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lıntiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN 'ı 
ı Başaıuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

1 
HAKKJ OCAKOGLU ı· 

' - .A.BC>:NT:B: Ş~~:i:T:i: 

~v am mUddetllTürkiye içinlHariç için 1 

__§fne/ık . . . . . . . 1300 2800 ·j 
_11.ıtı avlık. . . . . . 700 '300 
- TELEFON : 2697 

~ Flatl " s ,, kuruştur. 

• 
Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir 

T. Piyangosu 
Numaraları üçüncü 

sayfamızdadır 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

...... "Misakı Ru ai,, ok iyi karşılandı .. 
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Dört hariciye nazırı Tahranda, parafe edilen Asya 
· paktını imza edecektir 1 

• / 
.- \ l 

•. -
/ 

" Türk - Irak münasebatı tatlıdır ,, 

·. ı~ ·& ..• Hudutta iki kardeş devlet, tıpkı bir 

!Fak lvalı BiFind Oazi 

Gençlik 
1' eşkilitına 
doğru hayırlı 
b• ır adım ... 

Parti llyönkurul başkanlığı
bıo, lzmir sporunda bir inkılap 
'ayılacak kadar esaslı bir de
tişikliği müjdeliyen tebliği 
alplere cidden ft-rahlık ver• 

llıiştir. 

lıınirin spor hayatını takip 
tdeııler bilirler ki, bize çok he
:tecaııfı ve çok şerefli günler 
:taşatmış olan ~Altay - Karşı
f.aka- Altınordu,, gibi tarihi ku-
1"Pleriınizle teşekkülleri nisbe
tıı daha yeni olan kulüpler, 
~Uhtelif sebepler yüzünden 
21lıir gençliğini tatmin edemi
hcek bir duruma düşmüşlerdi. 
• ~ali.. arasında spor sevgisi 

l!UniJeıı güne arttığı halde 
~Por terbiyesi bir türlü yer
;.teıniyordu. Kulüpçülük der· 

1
1
' şahsi ihtiraslar gençliğin 

t0Planınasına mani idi. Spo
I~ kuru bir heves, bir şahsi 
1°1ıret vesilesi olmaktan kur
t arllıağa gençliğin fizik ve moral 
he~biyesine hizmet eder bir 
~ a e koymağa şiddetle ihtiyaç 
ardı. 

h· Spor, 90 dakika devam eden 
l!~t futbol maçının uyandırdığı 
d u~~ltülü heyecandan ibaret 
b e~ıldir, elbette ..• Eğer bütün 
h~ ef bundan ibaret olsaydı 
fa:k bo~a güreşinden onun ne 

li 1 kalırdı ? 
Ilı. ayır... Bizim anladığımız 

anada ı·-· a; 21 spor genç ıgı cesaret-
ı · h '.kten, idealsizlikten, disip
"•Sı l"k ha 

1
2 

1 felaketinden koruyan 
la ş ıca unsurdur. Bazı dakika

b;da, koca bir milletin radyolar 
b· Şıııda bir futbol maçını veya 
ır t' . 

tu a ıetızm müsabakasını gu-
tda 

kip n yaşlanan gözlerle ta-
lıe etmes"ni bundan başka 
.,.Ye hamledebiliriz? Millet 
"'llçJe . . 
Ilı rının atılganlıg" ını yıl-

a211 • ' 
tıa gını, zafere olan bağlan-

ıııı en b·· "k d" 1 •affa .. u~u ava arının mn-
'• Yetı ıçın de bir teminat 

hr. O d . ·ı 'd nu aıma ı erı e en .._ .s 1 °"" 2 inei salıi/ede -
8 •"'7k.e1. El1Iısıı.. 

el gibi samimi çalışıyor 
lstanbul, 11 (Yeni Asır mu

habirinden) - Irak sefiri Naci 
Şevket dört Asya devleti ara• 
sında imzası kuvvei karibeye 
gelen pakt münasebetiyle ma' -
buat mümessillerine aşağıdaki 
beyanatta bulundu: 

- Zannıma göre Asya 

rına doğru yahut ta yaz arasında münasebat cok sami-
mevsimi içinde Tahranda iınza midir. Biz Türkiye ile Karde-
olunacaktır , Biz Iraklılar 

1 şiz. Birbirimizden ayrılmayız. 
bir sulh garantisi o an paktın 
biran evvel imza edilmesini Memleketinizin ıiyasi, iktisadi 
istiyoruz. Türkiye - Irak - Iran ve sosyal sahalardaki muvaf· 
ve Efganistanın mesai birliğin- fakıyetlerini derin bir hazla 
den çok hayırlı neticeler çıka· takip etmekteyiz.,. 

paktı ya ilkbaharın sonla- cağına kaniiz. Türkiye - Irak - Sona 3 üncü sahifede - Bağıiaadan bir' l!örünıiş 
• ., eniC?W112zııiıım:Z:r::z:z::ıı:=:aiiEziıııiii:Zi~zz:=:=Ez.ı::m111111CZ2==221:ırz;ı:z2ZJ~z:r.ıiia:zz;~:z2:Zzi'8mz;;mz=z:z:ı=.ı:=ı::ıı:ı=:ı::z:ı.S 

Fuar komitesi Kültürparkta 

,..,;·.·-·-

937 lzmir Enternaşyonal Fu
arı hazırlıklarına başlanırken, 
dün akşam Kültür park gazi
nosunda Belediye reisi Dr. B. 

Geçen yılki /aardan biF 1!Ötü11iiş 
Behçet Uz tarafından bir çay 
ziyafeti verilmiştir. Ziyafete 
valimiz riyaset etmiş; ecnebi 
devletlerin şehrimizdeki gene-

toplandı 

ral konsoloslariyle Fuar komi
tesi azaları, Bankalar direktör
leri, şehrin ileri gelenleri, Ga-

- Sona 2 nci sayfada -

Merasimden biF intiba 
Manisa 11 (Hususi muha- sadan otuz sandık ev ve el 

birimizden) - Ankarada Kü- sanayii göndermek suretile iş-
çük Sanatlar sergisine Mani- - Sona 6 mcı sahi/ede -

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

Büyük jimnastik şenlikleri 

Bu yıl şehrim_izde par lak 
tezahürat yapılacak 

1 .. alebe ünjformaları tesbit edildi 

Geçen jinınaslık şen/iğındetı bir intıba 

lstanbul, 11 (Yeni Asır mu- çocuklar iştirak edemiyecektir. 
birinden) - Büyük şefin Ana- Bütün talebelerin giyim malze-
doluya ayak bastıkları 19 mayıs mesi yerli kumaştan yapılacak 
tarihinde yapılacak büyük jim- ve ayni renkte olacaktır. Erkek 

ve kız talebeler için ayrı 
nastik şenlikleri bu yıl büyük jimnastik elbiseleri kabul edil-
tezahürata vesile olacaktır. Bu miştir. Bu yıl jimnastik şenlik-
hususta Kültür Bakanlığınca )eri bilhassa Ankara, Izmir ve 
bir talimatname hazırlanmıştır. Istanbnlda çok güzel olacaktır. 

Hazırlanan talimatnameye Şimdiden mekteplerde hazırlık 
göre Jimnastik şenliklerine on yapılması için talimat veril-
diSrt yaşından aşaRı yaştaki mi~tir. 
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Amerikada iş ihtilafları 
~ 

devamdadır 

Detroit ve Saint Louis'te işçiler dokuz 

Saıı FFansisko /imam l!tce ışık/aFı içinde 

fabrikayı işgal etmişlerdir · 
-YAZ/Si 6 iNCi SAHiFEDE-
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Gençlik L Halkevinde J 
T eşkilitına Komite toplantıları 
d "' h 1 1 - Mandolin ve kitara ög· 

ogru ayır 1 renmek isleyen halka kolaybk 

b• d olmak üzere Halkevinde parı· 
il a ım... sız kurs açılacaktır. Kurs ınar 

- Bat tarafı 1 inei sahi/ede -
ileride görmek ister... Zira 
şuna kanidir ki, bayatın tüken· 
miyen zorluktan içinde irade· 
sini çelikleştirmeğe muvaffak 
olmıyan bir gençlik çabuk yıp

ranır, çabuk ihtiyarlar, muka· 
vemet ve yaşamak imkanlarını 
çabuk kaybeder. Halbuki genç· 
lik herseydir. Bütün varlıkların 
sırrı onda toplanmıştır.Bu yara· 
hcı,bu koruyucu kuvvetin hızını, 
alevini ve neşesini besliyen 
spor nasıl olur da düşünceleri· 
mizin başında yeralmaz. Kama· 
list Türkiyenin gençliği müca· 
deleden yılmıyan, yenmek ira· 
desini taşıyan, kendisine tevdi 
edilen vazifenin gururunu mu· 
vaffak olmakta arıyan ve her 
muvaffakıyeti milletine malet· 
meyi bilen bir gençlik o!maya 
mecburdur. 

Memurlar 

Fuar komitesi Kültürparkta toplandı 

Verilen ziyafette ecnebi konsolosların 
da iştiı~akile hasbihaller yapıldı 

tın 22 nci pazartesi günü sa•1 

18 de başlayacağından iştiralı 
etmek isteyenlerin bu gündeP 
itibaren Halkevine baş vuraralı 
kaydedilmeleri gerektir. 

2 - Martın 12 nci cuııı• 
günü Halkevi idare heve!İ 
toplantısı vardır. -Kooperatifi toplantısı 937 enternasyonal ana yolları asfalt 

• • Evvelki akşam Halkevinde 
toplanan memurlar kooperatifi 
heyeti umumiyesinde söz alan
lardan bazı memurlar istifade 
edilemiyen bu kooperatifin fes
hini istemişlerdir. 

olacak, sergı sarayı 

fuarının 
bu yıl ınşa edilecektir 

3 - Martın on ikinci cuııı• 
günü Dil, Tarih, Edebiyat ko• 
mitesi toplantısı vardır. 

Dünya gençliği akıllara bay· 
ret veren bir teşkiliitlanma 

içindedir. ltalya • Almanya ve 
Sovyetler gibi akideleri beynel· 
milelci olan milletler başta ol· 
mak üzere dünyanın en eski 
demokrasileri bile gençliği bu
günün ihtiyaçlarına cevap ve
recek surette teşkilatlandırmak 
lüzumuna kanidirler. Bu sa• 
hada sarfedilen gayretlere milli 
müdafaa işleri kadar hayati 
ehemmiyet veriyorlar. Gençliği 
o şekilde yetiştirmek istiyorlar 
ki, karada, denizde ve havada 
daima harekete hazır bir ordu 
manzarası versin ... 

lalİİD~sı"'auşunıJiürK"en be 1 a\i6-
yanın Lu gidişini göz önüne 
tutmak tabiidir. Bu bakım· • 
dan ilyönkurulun lzmir gençli· 
ğini daha mütesanid bir varlık 
haline getiren karan takdirle 
karşılanmağa değer. Bu deği· 
şiklik gençlerimizi birbirine 
yaklaştıracak, manasız ihtiras· 
!arı ve infialleri yokedecektir. 
Ümit ederiz ki yeni teşkilat 
kadrosu içinde spora bugüne 
kadar olduğundan çok daha 
geniş mikyasta terbiye edici 
bir unsur gözüyle bakılacak 
bilhassa atletizme layık olduğ~ 
yer verilecektir. 

Şevk.et; lEIUg:bı 

Memurlar hakkında 

Heyeti umumiyeye riyaset 
eden vali muavini bay Cavit 
Lu toplantıdan maksadın bu 
olmadığını, nizamnamede bazı 
tadilat yapılmak üzere topla
nıldığını söylemiş, fakat heyeti 
umumiye yapılması istenilen 
tadilat hakkında görüşmemiş 
ve başka bir gün toplanılmak 
üzr re içtimaa son verilmiştir. 

1'ütün 
Kolleksiyonu 
Türkofis Ankara merkezin· 

de teşhir edilmek üzere Ga· 
vurköy, Akhisar, Bergama, 
Milas, Ödemiş ve Manisa tü· 
tünlerinden Tipik birer kollek
siyon ihzar ettirilip gönderil· 
mesini Türkofis Ankara mer· 
kezince şehrimiz şubesinden 
istenilmiştir. 

1 1 •••• 1. 

Ecnebi kadınlarla 
evlenenler 

gönderC:liği Mr' "iaifıım<i~~-ffi~-: 
murlar arasında ecnebi kadın· 
!arla evli bulunanlar olup ol· 
madığını! varsa adlarının bil
dirilmesini istemiştir. 

Hava istasyonu 
Cumaovası yanında tesis 

edilecek olan hava istasyonu 
yerinin sahipli arazi olduğu 
zannedilmiş ve istimlakine ça• 
lışılmış idi. Halbuki bu arazi· 
nin miri araziden olduğu ali· 
kadarlara ihbar edilmiştir. 

Bunun içm mezlriir arazinin 
kayıtlarının tetkikine başlan· 
mıştır. 

- Baştarafı 1 !ncl Say/ada - lzmir enternasyonal fuarı, 
zeteciler vesair zevat hazır istikbali itibarile, hakikaten 
bulunmuşlardır. enternasyonal fuarlardan pek 

Bu toplantı şekil itibariyle, azına nasip olan bir mevkide-
Fuar sezonuna girerken Fuar dir. Komite, sizden aldığı 
komitesile, Fuarın mükemmel esaslı direktifleri, çalışarak 
olmasile alakalı olan zevatın yerine getiriyor. 
ve ecnebi devletler konsolos- Iktısat Vekili son lzmir se· 
!arının mutalia ve fikirlerinden yahatleri esnasında, 937 fuarı 
istifade için hazırlanmıştı. Cid- için birçok kolaylıklar yapıla-
den kıymetli mevzular üzerin- cağını vadetmişlerdir. Hükü-
de konuşmalar olmuş, konııp- metimiz fuarımız hakkında 
loslar konuşmalara iştirak ede· bertürlü kolaylıklan göster· 
rek görüşlerini izah etmişlerdir. mekle cesaretimizi artırıyor. 

Verilen ziyafet esnasında Fuarımız sayın ilbayımız B. 
Vali ve Parti Başkanımız Fazlı Güleçin, vilayet ve şehir 
ayağa kalkarak, toplantıda meclisleri azalarının, dost~arı-
bulunanları selamlamış ve şun· mızın ve matbuatımızın müza· 
lan ilave etmiştir: heretlerile gurur duyuyor. lzmir 

- "lzmir fuan evvela bir Fuarının böyle kıymetli bir 
sergi olarak açılmış, sabık vali sınıfa istinat etmesi, çalışmala· 
general Kazım Dirik'in eme- rını ve muvaffakıyet ihtimalle-
ğiyle temeli atılmıştır. Sene- rini artırıyor. 
den seneye belediyemizin ve FUARIN ŞEKLi 
bilhassa reis Dr. Behçet Uz'un Fuar kapandıktan sonra, ge-
bimmetleriyle, geçen sene gör· çen yıllardan edindiğimiz tec· 
düğünüz mükemmeliyeti almış· rübeleri esas ittihaz ederek, 
tır • Fuarın alacağı yeni şekil üze 

Fuar bu yıl da tekamül rinde çalıştık ve konuştuk.Şeh-
sahasında aynı hızla yuru· rimiz tarihinde, çalışmalarını 
yecek ve hepinizin himmet- daima hürmetle anacağımız fen 

J d l .. aaı&;; J 'liiöUr \-4"öiWQ UCll J. ... l , ........... ..., 

tiy e i eal şeklim bulacaktır. rinde de çalışarak, üç ay de· 
Bu itibarla herkesin kendi vam eden müzakere ve mes-

mesleğine göre bu işe yardım- !eki münakaşalardan sonra 
cı olmasını rica edeceğim. Ar· Fuarın planını esaslaştırmıştır. 
kadaşlarımizın mütalealarını Belediye reisi, bundan son• 
dinlemeğe hazır olduğumuzu ra Fuann yeni şekli hakkında 
ve 937 fuarını daha güzel bir izahat vermiştir. 
çehre ile hazırlamak için sizin Verilen izahattan öğreniyoruz· 
reyinizin inzimamını rica ede· ki 937 Izmir Enternasyonal 
rim. Fuarı planını realize etmek için 

Fikir ve mütalealarınız, bizim Belediye muhtelif kaynaklar· 
çalışmalarımızda direktif ola- dan, hükümetimizin, iktisat ve-
cak ve bunlann yer bulmasına kaletinin, Vilayet ve Şehir 
imkan verilecektir. Sözlerime meclislerinin yardımlanndan bü· 
son verirken hepinizi bir kere yük şeyler beklemektedir. 
daha selamlarım." Vilayet pavyonunun inşasına 

BELEDiYE REiSiNiN on beş gün sonra başlana-
BreziJya ile iZAHATI caktır. 150,000 lira sarfet-

Validen sonra belediye ve mek ve iki yılda tamam• 
ldarei hususiyeden maaş alan t" • F k "t · · · D B k M . . . ıcaretımiz uar omı esı reısı ' . . Beh- !anma uzere bir sergi sa· 

memu~ ve katıplerın . hu se°:e . . . cet Uzun verdiği izııhat şöyle rayı yapılacaktır. Ekspozan· 
umumı muvazeneye ıthal edı· 31 Bırıncı kanun 936 da hülasa edilebilir · !ara ve az m fi t h" · · 
lecekl · h kk d A k d •· t Mdd . · asra a eş ır ışı-

erı a ın a n ara an mer ıye mu etı bitmiş olan - 936 Fuarını kapattıktan ni başarmak ist ı · 
bazı habe 1 ı · ti" 23 T 933 "hl" TM k" eyen ere sergı 

r er ge mış r. • emm.uz tarı ı ur '." sonra mevcut komite arkadaş· sarayın.ın metre murabbaiyle 
At koşuları r_e Br~z.ılya a?~aşmasını~ bı- !arımız, sayın Başvekilimizin muhtelıf kısımlar isticar edile-

Vilayet koqu h t" d" • • timl'ktarıhınden ıtıbaren hır se- verdiği direktifleri esas tuta- cektir. Sergi sarayı Fuann 
y eye ı un og· ne ı müddet için ay t k f r · · 1 b ı ' leden sonra Vali .. B d ' . . . nen em- ra aa ıyete geçmışlerdır. Ya- kapa ı u unduğu kış mevsim-

Cavid'in başkanlığı::a~nı 1 • ;t ed~m~.tır. Bu hu~usa dair pılan iş, Fuarın enternasyonal !erinde, başka işlerde de kul-
narak koşu işlerini görü °:;ü a: 0 an. . e il~er .heyetı kar~rı vasfını tebarüz ettirecek geniş !anılabilecektir. 
dür. ş ş 1 ş~~rı~ız.deki alakadarlara bıl· hazırlıklarda bulunmak olmuş· AGAÇLANMA 

dırılmıştir tu K"" it'" k •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • r. u urpar ta doMrt sıra am 
••••••••••••••••••••••• ••••••••• t ç 
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FEVKALADE BiR PROGRAM 

~~~ VOLGA VOLGA 
s T E N K A 

r/7////////Ll 
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CZZT~r/J7T/77222LZTLLT~ lJI ~ B I N E L L A=~~~-=o 
Tino RosMi ve lvette Lebon beraber çevirdikleri senenin en nefis muzikal filmi 

A nca • TÜRKUŞ · . . ~22f>:'ZZZ?V22nr.;;a Z2fZT',J"'L2Z;ZZZTL'Z7.rL2ZZ2 
................ : · U fılosunun lzmırı zıyaret ıçın Ankaradan hareketi ve Paramunt dünya ha~adisleri filmi 
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aa erı • er gun - • - • - Volga Volga " Stenka Razin 3,45- 7,30 Marinella 
Cumartesi ve pazar günleri 12,30 da MARINELLA iİe başlar 

dikilen geniş yolla bütün ana 
yolların beton veya asfalt ola
rak yapılması mukarrerdir. 

Fuarın tenvirat işleri üzerin· 
de hassasiyetle durulmuştur. 
F nardaki elektrik tenviratı, 

yer altı tesisatiyle tamamlana
caktır. 

Fuarın teşcir ve çiçek işle

rine hususi bir itina gösteril
mektedir. Fuara iştirak edecek 
ekspozan ve ecnebi ziyaretçi· 
!erle yerli ziyaretçilerin istira· 
halleri temin edilecektir. 

Dr. 

KONSOLOSLARIN 
MÜZAHERETİ 

Gömlek kiralıyorlar 
Nevyo!/ua Ytni bu şİlket kurul· 

muştuı. Her istiym şif ketle bir kon· 
turat yaparak ha/tadil üç gamlek 
değiştirmekşartiyle60 kwuş veya dört 
gömlek ılefiştirmek şaıtiyle 80 kurnş 
mukabilinde gömlek kiralıyabilir. Şir
ket abonasınrn ölçüsünü aldıktan 
sonra, kendJSine malısus gömlek yap· 
tırmalıta ve üzerine hususi bir nu
mara koymaktadır. Gömlekler !ıer 
hatta !e_miz ve ütülü olaf4k zari/ 
kutular ıçınde evlere göndeıilmekte ve 
eskidıkçe tamir edilmektedir. Yeni ku
rulan bu şirket bu surdle birçok kim
~elerl, l!Ömlek almak, yıkatmak ve 
utü!etmek derdinden kuıtarmt.Ştir. 
Oömlek kua!amak usulil şe!ıirde bü
yük bir alti.ka uyandu mt.Ş oıacak ki 
lıer gün yüzlerce kişi şirkete abo11a 
olmak için müracaat etmektedır 

Zavalh Adls-Abeb~ 
Meğer Habeşistanın merkezi 

olan (Adis-Abeba) şehrinin 
ismini herkes yanlış söyle
mekte ve yazmakta imiş .. Bir
leşik Amerika coğrafiya ensti· 
tüsü dünya iizerindeki bütün 
şehir isimlerinin asıl ve doğru 
telaffuzlarını tesbit ederek bü-
yük bir 1. gat bastırmıştır. Bu
rada (Adis-Abeba) nın (Ahdis
Ahvaya) şeklinde okunacağı 
söylenmektedir. 

Kuyruk farkı 
Normandiyada büyük çayır 

sahipleri tarlalarının kenarına 
şu şekilde levhalar asmışlardır: 
"Atlarınızı burada otlatınız. 
Kısa kuyruklu atlardan günde 
on, uzun kuyruklu atlardan da 
yirmi kuruş alınır .. ,. 

4 - Martın 13 ncü cuınar· 

tesi günü Cüzel sanatlar .,e 
temsil şubesinin komite toplan· 
tısı ve aynı günde Müze .,e 
Sergi şu besinin umumi toplan• 
tısı vardır. 

Otobüs 
• 

hadisesı 
Karşıyaka civarında bir oto• 

büsle Jandarma Ahmedi çiğoi· 
yerek ölümüne sebebiyet ver 
mekle maznun şoför AlınaO 
Mehmede ve muavini lbrahiıııiO 
ağırcezada muhakemelerine de· 
vam edilmiştir. Dünkü celsed~ 
müddeiumumi muavini B. Şevlı• 
Suner iddiasını serdederek ınu· 
hakeme safhasına nazaran Al· 
man M~hmedin beraetini ,e 
lbrahimin de mahkômiyetiııİ 
iştemiştir. ,; 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bankası direktörü B. Haki, b•• 
riçten gelecek ziyaretçilerin is• 
tirahatları için bazı temeooi· 
!erde bulunmuş; B. Dr.Mitat ta 
eğlencel erine şehrin diğer yer· 
!erine de teşmilini istemiştir. 

İsti yenler bu husastaki müt•• 
laalarıoı birer mektupla fuar 

Japonyanın nüfusu 
70 milyon nufusu olan Js• 

ponyanın nufusu her beş se' 
nede yüzde sekiz artmaktadıt• 
Bütün bu insanlar 174 bin ıııil 
murabbaı olan bir toprak par' 
çası üzerinde oturmaktadırlııt• 
Bu hal 48 eyaletten ibaret 
olan Birleşik Amerika Cumbll' 
riyetleri ahalisini en ufak bit 
eyalet olan Montana'ya yerlef' 
tirmek gibi birşeydir. 

Marn muharebesi 
Herkes meşhur Marne muh•· 

rebesini Mareşal Joffre'un k•· 
zandığını bilir. Fakat bu baki• 
katı Mareşalı çekemiyen baıl 
kimseler kabul etmek isteınet• 
Birgün gazetecilerden biri M•• 
reşal Joffreye Marn muhare· 
besini kimin kazandığını sord11• 

O gülerek : "Bu sualin' ze ın•· 
alesef cevap veremiyeceğiııı • 
dedi ve ilave etti : 

" Fakat şurası muhakkak kİı 
eğer harp kaybedilseydi, mes'ıl' 
liyeti benim üstüme yükliye' 
ceklerdi. ,. 

Gömleğini yedi 
Harvard üniversitesinin killl'. 

ya profesörlerinden biri keod• 
gömleği ni yiyeceğine dair ver• 
miş olduğu sözü tuttu. Bu uııl~ 
profesör, gömleğini asitle eritt1

• 

Sonra bu aside bir e~as karıf 
tırarak ş iddetini kaybettirdi, 
elde ettiği mahlulü gü:ıelce 
süzdü ve sonra geri kalan tor• 
tuyu bir dilim ekmek üz.,riııe 
sürerek kemali afiyetle yedi·· 

Burunlarlyle 
seUimlaş ; nlar . , 

Yapılan tetkikler gösterınıf 
tir ki, yer yüzünde burunlarıoJ 
b. b' · ·· k l" la••" ır ırıne surtere se alil • 

Aradaki farkın sebebini köy· 
lüler şu şekilde anlatmaktadır
lar: "Atlar tarlada otlarken 
yüzlerce s i neğin hücumuna uğ
rarlar. onlardan kurtulmak için 
kısa kuyruklu atlar başlarile 
sinekleri kuvalamağa çalışaca
ğından çok ot yeyemezler. Uzun 
kuyruklu atlar ise, başlarını 
yerden ayırmadan kuyruklarile 
sinekleri kuvalarlar ve müte· 
madiyen ot yerler .. ,. 

insanlar el sıkışarak ve öpüşe' 
rek selamlaşan insanlardan da' 
ha fazladır. 
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Küçük şeyler 1 
Bir pazar günü Karşıyaka r" _kalabalık olur. iğne atsan 

leellu yere düşer amma bin
'Vrce kişi çiğner o iğneyi .•• 
be Karı•J#ka bu kadar, daha 
u kadar kiTabahğa da layık· 

br ha . ş· . d" - ld" ılık nı: mn yer ır, guze ar, 
br •.. 

ICa Gelgelelim bu kalalabahğın 
'fiyakada ne yaptığına: 

Bir hafta lzmirde mahalleler 
~ıında dairelerde, depolarda 
lar ••ıız ve görüsüz kalan insan

' Pazar günü bir vapura 
atl,.yıp atarlar canlarını Karşı
Y•kaya .• 

iskeleye çıkarlar, mütereddit 
lbütereddit, yavaş yavaş, sal-

lana s"llana tutarlar yolları .• 
lier evin önünde parmaklıkla
ra asılırlar: 

Anaai!! Eve bak ... derler. 
l - Anaaa bahçeye bak der
er. 
it - Anaaa çiçeklere bak der• 

r. 
Ve parmaklıktan parmaklığa 

ldeta tutunarak, adeta emek
liyerek dakikalarca evleri bah
çeler;, bu başkalarına ait olan 

leyleri hayretle, lezzetle seyre
derek, münakaşa ederek e~le
tairler. Keyf ederler, dinlenir
ler sözüm ona 

· .. Obür vapurla çıkıp gi
derler evlerine .. 

*** 
Bu yıllarca gözümün önün-

de böylece (vukubulup) duru-

Yor. Sade göz bende değiJya .. 
Bunu herkes te böyle görüyor. 
~e (bu b&yledir) sanıyor her-

es. 
Hayır hayır fakat, bu böyle 

clei-ildir. Bu böyle olmaz bakın 
•nlatarım: • 

Haırçı devletin şıan eu yük
&ek kanunlarda ve mefhumlar
da sallan1p lnfmH. H•J1ra 
doğru ve halk için pttnsibi 
•tağıya doğru iner, •ağa sola 
Yayılır. Herteyin içine girer':ıre 
~i~er... Halka doğru ve halk 
•çın prensibinin doğrusu budur. 

Halka dogru diişünen Lir 
belediye: bir pazar günü iskele 
haıında durur. Gözlerini açar 
derin derin manzaraya bakar 
•e der ki· 

' 
- "Bir pazar günü balkın 

teıııiz havaya, güneşe, eğlence 
•e istirahate hatta müşterek 
tğlenceye, müşterek dinlenmet' ihtiyacı var tabii .. Bi; kirli 
h~hve, bir pis tatlıcı dükkanı, 
. ır karanlık aşçı masası bu 
•htiyacı temin eciemez. 
l Dur ben şunlara geniş sahilbr üzerinde, palmiyeler altında 
bitııı yaza hem kışa elverişli 
. r hüyük halk gazinosu aça· 

)iııı, . . Listeyi .ucuz tutayım, 
~trkes gelsin yesin içsin... Bir 
laıik orkestra yapayım her

~ea dinlesin eğlensin ve halkçı 
h tvlete dua edip gitsin ,, der 
alkçı bir belediye ... 
lzmir belediyesi ve başındaki • • tız arkadaşım halkçıdır, halk 

~cuğudur, ixiliği de sever hani. 
tnıem o demek değil amma: 

la ( Küçük şeyler büyük dava
rdır ). 

K. ErgUneş - ••• 
Vilayet meclisi 

'Vilayet umami meclisi bugün 
·~•lt 15 de Vali B. Fazli Güle
Çın başkanlığında toplanacaktır. 

Avusturya elçisi 
ık·Avusturya büyük elçisi ve 

• 1 refiki müzeyi ve lzmir haf
'1Y•hn1 ziyaret etmiştir. 

8. Salahettin Kantar 
ti "Müıeler direktörü B. Sa!aheta: K~ntar arkadaşımız Selçuk, 

levı ve Kuşadası bölgeleri 
:'tikite teftişlerini yapmak 

Zere bugün Selçuğa hareket 
tir. Muvaffakiyet dileriz. 

YENi Aallll ....... 

Türk - Irak Üzünı kongresi azalarına ziyafet verildi 

Belediyenın; otomobil klak· 
aonlarım yasak ettikten aonra 
alacağı zaruri bir tedbir daha 
vardır: O da balkın yaya kal· 
dınmlannı atarak nakıl vasıta• 
lannın yollarında yür&melerini 
menetmektir. Münasebatı tatlıdır 

- Baştaıaıı birıncı sahi/ede -
Ankara 11 (Yeni Asır mu· 

habirinden) - Irak sefiri Asya 
paktı hakkmda beyanatta bu
lunurken .. Misakı Rubai " nin 
Milletler cemiyeti mahsulü ol
duğunu, iki yal 6nce Cenevrede 
buluşan dört Hariciye nazırı 
arasında parafe edildiğin:, imza 
için müsait bir f1rsat araştırıl

Bu ziyafet Ankaranın en mühim fikir 
ziyafetlerinden biri halini alnuştır 

Bana öyle geliyor ki geçen· 
lerde kışla önünde bir vatan· 
daşın kafasını patlatan otome
bil kazası: kazazedenin yayı 
kaldırımını bırakarak araba 
yolu üzerinde yürümesinden 
ileri gelmiştir. 

Harici 
. bir 

politikanın temeli 
milli istihsal ve 

kuvvetli ve rasyonal 
ticaret kuvvetidir Belediyenin klaksonlar yeri· 

ne ikame ettiği bugünkü lastik 
borular. bayatın saldırışlarına 
mukavemet çareferini düşüne• 
rek dahp giden ekseriyeti ikaz
dan uzaktır. 

dığını beyan etmişdir. 
B. Sefir Hariciye vekilimi

zin Bağdadı ziyaret edeceğini, 
bu ziyaretin sonunda Türkiye 
ve Irak hariciye mümessifleri
nin Tahrana giderek, orada 
Afganistan hariciye nazırına 

mülaki olacaklarını ve Paktın 

bu suretle bizzat dört hariciy~ 
nazırı tarafından imza edtlece
ğini soylemiş\ir. 

Sefir Irak - Iran münase
betleri hakkında şu izahatı 
vermiştir: 

-uır~n!a aramızda Şaltül

arap meselesinden doğan ihti
laf mevcuttur. Memnuniyetle 
ifade ederim ki Bağdatta ce
reyan etmekte o!an müzakerat 
ileı !emiş, iki tarafın görüşleri 

yaklaşmıştır Ümit ederim ki 
yakında her türlü anlaşma ta
mamlanacal<lır. Bu ihtilafın 
hallinden sonra, yani azami 
üç ay sonra Asya paktı imza 
edilecektir.,, 

TÜRKiYE - IRAK 
"Türkiye - Irak münasebetw 

leri çok samimi ve tatlıdır. 
Sayın Başbakan lnönü'nün de 

Ankara, 11 (A.A) - Anka
rada toplanmakta olan çekir· 
deksiz üz6m kongresi azaları 
şerefine Ekonomi bakanı B. 
Celal Bayar tarafından bugün 
şehrimizde Anadolu kulübü 
büyük salonunda 200 kişilik bir 
öğ'e yemeği verilmiştir. 

Yemekte azalardan başl<a 

Dahiliye vekili ve parti genel 

sekreteri B. Şükrü Kaya, Ha
riciye vekili Tevfik Rüştü A-
ras, Adliye vekili B. Şiikrü 
Saracoğlu. Ziraat vekili B. 
Muhlis Erkmen, iktisat VP. :zira· 
at encümenine mensup meb· 
uslar ve vekaletler erkanı ha
zır bulunmuşlardır. 

Ziyafet dört buçuğa kadar 

devam etmiş, müstahsiller na
mına Doktor Seyfüddin, ihra-

catçılar namına B. Şerif Rem
zi ve müteakıben B. Celil Ba-

yar, Şükrü Kaya, Saraçoğlu, 
Giraud ve Tevfik Rüştii Aras 
tarafından ~iddetle alkışlanan 
nutuklar söylenmiştir. 

Doktor Seyfüddin nutkunda, 
Cumhuriyet hükümetinin müs• 

tahsillerin iyiliği ve refahı için 

mütevaliyen aldığı tedbir ve 
bir mür. asebetle söyledikleri 
gal.i ı.. .. .ı ... u. :ı..; .Jcvi~l lll• ~• , ... r•·ir· :t·--.l·-•--.1-- ,:t•·•ı:1"1~ 
gibi tahşıyor AHmızda halen bahsetmiş ve bu kongre me• 
bir ihtilaf mevcut olmadığı ~ibi aaisinin de sahş hacim ve sa-
is~balde de çıkmasına ihtimal balarını geniş!etmeğe hizmet 
yoktur.,, . suretiyle yeni ve mühim bir 

ING\LTERE - lRAK hizmet teşkil ettiğini aöyliye-
" Hül<üme!im, müttefikimiz rek Atatürke minnet ve şükran 

lngiltereye c,lan sadakahnı mu- kel:meleriyle sözlerini bitir· 
hafaza etmek ve iki devlet miştir. 
arasındaki muavenet bağlarını B. Şerif Remzi ihracatçalar 
kuvvetlendirmek.kararındadar.,, namına söz alarak müstahsil 

Londra, 11 (Ö.R) - Asya o~madan ihracatçı mevcut ol· 
paktı hakkında alınan haberler ınıyacağına ve menf aatları müş· 
burada büyük alaka uyandır- terek olduğuna nazaran Dok· 
maktadır. Dürüst ve p~sifik tor Seyfüddin tarafından izhar 
politikası umumiyetle teslim cc\ilen hissiyatın ayn~n ihracat• 
edilen Türkiyenin dahil bulu- çılar namına da sayılmasını 
nacağı bu paktın Ingilterede yica etmiştir . 
sempatı ile karşılaııacağı giz- B. Celal Bayar B. Şerif Renı· 
lenmiyor. ziye bir kere daha hükümetin 

········· ··••·······•····•· ........................................................... . 

Tayyare piyangosu çekildi 

5296No.onikibin,37680 
N.o on bin lira kazandı. 

lstanbul, 11 (Hususi)- Tay
yare piyangosunun bugünkü 
keşidesinde kazanan numara
ları bildiriyorum: 

12000 lira 

5296 
10000 lira 

37680 

1 
200 Ura kazananlar 

11038 19875 17714 35904 7570 
5543 3910 32985 27230 2339 

18813 15257 4098 15505 902 
15645 6415 15646 14410 14671 
32200 10451 10315 35744 15499 
29741 40000 25287 28949 

100 llra kazauanlar 
16290 34496 3071 30206 16787 
21924 ~28 5831 3637 22918 
6512 26749 36687 14103 4292 
9761 28372 29497 1082 13164 
1802 30453 28079 14524 6453 

prensibini tekrara vesile ver
miş olmasından dolayı leşek

kürJe söze başlıyarak filhakika 
çiftçinin menfaatı ihracatçınm 

menfaah diye birşey olmadı
ğım ve milli ekonomi bakımın
dan tek bir menfaat ve yalnız 
onun icapları mevzuu bahsol
duğunu izah etmiş ve kongre-

nin bu bakjmdan en uygun yolu 
en isabetli şekilde tesbit hede
fiyle toplanmış ve alakadarla
rın bu maksatla davet edilmiş 
old1Jklarını söyJiyerek şiddetle 

alkışlanmıştır. 

Bunu müteakip büyük bir 

ekseriyet B. Şürü Kayanın söz 
söylemeıini istemiş ve genel 
sekreter söz almıştır. Genel 
sekreterin irade\tiği nutuk 
şüphesiz ki, kendisinin en he· 

yccanlı ve en büyük nutukları 
arasında yer alacaktır. Yalnız 

kud reUi hatip değil, olgun ilim 
adamı karakteri tasannusuz 
her cümlesinden taşan B. 
Şükrü Kaya hemen hemen 
fasılasız alkışlanmış ve salonda. 
büyOk bir milli heyecan havası 
yaratmaj'a tamamen muvaffak 
olmuıtur. 

B. Şükrii Kaya Türk mille
tinin bugünktl davası kalite 
..a-..\ı•wı• vı~w5wuw wııu-...:..>u ... uu 

etmiş ve her çalışan 'Türkün 
milli diıiplin ve ileri tekniğe 

uygun çabşmaaı milli ödev ol· 
doğunu söyliyerek kongre mev
zuunun ehemmiyetini gayet 
parlak tekilde tebarüz ettir· 
miştir. 

Genel sekreterin bllyük Ata
türk' e ve onun büyük başveki
linin adlariyle biten sözleri 
uzun mllddet ve mükerreren 
alkı~lanmış ve salon heyecan 
içinde bir ağızdan istiklal mar· 

şını söylemişdir. 
Bundan sonra lzmirin mühim 

ihracat tüccarlarından ve lngi
liz tebaasından Gireud ecnebi 
ihracatçı tüccarlar namına söz 
istiyerek lngilizce olarak ken-

3000 lira kazanan 

26600 
ıooo lira kazananlar 

10967 12804 23633 6432 31320 
37665 7634 13005 24709 16621 
38941 12971 7444 18735 12128 
28247 36155 3834 2386 33662 
1007 34946 2433 11622 3414 

disi gibi yabancı ~imasına rağ
men ömrünü bu memlekette 
geçirmiş ecnebiler için bugüq
kü sahnenin yalnız unutılamı
yacak bir şey değil yeni ve 
modern Tür kiye hakkında tam 
bir fikir veren bir hadise teı· 
ldl ettiğini ve Ankara' daki 
kongre yalnız TÜrkiyenin ken
di ticaret mevzularına taalluk 
eden yeni teknik çalışma
nın bir delili lmakla ~al
mıyarak ayni zamanda onun 
maddi ve mane.vi büyrik başa
rılarıınn hayret ve takdirle 
tesbit ve müşahedesine ve 
Türklerin hakikaten büyük bir 
millet olduğu kanaatini bir 
kere daha takviyeye vesile 
verdiğini söy!emiş ve bir ec
nebi sıfatiyle bunu başaran
Jara karşı hayranlıklarını izhar 
ederek kadehini onların sıh· 
hatine ve Türkiyenin refah ve 
saadetine kaldırmış ve Kmdoğ~ 
lu tarafından aynen tercüme 

21706 34380 107 59 
26762 

2664 25215 4461 34248 32322 
ao llra kazananlar 

soo lira kazananlar 21465 1688 31236 34545 26167 
25723 27169 18232 17808 304 20770 4171 842 28657 618 
15532 2735 34459 9457 30507 35544 30117 16123 36000 33492 
12477 7480 14811 37099 19328 29710 37204 25874 33731 27899 
26131 5612 37170 28892 14219 38285 22261 35570 9464 23467 
15070 11070 393P6 18475 9527 

edilen bu sözleri muhabbetle 
alkışlanmıştır. 

Bunu müteakip Şükrü Sa
raçoğiu söz alarak mutat neşe 
ve nükteleriyle lzmirlileri se
lamlamış ve kongre mevzuunun 
ehemmiyetinden bahsederek 
hararetle alkışlanmıştır. 

Son olarak ıözii B. Tevfik 

Rüştü Ar as almıştır. Tevfik 
Rüştü Aras siyasi vaziyeti 
hülisa etmiş ve Türk milleti 
her zamandan kuvvetlidir.Türk 
milleti ırmlba bitişiktir. Ve dün· 
yanın sulh elemanlarından bi
risidir. Türk milleti U%8k yakın 
bütün milletlerle samimi dost
tur. Türk milleti bugün yalnız 
her milleti seven değil her 
milletçe de sevilen bir millet
tir, demiş ve B. Celil Bayarın 
dış ticaret politikasında büyük 
müspet rolünü ve muvaffakı-
yeHerini izhar ederek kuvvetli 
harici po!tikanın temeli kuvvetli 
ve rasyonal bir milli istihsal ve 
ticaaret kuvvetidir. Sözleriyle 
nutkunu bitirerek şiddetle al-
kışlanmıştır. 

Tekrar söz alan B. Celal 
Bayar'ın kısa nutku ve teşek-
kürleri ziyafete hateme ver-· 
miştir. ·Bu suretle bugünkü zi
yafet An karanın aynı zamanda 
en mühim fikir ziyafetlerinden 
biri halini almıştır. 

Ankara, 11 (A.A) - Önü
müzdeki cumartesi günü lz-
mirliler lzmir Üzüm Kurumunu 
vücuda getirmiş olan iş ve Zi
raat bankaları murahhasları 
şerefine büyük bir çay ziyafeti 
vereceklerdir. 

Klaksonun ihtarına ahşmış 

kulaklara lastik borular sivri 
sinek nağmesi yapıyor. 

Ben Klaksonların faide!line 
ve lastik borularm matlup biz· 
meti görmediklerine kani ol
makla beraber son karann 
kaldırılmasını dileyecek değilim. 

Biliyorum ki şehircilik, bele· 
diyecilik mevzuları etrafında 
medeni memleketler icaplarına 
bürünmüş bir takım fenni mü
talealar karşısında kalacağım. 
Fakat, araba yollarını yaya 
gidenler için memnu mmtaki 
haline koymak yalnız kazalara 
mani olmakla kafmıyacak aynı 
zamanda sokakda yürümek 
işini de bir nizama koyacaktır. 

Belediyeden bu tedbiri is
terken ( "birer küçük hela,, ol· 
maktan korumak için ] sokak 
köşeleri dikenli tel örgüleı 
içine alınan bir şehirde .. yürü-
yüş niıamı,, nan ne dereceye 
kadar temin edileceğini de 
kestirmiyorum. BUtiln bu işler 
biraz da içtimai nizamı alaka-
dar eden terbi1e itidir. Güç te 
· · .. A. ·Murat Çınar 

Yeni tayyareler gitti 
Jıtanbul, 11 (b.R) _ Bugün Kral Karol Londraya 

,,\nkaradan daha Oç motörsiiz Gidecek 
ve iki motörlü tayyare gelmiş· Bükreş, 11 ( ô.R ) - Ga· 
tir.Türkkuşu bayramına iştirak zetıeler Kral Karol'un İngiliı 
edecek bu tayyarelerimiz de 
şehir üzerinde dolaşarak halkı Krah Altıncı Jorj'un tac giyme 
Pazar günkü tenliğe davet merasimine resmen davet edil-
eden beyannameler atmışlardır. diğini bildiriyorlar. 

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

Garp misakı etrafında 

Almanyanın cevabı 
yakında gönderilecek. 
Ribbentrop bu misaka ltalyayı da 
ithal etmek arzusunda bulunuyor 
Berlin 11 ( A.A ) - Siyasi 

mahafil Von Ribbentropun ln
gilterenin garp mısakına ait 
muhbrasına Almanyanın ver• 
miş olması muhtemel cevabım 
hami! olmadığını beyan etmek
te ve bu cevabı pek yakında 
göndereceğini ilive eylemek
tedir. Öğrenildiğine göre Von 
Ribbentrop Almanyanın akdı 
muhtemel Garp mısakına ltal
yayı da ithal etmek arzusun
da bulunduğunu İngiltereye 
bildirecektir. 

müzaheretini aramakta olan 
Hitler siyasetine karşı lngiltere 
bükümetinin ötedenberi serdet• 
mekte olduğu itirazlar da sa· 
bit olup ~lmadığını öğrenmek 
arzusundaaır. 

Övr gazetesi diyor ki: 
Almanya ile ltalyanın yeni 

Lokarno nıisasakı hakkındaki 
notalarının lngiltere ve Fransa 
hükümetlerince kabule şayan 
görülmiyeceği bedihidir. O za
man Avrupanın endişesi arta• 
caktar. ilkbahar geldi. Daha 
berbat bir bal vukua gelme
sinin önüne geçmek lazımdır. 
Fakat belki de fazla nikbiniz. 
Lokarno müzakerelerine tekraı 
başlanılmış olmasını kabul ede· 
· , 7 Mart 1936 tarihinden 

Paris 11 ( Ö.R ) - Maten 
gazetesi diyor ki: Dün ve bu
gün Almanya hariciye nezare
tiyle Berlindeki ltklyan sefare· 
ti arasında birçok temaslar ol
muştur. Pek uzak olmıyan bir 
istikbalde her iki devlett .. --sonra Atman tecavüzü karşı· 
müspet bir cevap alınabileceği sın da Fransa ve lngilterenin 
tasrih edilmektedir. yanıbaşında mevki alacağını 

Almanyanın noktai nazarı de- ilan etmiş olan Belçika ne ya· 
ğişmemiştir. Almanya mukave- pacaktır? Belçika hükümeti ye· 
lenamenin Avrupanın garbına niden bitraflığa temayül et-
tahsis edilmesini arzu etmek· mektedir. Belçikanın kendisini 
tedir. Figaro gazetesinden : B. harici tesirlere maruz buakma• 
Von Ribbentrop lngıltere hü- sına teessüf ediyoruz. Belçika 
kümelinin garbi Avrupada bü- sulh istiyor fakat harbe ve esa• 
yük devletleri bitaraf hale ıok· rete sürükleyen sulhcululuğa 
mak huauıunda lngilterenin b&ı eğiyor. 



88tflf8. VENi ASı 

Haydarabattaki e 
On bin atlıdan ibaret olan ordu 

• büyük bir geçit resmı ya mı 
:.!» 

Nizamın efsanevi hayatına ait birkaç söz 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

... 
Solda : ff aydarabat nizamı ge(it resminde. 

Sağda : Nizamın gelinı Nı/11/e.r şenliklerde 

Dünyanın en zengin ve bir 
anlatışa göre en ziynüfus(l)hü
kümdarı Haydarabat Nizami
nin t.abta ciilusunun yirmi be
şinci yddhümü, kendi mem
leketinde muhteşem merasimle 

edilmiştir. 1911 yılanda 
tahta cülüs eden en büyük ve 
arazisi en geniş Hint hüküm
darınm jübilesi 936 yılınm son 
aylarında yapılacaktı. lngiliz 
kralı Beşinci Corç'un vefatı 

zami, bir bÜrm";t e~eri • oİ~~·k 
üzere Jübilesini 937 yılının 
Şubat ayma tehir etmişti. 

·sunun geçit resmiyle başlan· 
mış, süvari kuvvetlerine Niza· 
minin varisi ve başkumandanı 
olan Berera prensi kumanda 
etmiştir. Askeri geçit resmi 
çok muhteşem olmuş, askerlere 
hediyeler dağıtılmıştır. 

ilk gün ve ilk gece Hindis· 
tanın muhtelif memleketlerin· 
deki fukaraya hediyeler dağı· 
talmış ve Nizaminin kendi hal
kına yeni elbiseler yaptınlarak 

·v-a-ın= e'J~~eğ1~:,ırk :ı=;rı:~-;~- k~;\C 
gece, bütün halka yemek tev· 
zi edilecektir.lngiliz kralı, Hay
darabad Nizami'ye jübile he· 
diyesi olıırak sedefli bir kılınç 
göndermiştir. 

Dünyaı.un, peri masallarma 
nazire teşkil edecek kadar 

kıymetli hazinelerine ma'ik 
olan Haydarabad Nizami'nin 
hasisliği meşhurdur. Kendisi 
mütevazi bir hayat sürer. 

Günde yalnız iki defa yemek 
yer. Giyindiği elbise çok sade· 
dir. Çok defa gündelik haya• 
tında bizim paramızla otuz li· 
raya satın alınacak kadar sa• 
de bir elbise giyer. 

israfın aleyhinde olduğu için 
sarayında en ufak bir israfa 
meyaan vermez. eskı eıoıse-

lerini, işten anlar dikicilere 
yamahr. Bir defasında, ken
disinden müsaadesiz olarak 
ahlan bir elbisesini bahane 
ederek saray nazırının vazife
sine nihayet vermesi meşhur· 
dur. 

Haydarabad Niuminin dille
re tlestan olan ınci hazineleri· 
nin hesabı, bir çok defalar 
ht:sap edilmiş, fakat sahih bir 
rakkarn elde edilmemişti. Hay
darabad Njzami'uin oğluna at

fen bir hikaye anlatırlar. Bir 
gün Nizami'nin oğlu, babasının 

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

Brüksel intihaoı "Mazi üstüne 

erveti hakkında: Londra'nın 

en geniş bulvarJanndan birini 
parke yerine altınla döşeye 
bilir, demiş .. 

Hindistandan gelen haberlere 
göre jübile, çok müstesna ve 
mutantan bir şekilde tesit edil
miştir. Merasimde Adeoden bir 
askeri heyet, Hindistamn muh
telif yerlerinden murahhaslar 
ve lngilterenin Hindistan umu
mi valisi de bulunmuştur. Me
rasime, Haydarabad Nizami'r.in 
l '0000 atlıdan mürekkep ordu· 

Alaka uyandırıyor 

Brüksel, 11 (Ô.R) - Faşist 
Reks partisi meb'usu Olivrer'
nin ve yedek meb'usların isti
fasile Brükselde açılan kısmı 

intihapta komünist partisi de 
başvekil B. Von Zeelanda Anti-
Faşist namzet sıfatile müzahe
rete ve ayrıca namzet göster
memeğe karar vermiştir. Fakat 
başvekilin taınamile komünist 
aleyhtarı beyanatta bulunaca· 
ğıoı ve bu sebeple komünist· 
lerin ayrı bir namzet göster• 
1Leğe mecbur kalacakları zan· 
nediHyor. 

AŞK. MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 84 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YIL SONRA ] 
[M]~[3lf ill]~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lngilizceden çeviren : ZIYA NEBi 

"Onda ne bUyUk ve slhfrll bir kuvvet var •• ölmek •• 
oh, Robert fçln ölmek.. Bu benim için bUyUk bir 

zevk olabilir.,, 
•••••••••••••••••••••••• 

Eğer bunu tesadüfen eline 
geçirmeseydi, bu sır ebediyen 
meçhul kalacak ve ölüm döşe
gıne kadar zavallı bir kızın 
günahına girmiş olacaktı .. Gay
ri ihtiyari dudaklarından bir 
fısıltı halinde şu keJiaıeler dö
küldü: "Şirlcy.. Sevgili Düş
mao. Kazandığımız zaferlerin 
en büyük amili sensin .• BiJme
den kalbini kırdığım için beni 
affet mukaddes sevgili .. ., 

Ve sonra tf'krar hatıra def
terinin sayfalarını karışlırmağa 
başladı. Ne yazık "i, birçok 

yerleri yandığı için okunamı
yor ve tam bir mana çıkmı

yordu. Son sayfalar üzerinde 

dikkatle durarak okumağa 
başladı: 

4 /lazuall 
"Yavaş !'avaş Robert benim 

için ekmek ve su gibi bir ihti
yaç haline giriyor.. Onu bir 
gün göremesem, onunla oir 
gün yanyana bulunmak saade
tinden mahrum olsam büyük 
bir üzüntü içinde kalıyorum .• 
Şikagoya geldiğimden beri, 

bir gece bile rahat bir uvku 

Bir perde çekelim" 
Budapeşte 10 (A.A)- Müf

rit sağcenah teşekkülleri tara
fmdan yap,lmak istenildiği id
dia edilen hükümet darbesi 
hakkmda bir nutuk söyliyen 
başvekil baıı Macar gazetele
rinin dost bir ecnebi memle· 
lcete yapmış olduklara hücum
lardan dolayı teessürünü be-
yan etıniştir. Hadiseleri hulasa 
eden Peşter Looyd gazetesi 
diyor ki: 

"Madamki istikbal için bize 
her türlü teminat veriliyor. 
Biz de mazinin üstüne bir 
perde çekelim ... 

uyuyamadım. Daima Roberti 
düşünüyorum.. Onlar bir gün 
Şikagoya her halde gelecekler, 
fakat o vakla kadar nasıl ta· 
hammül edeceğim? 

6 Haziran 
" Ben bu hareketlerimle 

babam Morgana ve teşkilatı
mıza ihanet ediyorum. . • Bu 
ihaneti fiiliyata ~okmak değil, 
düşünmek bile ne büyük bir 
cesaret ve cinayettir. Kanun• 
larımız, fail kim olursa olsun, 
ölümle cezalandırır. Bunu dü
şündükçe tüylerim örperiyor ..• 
Ölmek, ne feci birşey. • Kor
kuyorum. Birgün mutlaka ele 
geçebilirim. Lakin Robert göz· 
!erimin önüne geldiği zaman 
herşeyi unutuyorum. . . Onda 
ne büyük ve sih:rli bir kuv\fet 
var.. Ötmek.. Robert için öl· 
mek •. Oh, artık ölümden kork
mıyorum.. Bu benim için baba
sız bir zevk de olabilir.. Şimdi 
bütün arzularım, onun sağ 
kalması ve renkli emelferine 
ulaşmasıdır .. ,. 

E:S 
12 Mart ıes?__. 

XQ 

a sız __ aa is ikr 1 

Ka un sm.. gazete e çıktı. Gaze
te er vaziyet en memnun görünüyor,. 

Paris, 11 (A.A) - istikraz 
kanunu sabah resmi ceridede 
intişar etmiştir. Yalnız kanu
nun ahkamının tatbikine ait 
usuller değiştirilmiştir. 

Paris, 11 (Ö.R) - istikraz 
kanun layihasının meclisler ta
rafından kabulü münasebetile 
" Papularie ., şu izahatı veri· 
yor: Mebusan meclisinde oldu
duğu gibi Ayanda da - fakat 
burada teknik sahada daha 
ileri giderek - Başvekil son 
Nazırlar Meclisidde ittihaz edi
lc>n kararı tefsir. etmiştir. B. 
Blum çok dikkatle dinlenen 
nutkunda milli müdafaa istik
razınm milli bir zarurete teka· 
bül ettiğini göstermiş ve 1936 
haziranından beri, hükümetin 
faaliyeti sayesinde ekonomik 
vaziyetin salaha yüz tuttuğunu 
söylemiştir. Netekim kısmi 
işsizlik tamamen ortadan kalk
mış, toptan işsizlik azalma yo· 
luna girmiş, bütçe varidatı 

tahmini geçmiş, tasarruf aan
dıklannda mevduat artmı~tır. 
Bunlar; hükümetin son tedbir
lerile birleşince, hazinenin va
ziyetini dayanılır hale sokaçak 
ve memleketin hazineye olan 
itimadmı arbracakbr. 

FRANK FELAKETTEN 
KURTULMUŞ 

"Pelit Journal,, Parlamento
nun istikraz liyıhasını mes'ud 
bir hadise olarak selamlamak
tadır: Fransa artık frankın bir 

felakete uğraması endişesinden 
kurtulmuştur. Hükümetin ve 
Meclisdeki Cümhuriyetcilerin 
meziyeti yeni bir 7 martın önü-
"'° ,. .. ':& ' ........... ~-----
serbest yaşamak için finans 
bakımından kuvvetli olmağa 
mecburdu. Ancak kötü niyet· 

leri olanlar bundan müteessir 
1>labilirler. Dünkü karariyle 
Fransa istiklalini kurmak ve 
mevkiini muhafaza eylemek az· 
mini göstermiştir. 

11Homme Libre,, Hadiseyi 
sosyal cepheden tetkik ediyor 
ve ayan meclisinin istikraz 
projesini ittifakla kabul 
etmesinden dolayı memnunluk 
gösteriyor. Ayan maliye ko
misyonu raportörü B. Abel 
Gordey hakla olarak patron• 
lara ve işçilere bir davette bu· 
lunmuştur. Patronlara, yeni v&.· 

ziyeti gizli ihtiraz kayıtların· 
dan serbest olarak kabul et· 
meleri için ve işçilere milli eko
nominin kalkınmasına kalbi ola
rak iştirak etmeleri için. Zira 
vatanın refah ve emniyeti için 
bu elzemdir. 

18 Hazİlan 

"Robert Şikago'ya gefdi .. 
Oh, artık ona yakın olduğum 
için çok mesudum.. Berfin ole· 
Jinde mektubu kapının aralı· 
ğından içeri athğım zaman, 
Robert kapıyı açarak koştu .• 
Kaçmak ve ona kendimi 
belli ettirmemek mecburiye
tinde idim. Kalbim hızla çar• 
pıyordu. irademe sahip ola
masaydım, az daha duracak ve 
boynuna sarılacaktım." 

Kurtu!dular. Tarih kitabı 
da kurtuldu. Onlara Edison 
caddesindeki, babamın bana 
tahsis ettiği evimin adresini 
verdim ve ben Ceylan apart· 
manana çekildim. Onlar için bu 
ev çok emniyetli ve tam yerin
dedir. Çünkü babam ve adam
larımız bu taraflara hiç uğra
maı. 

Burasmı tercih etmemdeki 
sebeplerden biri de, Mork so
kağındaki binamızdan buraya 
gizli bir yol bulunmasıdır. Vak
tiyle bu gizil yol ve bu gizli ev 

Patiste lıalk Opeıaı•a güerken 
"Figaro,, bu kararla Fran

saya maddi bakımdan kuvvet 
verildiğini kaydettikten sonra 
manevi bakımdan da Fransanın 
kuvv~tlenmesini, birliğe, şevk 
ve imana kavuşmasını temenni 
ediyor. 

Paris, 11 (Ô.R) - "Depeche 
de Toulouse,, gazetesi yeni bir 
istikraz yaparken hükümetin 
bütçede tasarrufa girişmek, 
her tazyik tedbirinden sakınmak 
ve takip edeceği mali siyaseti 
ananevi, mücerrep esaslara da
yanmak zaruretin anladığını 
kaydediyor. "Erois,, gazetesi 
sağcenaha doğru genişlemiş 

Ölan ekseriyetin ancak birlik 
ve emniyetle muvaffak olabi
lecek olen istikrazın muvaffa
kıyeti için bir müeyyede oldu-
w "T b gunu yazıyor. emps,, u 
mali kararların manhki bir ne· 
&.!.--: -1---· lp-rırnaPIPn ~iıra!'Iİ 
kalkınma için bütün lüzumlu 

unsuların hükümet elinde top
lanmış olduğunu müşahede 
ediyor. 

"lntransigeant,, gazetesi va
ziyeti şöylece tayin ediyor: 
Hükümet için yığmlann emni
yetini kaybetmeden sermaye· 
nio emniyetini kazanmak el
zemdi, parayı ellerinde tutan
ların emniyeti knaoılmadıkça 
kasalar boş kalacakh, yığın
ların emniyeti olmadıkça d~ 
sosyal buhrandan intizamsızhk 
doğacaktı. 

"Petit Niçois,, gazetesi de 
· şöyle diyor: Solların gösterdik· 

leri itidal diğerlerine örnek 
olmahdır. Mutedil gruplar bi
lirler ki beklenilmiyen bir ha
reketle hükümeti ellerine ge-
çirseler bile 24 saatten 
fazla dayanamazlar. Ancak 
işçilere daha çok refah ve 1os· 
yal adalet vermiş olan Blum 

teşkilatımız tarafından, bazı 
maksatlar için kul!anılırmış, fa
kat şimdi metrük bir halde .. 
Yıllardanberi hiç lüzum etme· 
diğinden unutulmuş gitmiş .. Bu 
gizli yolun bana çok faydası 

dokunacaktır. Oradan, biç kim· 
seye Lefli etmeden Edison 
caddesindeki eve, istediğim 
zaman rahat rahat girip çıka
bilirim.,, 

2 Temmuz 
Nihayet Robertle görüşdük . 

Mişigandan Marlen de geldi.Üç 
dost sevgili yanyana ne kadar 
mes'ut ve bahtiyarız.. Robert 
ikimize de her şeyi olduğu gi
bi anlattı. Marlenin hıç bir 
şeyden haberi olmadığı içio 
hayretler içinde kaldı. Fikat 
ben bütün esrara vakıfım.. La
kin onu dinlerken sanki ha
berim yokmuş gibi davrandım. 
Hele sevgili düşmandan bah· 
sederken için için gülmekten 
kendimi alamadım.. Zavallı 
bilmiyor ki şevgili düşman kar· 
şısmda duruyoı ve şimdiye kadar 

ve arkadaşları onların sabırsız
lıklarını teskin ve bazı feda
karlıklara onları razı edebilir
ler. 

Nihayet " Paris-Midi ,, mali 
kararlara daha geniş bır şümul 

veriyor: Bu yalnız dahili bir 
inkılap değildir. Harici tesir
leri de vardır. Frank - dolar'"' 
sterlin birliğinin onarşi tema
yüllerine karşı devamı lazımdır. 
Bu umumi siyaset devam ede
cektir. Paris • Londra • Vaşing
ton arasmdaki sağlam müsellesi 
kırmak, bazı unsurların tazyiki 
olsa bile, kolay olmaz. 

"Montagne,, gazetesi de tas
vip ediyor: Her şeyden önce 
sulhu korumak lazımdır. Çün
kü iki blok, Faşizm ile De
mokrası karşılaşmaktadır. Frao
sanın her ne bahasına olursa 
olsun dahili her kudretin esası 
Olan pare& hürriyetini mulıafa

za etmesi lazımdır. Halk cep-
hesi hükümeti bunu anlamıştır. 
Bu da bir meziyettir. Şimdi 
meselenin siyasi safhası da 
halledilmelidir. Kurbanları kiın 
olursa · olsun ... 

Paris, 11 (Ö.R) - Milli mü
dafaa istikrazmın faiz haddi 

yüzde 4 buçuk ve !lk diliınİ 
beş milyar frak olacaktır. 
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GöZTEPEDE 

Satılık Ev 
GÖztepede, tramvay cad

desi üzerinde 831 numarala 
ev satılıktır. 

içinde elektriği, havagazı 

tesisatı vardır. Yeni denile
~ bilecek haldedir. Havadar· 

dır. Talip olanlar "Yeni 
N Asır,, idare müdürlüğünden 

arzu ettikleri tafsilatı ala· 
bilirler. 1 - 10 S.4 

O'T//777Z'777./T/7l'7h777 /7~ 

hiç kıymet vermediği ŞirleY 
odur ... ,, 

" Robertin sevgili düşman
dan bahsetmesi o kadar hoşu
ma gidiyor kı .. Çünkü onu dai
ma methediyor, yük~eltiyor ve 

çok seviyor .. Bu suretle bir aı 
müteselJi oluyorum .. ., 

" Sevgili düşman Robertİ 
her zaman meşgul ediyor. Onurı 
kim olduğunu öğrenmek arzu
sunda .• Fakat ne yazık ki ebc
diyyen bir sır olarak ka'a
caktır. ,, 

16 Alfu~to 

"Babam ve Gordon onlar" 

meçhul bir şahsın yardım etti
ğini anladı. Ve hatta bu meç
hul şahsın kendi aralarındal1 
biri olduğunun da farkına ~ar
dılar. Lakin benden kat'i>•cll 
şüphelenmiyorlar. Zavallı bab~
mın bana öyle büyük bir itı .. 
mada var ki, gözlerile görse 
yine inanmaz.. Adamlar1P11ı 
arasında bir rivayet dolaşıyor· 

- Deı•am rdrctk -



---· - -------------~--- -

-=••Me ...... 
Mussolini Tarablusa gitti 

Almanlar bu seyahate 
çok ehemmiyet veriyor 

Italyan esirlerinin ifadesi mühımdir ~::;:ı::;7:~;:1:~·e~~~~~, f~~;:r~:~ 
ikinci Faşist fırkasına mensup sekiz ita) yan taburu 
son muharebe üzerinde müessir olabilmişlerdir 

Valansiya hükümeti alakadarları protesto etmiştir 
Paris, 11 (Ö.R) - Guada 

Lajara cephesinde asiler tara- j""' 
fından yapılan · hücumlara mü
him mıkyasta ltalyan kuvvetle
rinin iştiraki sebebiyle Valansia 
hükümeti ecnebi matbuat mü· 
lllessillerine şu pıotestoyu teb
liğ etmiştir: 

Cumhuriyet hükümeti ltal
Ya ve Almanya tarafından gön
derilmiş ask(~ri kıt'aların ispan
ya harp cephelerinde huzu
runu bir çok defalar ifşa 

etmişti. Geçen son Kanun 
ayından beri Madride kar
şı altı hafta mütemadiyen yap• 
takları hücumlerin neticesiz 
kalmasından maneviyatları büs· 
bütün kırılmak üzere olan asi
ler nihayet ecnebi kıt'alannı 
harekete sokmuşlardır. Ele ge· 
çirdiğimiz esirlerin beyanabo
dan bedihi olarak anlaşılmak· 
tadır ki ancak Alman ve Ital
Yan kıt'alarının müzahereti, 
ademi müdahale hakkında alı
nan bütün taahhütlere aykırı 
olarak, isyanm devamına imkan 
Vermektedir. Pazartesi gunu 
elimize düşen 4 İtalyan esiri 
bunun delilidir. Bunların biri 
Çavuş, diğer üçü neferlerdir. 
Şu beyanatta bulunmuşlardır: 

1 şubatta Kadiks şehrine 
çıkarıldık. Bizimle beraber daha 
5000 nefer vardı. Bunlar ikinci 
faşist fırkasına mensup sekiz 
taburdu. Bu fırkanın kuman• 

danı ltalyan ordusunun eski 
Piyade enspektörü olan ve 
Italyan ordusunda ml.ihim hir 
ttıt!vkii bulunan General Dobi-
dir. Bizim mensup olduğumuz 
751 nci taburdur. Üç silahen
daz bölüğü ve 1 ağır mitralyöz· 
den mürekkep bir mitralyöz 
bölüğü vardır. 

Siguen:zaya bu ayın sekizin· 
de geldik. Burada daha alta 
Italyan taburu vardı. Tank bö
lüğünü ihtiva eden 651 inci 
tabur, 530, 630, 638 ve 730 un· 
cu tA.burlar. Diğer taraftan 
hepsi ltalyanlar tarafından 
idare edilen yedi ağır top gör
dük. Ayni cephede Alman top
çulara da vardır. Üçüncü faşist 
fırkası da harp cephesinde fa. 
aliyettedir. 

lngiliz lıaıp gemilefindcy biti lspanyol su/aflnda 
Dört Italyao esırı isticvap 1 notasına 25 son kanunda ltal- ı panyadaki ecnebi muhariplerin 

edilmek üzere Valansiaya geç- yanın cevap verdiği .•ırada vu- geri alınmasıdır. ltalya. ve Al-
mişlerdir. Bunların isimleri bil- kubulduğu kaydedılmektedir. manya birkaç ay evvelıne ka-
dirilmektedir. Sorguya çekil- Bununla beraber bu ihraç ame- dar bu husus!a israr etmekte 
dikten sonra ecnebi gazete !iyesi ademi müdahalenin kon- iken şim.di Londra kanşmazlık 
muhabirlerinin bunlarla müli- trolü ve gönüllü sevkiyabnm komitesini bu işi eline almak-
katana müsaade edilecektir. kesilmesi taahhüdünden evvel- tan uzaklaştırmağa çalışıyorlar. 

Fransız mahafili Italyan kı- dir. Bu sebeple ortaya çıkan kakat Fransız mahafili günün 
taatının ispanyaya bahsadilen mesele kontrol meselesi de- en mühim meselesi halini alan 
ihracının ispanyada harp et· ğildir. Kontrol yarından sonra bu işin komite tarafından daha 
mekte olan ecnebi gönüllülerin tatbik mevkiine girecektir. çok zaman ihmal ecHlemiyece-
geri alınması hakkındaki lngiliz Ortaya çıkan mesele Is- ğini kaydediyorlar. 

············~·:··~~~-~~i·i~i··~~~;·i··y~~~y~~·~················································..:····~· 

Alkolü içtimai sihhat 
için zararlı görüyor 

Gündüzleri uyumıyor, hergün 
ata bindiğini söylüyor 

Milano, 11 ( A.A ) - Po
polo D'ltalia gazetesi Duçenin 
United Pressin muhabiri B. 
Vebb'e v&ki beyanabnt yaz• 
maktadır. Duçe şöyle demiştir: 

Alkolü ferdi ve içtimai sıh
hat için tehlikeli addetmekte
yim. Tütünün itidal dairesinde 
kullanılmaama muarız değilim. 
Bana gelince ben kuvvetli Li
körler içmem. Yalnız resmi 
ziyafetlerde biraz şarap içerim. 
Büyük harbin hitamındanberi 
sigara içmedim. Köylülerin 
yapmakta oldukları sade ye· 
mekleri tercih ederim. 

Mebzul miktarda yemiş ye
rim. Ne hahve ne de çay içe-

rim. Yalnız arasıra ihlamur 
içerim . 

Bedeni yorgunluklara düçar 
olan kimselerin mutedıl olmak 
şartiyle şarap içmeleri fayda'ı
dar. Günde 30 ili 45 dakika 
bedeni ekzersizler yaparım. 
Yazın yüzmeyi kışın da kayak 
ekzersizini sever ve tercih ede
rim. Her gün ata binerim. 
Bisikletten tayyareye varınca· 
ya kadar her makinah sporla 
ülfetim vardır. Yürür.:esini çok 
severim. Uykum 7 iJe 8 saattir: 
11 den sabahın yedisine kadar 
uyurum • Gün içinde ne 
gibi hadise veya vak'a mey-
dana gelmiş olursa olsun çar-

- Ağa! sen sahiden efe bir ) 
adama benziyorsun! seni böyle 
gördükten keri söyliyecek, di- ı 
yecek lafım yok! Hiç birşey de 
istemiyorum .•. 

- Yaşa Haydaroğlu! 

8. M ussolini 

çabuk uykuya dalarım. Uyku
mu kolaylaştırmak için hiçbir 
çareye başvurmam. Ve gündüz 
uyumam. Pek nadir olan isti· 
rahat zamanlarımda eski ve 
yeni kitapları bilhassa tarihi 
ve siyasi mahiyette olau eser
leri münakaşalara yol açmış 
olan romanları okurum. Yeni 
neşriyata muttali olmak isterim. 
Caza karşı hiç te nefretim 

cağız .. 
Absi ağa iki bardak daha 

şarap doldurup, birisini kendi
sine alakoyarak ötekisini Hay
daroğluna verirken : 

- Efem gücenme ama, sana 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: tt7 - Y alnaz bir tek sözüm var birkaç sözüm var. 
- Söyle? 

Dedi ve Haydaroğlunun söz 
4öylemesine meydan bırakmı· 
Yan bir hareketle onu, kendi
sini takibe mecbur ederek 
Yiir"d" u u. 

Efelerin önünde uşaklar yol 
g~stererek, Haydaroğlu ağa ile 
R•derken, efeleri de kasabaya 
80kup ayn bir yoldan çiftliğin 
~Yrı bir köşesine aldılar. D -- r-

al atlarını tablalara çektih.. ··• 
Yenılediler, ve efelerin önlerine: 

- Yollarda acıkmışsınızdır! 
Diye sofralar atıp, desti desti 

~arap, sahan sahan yemek ve 
ızarmış hayvan çevirmeleri 

çıkardılar. 
~feler iıu nuı içinde, çalği, 

Ça2a11a, eilence, ahenk icinde 

o geceyi orada mükemmel bir 
alemle geçirdiler. 

Beri tarafta Absi ağa, Hay· 
daroğlunu kendi köşküne al
mış, harekat ve sözleriyle ona 
iyice hulul ettikten sonra adam
akıllı kendisine kandırmıştı. 

Ağa, emrettiği uşakların ha~ 

zırladığı sofra başına genç Hay
daroğluyle geçti. Bir bardak 
dolusu şarabı Haydaroğluna 
uzatıp : 

- E ! şimdi görüşelim baka
lım! şimdi ne emrin ve arzun 
varsa söyle! hepsini yapmağa 

hazırım! dedi. Haydaroğlu şa
rap bardağını kur8ağına boşal
tarak bir tavuk kızartmasına 
el atarken; 

ağa! anladım ki sen yiğit bir 
kahraroansın! hani kasabaya 
değil padişah adamlarını, lstan
buldan kazara gelmiş bir si~ 
neği bile sokmıyacaksın! 

- Var ol! bir şarap daha ... 
Absi ağa, Haydaroğluna bir 

dolu bardak daha sundu. Hay· 
daroğlu onu da içip, sofraya 
bıraktıktan sonra; 

- Yalnız ağa, biz bu geceyi 
burada geçirmiyeJiml 

- Neden? 
- Yolcu yolunda gerek, 

daha çok uğraklarımız ve yol
larımız var, gitmeli, mekanı· 
mızı bulmalıyız. 

- E? 
- Ondan sonra biz o me· 

kanımızdan yapacak işlerimizi 

tasarhyarak tekrar yola çıka-

- iç te öyle! 
Haydaroğlu sözü dinlemek 

için verilen şarabı birdenbire 
içti, hiç meze almadan: 

- içtim! ağam! seni dinliyo
rum .. 

Dedi. Ağa, hiç temkinini 
bozmadan, ağır ağır şarabı 
içip, ağır ağır tavuktan bir but 
alarak iki eliyle ağzına götürdü 
ve ağır ağır ısırıp, düşünceli 

bir tarz'a Haydaroğluna döndü, 
gözlerinde kat'i bir ifade vardı, 
ağanın gözlerini gören her in· 
san onda doğru ve sert bir 
dolgunluğun parladığını derhal 
hissederdi. 

- Haydaroğlu! dedi. 
Haydaroğlu merakla dinle

meiie koyuldu, ağa devam etti: 

Roma, 11 (Ô. 
R.) - B. Mus- "' 
solini Pola kru
vazörüyle Tabru· 
ka hareket et
miştir. Faşist teş-

lc if ah mümessiHe
ri kruvazöre çı• 

karak büküm et 
selamla-

7 a10b/11slu aslw /er 
l\lrnda yapılan terakkileri göre
bileceğini ve imparatorluğun 

mışlardır. Hükümet reısının kurulması ba~ımından ziyaretirı 
flamasını taşıyan Pola kruva- temsili bir mahiyeti olduğunuı 
zörüyle nazırlar ve müsteşar- ayni zamanda Akdenizin "La· 
)ar da birlikte seyahat etmek- tin denizi" mahiyetini isbat 
tedirler. Zara, Fiyume ve Ve· edeceğini kaydediyor. B. Mua· 

solini Tunus hududundan Mıs11 nezya kruvazörleri Polaya re· 
hududuna kadar uzanan 1900 fakat ediyorlar. 

Ô ) kilometrelik mükemmel bir yo· Roma, 11 ( .R - Alman k lun açılış resmini yapaca tar 
matbuata Duçenin T arablus 

Diğer taraftan Tarablus sahil· 
seyahatini ehemmiyetle takip terinde yapılacak deniz ma· 
etmektedirler. "Neuste Nacb· nevralara modern ve süratll 
richten" garetesi İtalyan hü- gemilerden mürekkep olan 
kümet reisinin 1926 da Ta- ltalyan filosunun kuvvetini is-
rabhısa yaptığı seyabattenberi bat edecektir. ........ "4• 

Çinde kızıl hareket 

Stalin bir radyo mer
etmiş •• kezi hediye 

Roma, 11 ( Ô.R ) - Çindeki Kaz'l ordu erkana harbiye reısı 
Stalin'in şahsi dostu olduğundan Stalin kendisine modern bir 
radyo merkezi hediye etmiştir. Bu istasyon vasıtasiyle ktzıl şef 
Çinde haurlamak istediği vasi komünist hareketi için Stalin, 
Dimitrokof, mareşal Voroşilof ve general Blüher'le daimi temas 
halinde bu!unbilecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
olmadığını söyliyecek olursam 
hayret etmeyiniz. Dans gibi 

cazı da eğlenceli bulurum. Ya
zın kıştan daha ziyade oku
rum. 60 kadar Fransızca, Al-

manca ve İngilizce eser mü· 
talaa ederim. 

Mesaisine aid itiyadlara hak· 
kında Duçe şöyle demiştir: 

idare şeflerini kabul etm~k 
için tesbit edilmiş günlerim, 
mülakatlar için tayin edilmiş 

saatlarım vardır. Günde 12 ilci 
14 saat çalışırım. Çalışmam 

- Haydaroğlu! ben seni ve 
Katırcıoğlunu çok mert olarak 
h:ıber almış bir adamım. 

- E ? Fakat Katırcıoğlu 

hain çıktı. 
Ağa birdenbire gözlerini açıp, 

sözünü bırakarak : 
- Bu ne demek! Katırcıoğ

lunu yanmızda görmedim, gör· 
medim ama sana hain çıktığmı 
da bilmiyorum, meraklandım 
vallahi, anlat şu işi .. 

Haydaroğlu garip bir tebes
sümle gözünü ağadan masaya 
çevirerek : 

- Sen bir şarap daha iç te 
ne diyeceğini bana de! 

- Beraber içeriz! 
Diyen ağa, biraz duraklamış 

haliyle şarabı doldurup hem 
kendisi içti, hem Haydaroğluna 
verdi, ağade kafn dumanlan· 
mağa başlamışh. Haydaroğlu: 

- Şimdi, Kabrcıoğlu hika
yesini sonraya bırakalım, sen 
sözünde devam et .. 

Dedi. Ağa, bir iki yutkunup, 
biraz evvelki cesaretini temin 

muntazamdır. Ve metoda tabi· 

dir. intizamsız görünen işleri 

şaşırtan ve vakıt kaybolma4nna 

sebebiyet veren mesai arkadaş
larını uzaklaştırmm. Faaliyeti
mi işi taksim etmek, enerji 
ziyanının ve vakıt kaybolmasa

nm önüne g~çmek suretiyle 

tanzim etmişimdir. Uzviyetimi 

tarassut altında kontrol tahtan· 
da bulundurulan mutlak bir 
ittirad ile hareket eden bir 
motör haline getirdim. 

için başlıbaşma bir bardak 
şarap daha içtikten sonra: 

- Peki öyle olsun! Sana 
Haydaroğlu derler değil mi! 
Ha! iyi.. Ne dedim demin, se
nin ve Katırcıoğlunun adım 

işittim, işiteli, sizin, nerede bir 
zulüm, işkence varsa oraya bı
zır gibi yetiştiğinizi, üzerinize 
gelen bir takım pespayeleri 
mahvettiğinizi ve Anadolunun 
içinde her ağlıyan yurda el 
uzatıp gözyaşlarını sildiğinizi, 

dertlerinden, işkencelerinden 
kurtardığınızı haber alır, alır da 
göğsüm nah! Kafdağı gibi ka
barırdı, sevinirdim. 

Haydaroğlu merakla dinli
yordu, ağa sözünü bırakıp bu 
heyecanla şarap destisini Hay
daroğluna vererek: 

- Al şundan hem sen iç, 
hem ben içeyim .... 

Ha anladınmı Haydaroğlul.. 
Lakin.. Lakin .. 

Katarcı oğlu yok bal.. Diye 
mırıldandı. 

- Bilmedi. -
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• • Bina vergısı takibatı 

iki 
bin 

şirketten yüzlerce 
lira para isteniyor 

Mezbaha şirketi teminat mektubu 
vermediğinden varidatına hacz kondu 
Mezbaha şirketinin birikmiş binalarına ait ve gerekse cad-

olan 84 bin küsür lira bina delerdeki elektrik d;reklerinin 
vergisi borcundan dolayı vari- müsakkafat vergisinden 120 
datma konulması takarrur eden bin lira borcu birikmiştir. 
bacız devlet şurasının bir kararile Devlet Şurası verdiği bir ka-
bu miktarda teminat gösteril-

rarla elektrik şirketi 120 bin 
diği takdirde haciz tehir edi- lira için ya banka teminat mek
lecekti. istenilen depozito ve 
teminat gösterilmediğinden tubu veyahut depozito göster-
mezbaha şirketinin varidatına diği takdirde icranın tehirini 
hususi muhasebe müdürlüğün· bildirmiştir. Şirket istenilen 
ce haciz konmuştur. banka teminat mektubunu gös-

• terdig" i için icra kararı tehir •• 
Elektrik şirketinin de gerek edilmiştir. 

········:r;~ky·~·~r~ .. kö°yi~·;··k~ik~~~Y·~·;············ 
Beş yılda Trakya çok 

muvaffak olacak .. 

Mııradhda g6çmtn ev/eti 
Edirne 10 (Hususi muhabiri- lstaobul-Edirne şimendifer gü· 

ıııizdeo ) - Trakyaoın bütün zergihında bulunan Muratlı 
köylerinde humalı bir çalışma köyü evvelce 112 evli bir köy 
göze çarpmaktadır. Beş yıllık iken bugün 750 haneli ve 4500 
kalkınma programının tatbiki nüfuslu bu köyde (General Ki· 
sayesinde beş yıl içinde Trakya zım Dirik spor kulübü) vardır. 
büyük eserlere kavuşacaktır. Muratlılar çok sevdikleri Ki-
Trakyanıo en önemli ve şirin zım Diriğin adını bu kulübe 

bir köyü olan Muratlı şimdi bü- vermişlerdir. Bu köyde eyi cins· 
yük bir kasaba halini almıştır. !erden Tavuk ve Ankara Tav· 

T ekirdağı vilayetine güzel şanı yetiştirilmekte ve köylüye 
bir şose ile bağlı bulunan ve dağılmaktadır. 

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

Elişleri sergisi 

Manisa bayanları beş 
madalya kazanmışlardır 

- Baş tarafı I inci sahı/ede -
tirak eden Manisa vilayeti. bü
yük bir muvaffakiyet kazan
mıştır. Bu sergide Manisalılar 
beş madalya kazanmışlardır. 

Manisada mükafat kazanan 
Bo. lclil, Mukadder, Zaide, 
Nimet ve Bo. Zehra'ya, lktısat 
v~kiletinden gelen madalyalar 
takdim edilmiştir • Bu mü
nasebetle Halkevinde yüzlerce 

davetlinin huzuruyla bir toplantı 
yapılmış ve valimiz B. Lütfi 
Kırdar tarafından madalyeler 
verilmiştir. Merasime başlanır· 

ken vali kısa bir nutukla ev 
ve elişleri saoayiioe verilen 
ehemmiyete işaret etmiştir. 

Önümüzdeki sene içinde bu 
ıergilııre daha çok ehemmiyet 
verilecektir. 

HiSSi, AŞKI 
,._.,.,,.Zl.l.N:/.IDNAN OİLGET ROMAN 

-32-
Neden anlamak istemiyorsunuz haklkatı •• Eğer bir 

az daha ısrar ederseniz Seniha söner 

Hastada ufak bir hareket 
görülmesi üzerine hemşire Ca
hide beni yalnız bırakarak ya· 
nına gitti. ilacını yeniledi, dön
dü.. Gülümseyerek: 

- Hali uyuyor, dedi. Uyu· 
ması çok eyi.. Bilirsiniz, basta 
için en eyi ilaç uykudur. Esa
sen gıda almıyor, bunu uyku 
ile telafi ederse eyidir. Ne di
yordum, siz en büyük hatanızı 
muhataplarınıza meziyet olarak 
kabul ettirmek istiyorsunuz. 
Onun elini bile tutmadım, der
ken ne kadar müsterihtioiz. 

Neden eline temas etmediniz 
mit b 

1 
bahusus Seniha yaradılışta bir 
kız için okşanmak ne kadar iyi· 
dir.O bir aşk çocuğuydu. Eğer 
razi olsaydınız kendisiyle mes'ut 
olurdunuz. Hayatlarıoızı birleş
tirmek suretiyle meydana geti
receğiniz kombinezonun kıy· 
meti ne kadar büyük olurdu. 
Siz aşkta olduğu gibi onu an· 
lamada bile platonik şekle 
ehemmiyet verdiniz. Unutma· 
yınız ki kadınlar, daima, her 
şeyde vüzuh isterler. 

- Haklısınız .• 
- Hak vermeniz kifi değil 

Ümit bey, onu · kurtarmak la
zım.. ok hassastır o.. Marazi 

fENI ASIR 

Amerika da 
·-······· iş ihtilafları 

devamdadır 
Nevyork 11 (Ö.R) - Ame· 

rikada iş ihtilafları yeniden 
alevlenmiştir. Ancak geçenler· 
de halledilmiş olan General 
motor otomobil endüstrisi gre
vinden ve ücretlerde zamla 
halledilen çelik istihsali gre· 
vinden sonra Detroit de Grays· 
!er otomobil fabrikaları ış

cileri grev ilin etmişlerdir. 

Bunlar 55 bin kişidir. 6000 
grevci dokuz fabrikayı işgalleri 
altına -almışlardır. Diğer taraf· 
tan Saint Louis şehrinde Şev
role fabrikası işçileri kol bağ· 
lama grevi yapmışlardır. Bun-
lar beş binden fazla-
dır. Böylece Amerikada 
ücretlerin artması hareketi de
vam etmektedir. Bu da, ilk 
maddeler fiatının artmasına 

katılınca, mamul eşya fiatleri
oio oldukça yükselmesi netice
sini verecektir. Şubat ayı zar· 
fında Amerikada fietler yüzde 
beş derecesinde artmıştır. 

Fransada 
Parlamento vaziyeti

ne hakim olan 
radikallardir 

Roma 11 (Ö.R) - . " Echo 
de Paris " gazetesi Harbiye 
nazırı Daladier tarafından ra
dikal sosyalist partisi icra ko· 
mitesinde söylenen nutuk mü· 
nasebetiyle parlamentodaki va· 
ziyette komünistlerin değil, ra· 
dikalların hakim vaziyetinde ol
duklarını kaydetmektedir. 

Pariıı 11 ( Ö.R ) - Radikal 
partisi icra komitesinde söyle· 
diği nutkunda B.Daladier orta 
ıınıfları buhrandan kurtarmak 
için yardım lüzumu üzerinde 
ısrar etmiştir. Demiştir ki: 

"Orta sınıfların müdafaası 
partimizin esas vazifesidir. 
Zira çalışkan halk yığınlarının 
partiden bekledikleri budur. 
Ve bu mesele bugün ilk safa 
geçmiştir. Yeni iş nizamların· 

dan ileri gelen yüklere taham· 
mül edebilmeleri için bu sınıf· 
ların istibşali artırmaları lazım· 
dır. Bu da kendilerine ucuz 
kredi temin etmekle mümkün· 
dür . ., 

İslam alem1nin vaziyeti 
Paris, 11 ( Ö.R ) - Hu 

kerre Akdeniz komitesi devlet 
nazırı Violette'in reisliği altın
da toplanarak Şimali Afrikada 
ve Suriyede islim aleminin 
vaziyetini ve bu sahalardaki 
büyük fikir cereyanlarını tet· 
kik etmiştir. 

bir bünyesi var. Vakıt geçir
meden pratik bir tedbir bul· 
mazsanız neticesi elim olur. 

Hemşire Cahide gittikçe açı· 
lıyor, kafasında yerleşen bir 
kanaati, dolambaçlı yollardan 
yürümiye lüzum görmeden, 
vuzuhla ortaya koyuyordu. 

- Anlıyorsunuz tabii Ümit 
bey •. Geçe bile kaldınız. Eğer 
cidden onu seviyorsanız, Seni· 
hayle derhal evlenmeye razı 
olacaksınız. Ne bahasına olursa 
olsun fedakarlık lazım.. Aksi 
takdirde .. 

- Aksi takdirde ne ola· 
bilir ? 

- Neden anlamak istemi
yorsunuz hakikati.. Aksi tak
dirde Seniha söner, ölür. Ya
şaması ihtimali kalmaz. Bir 
daha onun evine döomiyecek. 

- Neler söylüyorsunuz siz .. 
Rica ederim hemşire Cahide •• 
Beni hiç hesaba katmıyorsunuz. 
Sonra, daha başka bir hail, 
bir ıebep te var. Kocası. Hü· 
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Sivrisinek 
m Ücadelesinde 
Dikkat edilecek noktalar 

Eskiden bir gelin götürmek 
adeti vardı: Süslenen gelin 
arabası, davul zurna, atlı, yaya 
delikanlılar ve silah gürültüleri 
içinde bunlara karışan ışsız, 
güçsüz meraklılar arasında bir 
tantana ile teşyi edilir giderdi. 
Dün akşam karşılaştığım sahne 
bana o eski adetleri hatırlattı. 
Eli horoz şekerli yalın ayak, 
başı kabak irili ufaklı bir ço· 
cuk gütültüsii içinde bir mazot 
arabası ... 

Kapıyı çalan 15 yaşlarıoda 
yalın ayak bir çocuk elindeki 
mazot ölçeğini göstererek; 

- Eve mazot dökeceğiz. 
dedi. Yeri gösterdim. iki tarafa 
bir kaç yüz gram mazot 
akıtıp gitti. 

Ben bu çocuğa fakrü hali 
ve emeğinin mükafatı için 
bir şey vermenin münasip 
olup olmadığını aklımdan geçi
rirken, bu işe memur belediye 
çavuşunun işareti üzerine: "Ma
zot bedeli olarak 10 kuruş vere· 
ceksiniz.,, tarzındaki emrivakile 
karşılaştım. Burada benzin 
ve mazot !:ıayiliği yaptığı 

anlaşılan bir genç te hu tale
bin yerinde olduğunu ve bu 
gibi işlerde noksan olan malu
matımızın takviyeye muhtaç 
bulunduğunu ima eden bir 
tavırla söze karışmak istedi. 

Belediye çavuşu elinde tut· 
tuğu mektup kağıdında yazılı 
esami meyanında bizim "haoei 
bi taksirin " de numarasını 
alıp parayı çantaya attı ve 
arabacıya çek dedi. 

Ben bu manzara karşısında 
nerede bulunduğumu şaşırdım. 
Ülkemizin en şirin ve modern 
bir nahiyesi olan Karşıyaka 
yaşama kaidelerinin ve bilhassa 
sıhhat işlerindeki alakanın kıy· 
metini takdir edenlerle mes· 
kuodur. 

Umumun sıhhatiyle ilgili bu· 
lunan işlerde lüzuma göre her• 
kes evveli münasip şekilde 
ikaz ve hatta icbar edile
bilir. Fakat elbirliğiyle yapıla
cak işlerde herşeyden evvel 
mütekabil bir emniyet aranılır. 
Bir santim paranın bile roak· 
buzsuz alınması doğru değildir. 

insan böyle hayat güçlükleri 
içinde e.linden çıkardığı on 
paranın hesabını yapmağa, 
sormağa mecburdur. Fakiri 
çok olan bir memlekette bu 
gibi işlerin tatminkar oluşu 
fayda temin eder. 
K:arşıyaka= Cavit Koca 

samettin Nihat ne olacak? 
- Siz ne kadar iyisiniz 

Ümit bey.. Seniha söndükten 
ne isterse olsun. Gecesini, 
gündüzünü barlarda, kadıolı 
eğlence yerlerinde geçırıyor. 

Gece, gündüz körkütük sarh~ 
Onun hatırı için Senihaoın sön• 
mesioi soğuk kanlılıkla karşı· 
lıyamayız. Siz de karşılıyamaz
sıoız. Eğer o hakikaten ııö

oerse, buauo en büyük mesulü 
sizsiniz. Hali hatanızı anlamak 
istemiyorsunuz. 

- Çok acı konuşuyorsunuz 
hemşire Cahide.. Ben hatanın 
nereden geldiğini biliyorum. 
Siz bir sigara almaz mısınız? 

- Teşekkür ederim. 
Genç hasta bakıcı kız güle· 

rek devam etti : 
- Tuhaftır, dedi. Bizi siga· 

raya alıştıran da odur. Hep 
Senihaoın kabahatı •• Daha mek· 
tepteykeo gizlice sigara içerdı. 
Yakıwırdı ona çok •• Kendisi :ı:a-

Kato tekrar gülümsedi. Göz
lerini her iki Pardayao~ dike
rek kesik kesik söylendi : 

- Yine eski halde .. Onlar 
sizi ele geçiremiyecekler •. Gi
diniz.. Veda •• 

Her iki Pardayao diz çöktü
ler. Biri Katonuo başını diğeri 
omuzlarını tuttu. O hali gü
lümsüyordu. Artık son dakika
larını yaşıyordu. Hayata gözle
rini yumacağını anlamıştı. Ha
fifçe titredi. Cam gibi parlıyao 
gözleri Pardayaodao ayrılmı· 

yordu. Son nefesini verdi. 
Pardayaolar hıçkırarak mırıl

dandılar: 
- Öldü .• 
Bu sırada titrek ve gür bir 

ses dar yerin methalindeo hay· 
kırıyordu: 

- işte buradalar!. işte hu· 
radalar .• 

Arkasında yirmi kadar asker 
bulunan korkunç bir adam 
meydana çıktı. Bu oğlunu tek
rar diriltmeğe uğraşan, Parda
yanın kanını almağa gelen 
Ro jiyeri idi. 

36 
Zlnclrden kurtulan 

aslanlar 
Her iki Pardayan yerlerin

den sıçrıyarak bulundukları 
deliğin methalioe doğru atıl· 
dılar. Duvarın sağ ve sol cihet
lerine çekilen fahişeler sevki 
tabii ile bunlara yol vermiş· 
!erdi. 

Baba ile oğulun öne geçmesi 
üzerine dehlizde bir velvele 
duyuldu. 

- Kato öldül, •• 
- intikamını alalım! 
- Gebersin askerleri. 
- lleril ..• ileri! ..• 
Bir saniye sonra, Pardayan

lar, meydana çıkan askerlere 
tesadüf ettiler. Bunlardan bir 
ikisi baba ile oğuluo ellerinda 
bulunan kısa, ve acaip bir şe
kil almış mahmuzların darbe· 
ııile yere yuvarlandılar. 

Her iki Pardayan ölen bu 
iki askerin mızraklarını aldılar 
tekrar karşılaştıkları askerle 
dövüşmeye başladılar. Acı, acı 

bağrışmalar oldu, Daima ileri· 
leyorlardı. Birkaç saniye sonra 

lbir hayli asker leşi üzerinden 
atlıyarak açık bir havlıya ulaş· 
tılar. 

Rahatça bir kaç defalar ne
fes aldıktan sonra rüya görüp 
görmediklerini anlamak üzere 
gözlerini kaldırdılar. Heyula gi· 
bi Tampel zindanını ve gök 
yüzündeki, solgun, solgun par
layan yıldızları gördüler, çan 
seslerini, tüfenk gürültüleri· 
oi ve acı acı bağrışmaları; 

rif olduğu için .• 
- Ne diyordum hemşire Ca· 

bide •. Benimkisi bütün kanaat· 
ler alemiyle mücadele gibi bir 
şey oldu. Senihayı maddi var· 
lığıyle kabul ederek, herkes 
gibi yaşamıya kendimi kandıra
mıyordum. Öyle sanıyordum ki, 
bu düşünüş farkı onu bana 
daha ziyade yakınlaştıracak. 
Halbuki.. 

Halbuki cemiyetiu yerleşen 
nizamlarını bir hamlede değiş
tirme!.: kimin haddine.. Her 
erkeği saran heyecanlar, daha 
çocuk yaşımdan itibaren bende 
de vardi. Hatta, herkesten bir 
az daha fazla kıskançtım. Jan
tiy olsun, cemiyetin köhneleşen 
nizamlarına uysun diye iç sos
yete hayatının kirlerini görme· 
mezlik edemezdim. Bir yabancı 
gibi hemşiremi, kardeşimi, sev· 
gilimi modern cemiyet safları 

içinde, kendi elimle başkaları
nın kollarına teslim edemez· 

feryatları işidiyorlardı . Ne 
olduğunun farkında değildiler. 
Bu acı sesler onları titreti· 
yordu. Bu aralık: 

- Ateşi Kumandasını ve· 
ren bir zabitin sesi işidildi. 

Her iki Pardayao hemen 
yere yatmakla kurşuolıır Üzer
lerinden geçtiler ve tekrar bir 
sıçrayışta ayağa kalktılar. 

Zabit, efradı dehlizin niha
yetinde bir sıra üzere dizmiş
ti. Tüfenkler boşalınca : 

- ileri 1 Kumandasını verdi. 
O vakit, fecrin ilk şulesile 

aydınlanan bu dar yerde i,i. 
dilmedik, masal kabilinden bir 
mücadele koptu. Pardayanlar 
askerler, kadınlar birbirlerine 
girmişlerdi. kılınçların çarpış· 

masından husule gelen sesler 
arasında Rojiyerinio sesi de 
duyuldu. 

Rojiyeri lanetler ederek, saç· 
larını yolarak sersem sersem, 
hem koşuyor ve hem de bağı
rıyordu. 

imdat 1 imdat 1. .• Kaçıyorlar. 
Artık kimse kalmadı mı?. • • 
imdat 1 ••• imdat 1 ••• 

Etraftan ğelecek kimseyi 
göremiyeo Rojiyeri bu def'a 
büyük kapıya koştu. Ve kapıyı 
açtı. Kollarında beyaz mendil 
sarılı Katolik çeteleri geçiyor 
idi. 

Rujiyeri: 
- Buraya! Buraya!.. 
Sefilleri Sözlerimi dinlemi-

yorlarl Hali ev yağma ediyor
lar!. •• 

- Buraya geliniz! ..• Burada 
iki Hükno varl... Size lanet 
olsun! 

Katillerin her biri yağma ve 
katil ile meşgul olduklarından 

Rojiyerioio feryadına ehemmi· 
yet vermiyorlardı. 

O vakit 1 Müthiş hınçkırık
larla dıvarlara çarparak, göğ
sünü vurarak, ervahı çağırarak 
tekrar tampele girip gelişi 
güzel bağıra, çağıra koştu. Ve 
Rosetle paketin kilitlediği ka
karakolun bulunduğu havlıya 
geldi. 

Burada bulunan askerler de 
gürültüden uyanmışlar ve ka· 
pıyı kilitli bulunca korku ile 
peoçerelerio demir kafeslerini 
yıkmağa uğraşıyorlardı. 

- Bekleyiniz!.. Size yardım 
edeceğim! Çabuk! Çabuk! 

Bir çavuş: 
- Allahaşkına, ne oluyor 

söyleyiniz! Diye bağırdı. 
- Çabuk, çabuk kurtulu· 

yorlar! Bana onların kanları 
lizıml Cesareti.. işte demirler 
eğrildi! 

- Bitmedi -

dim. Bütün hatam bu.. Bütün 
hatam bu .. 

- Anlıyamıyorum Ümit bey •. 
- Ben, daha çocuk yaşım-

dan itibaren Türk cemiyeti için, 
diğer sosyetelerin fevkinde bir 
sosyete telakkisi tahayyül edip, 
dururdum. Umumi bir dansig, 
yahut ta bir balo tıasavvur edi• 
niz. Herkes kardeşiyle, kızıyle 
ve tanıdığıyle oraya gidiyer. 
Kısa bir müddet içinde başla
rınız yükseliyor. Bu arada, ayPİ 
salonları dolduran insanların 

hepsi de ayni vaziyettedirler· 
Yani sizin gibi alkolün öldü· 
rücü tesirine kapılmışlardır. 

Hemşireniz, sevgiliniz veY8 

eşiniz, dekolte tuvaletiyle sizin 
yaoıbaşınızda otururken, tanı· 
madığınız biri veya bir tanıdığ'." 
niz geliyor.Yüzde yüz hileli bıt 
reveransla kardeşinizi daosıı. 
kaldırıyor. Bu şartlar içinde: 
normal bir elektriziteye miPI 
olmak elinizde mi ? 

-Sotıo Var-
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Dr .. Schaht'ın bir makalesi 

Alman parasının 
aziyetini izah ediyor 
Hitler "Her türlü enflasyonu halkı 
datmak" suretinde telakki ediyor 

Beri' ·· ık ın, 8 ( Ozel ) - Alman 
, ~k akademisi mecmuasında 
•tıtcıb 'f . rı t der Akademıe des 
cuı h sc en Rechtes"Rayhşbank 

r . Dr. Sdıalıt 
eı,i 0 Ilı r. Hjalmar Schacht Al-

k,~ıı Parası hakkında çok dik
.... e değer bir makale neşret
"''Şt' hitd·'~· Bu makaleyi kısmen 

ırıyoruz· 

la "Banka kanununun yeniden 

t,
11

1
2 iıni Alman parasını her 

Ur Ü k k oııtrol ve tahditlerden 
k~'.tar.ıııışhr. Dr. Schacht diyor 

111 
• Bır memleket parasının o 

1 
ttııleketi idare eden devletin 

.~rbest şekilde kurduğu para 
•1•teın · 
30 . . ın~ göre olması şarttır. 

il 
•kıncı kanun 1937 ye kadar 

ara k l "k" . • k" 1 
193 

anun an ı ıncı anun 
et i ~- Labi kararlarının tesbit 
Y 1 gı maddelere tabi bulUl)u-
ordu B .. . b k 1 . • una gore an a ara 

a.ıt tıı .. h" ' 
h u ıın kanunlar ancak ya-
t aııcı memleketlerin mali ma
Qafil' ·ı 
t. . 

1 ı e temastan sonra değiş-
ırıteb ·r ftk' 1 ıyordu. işte ancak bu 

tide Rayhsbankın henüz ta-

~~~iyle Rayhs hükümetine 
I> 1 olmaması ve bankadaki 
A~ra karşılığına ve diğer 
tıı•tııan bankaları ile olan 
fıttıasebata ait maddeler de· 
n •ştirileıniyordu. 30 lkincika
~tı~a Almanya, maliyesini bu 
V cırlerden de kurtararak 
Ilı trsay ve tamirat borçları 
d ıtkavelesi ile kurulan lahdi .. 
/lı kaldırdı ve tam mali hür-
1Yer · b il 1nı kazandı. Bu münase-
e e tamirat borçlarmdan ileri 

gelen her türlü kayitlerin de 
hemen kaldırıldığına şüphe 
yoktur. Hakikatte bu kayitle
rin tesiri çoktan kalkm:ş bulu
nuyordu. Bayhsbankın beynel
milel tediyat bankası ile olan 
taahhütlerinin de kaldırılması işi 

ancak bir şekil değişikliği d i r. 

Almanyaya karşı daima eyi ni
yetle iş görmüş olan bu banka 
ile Rayhsbankın münasebatı el
bette yine devaın edecektir. 
Lakin bu münasebet eskisi gibi 
cebri bir şekilde değil , belki 
diğer milletlerin resmi devle t 
bankaları ile olduğu gibi ser
best bir şekilde olacaktır. Da
wes komisyonunun, vaktiyle 
Raybsbankı devletten ayıran 

bankalar kanununun birinci 
maddesinin kaldırılması da pek 
çok dikkate değer bir hare
kettir. Devlet hukukuna göre 
resmi bankayı devletten ayır

mak zaten normal olmıyan bir 
hadise idi. Çünkü bir devletin 
kendi parasına bakim olması 
devlet istiklalinin en tabii şar· 
tıdır. Modern bir devlet ban
kası ancak bir devletin iktısadi 
politikasına uygun bir para 
siyaseti takip ederek memle
ket iktısadiyaltnın ilerlemesine 
hizmet edebilir. Her devlette 
resmi banka herhangi bir şe• 
kilde devletin idare ve kon
trolü altındadır. Bundan müs
tesna olan yalnız Büyük Bri
tanyadır. Lakin burad~ki ye
gane fark, ancak kanuni tabi
iyet yerine asırlardanberi ban
kayı devJete.'bağlıyan ananevi 
kanunların kaim olmasıdır. r 

• 
Almanyanın yeni bankalar 

kanunu Raybsbank müdüriye
tini doğrudan doğruya devletin 
en büyük reisiniı.: idaresine 
vermiştir. Bunun pratik manası 
devlet idare adamlarının resmi 
bankanın para basmak işine 
karışmalarma engel olmaktır. 
Çünkü böyle bir tecrübeye 
kalkıldığı zaman Rayhsbank 
doğrudan doğruya devlel rei· 
sine müracaat hakkına malik 
bulunmaktadır . Almanyanın 
devlet reisi ise her türlü enf
lasyonu halkı aldatmaktan 
başka bir şey telakki etmiyen 
Raybş Fübrerin şahsında te
messül etmektedir . ., 

Adis - Abeba hadiseleri etrafında 

1 
Ingiliz nazırının söz
erine cevap veriyorlar 
CrRo_ına, 10 (A.A) - Mareşal muhik olurdu. lngilizler baş-

azıa · k 'Uik nıye arşı yapılmış olan kalarını zulm ve ltisaf ile 
k asd hakkında lngiliz avam muahaza etmek hakkına asla 
•tııa laıı ;.~sında geçenlerde yapı- malik değildirler. logilterenin 

"• uzakerelerden bahseden müstemleke siyaseti itisııfka-
"•tete O k k d

1
., el Popolo ezcümle rane va ayi itibarile ço zen-
,or ki· d 1 lıı .

1
• • gin ir. ngiltere Italyan meza-

llıı gı ız meh'uslarının kullan- timinden bahsettikçe Italyaıı 
liı} oldukları lisanın itidalsiz- askerlerine karşı bürmetsizli-
.,ı Ve b•·k-

Soyı· u umet namma söz ğini göstermiş olacaktır. Biz 
tabr'.t':.n _zatın hattı hareketinin yakında · lngiliz müstemleke 
Ab b aı:ıı z ınabiyeti eğer Adis - siyasetinin maceralarmdan bi-
•in·e ~ bir lngiliz mütemlel:e- rini nakletmek fısatını elde 

ın 
merkezi olsaydi belki edeceğiz. 

M Sırt hamalllğı 
lnizdera.n, 1 O (A.A) - Şebri
tılıııa: s ırt hamallığının kaldı
lıtılın 1

1 e sa~ itibarile kararlaş-
1< 1 
~ r. 

R eçhuı Tayyare 
ho1S:;ja, 11 . ( Ô.R ) - lstok
llıilt,r en bıldirildiğine göre 
lık ~a:eçhul bir tayyare, kış
~obeıı ~~talara sahne olan 
'•tıde d rn

1
ustahkem mevkii üze-

0 aşınışdır. 

Sofya ve Tahranda 
Berne 10 (A.A)- Milli mec· 

!is Sofya ve Tahranda birer 
sefaret ihdasını kabul etmiş
tir. 

To!(yo yolunda 
Le Bourget, 11 (A.A)-Tay· 

yareci Pissav ile Bomey dün 
Tokio'ya yapcakları seferin ilk 
merhalesi olan Betia vasıl 
'>lmuslardır. 

flBORSAf 
Uz Um 

Çu. Alıcı Fi at 
60 Şınlak O bi. 12 50 13 
48 Alyoti bi. 11 50 15 

108 Yekün 
418416 Eski yekü:ı 
418524 Umumi yekün 

Zahire 
Fiat Çu. Cinsi 

3161 Buğday 5 75 6 375 
400 Arpa 4 25 4 125 
13 ki. Bakla 
18 ki. Pamuk 
81 harar " 

4 50 4 50 
42 45 

494 ke. Palam. 270 460 

Tashih 
lzmir Esnaf ve Ahali Ban

kası Umumi beytinin toplantıya 
çağmlması hakkında 10 Mart 
937 Tarihli 9492 sayılı gazete
mızın Sekizinci Sahifesinde 
intişar eden ilanda, "TADİL 
OLUNACAK MADDELER., 
meyanındaki 36 ıncı meddenin 
muaddel şekline, mezkür mad
denin eski şeklindeki kısım 
ilave edilmemiştir. Muaddel 
maddenin başına, eski mad<le
deki kısım aynen ilave edile
cektir. Keyfiyetin bu şekilde 
nazarıitibare alınması tavziban 
ilan olunur. 

•• Böyle 

ifJ:fi)_g 
idim Oldum 

KJNAK OL Es~nfe 
sıtmalılara, iştihasızlara, za
yıflara, kuvvetsizlere iştiha, 
kuvvet, neş' e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz hayatın dilşmesidir, 

Liynet 'Ve amel için nebatt 
ilaçlarla yapılan bu hapları 
siz de kullanınız. 

Zayi 
Zıraat Bankası lzmir Şubesi

ne vuku bulan tevdiatımı mü
beyyin mezkür Şube tarafından 
yedime ita edilen 4145 numa· 
ralı cüzdanı zayi eylemiş ve 
ziyaı vakiden dolayı Zıraat 
Bankası ltmir şubesine müra
caatla keyfiyeti ihbar etmekli
ğim üzerine olhaptaki hesaba· 
tım rüyet ve tesfiye edilerek 
yeni bir kıt'a büzdan ita edil
miş olduğundan zayi olunan 
mezkür cüzdanın hükmü kal
mamış olnuğunu vr- zikredilen 
cüzdandaki tevdiattan dolayı 
Zıraat Bankasını ibra eylediği
mi beyan eylerim. 

Izmi!de Ali ağa mahallesin· 
de yagcılar sokağında iki nu
maralı evde oturan Mehmet 
Kızı Safiye Gürhan. 

728 (417) 

YENi AS•R 

lzmir sulh hukuk mahkeme· 
sinden : 

lzmir azineyi maliyesi ta-
rafından Izmirin beşinci sulta
niye mahallesinin kapani zade 
sokağında 45 No.lu evde otu
ran Yun~, Riza Hilmi ve Yu
suf aleyhine açılan ve ikamet
gahı meçhul kaldığı anlaşılan 
M. Aleyhlerin gıyaplarında ya
pılan ecri misil aavasının cari 
mahkemesinde: Hazine vekili 
M. aleyhlere yemin teklif et· 
miş ve mahkeme de talep vakii 
muvafık bulmuş olmakla yu
karda isimleri yazılı M. aleyh
lerin duruşma günü olan 18-3-
937 tarihine müsadif Perşem
be günü saat 10 da berayı 
tahlif hmir sulh hukuk mahke
mesinde hazır bulunmalarını 
mübeyyin işbu yemin ihbarna
mesi ilanen tebliğ olunur. 

725 (412) 

IZMIR BiRiNCi lCRA ME
MURLUGUNDAN: 

Mirzan oğlu Andrenin temlik 
"suretiyle atiyeye borçlu Şakir 
oğlu Ahmedin borcundan do· 
layı birinci derecede ipotekli 
bulunan lzmir Ballıkuyu mevkii 
Kuyu sokağında eski 14 ve 
yeni 40 sayılı fevkani ve tah· 
tani iki odayı ve bahçeyi muh
tevi ve 300 lira kiymeli mu
hammeneli bir bap ev 15-4-937 
tarihine müsadif Perşembe 
günü saat llde açık arttırma 
suretiyle sablığa çıkarılacaktır. 
Bu artırmada satış bedeli mu
hammen kıymetin yilıde 75ini 
bulmadığı takdirde en çok art
tıran isteklinin taahhüdü baki 
kalmak şartiyle ııabş 15 gün 
daha uzatılarak ikinci arttırması 
30-4-937 tarihine müsadif Cuma 
günü saat on birde yapılacak· 
tır. Bu arttırmada dahi satış 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 ini bulmadığı takdir
de satış 2280 sayılı kanuna 
tevfikan telci! olunacakbr. lşbu 
gayri meakul üzerinde herhangi 
bir şekilde hak talebinde bu
lunanlar işbu ilanın tarihi aeş· 
rinden itibaren ellerindeki voı
sika ile birlikte daireye müra
caatları lazımdır. Aksi takdirde 
haklan tapu siciUince sabit ol
mayanlar paraların paylaşma
sından hariç bırakılacaklardır. 

Şartname 25-3-937 tarihinden 
itibaren herkese açık buludu
rulacaktır. yüzde iki buçuk 
dellaliye ile tanzifiyeden ve 
tenviriyeden olan belediye ver
gisi müşteriye aittir. müterakim 
vergi borcu satış bedelinden 
tenzil olunur. Artırmaya iştirak 
etmek i•tiyenler yüzde yedi 
~~çuk pey akçasını veya milli 
ıtıbar bank mektudunu hami
len 93712283 sayılı icra dosya
sına veya icra münadisine mü
racaatları ilan olunur. 

716 (422) 

Hava yolları Devlet işletme idare
sinden: 

1 -:-. ~nkara - Istaııbul arasında işliyen yolcu ve posta tayya
relerımızın hareket saatları aşağıya yazılmıştır. 

Kalkış Varış 
S. D. S. O. 

A nkaradan 10 00 11 50 Istanbula 
lstanbuldan 15 00 16 50 Ankaraya 
2 - Bilet satan acentelerimiz : 
A - Ankarada Bankalar caddesinde P. T. T. Genel Direk

törlüğü binasında telefon numarası 3682. 

B - fstanbulda Karaköy P. T. T. şubesi binasında Telefon 
numarası 41137. 

3 - Yolcularımızı şehirden meydana parasız nakleden idare 
otobüsümüz Ankara acente binası önünden saat 9. 30 da. 

Istanbulda acenta binası önünden saat 14 de hareket eder. 
4 - Bilet ücretleri : 
Ankara - lstanbul gidiş 22 Lira 

" .. u 4 .. 3 k d 1 ki yaşına a ar o an çocu ar 

.. u u 12 u 

15 gün zarfında muteber olmak 
yüzde yirmi tenzilat yapılır. 

Sayın yolcularımıza ilin olunur. 

için. 
3 • 7 yaş aralarındaki çocuk

lar için. 
üzere gidiı - dönüı bileti için 

721 ( 421 ) 12 - 14 - 16 

...... rıı::: lzmirin En Lüks Oteli :::111 ...... 

ANKARA PALAS 
•••••••••••••••••• • •••••••• ••••••• 
•••••••••••••••••• • •••••• ••••••••••• 

Şehrin ticaret ve iş mevkileri arasında yeni yapılan bu otel 
Türkiyenin en konforlu otellerinden biridir. 

Kaloriferle teshin ed i lmiş. dahili ve harici telefonu, s ı cak ve 
soğuk suyu, banyosu olan her fiatte odaları ve hususi daireleri 
vardır. Telefon numarası: 3438 

2 - 6 ( ) h-3 

MEYVA TUZU 

En hoı meyva tuzudur. lokıbau def eder. Mide, bsğırsak, 

karacigerden mütevellit rnbatsızlıldarı önler. Hazmı kolaylaştırır. 
lnıziliı Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

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

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi berı:evı 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıup:ının ayni tip 
mensucatına faıktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzn1ir 

1.1 

Tecrübeli bir fen memuru aranıyor 

Balıkesir Kor komutanlığından: 
Balıkesir Kolordu inşaat şubesi emrinde çalışmak üzere ayda 

150 lira ücretle bir sürveyyana ihtiyaç vardır. 
Haiz olması lazımgelen şartlar şunlardır: 

1 - Nafıa Fen mektebinden veya lstanbul Sanayi mektebi 
loşaat şubesinden mezun ve laakal iki sene inşaatta veya inşaat 
dairelerinde çalışmış bulunması. 

2 - Askerlik hizmetini bitirmiş olması. 

3 - Polisçe musaddak hüsnühal şabadetnamcsi, sıhhat raporu 
ve iyi hizmet vesikası. 

4 - Yukardaki şartları haiz taliplerin mektupla veya bizzat 
ell~rindeki vesaikin suretlerile beraber Balıkesirde Kolordu Ko
mutanlığına müracaatları ilin olunur 

11-13-15-17 705 (408\ 

• 



• 

Sahife a ,. 
· İzmir Birinci Icra Memurlu
ğundan: 

Haticeye 1500 lira vermeye 
borçlu Ali oğlu Muharremin 
borcundan dolayı tahtı hacze 
alınan Traşça köyünde maa 
müştemilat sağı Ali Kadı oğlu 
lbrahim veresesi, solu Ali Ka
dı oğlu Ahmet veresesi, arka· 
sı Mahmut oğlu Veli, önü yol 
ile mahdut 150 lira kıymeti 

muhammeneJi bir bap ev ve 
Namazlar gediğinde şarkan 
ve garben cebe], cenuben yol 
ve şimalen lsmail tarlalarıle 

mahdut 5514 metro murabba
mda elli lira kıymeti muham
meneli bir tarla ile Yurtpınar · 

cıvarında şarkan ve cenuben 
ve şimalen yol garben Beşir 

oğlu Ahmet tarlasiyle mahdut 
ve 7352 metro terbiinde 40 
lira kıymeti muhammeneli tarla 
açık artırma suretiyle 15-4 937 
tarihine müsadif Perşembe gü
nü saat 10 da satılığa çıkarı
lacaktır. Bu artirmada satış 
bedeJi muhammen kıymetin 

yüzde 75 ş ini bulmadığı tak
dirde en çok artıran isteklisi
nin taahhüdü baki kalmak şar
tiyle satış 15 gün daha uzadı
larak ikinci artırması 30-4~937 
tarihine müsadif Cuma günü 
saat 10 da yapılacakhr. Bu 
artırmada dahi satış tutarı mu
hammen kıymetin yüzde 75 şi ni 
bulmadığı takdirde en çok ar
tıran isteklisine ihale olunacak
tır. Bu gayri menkul üzerinde 
her hangi bir şekilde hak ta.: 
lehinde bulunanlar işbu ilanın 
tar .h i neş r inden itibaren 20 
g Un ~arfmda elle rindeki vesn
ikle birlikte dairemize müra
caatları lazımdır. Aksi takdir
de hakları tapu siciliyle sabit 
olmayanlar paraJarın paylaşma
smdan hariç bırakılacaklardır. 

Şartname 20-3-937 tarihin° 
den itibaren herkese açık bu
Jundurulacakbr. Yüzde 2 bu
çuk· dellaliye müçt~riye aittir. 
Müterakim vergi tenvirat ve 
tanzifiyeden olan rusum artır
ma bedelinden tenzil edilir. 

• 

Trliplerin yüzde 7 buçuk 
pey akçesini veya milli banka 
it;'.Jar mektubunu hamil bulu
narak birinci icra dairesinin 
937-3563 numaralı dosyasına 
veya icra münadisioe müraca
atları ilan olunur. 

733 (419) 

lzmir sulh hukuk mahkeme
sinden : 

Müddei hazine vekili Adem 
kora: müddeialeyh lzmir gazi
Jer mahallesi dönerli sokağın

da 7·25 seyılı evde Muharrem 
aleyhine açılan alacak dava
sından dolayı müddeialeyhin 
ikamethahının meçhuliyetine 
mebni gerek davetiye ve ge
rekse gıyabi karar]arının ga
zete ile ilanen tebliği suretile 
yap;l;:ın duruşma sonunda da
va olunan 44 lira 40 kuruşun 
mesarifi muhakeme ile birJikte 
tDbsiJine 16 2·937 tarihinde 
karar verilmiş olduğundan 
müddeialeyhin kanun müddeti 
içinde temyiz yoluna \!İtmediği 
takdirrle bu bapta verilen iş

bu hükmün kat'iyet kesbede
ceğini tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilanen ihbM olu-
nur. 726 (413) 

Yazı makineıeri için toz tut
rnıy<.ın, ve malıincleri daima te· 
m:z tutan en elverişli yağ 

,.UNİC" markalı makine ya
ğıd ır. 

Yegane deposu Gazi Bulva
rında Küçük Kardiçalı handa 7 
numarada yazı ve hesap ma
kineleri tamirhanesi sahibi 
K ALOMENI da b•ı!unu r. 

1'ENI ASIR 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden : 
Tesbit Sık!eti Kıymeti Cinsi 

No. Adet 
612 1 

Kaplarm 
Nevi 
Ç uval 
Balya 
Sandık 

Markası 
PM 

No. Ki. gr. Lira 
1 67 700 50 Kına 

562 2 
571 1 

LRA 
CPC 
FB 

1·2 188 500 36 
o 18 54 

Adi boş şişe 
F otin lbtiği 

671 1 
712 4 

715/16 2 

Sandık 

Sandık 
Sandık 

G J 8 A/BR 2 
M j T 838/41 
L K/V B 949/50 

11 
596 
296 

50 
150 
290 

Alkolsuz esans 
Demir perçin çivisi 
Pamuk mensucat 

504 1 
31 10 
ı 1 

57 4 
718 2 

Sandık 
Sanrlık 

Paket 
Sandık 

Sandık 

s 
R AW 

104764 
11-20 

3 500 50 
465 100 

Ültra Viyof P. lambası 
Elma şarabı 

OP 
AC 

1·4 
1·2 

14 900 50 
71 740 90 

Yün ince mensucat 
Komple radyo makinesi 

175 100 Kağıt üzerine yapışık alminyom ~ 
Varak ~ 

67 1 Balya 

Sandık 

BCT 3 
1 

Keçe taslak şapka ~ 291 adet 100 

66 1 ER R 956 113 500 100 Pamuk mensucat 
MJB 

58 
64 
72 

2 
2 
5 
6 

" 
" 

L M W 3775·76 
J EM/AD 10-11 

S Dl A H T 3283·84 
J B F j 1044-1056 

1048-1339 
1054-1058 

E 8 No. 

213 
275 800 

1324 

40 
309 

1195 
50 

Porselen elektrik sigortası 
Pamuk mensucat 

::S 
c: 

::S 
t>C 

" Pamuk mensucat 
751 

" 420 Boyalı demir soba 

548 
445 

1 
1 " 42 100 

50 
5 

Radyo 12 a 
M S 8515 26 500 

9 500 
ipekli pamuk!u mensucat 
Pamuk mensucat -4622 640 2969 

Yukarıda yazılı eşya 23-24-26·3-937 günlerine rasthyan günde saat 14 de açık arttnma 

suretiyle dahiJe ve satılmadığı takdirde de ayni günde ecnebi memlekete götürülmek üzere 

satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

5-12 625 (361) 

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Satış sıra Nu. Lira K. 

665 lsmetpaşa M. Makara S. 25·1 taj Nu. 45 metre M. arsa 18 
666 .. " .. .. " " " 123 .. " il 49 20 
667 3 üncü Karataş 229 eski 249 taj Nu. h 224 metre M. arsa 67 20 
668 Reşadiye Müstecabi S. 44 eski Nu. Jı 2550 metre M. arsa Nakıt 510 
669 Birinci Kordonda Deniz Banyo'au nakit ile 4500 
670 Karşıyaka Turan Menemen C. 81 eski 249 taj Nu. 1ı 1600 metre M. arsa nakıt ile 400 
671 Karşıyaka Turan Menemen C. 81 eski 249 taj Nu. Iı müfrez 150 metre M. 

arsa nakit ile 
1 iııci Gaziler Sinekli C. 122 taj Nu. lı 

,. .. " .. 126 il " 

" " " ., 128 •4 
.. 

" .. .. " 120 .. .. 
.. •• •• .. 42 .. .. 
.. u •• ,.. 41 u .. 

u •• o u. 113 •• u 

H O U it 132 U u 

u u " .. 39 " •• 
.. u u " 130 " .. 

2 nci Tepecik Beşarnt S. 9 " 11 

.. il .. .. 37·8,37·10 .. 
u " •• ·~ 37 .3 " .. 
.. u .. il 37-22 u .. 

.. .. .. il 37.25 .. .. .. • 
•• .. 
il 

.. 

il 

il 

.. 
il 

il 

.. 

.. 

.. 
il 

il 39 .. 
il 37-9 il 

il 37-20 '1 

.. 37-7 il 

il 37-24 .. 

.. 
u 

.. 
.. 

160,85 
174,90 
111,15 
205,90 
294,85 
18480 
152,40 
24'1,30 
106,35 
129,86 
103,36 
77,47 

146,82 
47 

88,75 
64 

48,25 
50 

90,80 
83,67 

metre M. .. .. 
" .. u 

.. .. 

.. .. 
il .. il .. .. 
il .. 
.. .. 
.. .. 
.. ' .. 
" il 

.. 
.. .. 

" il 

" •• 

arsa 
il 

.. 
•• .. 
il .. 
.. 
.. 
.. 
il 

il 

.. 

.. 
il 

.. 
il 

.. 
.. 

37 50 
80 43 
87 45 
55 58 

102 95 
117 94 

55 44 
76 20 

124 65 
31 91 
64 93 
82 69 
39 
73 50 
23 50 
44 38 
32 
24 
25 
45 50 
41 84 

672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
-679 
680 
681 
782 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
6~2 Pmarbaşı tJlu yol mevkiinde bahçe müftez harnp bağ ve içinde 11 büyük 

küçük zeytin 2 armut bir badf"m ağacı vardır 
693 Hasan hoca Hırdavatçılar 39 eski 31 taj Nu. lı ahşap dükkanın 20 de 9 hissesi 

14 
75 

taviz ve icare bedelleri de müşteriye ait olmak şartiyle ve nakit olarak 125 
Yukarıda yazıh emvalin mülkiyetleri hizalarında nakıt ile yazılı olanlarından maadası bedeli 

2 nci tertip tasfıye vesik ası ile ödenmek üzere on beş gün müddetle ar~tırmaya konulmuştur. 
İhalesi 25·3 937 Perşembe günü saat 15 det.lir. Alıcıiarın Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatleri. 

12-17-20 724 (423) 

Si 
Iazilli Pamuk. ısla istasyonu di-

rektörlüğünden: 
1 - Müessesemiz için (Garvens) markalı ve sekiz inç kut

runda iki adet kompila santrifuj tulumbası: artırma, eksiltme 
kanunu hükümleri dairesinde satın alınacaktır. Yirmi bargir kuv-

vetinde motora (akuple) bağlanmış olacaklardır. Dört tekerlekli 
arabası, alastiki ve izole bağlaması emme sepeti, ayar süzgüsü, 

(klape) çeşmeli hunisi 6·8 metrelik emici iki hortum ve verici 2 
deve boynu ile 3 metrelik iki düz boru ve 8 dane flanş ve iki 
manumetre gibi bütün teferrüatlariyle birlikte ve komple <>lacak

lardır. Bunlar nihayet 2S Mayıs 937 günü Nazilli şimendifer is
tasyonunda teslim edilmiş dacaklardır. Teslim ve tesellümü mü
teakip bedtlleri Nazilli mal sandığından tesviye edilecektir. 

2 - E!-- siltme 24 Mart 937 Çarşamba günü saat 15 te Nazilli 
malmüdürlüğünde toplanacak komisyonda kapalı zart usuliyle 
yapılacak, teklif muvafık ve mutedil görüldüğü takdirde ihale 
edilecektir. Taliplerin kanun hükümlerine uygun olarak hazarlı
yacakları Detyah teklif mektup~arını sözü geçen günde nihayet 
saat 14 de kadar kom~syona vermeleri lazımdır. 

3 - Muvakkat teminat 250 liradır. 
4 - Tulumbalar sözü geçen günde teslim olunmadığı takdirde 

teminat akçesi irat kayıt o:unacak ve müteahhit 200 lira tazmi· 
nat verecektir. 

5 - J1an, pul gibi resmi masraflar müteahhide aittir. 
6 - Fazla malumat almak istiycnler Nazilli pamuk ıslah istas· 

yonu direktörlüğüne =nüracaat edebilirler. 
12-14-16-18 720 {420) 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Muzaffer ,Erolrul 
t-, 

l'eınal ÇetindaO-• t-, 

Hasta! arını her gün sabah 
saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Tef efon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmir Birinci icra Memurlu
ğundan: 

TASHİH İLANI 
11 - 3 - 937 tarih ve 9493 

No. Ju nushada alacakla Esnaf 
Bankasının lmarat şirketinden 

alacağı olan paraya mukabil 
satışa çıkarılan arsanın 39 uncu 
ada dahilinde olmayıp 34 üncü 
ada dahilinde olduğu ve % 
75 ni bulursa olarak kaydedi
len ibarenin 11 bulmazsa,, olarak 
tashihi ve şartnamenin de 25 -
3 - 937 tarihinden itibaren açık 
bulundurulacağı ilan olunur. 

7.30 1416\ 

_t2 _ l\lla~~ 

, ·----------------------~·, 
Bağcılar!. T iitiinciiler!. 

Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb• 
relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A il M i K A it i\ O A V U T 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMI R 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

Çiftçi ve ayvan 
• sa er n a-

katına • 
1 zar 

Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

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

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

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

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

~·~.......:~~~..ı_.--..:..;.;...._..,;..~.~~~~~---.-....c....;..\.,.;.--.ı-...ı ... ~--··-

T u rgu ti u belediyesinden : 
Turgutluda Belediyeye su branşm:ınlarında kullanmak üzer~ 

15 lfalem malzeme açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedelı 
1036 lira 20 kuruştur. Eksiltme günü 23-3-937 Salı günü saat 
15 dedir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 73 lira ile tayin olunan gürt 
ve saatte Turgutluda belediye encümenine müracaatları ilart 
olunur. 9-12- 16- 20 668 (381) 

Devlet Demiryolları 
işletme Müdürlüğünden: 

• 
Sekizincı 

Sarayköy istasyonu civarında 8 harita numaralı han bjnası 
içinde bir antre ve iki oda, yazıhane 19-3-937 curna günü saat 
15 te pazarlık suretile lzmir Alsancak 8 inci işletme Komisy?· 
nunda kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli üç sene içıJl 
90 liradır. isteklilerin yüzde yedi buçuk nispetinde muvakkat 
teminat vermeleri ve işe girmeği manii kanuni bir halleri olnıa· 
dığına dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona müra· 
caat etmeleri Jazımdır. Şartnameler Sarayköy istasyon yazıhane· 
siod!!n ve komisyondan parasız alınır. 

9-12 646 [379] 

UMUM DEPOSU 

N. SADIK 
DAMLAPI AR 

193i senesine mahsus her cins 
gramofon, plak, motosiklet, bi .. 
siklet, Petromaks ve tavan Jüks 
lambası, çocuk oyuncakları, elek
trik levazımı, hediyelik eşya, bil
umum züccaciye takımları, muh
telif saatler vesaire çeşitli rad
yolar. Müstesna olarak yeni lngifiz 
Rafi bisiklet ve Zunda'l DorfJİD 
diyamand motosiklet v~ bilümuın 
muhtelif kurs ve tenezzüh bisik· 
letler Miş!eniç ve dış JastiJderi 
Umum lzmir acentesi. 

Sağlam kefaletle her türlü 
yapılır. 

(411) 

lzınir Kadastr Komisyonundan . 
ikinci Karantina mahal!esinı.le iskele caddesinde 60, 62 e~k; 

kapı ve 50 numara tajlı iki kıt'a arsanın şimali 48 tajlı 1:-Jatıc. 
vesairenin evi, şarkı hazineye ait Letafet sokağından bil~ ıı:~ 
ınarafı arsa, cenubu iskele caddesinde 52 tajlı Mustafaya aıt , 
ile çevrilmiştir. Bu arsaları" tapu kayıtlan ve malikleri bul~:e 
madığı halde mübadeleye ~abi Rumlarrlan kalma olarak hazılal' 
adına kadastrolanmışhr. Bu arsaların mülkiyeti ile veya bullruf 
fizerindeki herhangi bir ayni hakla alakadar olanların tasa.r de 
vesikalarile beraber ilan tarihinden itibaren iki ay' içinde lz 111~0-
Saçmacı Hamam sokağında 20 sayılı binada lzmir Kadastro 

00 
misyonuna veya Müdürlüğüne müracaatleri 2613 sayılı ka;J°;ı 
hiikiimlerine göre ilan olunur~ 727 [ 



~· Martt937 

Pratelli Sperco -
Vapur Acentası 
Roy ALE NEERLANDAIS 
Sı KUMPANYASI 

tı:ıartS HERCULES vapuru 15 
kiinha doğru bekleniyor. Yü· 
Va u tahliyeden sonra Burgas, 
har~ Ve Köstence limanlarına 
s~ .et edecektir. 

ıtıa S CERES vapuru 18-20 
A~ta doğru beklenmekte olup 
itle sterdam, Rotterdam, Bre· 
Ye n ,v~ Hamburg için yükli
S ce1<tır 
VENSKA ORIENT LINIEN 

Sıs I kumpanyası 
lia ~A vapuru 14 martta gelip 
ııa\'rn u~g. Gdynia ve Skandi
caı Ya lımanlara için yük ala· 

ıttır 

t~IS ~ AASNE motörü 30 mar· 
lah~ogru bekleniyor. Yükünü 
lia •ye.den sonra Rotterdam, 
llıa ~burg ve Skandinavya li· 

n arına yükliyecektir. 
SERViCE MARITIME 

SROUMAIN kumpanyası 
ı:ıı IS SUÇEA VA vapuru 25 
~ttta doğru beklenm•ekte olup 
la re, Malta ve Marsilya liman
tdıınll yolcu ve yük kabul 

ecektir. 
d ~IS PELES uapuru 9 nisana 
.:~ru bekleniyor. Pire, Malta 
td Marsilya limanlarına hareket 

ecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

k Daha Fazla tafsilat için ikinci 
hlrdonda T abmil ve Tabliye 
SpF_aı arkasında FRA TELLi 
lal" RCO vapur acentalığına 
N Uracaat edilmesi rica olunur. 
rn~il~nlardaki ve hareket ta•c erındeki d~ğişikliklerden 
lenta mesuliyet kabul etmez. 
~lefon: 4142-4221-2663 

löl-lietimi 
P.!iT AT OREL 

Adres - Beyler Numan 
~ade sokagı Ahenk mat
aaıı yanında. 

Numara:23 
Telefon : 3434 

(229) 

N. V. 
~T. Ji"'. il. Van iler 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HERALEA vapuru limanı· 

mızdadır. Hamburg ve Anvers· 
ten vük tahliye etmektedir. 

•82?8• 
American Export Lines 

The Export Steamship Corpo
ration - Nevyork 

EXMOUTH vapuru 19 marta 
doğru bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

Pire aktarması seyriseferler 
EXCAMBION vapuru 12 

martta Pireden Boston ve Nev· 
york için hareket edecektir. 

EXOCHORDA vapuru 26 
martta Pireden Nevyork ve 
BostooH hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 9 nisan· 
da Boston ve N evyork için 
Pireden hareket edecektir. 

Seyahat müddeti : 
Pire - Boston 16 gün 
Pire - N evyork 18 gün 

...... Ci'0-4• 
Service Maritime Roumain 

- Bucarest -
DUROSTOR vapuru 3 ni

sanda Köstence, Sulina, Ga· 
latz ve Galatz aktarması Duna 
limanları için yük alacaktır. 

Cie Royale Hongroise 
-Danube Maritimes Budapest-

SZEGED vapuru 5 martta 
Beograd, Noivisad, Budapeşte, 
Bratislava, Viyana ve Linz için 
yük alacaktır. 

... 181 •• 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
SARDINY A motörü 20 mart

ta Pire, Iskenderiye, Hayfa, 
Dieppe ve Norveç için yük 
alacaktır. 
~ 

Johnıton Warren Lines 
A VIEMORE vapuru 21 mart-

ta Burgaz, Varoa, Köstence, 
Sulina, Galatz ve Ibraile yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 . 

Salon, Yemek "e yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

~Ubeleri 

Ankara 

lstanbul 

1 

Merkezi 

lzmir 
Telefon 

3778 

lzrnir Kadastro komisyonundan ~ 
itt Göıtepe mahallesinin Yeşil bmir sokağında 12 e~ki numaralı 
itt •an ın şarkı Yeşil lzmir sokağında bila numaralı hazineye ait 
'i~sa şimali ve garbı yol ile çevrilmiştir. Bu arsanın tapu kaydı 
d ltıaliki bulunamadığı halde mübadeleye tibi Rumlardan Teo
it:t I<eniden kalma olarak hazine adına kadastrolanmışbr. Bu 
hilkil~ın mülkiyeti ile veya üzeriilde bulunan herhangi bir ayni 
lil kıyle alikader olanların llan tarihinden itibaren iki ay içinde 
Vi:a~ruf vesikalariyle beraber lzmirde Saçmacı hamam sokağında 
~İi tllı sayı1ı binada lzmir Kadastro komisyonuna veya müdürlü
~' ne nıüracaatları 2613 sayılı kanunun hükümlerine göre ilan 

•ı.ınur. 729 (414) 
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N C>~348 Daımon Velespit, Motosiklet, Otomobil fenerleri 
aj • em pille hem dinamo ile yanan bu fenerler 1936 sene
i,.?10 en son icadıdır. Uzak ve yakın mesafeleri göstermek 
~ın 'k· l>ill 1 ı ampullüdür, tek ve çift yanar. istenildiği zaman 

di e ve dinamo i)c yanar. Sureti mahsusada imal edilmiş 
barnoları da tavsiye ederiz. 

-------- ~ - - --- -:--------

VENi ASIR 
MJ ta 

~ahlfe • 
~ 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur Acentası 
İRiNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lioes Ltd. 

POLO vaouru 21 şubatta 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracak ve ayni za
manda Hull için yük alacaktır. 

EGYRTIAN vapnru mart ip

tidasında Liverpool ve Svan
seadan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glaskov için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 1 S martta 
Loııdra, Hull ve Anversten ge· 
Jip yük çıkaracaktır. 

Tbe General Steam 

Navigation Ltd. 

AD JUT ANT v~puru 25 şu
batta gelip Londra için yük 
alacakttr. 

NOT : Vürut tarihleri, va

°Purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me
suliyet kabul edilmez. 

,,.,, ............... ıa 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
IIORTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir .Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 (2101) 

,CZWJ2WWW.:zz;;ı.,;r.zzs~ 

BC>N9C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

N bonoları bilumum banka ve 
şirket hisse st~netleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham satın ahr. 

Adres : lzmir Kemeraltı 
60 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

:····································································· . 
E SIHHAT BALIKYAGI 
E Norveçya bahkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 
: içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

• -. • • • . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IZMIRDE 
(Nasırdan) şikayet ayıphr 

Eczacı Kemal Aktaşın 
( Nasırol Kemal ) diye bir 

Nasır ilacı vardır 
( Hilal Eczanesi ) vardır 

30 kuruştur 

~ 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar soka ~c 
No. 10 - 12 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
(2299 

G B i p • 
ı 

Niçin daima 
Çünkü 

tercih ediliyor ? 

-~ ................. """"' ...... ,__,.,, 
. ~ """ 

Evvelki gün soğuk almıştı~ , ~ • 
dün yatıyordu, hu sabah '~~ ) 

dipdiri ayağa kalktı '~ 
GRiPiN ~ 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağralarile romatiz
maya karşı bilhas
sa müessirdir. 

GRiPiN 
• 
ı 

tecrübe edinzi 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

En muannit ö k s ü r ü k 

Göğüs neılesi, nefes darlığı, bronşiti 

Kökünden yokeder. M. DEPO . S. Ferit Eczacıbaşı 
Ş 1 F A eczanesi.. Hükümet sırası 

Herkesin 
ettiği 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat 

Ha~yolin 
Dişlerinizi tertemiz 
bembeyaz ve sapsağ-

lam yapar. Ona yirminci 
asır kimyasının ha-

rikalanndan biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş, 
mikroplara karşı te
siri yüzde yüzdür. 

KuUananlar, dişlerini en ucuz şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar 

Alaşehir üzüm müstahsilleri koo
peratifi idare heyetinden: 

13 Nisan 937 Salı günü saat 14 de umumi h eyetin fevkalade 
olarak Alaşehir Halkevi salonunda toplanmasına karar verilmiş 
olduğundan mezkur gün ve saatte ortaklarımızm Halkevioe gel
meleri ilan o~uour. 

Ruznamei müzakerat 
1 - idare meclisi ve murakip raporlarının okunması. 
2 - Muvakkat blançonun tetkik ve tasdikile idare heyetinin 

ibrası. 

3 - Kooperatifin tasfiyesine karar itası. 
4 - Tasfiye heyetinin intihabı. 
5 - Tasfiye hesabında tutulan geçen senelerden bakiye za· 

rann ihtiyat sermayeden mahsubuna karar itası. 
6 - Tasfiye heyeti ücretlerinin tayini 

71? (41R) 
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ltalyan fırkalarının hücumları · devam 

Asiler 16 kilometre ''···· 

ilerlemişler · 
etmişlermiş.. g ''Kızıl Arslan,, fırkasını tamamen · imha 

Cumhuriyetçiler bir baskın halinde mukabil şiddetli hücumlar yapmışlar 
Paris 11 (Ö.R) -lspanyol 

nasyonalistleri Siguenga cep
hesinden bildiriyorlar: 32400 

Nasyonalist askerin dün ak
şam Guadalaraba şehrinden 

27 kilometre mesafede bulu
nuyorlardı. MilJicilerin ileri 
hareke~i intizamla devam et· 
melctedir. Hasmın bu ileri 

hareketini durdurmağa ikti
darı olmadığı sanılmakta

dır. 
NE KADAR 

ILERJLEMIŞLER 

Salamanka, 11 ( Ö.R ) -

Franko ordusnnun kuvRtleri 
3 kilometrelik bir cephe üze• · 
r!nde 16 kilometre ilerilemişler
dir.Franko tayyareleri faaliyet
ni Katalonyaya da teşmil ede
rek Barselona şehrinin liman 
kısmısnda bir çok binaları 

bombardmıan etmişlerdir. 
HÜCUM EDENLER 
iT AMY ANLARDIR 

Madr;d, 11 ( Ö.R ) - Gu
adalajara cephesinde harekat· 
ta bulunan tam mt-vcudlu ltal
yan fırkaları 15,000 kişiden 
fazladur. 

KIZIL ARSLAN FIRKASI 
Roma 11 (Ö.R) - Salaman

kadan gelen haberlere göre 
Madrid etrafında Nasyonalist-
1erin taarruzu devam etmekte
dir. Hükümetçilerin saflarında 
bulunan cıKızıl Arslan,, fukası 
imha edilmiştir. Madrit müda
faa komitesi cepheye gitmek
ten imtina edecek milislerin 
kurşuna dizilmesine karar ver· 
miştir. 

Roma 11 (Ö.R) - Bazı ha
berlere göre Fransız hukümeti 
general Franko nezdine bir 
mü.şahit göndermek istemişse 
de Nasyonalistlerin şefi böyle 
bir temsili kabul etmemiştir. 
Fransa bu meselenin haJii için 
logilterenin tavassutunu iste
yecekmiş. 

BiR TECAVÜZ 
Paris 11 ( A.A ) - Bahriye 

nezareti Frankistlerin müsellah 
bir bahkçı gemisinin dün öğ· 
leden sonra Conde 'de Zubiria 
adındaki İspanya hükümetine 
ait gemiye ateş açmış oldu
ğunu bildirmekte ve bu taar
ruzun Ouest Sarıf m 8 mil açı
ğında vukubulmuş olduğunu 
Balıkçı gemisinin Fransız kara• 
suları hududuna kadar bu te
cavüzlerinde rlevam etmiş ol
duğunu ilave etmektedir. 

Brest bahriye makamatı vaka 
mahalline bir deniz tayyaresi 
ile bir torpido muhribi gön· 
dermiştir. 

CUMHURiYETÇiLER MU
KABiL HÜCUMLAR 

YAPIYORLAR 
Madrid, 11 (A.A) - Dün 

Guadalajara cephesinde müte
madiyen şiddetJi muharebeler 
olmuştur. Resmi bir menbadan 
bildirildiğine göre hükümet 
kuvvetleri biraz nefes alabilmek 

MarJridin betbalıt lıalkt daimi göçebe halinde Oeneral Franko 
mışlardır. Milisler bu mınlaka- bahri ittihaz etmiş olduklan Almanya lspanyol sahillerinin 
da bazı mevzileri islah etmeğe zannolunan Algesiras'ta yegane ve hudutlarının kontrolü işin-
muvaffak olmuşlardır. Mukabil ecnebi gemileridir. deki masrafa iştirak hissesini 
taarruzun şiddeti karşısında ASiLER OVA YA ENMIŞLER 2 binden 10 bin Sterlin lira-
sürprize uğramıı bir vaziyete Paris, 11 ( Ô.R) - Ajans sına çıkarmıştır. Yan resmi 
düşen asiler hücuma kalkış- Havasın Soria cephesindeki Alman ajansı bu 'kararın mali 
mışlarsa da ilerlemeğe muvaf- muhabiri bildiriyor: gfiçliikleri vesile ederek kont-
fak olamamışlardır. Gece hulul Dün akşam hedefleri o)an rolün muvaffakıyetini suya dü-
~Uiği zaman muharebeler şid- Guada Lojora şehrinden ancak şürmek istiyen bazı devletlerin 
detini kaybetmiş bulunuyordu. 15 kilometre mesafede olan hareketine bir cevap olduğunu 

ALMAN HARP GEMiLERi Frankist klfaatı şimdi bu şeh- kaydediyor. 

Madridin 
sosyalist enternasyonali tara
fından tertip edilen bu konfe· 
ransa 20 memleketi temsil eden 
200 den fazla murahhas iştirak 
etmiştir. Konferansa Valter 
Citrine riyaset etmektedir. 

MÜDAHALE MESELESi 
Londra, 10 ( A.A) - Lord 

Plymuth tarafından LordJar 
Kamarasına teYdi edilen kanun 
layihası ispanya karasularında 

Cebelüttarık, 11 ( A. A ) - re karşı yollarım kesen dağ BEYNELMiLEL BiR 
Frankistlerin Almiranda Cer~ silsilesini geçmiş ovaya enmiş- TOPLANTI ticaret gemileri seyrüseferinin 
vem ve Baleares adındaki ge- lerdir ve burada suvari kuv- Tobdra, 10 (A.A) - lspan· tanzimini derpiş eylemektedir. 
mileri Cebelüttarık boğazında vetlerile motörlü kuvvetlerin ya vaziyetini ve lspanyol hü- 1936 tarihli seyrüsefain kanu-
karakol hizmetini görmek geniş bir hareketi imkan dahi- kümetine yardım etmek için nunun hükmü altına giren bir 
üzere dün Algezirasten Jine girmektedir. Diğer bir alınacak tedbirleri münakaşa bpanyol Jimanına doğru hare-
hareket etmiştir. Hali hazırda kol da Guada Lojora şehrine etmek üzere bugün Londrada ket eden ticaret gemileri bir 
DeutscJatd ve Atmiral Graf diğer bir istikametten 20 kilo- çoktanberi görülmemiş beyne!- kontrol memuru almadan Is-
Ven Spee ismindeki Alman metre kadar yaklaşmıştır. milel büyük bir işçi konferansı panya karasularına girmiyecek-
harp gemileri ile Max Albercht Berlin 11 ( Ö.R ) - Siyasi açılmıştır. Beynelmilel sendi- )erdir. Kazaya maruz kalan 
9dmdaki sarnıç gemisi üssü- mahafilde bildirildiğme göre ka[ar federasyonu ile işçi ve gemiler hakkında layiha istis-

cenevr·eıl'e ki''''Dliii'&'i<er·eıer···bitiriiDliŞ 
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Muhafazakar lngilizler Almanyanın sömürge 
imparatorluğu zaruretini kabul etmiyorlar 

Londra, 11 (Ö.R) - ::;'W. . h. '<-

Cenevrede müzakerele
rini bitiren ilk madde
lerin tevzii komisyonu· 
nun çalışmaları münase-
betile " Daily Herald ,, 
şunları yazıyor: 

cı Muhafazakarlar Al· 
manyanın bir sömürge 
imparatorluğuna malik 
olmak zaauretini kabul 
etmiyor ve meseleyi an
cak ekonomik bir mese· 
le gibi göz önünde tut
mak is teyorlar. Fakat 
yanılıyorlar. çünkü mese
le yalmz ekonomik de
ğil, ayni zamanda siyasi 
ve askeridir. Müstemle
kelere malik olmakta in· 
giltere için mevcut olan 
menfaatler aynen Alman 
ya için de vardır.,, 

Bu gazete manda altındaki 
bütün nrazinin beynelmilel bir 
idare altında topJanmasmı ve 
böylece bütün milletlerin bu 
arazide serbestçe ticaretlerinin 
teminini tavsiye ediyor. 

• • • •I t 

Jlitier, Makenzen, Blumberg. Fritclı ve general Beadeıle beıaber 
göre lngiliz teslihat proğramı " Morning Post " gazetesinin 
başlıca ilk maddeler fiatlerinin bildirdiğine göre bir lngiliz de-
bir hayli yükselmesine sebep legasyonu 800 hin ton ham de-

olmuştur. Bilhassa pamuk ve mir madeni sabo almak için 
çelik fiatlerinde ehemmiyetJi bir Sovyet delegasyonile uyuş-
' . ,. ~ ... . .. _____ ._ __ a _____ ._ n _____ !tL .ı_J!_ 

olarak logiltereye böyle 
mühim mikyasta demir 
madeni satmak fırsatını 
buluyor. 

Londra, 11 (Ö.R)-Bir 
Garp emniyet paktı hak-
kındakı 17 son Teşrin 
tarihli lngiliz notasına 

Almanyanın vereceği ce
vabın bir kaç güne kadar 
Londraya gelmesi bek· 
lenmektedir. 

Paris, 10 ( A.A) -
Yeni çıkan Nouos La Li· 
berta isimli haf talık mec· 
muanın bir muharririni 
kabul eden Japon hari
ciye nazırı Sato harici si
yasetinin proğramıni şu 

suretle anlatmışbr. 
1 - En aşağı on se

ne müddetle Sovyet
ler birliğiyle harbetme

mek. 
2 - SovyetJere karşı akde

dilen Alman - Japon itilafının 
askeri bir ittifak haline gelme
sine mani olmak. 

3 - Çin ile müsavi şartlar 
_,.._ ___ -•- __ _ •• __ _ , • • 1 

betbaht halkı Jı!Öçebe halinde 
nai ahkamı ihtiva eylemek"' 
tedir. 

Kontrol memurlan tarafından 
verilen emirlere ittiba mecburi· 
dir. Mubatif hareket edenler 
muhtelif para ce:talanna maruz 
kalacaklardır. Bazı memleket· 
lerin bahriye zabitlerine lngil!z 
kara sularında lspanyol gemı-

lerini tevkif ve vesikalarını 
muayene etmek şalabiyeti ve· 
rilmiştir. . 

Paris 11 (Ö.R)- ispanyada 
Guada Lajora cephesinde asi· 
)erin hücumları devam ediyor. 
Havas muhabirinin bildirdiğine 
göre asiler bu şehre doğrd 
daha beş kilometre ilerlers~ 
bu mühim merkezi top ateşı 
altma aJacaklardır. Şu takdirde 
şehir ister hücumla zaptediJsio, 
ister top ateşi altında tutu!su~. 
Madridin şark vilayetlerile bı" 
ricik muvasala yolu kesilmiş 
olacaktır. Siera Lajaro dağınıtı 
eteğindeki köylerin hemen he" 
men harpsiz ve mu" 
kavemetsiz asilerin eline su .. 
kutu asiler için büyük bir 
muvaffakıyet teşkil etmiş
tir. Bu hatb müdafaa etmekte 
olan milisler Madridle muva"' 
sala hatlarmm tamamile ke"' 
silmesinden korkarak intizaUI"' 
sız bir şekilde çekilmişlerdir• 
Bu vaziyet hareketi bütün Sa" 
mo Siera cephesine sirayet 
edebilir. Bu da bütün Madrid 
cephelerinin birden yıkdmasıP1 

intaç edecektir. 
Siguenzadan başlayan nasyo-

nasyonalit ileri hareketi .aç 
gün içinde 4 kilometre derıP .. 
lik kesbetmiştir. Bu ileri bar~" 
keti 15-20 kilometre genişb .. 
ğinde bir cephe üzerinde elde 
edilmiştir. 

Madrid müdafaa komitesinit:ı 
öğleyin neşredilen tebligi ise 
şöyledir: Asilerin Lajara ceP" 
hesinde giriştıkleri taarrtJı 
dün de devam etmiştir. Oi.iŞ .. 
man hücnmlarmı şimal cephe" 

d .. rll 
sine ve Fransa hududuna og 
giden yol etrafına teksi.f etaııŞ: 
tir. Cumhuriyet kuvvetleri ya·~ .. 
dımcı müdafaa hattına çekı. 

bil" 
dikten sonra mukabil rı> 
cuma geçmişler ve bir kısı 1' 
araziyi yeniden ele geçirerj~" 
esirler almışlardar. Guada ıı 
rama cephesinde şiddetli toP~ .. 
düellosu olmuştur. Diğer ce y 
helerde bildirilecek bir şe 
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