ş ehir meclisi iı.aaın
dan HüBOü Tonak1n, lımir Kor• 
don tramyaylannın elin yapı
lama maıına temas ecierek baP 
dileklerde bulunduğunu yaz• 
mııbk. Haber aldığımıza göre 
dahiliye Yekileti keyfiyetle 
yakından alakadar olmuş ve 
bu meseleyi alakadar makam· 
lardan sormuştur. 

• •••••••• 

Bina ve arazi vergileri 
Mektum vergilerden alınacak ceza 
tamin.de açık olarak 2österilmiştir 
Vergilerin sureti tahailJeri edildikten sonra merkeze gön- , mer'iyete konulmuı olan nizam- Bulgurca' da 

bak1nnda bir tamim hazırlan· derilecektir. namenin hllkllmlerine göre ma- k • f J k 
mıti.Jr. Tamim ıudur: 9 - Bina ve arazi vergileri- hallerince yapılacak devir ne- eşı yapı aca 

1 - 2871 sayalı kanunla nia devri dolayıaile viliyetler ~ ticeai tanzim edilecek devir Müddeiumumilik başmuavioi 
bakayalarile birlikte Haıast ile hazine arasındaki mtinase- cehellerinin musaddak üçüncü ile ikinci sorgu hlkimi Hasan 
idarelere devredilen bina ve betlerin tanzimi hususunda nDsbaları bazı vilayetlerden Ve- Günal ve diğer bau zevattan 
arazi versileriaia aareti tahıi- .. MaliJe vekaletinin 27-6-936 kAletimize gönderilmektedir. mürekkep elalivukuf heyeti ya-
line müteallik yapılacak her- tarih ve 111124/14_:11/12 nu· Halbuki bu cetveller sözü ge- rm Bulgurca köyüne giderek 
hangi bir muamelede " Tah- maralı tebligata umumiyesine çen talimatname mucibince Bulgurcadaki tarikat iyini et· 
ıili emval kanuna Ye talimat.. g6re borçlu olan villyetle.ı her VilAyet defterdarhklarınca doi- rafında keıif ve tetkiklerde 
nameai • esu olacakbr. takaite isabet edecek borç rudan doğraya Maliye Veki- bulunacaklardır. 

2 - Vergi taksitleri mld- mikdarına mahalli Ziraat ban· letine gönderileceğinden bade- Maznunların ikinci sorgu bi-
detlerinin mebde ve m6nteha- kasına teslim ederek keyfiyeti ma o suretle hareket edilecek- kimliğinde kimilen isticvap YO 
lanmn ne suretle tayin edileceği makbaıua tarih ve numara- tir. miivaceheleri yapılmışhr. 
Tahsili emval kanuna talimat- sına g6atermek suretiyle hazine- ..................... ~·~ .............................................................. . 

nameaiain 6 ıncı madde•inde den alacakh yifayetlerin heıap-
taarib edilmiı olduğundan lanna mahsuben g6nderilecek 
tabsillbn bu eAs dairesinde tediJe emirlerinin mikdarlariyle 
takibi iktiza eder. tarih ve numaralarını dercede-

3 - Senei haliyede sabıkaya rek bildireceklerdir. 
ait mektum bina ve arazi ver- 10 - Haziran 936 taribin-
giainden tabakkukat vukuunda den itibaren gerek borçlu ve 
hal senesi vergisi taksitine % gerekae alacakh olan villyet-
20 nisbetinde ilive edilmek lere hazineden mahalli Ziraat 
suretiyle tahsili lazımgelir. Bu- bankası vasıtHiyle açılacak 
na dair talimatnamf'nia 8 inci kredi hesabından temmuz ni• 
maddesinde tafsilat mevcut ol· bayetine kadar ne mikdar sar-
duğundan mütalaa olunarak ah· fiyat yapıldığını faiziyle bir-
kimımn tatbiki icap eder. likte gösterir bir kıt'a cet'lelin 

4 - Taksit mtiddetleriain acele gönderilmesi ve bade-
dörtten fazla olmıyacağlna göre ma kredi hesabının kapatılın-
tabsiJltan % niıbetlerinin de caya kadar her ayın cetveli 
meae aonuaa kadar mubıfazaa o ayı takip eden ayın onuncu 
için arazi •• bina wersilerbü. glinllne kadar posta1a veril-
tabaklmkat mikdarlannın tak· meal ilamdır. 
ait mlddetlerine tabila ecli~ 11 - - Maliye Veklletin· 
rek o auretle tahlillbn takibi den baıaal idare,e devredilen 
ve aeae aonana kadar bakaya memurin kadrolan ile almakta 
devir edilmiyecek tekilde uh· olduklan maatJar, ünvanı me· 
ailAta ehemmiyet verilmesi ve muriyeti ve elye•m miıatahdem 
gevıeklik glaterenler hakkında bulund11klan mahallerle iı;mle-
derhal takibata geçilmesi icap rini göaterir bir cetvelin tan• 
eder. zim ve irsali. 

5 - Bina ve arazi vergile- 12 - 2871 sayılı kanunun 
riae ait tebligat tekllif cetvel- 15 inci maddesine dayamla-
lerİDİD illnı suretile yapdacak- rak kaleme abnmıf ve Şü-
br. Ba haaaaa ait malimat raya DeYletçe g&rOlerek mevkii 

.......................................... 
talimatnamenin befİDCİ madde-
aiade Jazıhdır. 

6 - Borçlanm Termiyen 
mllkeUefler hakkında yapdacak 
muamele yine meıkGr kanunun 
icra muamellbna ait kumında 
göıterilmiıtir. 

7 - Tahsil ıubesi olan yer
lerde "Tahsil şubeleri talimat
namesi" ahklma caridir. 

8 - Bina ve arazi vergileri 
hakkıucla bidayeten yapılan 
16-7-936 tarih •e 291-102 sa
yıla tebligab umumiye ile iste
nilen aylık hesapların yekunu 
umamileri nümuneai iliıik cet• 
velde ait olduğu ıiltunlı.r üze .. 
rinde gösterilecek ve dairei 
aidesince de bu cetvel tasdik 

Muallimler 
arasında 

Karataı Orta okul fen bilgisi 
yardıma öğretmeni Ahmet 
Hakkı Erkek lisesine, Karfl• 
yaka Orta okulu tarih ve coğ· 
rafya 6ğretmeni Niglr Buca 
orta okuluna nakledHmiılerdir. 

Buca Orta okul fen bilgisi 
riyaziye öğretmenliğine açıktan 
Hadi tayin edilmiıtir. 

111111-

Bedri Kadıoğlu 
Eıki gazeteci arkadqımız 

avukat Ilgın kaymakamı Bedri 
Kadıoğlu bir hafta mezuniyetle 
tebrimise ırelmiıtir. 

Bir Maskot f 
'"Prtfo11a,, llap111unun başına ge-

1411 luuavt hepini~ okudunuz. Vapur 
kaıaya otu111p fa bir telılükc olmadığı 
an/aşılınca J'O/cular avdd rlliler. 
Noel gec.eslni lnam/mıyacak deıccede 
zevk ı·e 11eşe bollu!la irınae gerirdiler. 
Denu futmasuuian m/Jteessir olan 
J'o/cular hile kuma saplanall vapurda 
ftmalı ellerin hiivtik ılılımamla ltazır
ladılc/a11 Noel sn/ıa/aıma geç.e1rk ış

tilta ile mide/etini doldurdu/ar. 7 aı•
Jnlat bu qlencevi bu lrddısmin ıhllil 
dmemtsine (Ok dlJtlull ediyor, t.11 ltii
,alt. bu endişe lzhattn• ftr vermiJ•or
/aıdı. 

Bir atallk ihtiyar bir kadının te
llişü tel4ş/L tlo/aşUğı göı ü/dii. Bu 
alırdlilı, ayrılmaz yoldaşı olan sıvalı 
kedisini ltavbetmışti. 01111 a11yordu. 
Bütün a1aşt11ma/a11ı ta/men hanı
mına bağlı oları pesü gözlü lıediyi 
bulmak kabil olamadl. />Jetor1a va
puıu ltaıava otu111p ta lıa1tketsizliğe 
mahltflm olduğ11 dakikada krdı O'fa
dan kaybolmuş, bir da/ta gö11iızmr.

m{Jfi. Hayvanın kamaMdaki havat 
canım sıkmış olmasın dtnildi. Anbar
lanla kllçük Jaulai aı1/amaja, bilaz 
da sersttivane dolaşmaja karar veı

miş olması diiştıniilerek ı•apuıun 

genç ı•e zaıiJ ıleli.Jıanlılan ılc giarl 
genç 1tızla11 kara kedinin mdına düş
tii/er, 

fakat kediJ•i yme bulamadılar. 

/htivor kadm, bu afaşt11ma/01dan 
bir ndıce rıkmavınca /ccdisini Prdot
yanın "Maslıot,,u. olsun diye ı1apU1a 
hedıye dfı. Qtmidler teklifi kabul 
ettiler. P1etolia şinıdi. J'Ü.Zdütülmüş
tiir. Fakat Noel geasi!ldenbeıi göze 
göıünmivm ı•eşil pzlfl /tara kedi va
puıun g6f ü11miytn mulıa/ızı kalmak
tadır. 

Evlenmerı reddeden 
bir aaırdlde 

lngiltereni• Bamptou şeh

rinde Jolua Staddon 104 ilncü 
yıld&nftmünü katlamıştır. Stad-

don bekirlıita en hararetli 
taraftarıdar. Hayatı bu kadar 

uzun sllren adamın ıu sözlerine 
bakınız: " Y eryUzünün en bü-

Koca bulmak için 
Medeni dünyada hurafelere 

bili kıymet veren memleket
ler pek çoktur. Fransanıo Şark 
vilayetlerinde evlenme çağına 
gelen genç kızlar bir koca bul· 
mak için yılbaşı gecesi bir se· 
nenin hitam bulduğunu, yeni 
senenin ba,tadığmı bildiren ilk 
çan sesini beklerler. Ba sesi 
duyar duymaz da ayna karp
sına geçerler. Orada kendi 
çehrelerini aör...k ip. değil .• 
Kendileriyle evlenmek istiye· 
cek oJaaa~ -..ohnaa çel.-. 
resini görme\: için ..• 

Bu hurafenin de diğer hu· 
rafelerden tazla kıymeti olma· 
dığı muhakkaktlr. Fakat inan
mak ve beklemek muvaffak.
yetin bir parçasa değil midir? 
Goethe bir slsmolr•f 

maklnaeı mı idi? 
San Salvador febrini baft•• 

bap harap eden müthiş ael· 
zeleoin bu yer sarsıoh11 vuk• 
bulduğu saniyede cümlei asa-
biyesi süper baasas olan ba11 
kimseler tarafından duyuldu.ğ9 
iddia edilmiştır. Vücutlan bir 
sismoiraf makioasına benzeti· 
len bu kabil insanlar arasında 
en hassas olanı Goethe idi. 
Öimez Alman şiirinin sekre
teri Eckermenn'ın anlattıkla· 
rına göre, 5·6 ~abat 1783 de 
şiir titremeğe başlamış ve oda 
bizmetçiaine: 

"Bu dakikada dfinyanın bW 
tarafında müthit bir yer sar
unbsl olduğuna eminim.. de
miıti. Şiir erteıi gün saraya 

•••••••••••••••••••••••• 

TAYYARE SiNEMASI Telefon aısı yllk servet hazinelerine kooa
cağımı bilsem yine evlenmem. 

giderek batından geçeni Dik 
dl Veimara anlatmlfbr. Orada 
bulunanlardan hiçbiri Goetbe• 
uin dojru aöylcdiğiae inıama· 
mııta. B11ounla beraber bir 
hafta sonra öirenildi ki Goe· 
the'nin söylediii gecede müt· 
hiı bir yer sarıınbsı ltalyanıa 
Sicilya adasını ve Kalabra)'I 
yerle yeksan etmiştir. Mesiaa 
tehri arbk bir enkaz yığınıa
dan baıka birıey değildir • 
Faust'ı yaratan adam bu su· 
retle bir mucize sayılacak ka· 
dar fevkalide olan bauaaiye
tini ıspat etmiıti. 

Y"E1'Tİ 
HANRY BAUR - GABY 

••••••••••••••••••••••••• 
• 

SE1'TE SEE lEFI1'TE .. 
MORLA Y ve diğer 12 yıldızın temsil ettikleri senenin en bUyllk filmini takdim ediyor 

Bu,Onlln ıenç kızları hayli 
terakki etmit olmalarma rağ~ 
men bnynk anam gibi enfeı 
yemekler yapmasını bilmiyor· 
Jar. " 

Bu .azlercl• de anlıyorsu-
nuz ki asırlık adam timdiye 
kadar evlenmemiş olduğu gibi 
bundan ıonra da evlenmiye
cektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••S 
= 

Bu eıer sinemanın ıbda ettiği şaheserler arasında en yüksek mevkii ala111br 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A YRf CA : Paramunt "Dünya havadisleri" - Miki renkli ve canla karikatürler 
SEANS SAATLERi 

Cuma, cumartesi, Pazar günl"!ri 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 Diğer günler 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 

Staddon hakkak ve org ya
pıc111dır. MOkemmeJ viyolo
nisttir. 

Eserleri her tarafta rağbet 
bulmuıtur. Kendisine sorarsa
nız san'at kudretloi bekArh· 
ğına borçludur. 

Fikir kırınttları : , 
i 
= Unutulmıyan ·I , 

lshraban dakikaları sayılı· i 
d1r. Saadet onu unutturur. 

Voılla 

Maziye ait olan şeylerden 
unutulınıyanlar saadetlerdir. 

AdolP/ıe Bn ehi 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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N. V. Fratelli Sperco 
V A t W. F. H. Van l)er 
RO~~~r NEE~:: Zee & CA>. 

KUMPANYASI 1 DEUTCHE LEVANTE LINIE 

. : ~RESTES ,, ~apuru 10 CHIOS ~·a;:;r!>· ~3 birinci 
bın~a klnaada gelip yüklnü kiaunda bekleniyor. 26 birinci 
tahli1eden sonra BURG~ lcinuna kadar Rotterdam.Ham-
V ARNA ve KÔSTENCE lı· burr ve Bremen için yOk ala-
manian içia ylk alacakbr. cakbr. 

" BACCHUS ,, yapura 14 - ... • .. ••a•IMl• ...... -
birinci kinuadan 19 birinci ki- American Export Liuea 
nuna kadar ROTTERDM, Tbe Eaport Steamalüp Corpo• 

ration • NeVJOrk 
AMSTERDM ve HAMBURG EXMOUTH vapuru 19 ilk 
Jimanlan i~ y&k alacakbr. kAaanda bekleniyor. Nevyork 

" ORESTES " vapuru 28 içia yak alacaklar. 
birinci kinundan 3 ikinci ki- EXECUTIV vaparu 3 ikinci 
nuna kadar ROTTERDAM kinunda bekleniyor. Nevyork 

' AMSTERDAM ve HAMBURG limanı için ynk alacakhr. 
limaalan için yük alacaktu. EXMOOR vapuru 13 ikiaci 
SVENSKA ORIENT LINIEN kinDcla bekleniyor. Nevyork 

uSMALAND" mot6r6 10 Bi- için yD~ 
riocikinunda Rotterdam - Ham• Se"ice Maritime Roamain 
burg - Gdynia Ye Skaaclinavp Blkret 
limanları için yük alacakbr. DUROSTOR vapuru 23 1 ci 

"ISA,, 21 Birlaelklaaacla klmnlcla bekleniyor. Kht•ce, 
beklenmekte olap Rotterdam. Sa&na,Galatz ve Galat• aktar-
Hemlaarır ve Skandinavya li- ması olarak Belgrat, NoYiad, 

Budapeıte, Bratiılan, Vi1-
manlan için yük alacaktır. ve Unz için yllk alacakbr. 

"AASNE,, vapuru 4 ikinci ,. ,. ı • • 
Kanunda Rotterda.m _ Hamburg American Esport Linea • The 
ve Skandinavya limanlan i"'ın Üport Steamıbip Corporation 

... Pireden "ktarmah 
yük alacaktır. EXCALIBUR vapura 18 bi-

SERVICE MARITIME rinci klnunda Pireden Boıton 
ROUMAIN ve NeYyork için harek6t ede· 

SUÇEAV A vapuru 16 biria· cektir. 
ki d Mal M ·ı Seyalıat m&cldeti 

nan 8 ta - arıı ya ve Pire • Boıton 16 glndtlr 
Cezaire hareket edecektir. Pire • Nevyork 18 trlndllr. 
PELEŞ vapuru 24 birincikl- • ı 1111 ı • 

nunda Malta ve marsilyaya Den Nonke Middelhavalinje 
banket edecektir. Oslo 

Yolcu ve yük kabul eder. BOSPHORUS vapura 19 ilk 
klnunda bekleniyor. lskende· 

Daha Fazla tafıillt için ikinci riye, Hayfa, Dieppe ve Noneç 
kordonda Tahmil Ye Tahliye limanlar1 için yGkliyecektir. 
binası arkasında FRA TELLi • ı 181 ı • 

'fE 1 ABIR 

KÜÇÜKLER, BÜYÜKLER 

RADYOLiN 
Y atamak içia ditli, hatta hem ıtızel hem aailam dişli 
olmak llzımdır. ,G&nde iki defa clifleriniıi RADYOLIN'le 

fırçalayınıı. Mayaffakıyet kat'idir. 

=-···································································-: • • 
SIHHAT BALIKYAGI s 

• 
Norveçya babkyailarınm ea laaliıidir. Şerbet pbi i 

içilir. iki defa •GJmBftlr. ! 

Hamdi Nüzhet Çançar i 
Sıhhat Eczanesi i 

BAŞDURAK 
BftyGk Salebçiotlu hanı kartı11nda 

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

SPERCO vapur acentabj'ına Armement H. Scbuldt-Hamhurg iki tehlike işareti: Nezle ve baş ağrısı 
müracaat edilmesi rica olunur. TROYBURG vapura on ıe· 
Navlunlardaki ve hareket ta- kis ildaci klnunda bekleni1or. 
riblerindcki değişikliklerden Rotterdam, Hamburg ve Bre• 
acenta mesuliyet kabul etmez. men için yük kabul eder. 

~ 
Telefon: 4142-4221 Johnıton Warrcn Lioen Ltcl. 

. Göz HBkimi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zade ıokai1 Ahenk mat· 
baaıı yanında. 

Numara:23 
Telefon : 3454 

f229) 

LiYerpool 
DROMORE np_..., 10 ilda· 

ci klHD, LiYerpool ve AaYen• 
tea bekleniyor. Barp1, Varu 
ve Ki.stence için yak kabul 
eder. 

v aparlana İlimleri, relme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taabbOde ri· 
rİfİlmeL 

N. V. W. F. Huri Van Der 
Zee 6 Co. 

Birinci Kordoa Telefon No. 
2007 • 2008 

Bir Hedl r• Yer• 
mek istiyorsanız onu 

S. Ferid 
Eczacı bqının 

Mewlaur kolonıe, 
E ..... , Pudra, 
Kreminden inti· 
bap ediniz. 

Beğeneceksiniz 

M. Depo 
S.Ferid 
ŞiFA 

• 
eczanesı 

4-. .. ~·;~ 

Soiuk alganlıjmın bu ilk aJAmetlerini GRIPIN ile bertaraf 
etmeueniz birçok ajır ha1tahklara tutulmak tehlikesi bq gıiı· 
lf'rmiş demektir. GRIPIN Bütb ağrı, aazı ve sancılara derhal 
dindirir, gripe, romatizmaya, dif, sinir, adale, bel aj'nlarile kı· 
rakhğa karfl bilhas1a mOessirdir. 

GRiPiN • 
ı arayınız. 

lzmir vilayeti defterdarlığindan: 
Sahibinin vergi borcuaclaa dola)'I Keatelli mahalleaiade Baı· 

turak sokağında klin 38 sayılı dlikkin tarihi illadan itibaren 
21 gUn mlddetle mllzayede1e çakanlmııbr. 

M&zayede prtlannı a;renmek Ye anlamak iıtiyenlerin defte~ 
darlık taluillt kalemine mOracaatlar1 • 

30-3-6-9 

wm 

Olivier Ve Şü. 
LiMITET 

Vapur Acentası 
İ~fNci KORDON REES 

BINASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

Laadra hattı 
AD JUT ANT Y•puru 22 ikin

ci kAnuada relip Londra içia 
yllk alacakbr. 

LESBJAN vapuru ikinci •ı
nun iptidaaaacla LoadN Ye 
Halldea gelip yllk çıkar1p ayni 
zamanda Londra ve Hnll için 
yllk alacakhr. 

GRODNO vapuru ıs ikinci 
klounda Londra, Hull ve An
Yerah:n gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve HuU 
için yilk alacaktır. 

Liverpool bath 

EGYPTIAN vapuru 26 bi
rine; klauncla LiYerpool ve 
Svanıeadan gelip yOk çıkara
cakhr. 

ALGERIAN vapuru oa ikinci 
klnunda gelip Liverpool ve 
SYanıeadan ylik çıkaracakbr. 

Deutıcbe Levante·Linie 
ANGORA vapuru limanı• 

mızda olup ytlklerini çıkarmak
tad1r. 

NOT : Vlrut tarihleri, va
purlann isimleri Ye naYlun &c
retleriaia deiifildilderindea me 
ıuli1et kal:at edilmez. 

' 

Seltlte e 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehataetini Birinci 
Beyler sokait 36 numaraya 
naldetmiıtir. H 11talannı m&ı· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

H. T a~sin Tan 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 inci 
Reyler So. Hamam lcar111ın· 
da 37 No. ya nakletmittir. 

Telefon: 3774 

Hususi muallim 
ilk ve orta okul talebele

rine hususi dersler vermek
tedir. lıtiyenleria hergOn sa
at 16 - 18 e kadar Yeni Aaar 
idarehanesine m&racaatları. 

13- 13 H 3 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeralb caddesi Beyler 
sokağı kötesi 

tüyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirdea r3tur61ecek en tık en 
İtlce ve en makbul 'hediyeniz 

Eczacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olaca1'hr. lzmirde Hilil eczanesi 
kokucaluk Ozerine ciddi ylir8yen 
bir mtlessese olmuı, kokaculak 
Alemini şaıırtmıt bulunmaktadır 
Hillleczaneıini, eczacı Kema 
Kimili iıindeki ciddiyeti, kolon
yalannı lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere 

aldanmamanız için 
şişeler Üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 

lzmir Liman işletme idaresinden: 
937 Takvim yılı içinde lzmir limanına gelecek mazot •eya 

kömür ile iıler vapurların mllnha11ran kömür, kereste yüklü va
purlarla 30 rlaam toailitoıaadan fazla olmıyan mot6rler hariç 
yllkleme ve boşaltma amele it'eri 30 - 12 - 936 tarihinden 11 • 1 -
937 tarihine kadar on iki gün müddetle eksiltmeye konmuıtur. 

Eksiltme şefler cncüme!linde yapılacaklar. Talip olanlaraa Şart· 
nameyi görmek ve fazla malumat almak üzere Liman iıletme 
.serviıi şefliğine müracaatlan lizımd1r. 

31-2-4 

Amerikan 
1937 

(FORD) Otomobilleri 
AVNİ NURİ MESERREEÇİ oğlunun mağazalarına gelmiştir. 

Montajları bir iki güne kadar ikmal edilerek atışlarına başlanacaktır. 

İki tip motör : ESC> Beygir - BC> Beygir Kuvvet, Ekonomi, Güzellik, Sür'at 

TELEFON No. 3513 TELGRAF : IZMI$., A VNI Büyük Kardiçalı han altında dairei mahsusa Numara 20 21 

1 



8ahlle ıo YEINll ASIR . s Kanunusani 

Cumhuriyetçi ispanya zafer kazanacağından emindir -
937 de aşizmi ezeceğiz diyor ar 

Franko Madrid kapılarında hezimete uğradı 
Meçhul bir vapur Malaga limanında mayna çarparak battı 

"Dört senelik planlanna,. ~m· 
diden ithal etmiş bulunmakta· 
dırlar. Hitlerin, avını bugünden 

Valansia, 2 (A.A) - Harbi· eline geçmiş saydığı mubak· 
ye müsteşarı general Assensi- kaktır. Bu itibarla ispanyadaki 
on Havas Ajansı muhabirine kanlı harbın sona ermesi için 
aşağıdaki beyanatta bulun· müdahaley :-ı nihayet vermeğe 
muştur: bakalım, razı olacak mıdır? 

1937 senesinde ispanyada Faşist kampına mensup ol· 
beynelmilel faşizmin tamamiyle mıyan <levietler ya faşist dev-
yıkıldığına şahit olacağız. Fa- Jetlerin ' ıanlı müdahalelerini 
tiııt miiletleri asilere asker ve durdurmak istememişler, yahut 
malzeme gönderilmesinin ar· kendilerinde böyle bir harekette 
kası alınır alınmaz faşizm Is- bulunmak cesaretini göreme· 
panyada yıldırım sür'atile yıkı· mişlerdir. 

Jacaktır. Zaten ecnebi memle- Londra komitesi şimdiye ka· 
ketlerden Frankoya yardım dar hiçbir mües,ir karar ala· 
gelmeseydi muharebe çoktan mamıştır. 
sona ermiş bulunacaktı. BiR V ~~UR BATTI 

Roma 2 (A.A) _ Giornale Londra, 2 (A.A} - Timesin 
D'Italia gazetesi ispanya me- Cebelüttarık muhabirıne göre 
ııelesinde Almanya ile ltalya ismi ve milliyeti gizli tutulan 

bir vapur Malaga limanına gi· 
arasında görüş birliği oldug· u rerken bir mayna çarpmış ve 
noktasında ısrıtr etmekte ve çok ağır bir rahne almıştır. 
yakında Fransız ve lngiliz no· F ranko tarafhrlarının lspan-
talarına ltalya tarafından veri- yanın ,ark .,abillerine mayn 
Jecek cevabın bu hususta yeni Büyük müdafaa topları dö muş oldukları ilave edil· 
bir delil teşkil edeceğini temin maktadır. Askeri harekatın vermiştir. Derhal anlaşmanın mektedir. 
eylemektedir. ikinci merhalesi Almanya ve yapılması ve ademi müdahaleye Londra 2 (A.A) - Liverpola 

FRANKO ORDUSU ERiDi ltalya taıafından yapılan askeri iştirak eden devletlerin lspan· gitmekte olan 1934 tonluk Et-
Moskova, 2 (A.A) - Tas müdahaleler şeklinde tecelli et- yada bulunan resmi ve gayri rib ismindeki lngiliz gemisine 

Perşembe günü general Fran· 
Ajansı bildiriyor: mektedir. Sözde ademi müdaha- resmi ajanları vasıtasiyle der- k onun bayrağını taşıyan bir 

ispanya askeri harekatına iş- lenin tatbiki için 6 aylık bir da- hal bir kontrol teşkilatı yara- lspanyol harp gemisi tarafın· 
\irik etmek istiyen vatandaş· bili harp devresi lazım geldi. tılması lazımdır. dan ateş i.!Çıldığı amirallık ma· 
ların memleketten çıkmasının Faşistlerin ispanya' da ne yap· lngi iz ve Fransız siyasal hafilince istihbar edilmiştir. 
Fransız ve lngiliz hükümetleri tıklarının büyük Fransız ve mahafili Hitleri bir fedakar· Etrib gemisınin süvarisi müte• 
tarafından yasak edilmesi mes· lngiliz demokrasileri tarafından lıkta bulunmak lüzumu hak· cavi-ı: geminin emirlerini yerine 
elesini mevzuu bahseden lzves· anlaşılması için de Almanya kında ikna edebileceklerini ümit getirmiyerek Cebelütıarıka ka· 
tiya gazetesi diyor ki: ve ltalyanın kanuni yollarla etmektedirler. Halbuki Hitler dar yoluna devam etmiş ve 

General Franko Madrid ka· intihap edılmiş olan lspanyol ispanyaya olan müdahale hare· oradaki makamata keyfiyeti 
pılarında hezimete uğradı ve demokrasi devletine karşı 6 kelini şiddetlendirmek niyetin· bildirmiştir. 
ordusu eridi, Şimdi Franko fa. aylık müdahalesi lazım geldi. dedir. Etrib Salı veya Çarşamba 
ıizmden nefret eden ahaliyi Sovyet bükümeti bu sefer de Hitlerci müşavirler ispanyanın günü Riva'ya muvasalat ede· 
ailah altına çağırmaktan kork· sarih ve kaçamaksız bir cevap tabii zenginliklerini meşhur Asi general /-1a11ko cektir • 

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

Almanlar mukabele yapıyor ar 
Königsberg kruvazörü tarafından Soton adlı bir 

lspanyol vapuru müsadere edilmiştir 

Berlin, 2 ( Ö.R) - Siyasi 
mahafil "Königsberg" Alman 
kruva:ı.örü tarafından Solon 
adlı lspanyol vapurunun müsa
deresi hakkında hiç bir izahat 
vermemektedir. Bu hadise do· 
layısiyle lngiliz ·Fransız teşeb
büsüne Almanyanın vereceği 

cevabın gecikeceği bildirilmek
tedir. 

Londra, 2 ( Ö. R )- Solon 
lspanyol vapurunun Alman 
Königsberg kruvazörü tarafın· 

dan müsaderesi, burada he· 
yecanla karşılanmış ve si· 
yasi mabafilde endişeli kaygılar 

uyandırmıştır. Bütün gazeteler 
bilhassa liberal "Nevs Chro· 
nicle., hadiseyi ehemmiyetle 
tefsir etmektedirler. City ma· 
hafilinde dolaşan bazı rivayet· 
lere göre lngili:ıı hükümeti bu 
hadisenin halline yardım etmek 
icin Valanaive ve Berlin bükü· 

-fladise siyasi mahafilde heyecan uyandırdı 
metleri arasında tavassut nı· 

yetin dedir. 
Paris, 2 (Ö.R) - Alman 

kruvazörü tarafından bir ispan· 
yol vapurunun müsaderesi bu
rada hayretle öğrenilmiştir. Ga· 
zetelerin ekserısi, Almanyanm 
sulh halinde bulunduğu bir 

memlekete ait bir vapuru bir 
harp gemisi vasıtasiyle mlisa• 
dere etmesi beynelmilel huku
ka aykırı, misli görülmemiş 

bir had se aayıyorlar. Sağ ce· 
nah gazeteleri ise, Alman Pa· 
los vapurunun Bilbao hükümeti 
tarafından tevkif edilme~ine ve 
bir kısım hamulesile bir yol· 
cusunun tevkifine karşı bunu 
bir mukabelebilmisil telakki 
ediyorlar. Müsadere edilen Is· 
panyol vapuru bir maaden şir
ketine aitti ve içinde 32 kiıilik 
tayfa vardı. 

Jkrli11 2 IÔ.Rl ~ D. N. B. 

ajansı tarafından neşredilen 
bir tebliğ hpanyol hükümetine 
ait bir vapurun Alman harp 
filosu tarafından müsadere edil· 
diğini Lildirmekte ve bunun 
Polos Alman vapuruna ait ha· 
muleden bir kısmının müsade· 
resini ve bir yolcusunun tevki· 
fine karşı bir mulabele bilmi· 
sil olduğunu tasrih eylemekte· 
dir. Bilbao kızıl bükümet er• 
kanı alıkonulan hamule kısmını 
ve tevkif edilen yolcuyu 

Königsberg kruvazörüne ia· 
de etmekten istinkaf ettik
leri cihetle Alman hükümeti, 
önceden bildirdiği gibi, müd· 
deiyatını mukabil tedbirlerle 
kuvvetlendirmeğe mecbur kal· 
mıştır. Bunun neticesi olarak, 
kızıllann korsanlık hareketine 
bir mukabele olmak üzere, 
ispanya ıulan etrafındaki Al· 
maa deaiz kunetJeri tarafın.. 

dan bir kızıl lspanyol vapuru 
muvakkaten zaptedilmiştir. 

"Palos Alman vapuru Mn· 
tika burnunun 23 mıl şimalinde 
lspanyol kara suları haricinde 
tevkif edilmişti. Bu sebeple 
vapur kaptanı, tevkif hadise· 
sinin sahilden beş mil mesafede 
yapıldığını iddia eden bir zabıt 
varakasını imzadan istinkaf et· 
miştir. Zaten vapur lspanyol 
kara sularında olmak için sa· 
hilden en çok üç mil mesafede 
bulunması lazımdı. 

Bayon, 2 (A.A) - Bilbao· 
dan haber veriliyor: 

Dün Bask sahilinde cevelan 
etmekte olan Königsberg Al· 
man kruvazörü Bilbaodan San· 
tandere gitmekte olan Solon 
adlı lspanyol gemisini durdur
muştur. 

Kruvazör kumandanı lspan• 
yol gemisinin ikinci kuman· 
danını gemiye çıkmaya davet 
etmit ve Sotonun durdurulma• 
auua Palcıaa kaıp yapılu mu-

Alnı arı 

amelenin mukabeie bilmislini 
teşkil ettiği hakkındaki beyan• 
nameyi imzaya davet etmiştir. 
Kruvazör,lspanyol gemisıni Ga

lice sahilinde bulunan Nasyo· 
nalist limanına gitmesini emret
miştir. ikinci kaptan gemiye 
çıkınca gemi sabile doğru yü· 
rümüş ve kendisini karaya 
oturtmuştur. 

Kruvazör Sotonu topa tut· 
muşsa da isabet vaki olmamış· 
tır. Bundan sonra bir hükümet 
tayyaresi kuvazör !!zerinde 
cevelan etmeğe başladığından 
Königsberg açık denizi boyla· 
mıştır. 

Birkaç •at aonra kendisini 

filosu 
kurtarmağa muvaffak olan So· 
ton Santandere gitmiştir. 

Sotonun durdurulduğundan 
birkaç dakika sonra karaya 
oturması hadisenin lspanyol 
kara sularmda cereyan ettiğine 
delildir. 

Bertin 2 (A.A)- iyi malumat 
almakta olan mabafılde beyan 
olunduğuna göre lspanyol So• 
ton vapurunun Alman Königs· 
berg kruvazörü tarafından tev· 
kifi hariçte ve bilhassa Lon• 
drada pyi olan tarzda vuku 
bulmamıştır. Kruvazör vapurun 
durması için bir top atmış ise 
de vapur durmamış ve sahilde 
karaya oturmuştur. 



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

Diller 
Hm llglsl ile bir asla 

irca edllebllir mi 7 
-5-

Yazan: Avni Ulusay 
IDR~'f< SiSTEMi 

Beşer tabında, idrakin şekil 
ve mertebesini tayin eden bir 
sistem vnrdır ki ona id ... ak sis
temi deriz. 

idrak sistemi. ilgilendiğimiz 
bir madde veya enfüste ilmi
nıize girebilen hakikati tam
nıaya ve tanıtmaya yarıyan 

kudretin şeklidir. 
idrak sistemini başlıca 

dört mertebede gösterebiliriz : 
A - Yarım sezimi er : Her 

simit bir yarım sezimdir.Yarım 
sezimler çelimlenmemiş se!fın 
hamurudur. 

B - Tam sezimler : Bütün 
dillere vücut veren 336 sözden 
her birisi bir tam sezimdir. 
Bunların da yarısı isimlerin 
yarı•• fiillerin mayası olduğunu 
yukarıda gördük. 

C - F ehimler : İki sezimle 
yapılan sözlf:rdir ki onlara ar
tık kelime deyebiliriz.. Kelime, 
nıeramıo ifadesine yarayan söz
dür. Bu bakımdan, fehimlerde 
birer mana vardır ve başlı ba
ıına bir varlığa hasredilmiştir. 

Fehimleri de dört bölüme 
ayırabiliriz: 

1 - Yarım fehimler •. 
2 - Sezimleri aynı neviden 

olan fehimler .. 
3 - Sezimleri ayrı iki ne· 

viden olan fehimJer .• 
4 - Bir yarım sezimle bir 

sezimden bezimli olan fehimler. 
YARIM FEHiMLER 

Başta bir saitle eklenen aa
mitlerin v~t verdigf sezimlu
dir ki, ayn{ %amanda bir yarım 
fehimdir. Çünki tamamlanma
nıış ta olsa bir mana taşımak
tadır. Ak, at, aş, al, ol, uç, eş .. 
Sezimlerinde olduğ_u gibi ki, 
meseli atmak işinin ne çelim, 
ne salim veya şekil ile hangi 
ıart ve baııgi zamanda yapıla
cağını tayin etmemekle bera
ber, " at ,, sözü bize bir fehim 
vermektedir. 

SEZiMLERi AYNi NEVi
DEN OLAN FEHiMLER 

Kendisine aynı neviden sait 
katılan, ayni neviden iki sami
tin beıimlisi olan iki sezimden 
ibarettir. Baba, bebe, cici, da
da, dede, mama, nece, meme 
kelimelerinde olduğu gibi .. 

Bu misallerdeki fehimler ile, 
yukarda gösterdiğimiz; at; aş, 
al.... misallerindeki fehimlere 
ilkin fehim deriz. Yukarıkiler 
fiillere asi olan aşağıkiler isim
lere asi olan ilkin fehimlerdir. 
Birinciler nazariyemizin temeJ 
düsturundaki harekete, ikinci
ler de bu düsturdaki maddeye 
racidirlcr. 

SEZlMLERI AYRI IKi 
NEVlDEN OLAN FEHIMLER 

Bir fehime vücut veren iki 
sczimden mürekkep kelimeler
dir ki, sezimlerinden herbiri
sını saitleri ayrı neviden, 
samitleri ise aynı veya ayrı 

nevilerdendir. Kaya, maya, 
karı, knca, devt", dere, kepe, 
kuyu... Kelimelerinde olduğu 
gibi. 

BiR YARIM VE BiR TAM 
SEZIMLI FEHIMLER 

Bu nevi fchimler iki türlü
dür. Birincisi: 

Sait + ( samit + sait ) = 
kelime düsturile gösterilen; 
ikincisi: 

Samit + ( sait + samit ) = 
kelime düsturile gösterilen be
zimli sözlerdir. 

Birinciye örnek: acı, an, iri, 
eti, ege, aga, oya, aya, oku, 
eni, emi... K~limeleri gibi. 

ikinciye örnek: Bak, saç, 
yay, yar, car, kar, dur, kal, 
sar, sor,sur kelimeleri gibi ... 

D - Cezimler: Cezimler, id· 

BükreŞte 
Pe~koposun evinde 
dinaınit pathuh 
Bükreş. 2 (Ö.R) - Ortodoks 

başpeskopomnun evinde iki 
dinamit kurşunu patlamıştır. 
Bu iki kurşun da merasım sa
Jonunda patlamış ve salon ha~ 
sara uğramıştır. Bu dinamitle
rin, peskoposla bir müddettcn
beri araları açık olan sağcenah 
grubundan bazıları tarafından 
intikam kasdile konu1duğu 
tahmin ohıamaktadır. 

A vusturyada 
Viyana, 2 (Ö.R) - Son gün

lerde nasyonal sosyalist propa
gandaları ve tahrikat yapan 
130 kişi tevkif edılmiştir. 

Filistin 
karışıklıkları 
Londra, 2 (Ö.R) - Filistin 

karış>klıklarının iki milyon ln
giliz. lirasına patladığı öğrenil
miştir. 

Atina elçinıizin 
temasları 

- Baştaıaıı J ma sav/ada -
- "Bugünkü hükümetin, 

parti hükümetlerinin Yunanis
tanda da miras bıraktıkları 
bütün fenalıkları tasfiyeye uğ· 
raştığını, mali müdafaa prog
ramını ikmal ctfo~ini, sekiz 
sencRe sarfedifmek şartiyfe 
iki milyar franklık bir tah-

• sisatın milli müdaf a/ya ay
rıldığını, Almanya ik yapılan 
mukavelelerle bu paranın te
min edildiğini söylemiştir. 
Na:ımu beyaaatından anla

şıldığına göre Yunanistan, milli 
c:ıüdafaasım takviye işin icap 
eden harp malıemesini tama• 
men A!maoyadan satın ala· 
caktır. 

Londra - Vaşing
ton anlaşması 

- Baş tma/ı 1 itw salıı/ede -
tonluk iki yeni zırhlının inşa 
edileceğini bildirecektir. Ame• 
rikanın deniz s\Jahlarına arttır
ması mülenyit hızla devam 
edecektir. 

Son dakikaya kadar bazıları 
Vaşington muahedesinin son 
ankazı olan büyük Okyanusta 
ademi tahkim kaydırıın kurla· 
rılabileceğini umuyorlardı ve 
bahriye nezareti bu hususta 
Londradan gelecek herhangi 
bir teklifi müzakereye hazırdı 
Fakat sene sonuna kadar Lon
dradan hiçbir teklif yapılmadı. 
Bu şartlar ıçinde ilk adımı atma
nın Amerikaya ait olmadığı 

kanaati vardır. 
Amerikan hükümeti, Birleşik 

devl~tler fılosunun hiçbir deniz 
kuvvetinden aşa~ı kalmaması 
için Jazımgelen bütün tedbir
leri alacaktır. 

(T.7/.77LX7.Z77.17.AZ:lr?.7L"LZ7.7."JÇ7J"7~ 

~Zayi Kasa Anahtarı ~İ 
Çakı sisteminde bir kasa !'\I 

~ anahtarı kayboldu. Bulanlar 
"Yeni Asır,, idarehanesine 

~ getirirse memnun edilecektir. 
CL7./J.ZZ7.!7.7./-Zır.7J-7.ZZ7.7..Z7../7.7.LX"L:. 

rakin dördüncü ve son merte-
besidir. İki veya ikiden fazla 
fehimlerle vücuda gelir. Cezim· 
ler, nutkun karar bulan - tam 
manalı • unsurlarıdır; bir veya 
bir kaç lam veya yarım sezim 
ve f ehimlerin birleşiğidir ki, 
aslı isme de fiile de raci ola
bilir .. Örneği: Otur, kabalık, 
kayalık, yazdırmak, saçak ka· ı 
pah, görmeliyim, söyleyeceksin. 
kelimelerinde olduğu gibi. 

- Devam edecek -

YENi ABDI 

ilk Cumhuriyet treni 
Edirnede halkın sonsuz heyecanı 
ve alKışları arasında istikbal edildi 

istasyonlarda büyük tezahürat yapıldı 
Edirne 2 ( A.A ) - Hususi komutam Kor general Salih ve Edirne başmühendisi Kemal 

muhabirimiz bildiriyor ; maiyeti treni karşılamışlardır. ÖJçer ve muallim Ihsan heye-
Bu sabah saat 8.50 de Is- Bu sabah Edirneden kalkan canh nutuklar söyliyerek lstan-

tanbul garı ve civarını doldu· ilk devlet demiryol'an treni de bu1dan gelen heyet hazırlanan 
ran binlerce halkın alkışları Çorluda karşılaşmış ve iki lo- otomobillerle doR-ruca beledi-
arasında kalkan Devlet demir- kooıotifin düdük sesleriyle se- yeye gelerek şehrin misafiri 
yolfarının ilk treni :ıaat 20,15 te lamlaşmışlardır. Tekirdağ valisi olmuşlardır. 
çok canla ve büyük tezahürat ve ınaiyeti Muratla da, Kırk- Devlet demiryollarının ilk 
arasında Edirne şehir istasyo- Jareli valisi ve vilayet erkim treni bu sabah saat 8 - 30 da 
nuna varmıştır. Alpulluda treni karşılamışlar buradan lstanbula hareket d-

Tren bugün servise yeni gi- ve Kırklareli vagon!arı burada miştir. istasyon bayraklarla 
ren yeni lokomotif ve vagon- ayrılarak kırklareline gitmiştir. donatılmış ve hemen bütün 
lardan mürekkepti. Uzunköprüde Edirneden ge- Edirne bu büyük sevince işti• 

istasyonlarda birbiri üzerine len fiç kişilik bir heyet lstan- rak etmiştir. 
yığılan halkın ve mekteplilerin bul trenini karşılıyarak Istan- Başmüşavir, vali, Hudut ko-
Cumhuriyet mar§ı terennüm1eri 'buldan gelen heyetlere refakat mutanı, Müfettişlik, Vilayet, 
arasında geçen tren Edirneye etmiştir. lstanbul treni Karaa- belediye ve C. H. P. Erkanı ve 
varıncaya kadar Üzerleri ~ta· g .. aç ve Edirne şehir istasyo- mektepliler istasyonda bulunu· 

k · l · l ı k yorlardı. tür ün resım erıy e süs Ü ta lar nundan Edirnelilerın içten ge-
kurulmuş olan her istasyonda )en tezahüratiyle karşılandı. Nafıa müdürü Kemal Ölçer, 

k k ~ · ı orta okul yardirektörü Ihsan mül i ve as erı rıca, mahalli lstanbul yolculara kesilmiyen 
1 C H . t• • kA Ertekin gü1.el birer nutukla 

memur ar · · p.u ısı er anı alkı•lar arasında trenlerini bo-
b il b t k k ., halkın hissiyabna terceman ol· 

·ve i ıassa .~t a uza a- şalttılar. Başta Trakya müfet- muşlardır. 
saba ve koyler~en gelen tişliğL.baş müşaviri Sabri ve Tren bütün istasyonlarda ay-
halk ve mekteplıler tara· Ed. ı· · ş h. b b··t · 

ırne va ısı a ın aş ve u un ni hararetli tezahüratla karşı-
fından karşılanmış ve uğurlan- b ll' L··k.. t kıı. b l d. 

ına a ı au ume er canı, e e ı- lanmış ve uğurlanmıştır. Edir-
mıştır. Halk her yerde loko- . . C H p ·· ·1 

·f· ·· ·· d k b ı k ye reısı ve · · · mumessı - neden kalkan tren Yunan top-mota ın onun e ur an ar ·e- . . . 
k C h · t ·d . . leri karşılama törenıae ıştırak raklarından geçerek Jplyoou sere um urıye ı aresının . . 

Türk to;>raklarından öz Türk r.tmı~erdır. lstas!onda Erk~~ istasyonupa vardığı zaman bir 
malı olarak geçirttiği bu ilk muallım m~ktebı başmuavını Y~an mnfrezesi selam resmini 
treni kotlamJştır. Kabakçılar Kemal Batu cumhuriyet hükü- ifa etmiş ve halk, menıurlar 
bir deve ve bir ökü~ lrnrban metinin Edirne halkına verdiği Türk trenine büyük sevgi te-
etmişlerdir. Çoı luda Kolordu bu yeni sev~nce terceman oldu. 1 zahürah göstermişlerdir. 

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

Yorgos Mühim bir bey;:ınname neşredildi 

Vapuru kurtar-ıl~~ KollektiE emniyet pren-
Istanbul, 2 (Ö.R) - Bundan • • h •• d v ? 

bir hafta evvel lzmit körf~~in~ sıbıııe ucum ogru mu 
de karaya oturan krom yuklu • 
3500 tonluk Y orgos vapuru 
Alemdar tahlisiye gem!si tara· 
fından kurtarılmıştır. Ameliyat 
esnasında boşaltılan hamule 
tt"krar vapura yükletilmiştir. 

Y orgos. kendi vesaitile H~m

Harbin önüne ne suretle geçmeli? 

burga gidecektir. 

Polonya Cumlıur reisi 
elçileri kabul etti 

•••••••••••••••••••••••• 

Londra, 2 (Ô.R) - Bugün J 
lngilteren'n başlıca üç büyük 

siyasi partisine mensup şahsi
yetlerin imzasını taşıyan bir 

beyanname neşredilmiştir. Bun· 
da Milletler Cemiyeti paktına 

dayanarak ve icabında müsel
lah kuvvete de müracaat ede-

-Baştara/ı bcrıncı sa/u/ede- rek harbın önüne geçmek ve 
_ duğunu, çünkü Polonya siya- su'hu muhafaza eylemek im-

setinin esaslı bir tarzda sulhçu kanının mevcut olduğu kayde-
olduğunu kaydetmiştir. dilmektedir . Beyannamenin 

Cumhur reisi cevabında Po- metni şudur: 
lonyanın en müşkül anlarda "Her memlekette harpten 
korucu ve müsbet neticelere bahsediliyor ve bazılarında mil· 
varan siyasetinde devam ede- Jetler cemiyeti ile kollektif 
ceğini ve beyntlmilel teşriki emniyet prensibine açıkça hü-
mesaide en sağlam esasın Mil- cum ediliyor. Aşağıya imza et-
letlerin mütekabilen şereflerine miş olan bizler beyan ederiz ki: 
ve menfaatlerine riayet etme- Eğer Cenevre müessesesine 
leri olduğunu söylemiştir. mensup olan milletler pakt mu-

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

Sarhoş olan yıldız 

Artist Zozo bardakları 
kırınca mahkônı oldu 
lstanbuJ, 2 (Yeni Asır) -Tanınmış Yunan artisti Zozo Dalmaz 

yılbaşı gecesi T okatlıyan 'da faz:aca sarhoş olarak ufak sa yıl
mıyan bir hadisenin kahramanı olmuştur. 

Sinemada ve sahnede kendisini sevdirmiş olan Yunanlı kızca
ğız, sarhoş olduktan sonra kendisinden geçerek kadehleri kar
mış ve miişterileri rahatsız etmiştir. 

Hadise yerinde yapılan cürmü meşhuttan sonra suçlu 
kız mahkemece on lira para cezasına çarptırılmıştır. 

Büyük soğuklar başladı 
Ankara, 2 (Yeni Aaır) - Dün bütün Türkiyede sühunet 

derecesi aıfırtn albnda idi. Gece Ankarada sühunet derecesi 
ııfırın altında 17, Eıkiıehir ve Kırıehirde 11fırın albnda 22 idi. 

cibince taahhütlerini yerine ge

tirmek ve bir taarruzun önüne 
geçmek veya onuJenkil eylemek 

için icabında askeri hareket 

vasıtası da dahil olmak üzere 

münasip tedbirler almak karar· 
larını şimdiden beyan eylerler· 

se harpten sakınmak ve de
vamlı ve daimi sulhu korumak 

mümkün olabilir. Beynelmilel 
ihtilafları sulh yoluyla hallet· 

mek ancak bu suretle müm
kün olacaktır. Bu siyasetin 

tatbiki için birleşik kuvvetler 
ki Milletler cemiyetine ıahir 
olmak kararını öyle muazzam 

bir kuvvet temsil edecektir ki 
hiç bir taarruz herhangi bir 
ihti af veya nizaı sulh yoluyla 
halletmeyi artık reddedecekt:r. 
Bu suretle Milletler cemiyeti 
paktının ıslahı için yapılacak 
islahatın onun hükümlerini za
yıf düşürmemesi, bilakis harbın 
önüne geçmek makudiyle Mil
letler cemiyeti sisteminin tak
viye olunmasını ister ve Ce
nevre kadrosu içinde, barba 
yol açabilecek mahiyette vazi
yetlere sulh yoluyla çare bulmak 
için müessir bir makanizma 
kurulmasının ehemmiyetini kay
deyleriz.,, 

Bu beyannameye muhtelif 
Fransız partilerine mensup bir 
çok siyasi şahsiyetler de işti
rak etmişlerdir. Bunların ara• 
sında Herriot, Boncc>ur, Sar• 
riut, Emile Borel, Champe
tier de Ribe, Paul Reynaud, 
jouhan, Cacbin gibi birçok 
tanınmıı kimaeler •ardır. 

Sabite a 

tsta.;~kfl,) 
Yılbaşları 

Senebaşı tebrikleri bizde de 
adet olmağa baştadı.Gelen ht:r 
yeni yılın hayırlı, ve kapalı bir 
kutu imiş gibi içinden çıka
cakların işe yarar iyi şeyler 
olması temenni ediliyor. 

Bakıyorum da ge1ip geçen 
bütün senelerde hadiselerin şe
killerinden başka değişen ta
rafları yok. Çünkü biz insan
ların haleti ruhiyelerinde, zih
niyetlerinde . karakterlerinde 
değişiklik olmıyor ki!. 

Habil'Je Kabil'den başlıyan 

ihtiras, boğuşma, hala aynı 
şiddetle devam ediyor. insan 
ruhu yine aynıf Yalnız vesait 
değişiyor. Onlar birbirlerini 
taşla, odunla öldürüyorlardı. 
Biz henıcinsimizi topla, tüfenkle 
bıçaL la öldürüyor, gazlarla bo
ğuyor, tanklarla çiğniyoruz. 

ilk devirlerde iki karış top· 
rak için birbirlerini yeyen ka
bilelerden kuvvt:tli olanı, di
ğerini esir ve yerini, yurdunu 
zaptederdi. Hak ve insaf yok
tu. Bugün de öyle. 

Dünkü insanlar mevki, para, 
kadın için her fecaati yapar· 
lardı. Bugünkü halimizin on· 
lardan n<e farkı var? 

Görüyoruz ki medeniyet in
sanların yalnız kılık kıyafetini, 
meskenlerinin şekillerini, yaşa
yışlarmın tarzlarını değiştirmiş. 

Canavarlık hislerine, ihtirasla
rına, .. ben ,, lik iddialarına 
hiç dokunmamış. 

Mahdut bir zaman için gel
dikleri bu alemde dünyanın gü-
zeJliklerini, hayatın tatlılığını 

görüp ondan zami istifadeler 
temin edeceklerine, hali ani 
karşılaşmış canavar sürüleri gi
bi birbirlerine homurdanıp du· 
ruyorlar. 

Topladıkları milyarları, mey· 
dana getirdikleri ilim ve fenni 
kendilerinin refah ve saadet
lerine değil, birbirlerini daha 
fazla boğacak, öldürecek Ve• 
aaite sarfediyorlar. 

Bunları gördükten sonra 
1937 nin de 2,937 nin nasıl 
geçeceğini anlamak hiç te zor 
birşey değildir. 

Her yeni sene insanlığa saa
det değil, felaket getiriyor, 
ben böyle gelen, böyle giden 
senelerı ne diye tebrik edeyim. 
Kendimi tebrık ederim ki on
ların herg ün daha ziyadeleşen 
ağır:ıklarına, ıstıraplarına göz 
kırpmadan mukavemet edi-
yorum .. 

N. Özttren 

Hayırlı bir kongre 
Kütahya 2 (A.A) - Memle

ket fakirlerini korumak ve iş 
bulmak için teşekkül eden ce
miyet bugün yıllık toplantısını 

yapmıştır. Kongrede faydalı 

kararlar verilmiş ve idare hey· 
eti seçilmiştir. 

Türk 
heyeti geliyor 

lstanbul, 2 ( Yeni Asır ) 
Romada Türkiye • ltalyan tica
ret anlaşmasını imza eden 
Türk heyeti lstanbula dönüyor. 
Türk - Japon anlaşmasının da 
müddeti bitmiştir. 

Saat 12.30 - 14 arasında, 
plakla Türk musikis·, havadis
ler, hafif müzik, plakla muh
telif neşrivat. 

Saat 18,30 Ambassadrdan 
naklen musiki. 

Saat 19.30 Konferans. Selim 
Sırrı tarafından. 

Saat 20 Nezihe ve arkadaı· 
ları tarafından musiki. 

Saat 20.30 Belma ve arka· 
daşları tarafından musiki. 

Saat 21 Orkestra. 
Saat 22 Ajana ve borsa he· 

ber leri m · i. 
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~Zil ADI 

Almanyada acıklı bir kış 

Yılbaşında itibaren 
yağ vesikayla veriliyor 

Almanya Göringin 
dört yıllık plandan 

enerjik idaresinde 
çok şey bekliyor 
Lond a, ( ilk kanun ) 
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müstemleke müd
dei yatı son 
günlerde Hitler 
p r opagandasının 
başlıca mevzuu 
olmuştur. Başla 
dolctor Şaht ol
duğu halde Al
man devlet adam
ları Alman müs
temlekeleri mes
elesini beynelmi
lel müzakere yo
luna sokmak ve 
müstemleke top-
raklaranı Alma oya 
lehinde yeniden 
taksim etmeğe 
beynelmilel umu
mi efkan ikna 
etmek için her 
gayreti sarf et
mektedirler. 
Almanlano böy- Almanya ümidlennin büyük kısmını Oörınge bağtamıştır 

le buhranla bir sırada müstemle- dur ki, mevcut hububat stok-
ke mesele sini resmen tahrik et- larmm halkın ve hayvanların 
meleri lngilizler üzerinde çok iaşesine kafi gelebileceğinden 
derin bir tesir yapmıştır. Fakat de şüphe edilmektedir. Köy-
görüşlerini müdafaa için ileri lüler hükümetçc tayin edilen 
sürdükleri deliller pek kanaat mikdarda hububat vermemekle 
vermemektedir. Bunun tersine itham ediliyorlar. Böylece mil-
o!arak iddia edilmektedir ki lelin iaşesi meselesi okadar 
eski müstemlekelerinin Alman- sıkıntılı bir devre girmiştir ki, 
yaya iadesi ekonomik vaziye· " Times ., Alman bükümetinin 
tinin ıslahına hissedilir dere- elim bir zaruretle karşılaştığını 
cede yardım etmiyecek ve kabul ediyor: Ya halktan ke-
umumi inkişafı için muhtaç ol- merini bir kat daha kısmasını 
duğu ilk maddeleri temin ey- istiyerek genç hayvanları kıs-
liyemiyecektir. men kesmek, yahut da harici 

lngilizler Almanyamo bugün bir istikra~. imkan!ı~Jığı karşı· 
maruz bulunduğu müşküfah İn· sında, bugun sınaı ılk madde· 
kar ediyor değillerdir. fngiliz Jere tahsi_s edilen kredileri kıs: 
gazeteleri bugünkü rejimin mil- men v harıçten gıda madde!erı 
Jete tayin ettiği yüksek hedef- almaga ayırmak. 
lere varmak için Alman mille- .:·~irka~ hafta vevvel _General 
linin katlandığı mahrumiyetler Gorıng tereyagı yerme top,, 
hakkında tafsilatla dolud 1 düsturunu oltaya atmıştı. Bir 

ur ar. k - - d H'tl "T' Al ·ıı . . aç gun once e 1 er en-
ımes,, man mı ıetının çok d"" t . 11 1 b k 1 . 0 .. acıklı bir kış geçireceğini baş· ~ks rıybe. erte 

1 
ant er en v u-

. yu ır op an ıya çagıra-

makalesınde kaydediyor. Yıl- k d"" t ilk l* t t . . ra or yı ı p anın a -
başından ıtıbaren Tereyağı, bikine memur edilen general 
Margarin ve nebati yağlar ve- Göringin emri altına girmel~ri 
sika usuliyle dağıtılacaktır. Ve- lrızumunu bildirdi. Şimdi azim-
ikalar ahaliye şimdiden tevzi kir general Göringin Alman 

edilmiştir. Hükümet et fiatlerioi milletine birincisinden daha 
tutmak için yüksek gayret sar- kahramanca yeni bir parola 
fediyor, fakat et mikdarı azdır. vermesi bekleniyor: " Ekmek 
Yumurta fıkdanı da bissedil- yerine top! ,,. 
mektedir. Fakat en kötüsü şu- Fakat lngiliz mahafilinin fik-
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lngllizceden çeviren : ZIYA NEBi 

Robert: Ellnl uzat dellkanhm, dedi. Sana nasal 
teşekkür edeceğimi bllsmlyorum, hayatımı kurtardın 

. . . . 
Cevap vermek i temeyor-

sun .. 
Senin bu delice sözlerine 

ne cevap vereyim.. Fakat ne 
olursa olsun herhalde çok ce
sur ve bem de güzel bir gençti .• 
Bilirsin ki ben züppelerden 
ho lanmam.. Amma böyle Lir 
delikanlıya diyeceğim yok doğ-
rusu .•. 

Robert Marlenin sözünü ya
rıda bıraktı: 

- Şimdi münakaşanın sıra
sı mı Allahaşkma? Bakın ga-

--- ' L - - • 

doladık mükafatı bu gence 
vereceklermiş. Herhalde bu 
parayı almak için mP.ydana çı
kacaklar. Polis müdüriyetine 
haber bırakalımda, eğer gele
cek o'ursa bize bildir.sinler .• 

Mar'cn: 
- Doiru bir fikir, dedi. 

Çünkü başka türlü onu bir da
ha görmenin imkanı yok .• 
Robcıl teldonu açarak Şi-

kago Polis direktörlüğünü 
aradı; 

- Alo... Kim konuşuyor •• 
Ben Robert.. Ha çok iyi.. De· 

t'ENI ASIR ,. a• 

1 ar maz mesı sokmamak • 

Is 
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utb tarafından Foraynofıs va- diği nota ile ltalya hükümeti 
ııtasile Valansiya hükümetine bu mutavassıt müzakere şek• 
ve Burgos otoritelerine tebliğ Jini kabul ettiğini bildirmekte 
ettirilen kat'i ademi müdahale ve ispanyaya ait olup başka 
projesin"n 5 ilk kanun notası memleketlere yatırılmış olan 
münasebetiyle iki taraftan so- altının dahili harbm devamı 
rulmuş olan suallere vazıh ce- müddetince kullanılamama ı 
vap verdiği ve artık alakadar için bir karar verilmesini tek-
iki tarafın kat'i bir cevap ver- lif eylemektedir. ltalya diğer 
melerini mümkün kılacağı talı· taraftan hiç bir yabancının 
min olunmaktadır. f oıpanyaya beynelmilel bir vize istihsal et· 
harp malzemesi ve gönüllü gi- meksizin İspanyaya girememe-
rememesi için tatbik edilecek sini ve bunun için münasip 
lrnntrol sisteminin masrafı 63 tedbirler nlınmasını istemekte• 
milyon frank olacaktır. ilk pro- dir. Ademi müdahale komitesi 

önümüzdeki 5 son kanun cel• 
jenin masraf yekünu bir mil-
yon İngiliz lirası tahmin olu- selsesınde ltalyan notasını mü· 

zakere edecektir. 
nuyordu. Berlin, 2 (Ô.R) - lspanyol 

Paris, 2 (Ö.R) - Berlin, meseles:nde Alman diplomasi· 
Roma ve Lizbon hükümetleri sinin alacağı vaziyet tasrih 
Fransız - lngiliz teşebbüsüne edilrr;emiştir. Perşembe günil 
ha ıd cevap vermemişlerdir. Bu lngiliz ve Fransız sefirlerile 
mesele üzerinde fikir teatisin- yaptığı mülakatta Von Neurath 
de bulunmuş olan Almanya ve /spanyot S!l/aıınaa kontıol yapacak otan /ngıliz lıaıp eemüoinatrı Almanyanın cevabını vermemiş 
İtalyanın birbirine benzer ce- llood'tan gemiciler (ıllaılun olmakla beraber Almanyanın 
vaplar verecekleri kabul edi- da Londra komitesi tarafından kında birden müzakereye baş- görüşlerini bir kerre daha tas• 
lirse ltalyanın buna benzeyen sorulan suallere ve istenilen lamak y'>lunda mı ihtiyar edi- rib etmiş ve cevabi notasının 

izahata aittir. l w• d'" .. ül - t- N'h t .. .. .. d k' l d bir mevzu üzerinde ademi mü· ecegı uşun muş u. ı aye onumuz e ı gün er e verile-
Bu mesele ademi müdahale şo"yle bir mut.. s t şekı'l ka cev· · b'ld' · t" · dahale komitesi reisi Lord .. vas ı • gını ı ırmış ır. 

tali komitesinde müzakere edi- bul edilmişti: Gönüllüler mese· Roma, 2 (Ô.R) - ltalya hü· 
Plymouth'a tebliğ dtiği ce· lirken, ispanyaya ecnebi gö- lesinin müzakeresi ayrı olmı- kümetinin ademi müdahale ko· 
vapta bunun esaslarını bulmak nüllüleri gönderilmemesi işınin yacak, fakat l.u mesele bilva· •t · w kl'fl b k 
mümkündür. Bu cevap dog-ru- mı esme yaptıgı te ı er a -

ayrı ve ilk olarak mı tetkik sıla müdahaleye ait işler lis· kında "Echo de Paris,, gazetesi 
dan doğruya müdahale mese- edileceğini, yoksa bilvasıta mü- tesinin başına geçirilerek mü- şu malumatı veriyor: 
lesinin umumi vaziyeti hakkın- dahalenin bütün şekilleri hak.. zakere edilecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. • ispanya bankasının nizamna-
rince bu vaziyetin edası Al- 1 ordusu, endüstrinin harp vazi- 1 ğer memleketlerce memnllni· mesi bankaya ait altmların ya-
man müstemleke meselesinin yetine göre tensi ki, fevkal- yetle telakki editir. Yazık ki bu hancı memleketlere gönderil· 
hallinde değildir. Neşredilen ide bir vaziyete karşı koya- plana şimdilik büyük bir muvaf· mesini menettiği halde lspan• 
istatistiklerden anlaşılıyor ki bilmek için " otarşi ,. - fakıyet tahmin etmek güçtür. yol altınlarının mühim bir kısmı 
istenilen ilk maddelerin ek· kendi kendine yeterlik temini Şimdiden yapılan sun'i ilk mad- ecnebi memleketlere gönderil• 
serisi müstemleke arazısıo• 
den gelmez. Göriogin tayin 
ettiği en mühim altı ilk 
madde: Maden kömürü, demir, 
petrol, pamuk, kauçuk ve ba
kırdır. Bunlardan yalnız kauçuk 
büyük mikyasta müstemleke· 
Jerde yetişir. Diğerleri, en bü-

yük nisbette, Avrupa ve Ame
rikada çıkar. Kaldı ki kauçuk 
için Almanlar imal ettikleri 
sun'i kauçuğun tabiisine faik 
olduğunu iddia ediyorlar. 

Harpten evvelki sömürgele· 
rin bir kısmını veya tamammı 
ele geçirmekle nufus meselesi 
de Almanya için halledilmiş 
olamaz. Harptan evvel şarki 

ve cenubu garbi Afrikadaki 
çok az nufuslu Alman müstem· 
lekelerinde ancak 20 bin Al-
man vatandaşı yerleşmişti. ln
giliz mahafilinin fikrince Al
man devlet adamJannın şika

yet ettikleri bozuk vaıiyetin 

sebepleri başkadır. "Times,, 
şunları yazıyor: Hit)erin büyük 

fon etmek üzere idiniz.. He-
men geliyoruz .•• 

Şirley sordu : 
- Ne olmuş? 
Robertin yüzü gülüyordu : 
- Nihayet ona kavuşuyoruz, 

dedi. Orada imiş haydi vakıt 
kaybetmeden derhal direktör
lüğe .• 

••• 
Polis direktörünün odasına 

girdiler. Köşedeki koltuklardan 
birinde esmer bir genç o turu· 
yordu. Onları görünce hemen 
ayağa kalkb ve selam verdi. 
Genç kızlar yabancıyı tanımış· 
lardı. Şirley kendini tutamıya

miştir. Bazı devletler bu albn• 
maksadile tahakkuk ettirilmek delerin çoğu gUlünç derecede Jarı kendilerine mal ederek 
istenen dört yıllık plan ancak pahalıdır ve tabii maddelerle mukabilinde lspanyol Cumhu-

milletin iaşesi ve ilk madde cins itibarile mukayese bile riyetçilerine silah ve mühimmat 
tedariki hususunda masrafları edilemez. göndermektedirler. Ducenio 
kısmak ve birçok memleket· Eğer bunların istihsali son de- teklifi şudur: ispanyaya ne se· 
ferde zaruri telakki edilen di- rece artarsa Almanya bugün- beple olursa olsun ikraz ve kredi 
ğer birçok masraflardan vaz- den daha ağır ekonomik bir yapılmamalıdır. Ademi müda-
geçmek suretile mümkündü. yük altında kalacaktır. Hem de bal~yi daha mües ir kılmağa 

"G buna güç tahammül edecektir. matuf olan bu teşebbüs Lon· 
erçi şimdi General Gö- drada müsait şekilde karşılan-

ringin azimkir idaresi altında Zira bugünkü varidatının mü- mıştır. lngiliz bükümetinin bu 
bulunan dört yıllık plandan him bir kısmı ithalat rüsumun- teklifi kabul ettirmek için Ital-
çok şeyler bekleniyor. Eğer dandır ve o vakit bundan da yaya müzaheret edeceği tah-
bu plan tahakkuk eder ve mahrum kalacaktır. Otarşi re- min olunmaktadır. 
geniş mikyasta otarşi temin jimi içinde bir milletin önüne Roma 2 (Ô.R) - Kazablan· 
edilirse 0 vakıt Alman milJeti çıkacak ekonomik imtihanı kar- ka'dan bildirildiğine göre Fran-
bugünkü mahrumiyetlerin zah- şılayabilmesi şüphelidir. ,, sız hükümdi şimdiye kadar 
metine degv er bir şey oldug~ u- Şu halde müstemleke mese- Reünyon adalarında esir tutu· 

lan Rif mücahidi Abdülkerimio 
na kani olacaktır. Bizzat Hitler lesi Dr. Şahtın iddia ettiği gibi Fransız Fasma nvdetine mü-
bu projeyi müdafaa için, tes- ekonomik değil, siyasidir. Dört saade edecektir. Fakat lspan· 
libat sahasında bugün sarfedi- senelik planın randmanı meş- yol Fasında bir karışıklığa se-
len fevkalade faaliyet bitince kuk olduğuna göre, lngiliz ma· bep olmaması için, Abdülke-
endüstrinin yol vereceği işçile· hafili daha elverişli başka bir rimin Rif araz.i!line geçmesini 
rin bu sayede yeni iş sahaları çıkar yol bulunacağını ümit memnu kılacaktır. 
bulacaklarını söylemiştir. Biz iş- ediyorlar! Beynelmilel iştirak Londra, 2 (Ô.R) - lspan-
çilerin sun'i kauçuk, ipek,benzin yolu. Bu da, Almanyanın işti- yaya gönüllü gönderilmesi me-
ve saire imali sahalarında sulh rak edebileceği para anlaşması selesine dair lngiliz - rransız 
içinde iş bulmaları ihtimali di· yoliyle temin edilebilir. teşebbüsüne cevap vermek için 

Almany11, ltalya ve Por~ekiz 
minnettar olduğumu asla unut· 
mıyacağım .• 

Genç gayet sakin bir tavırla 
cevap verdi: 

- Bana borçlu ve minnettar 
değilsiniz centilmen! Silahsu ve 
üç kişi ile mücadele etmek 
mecburiyetinde kalan bir kim
senin yardımına koşmak insani 
bir vazife değil midir? Ben va
zifemi yaptım .• Kavga esnasın• 
da salonda bulunanların hiçbiri 
yardımınıza koşmadı.. Sözde 
o adam her kesin gözünü yıl
dırmış .• EY-UP Can değil ya .• 
Onun gibi birkaç tane daha 
olsaydı yine lrnrkmıyacaktım. 

sur olduklarım bütün dünya 
bilir, lakin bu kadar centilmen 
oluşunuz ve lngil'zceyi mükem
mel görüşmeniz hayret., 

Şirley tekrar sordu: 
- Burada niçin bulunuyor

sunuz ? 
- Amerikaya tahsil ıçın 

geldim ... Dört aenedenberi Şi· 
kago Üniversitesine devam 
ec\ıyorum. Bu yıl fakülteyi 
bitirdim. Bir hafta sonra yur-
duma döneceğim. 

Marleo üz.üldü: 
- Ah, bizim için ne talih

sizlik.. Demek bir haftaya ka-
dar Amerikayı terkediyorsu· 
nuz? 

arasındaki müzakereler devam 
etmektedir. Dün Alman sefi
rile görüşmüş olan kont Ciano 
bu sabahta Portekiz sefirile 
görüşmüştür. 

Paris 2 ( Ö.R ) - Bn. Ta
bouis tarafıodan "Oeuvre,, ga· 
zetesinde haber verildiğine gö
re Von Neurath'Ja lngiliz se-
firi arasındaki mülakatta se
firin en çok dikkate çarpan 
nokta Almanyanıo ispanyada 
bir komünist bükümetinin te· 
şekkülünü asla kabul etmiye· 
ceğini Von Neurathın kat'i bir 
lisanla söyiemış olma ıdır. Al· 
manya, Frankodan llaşka her 
nevi demokratik hükümet şe· 

Demindenberi lnfa hiç ka- killerini " komünist " etiketi 

- l~te 0 !. Diye bağırdı. _ Yanılmıyor am siz bir rışmıyan Polis direktörü ayağa altında birle.ştirdiğinden ls-
Üçü de meçhul kurtarıcının Amerikalı değilsiniz.. isminizi kalkarak Hakkı Sabri'ye doğru panyadaki miidahaleden ko· 

rak : Marlen sordu : 

ilerledi ve elioi sıkh: lay kolay vaz geçmiveceği 
etrafını sardılar. Sevioçlerjnden ve hangi milletten olduğunuzu Londrada nnlnşılmağa başla· 
ne söyliyeceklerini bir türlü söyler misiniz? - Sizi tebrik ederim cen- mıştır. Ancak lngı· tere ve 

k 1 d R b tilmeo; kim olur5anıı: ve hangi 
estiremiyor ar ı. o ertin göz- - ismim Hakkı Sabri.. Fransanın a .. 1·mkar bır hareketi 

milletten olursanız olunuz cid- .. 
leri yaşarmışh: Türküm.. den takdire şayansmız .. Şika• ispanyanın Almanlaştmlmasın~ 

- Elini uzat delikanlımldedi. Üçü de büyük bir hayrete mini olabilir. Berlin oradalcı d go polisi sizi asla unutmı-
Sana nasıl teşekkür edeceğimi üştüier: yacaktır... Vadetmiş olduğu- maden servetlerini ve sevkul-
bilemiyorum ..• Hayahmı sen - Türksünllz demek.. Ne muz beşbin doları hakettiniz. ceyş esaslarını bır kmağa pek 
knrhlrdın .. Sana bordu ve bahtiyarhk size.. Türklerin ce- - Son11 var - mütemayil değildir. 
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Akdeniz anlaşmasından sonra .. 
Fransanın bu anlaşma projesi haricinde kalması 

şimdi zihinleri işgal eden bir istifhamdır 
Gayda, Mussolini'nin gazetesinde resmi görüşleri anlattı 

Pariı, 2 ( Ô.R ) - Fran~ız f · --
mabafili, Romada imza edilen 
lngiliz w ltalyan centilmen an· 
laşmasına dahil olmamakla be
raber Akdenizdeki menfaatleri 
dolayasile Fransanın buna çok 
alAkadar olduğunu kaydetmek· 
tedirler. 

Roma, 2 ( Ö.R ) - Centil
men rtnlaşmasının akdini bildi
ren tebliğ çok kısadır ve ay
nen şöyledir: " ltalya Hariciye 
nazırı Kont Ciano ve lngiltere 
sefiri hü!~ümetleri nam ve 
hesabına busabah bir be
yanname imza etmişlerdir. 
Bu beyannamede lnS?;iliz -
ltalyan hUkilmetleri Akdeniz 
h kkında bazı teminata teati 
etmişlerdir. Metin ileride neş· 
redilecck tir." 

Diğer taraftan öğrenildiğine 
göre teati edilen teminat Ak· 
deniz sulhunun karşılıklı ola• 
rak muhafazasına, bu denize 
serbest girişe, seyrüsefer ser· 
bestisine, mütekabil mevki
lerin kabulüne, statükonun 
muhafaza,ına aittir. Hususi 
mahiyette alelide bir teminat 
teatisi değil, bilAkis umumi 
mahiyette teminat teati edil
diği kaydedilmektedir. Fakat 
Akdenizde lngiliz ve ltalyan 
deniz kuvvetlerinin n=sbeti, 
teslihat, deniz üsleri ve bun· 
farın istikbali meseleleri gibi 
maddi noktalar henüz halle
dilmediği için beyannameye 
dahil değildir. Beyannamenin 
ehemmiyeti ruhi bir salah vn
cuda getirmesinde ve siyasi 
havayı di.lzeltme~indedir. iki hn
kümetio imza ettikleri vesika ile 
görüşlerindeki benzey•şi kayıt 
ve mlUekabilen menfaatleribi 
teminat altında bulundurmağı 

kabul ettikleri kaydedilmekte· 
dir. Umumiyetle zannedildiğin
den daha uzun olan beyanna-
me Fransa hilkümctine tebliğ 
edilmek üzere Fransanın Lon
dra işgüderine de tevdi edil
miştir. Beyannamenin metni 
pazartesi gUnU gazetelere bil
dirilecektir. 

GIORNALE D'lTALIA 
YAZIYOR 

Roma, 2 (Ö.R) - MussoJini
nın görüşlerini yaptığı kabul 

edilen Gaydo, "Giornale d'lta
lia11da bir makale neşretmiştir. 
Muharrir şunlan kaydediyor; 
Anla~manın metni, iki mem

leket ara5anda Akdenizde bey· 
nelmilel kadro dahilinde bir iş 
birliği şeklini alabilecek mu
vazi bir yürliyüş mahiyetinde 
bazı direktiflere muadil bir 
takım teminattan ibarettir. Esas 
prensipleri şunlardn: Sulhun 
muhafazası, lngiliz - ltalyao 
münasebetlerinin ı•labt ve men• 
faallerinin tesanüdü ve Akde
nizde beynelmilel vaziyetin 
korunması .. 

Şunu kaydetmek liz1mdır 
ki anlaşma Akdenizdeki ln

giliz ve ltalyan mevkile
rman değiıtirilmez mahiye
tini kabul etmekte, seyrü
sefer hürriyetini ilan eylemekte, 

lngiltere, ltalya ve diğer Ak
deıniz memleketlerinin hakları· 
DID, menfaatlerinin ve mevki
lerinin mubafaıasıoı mutazam

mın bu!unmaktadır. Anlaşma 

diğer milletlere karşı yapılmış 
değildir. Sadece logiltere - ltal
ya münasebetlerini hulasa 
ve hariçten gelecek teşebbüs
lere karşı Akdenizde umumi 
menafii korumağa matuftur. 
Centilmen anlaşması Akdeniz
den geçiş hakkındaki lngiliz 
endişelerini yRhştırmakta ve 
diğer taraftan ltalyan. impara
torluğunun yeni mevkilerinin 
de kabulü mahiyetinde bulun
maktadır. Fakat anlaşlJla Ak-

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 75 

Eğilip gırHağma yapışarak 

kaldardım, verdim, şaman yü .. 
ı:üne ... Emme herif ikinci, üçün-

cü şamarda kollarımın arasına 

yıkılrtı, kaldı, canını cehenne• 
me urnar'ıdı. 

Merakla dinleyen Kabrcı, 
- E ! Dedi. 
- Sonra Katırcı ! Sonra .. 

Herifin öldüğünü aaJayıp ku
cakhyarak yaogmın içine fır· 

lalbm, döodilm boynunu sıktı
ğı k6yUinDn yanına geldim. 

Bu sıra, esirleri bir yana wö
türüp te gelen efeler Katırcı 
ile beraber bikAyeyi dinlemeğe 
koyuldular, Haydaroğfu devam 
etti : 

- Baktım ki herif öfüvor, 

hemen yakalayıp bir kenara 
çektim, sordum : Baba 1 ne ol

dun dedim .. Ne olacağız .. Eş· 
kıya bastı köyü dedi, amma 
can da çekişiyordu, hangi eş
kıyalar dedim ! Bunlar dağ 
eıkıyası imit. dedi, boğaııoa 
birıey takanmıı gibi hırlıyarak 
öldü. Tam bu sarada yangının 
ortaısnda göıü, kap yanmış bir 
silibh : - Hey ! Defi oğlan! 
neredesin! diye fırlayınca he
men Osttlne ıhldım, fakat be
ni görOr, görmeı birdenbire 
haykmp terı yüzüne döndü: 

- Bre Haydaroğ'lo gel-
miş, feryadiyle kendini k&
yOn dışına karanlığa dofnı 
attı. Ben de arkasından .. 

Napolidt!ıı bir göıüniiş 
denizin statükosunu tayin et• 
mek ve bu denizin istikbali 
hakkmda hakem mevkiine geç• 
mek iddiasında değildir. 

Son saate kadar anlaşmaya 
iştirAke veya onun akdini geri 
bırakmağa çalışmış olan Fran
sa bunun haricinde bırakılmış· 
tar. Gerçi ltalyanın FransayR 
karşı taarruzi bir harekete ni-

yeti yoktur, fakat Fransız si• 
yasetinin bazı noktalanmo 
tasribini istemektedir. Bu me
y anda, Akdeniz meselesinin 
aynlmaz bir kısmı olan ispanya 
meselesi başta gelmektedir. 

Keza anlaşma, ltalyan harici 
siyasetinin esası olan Almanya 
ile iş birJiğini ne bozmakta, ne 
de onun yerine kaim olmakta
dır. Diğer milletler de, Avrupa 

işleri hakkmda görüşleri ve 
menfaatleri ayni olmak şartiyle 
anlaşmıya iltihak edebilirler. 

ALMANY~ ENDiŞEDE MI? 
Paris, 2 (Ö.R) - 11 Paris -

Soir ,, gaı;etesi logiliz - ltal
yan anlaşması bakkında şun
ları yazıyor: lngiliı; azminin 
ltalyan kıvraklığından ve fırsat· 
çılığından intikamını alıp al· 
madığını bilmek ehemmiyeti 
haiz değildir. Sadece netice
nin ehemmiyeti vardır. Gerçi 
denmiyecektir ki, bu anlaşma 
ispanya ihtilafını halletmemiş
tir.Göründüğünden d:ıha ziyade 
bu lngiliz-ltalyan uzlaşmasından 
heyecana düşen Almanya ltal
yayı ispanyada komünizme 

Katırcı : 
- Allah Allah neler oJmuş! 
Derken Haydaroğlu devam 

etti : 
- O kaçb 1 ben kovaladıaa, 

çıkhk köyün dışma .. Fakat ben 
herifi ka)bettim. Bağırarak 
iterlerken r.ilih se•leri de daha 
ileriden parlayıp paılayıp ıönü• 
yordu •. 

Haydaroğlunun hikayesi bu 
yere gelince, Kara Memo sözü 
kaph: 

- Biz o sarada eıkıya ko
ğabyorduk, köyün etrafına çığ 
silih dikilmiıler, biz de içeri
deki ukadaşlannı bekliyen bir 
sürü athoın üzerine. hücum 
etmiştik, onlar bize karanlıkta 
aillh stkıyorfardı amma. denk 
gelmiyordu, bizimkiler de on· 
laıa denle geJmiyorda, fakat 
biı onJan sılrtfhrınca kaçmağa 
ba§ladılat, hem kaçıyorlar, htm 
siflh abyodardı. 

Onlarla uğraşıp dururken 
Haydaroğlunun s~i kiSyün ke· 
narından berirdi. Haydarofhı: 

karşı ileri sürülen miiddeiyatta 

ısrara sevk edebilir .Alman yanın 

(talyanan müıaberetini kaybetti· 
ği muhakkak değildir. Bütün 

bunlar doğrudur. Fakat şimdi
lik başlıca hedeflerden birisi 

elde edilmiştir.Arhk şu kanaat 

vardır ki ispanya meselesinin 
karışık safhaları ne olursa olsun 

ltalya Akdeniz devletlerinin 
haklarını ihlal edebilecek hiç 

bir teşebbüste bulunmıyacakbr. 
Bu belki az bir şeydir. Fakat 

ayni umanda çok ehemmiyeti 
vardır. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 2 (Ö.R) - "D. Nach

rihten., gazetesi Alman - ltal
yan itbirJiğinin Avrupa sul· 

hunu kunetlendireceğini ya

zıyor. "Frankfurter Zeitung" de 
kont Ciano tarafından Berline 
yaprJan ziyaretio 1936 da Al
manyanın kaydettiği en mühim 

hadise olduğunu kaydettikten 
sonra Alman - ltalyan müna

sebatında bir soğukluk oldu· 
ğunu iddia erlenlerin yanıl

dıklarını yazıyor: Akdeniz 
için Ingiliz - ltalyan anlaşması 

Almanyanın siyasetine muhalif 
değildir. Zira Almanyanın mak-

satlarından birisi ayrılıklar ye
rine dostluklar ikame etmektir. 
lııgiltere ve ltalya arasındaki 
gerginlik yeni bir garp emni
yet paktı için sarfediJcn mesa
iyi tehlükeye düşürüyordu . . 

- Heyy! Bre hain elimden 
uçan kuş kurtulmaz, kaçma! 
Canına kıyarıml Derken. sesin 
geldiği taraftan koşarak kaçan 
bir eşluyaya Efendilioğlu 
atını binip yürildll, o sırada 
Haydar oğlu bize kanımı§ gön
lümliz azacık rahat ederek biz 
de eşkıyaların üstüne saldır
mıştık. 

Katırcı bU.sbütün merak ke· 
silmitti. Kara Memo devam 
etti ; 

- Efendili oğlu herifi ya· 
kalamış, getirmişti, efendili oğ· 
lu bir tarafta herifi kıskıvrak 
bağlarken biz de Haydar oğ· 
fonun yanımıza gclmesife dalra 
futa ku"vr.t ahp bize ıilAh 
atJp kaçanların üstüne ahidık. 

Ha7darojlu gülerek: 
- Dağınıktık amma!.. 
Kaıramemo Haydaroiluoun 

yüzüne bak:p: 
- Evet işte dağımk atıldık .. 

Lakin onlar kaçıp, biz koşar-

1 ken k3yü uzakta bualnnqhk. 
Bırak Ali bu sıra atıldı: 

Adana felaketzedeleri için 

ki kuvvetli ~e it 
bugün karşılaşacaktır 

Altınordu, Altay, K.S.K. ve Göztepe 
oyuncularını seyredeceğiz 

Bugün stadyumda senenin 

en nfiikah maçlarından biri 

y:ıpıl cakhr. lımir spor kuru

mu, sporcu gençliğin Adana· 

d ki seyltip felaketi önünde 

duyduğu teessüre tercüman o!a

rak orada açıkta kalan kardeş

lerimize bir yardım olmak üzere 

bugün stadyumda bir muhle-

litler maçı hazırlamıştır. Mub
teıitler maçı için iki kuvvetli 

muhtelit hazırlanmıştır. Sene

lerdenberi karşı karşıya, dai· 

ma kıymetli iki rakip olarak 

yer alan Altmordu ve Altay 

kulüpleri, bugün aym formayı 
giyerek yanyana oynıyacak· 
lardır. 

Altmordu - Altay muhteJili· 
nin karşısında yine h:mirin 

en kıymetli iki kulübü o!an 
K.S.K ve Göztepe bir muhte
lit halinde yer alacaklardır. 
Altınordu ve Altay takım

larının yapacakları muhte-
lit cidden kuvvetli bir 
ekip sayılabilir • Bilhassa 
Ankarada Fenerbabçenin kar-

şısında yılmadan oynıyan ve 
Fenerbahçc kalesine tehlükeJi 

dakikalar yaşatan Altmordu 
talummtn kıymetli Altay oyun-

cu)arile bir arada yapacağı 
maçm hususi bir kıymeti vardır. 

Sait, Adil, Şükrü, Hakkı Ce

mil gibi oyuncular bir araya 

gelince ve ayni gaye uğrunda 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
Yugoslav - Bulgar 

dostlu~u 
Sofya 2 (A.A) - Yugoslav

ya ile bir dostluk pakb akdine 
dair olan haber bütün Bulgar 
mahafillerinde yeni senenin 
baılaogıcında BıılkanJar barııı 
için bir fali hayır olarak kar
şılnomaktadır. 

- Sorma! Katırcıoğlul Dedi 
öyle bir kuşattık ki kerataları .. 
Ay c.naml demelerine vakıt 
kalmadan herifler ne oldukla· 
rın1 bilemediler.. Babam beni, 
azğmlılc yapbğım vakıt uşaklan 
yanına alarak saklandığım 

kümeste nHıl aylarsa, di-
nim Rabbena hakkı için biz de 
bu analanndan haram süt em
mi' herifleri öyle ııkıttırdık. 

- Sonra?. 
- Sonraıı var mı bunun r 

Nah ! Demin karşımıza geldi
lerde Haydaroğlundan kamçı 
yediler .• 

- Himmm ! .. 
Haydaroğlu ıordu : 
- Sen oe oldun Katırct r 

Başandan ne haller geçti : 
- Onu sormaf Ben ... 
Djye başlayıp başından ge

çenleri miaıevvel iliahari anla
tan Katırcı hikayesinin sonun
da cevap beklemeden ... 

- Getirseni a! Şu herifleri 
karşımrza! 

Dedi ve sordu: 
- nitmerli-

enerji snrfedince e\bette ki 
zevkli bir maç seyir fırsata 

hazırlanmış olur. 
Buna mukabil Fuath ve 

Haklulı t kım K. S. K. takı
mmm yıldızlarile bir arada oy
nayıocn Altınordu - Altay mub
telitioin karşısıoda aynı ayarda 
bir ekip bulunur. 

Bugün Adana felaketzede· 
!erine naçiz bir yardım olmalı 
üzere, temiz bir gaye ile sah•· 
ya çıkacak talnmlan seyretmek 
mUstesna bir fırsatbr.Daha şim
diden biletler satılmağa baştan
mıştır. Maç saat 14130 dadır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Müzayede ile 
fevkalade büyük 

satış 
3 ikinci Kanun 937 Pazar 

günü öğleden evvel saat on 
buçukta tramvay caddesi Köp
rü vapur iskelesi karşııanda 
681 numaralı hanede maruf 
iki aileye ait birçok lüks mo
hilyararı ftÇık arttırma suretile 
satılacaktır. 

Sablacak eşyalar meyanmda 
Uç aynalı mavondan mamul 
saybur, dört köşe anahtarh 36 
kişilik ceviz yemek masast ve 
8 adet iskemlesi, maruken ka
nape ve iki koltuk, bron-z bi
rer buçuk kişilik Avrupa ma
mulatından iki adet karyola 

maa somya, mavun iki kapılı 

kristal camlı şifonyeralı aynalı 

dolap tuvaleti ve iki komodi
nosu, fevka!ade zar:f ve nadi
de elektrik avizeleri, mükem
mel kadifeli kanape ve iki 
koltuk, mavi yatak odası tuva· 
Jet komidonosu divan ve ıi
fonyerah dolabı, tekrar kırmızı 
yatak odası takımı, Amerikan 
kanape iki l:oltuk, lüks iki 
adet salon graroafonu ve bir
çok plakları ile beraber. yeni 
bir halde Singer ayaklı üç 
çekmeceli elektrikli nakış ve 
dikiş makinesi, beş lambalı 
T eJefunken markalı radyo, 
Amerikan duvar saati, sarı ve 
bakır mangal!ar, emsalsiı 16 
parça tam bir misafir odası 

için kanRpe takımı ve perde~ 
leri, iki adet şemsiyelik, birçok 
perakende Avrupa yemek is
kemleleri, yeni bir halde ma
deni sobalar ve boruları, ıepet 
takımı, etajer sigara mas;.lar1, 
oyun masası, çift kanatlı ay
nalı dolap, tuvalet. yağlı boya 
tablo'ar, bronz kornizalar, per
deler, kübik orta masası, Ame
rikan yazıhane koltuğu, halı 

ve birçok Isparta seccadeleri 
vesaire birçok lüks mobilyalar 
açık artırma suretile satdacak
br. /\yni zamanda bütihı ko.
foru haiz ev kiralıkhr. 

Fırsab kaçırmaymıı. 
Fıasat Arhnna Saloau 

AZİZ ŞINlK 
T eJefon No. 205' 
s. s 3-3 f 3449) 
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a e 

l1oliv11d11n en maruf güs/eıi ik 
ıneşlıur y11dızla1dan Oitıger Ro{!eH 

ve sağda Eleamon PmuJ 

rın eya 

ır 

"' 
Herhangi bir gazetede veya Ne bacağını, ne yanağındaki Maksat iyi bir reklam mevzuu şürebilecek bir kazaya karşı 

mecmuada falan yıldızın ba- mini mini çokurları, ne saçla- bulmaktı. sigorta etmişti. Her yıldızın 
caklarını 500 bin dolara, falan nnın buklelerini sigorta eden Janet Mac Donald, Barbara kıymeti çekmekte oldu~u filme 
artistin günün birinde bir aş- yoktur. Sigorta, artisti birinci Stanvyck, Robert Tay:or, Nel- tayin f"dilen kıymetle ölçiUür. 
ka tutulmak tehlükesine karşı derecede rol almaktan mahrum son Eddy, ve daha birçok yıl- Sahne vazileri için de mikyas 
kendisini bir milyon dolara edecek olah tehlükelere, kaza- dızlar büyük meblağlar muka· budur. Lloid kumpanyasının 
sigorta ettiğini okuduğunuz lara karşıdır. On beş y'l evvel bilinde sigutahdular. Fakat bir filim için kabul edebileceği 
zaman derhal anlayınız ki bu Ben Turpin namındaki meşhur herkesin yaptıkları sigorta gibi. azami sigorta bir milyon dolar· 
haber şu veya bu artist bak- komiğin çirkin çehresini 25000 HolJyvooddaki stüdyolardan dır. Bütün söylenenlere rağmel\ 
k d f 1 l k h b · k b d ki Lloid kumpanyası Hollyvooddaki 
ın a az a a a a uyandırmak dolara sigorta ettiğinde.o çol< er irı çe meğe aşla ı an 

isteyen bir reklamdan başka bahsedilmişti. Ben Turpin se- filimleri barhangi bir gecikme- müşteilerine zannedildıği ka-

b. d .. 0 ld' F'lh k k · 'l · k h · · · Y.e veya kazaya karşı sigorta dar büyük bir ehemmiyet ver· 
ırşey egı ır. ı a i a sine- yırcı en anca çe resmm çır- mez. Fılhakika bu kumpanya 

ma artistleri kendilerini sigorta kinliğiyle güldürdüğünden bu ederler. Böylece Dodswortb için bir milyon dolarlık sigorta-
ettirirler. Fakat bu sigorta hususiyetinin kaybolmasını bir filmi çekilirken Samuel Gold- Jarm Sanfransisko köprüsünün 
dünyanın en büyük sigorta teblüke sayıyormuş .. Hakikatte win müessesesi bu filmin artist- hini inşasında bu köprü için 
müesseselerinden biri olan Ben Turpini reklam eden bir lerinden Walter Hudsonu Rubb yapılnn 36 milyon dolarlık si-
Lloid kumpanyası tarafından ilan müessesesi iki gün için Cbatertonu ve Mary Astoru gorta yamnda ne ehemmiyeti 
normal şartJar dahilinde yapıhr. böyle bir sigorta yapmıştı. filmin ikmalini tehlükeye dü- olur? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • bir 1 es o 
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Vells 

ln~iliz tiyatrosunun tanınmış 
klasiklerinden •• Ganç Madam 
Konti., eseri filme çekilmiştir. 

Bu filmin alınmasına takaddüm 
eden hadiseler, bilhassa şayanı 
dıkkattir. lngiliz sahnesinin 
meşhur münekkitleri tarafından 

ileri sürülen menfi fil,irlere, 
belki de bir tesadüf eseri ola
rak lcarışao meşhur lngiliz 

edibi. muharriri ve müverrihi 
H. G. W cllsdc iştirak eden·k 
ıinemaya çekilmesinin hatn ol
duğunu iddia etmişti. 

Bütün bir muhalif alemin 
karşısında edebi hüviyyeti ve 
kuvvetli tenkitleriyle Bernard 

e iyet v ren 
• 
ı a 

Şov yeralmış bulunuyordu. 
Bernard Şov, lngiliz sahnesinde 
temsil edilmek şartiyle "Genç 

Madam Konti., nin muvaffak 
olabileceğine kani idi. Bernard 

Şov, bunun aksini düşünenleri 

iğneli cevaplariyle kırmak de
recesine çıkarak, icap ederse 
bizzat bu işi üzerine alacağını 
ileri sürüyordu. 

Filmin çevrilmesi tamamlan
dı. Nelin Konti rolünü müs
tesna bir san'at ifadesiyle ba-

şaran Konstans Kommings şid
detli alkışlar topladı. lngiliz 

gazeteleri, muhalif ve muvafık 
hem fılnıe, hem filmin mübdiine 
sütunlarca methiyeler tahsis 
etti. Filim de, hususi ve müs
teıma bir gorucu grubuna 
Bernard Şov'un doğum yıldönü
münde gösterildi. 

Filmin montajı ve kop-
yaları tamamlanmadığı ıçın 

henüz gösterilmeğe başlanmış 

değildir. Ancak birçok mem· 
Jeket!er bu filmin kopyaları 

için muknveleler imza etmiı
lerdir: 

-
• 
ı a 

Beınaıd Şov 

M!ıkavelelerin imzalanıp dur
duğu şu günlerde Hollanda 

hükümeti bu filmin Hollandada 

gösterilmesine mani olacak bir 

karar aldığını ilan etti. 

Demokrat ve hür Hollandada 

alman bu karar lngiliz gazete

lerinde derin akisler uyandırdı. 

Hatta HollanC1a bükümetinin -
istifa etmesini teklif edenler 
oldu. 

lngiliz tiyatro sahnesinde 2000 
küsur defa gösterilen bu piyes 

sinemaya çekildikten sonra da
ha büyük bir ıöhret kazan
mı~tır. 

• nema 
erakından doğan 

bir hırsızlık vakası 
Pariste Noel gecesi gartp bir 

hırsızlık vnkası olmuştur. Gayet 
zarif giyinmiş bir genç bir 
taksiye at'ıyarak büyük sinema 
salonlarından birine girmiş, 

burada on alhdnn fazla kadın 
ytldızm büyük kıt'ada resimle-
riyle Clark Gablenio bir res
ınini gizlice çalmıthr. Genç 
ayni taksi ile şehirde bayii 
dolaşhktan soura Bastil civa
rında otomobilden atlamış ve 
kaybolmuştur. Sinema yıldıı.Ja· 
rınm resimlerini koleksiyon et .. 
ıneğe meraklı olan bu genç 
taksiye 150 frank ta borç 
bırakmıştır. Zabıta artist resmi 
toplamak merakıyla hırsızlığa 

başvuran genci ele geçireme
ıniştir. 

Polls llllmlerl 
lngilterede yeniden birkaç 

filim çevriliyor. Bunlar arasın
da Emil ve polis hafiyesi, 
mes'ut günlere veda, bir basta 
kadın, kahkahalar durmuşken, 
Corç şimdi ne yapacak, gibi 
falimler vardır. 

Harp eden bahriyeliler filmi, 
umumi harpte cereyan eden 
deniz harplerinden bazı safba
lan da canlandırmaktadır. 

Mr. Roger Kilter tarahndan 
kaleme alınan julia ficıası da 
pek yakında sahnede oynan
mıya başlanacaktır. julia bir 
ficianın bikiyeaidir. 

Greta Gar boyu takdir 

Isveç 
yıldız 

kalı 

lngiHz stüdyolarında 

çevrilen Balo fılminde 
14 f riedl,, isminde bir Rus 

k~zı sahneye çıkmıştır. 

Fihm çol beğenilmiş ve 

Rusynlı kız bü} ük bir 

muvaffakıyet kazanmıştır. 

GRETAYI TAKDİR 
lsveç ltrah, dünyanın 

en büyük sinema yıldızı 

unvnnmı kazrınnn Greta 
Garboya edebiyat ve 

san'at eserlerinin en bü

yük mükafata olan ••utteu 

ris et Artibus" nişnnmı 

vermiştir. 

• 

··~··················i··~~;·~·············~~--~···i~~~·················· 

Bu fi im pe ya a 

Marlen 
Dietrich1Je 
Cbarles Bo 
yer tara· 
fından çev 
rilen "Al· 
Jabın Bah-
ç es in de., 
filmi Lon· 
drada ve 
Anupanın 

m ub telif 
merkezle-
rinde gös· 
ter ili yor 
Filim müs· 
tesna bir 
alika toplamıştır. 

e 

Bu filim Hicbens Robert'in bir romanından alınmıştır. Mayer
ling filminden sonra bu filim çok beğenilmiştir. 

Marlen Dietrich bu filimde tekrar ayni sihirli güzelliğiyle 
görünmektedir. 

·····························································•ı••······················ 

Janet Makdonald Klark Gcı.bRe ile 
" San Franslsko ,, filminde 

!Erll'J 

iZ MiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Deftirmen, Geyik ve Leylak markalarmı havi hercevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
mensucatana fa,ktir. 

Tel~ton No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi : Bayrak Izınir 

. . . . . . . . . ."' . - - -. ;: . '" .. :· ,·"} 

Devlet demiryollarından: 
7-1-937 tarihinden itibaren Ankaradan Perşe::nbe ve lzmirdeo 

Cumartesi günleri kalk11n doğru yolcu trenlerine de bir yataklı 
yagon Ye bir yemekli furgon ilAvesine baılanacağı sayın halka 
bildirilir. 16 (6) 
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münasebetiyle AŞK MACERALARI Namazgahta Azizler soka- ltaalsızhk 
ğında Hasan oğlu lsmail balık Karşıyakada sahilde Snmer 

PARDA y ANLARIN AL Ti satmak meselesindtn Nesim sinemasını, gece muayyen vak· 
oğlu Hayimin evine giderek tinden evvel kapatmıyan Meh-

Y AZAN : MIŞEL ZEVAKO kendisini kapıya çağırıp bıçak ınet oğlu Necati hakkında za-
~~~~~~~~~~~~~9~8~~~~~~~~~~~~~ çekm~ ve kaçmıf olduğu ş~ brtaca kanuni muame~ yap~ 

HAMZA RÜSTEM 
- Ey benim biricik sevgilim 

elveda.. Ne kadar sevildiğini 

asla öğrenemiyeceksin •. Elveda .• 
Sözlerini m•nldandı. 

Şahadet parmağında bufunan 
bir yüzüğün tatını ağzına gö· 
türerek ısardı. 

Mariyak mihrabın ftzcrindeki 
şamdanın aydınlığında şu keli
meleri okuyordu : 
- "Ben, Alis dö Lüks: Aşıkım 

olan Marki dü Pani Garolanın 
sulbundan dünyaya getirdiğim 
çocuk şayet vefat ederse onu 
ben öldilrdüğümü itiraf ediyo· 
rum... Şayet oilumun iaşesi 
bulunursa ... ,, 

Kont yüzünü çevirdi •.• O ka
dar değişmişti ki Katerin bile 
onu tanıyamadı. 

Katerin iki adım ötede han
çerini elinde tutarak bu man• 
1arayı seyrediyordu. 

Kont valdesini göremedi. 
Alis kendisine doğru kolla

rıoı uıath. Ölüm pençesi altın
da kıvranarak: 

- Seni seviyoruml Dedi. 
Maı iyak, ne Alisi görüyordu 

ve ne de söz.ünü işitmişti.Yal
nız hali nasıl yaşadığına şa• 
şıyordu ... 

- Nasıl öleceğim? sualini 
kendi kendine sordu. Yegane 
düşündüğü ölmekti. Arhk ha· 
yattan n~fret ediyordu. Daha 
bir saat, hatta bir dakika ya
şamak ona imkansız görünü· 
yordu. 

Cam gibi gözlerini etrafına 
döndürdü. Hiçhirşey görmi· 
yordu. Yalmz: 

- Teni seviyorum ••• Sözünü 
tekrarhyan Alis'i tanıyabildi. 
Üzerinde hiç tevakkuf etmedi 
ve gözlerini kraliçeye dikti ve 
ağar adımlarla ileriled!: 

Katerin De Mediçi, kontun 
kendine doğru geldiğini gördü. 
Pek fazla yaptığı işkencenin 
hududunu tecavüz etti{rini an
ladı. Fakat, oğlunu öldürmek, 
inadı bütün hissiyatıl'a galebe 
ediyordu. 

Mariyak valdeıinin yanına 
yaklaştığı zaman gülümsedi. 
Ağzından çıkan şu sözleri, 
mırıltıları, Katerin pek güçlük
le işidebildi: 

- Nasıl anneciğim; memnun 
oldunuz mu? Beni niçin bu su· 
retle öldürüyorsunuz? 

Katerin, oğlunun bütün ha· 
kikate vakıf olduğunu anladı. 
Bu itimadı; korkusunu izale 
etti. Korkunç bir surette doğ
ruldu; şiddetli bir hareketle 
bir salip gibi görünen fa
kat aslında bir hançer olan 
asasını havaya kaldırarak: 

- Kont sizi ben öldürmü· 
yorum ... Bu salip öldürüyor .... 
Allaha hizmet için öldürülü
yorsun! Muradıilihi böyledir! 
sözlerini homurdandı.Ve bağıra 
bağıra: 

- Muradıilahi bôyJediı!Cüm-

fesini tekrarladı. 
Mariyak, sanki bir kibuı 

iç'nde imiş gibi, bir sürü ka
dın başlarım; karanlıkta han· 
çer panlhlannı gördü. Sonra 
naurını Alise dikti. Artık on· 
dan başka birşey görmüyordu. 

- Seni seviyorum ... 
Bundan haşka bir söz işit

miyordu. 
Düşünceleri hercümerç oldu. 

Akh başından gitti. Başının 
velvele' erle dolduğunu zanne
der gibi oldu. Adelatı, damar
ları gerılmeğe başladı. Birden
bire hiçbir şey işitmedi; başım 
sıkan, kavuran ateş çenberi 
kalktı; kalbinde ebedi bir sü
kün husule geldi. Tebessümü 
tatlılaştı. 

Alise doğru yıkılmıştı. 
- Seni seviyorum! Söıünil 

tekrarladı. Bir ande ondan 1İ· 
yade hançer vücudunu delik 
deşik etmişti. Alis: 

- Ne oluyor? Kimdir o? 
Haydi kalk kaçalım ..• D:ye mı· 
rıldandı. 

Cesedi kaldırmağa çalıştı. 
Fakat buna imkan bulamadı. 

- Onu bırakıoızl Onu affe
diniz! Yalnız beni öldürünüz •• 

Sözlerini boğuk, boğuk söy· 
lüyordu. 

Şiddetli bir velvele kulakla
rım doldurdu: 

- Öldürün! Gebertin! Be-

1 
arnfi karıyı gebertin! 

Yeniden hançerler saplandı. 
Aliı, ıimasanı ıslatan kanlı yaş· 
lar arasında inliyordu. 

Katerin bağırdı: 
-Kızlarım! Kızlanm! Cenabı 

hakkın, kraliçenin, düşmanlarını 
böyle öldüreceğinize yemin 
ediniz! Muradı ilahi böyledir! 

Alis son bir gayretle Kate
rine hitap etti: 

-Allah seni kahretsin! Kanlı 
canavar kraliçe! Sen oğlunu 

arayordunl. •. Bakl... işte oğlun 
budurl... Sözlerini söyliyebildi. 
Ve çenesi kitleneerek son 
nefsini teslim etti. 

• • • 
- Som' Var -.. ' 

Centilmence bir 
anlaşma 
imza edildi 

- Baştaıa/ı 1 nCl Sa!ıl/ede -
betferinde açlmış olan gergin
lik devrine nihayet vermek için 
müessir bir gavret teşkil etti
ğini kaydediyorlar. Bu gazete
lere göre lngiltere bu suretle 
ltalyan imparatorluğunun tesi
sinin Avrupada •e bilhassa 
Akdenizde yeni bir kuvvet 
müvazenesine vücut verdiğini 
tasdik etmiş olmaktadır. 

11 Roma siyasi mahafili Duçe
nin realid siyasetinin bir neti-
cesi saydıkları bu yeni anlaş
manın ehemmiyetini keydeder• 
ken Avropada sarfedilecek 
kurucu her yeni gayret için 
mihenk taşı vazifesini görece
ğini iddia ediyorlar. Ayııi ma-
bafile göre centilmen anlaşma· 
sının imzası ltalyan - Alman 
müzakeratmı hiçbir suretle mii
teessir etmiyecek ve Almanya· 
yı kuşkulandırmıyacakhr. Sulhu 
seven ve Avrupada siyasi istik
rara taraftar olan bütün millet• 
lerin bu anlaşmayı memnuni
yetle karşılıyacakları tahmin 
edilmektedir. 

Roma 2 (Ö.R)- Bugün öğ
leyin imza edilen lngiliz·ltalyan 
centilmen anlaşması tek ve 
kısa bir vesikadan ibarettir. 
Bunda iki hükümet karşılıklı 
olarak birçok teminat teati et
mektedirler. Bunlar Akdeniz 
statusuoa, bu denizde seyrise
fer serbestisine, mütekabil mev
kilere saygı gösterilmesine 
aittir. Metin pazartesi günü 
neşrolunacakhr. 

••• 
Bunlar dal •• 

Birinci Aziziye mahallesi 
Kırım sokağında Taburoğlu 
Ka~ilin . evinde Hüseyin oğlu 
Nurı, Ali, Ahmet, Ali, Hasan, 
Mehmet, Hüseyin, Arap Yusuf, 
lbrahim, Mustafa, Mustafa, 
Mustafa, Mehmet, Ali, ve Kadri 
kumar oynadıkları bir sırada 
suçüstü yakalanmışlardır. 

Hakaret etmı, 
Kahramanlar Şehitler cadde

sinde Demir oğlu Ahmet, bir 
bahçe meselesinden Mustafaya 
hakaret ettiğinden yakalanmış· 
tır. 

Kumar oynuyorlardı 
lsmetpa~a bulvarında Bekir, 

Kadir, Cemal iskambil kiğı· 
dıyle kumar oynarlarken gö-
rülmüt ve yakalanmıtlardır. 

kayet edilmiştir. lsmail aran- mışbr. Fotoaraf atölyesi ve fotograf malzemeslnda 
Yılbaşından itibaren bir ay için büyilk tenzilat yapılacaktır. maktadır. Bu da ... 

Gayri menkul malların açık Balcılar içinde Abdurrahman 
arttırma iUinı: 126 Ornek 21 oğlu Süleyman, belediye zabıta FIRSATTAN iSTİFADE EDİNİZ 

BAŞDtJRAK - EMiRLER ÇARŞISI No. 28 D. No. 9361777 memurlarından Bahri oğlu Hü-
Tire icra memurluğundan: ıeyine hakaret ettiğinden ya-

,. ,, 
' . : . .· .: . . 

Açık arttırma ile paraya çev- kaJanmıştır. iL AN rilecek gayri menkulün ne ol
duko: 1838 M. M. tarla. 

Gayri menkulüu bulunduğu 

mevki, mahallesi, solcağı, nu
marası 42 Gökçen kamununun 
tütün harımında. 

Takdir edilen kıymet: 2001ira 
Arttırmanın yapılacağı yer, 

gün, saat : 5-2-937 Cuma saat 
15 dr. il-ra dairesinde. 

1 - işbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi 30-12-936 
tarihinden itibaren 936 / 777 
numara ile Tire icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için acıkbr. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malümat 
almak istiyenler işbu şartna

meye ve 9361777 dosya numa
rasiyle memuriyetimize müra
caat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukarda yazıla kıymetin 7 ,5 nis· 
betinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir • 

- 3 ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilin tarihinden 

itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art
tırmaya iştirak edenler arttır· 
ma şartnamesini okumuş ve 
Jnzumlu malümat almış ve bun· 
ları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - tayin edilen zamanda 
gayrimenkul üç defa bağırıl· 
dıktan sonra en çok arthrana 
ihale edilir. Ancak arttırma 

bedeli m'lhammen kıymetin 
yüxde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına 

ruchaoı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunların o 
gayri menkul temin edilmiş ala· 

caklarınm mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on beş gün daha tem· 
dit ve on beşinci günü ayni 
saatte yapılacak arttırmada 
bedeli satış isteyenin alacağına 
rüchaoı olan diğer alacaklıların 
o gayrimenkul ile temin edil
miş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile en çok 
artbrana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde ed\lmezse ihale ya
pılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendi· 
sine ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içinde pa
rayı vermezse ihale kararı 

fesbolunarak kendisinden evel 
en çok arttırana ihale edilir, 
bu bedelle almağa raıı olmaz 
veya bulunmazsa hemen on 
Leş gün müddetle arttırmaya 

çıkarılıp en çok artbrana ihale 
edilir iki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için 5 ten 
hesap olunacak faiz ve diğer 
urarlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur, madde 
(133) 

1838 M. M. tarlanın 5-2-937 
tarihinde Tire icra memurluğu 
odasında işbu ilin ve gösteri
len artbrma şartnamesi daire· 
aiude satılacağı ilin olunur. 

l5 (7) 

ızmlr beledlyeslnden: 
1 - Beher metre murabbaı 

yirmi kuruştan 88 sayılı adanın 
6633,20 metre murabbaında 
1 ili 95 sayılı yetmiş parça 
arsaları 1326,64 lira bedeli mu
bammenle baş katiplikteki şart-
name veçhile 19-1-937 salı gü
nü 11aat on altıda açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
yüz liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - lkiçeşuıelik caddesinde 
480, 482 sayılı binaların enkazı 
roüteabhide aid olmak üzere 
yıkılması 19-1-937 Salı günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. Bedeli keşfi 
kırk üç lira otuz kuruştur. Ke
şif ve şartnamesini görmek 
üzere baş mühendisliğe iştira~ 
için de altı buçuk liralık muvak
kat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektubu ile söyle
nen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

3 - Kahramanlarda Leble
bici sokağmda 6 sayılı evin en· 
kazı müteahhide aid olmak 
üzere yıkılması 19-1-937 Salı 
günü saat on altıda açık artır-
ma ile ihale edilecektir. Bedeli 
keşfi yüz on altı lira kırk bir 
kuruştur. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere baş mühendisliğe 
İ§tirak için de dokuz liralık 

muvakkat teminat makbuzu ile 
söy enen gün ve saalte encü
mene gelinir. 

3-6-9-13 12 (10) 

Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Hazine vekili Agah Sabri 

Yener tarafından lzmirde Taş-
çılarda 34 Nu. lı dükkanda 
nalbant Musa usta aleyhine 
açılan alacak davasından do· 
layi MuSll namına tasdir ve 
berayi tebliğ irsal kılınan da
vetiye varakasının bili tebliğ 
iade edilmesi üzerine ilanen 
yapılan tebligat üzerine de 
mumaileyh mahkemeye gelme
diğinden muhakeme gıyabında 
~?~ülmüş ve gıyap kararı teb
lıgıne karar verilmiş olduğun-
dan mahkeme günü o:an 
15· 1 ·937 tarihine müsadif cu· 

TELEFON ABONELERiNE 
26.12.1936 tarihinde Alsancak·Karşıyaka arasındaki deniz altı 

kablosu bir vapur tarafından koparıldığından, bu kabloya bağh 
olan Karşıyaka, Turan, Bayrakh ve civan abonelerinin muhave
releri de bittabi munkati olmuştur. 

1.200 metre kadar uzunlukta koparılan bu kablonun tamir işi
nin daha beş gün kadar devam ed~ceğ\ tahmin edildiğinden, 
yukanda yazılı mıotakalardaki abonelerin ve abonelerle telefon 
muhaveresinin ancak 8 ikinci kanun 1937 tarihine doğru iade· 
sine imkan hasıl olacağı sayın telefon aboneler.ine ve halka 
ilan olunur. (13) 

Manisa bağcılar bankası murakabe 
lıeyeti tarafından fevkalade top!an
t!ya davet: 

Manisa bağcılar bankası hissedarları 10-12·936 ta!ibinde ikinci 
defa olarak fevkalade toplantıya davet edilmiş idi. işbu loplanb 
Izmirde münteşir Anadolu ve Yeni Asır gazeteleriyle on beşer 
gün fasıla ile ikişer defa ilan ve bütün hissedarlarımız, kendi
lerine ayrı ayrı davetiyeler gönderilmek suretiyle de haberdar 
edildiği halde o gün toplantıya iştirak edenler Ticaret kanunu
nun 386 ıncı ve esas niıamnamemizin muaddel ellinci maddele
rine göre msabı dolduramadıklarından işbu fevkalade toplantı 
8-2-937 tarihine rastlıyan Pazartesi gününe bırakılmıştır. O gün 
saat 11 de bütün hissedarlarımızın Manisa Ticaret ve Zahire bor
sası civarında hazırlanan daireye gelmeleri ve yahut tarafların
dan bir vekil gönderilmek suretiyle toplantıya iştirakleri ilan 
olunur. 

(RUZNAMEi MÜZAKERAT) 
1 - Murakabe heyeti raporunun okunması. 
2 - Heyeti idare intihabı. 
3 - Banka nizamnamesinin Bankalar kanununa uymayan mad· 

delerinin tadili ve 71 inci maddenin ilgası. 
Ticaret kanununun 386 ıncı maddesi mucibince işbu üçüncü 

toplantıda nısabı ekseriyet basıl olmadığı takdirde ruznamenin 
ikioci maddesinin müzakeresi başka bir toplanhya bırakılmak 
üzere bu toplanh aşağıdaki mevadm müzakeresine hasredile
cektir. 

1 - Murakabe heyeti raporunun okunması. 
2 - Heyeti idare intihabı. 

Manisa Bağcılar Bankası 
Murakıp Murakıp 

Fevıi Lütfü Muammer 

ma günü saat 10 da hazır bu
lunmadığı veya bir vekil gön· 
dermediği takdirde mahkeme
ye kabul edilmiyeceği ve bu 
muhakemenin gıyabında cere· 
yan edeceğini mübeyyin işbu 
gıyap kararı ilanen l'!bliğ 

olunur. 14 (8) 

3-17 (11) (9) 

Müflis Menemenli Raşit ve 
şürekası iflas idaresinden : 

Alacaklılara yapılacak son 
tevziatı gösteren pay cetveli 
birinci iflas dairesine verilmiş 

olmakla alacaklıların mezkur 
daireye müracaatla hisselerini 
almalan ilan olunur. 13 (5) 

ithalat Gümrüğü 
1 LAN 
Müdürlüğünden : 

Adedi 
1 

66 
3 
1 

1 
1 

3 

10 

1 

4 

1 

1 

Kapların 

Nevi 
s 

adet 
ç 
s 

" D 

Markası 

H F 

CPC 
RIRS 
CK 

KMN 

No. 
2040·1 

4509 

14409 

S S D 1260-62 
GZAM 

Kafes B L S 48857-66 

s 

" 

" 

1 E ON 

HYMA 
CZAN 
FTHM 

CCP 
EB 

CPC 
MMM 

960 

1353-1355 
1358·9 
1438 

1437 

Sıklet 

Kilo G. 
185 

5924 
112 
121 

109 
181 

330 

Kıymet 

L. K. 
41 

1 
25 
50 

300 

30 
25 

653 350 

1232 200 110 

380 300 

385 30 

64 500 40 

68 500 50 

9415 330 

Cinsi eşya T. Satış gün• 
No Jeri 

Demir makina aksamı 399 
Demir lngiliz anahtarı 399 
Adi boş demir varil 634 
Tabii çiğ kahve 401 
Yün mensucat 501 

Pamuk çorap 545 
Demir makina aksamı 525 

Keçi kılı ve pamuktan SSS 
mamul mensucat 
Gemici fener lamba şi· 632 
şesa 

f pliği boyalı pamuk 
mensucat 
Adi demir çivi 

• 
Pamuk şerit 

Pamuk Şerit 

584 

664 

657 

658 

-

Yukarıda yar.ılı eşya 18-20-22 • 1 • 937 günlerine rastlıyan günde saat 14 te açık arttırma 
suretiyle dahile satılmadığı takdirde de ayni günde ecnebi memlekete götürülmek üzere sablaca
ğından işine gelenlerin ithalat gllmrüğü satı~ komisyonuna müracaatları ilin olunur. 
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Re ee e h Ad ' 
ıyazı ıçın ususı ers 

Orta mektepte, Lisede riyaziden iyi yetişmek için hususi 
ders almak istiyen'er Karşıyaka Şetaret sokak (No. 10·1)e 

'müracaat edebilirler. ( 1·3 ) h. 3 (12) 

En Parfcı k 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kuHanan hiç başka pil kullanmaz 
Umum deposu : Sulu ban cıvarmda 28 - 9 Hüsnü Öz 
Ödemişli. 

.r ~a'e· ... ' 
~..'.__ "PERLODENT _. dlf ·macunu°" 

\erclh edeceksiniz. 

'Zira a~ızın bllcOmle •eraltl sıhhlyeslnl 
-haiz olan bu macun difteri çOrQmelHen 
'korur. diş etlerini kuvvetlendirir, nefesi 
'lserlnletı~ v~ insanın gOrünOf efesini 
1arurtr, .. 

-·-~~ l'e~.?~""'4.d·~m~ ~ ~. 

(lj~j~j~Jfii 
TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem

lerini kullanımı. Her yerde !!atılmaktadır. Yalnız toptan sa

tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen

telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Posta Kut. 224 Telefon 3465 

!\.urumu 

Böbrek, karaciğer ıahatsızlıkları
haZ'!ıtısızlığa karşı en iyi 
şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON: 2067 
!il 

--- ---- -

YENi ASIR 
2 

'Tü.ri(iye €uri:ıliuriyet-Merkez ban
kasından: 
· Türkiye Cumhurjyet Merkez bankası Mare meclisi, banka 
umumi heyetini 4 şubat 1937 perşembe günü saat 14,30 da An· 
karada banka idare merkezinde fevkalade içtimaa davet etmeğe 
karar vermiştir. Hissedarların bankadan gönderilecek davet va
ralrnlariyle birlikte toplantı saatinden evvel bankaya gelmeleri 
rica olunur. 

Fevkalade toplantıya ait ruzname aşağıya dercolunmuştur. 
· Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası nizamnamei esasis\nin 
- 19 ve 20 inci ::ıaddeleri yerine kaim olmak üzere teklif 

olunan muaddel şekil 
Mad'.:ie 19 - Her hisse senedi idare meclisi reisi ile müdürü 

umuminin veya banka namına birinci derecede vaz'ı imzaya 
saliih~yettar iki memurun imzalarını, sıra numarasını hangi ser.i
den olduğuna dair işareti, itibari kıymeti ve sair münasip ku
yud ve meşruhat ile otuz kuponu muhtevi olacaktır. Hisse senet 
bedellerinin tamamen tahsilinden sonra asıl senet verilmek üzere 
hissedarlara bankaca her taksite mukabil kayat muamelesi ya
pılarak bankalar: vasıtas!yle veya doğrudan doğruya muvakkat 
makbuz ilmühaberi verilecektir. 

Madde 20 - Bir hisse senedi bedelinin % yetmişi tahsil edil
medikçe ferağ o!unamaz. Bedelinin yüzde yetmişi ödenmiş olan 
hisse senedinin ferağı senedi devredenle alanın bu işe mahsus 
olarak tanzim edecekleri beyannameler üzerine bankaca muva
fakat edilmesine ve hissedaran defterine kayıt ve tescil olunma
sına mütevakkıfhr. 

· Bu suretle hissedaran defterine kayıt ve tescil edilmiyen ferağ
lar muteber değildir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası nizamnamei esasisine 
ilavesi teklif olunan bazı hükümler 

Madde 1 -.: Esas nizamnamenin 32 ci maddesinin (c) fıkrasJ 
ile, Türkiye Gumhuriyet Merke:ı bankası, filen alhna kabili tah
vil ecnebi dövizleri alıp satmağa mezun oldu~u gibi beynelmilel 
tediye vasıtası olan başhc.:a paraların bu _şeraiti yeniden ihraz 
edeceği tarihe kadar Merkez bankası göreceği lüzum üzerine· 
bu şeraiti haiz olmıyan ecnebi serbest diğer dövizleri de alıp 
satmağn ve bu dövizler mukabili emisyon yapmağa mezundur. 

Vadeleri doksan günü tecavüz etmiyecek bu ikinci nevi dö
vizlerin alım hadlerinin tesbiti ve bunlar mukabili yapılacak emis
yon miktarının tayini için idare meclisinde en az beş azanın it· 
tifakı şarttır. 

Bu dövizlerin alım ve satımın"an dolayı hasıl olabilecek za
rarlar sene gayelerinde aşağıdaki maddede mezkur hu~usi ihti
yat akçası mevcudundan mahsup olunur. 

Madde 2 - Ecnebi dövizleri üzerine yaptığı muameleden müte• 
vellit normal kararlar fevkinde basıl olabilecek fevkalade karar· 
lar ile Merkez Bankası " Hususi ihtiyat akçesi ,, teşkil ede
cektir. 

işbu hususi ihtiyat akçesi Merkez: bankası nizamnamesinin 
32 nci maddesinin (Ç. 1) fıkrasmda muayyen evıcafı haiz devlet 
tahvilatı miibayeas.ı suretife tenmiye edilebilir. Bu tahvilat gelir
leri " Hususi ihtiyat- aliçesi ,, altı milyona baliğ oluncıya kadar 
ana paraya ilave olunur. Ana para bu hadde vasıl olup da bi
rinci maddede zikrolunan mahsuplardan sonra altı milyon lira 
sermayeyi tecavüz ederse fazlası bankanın ihtiyat akçesine ilave 
olunur. 

Fevkalade karlara ve zararların bu kararJardan müteşekkil 
ihtiyat akçesinden mahsubuna dair olan hükümler 1936 senesin
den itibaren mer'idir. 

Madde 3 - Beynelmilel tediye vasıtası olan başlıca paraların 
yenid~n f;len altına kabili tahvil döviz vasfını iktisap ettiği ta-
rihi taltip eden ilk sene başından itibaren bu hususi ihtiyat ak
ças• ile alınmış tahvilat sermayeden tahsil edilmemiş % otuz 
bakiyeye mahsuben ve borsa fiati ile hissedarlara mal edilir. 
Baf<iye kalacak 1500000, lira 2794 numaralı kanunla teşkil edil
miş ohm amortisman sandığına devredilir. 

Anca~c banka esas nizamnamesinin 32 inci maddesinin (h) fık
rası mucibince sermaye ve ihtiyat akçesinin % ellisinden fazla 
bir meblağı tahvilata yatıramıyacak olan bankanın bu münase
betle portföyünde bir tecavüz vukuu halinde vaz:yet o sene ve 
müteakip seneler hissesi temettü tevziatında A, B, C serileri 
hissedarlarına hissei temettüleri nakit yerine borsa fiati ile bu 
tahvilattan verilmek suretile düzeltilir. 

Madde 4 - Deruhte ettiği tedavül karşılığı olarak Merkez 
bankasına devredilen veya muahhar tarihlerde ayni mahiyette 
olarak bankaca iktisap edilen menkul kıymetlerden bir kısmının 
veya tamamının satılıp yerine diğ"er menkul kıymetler ikamesine 
- Maliye Vekaletinin tahriri muvafakatı alınmak şartile - Merkez 
Bankası mezundur. 

Madde 5 - İkind madde mucibince teşkil edilecek hususi 
ihtiyat akçesi 4 500.000 Liraya baliğ olunca esas niıamnamenin 
32 inci maddesinin ( d ) fıkrasmdaki limitler Merkez Bankası 
sermayesinin tamamı tediye edilmiş sayılarak hesap edilir. 

Esas nizamnamenin 32 inci maddesinin ( d ) fı!<rasında mev
zuu bahis üç imıalı Hazine Bonolara 39 uncu maddedeki kayda 
tabi olmaksızın mükerrer iskontoya arzedilebilir. 

Madde 6 - Memurların~ . sigorta ve tekaüt maaşt gibi mua
venetler temini için bir fon tesisi maksadile ve bir misli de ban
ka memurlarının maaşlarından kesilmek ve bankaca esas ni
zamnamenin 85 inci maddesindeki hükmünü tatbik etmek üzere 
senede memurların bir aylık maaşını geçmemek şartiyle bir his-
se a.} ırmıya banka idaresi mezundur. 19 ( 4 ) ---

lzmir vilayeti Satın Alma komis
yonunda·n: 

lktısat vekaleti iş dairesi 4 üncu bölge amirliği için altı yüz 
otuz lira muhammen kıymette satın alınacak 21 kalem mefruşat 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. ihale 16 ikinci 
Kanun 937 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10 dadır. Talip 
olanİarın muayyen gün ve saatte yüzde 7,5 Teminat makbuzlarile 
Cemal Cendeli hanında mezkur bölge Amirliği dairesinde top
lanacak komisyona . müracaatları ve alınacak eşya listesini ve 
e§yanın evsafını öğrenmek üzere her gün Bölge imirliğinde 
&örmeleri ilin olunvr. ,... _ 1655 (3) . 
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Türk Kardif Köınürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 ·- 12 J; Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 

1 
(2299) 

lzmlr Mlllf Emlak MUdUrlUğUnden: 
Alsancak Şehitler Demirhane sokağında 39 eski 3712 yeni 33 

taj sayılı ~ün ye iplik tarama fabrikası hancı Halil mahdum" 
larından Ahmet Ragıbın bilahara getirttiği makineler ve kapı 
yanındaki kendileri tarafından inşa edilen evi müstesna olarak· 
fabrikada mevcut diğer müfredah Milli emlak dairesinde mabfu 
!istede yazılı makine saat ve edevat, kaHn ve boyahanesi bin 
ve yeri 5000 lira muhammen kıymet ve bedeli peıin para il• 
tediye. edilm~k üzere 15 gün müddetle artlırmıya konulmu't1 
lbaı~ı 1-1.:&L.putembe göntı saat 15 t..&• ,..rnta izahat 
mak istiyen taliplerin Milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 

24-4 1561 (3399) 

................................................... 
En eyi damızlıklardan aşılanmış meyve fidanları ( 15 - 10 ) 

çok eyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar'( 5 ) kuruşdan 
satılmaktadır. Topdan mübayaa olunduğu takdirde ayrıca 
.% 10 tenzilat yapı:acaktır. lstiyenlerin İzmirde Başdurakta 
imam hanında SEBZE ve MEYVA satış kooperatifine 
müracaatleri. H 2 Ça. Pa. 
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DOKTOR J.EMSiH 
En eski nasırları bile pek kııa bir zamanda tamamen •• 

kökünden çıkarır. 
Umumi depoıu: lngiliz Kanzuk ecıaneıi her eczanede 

Ciddi ve müessir bir naıır ilicıc.iır. 
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