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Cııttıhuriyetin Ve Cumhuriyet Eseri>!in Bekçjsi, Sabahları Çıkar Siy!Jsi Gazetedir . Yeni Asır matbaasında basılmışbr: 
- -= 

• • • kabul· . etti Be. R • 
ısımızı tatür 
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Dost Romen Nazırı Istanbulda karşılandı 
.......................................... 1 ............................... .. 

Tür ve Romen bayraklarıyle süslenen rıhtııiıda 
nazır alkışlarla karşılandı ~~~~___,.,...-/f~ 

Bn. Antoneskoya rıhtımda buketler verildi 

omanya hariciye nazırı dün 
vagonla Ankaraya hareket 

akşam hususi 
etmişlerdir 

ntonesko ı 
Ankarada ... 

Bay Antonesko TÜRK top-
t • 
•gına ayak bastıkları dakika-

dan itibaren halkımızın sami
~i tezahüratiyle karşılaşmış· 
br, dostluklarımızın halk ta· 
akaları arasında ne ka-

dar itibarda olduğunn görmek 
fırsatını elde etmişlerdir. Fakat 
~sıl Türkiyenin kalbi olan An· 
arada yeni Türkiyeyi bütün 

•ıanıetli varlığıyla görmek, ta
nıınak, onu yaratan büyük 
~E:F•ıe temas etmek imkanını 
d lllacaklardır. Bu temaslar ka
t' ar dostluklarımızın hayatiye
~ni ebedileıtiren birşey daha 
'I' savvur edemiyoruz. ATA
l Üi('Je görüşmek fırsatını bu
lup ta onnn yalnız kendi mil
t~ti , ve dostları için değil, bü· 
lln bir insanlık için yolgöste
~eıı fikirlerine hayran olmamak 
;ınkansııdır. Bu bakımdan dost-
1atıınızın Ankarayı her ziyaret• 

1
'ti birliğimizin kuvvetini art• 
ı ıı r; müşterek politikamızın 

•1111ı • k . u organıze etme ıst~yen 

llıesaini nurlandırır. 
'y Geçen sene büyük dostumuz 
y 11R'oslavya başvekili bay Sto
l&adinoviçi de aynı hararetle se· 
t llılaınıştık. O ziyaretin unu
:1ıııaz tehassüslerini dostluğu· 
!ri~~un kıymettar bir nişanesi 
Ilı ı nasıl hala saklıyorsak Ro
t a~ya Hariciye nazırının ziya· 
t ':• de böyle unutulmaz hah
a ar yaratacağına eminiz. 
ıu liayati menfaatlerimiz mev
b· Ubalıs oldukça muvaffakıyetli 
lt • . .• 
~ ııntılıan geçiren TURK-
lıı 0~.en dostluğunun candan d: 1Yeti üzerinde uzun uzadıya 
Ilı 'ınağa lüzum yoktur. Ro· 
b;anya elçisi Bay Talemak'ın 

r .. 
lrİbi nııınasebetle söyledikleri 
~il dost l uklarımız o kadar 
bu Vvetıi, o kudar samimidir ki 
da~un .. fevkinde bir dostluk 
k,

1 
a duşünülemez. iki memle

ııı ara~ında ihtilaflı hiçbir 
eaeı 

llıe e yoktur. Beynelmilel 
Seleler ii · d • · · zerın e mesaı ıştırıa· 
- Sonu 2 nci say/ada -

Belediye Reisimiz Atatürk'ün nezdlerinde 

Dr. B. Behçet Uz, büyük şefe lzmirli
lerin tazimat ve bağlılıklarını arzetti 

937 Fuarı mükemnıel olacaktır 
Ankara, 16 (Telefonla) - r· lerle temaslarına devam ede-

Şehrimizde bulunan lzmir bele· .• •• .<t' cektir. Şimdiye kadar yapılan 
diye reisi Dr. B. Behçet Uz temaslar hem fuar hem de 
bugün büyük şef Atatürk ta- belediye işleri hakkındadır. 
rafından kabul edilmiştir. B~· Tramvay meselesi kakkında da 
lediye reisiniz büyük şefe iz- Nafıa vekaletiyle temaslar ya• 
mirlilerin tazimat ve bağlılıkla· pılınaktadır. 
rını arz ve 936 lzmir enternas· Izınir belediye reisi yarın 
yona! fuarına ait bir albümü (bugün) akşam treniyle latan-
takdim etmiştir. bula hareket edecek ve lstan-

Belediye reisiniz Başvekil bulda fuar işleri hakkında t&-
General ismet lnönünü de zi- maslar yapacaktır. Tfirkofis 
yaretle 937 yılı lzmir enh:rnas- teşkilatı fuarın propaganda if• 
yona! fuarı hakkında izahat !erini ilzerine almıştır. lstanbul 
vererek yapılacak kolaylıklar ' tüccarlarının bu yıl Izmir fua-
üzerinde görüşmüştür. rına geniş mikyasta ittirak 

Dr. B. Behçet Uz bugün di- edecekleri zannediliyor. Diğer 
ğer vekaletlerle de temasa vilayetler de lzmir fuarına iş· 
başlamış ve lktısat vekilini zi· tirak edeceklerdir. Dr. B. Beh· 
yaret etmiştir. lzmir belediye çet Uz Pazar günü Ege vapu-
reisi yarın (bugün) de vekalet- Dr. B. Belıçet ruyle lzmire dönmüş olacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DUn vilayet mecllsinln kazalardan gelen murahhasları şerefine Kız enstltU
sUnde bir ziyafet verilmiştir. Ziyafetten evvel mektep binası ve sınıfları ge
zilmiş ve mektebin çalışmaları gözden geçlrllmlştlr. ........... ~ ........ H~t·~·;· .... ;~~;;·;~·;~· .. ··lı·;;;;i;·~·;~k····ü~~;~ .................. .. 

Bayır; Bucak ve Hazne nahiyelerinin 
türklüğünden şüphe edilemez 

lstanbul, 16 (Yeni Asır mu· 
habirinde) - Hatay'ın ana ya· 
sası üzerinde çalşan Cenevre
deki statü komitesi Bayır, Bu
cak, Hazne nahiyeleri etrafın
daki tetkiklerini ikmal etmiş
tir. Murahhaslarımız bu üç na-

i nin H hudutları dahi-

!inde olduklarını müdellel bir 
surette izah ed~n noktai na· 
zarımızı ortaya koymuşlardır. 

Bayır nahiyesin~ bağlı otu:ı: 
dört köyle Bucak nahiyesine 
bağlı yirmi sekiz köy ve Haz
ne nahiyesinin elli iiç köyünde 
28000 nüfusun 21231 i fÜp· 

he götürmez surette Türk
tür. Geri kalan nüfusu da 
Türkçe konuşan alevilerdir. 
Bunların dahi Tiirklöklerinde 
tereddüt gösterilemez. Hazne 
nahiyesinde tek bir arab köyü 
yoktur. 

- Sonu 3 üncü sahi/~de -

Atatürkü dinlerken 

GERiLLA 
Hakkında iki hatıra 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ 
-: TUrl( Tarih Kurumu Belletenlnln birinci sayısı 
E çıkmıştır. Bu sayıda TUrk Tarih Kurumu Asbaş-
5 kanı Bn. Afetin Gerllla hakkında iki natıra baf
S lıklı bir yazısını aynen alıyoruz : 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 
il inci Abdülhamit devri ... 

lstanbulda, Harb,akademisinde 
bir zabit •• Henüz yirmi yaşında •• 

Onun hususiyetlerinden biri: 
O, kendisinde bir takım mana 
ve mahiyetini henüz anlıyama· 
dığı duyguların çarpıştığını 
hissediyor, fakat bunlara ne 
müsbet ve ne menfi bir türlii 
mana veremiyor • 

O, küskündür. O kederli
dir. O, ruhundan gelen anla
'ılmaz bir mana ile asidir. 
Fakat kime karıı? Ve ne için? 
bunu o da bilmez. 

Bir gün ona, yakın arka· 
daılarından Biri: 

- Sen, diyor, kalk borusun
da bir türlü uyanmıyorsun, da· 
hiliye zabiti karyolanı sarsma-
dıkça kalkmıyorsun. Bn. Afet 

O, cevap veriyor: Ben sana karşı haklı olup 

H kk olınadıg" ım yolunda bir id-- a ın var ..• 
- Anlıyamadım; ben sana diaya girişmedim ki.. Sendeki 

bu anlaşılmaz hayatının se- derin uykunun sebebi nedir, 
be bini soruyorum, sen ha· bunu söyler misin? 
na : Hakkın var, diyorsun. - Sonu 6 ıncı sa!ıi/ede -

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

Yeni bir alıenkle çalışmaya başlıl'an Ürok spor takımı 
- Yazısı a Uncu sayfada - .. 
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Antonesko 
Ankarada •.. 

·-· - Baş tarafı 1 ind sahifede -
kimiz her zaman ahenkli ol-
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YENi ASIR ... t7 Mart t 93'7 _, 
49 . " -·~ L Halkevinde ] 

Konferans ·vardır 
1 - 18 Mart Porşembe g~· 

nü saat 17.30 da sağır ve dil· 
sizler mektebi direktörü B•1 
Necati Kip tarafından alelu-

muştur. Cenevrede en müşkül 
dakikalarda elele yürüyen iki 
millet manzarası verdik. Montrö 
k0nferansında di•amızın zafe
rinde Romanya tarafımız
dan verilen şifahi teminatla 
iktifa eden geniş hüsnü ni
yeti ile son Hatay ihtila
fında Bay Antonesko, eski 
dostumuz Bay Titüleskodan 
hiç te eksik olmıyan bir alaka 
ile davamınn sulh çerçe
vesi içinde bizi tatmin edecek 
şekilde halli için en büyük 
gayretler sarfetti. Bo kabil mi· 
salleri her iki taraf için uzat
mak kabildir. Görülüyor ki Bay 
Antoneskonun ziyaretleri en 
mütekamil ve en samimi şek
lini almış olan dostluğumuza 

yeni birşey ilave edecek değil
dir. Bununla beraber Küçük 
Antant konferansırsın Belgratta 
vukubulacak toplantısı are· 
fesinde Romanya Hariciye na· 
zırmın beynelmilel meseleleri 
şefJerimizle görüşmesi çok ha· 
yırlı olacağı mubakkakbr. Di
ğer taraftan Balkan Antanhnın 
salabetinden ve hayatiyetinden 

Bir kız talebenin 
Saçları zorla mı kesilmiş? 

Sakarya mektebi birinci sı· 

nıf talebesinden 267 numaralı 
Muazzez adında bir kızcağızın 

mektepte, uzun olan saçlarının 

zorla kesildiği şikayeti mucip 

olduğu haber alınmıştır. 

ı .Viliyet meclisi toplandı 
Ziraat bütçesi, geçen seneden fazla 
olarak 52.310 lira tespit edilmiştir 

mum iptililar hakkında bir 
konferans verilecektir. Helke· 

vioe halkımızm teşrifi rica olu
nuyor. 

2 - 22 mart Pazartesi güoii 

saat 18 de Halkeviode maodo· 
lin ve kitare derslerine başla· 
nacaktır. kaydt o~anların gel· 

mel eri. 
3 - 17 Mart Çarşamba güoii 

saat 18 de sosyal yardım bey· 
eti toplanışı vardır. 

Emrazı sariye hastanesinde tesis edilecek 
• • 10.000 lira pavyon ıçın 

hali şüphede olanlar varsa bu 
ziyaret onlara da iııtizarlannın 
ı>ek beyhude olduğunu anla
tacaktır. Romanyanın emniyet 
ve selametini alakadar eden, 
inkişaf ve terakkisiyle müna
sebettar olan ber meseleyi biz 
doğrudan doğruya kendimize 
aid o:an mese!eler gibi yakın
dan takip ederiz. Romen dost-
lanmızın da Türkiye hakkında 
ayni alakayı taşıdıklarından 
şüphemiz yoktur. 

Muazzez, saçlan mektepte 

muallimleri tarafından arzusn 

hilafına olarak kesildikten son· 

ra ağlıyat ağbya evine gibLiş 

ve ebeveynine şikayet etmiştir. 

Babası lkiçeşmelikte kahveci 

bay Hakkı Şen m~ktebe gide

rek bu halin doğru olmadığını 

söy'emiş ve alakadar makam

Jar:l şikayette bulunacağını bil

dim.ıiştir. 
•• • • • •• • 

Tarih kurslan 
Belediyenin, Şehrimize gelen 

türistlere liyiki yeçhile rehber· 

lik edebilmek üzere lisan bilen 

gençlere mahsus tarih korslan 

açılacağını ya:ımııbk. Haber 

aldığımıza göre kurslar nisan 

ayının ilk haftasınada başla· 

yacakhr. 

Viıavet umumi meclisi dün 
öğleden sonra saat 15 de vali 
Fazlı Güleç'in riyasetinde top
lanarak ziraat bütçe<;ini müza
kere ve tespit etmiştir. Evveli 
eski zabıt okunarak kabul edil
miş ve gelen evrak muhtelif 
encümenlere havale edilmiştir. 

Tepecikte Emrazı sariye has
tanesi avlusunda inşa edi!ecek 
bir pavyon için bütçeye 10 bin 
liralık talısisat konulması hak
kındaki sıhhat encümeni maz· 
batası okunmuş ve bütçe en
cüm e:ıine gönderilmesi kabul 
edilmiştir. Daha sonra bütçe 
encümeni tarafından hazırlanmış 
olan %İraat bütçesinin müzake
resine geçilmiş ve encümen 
mazbatası okunmuştur. Fasıllar 
müzakere edilirken ziraat mü· 
cadele memurları maaşlarının 
arttırılması hakkındaki teklif 
bundan evvelki celsede verilen 
karar dairesinde daimi encü-

1' nz a nn & u r..af'/.7-l"';{XXZ/,;' men tarafından yapılacak 
B. Titüleskonun iktidar mev• G t • kadrolar Vekiller Heyetince 

kiindeo çekildiği günlerde idi, aze emız tasdik edildikten sonra gele· 
Balkan Antantının ve Küçük cek sene nazarı dikkate ahn· 
Antantın yıkılmak üzere olduk· • • ı • • mak kaydile kabul edilmiştir. 

ve ziraat müdürü B. Nadir Uy
sal izahat vererek geçen sene 
bütçesinde memur harcırahı 
ola-ak konan 1500 liradan 
şimdiye kadar 1222 liranın sarf· 
edilmiş olduğunu, bakiye
sinin de asıl faaliyet mevsimi 

· olan Mart, Nisan ve Mayıs 
aylarında sarfedileceğini, bu 
paradan pek azının da mua
lece masrafı olarak sarfedilmiş 
olduğunu, fakat tahsisatm az
hğı yüzünden daima tasarrufa 
riayet edildiğini anlatmıştır. 
B. Ahmet Şükrü (lzmir) üç bin 
lira mualece tahsisatının hikme
ti vücudu kalmadığını söylemiş· 
se de ziraat müdürünün verdiği 
izahat üzerinde diğer azalar 
ziraat işlerimize ehemmiyet 
verilmesi bakımından mualece 
tahsisabnı aynen kabul etmiş· 
lerdir. 

Ziraat bütçesinde kazalar 
zeytn aş1 ve bakım ustalarına 
verilecek yevmiye ve masraf 
için çü bin lira, açaç dikme 
masrafı olarak 3 bin lira, fi
danlıkf ara yardım için 750 lira, 
memnu mıntakalarda asker ta
ralmdan aldürülecek domuzla-

isteniyor 
mukabilinde alınması için hin 
lira, arı ve tavşanhane

lerle tavukçuluk ve arıcı

lık tesisatı için 1000 lira, 
celp olunacak aşı kalemleri, 
tohum ve ana fidanlar masrafı 
olarak 2 bin lira, lzmir Fuarı
na mahsul nümuneleri ve bö
cek kolleksiyonları hazulan· 
ması için 1500 lira, avcı ku
lüplerine yardım için beş yüz 
lira, avcılara barut ve kurşun 
mübayaası için 500 lira, zirai 
neşriyat masrafı için 500 lira 
sabo alınacak arabalı ve taz
yıkh ağaç püskürgeçleri için 
1200 lira, ıı:irai teşebbüsat ve 
ıslahat için çiftçilere yapılacak 
tevziat ile idarece alınacak besi 
hayvanları ve saireyi karşıla-

mak üzere mütedavil sermaye 
olarak 20 bin lira, zirai hasta
hkla ve sagir haşerat ve hay
vanat ile mücadele masrafı 
olarak 3 bin lira kabul 
edilmiştir. Bu suretle ziraat 
bütçesi geçen senelerden fazla 
oimak üzere 52310 lira olarak 
tespit edilmiştir. 

Meclis Cuma günü tekrar 
toplanacak ve baytar bütçesi
ni müzakere ve tespit ede-

t~ llttl 1 

Borsa bütçesi 
idare heyeti tarafından tes: 

pit edilmiş olan borsanın yen1 

yıl bütçesi ticaret odasına tevdi 

olunmuştur. Bütçenin bu hafta 
içinde oda meclisi tarafındaıı 
tetkik olunacağı haber atın· 

mıştır. Müteakiben bütçe veki·. 
Jetin tasdikine arzolunacaktar. ..... 

Maliyede 
Defterc\arhk varidat kontrol 

memurluklanna siyasal bilgiler 

okulundan mezun Suphi Çatal• 

oğlu ve yüksek ticaret mektebi 

mezunlarından Hüseyin Halil 

tayin edilmişlerdir. 

. ·-· ····-· 
Kubilay ihtifali 
Pazar günü Menemende 

Kubilay ihtifali yapılacaktı'· 

lzmirden ihtifale gidecek olao· 

lar için devlet demiryoUııtJ 

sekizinci işletme müdürJiiğiİ 
tarafından trenle tahrik edile• 
cektir. ihtifal proğramı Izınir 
partı başkanlığı tarafından ba: 

zırlanmıştır. Bugün tabı ve tevıı Ja,. iddia ediliyordu. Balkan An karada satış tcş- Ziraat memurları için bütçede 

misakının milletlerimize male- kilatı yapmıştır 1500 liralık harcırah ve 3000 rın kuyruklarının birer lira cektir. edilecektir. ••' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dilmiş olduğunu bilmeyenler liralık mualece tahsisatı ayrıl· 

- b d ·d·ı F k L ~dis Gazetemizi okumak isti-şup e e 1 1 er. 8 at Wl e· ması teklifi uzun münakaşa· 
1 b - b ı · yen birçok zevat "Ankara,,-

Manisa - Turgutlu maçı 
er D şup e enn saçma lara sebebiyet vermiştir. Bütçe 
ld v •• t kt ·k da "Yeni Asm,, bulamadık· o ugunıı gos erme e gecı • encümeni I.Aamına Avukat B. 

d . R d · l.ti. larını matbaamıza bildirmiş· me ı. omanya a ıç po 1 • Ekrem (Ödemiş} izahat vermic 
kada siyasi temayülleri bir- !erdir. " 
!?irinden başka partiler vazi- Yeni Asır gerek Ankaralı ve B. Yusuf Ziya (Bayındır) 
yete hakim oldukları halde dış okuyucularını tatmin etmek ·ve ziraat müdürü B. Nadir 
politika sabit kaldı. Romanya ve gerek lzmirden Ankaraya Uysalla birçok üyeler bu mev-

Turgutlu gençleri 2-3 
galip gelmişlerdir 

dostluklanndan kıl kadar ay- giden okurlannı alıştık!arı zu üzerinde söz söylemişlerdir. 
rılmadı. Şahıslar fanidirler. "Yeni Asır" dan mahrum Avukat B. Ahmet Şükrü Manisa 

culara 
valisi maçtan sonra oyun
yardım vadinde bulundu -~-,fiiii Ebedi olan milletlerdir. Onun (lzmir) geçen sene bütçesinde 

l ı · · k ı bırakmamak için Ankarada için mil et erimızın a plerine ayrılmış olan harcirah mik-
b kk d 'l d tJ ki teckilit yapmıştır. " Yeni a e ı en os u arımız en " tarile ilaç bedeli hakkında 
küçük bir sarsıntı bile geçir- Asır., Ankarada aşağıdaki ziraat müdürünün izahat ver· Turgutlu 15 (Hususi muha-
meden devam edecek, inkişaf yerlerde satılacaktır: birimizden) - Manisa spor 
edecektir. Dört Balkan devle- Akba kitap evi mesini istemiştir. Ziraat mü-

d .. ·· t tk'k tt · h t bölgesinin daveti u .. zerı'ne Tur-
tinin müşterek politikada veç· Karaoğlanda All uru e ı a an sonra ıza a 
heleri birdir: O da sulhun ha- Saman pazarında Dur vereceğini beyan etmiştir. gutlu Halkevi spor kolu, Yıl-
kasını teminden ibarettir. Bal- Ali Çiftçilere tohum bedeli ola· dırımspor takımiyle bir maç 
kan Antanb bütün mesaisini Yenlfehlrda bayi rak tevzi edilmek Ü<. ~re bUt- kahul etmişti. Turgutlu genç· 
sulha hasretmiştir. Biricik eme- Mustafa . çeye 1500 liralık tahsisat leri sabahleyin otorayla ve bü-
limiz diğer milletlerin de aynı . konulması hakkındaki mad-örneği takip ederek dostça, TUtUncU All Ehber yük bir neşe içinde Manisaya 
k d 

de müzakerelere sebebiyet •t · 1 d' 
ar eşçe yaşamalarıdır. Bugün TUtUncU Ahmet gı mış er ır. 

A k 
vermiş, neticede bu maddenin M · 'd 

n aranın samımı havası Taşhanda gazeteci anısa a doğru Halkevine 
· · d b ı y k (pamuk zürrama yapılacak yar· ıçın e u unan muhterem misa- a up gidilmiş; bir müddet istirahat· 
f . · · · h- u ı ı TUtUncU kardeşler dım ve müsabakalar bedeli ) ırımızı urme e se im ar, onun tan sonra şehirde kısa gezin-
mümtaz şahsiyetinde TÜRK- pazarı şeklinde ve iki bin lira olarak tiler yapılmıştır. Nihayet maç 
ROMEN dostluğunu bir kerre Pastacıda gazeteci tesbiti kararlaştırılmıştır. 
daha kutlarız. ömer. Celse beş dakika tatil edil- saati gelmişti. Takımlar sahaya 

Şevke1. :Sllgt.n. 'V/..7.//.0..7ZlfZZ7.ZZZ'ZZl/Y..d:>.ZJııl dikten sonra tekrar açılmış çıktılar. Fotoğraf ve sair sere· 

···········································································································iii·~~;··~~~~~···~i·i~~··~i~~~~········· 

AYYARE Si E A s 1 T E L !!. o N : 1 
FEVKALADE n · ı R PROGRAM 

Cl7.7.%'Z/'Ll 
cıı~yz:Z";V-r/.J 

rzzTL7JZ1 VOLGA 
STENKA 

VOLGA 
R A Z 1 N 

rZl"X7./L./.l 

rXT."/7JX7///'LJ 

(/LYZ/./..zJ 

Han Adelbert Von Chletton ile Vera Engelsin temsil ettikleri Alexandre Volkaffun idare eylediği bu filimde Rimiski· Korsakov 
Kahmaninov ve Caykoveskioin musikisi ve Don kazakları korosu tarafından 11 Volga mahkumları,, terennüm edilmektedir 
------~~~ ~~~===:;~~~~~~~-1~~~~~~~=======~=:========;::;------

~ELL A 
CZZ7.Z.ZZZ].z7J.ZZ:/ZJ 
fZZ77.7IZ7.ZZT.LZ7.T/ZZZZ7.72J 

ca7.L7.ZZZ72TL7.z7J 

Tino Rosl4i ve İvette Lebon beraber çevirdikleri senenin en nefis muzikal filmi 
r:z:orJ..Z222.222ZZ/.L/.:r-ZT../ZZZZZZ7ZZZn"Z777-ZZZJfZZ'I/7/77.ZZ7.J1777/.Z7..7.T..LZ7..T.L'.7.7//"/Zl 

Ayrıca : TURKUŞU filosunun lzmiri ziyaret için Ankaradan hareketi ve Paramunt dünya havadisleri filmi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

monilerden sonra maça baş
landı. 

Oyun umumiyet itibariyle 
h:ıraretli geçmiştir. Oyunda 
yirmi beşinci dakikasında Tur
gutlular bir gol çıkarmışlardır. 
Bir müddet sonra t:.fanisa genç- Manisa ilbayr B. IJU/i K11da'cı 
leri de bir gol yapınca oyun- gutlular daha bir gol yapı~ e 
da tevazün belirmiştir. ilk dev- oyun 3 - 2 Turgutluların lebırt 
renin son dakikaları çok hara- bitmiştir. 
retli geçmiştir, Maçtan sonra valimiz 'fıı~: 

ikinci devrenin dokuzuncu gutlu gençlerile görüşerek ts 
dnkikasında Turgutluların yap· tif etmişler ve yardım vadıııd• 
tıklan gole, akabinde Manisa· bulunmuşlardır. 
lılar mukabele etmişlerdir. Tur- R. Kaya,,,, 

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

Almanya'da mecburi askerlik 

Görinsı- : "Alm n ordusıı 
-= 

harekete hazırdır,, diyot 
Berlio, 16 (Ô.R) - Alman

yada mecburi arkerliğin yeni
den tesisinin ikinci yıl dönümü 
bugün bütün Almanyada kut
lulanmaktadır. Alakadar mah· 

fillerde söylendiğine göre Al
man ordusu henüz azami inki
şaf derecesini bu'amam~ t r. Fa· 
kat bu seviyeye her ne bahası· 

na olursa olsun yükselmesi için 
her şey yapılmaktadır. 

Berlin, 16 (Ö.R) - Alman
yanın mecburi askerlik usulünü 
tesis etmesinin ikinci yıldönü
roü mföıasr.betiyle sövlediği hir 

k G 1 G- . Je' nutu ta enera orıog 

miştir ki: e' 
Alman milleti en yüksek ;tle 

isinin bir işaretiyle tek k~ıı· 
halinde harekete geçmeğe be' 
zudır. O zaman ordunu1' dıı' 
askeri tepeden tırnağa }<a 

11 
hazır bulunacaktır. Al?1~~
arhk tam askeri hürriyetıtll ....rel 

t 'k' ev· zanmış ır ve ı ı sene ~tJ 

hiç mevcut bile olmıyao ~dif· 
ordusuyle bilhassa müftehı;jrıİ" 
Alman ordusu Alman şcre ııe 
müdafaası için !Jir demir ceJ' 
t.P.şkil eder. 

t 
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·Dost .Ro ei· Nazırı . Istanbulda karşılandı 

Tüi- -Romen bafraklarıyle Süslenen 
rıhtımda .nazııt alkışlarla karşılandı 

- Baş tarafı ı inci salıi/ede - 1 arasındaki bu dostluk tezahü· r ketin beynelmilel sabadaki teş- uzlaştırıcı rolü ve B. Delbos ve 
B. Antonesko ve eşi, refa- rüne büsusi bir ehemmiyet riki mesaisi daima ahenkli ve B. Rüştü Ar as arasındaki samimi 

katindeki zevatla birlikte v" atfetmektedirler, semereli olmuştur. Bu dostluk temasları Türk dostlarımız tara· 
motörle Haydarpaşaya geçmiş- Arguıı umumi efkara lercü- hiçbir zaman tekzip edilme- fından ehemmiyetle takdir 
ler ve eksprese bağlanan bir man olarak diyor ki miştir. Türkiye Balkan antan· edilmiştir. 
vagonla Ankaraya hareket et- · B. Antanesko bugün Türk tında kıymetli dış bakanı Tev· . Montröde Türkiye mümessili 
mişlerdir. hükümetinin misafiri olacaktır. fik Rüştü Aras vasıtasile barı· tara'1ndan verilen teminat biz-

Haydarpaşa garı da Türk· Bakanımızın biltün mlittefik şın organizasyonuna halisane de ayni inikası bulmuştur. 
Romen bayraklariyle süsle11mi$ hiikümetlere doğrudan doğruya bir surette hadim ve Ankara· B. Anteneskonun ziyareti 
bulunuyorôu. tesis etmeği lüzumlu addettiği dan müesses nizam lehinde ve ihtilaflarla dolu şu devrede bu 

h . A temaslar serisine dahli olan hudutların tadili aleyhinde kadar mütehavvil manzara ar· Romen arıciye nazın n· 
kt Ankara ziyareti bu suretle bir kat'i sö1.ler sadır olmuştur. zeden beynelmilel vaziyetin karada üç gün kalaca ır .• 

Cumartesi günü lstanbula dö- nezaket tezahürü ve iki mem- Cenevrede Romanya ve Tür- müzakeresi için en iyi bir ve· 
necek: Fener patrikhanesini lekeli bağlıyan sıkı dostluğun kiye mümessilleri daima bir ol· sile olacaktır. Küçük antantın 
ziyaret ve Romen kolonisini teyidi mahiyetini iktisap etmek- muşlar ve müşkül ahvalde kar· Belgrad konferansı arifesinde 
kabul ettikten sonra yine bir tedir. Bu ziyarette hususi mü- şılıklı müzaharet etmesini bil· bu temas birbirine bu kadar 
Romanya vapuriyle Bükreşe zakere mevzuları aramak-güçtür mişlerdir. sıkı bir surette merbut bulu· 
dönecektir. R-0cıanya ve Türkiye arasında Son lskendenderun işi müna· nan iki barışçı teşekkülün ic· 

Bukr eş, 16 (A.A)- Roman- bal'_edilecek ihtilaflı hiçbir sebetiyle B. Antenesko tarafın- raatını telif için husu~i bir 
ya gazete'eri iki memleket mesele yoktur. Bu iki memle- dan yapılan müspet hareket ehemmiyet arzetmektedır. 

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

Lindberg Amerikanın yeni sulh plinı 

JF 
Ü - Sahife a 

ı 
Yalı boyu 

~~!ı~ce k!~~!~:~ lzml· 
rin Yalı boyu kaldırımları ora 
sakinleri tarafından yaptırıl· 
maktadır. 

Her ev sahibi evinin önüne 
tesadüf eden kısmı çimentodan 
mamul dört öşe ile döşetiyor. 

Yalı tradtvay caddesinin sağ 
ve sol kal mlarının bir örnek 

uzanıp gitmesi ne kadar gü· 
zelse o kadarda zevk vericidir. 

* • • 
Belediye bu işi • kanuni bir 

hakka dayanarak - yaptırabilir 
mi. yaptıramaz mı? Bunun üze· 
rinde duracak değilim. Şehrin 
tezyini hususunda halk befedi-

yenin yardımcısı olabilir ve ol· 
malıdır da ... Fakat bu işi he-

men yapmağa mali kudretleri 
müsait olmıyanları, kapılarının 

önünde kaldırımı bozmak ve 

taşlarının bir ktsmını almak 

suretiyle iki ayaklarını bir pa

buca koymak da insafsızlık 
olur. 

*** 
işin bir de intizamsız tarafı 

vardır. Her yeni yapılan yaya 

kaldırım eskisinin eninde ve 
boyunde yapılıyor. Eski kaldı-

rım ayni enlililı:te devam et· 

mezdi ki yenisinde bir intizam 
olsun. Cephesi sekiz metre 

olan on evin yaya kaldırım için 

safettikleri paranın birbirini 
tutmasma imkan yoktur. Bazı-

!arının eni bir buçuk, bazıları• 
nın iki, bazılarının da bir met
redir. 

Bütün feragata, külfetlere, 
eziyetlere rağmen işin Ronunda 

infizama kavuşmazsak yazık 

olmaz mı? 

Eski kulüpçüler itiraz attiJer Filomuzun ziyaretleri münasebetile 

Şanlı donanmamızın 
şimdilik ·lsk~nderunu 

Ziraat vekilimiz Adanada 

Eski tarihi .. kulüple:rin 
nıuhafazasını istiyorlar ! 

· Federasyon genel sekreteri bu 
· iş için lzniire geliyor 

I Ankara, 16 ( Telefonla ) - ı Spor kurumu, mahalli vazi-
b211ıirdeki kulüp birleşmeleri ytıti tetkik ettirmek üzere ku-
b urada iyi tesir bırakmakla rumun genel sekreteri B.Niza-
eraber Ankaradaki Altaylı mettini bu akşamki ekspresle 

"e Karşıy•kalıları m'!mnun et· lzmire göndermiştir. 
f e_ıniştir. Eski lzmir kulüpçü· Yeni Asır - Partinin eliyle 
erı burada bir toplantı yapa· ve valimiz n çok yerinde bir 

ı; llarak Spor Kurumuna tahriri 
ltıiiracaatta buluvmuşlardır. hareketiyle yııpılan kulüp bir· 

Eski kuliipçüler Altay, K'8,r- leşmelerinin eski kulüpçüler 
*'Yaka, Altınordu gibi taribi arasında iyi karşılanmıyacağı 
re. uzun maziye malik kulüp- mubakkal<tı. Ancak bütün l.ir 

terın isimlerinin muhafazası spor gayesi için tatminci cere-
iltaft d ı ı · · · yanlara yer vermenin beyhude A arı ır ar. zmır sporu ıçın 
~ltay, Altın-:>rdu, lzmirspor ve bir vakit kaybetme olduğu şim--
fllrşıyaka kulüplerinin muha· diye kadar anlaşılmıştır. Belki 

1 •ı.a edilmesini, diğer kulüp· de isimler üzerinde, daha mü-
ferın de bıı dört kulubün etra· nasibini bulmak hatıra gelebilir. 
,~nda birleşmelerini faydalı gö· Tahminimize göre B.Nizamettin 

1 Yo~lar. Bu suretle yapılacak otsa olsa lzmirde, alınan ka· 
d'"~ıdin daha müessir olacağı rarları tasdik vazifesini başa· 
a ıı·ve · ı racaktır. 

, ziyareti dQğru· değil 
lstanbul, 16 ( Yeni Asır ) - Karadenizde manevralarından 

avdet eden filomuzün Italyayı ziyaret etmesi muhtemel ise de 
şimdilik verilmiş bir karar yoktur. Mayısta lngiliz Kfalının taç 
giyme şenliklerine Türk donanmasının da iştiraki istenildiğin· 
den bu ziyaretin ozaman yapılacağı tahmin ediliyor. 

Donanmamızın lskenderunu ziyaret ededeceği hakkında Ro
ma Ajanslarının verdikleri haber mevsimsiz sayılabilir. Filomu· 
zurı böyle bir ziyaretf yapması muhtemelse de, bu ancak Hatay 
anayasasının tasdikinden sonra vukubulabilir. 

Bir genç lstanbulda arkadaşını ke· 
me~ .atmak suretile öldürdü 

İstanbul 16 (Yeni Asır) - K11mbaracı yokuşunda 63 numaralı 
evde hizmetçilik yapan Ömer, eski bir kan davası yüzünden, 
içki sofrasının iırkad311 Abdullah tarafından boynuna kement 
atılmak sure tile ·boğulmuştur. Bu vahşiyane cinayetin faili olan 
Abdullah İ{• cinavel' orta2ı Bekir yakalanmı\hr. 

.Halkevinde çifçiler]e ya
pılan toplantı güzel geçti 

Çiftçilerin dilekleri tesbit edildi, 
faydalx kararlar alınacak 

Adana 16 ( Yeni Asır ) -
Ziraat vekili B. Muhlis Erk
men bugün çiftçi ile yakından 
temaıılarda bulU11du. Halke
vinde toplanan çiftçilerle gö
rüştü. Bunların ihtiyaçlarını, 
dileklerini ayrı ayrı dinledi. 
Dertlerine bükümetin büyük 
bir alaka ile çare aradığınr ve 
bu çarelerin muhakkak surette 
bulunacağını söyledı. Çiftçiler 
bilhassa Seyhan ve Ceyhanın 
taşması yüzünden büyük zarar
lara uğradıklarını söyleyerek 
setlerin yapılmasını istediler. 

Ziraat vekili, Nafıa vekaleti 
nezdinde teşebbüsatta buluna· 
cağını, Adana çiftçisinin ·refa
hını ve kalli:.11masını temin ede· 
cek olan hicbir tedbirin szeri 

1 kalmıyacağını söylemiştir. Her 
şeyden evci bir çiftçi memleketi 
olan yurdumuzun çiftçinin refa· 
hına devletçe azami ali.lı:a gös
terildiğini beyan etmiş; mahsu· 
lün bugünkü fiatlerini daimi su· 
rette muhafaza etmeıini bek· 
!emek doğru olmadığını, ma· 
liyet fiatlerini indirmek sure
tiyle dünya fiatlerine uymak 
icap ettiğini anlatmıştır. ---Beyrutta kırmızı 

bayraklar 
Beyrut, 15 (A.A) - Meçhul 

şahıslar dün telgraf direklerine 
kırmızı bayraklar asmışlardır. 
Polis bu bayrakları kaldırmış· 

tır. Tahkikat devam etmekte· 
dir. 

1 
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l<.ımse F ransanın hır başkasına hucum edecegını 
\7e bir harbe razı olacağını zan ve tahmin edenıez.,, 
l" Paris, 16 ( Ö.R) - logiliz . • 
~caret odası tarafından şere
B ne verilen bir ziyafette B. 
luııı şu nutku şoylemişti. 

• F ransanın lngiltere ile dotlu
ıu açık bir dostluktur ve 
ransız milletinin umumi hissi

tatına en ziyade tekabül 
~lıııektedir. Paristeki İogi
ııler Fransayı Iogilterede 

~•ıııtıııağa, 6 ay evvel hissedi
en bazı endişeleri dağıtmağa 

~ilıııet etmişl erdir. Onlar an• 
•ıı:ıışlardır ki halkın reyine sa
dık kalan hükümetin bütün 
1•aliyetleri memleketi ekooo
llıik durğunluktan kurtarmağa 
llıatuftur. Bu yolda hem cesa
tete, hem ihtiyata lüzum vardı. 
liiziııı kaygımız milletin tesanü
düdür, sosyal adaletir. Bu ga• 

Yeye tahakküm, tazyık yolile 
~e başkasının malını elinden 
alarak varmak istemeyiz. 
Refahı sosyal ve liberal ni

Zanıdan bekleriz. Birçok inan-
81zlıklar uyandırmış olan eko-
00nıik liberalizm ve para libe
r~Jiımi nihayet lngiltere, Ame• 
tıka, F raosa arasında üç taraflı 
•ıılaşmada ifadesini bulmuştur. 
Ye ileride - hiçbir memleketin 
1 Dhisarıoda olmıyan - müba
dele engellerinin azalması ile 
birkat daha mübadelenin inki
şafına yarıyacağı umulabilir. 

Beynelmilel siyasete gelince: 
F raıısa ile büyük dünya de-

llıokrasileri arasında anlaşma 
Fransız umumi efkirına göre 
8Ulbun en esaslı teminatıdır. 
Sizler bilirsiniz ki Fransa itti
fakla ve tamamen barışçıdır. 
l<inıse Fransanın hiçbir mil
lete hücum edeceğini zan rıede
llıez. Her memlekette barış 
11lnıi ayni derecede olsa hiçbir 
llıillet kendini teblükede hisset
llıiyecektir ve bundan hasıl 
olacak emniyet havası içinde 
Atrupaoın sulh teşkilatı mese
lesi kolayca halledilecektir. 
Çünkü Avrupada emniyet hissi 
hası) olursa bunun kollektif em
lliyete yol açması güç 
01ıııaz. Bununla beraber ln
!?iltere gibi Fransa da 
silahlanıyor. Fakat biç bir har
be teşebbüs etmemek azmin
dedir. Umumi bir tesviyeyi 
~m!;Co kılacak müzakerelere 

' 

. 
dayanmağa muvaffak olsun. 

Paris 16 ( Ö.R ) - Fransız 
milli müdafaa istikrazıoın beş 

buçuk milyarlık ikinci kısmı 

bugün çıkarılmıştır. ilk kısım 

gibi bunun da bir gün içinde, 
akşama kadar tamamile doldu· 

rulmuş olacağı tahmin ediliyor. 
Istikraza ecnebi sermayesinin 

iştiraki sanıldığı kadar mühim 

değildir . iştirak eden bilhassa 
Fransız sermayesidir. 

"lotrao•İ geaot,, gazetesi 
d iy orki: ı\vrupa silahlanıyor. 

Sermayed<. rlar ilk maddeleri 
satın ala ra _, teslihat iş ine hız 

veriyorlar. Diğer bazı memle
ketlerde - ı:qesela Fransada -
istikrazlar yapılıyor. lngilterede 
4 senede silahlar için 150 mil
yar frank sarf edilecektir. Bu 

Frnnsız !ıttvacılan gün bütün sermayeler silah-
bütün mevcudiyetiyle taraftar- ğilterenin müşterek gayreti bu lanma ~inde seferber edilmiş-
dır. Bu tezatlı vaziyetin sebep- vaziyeti değiştirsin ve kollektif tir. Yarın göğüslerin seferber 
!erini araştıracak değilim. Te- emniyetin esası olan emniyet edilmesine lüzum kalmaması 
menni ederim ki Fransa ve in- hissi nihayet sağlam temellere içini ..... ueryo· .. raayoaa .... S<iYtiiyö·r ...... 
''Bu yarışın sonu harptır. Silahsız
lanma gayretinden :vazgeçilemez.,, 

Fransızlar bir defa daha devlete: "işte paramız,, dediler. 
Paris, 16 (Ö.R) 

1
- Fransız . . ruluyor. Harp mümkün görüo-

istikrazı lehinde radyoda söy- : ~,:;'~ #r' . , . .... mektedir. Onun tehditleri hiç 
!ediği nutukta meb'ıısan reisi • ııı. l' · bir zaman daba ziyade şiddet-
B. Herriot şunları söylemiştir: · '··':< · le tezahür etmemiştir. Tehlikeyi 

Bir defa daha müdafaa ve tahdit için dini ve felsefi naza-
taarruz vasıtaları mücadele riyeler beynelmilel hukuk, her 
halinde görüuüyor. Bu, gizlen- şey bugfuı filen ilga edilmiş 
mesi vahim olacak en acıklı bulunuyo7. 
ve esaslı meseledir. Bu yola Artık n :ı harp ilanı var, ne 
giren milletler aksi istikamette bitaraflık. Açık ve nıüstah-
fırlatılmış makineler halindedir. kem şebi'.- farkı, muharip ve 
Açık görüşlü olanlar tabii ola- sivil farkı da yok. Bir doğum 
rak bir kazanan korkarlar. Bu evinde dünyaya henüz ayak 
yarışın sonu harptır. Bunun basan yavrular siperlerdeki 
için silahsızlanma gayretinden muharipler kadar tehlükeye 
vaz geçemeyiz. maruzdur. Hiçbir nizam ve ka-

Bu yolda düştüğümüz gürül- nun kalmamıştır. Fennin bütün 
tülü muvaffakıyetsizlikler kat'i kudreti tahrip hizmetine veril· 
bir muvaffakıyetsizlik sayıla- miştir. Maddi kuvvetler, manevi 
maz. Bizim rolümüz adalet ve kıymetleri ezmiştir. Böylece 
mantığa daima sadık kalmak- insanlık ekonomik buhrandan 
tır. Bununla beraber teklifleri- L daha vahim bir ahlaki buhran 
mizin herkes tarafından kabu- Hetpo geçirmektedir. Şu halde ser-
lüoü beklerken hareketsizlik edemez. Bunun içindir ki is- best kalmak istiyeo milletler 
içinde uyumamızı kimse kabul tikrazla mil! i vicdana baş vu- için çare nedir? 

hm! tanıdığımz kimlerse söy
leyin. 

feryat ve ağlamağa koyulmuş· 
lardı. ' 

Haydaroğlu, Absi ağaya 
döndü .. 

Yazan: Tefrika No: 121 

Köylüler efelere doğru ilerle
diler, Haydaroğlunun arkadaş
larını birer, birer süzdüler, orta
lıkta bir sükut ve sükunet vardı, 
kimsede ses yoktu. 

- Anlaşıldı! Dedi. Demin 
ne söylediğimi, nasıl bunları 

ayırdığımı gördün, bunlar, Ka
tırcıoğluoun öldürdüğü Kütah
ya mutasarrıfı Küçük Ahmet 
paşanın adamlarıdır, Bana sı
ğınmışlardı. 

Haydaroğluoun bu birkaç 
efesi ayrılıp kendi arkadaşla
tının sofrası arasına sıkışarak, 
0~taya gelen koca bir lenger 
~ılava kaşık atarlarken, Hay- 1 
b~roğlu önde, Ağa -yanda ve 
kır sürü köylü arkalarında çı-
agelmişlerdi. 

eı·~aydar oğlu ilerleyip, iki 
1 ııı kalçasına atarak haykırdı: 

!( - Heyyy! Kızanlar, dedi. 
alkıo sofradan! 

, Efenin bu narası hepsini aya
lı'a kaldırmışdı, kimi lokmasını 
Y~tuyor, kimisi elindeki kaşığı 
~lı'zıda boşaltıyor, kimisi de 
ayretle Haydar o,~fona bakı

~0~du. Haydar oğlu tekrar 
agırdı: 

- Eski efelerimle, bize son
radan karışanlar ayrılsın, hepi-~ 
niz ayrı bir bölük olun! Çabuki 

Bir .karışma, bir mırıltı, bir 
gürültü oldu. beş on daki
kika içinde, bu karışıklığı 

seyreden Haydaroğlunun ve 
ağanın karşısında efeler ve 
paşanın adamları ayrilip geniş 
avlunun birer tarafına saf saf 
dizildiler. 

Haydaroğlu, bu intizamı gö
rünce, ileri yürüdü, efelerini 
baştan ahare gözden geçirdi. 

- iyi 1 
Diye döndü ve Absi ağaya 

bakmadan, köylülere söylene
rek: 

- Ağalar dedi geçin baka-

Köylüler her efenin yüzüne 
bakıp: 

- Bu değili 
- Bu da değili 
- Bu da değili 
Diye geçiyorlardı. Fakat kü

çük Ahmet paşanın, ayrılmış 
adamlarına sıra gelince, köylü
nün içinden birisi, dayaoamı
yarak içlerinden birine bir to· 
kat atıp: 

- işte bul işte bul Benim 
malımı, mülkümü alan, diye 
haykırdı, arkasından bir kahırlı 
hüngürtü belirdi. 

- işte bul benim hem ma
lımı, hem kızımın namusunu 
alan, ırzımıza geçen .. 

. . . . . . . 
Köylüler bunların arasına 

daldıkları bir an içinde, hiddet, 

Birden bire bağırdı: 
- Ağalar, bırakın efeleri, 

yanıma gelini Dedi. 
Absi ağaya dönüp, gözleri 

yerinden fırlamış haliyle; 
- Bana bir hançer veri 
Dedi, köylüler geri döoer

ler ken, Absi ağa muhatap olı 
duğu sözün sahibi efenin göz
lerinden ne demek istediğini 
anlamış, belindeki hançeri 
uzatmıştı. Haydaroğlu, ağanın 

elinden hançeri kaptığı gibi 
bir iki adım gerileyip: 

- Al senin hakkın budur 1 
Diye, kendisinP. sığınan ça

pulcuların önündeki birisine 

Avam Kamarasında · münakaşalar 

Hava harbı me.deni
yet için bir tehlükedir 
Londra 16 (A.A)- Evvelki 

gece Avam kamarasında hava 
bütçesi hakkında yapılan mü
zakereler amele fırkasının 119 
reye karşı reddi ve hükümet 
tarafından tevdi olunan takri
rin 94 reye karşı 210 rey ile 
kabulü suretiyle hitama ermış
tir. 

Amele fırkasına mensup me
buslardan B. Montaigu hükü
metin harici siyasetiai ve bil· 
hassa bu siyasetin müstemle
kat.a müteallik olan kısımlarını 
şiddetle takbih etmek suretiyle 
tenkitlerine başlamış ve şöyle 
demiştir: 

Almanya müstemlekelerine 
tekrar sahip olmak arzusunda 
bulunuyorsa muslihane hulul 
tabiyesini kabul edecektir. Al
manya bu suretle logiltereyi 
bir emrivaki karşısında bulun
duracaktır. 

Liberallerden Sir Hugh Seely 
ise ha va kuvvetlerinin arttırıl
ması siyasetini tasvip etmiş 
fakat bombardıman tayyarele
rinin tesir dairelerinin mahdut 
olmasından ve logiliz tayyare 
meydanlarının sise karşı mü
cadele için kafi derecede mü• 
cehhez buluomamasından dola
yı endişe izhar etmiştir. 

Bu zat sabit tarassut balon
larından bahsederek Fransada 
bu nevi balonların sekiz bin 
metreye kadar çıkmakta olduk
larını halbuki lngilterede bu 
balonların ancak üç bin met
reye kadar çıkabildiklerini kay-

delmiştir. 

Muhafazakarlardan Vel'es 
imparatorluk konferansının l\v
rupa ile Amerika ,.rasında ka
bili sevk bafoolarla seferber 
yapılması me!lelesioi uoutmıya
cağı ümidinde bulunduğunu 
söylemiştir. 

Amele partisinden Matber 
buııuo üzerine şöyle hir karar 
sureti tevdi etmiştir: 

Hava harbının gizli tehdidi
nin medeniyet için arzetmekte 
olduğu tehlüke dolayısile Avam 
kamara~• askeri kara ve deniz 
tayyarelerin 'o ilgası ve sivil 
tayyarelerin beynelmilel bir 
kontrola tabi tutulması için he
men devamlı mesai sarfına gi
rişilmesini talep eder. 

Sir Phlipp Sasson buna ce-
4ap vererek.lngiltere hüküme
tinio bir silahları bırakma kon
feransının toplanmağa davet 
edilmesini teklif etmiŞ ilk dev· 
let olduğunu söylemlşdir . • 

Sivil tayyareciliğin beynel
milel bir hale getirilmesinin 
arzetmekte oldugu müşkilatı 
gösteren hava işleri nazırı bil
hassa Büyük Britanya impara
torluğunun büyük münakalat 
yollarının lngiltere tarafından 
kontrol edilmesine nihayet 
vermiş olacağını ve bunun 
Fransa ile Italyaoın müEteınle
keleri ile aralarındaki yollarda 
tatbik edileceğini beyan et
miştir . 

Yukarıda söylendiği gibi 
Mother takriri reddedilmiştir. • 

lngiliz hava bütçesi 

36 milyon sterlin bir faz
lalıkla 82 niilyon oldu 

Loodra 16 (A.A)- B. Saş- ı 110 bin kişi almayı tasavvur 
son avam kamarasına hava ettik. Projelerimiz tamamen 
bütçesini verirken bütçenin bu tahakkuk etmiştir. 1200 za-

36 b bitle pilot derslerine devam 
seneye nazaran milyon ir etmek üzere 235 kişi alınma-
fazlalıkla 82 milyon 500 bin sını derpiş ed~o proğramımız 
Ingiliz lirasına yükseldiği ve i•e fazlasile tahakkuk etmiştir. 
havacılık için zabit ve müret- Önümüzdeki sene içinde 1175 
tebat kaydı neticesinden mem- pilot yetiştirmek niyetindeyiz. 
nun olduğunu bildirerek de- B. Saşsoo tayyarelere konul· 
miştir ki: mak için iki yeni top tipinin 

1936 da hava servisi için kabul edildi~ini bildirmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Barışçı milletler birliğinin göstermeğe yeter. Fakat milli 
kuvvet ve kudret kesbetmesini müdafaa için yapılan birlik da-
beklerken kollektif cinayete ha çok devam edemez mi? 
karşı hazırlıklı durmak son se- Devlet reisi yüksek otoritesiyle 
nelerde en geniş silahsı~.la?ma milleti birlikte devama davet 
misali olan lngiltere bile ışte, etm'ışt'ır B d t · le . 

1 
k • u ave yerme ge -

~~der. v_e taliioe bakım ka m~. cektir, 
ıçın, sılahlaoma yolunda en bu- 1 ı·k 1 1 · · ·k 

"k b' f' .. k b I s ı raz yo uya mazı ıstı -yu ır ınaos gayretını a u b k d ' . 
etti. Isviçre bitaraflığını koru- ale . r~ 1 açar. ~~mleketın 
mak için ayni yoldadır. Fran· kuvvetını korumak ıçıo, terak-
sızlar da bir defa daha dev- kiyi temin etmek için bir tek 
Jete : "işte paramız!,, dediler. yol vardır: Çalışmak. istihsal 
Bu da Fransada vatan hissinin kaynakları istihlakio ihtiyaçları 
ne kadar kuvvetli olduğunu seviyesine çıkarılmalıdır. 

hrlattı, hançer havada vızla- nesini.. diye ortalığa hakim olu-
layıp herifin tam kalbine sap- yordu. 
landı. O: 

- Ahbhhl 
Diye yere yıkılırken Haydar 

oğlu tekrar bağırdı: 
- Kızanlar! Dedi. Bizden 

tarafa geçini Ağa bir hançer 
daha veri Köylüler şu dizilen
lerin üstüne ateş! 

Sağ kalmasın birisi de, can
ları cehenneme!. .. . . . . . 

. . 
Fakat, bu hiiin çapulcular 

boş durmayıp, silahlarını, han
çerlerini çekerek, köylülerin, 
hatta efelerin silah çatırtıları 
arasında Üzerlerine atıldılar. 

Meydan mahşere döndü. Pati 
Çat 1 lar, ahh 1 Of l lar ve bin 
bir çeşit gürültüler içinde in

sanlar birbirlerine silah silaha, 
kucak, kucağa saldırdılar. 

Haydaroğlunun naraları sık 

sık: 

- Vurun! bırakmayın bir ta-

. . . 
Bu kavga ancak yarım saat 

siirdü. Galip taraf Haydaroğ

luoun efeleri ile köylülerdi. 
Haydaroğluoa sığınan çapulcu
ların hepsi de öteki dünyayı 

boylamışlardı. Lakin köylüler· 
den ve efelerdeo beş on kişi 

de avluda kurulup, bozulan sof· 
ralafın etrafında ve üstünde 
şarıl şarıl kan akıtarak on

lar da ahreti boylamışlardı. 

Avlu;, ~~z!erce cesetle dol· 
muştu .. 

) . . . . . 
. . . . . . 
- Kusurumu 

inanamamıştım. 

rahat .. 

bağışla 1 Sana 
Şimdi gönlüm 

Diyen Absi ağanın omuz· 

l 
larına elini atan Haydaroğlu: 

- Lakin, senin gönlün rahat 

1 
olacak diye kaç cana kıydık! 

dedi. 
- Devam edecek-

• 

• 
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Atatürkü dinlerken 

GERiLLA 
Hakkında iki hatıra 

........................................................................................ 
• 
: TUrl( Tarih Kurumu Belletenlnln birinci sayısı 
~ çıkmışflr. Bu sayıda TUrk Tarih Kurumu Asbaş
~ kanı Bn. Afetin Gerilla hakkında iki natıra baş
e hkh bir yazısını aynen ahyoruz : 
~..................... . .................••..............................•...........• 

- Baştaıa/ı I ir.cı Sav/ada -
Genç zabite böyle hitab ve 

iğtab eden yaln1z bu arkadaşı 
d~ğildi; onun bu h:tli gitgide 
bir çok arkadaşlarmm da dik
katini celbetmiş, bütün arka
daşları ondan bunu sormuş

Jarc!ı. Bu hücum o dereceyi 
bulmuştu ki artık o, bunlara 
cevap vermek, bu müttefikin 
ordusunu teskin etmek mecbu
riyetinde kalmıştı. Cevap şu 

ıdi: 
- Arkadaşlar, yatağa gir

dikten sonra ben sizler gibi 
sakin uyuyamıyorum; sabah
lara kadar gözüm açıkhr; ni
hayet tam dalacağım zamanı: 

"Kalk,, borusu çalmıyor, onu da 
bittahi işitemiyorum, sağ elim
de bir sopa tutan bir adamın 
karyolamı sarsmasiyle uyamr 
gibi oluyoru::::, uyandmhyorum. 
O ıaman keyfim yerinde de
ğiJdir, kafam ve vücudum yor
gundur. Dershanede buluştu
ğumuz arkadaşlar benden daha 
çok zinde, benden daha çok 
tendjrler. 

§ Asker üniformalı bir hoca 
dersaneye giriyor, ders başlı
yor, bu hoca şöyle diyor : 

- Efendiler, harp, muha
rebe, artık bunlar sizce malum 
şeylerdir, Fakat Gerilla nedir? 
Biliyor musunuz ? işte en müş· 
kili budur. Gerilla kolay bir 
askeri hareket değildir. Geril
layı bastırmak ta, onu yapmak 
kndar güç bir harekettir. 

Bu hoca, tabiye mualli-
mi Trabzonlu bay Nuri, Türk 
ordusuna erkanıharp yetiştiren 
akademide senelerdenberi ho
calık eden bu Bay Nuri cen
tilmen, cesur bir taktisiyen, bir 
stratej olarak tanınmışh. Her
kes gibi, o genç zabit te, bu 
bocaya hürmetle kusur etmi
yordu. Tabiye hocasının Ge
rilla hakkandaki sözleri onun 
kafasında yerleşmişti: Bunu 
öğrenmek istiyordu. Birgün 
hocasmdan rica ediyor: Bu 
verdiğiniz dersi Türkiyenin 
muayyen bir noktasmda 
olmuş gibi izah eder ve bu 
dediğiniz tedbirlerin orada 
nas1I tatbik olunacağını liitfen 
anlatır mısınız? 

Bu rica o kadar neıaketle, 

ve hocanın tabiatine o kadar 
uygun bir hassasiaetle yapıl

mıştı ki, B. Nuri, ertesi derste 
sınıfa gelince, elli küsur tale-

• 

beden mürekkep olan mevcuda 
şu meseleyi veriyor: 

- Efendiler, Osmanlı impa
ratorluğunun devlet merkezi 
htanbuldur. Hükümet Istan-
buldadır. Meçhul sebeplerden 
dolayı Boğaziçinin şark sa
hilinden lzmit ve onun şi
malinde Karadenize çekilen 
takribi bir hat dahilinde bulu
nan mmtakadaki Türkler, pa
yitahta isyan etmisler ve Ce
rillaya başlamışlardır. 

1 - Bu küçük mantaka hal
kı bu isyana niçin yapabilir, 
naınl yapabilir, nasıl idame ede
bilir? 2 - Osmanlı imparator
luğu devleti. bütün hükümet ve 
ordusu ile bu isyana nasıl bas
tırabilir? Vazife: 1 ve 2 numa-
ralarda gösterilen vaziyetin 
halli. 
Hocanın yüzü gülüyordu; 

çünkü talebesine ekstra bir 
taktik meselesi vermişti. Hal-
buki bütün talebenin yüzü ça
tıktı; bu çetin ve nazik vazi-
feyi nasıl halledeceklerini dü
şünüyorlardı. 

Onlarm içinde yalmz bir ki
şi, sabahları kalk borusu ile 
bir türlü· uyanamayan zabit, 
işte o, aradığına kavuşmuş bit 
aşık gibi, çok memnun görü
nüyordu; çünkü o zaten kendi-
sinin tahriki üzerine tabiye 
hocası tarafından ortaya atılan 
meseleyi halletmek için uğraşmış 
bulunuyordu. 

Hoca gittikten sonra sınafta 
bir münakaşa başlıyor: Sanki 
buna ne lüzum vardır? Durup 
dururken bu işi niçin kurcala
mıştı? Bu sitemler hep o genç 
zabite karşı yapılıyordu .. 

Varşovada 
Leylllerle yahudl talebe 
arasında vuruşmalar oldu 

Varşova, 16 (A.A) - Pat 
Ajansı bildiriyor: 
Varşova üniversitesinde ve 

Politeknik mektebinde leyli 
talebe ile yahudi talebe ara· 
sın da kavga çıkmış bir kaç 
yahudi talebe yaralanmıştır. 
Rektörler dersleri tatil etmiş· 
!erdir. 

Kont Ciano 
ziyafet verdi 

Roma, 16 (Ö.R) - Kont 
Ciano Avusturya şansölyesinin 
ve halk cephesinin umumi 
sekreterini kabul etmiş ve 
şerefine bir ziyafet vermiştir. 
Zivaret şansölye Schusschni
gin Roma seyahatine bir ha· 
zırhktır. 

HiSSI, ASKI 
ROMAN 

-35-

Vaklt gecenin ikisi.. Yağmur bir az daha 
kuvvetle dUşUyor. Ve ben, uykusuzluktan 

kızaran gözlerimle sabahı Uzllyorum 

Gülüyor, yanına biraz daha 
sokuluyorum: 
. - imkan var mı buna Se

niha, diyorum., Senin bir erke-
ğin var.. Kocan var senin .. 
Vızır vızır aratıyor . eni . 

- Onu düşünmüyorum bile .• 
Derhal mahkemeye baş vurur, 
ayrılma karan çıkartırım. 

- Bu, başkalarmm hakkma 
tecavüz olur. Bunu yapamam 
ben. 

- O beni anhyamadı Ümit .. 
Amma hiç anlıyamadı. Mektep, 
insana fa7.la bir şey öğretmi
yor. Bilme ahlakı insanın yapı-

lışmda bulunmalı. Onun Lir 
Üniversite mezunu oluşuna al· 
dandtm. Bu müesseseler insa
mn önüne bir alay kitap bıra
kıyorlar. Şüphesiz okuması 
için .. O da okudu .. Fakat an
lıyamadJ, H-.yatı anlatan o kıy
metlerin içinden bir kısmmı 

kendi nefsi için, şahsiyeti için 
kullanamadı. 

Hüsameddin Nihad, Muhak
kak ki kitapların kelimelerini 
biliyor. Kanunlara biliyor. Ve ... 
vatandaşları, ezberlediği kanun 
maddelerine göre suçlandırı
yor ve temize çıkarıyor. 

T'l:NI ABIR 
c_ :sa = 4'> PQOZ o 

ı Yeni spor kulüpleri kur~lurken 

Fut bol ajanlığının bu h~'ftaki güzelı 
jestini ~ötüliyecek dedikodu yapılı yor 
Bunlara yer vermemek ----.... ----.... --~---------------1 azım dır. Yeni kulüplerin 

idare makineleri de yakında kurulacaktır 
Spor işlerini cidden takdir 

edilecek bir vukufJa kavrayan 
sayın valimizin parti preztijin
dea istifade ederek aldığı 
"Kulüp birleştirme kararı,, ilk 
mevyalarmı bu haftaki maç
larla önümüze sermis bulunu
yor. Pazar günü stadyuma 
gelen spor meraklılarınan gös
terdikleri temiz alakadan anlı
yoruz ki, vücut bulan yeni spor 
kombinezonları muhitte benim· 
senm;ştir. Meydana gelen taze 
kuvvetler, lzmir futbol çerçe
vesi içinden Türkiye spor 
ahengine istifadelenecek bir 
renk katmış bulunuyor. 

Sporun, evvelce olduğu gibi 
kulüp idarecilerini tatmin eden 
ve bu idareci zevata mevki te
min eden bir teşekkül olmak
tan çoktan çıktığını anlamıyan
lar varsa. yeni spor bünyemiz 
önünde ceketlerini ark~anna 

alarak kulüp kapılarından git
menin zamanı geldiğini kendi
liklerinden kavramak mevkiin
dedirler. Böyle konuşurken 
şunu söylemek istiyoruz. 

Yeni teşkil edilen kulüplerin 
futbol sahalarındaki bünyeleri 
belli olmuştur. Anc~k kulüp 
kadrosu içindeki hakiki varbk
ları henüz teşkil edilmiş, vü-

cut bulmuş değildir. Vilayet 
hukuk işleri direktörlüğünce 
tescil muameleleri ikmal edil· 
dikten sonra noksanlar tamam
lanma, olacaktır. 

Kulüplerin yeni bünyelerini 
kurarken çok dikkath hareket 
edilmesi icap ettiğine inanan· 
Jardanız. Yeni spor kulüpler.i
nin içinde hortlayışlara yer ver· 
memek için işi esasından tuta
rak ahenk tesisi çarelerine baş 
vurulmalıdır. Kulüp idarecili
ğinin bir ihtısas işi olduğunu 

bu işlerle uğraşmak istiyenle
rin hüsnü · niyetlerinden şüphe 
etmemekle beraber yeni kulüp
lerin spor bünyeJerini tatmin 
edecek şekilde hareket edil
mesi icap ettiğini hatırlatmak 

isteriz. Kendi vazifelerinde mu
vaffakıyet göstermiş kıymetli 
meslek adamlarmın yeni kulüp
lerin başında ve idare makine
si içinde oynıyacaklan rolden 
daha kıymetli olacağına inanı• 
yoruz. Yeni birleşen kulüplerin 
sayan azalarını kayn•ştırmak 
vazifesi de bu zevata düşüyor. 

Sonra, daha mühim bir nok
taya da işaret etmek lüzumu
nu hissediyoruz. Bu hafta si
tadyumda, yeni kulüplerin ilk 

insanı anlaD'ak için üniver· 
siteye gitmeye hacet var mı? 
Bana kalırsa insanı anlamak, 
hayata bilmektir. Hayatı biliş 
bir uyamş ve büyüğe, mübhe· 
miyete ve uluhiyete doğru yük
seliştir. Göethe ve lbnisina 
üniversiteden çıkmadılar. Fa
kat insana, insanın oluşunu ve 
yükselişini tedris ettiler. 

- Seniha, konuşmıyalıberi 
sen epeyce değiştin kızım .. 

- Değişaıe bile istihaledir. 
insana ademi anlatıyor. Mu
ayyen, kadrosu belli bir fikre 
saplanıp kalmak niye .. Bununla 
beraber Hüsamettin Nihat 
bana birçok şeyler öğretti. Hiç 

t değilse senin derinliğini ve 
hüviyetinin içini gösterdi. Ken· 
sine borçluyum bu yüzden •• 

•• • 
Ne müthiş gece ... 

GECE 

Beynim ateşler içinde yanı• 

yor ve rüzgar pencereyi de
lercesine odayı ve göğsümü 
dolduruyor. Hafif hafif çieeli-

l 

Dojanspor takımı 

karşılaşmaları münasebetile, Janması lizımgelen bir hare• 
futbol ajanı B. Adnan çok gü- keti dedikodularla kötülemek 
zeJ bir jest yaparak kulüp iyi bir şey sayılamaz. 
kadrolarını ajanlık :vasıtasile • Bize kalırsa yeni spor kulüp-
sahaya davet etmiş ve oyun- )erinin bünyeleri henüz tama-
lann idaresini ajanlık kanalile men belirmeden böyle naz\k 
temin etmiştir. Kulüpler ara- mevzular üzerinde konuşmak 
sandaki temiz ahengi belirten bile doğru olamaz. Parti büyük 
bu hareketi kötülemek isti- bir hilsnü niyetle bu işe el koy-
yenler olmuştur. muştur. Kulüplerin yeni kad-

Guya ajanlık, bütün kulüp- roları içinde değerli idare 
ler üzerinde bir diktatora te- adamları vardır. Elbette ki bu 
sis ederek kulüpleri bir elden, işi başaran partimiz, kulüplerin 
alakadar kulüplerin noktai na· hayati işi olan idareleri ara-
zarlarını dinlemeden idare ede- sanda da irtibat tesisini temin 
cekmiş •• Tek seçicilik usulünü edecektir. Şimdilik vaziyetin 
hatırlatan bu manasız dediko- inkişafına intizar ederek bu 
duların yer alması, daha ilk pazar başlayacak olan milli 
taşları yükselmeye başhyan küme maçlarmda lzmire hakkı 
faydalı bir yapıyı yıkmaktan olan mevkii temin etmek şarttır. 
başka bir şey değildir. Alkış- Semih Nazım 

B. Mussolini Trablus şehrinde ···-·-·· 
Otomobille teftişler 
dün de devam etmiştir 
Paris, 16 (Ö.R) - Binga- j 

ziden bildirildiğine göre B. 

Mussolini geceyi çadırında ge
çirmiş ve sabah otomobille şe
hirden 25 kilometre ötedeki 
tayyare merkezine giderek 
orasını ziyaret ettikten sonra 
yine otomobille Trablusa doğru 
yoluna devam eylemiştir. 

Trablus, 16 (Ö.P) - Propa
ganda ve matbuat nazırı B. 
Dino Alfieri saat 15,lOda hava 

yoluyla gelmiştir. B. Mussolini 
de 21,30 da otomobille gele-
cektir. 

Roma, 16 (Ö.R) - Gazete-
ler B. Mussolininin Tabrukta 
ltalyanm Mısırla idame etmek 
istediği dostluk münasebetleri 
hakkanda yaptığı beyanatı 
memnuiyetle kaydediyor ve iki 
memleket arasaoda biç bir ih
tilaf sebebi olmadığına dair 
söylediği sözleri tasvib ediyor
lar. 

•••• 
Afyon mahsulünün köylüden satın 
alınması için tedbirler alınacak 
Istanbul 16 (Yeni Asar muhabirinden) - Afyon mahsulünün 

Ziraat bankasınca doğrudan doğruya köylüden alınması tecrü
belSJ"i iyi neticeler vermiştir. 

Unümüzdeki sene mübayaatınm da doğrudan doğruya köylü
den yapılması için mevcut teşkilat genişletilecektir. 

yen yağmurun toprağa temasile 
çıkardığı ses ne kadar engin 
ve tatlı ... 

Gecenin saat biri.. Hali göz• 
)erime uyku girmiyor. V c göz
lerim uykusuzluktan yanıyor. 

Ne yapmab . büyük Tanrı ••• 
Bu gidişe nasıl son ~ vermeli? .• 
Ne ->lacak bu vaziyet .. Seniha 
hergün biraz daha derin, biraz 
daha arzulu... Evimde geçirdi
ği üçüncü ay .. Hüsamettin Ni
hi\t herşeyi biliyor. Fakat ses 
çıkarmıyor. Senibanm evimde 
olduğunu haber almış.. Benim
le bir defa konuşmak istiyor. 
Mektubunu Senihadan sakla
dım. Görüşme günümüze daha 
on altı saat var ... 

Ka1bimde büyük bir heye
can.. Acaba ne söylüyecek di
ye... Kendilerinden uzak kaldı
ğım muhit beni nasıl karşılaya
cak ... Nasıl yürüyeceğim so
kaklarda... Ve nasıl selamla
yacağım ... 

Saat gecenin ikisi... Ruzgar 
biraz daha şiddetli... Yağmur 

biraz daha kuvvetle düıüyor. 
Ve ben uykusuzluktan kızaran 
göz!erimle sabahı özliyorum. 
Kapımda, oda kapımda bir 
ses... Sanki bir el dokunmuş 
gibi... Odam zifiri karanhk ... 
Acaba kim olabilir? Evde Se
nihadan ve benden başka 
kimse yok ki ••• 

Oda kapım, muhteriz bir elin 
temasiyle açılıyor. O, Seniha, 
çekingen hareketile içeri giri-

yor ve kapıyı örtüyor. Gözle
rimi sıkı sıkıya kapayarak ken
dimi uyur gibi gösteriyorum. 

Yürüyor ve yatağıma, yamma 
yaklaşıyor. Heyecan içinde, 
neticeye intizar ediyorum. 

Sanki bir ateş kül~esi ben
liğimi sarıyor. Yakıyor beni .• 
Göğsünden fışkıran bir ateş, 
bir yangın huzmesi bütiin vü
cudumu sarıyor. 

Dudaklarım, vücudum, bu 
müthiş ateşin tesiri altında •.• 
Onun sıcak nefeslerini, nefes• 
)erimde buluyorum: 

Japon elçisi 
ltlmatnameslnl verdi 
Ankara, 15 (A.A) - Ja~ 

yanın yeni Ankara b~ 
elçisi Ekselans To~ ~· 
Taketomi itimatnamesinı tı t 
dim etmek üzere bugün sa' 
16 da Atatürk tarafından -~: 
tat merasimle kabul buyufV' 
muştur. 

Kabul esnasmda baHciye 
vekili Dr. Tevfik Rüştü • Aral 
da hazar bulunmuştur. 

Sovyetlerde seçlrt1 
hakları . 

Moskova, 16 (A.A) - yeo• 
kanunuesasi mucibince Sovye~· 
ler Birliği Merkezi icra l(oı.nı• 
tesi Riyaseti bir emirnaı.ne 
neşrederek seçim haklarında~ 
mahrumiyet hakkındaki da'~. 
lann tetkikine nihayet verı 
mesini ve merkezi seçim kO" 
misyonunun lağvedilmesini iı• 
temiştir. 

Evlenme geclkmlyec:_. 
Londra, 16 (A.A) - Sar•1 

mahfellcrinde Vindsor dükü ile 
Mrs Simpsonun izdivaçfarıo~ 
mümkün olur olmaz yapalacti' 
söylenmektedir. Bu izdivacıll 
tehir edileceği hakkandaki 18" 

yialar tekzip edilmektedir. 

Fransada işsizler 
Paris. 16 (Ö.R) - Fraosadl 

işsizlerin sayısı yavaşça aıal• 
maktadır.Son hafta istatistikio: 
göre işsizlerin sayısı 404,624 du-
Bu mıktar bir hafta evvelioe 
nisbetle 5595 ve geçen seneo~ll 
ayni baftasana göre 79.902 kı• 
şilik bir azalış gösteriyor. 

Fransada 
Ha yat bahalılaşıyor 
Paris, 16 ( Ö.R ) - DünY• 

piyasalarmda iJk ham madde• 
lerle gida maddelerinin fiat" 
)erinde hızlı bir yükseliş göıe 
çarpmaktadır. Şubat ayınd• 
ham maddeler fiat endisi (eoı· 
sali) 188.8 iken martta 195.4 
rakamına çıkmış ve yüzde 3,5 
artmıştır. İJk maddelerin fıat 
tereffüü bütün mamulat üze" 
rinde müessir olmaktadır. in• 
gilterede mamul eşyanın top" 
tan fiati şubat ayanda yüzde 1 
ve martta yüzde 2.48 artmıı· 
tar. Hayat bahahhğı da yüzde 
2.04 artmıştır. 

KalkUtede grevler 
Londra, 15 (A.A) - l(al

küta mıntakasmda pamuk en· 
düstrjsindeki grev gittikçe ge: 
nişlemektedir. Altı bin işçı 
grev halindedir. Fabrikalarıo 

on yedisi kapanmıştır. 
Bulgarlstanda seçim 
Sofya 15 (A.A) - Bulgaı 

ajansı bildiriyor : 
Dün Filibe ve Şumnu mınta· 

kalarmda belediye seçiminiıı 
muvakkat neticelerine göre 
reylerin yüzde sekseni haleo 
meri seçim kanununu mucibiD" 
ce partiler harici gösterilell 
namzetlere verilmiş yüzde yir
mİRİ de boş çıkmıştır. 

- Ümidim .•• 
Ve kendimden geçiyorum. 

•*• 
- Sabah -

Vücudumda sanki büyük bir 

noksan var ... Yatağımdan kal" 
kıyorum. Saat on... Ses çıkar" 

madan geyinmeğe başlıyorulll• 
Hüsamettin Nihatla üç saat 

sonra görüşeceğim. Ona ne 
söyliyeceğim, nasıl görüşece" 

ğiz ve kendisine nasıl cevaP 
vereceğim. 

t 

O, acaba uyuyor mu? 
.Yüzüne nasıl bakacağım Se· 

nibanın... Ne cinayet işlediOJ 
• 1 

ben... Bunu nasal yaptım. Nası 
irademe mağlup oldum. Ne diye 
birden bire silkinerek: 

- Seniha, ne yapıyorsu~ 
sen... Git odamdan.. Sen evb 
bir kadınsan, demedim. 

Ne müthiş geceydi o ... 
Topuklarımm ucuna basa ba

sa aıağı salona iniyorum. 
-Somı Var-
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-134 -
Heınen askerlerle Gizin sü- Amirahn vücudunun muhtelif 

~:~ileri ellerinde meş'aleler ol- yerlerine "saplanıyor, her sap-
gu halde konağa saldırdılar. lanan yerden fışkıran kanlar 
Beın on kadar askerle imi- haydutları kana boyuyordu. 

~alın odasına koştu. Bu daki- Aşağıdan Giz sordu: 
. ~da başları koparılan hizmet- - Bem.. Bem .. Bitirdin mi? 
~·erin feryatları işitiliyordu. Bem eli yüzü kan içinde de-
. ~r kaç dakika içinde konağın lik deşik ettiği cesedi bir ke-
;çı çılgınca kopanlan feryat· re daha muayeneden sonra 
arla çınladı. Fakat bu o kadar ihtiyar amiralı yataktan yere 
:ıu~ sürmedi. Derhal konağa atarak pencerenin yanma sü-
erın bir sükunet avdet eyledi. rükledi. Mağrurane haykırdı : 

A Benı ve Omal'ın maiyetinden - Bitti. 
~ten yanandaki askerlerle be- Bahçeden bir a1luş tufanı 

ra er amiralin kapısı önüne koptu. Canavarm hayali se-
:eldiler. Bunların arkasında da lamlandı. 
~kuıuncu Şarl'ın muhafaza Artık katillerin sevinçten 
•ayı kumandanı Kossen yer doğan gürültülerinden başka 
~~ıştı. Kapının önünde yalın bir şey işidilmiyordu. Saçları 
ılınç bir adam bunları bekli· facianın dehşetinden dim dik 

~or~u. Bu Kolininin damadı kesilen baba ile oğul 
k ehnyi idi. Büyük bir soğuk· - Yaşasın din 
•nlalıkla sordu: - Yaşasın dinin direği .• 
- Kimi istiyorsunuz.? Avazelerini fark etliler. 
Bem cevap verdi: işte yer yüzünün meza_ristana 
- Decali istiyoruz. semadan yağmur yerine kan 

ik·T elinyi ilerlemek istedi ise de yağmasına sebep bu idi. 
l adım atamadan on kadar Yanar dağların bir müddet 

~nçer darbesiyle vücudu de· sonra sustukları gibi etrafa sü-
aut deşik oldu ve yere yuvar- kfınet hakim olunca Dük dö 
'-dandı. Kossen eğilerek mırıl· Giz'in kalınca ve sert emri 

ndı: işi dildi: 
- Öldü.. - Pekala. At. A şaği at. Her 
Telinyi ölmüş değildi. Fakat kes onu tanısın!. 

can çekişiyordu. Bem bu emri de yerine ge-
Korkunç gözlerini açarak tirdi. Ceset elim bir gürültü 

~lerine eğilen adama ıon defa ile bahçenin kaldmmlan üze· 
-.karak "cani suratlı,. dedi ve rine düştü. f ilıüne tükürdil; bayata göz· Giz, Omal. Monbansiye, Kos• 
trini kapadı. s~n ve diğer irmi kişi eğil-
i ~ossen yüzüne gelen tükrük· diler. 
k·rı silerek doğruldu; geri çe· Giz: 

aldi. - Ta kendisi. Şimdi halini 

1 
Bem omuziyle kapıya yilk- gördün mil. Ben her halde bir 

~n~i. Kapı devrildi. içeri girdi. gün gelip ail~min senin başını 
olınyi yatakta idi. ezeceğini biliyordum. Bak! baki. 

b iki mumla aydınlanan odanın Diyerek ayağını cesedin al-
i oşluğu içinde Kolinyi doğru· nına koydu. Ölünün kafasını 
•nak yastıklara dayandı. tekmelerle ezdi ve bağırdı : 
Anıiral o kadar sakin ve o - işte dinini seven katolik· 

kadar azametli idi ki caniler lezin nasıl çahştıklarını gör .• 
bir saniye tereddüt ettiler. Ya- Bir kırbaç şakırtısı gibi çın-
~~nda Piskopos Merlen bir dua layıcı bir ses işitildi : 
bıt~bı okuyordu. Bir saatten- - Alçak!. 
trı müthiş gürültüyü ve cere· Bu sesin uyandırdığı hayret 

t•tı eden faciayı işittiği halde ve sükunet içinde Pardayan 
•çrnağı aklından bile geçir- Düke doğru ilerleyip yaklaştık-

lllernişti. Eğer kaçmak istemiş tan sonra ayni sesle sözüne 
olsa idi bile bunda muvaffak devam etti : 

- Bitmetü -01nıak imkansızdı. Çünkü Kos· 
~~n her noktaya nöbetçilerini --
ılcrniş, etrafı çevirmişti. Sof yada 
Bem'in içeriye girdiğini gö

~lince amiral yanında Papasa 
al .. Unı duasının okunması zama· 
~ın~n geldiğini habrlattı.Merlen 
ı;şıyle kendisini tasdik etti. 
ıtaptan birkaç sahife daha 

~evirdi: ~ynı dakikada Anten 

Talebelerin nümayişleri 
Sofya D. N. B. Ajansı bil

diriyor: 

llnçerını Papasın boğazına 
•aptadı. 

Zavallı rahip cansız yere 
Yuvarlandı. 
.. Bem gülerek amiralin yata· 
~•na yaklaştl. Sağ elinde bir 
'" ln\zrağı, sol elinde bir han· 
Çer tutuyordu. 

l 
Amiral, rahibi öldüren An· 

tn' d c sert bir nazarla bakarak 
td\ ki: 

.. 
1
- Kılınçla öldüren kılınç'a 

0 Ür. 

Bern: 

trı·- Öyle ise sen kılınçla öl-
1Yecek11in ... 

Günlerdenberi devam eden 
ve şurada burada polisle kav· 
ga çıkmasına sebep olan tale
be tezahüratı henüz tamamen 
nihayet bulmamış ve fakat hü
kümet tarafıodao alınan şid
detli tedbirler bunların daha 
tehlikeli karışıklıklar haline gel· 
mesin.: mani olmaktadır. Per· 
şembeden evvel derslere tekrar 
başlamak mümkün olmıyacaktır. 

Bir tayyara ye ndı 
Londra, 16 (Ô.R) - Lon· 

dra • Kolonya arasında işle
mekte olan lmperial kumpan• 
yasına ait bir tayyare Belçika 
üzerinden ğeçerken tutuşarak 
dilşmüş~ür. Tayyaredeki üç 
kiti ölmüşlerdir. -

DOKTOR 

YENi ASIR 

Esnaf ve Ahali bankasından : 
isimleriyle hiıse senetlerinin cinsleri ve numaraları aşağıda 

yazıla olan hissedarlarımız hisseden mütevellit borç bakıyelerini 
ödemekten imtina ettiklerinden ellerindeki hisseler esas muka
velenamemızin on sekizinci maddesi hükmüne göre Istanbul 
kambiyo borsasında sathrılmış ve iptal ,,olwımuştur. Sabo afa~
lara yeni hisse senetleri verilecektir. 

Sıra 

178 
Hisse 
50 

Hisse 
201 

ismi ve adresi 
bmir: Belediye caddesinde keh
ribarcı bay Mehmet Hasip ve 

184 

186 

196 

202 

217 

218 

221 

247 

250 

251 

267 

306 

324 
326 

339 

357 

362 

363 

614 

637 

652 
671 

684 
706 

717 

718 
720 

16 

18 

19 

20 

67 

164 

172 

173 

176 

180 

377 

465 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 
50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 
50 

50 
50 

50 

50 
50 

210 

212 

223 

229 

246 

247 

250 

277 

280 

281 

296 

455 

337 
472 

353 

369 

374 

375 

1413/4250 
1647/4446 
2044/4713 
1903/4684 

814 
725 

834 
1239,1755,165 

73.V 

84.V 
85.V 

... 

mahdumları 
lzmir: Keçeciler Sadullah ef. so
kak No. 47 bay Moiz Antabi 
lzmir: Borsada simsar bay Ha- · 
san Fahmi 
lzmir: Balçılar No. 168 fırıncı 
bay Ali Vehbi 
lzmir: Osmaniye caddesi No. 51 
manifatura mağazasında katip 
Babaeskili H. Arif Z. Ahmed 
Kemal 
lzmir: Sipahi pazarında No. 22 
hazır elbiseci Buldaah H.Abmet 
Z. Musa Kazım 
lzmir: Birinci Kordon No. 430 
Osman Şükrü 
lzmir: Kırkağaç Bakır karye• 
sinde Veli ağa Z.Emin ağa na• 
mına Bakırla bay Hilmi 
lzmir: Odunpazar No. 24 hazır 
elbiseci bay Moreno 
lzmir: Peştemalcılar başında bay 
Kohen ve Taranto 
lzmir: Büyük Bidayet ban No. 
3 Kodik Z. bay Fehmi 
lzmir : Kantarcılar çarşısında 
bezzaz Mehmet Şevki 
lzmir:Karşıyaka Kemalpaşa cad
desi No.13 yoğurtçu bay Ömer 
Izmir : Ahmet Fahri ve şiirekası 
lzmir : Osmaniye caddesinde 
manifaturacı ıey Z. bay Mustafa 
Etem 
bmir: Karantina Selçuk sokak 
No.24 Salihlili bacı Riza Z. Hü
seyin Hüsnü 
lzmir: Kestane pazannda San
dıkçılarda No. 9-7 Yunus KAmiJ 
lzmir: Balcılarda No. 194 - 196 
tuhafiyeci Sadullah Nazif 
lzmir balcılarda haci Kadir Z. 
bay Mehmet Sabri ve ishak Z. 
Musa Kazım 
Kemalpaşa: Ticaret odası reisi 
bay Hasan 
Kema!paşa : Mestancı kariyeli 
bay hafız Kadir 
Urla: Denizlili bay Hasan 
Burnava: Hayat müskirat fab
rikası bay Behçet 
Bergama: Tüccar bay Bekir 
Karaburun: Kösedere karyesin
den koca lbrahim oğlu B.Hasan 
Değirmendere : Belediye reisi 
bay Muharrem 
Torbalı : Halil oğlu 8. Mustafa 
T orbalı:Kesre karyeli Hacı Mus .. 
ta fa 

5 95.96,3002/3004 İzmir : Kestelli caddesinde yor
gancı Zekeriya 

9 97 /103,6025/6026 İzmir: Eski mahkeme önünde 
bay Ali Riza oğ. Sami 

9 104/110,6027,6028 İzmir: Eski mahkeme önünde 
bay Ali Riza oğ. Orhan 

9 1111117,6029,6030 lzmir: Eski mahkeme önünde 

10 24 

5 546/549,3013 

s 561/565 

5 566/570 

5 576/580 

2 587,588 

10 99 

bay Ali Riza kızı bayan Fatma 
İzmir: Kestelli caddesinde No. 
47 berber bay Yasin 
İzmir: Evkaf hanmda kunduracı 
bay İbrahim Yaşar 
İzmir: Şekercilerde No. 67 yor· 
gancı H. Mehmet 
İımir: Şekerciler No. 48 yor· 
gancı bay Ahmet 
İzmir: Y olbedesteninde kul\du
racı bay Efraim Seliniko 
lzmir : Osmaniye caddesinde 
manifaturacı Birgili Z. biraderler 
lzmir: Yemiş çarşısında No. '42 
tüccar Menemenli H. Hüseyin 

10 1102/1104,3044/3047 :zmir: ikinci dar sokak bakkal 
Mehmet oğlu bay Ömer Fevzi tv1 Dedikten sonra hançeri attı. 

1
• 'trağı kaldırdı. Ukin amira-

111tı sakin, heybetli duruşu kar· 
v•sınd b' dd l<o . 3 _ ıraz tere üt edince 

lıtıyı bağırdı: 
&<,; Vuur Cellat.. Hayatımı 

anmaktan mı korkuyorsun? 

HA-NDAN 
545 

553 

10 112 lzmir: Balcılarda tuhafiyeci Nu. 
180 bay M. Zühtü. 

S 1360/1.363,3063,3064 lzmir: Keçeciler Nu. 152/153 
berber bay M. lbribim. 
lzmir: Bakır bedesteninde ko
misyoncu Abidin z. bay Ragıp. 

Be •· ı ru ın etrafını saran haydut-
llt hep birden bağırdılar: 
B Haydi .. Haydi. 

d .._cnı mızrağı sapladı. ilk 
•roc ibt· · ı dtJd· ıyar amıra in boğazını 

'· Müthit bir kan bo-
kalkı ini or 

K. SARACOGLU 
Doğum ve kadın hastalıkları 

Mütahassısı 

Muayenehane: ikinci •Bey· 
ler sokağı 65. T eL 3956 

Evi: Köprü \"apur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

603 

604 

994 

1071 

5 

5 

1294/1298 

150111504,3071 lzmir: Ahenk matbaası idare me
muru bay M. Emin. 

10 1665/1668,9533/9538 lzmir: ihracat gümrüğünde Ke· 
mahlı bay Süleyman ve Mustafa. 

10 147 lzmir: Yeni Asır matbaası posta 
müveızii bay Zühtt1. 

Sanııe 7 
- .. 

•ı ________ _ 
[BORSAi 

idim Oldum 

KJNAKOL Eski ~e 
yenı 

sıtmalılara, iştihasızlara, za· 
yıflara, kuvvetsizlere iştiha, 
kuvvet, neş'e verir . 

Hazım hapları : 
inkıbaz hayatın düşmesidir. 
Liynet ve amel için nebati 
ilaçlarla yapılan bu hapları 
siz de kullanınız. 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fi at 

68 inhisar ida. 10 25 10 50 
51 Ş Riza Ha. 13 25 20 
25 J Kohen 11 75 11 75 
13 L Galcmidi 12 625 12 62S 

8 S Berhsoy 13 25 13 25 
165 ;'fıeieun 

418914 E ki yeku:ı 
417079 Uwumi yekun 

Zahire 
Çu. Cinsi 

1587 Buğday 
70 Arpa 

199 Susam 
112 " 

Fi at 
5 625 7 3125 
3 625 3 625 

18 25 

66 ki. Pamuk 42 
16 75 
45 50 

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

ANKARA PALAS 
................ , .•. , ..•.•........... 
•••••••••••••••••• ..11111111111111 

.. Şe~rin. ticaret ve iş mevkileri arasında ye~
1

i yapılan bu otel 
Turkıyenın en konforlu otellerinden biridir. 

Kaloriferle teshin edilmiş. dahili ve harici telefonu sıcak ve 
soğuk suyu, banyosu olan her fiatte odalan ve hususi daireleri 
vardır. Telefon numarası: 3438 

~~------··! ....................... 6.-~6~( .... );_;h.-3 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ö~e~e~beri e~~~il?1ez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb

relerımız.ın geldıgını sayın ahcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAHMi KAllADAVUT 

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

IZMIR 
'~------~------~----..... ---' Sıra Hisse Hisse isim ve adresi 
1202 10 1572 lzmir: Kavaf ve lastikçi bay Ali 

1223 

1264 

1515 

3980 

3993 

4456 

4524 

4463 

4-t65 

5656 

5659 

8827 

8977 

9443 

10078 

10581 
10609 

10907 

10908 

10935 

10 

10 

5 

2 

3 

4 

10 

4 

12 

8 

10 

4 

3 

10 

50 

5 
8 

10 

10 

18 

11116,26/30 

300 

4324/3328 

4751,4752,5501 

4783/4785,5535 

3630/3633 

285 

3644/3647 

279,3648,3649 

9179/9186 

2282 

5952, 720717209 

5325/5327,7402 

1475 

1306/1310 

6648/6651 
705717064 

1024 
1025 

973,5863/5870 

Galip oğlu bay M. Emin 
lzmir: Odunpazarırda Zabitan 
pazarı Aksekili bay Mu~tafa 
Lütfü. 
lzmir: Tüccardan bay Birgili Z. 
bir ad eler. 
lzmir: Karşıyaka Soğukkoyu Nu. 
46 yemişçi zade bay M. Kemal 
Bergama: Turanlı N. Bölcük K. 
bakkal Hasan oğlu bay Hüse
yin Fehmi. 
Bergama: Turanlı bölcük K. bay 
H. Ali. 
lı_mir: Tırazlı K. Halil oğlu bay 
Mehmet onbaşı. 
lımir: Tırazlı K. Ömer oğlu bay 
Veli. 
lzmir: Tırazlı K. lbrahim oğlu 
B. Mustafa 
Izmir: Tırazlı K. lbrahim oğlu 
bay Ahmet. 
Seydiköy: Gölcllk K. Ahmet 
ağa Z. bay Siileyman. 
Seydikiiy: Bulgurca K. Halil 
oğlu bay Mehmet. 
Oeğirmendere N.: Kanmh Z. 
bay Ahaen. 
T orbah: Arslanlar K. Habip oğla 
bay lsmail. 
Kupdaııtı Nalbant Z. bay Ab· 
dullah. 1 

Turgutlu: Manifaturacı bay Hay
dar. 
Urla: Zaim Z. bay Süleyman. 
Urla: Belediye muhasibi bay 
Tayyib. 
Karaburun: Hacı oğlu bay Lltif. 
Karaburun: Hacı Ali oğlu bay 
Mehmet. 
Karaburun: Çakır Mehmet oğlu 
bay Hasan. 

795 (464) 



9a11rre a 

Ege Türk Ticaret Ano
nim Şif keti Tesis Heyeti 
umumiyesinden : 

Şirketimizin esas mukavelenamesi icra VekilJeri Heyetince 
onaylanmış ve ali tasdike de iktiran etmiş olduğundan · muame
latı müteakibe ve k'i'i?a\ioiyenin ifası için aşağıdaki ruznamede 
yazılı mevad, müıaker.e ıederek karara bağlamak üzere müessis
lerin 2 Nisan 937 tarihine müsadif Cuırı.a günü saat üçte lzmir 
Esnaf ~e Ahali Bankası Meclisi idare salonunda toplanllya gel
meleri ilin olunur. 

içtimada görüşülecek işler: 
1 - Hisselerin kaffesinin iştira ve teCliyenin teahhüt oldu

ğunun ve bun!arın rubu bedellerinin tesviye edildiğiniu 
tasdiki. 

' 2 - Esas mukavelename dairesinde meclisi idare azaslDın 
tayini. 

3 - Esas mukavelename dairesinde murakiplerin tayini. 
793 (463) 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas Depozitosu 
No. Yeri No. su Nev'i T. L. 

597 lımrr Toram Mah. Bodur Alisokak l2 Ev . M 2. 400 "Ada 408 Parsel 20,, 253.50 
lıahatı yukarıda yazılı gayrimenkulün bedeli peşin veya tak

sitle ödenmek üzere ihalesi 20-3-937 Cumartesi günü saat onda 
yapılmak kaydiyle pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. 

istekli olanların dörtyüz lira depozitoyu veznemize yatırarak 
artırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotoğraf getirmeleri ilan 
olunur. 17 18 19 I 796 (456) 

iLAN 
il daimi encümeninden : 
Açık eksiltmeye konulan iş : Bergama ilim 

. . 
ev mm hakiyei 

inşaatı 

Keşif tutarı : ( 6668 ) lira ( 55 ) kuruştur, 
Bu işe ait evrak ve şar tla r aşağıda gösterilmiştir. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni şartname. 
G - Keşif ve pilan 
istekliler : Bu şartname ve evrakları bayındırlık direktör Jn

ğünde görüp inceleyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer tarih ve gün ve saati : 29 Mart 

937 Pazartesi saat 11 de il daimi encümeninde. 
Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler : Müteahhitlik ve 

ticaret odası belgeleri. 
Muvakkat ~eminat : ( 501 ) liradll 731 ( 454 ) 

1 lan 
il daimi encümeninden: 

Açık artırmaya konulan ış : Fuarda yaptırılacak vilayet evı 
yapısı. 

Keşif tutarı . : (9958) (93) kuruş 
Bu işe ait evrak, şartnameler 
aşağıda gösterilmiştir : A - Eksiltme şartnamesi 

istekliler 

B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şart

namesi 
D - Fenni şartname 
G - Keşif ve plan 
Bu şartname ve evraklan bayın
dırlık direktörlüğünde görüp 
inceleye bilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
tarih, gün ve saatı : 29 Mart 937 Pazartesi günü saat 

11 de il daimi encümeninde. 
Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler Müteahhitlik ve ticaret odası bel

geleri. 
Muvakkat teminat : 747 lira 743 (455) 

Burhaniye asliye hukuk 
mahkemesinden: 

Burhaniyenin mahkeme ma
hallesinden sakallı Ahmet kızı 

Ct!vriye t~rafından kocası Bur
haniyenin · Yunus mahallesin
den iken ·<lö~t senedenberi te· . . 
gayyüple ~alen ikametgahı 
meçhul bulunduğu D!ahkemece 
bittabkik anlaşılan Kamil oğlu 
Bilal aleyhine zevcin~n . cebren 
fitişeni suçundan yedi buçuk 
sene hapse mabküm cbulandu-

ğunu ve kendisine d8it~ ene
dir bakmadığını ve binaenaleyh 

işbu terzil edici · hareketinden 
dolayı :birlikte 

1 
yaşamaları . im

kanı bulunmadığından bahisle 
boşanma talebini nahk istida
sm~ 10 gün içinde m.üddeialey:
hin cevap vermesi için ilanen 
tebliğin-: . roahkell}ece karar 
verilmiş - ve istidası mahkeme 
divanhanesine talik edilerek 

Yazı maltioeleri için toz tut

mıyan, ve makineleri daima te• 
nıiz tutan en , elverişli yağ 

,,UNİC,, ıı>arkah makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva

rında Küçük Kardiçalı banda 7 
numarada yazı ve hesap ma

kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENI da bulunur. 

ıı>üddeialeyhin kararı mahke
meye tevfikan. 10 gün içinde 
cevap vermesi zımnmda tebliğ 

' makamma kaim olmak üzere 
ilan olunur. 781 (457) 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fa hrikalflrı 
Şirketi ,, 

Şehitler Cadd~si ·Makara Sokak 
Posta Kutusu t2a lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikl~r, boyanır, kaster
katlanır k1rmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIA TLERIMIZI iSTEYiNiZ 

Iktısat vekaleti iç Ticaret umum 
müdürlüğünden: 

30 lkinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde Tür
kiyede iş yapmağa izinli bulunan ecnebi - şirketlerinden Singer 
dikiş makinası kumpanyasının Türkiye umumi vekili haiz olduğu 
salahiyete binaen bu kerre müracaatla şirketin lzmir acenteli
ğine şirket · namına yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün 
mahkemelerde dava eden eclilen ve üçüncü şahıs sıfatlariyle ha
:ıır bulunmak üzere lzmirde oturan Orhan Mithat Salepçi oğlunu 
tayin eylediğini bildirmiş ve lazımgelen vesaiki vermiştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere muvafık görülmüş 
olmakla ilan olunur. 783 (458) 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları-
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

. şifalı maden suyudur 

er yemek e bir iki 
Bardak içiniz 

yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
. 1 

~zmir Vilayeti Defterdarlığından : 
lzmir Hava Gazı şirketi namına 930 yılı için tarbolunan 7928 

lira 75 kuruş kazanç vergisine vaki itiraz üzerine tetkiki itiraz 
komisyonunca ittihaz olunan 16 - 9 - 935 tarih ve 935/814 sayılı 
karar ile 6465 lira 86 kuruşa tenzil edilmiştir. Şirketin tatili fa
aliyet etmiş olup Türkiyede tebellüğe selabiyettar bir vekil bu
lunmaması basebile mezkur karar ile 112 sayılı ikinci ihbarna
mesi tebliğ edilmemiştir. Tebliğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet usule tevfikan ilan olunur. 

792 ( 461) 

lzmir vilayeti Muhasebei Hususiye 
müdürlüğünden~ 

Molla Osman ve rüfekasının müterakim vergi borçlarından 
dolayı müzayedeye çıkarılan Seydiköy nahiyesinin Oğlaoanası 
köyünP- tabi Şeytan tepe civarında terzi oğlu tarlası mevkindeki 
1070 dönüm tarlaların 21 gün müddetle müzayedeye çıkanldı
ğmdan pey sürmek istiyenlerin lzmir Muhasebei Husuı;iye mü
düriyetinde tahsilat komisyon kalemine gelmeleri. 

17-21-25-30 794 (462) 

iz.mir Esnaf ve Ahali' Bankası 
idare Meclisinden: 

25 mart 937 tarihine müsadif perş~mbe günü saat 14 ve 16 
da lzmir Ticaret ve Sanayi Odası salonunda alelade ve fevkal· 
ade bir surette toplanacağı evvelce ruznamesile birlikte ilan 
edilmiş olan heyeti umumiye toplanhsında hazır bulunacak or· 
takların mezkur toplantılara iştirak edebilmeleri için m~rkez 
veya şubelerimize müracaat ederek duhuliye kartlarım almaları 
tekrar rica olunur. 17-19 · 784 [460] 

· ._ A 
Devlet Demiryollarından: 

istasyonlardan lzmir Kemerine geliP. sabipl~ri tarafında kaldı· 
j rılmıyan ve nizami müddetlerini dolduran muhtelif cins ve kıymetteki ,. .. 

.eşyalar 29 - 3 - 937 tarihinde pazartesi günü ıııaat 9 da Alsan-
cak garında 8 . inci işletme komisyonu tarafmdan açık artırma 
usulile ve peşin bedelle ~atılacaktır. Dellaliye ve Belediye ru-
sumu . ahçıya aittir. ~" • ' 

• Eşyanın cinsi ve kıymeti bakkanda malumat almak iıtiyenlerin 

t7 Mart ıes7 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberJ 
. " 

her türlü soğuka1gınlıklarına ve ağ· 
" 

rılara karşı tesiri ~şmaz bir ilaç 
. . 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen ffi markasına dikkat ediniz. 

...... 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

' 
Merkezi 

lstanbul 

SIHHAT BALIKYAGI 

iz mir 
Telefon 

3778 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 
içilir. iki defa süzülmüştür . 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

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

Tecrübeli bir fen memuru aranıyor 

Balı~~s~r Kor komutanlığından: 
Balıkesir Kolordu inşaat şubesi ·emrinde çalışmak üzere ayd• 

150 lira ücretle bir sürveyyana ihtiyaç vardır. 

Haiz olması Jazımgeleo şartlar şunlardır: 

1 - Nafıa Fen mektebinden v~ya lstanbul Sanayi mektebi 
inşaat şubesinden meıun ve laakal iki sene inşaatta veya inşaat 
dairelerinde çalışm_ış l:iulunması. 

2 - Askerlik hizmetini bitirmiş olması. 
3 - Polisçe musaddak hüsnühal şahadetnamesi, sıhhat raporaJ 

ve iyi hizmet vesikası. 
4 - Yukardaki şartları haiz taliplerin mektupla veya biııat 

ellerindeki vesaikin suretlerile beraber Balıkesirde Kolordu Ko" 
mutanhğma müracaatları ilan olunur 

11-13-15-17 705 (4~~ 

~ pili kullanan hiç 
Umum deposu : 28 - 9 Hüsnü Öı ·Alsancak garına myracaatlan.· ,.,. 

~S~); . ._ </ * . . . \:ldemiıli. 
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Vapur Acentası W. F. H. Van i>er uMITET 

1 Diş Hekimi 1 .I l .LW 
RoyALE NEERLANDAIS Zee & Co. Vapur Acentası A~~ il ~ N • Niçin daima tercih ediliyor ? 
Sıs KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE 'LINIE İR{NCİ KORDON REES u a acı . çu··nku·· 

0 uı HERCULES vapuru 15 G. m. b. H. 
k~rta doğru bekleniyor. Yü- ANGORA vapuru 30 martta B!NASI TEL. 2443 ' ' 

V
Unij tahliyeden sonra Burgas, beklenilmektedir. Rotterdam, Lllerman Lines Ltd. -......' '-' 

b:rnka ve Köstence limanlanna Hamburg ve Bremen için yük POLO vaouru 21 şubatta HORTAÇSU Evvelki gün soğuk almıştı~ , ~ 
re et edecektir kabul eder· L d H il A t Muayenehanesinı· Birinci '~ • S • ••ıı•• OD ra, U ve nvers en ge- dün yatıyordu, hıı sabah '-'~ 

ın IS CERES vapuru 18-20 American Export Lines lip yük çıkaracak ve ayni za- Beyler sokağı 36 numaraya 
A arta doğru beklenmekte olup The Export Steamship Corpo- akletmiştir.Hastalarını müs- dı· pdı· rı· ayag"' a kalktı .......... ~ 11ttıste d R d B manda Hull için yük alacaklar. ""' 
Qı r am, otter am, re- ration - Nevyork takil olarak kabul ve tedavi 
Yeenkv~ Hamburg için yükli- EXIRIA vapuru 22 martta EGYPTIAN vapnru mart ip- eder. TELEFON 2946 G R j p İ N 
S ce br beklenilmektedir. Nevyork için tidasında Liverpool ve Svan-
VENSKA ORIENT LINIEN yük kabul eder. seadan gelip yük çıkaracak ve l-

26 
[ZlOl] 

Sıs l kumpanyası Pire aktarması seyriseferler ayni zamanda Liverpool ve ~~CCLYU'J~, 
Lı SA vapuru 14 martta gelip EXCAMBION vapuru 19 1 ~ --==»Q'"ftıllııı....TQ · 1.1anıb martta Pireden Nevyorka ha- Glaskov için yük a acaktır. ~ ~ ..L, 
na u~g, Gdynia ve Skandi- reket edecektir. LESBIAN vapuru 15 martta Mübadil ve gayri mübadil '.\! 
c/Ya Jımanları için yük ala- EXOCHORDA vapuru _?6 Loudra, HuH ve Anversten ge- :-..: b J b'I b k N "-tır. ono ara ı umum an a ve 
Mıs AA martta Pireden Nevyork ve Jip yük çıkaracaktır. şirket hisse sımetleri Ergani ~ 

t SNE motörü 30 mar- Bostona h<treket edecektir. a d w b The General Steam s· ·· d b 'k" lahı· ogru ekleniyor. Yükünü EXCALIBUR vapuru 9 nisan· , ıvas ve yuz e eş ve ı ı 
li ıycden sonra Rotterdam, da Boston ve Nevyork için Navigation Ltd. faizli ve eski istikrazı dahili 
Ilı aınburg ve Skandinavya li· Pireden hareket edecektir. AD JUT ANT vapuru 25 şu- N tahvilleri ve buna mümasil • 
anlarına yükliyecektir. Seyahat müddeti : batta gelip Londra için yük ~ her nevi esham satın alır. 

SERViCE MARITIME Pire - Boston 16 gün alacakhr. ~ 
ROUMAIN kumpanyası Pire • Nevyork 18 gün NOT : Vürut tarihleri, va-

Adres : lzmir Kemeralh 
Hacı Hasan oteti N o. 60 

S •·~~-Ilı IS SUÇEA VA vapuru 25 Service Maritime Roumain purların isimleri ve navlun üc-
P·lltta doğru beklenmekte olup - Bucarest - retJerinin değişikliklerinden me· 

• CAViT 
Telefon 3903 

l ıre, Malta ve Marsilya liman- DUROSTOR vapuru 3 ni- suliyet kabul edilmez. 
ea.drına yolcu ve yük kabul sanda Köstence, Sulina, Ga-

(77) S.7 h.3 
~c~zz;-czı,=z:z:::zz;;~:ızz:;c;~o:z.zzzzı 

ecektir. latz ve Galatı aktarması Tuna ,--------------=-11:11r.:ıı•H1--~ailö do~/S PELES uapuru 9 nisana limanları ~ç~~ J'ütk .. aJacaktır. Hu•• SEYIN K A\ •YIN sr., 
~ gru bekleniyor. Pire, Malta Johnston Warren Lines rU. 
td Marsilya limanlarına hareket A VIEMORE vapuru 21 mart-

ccektir. ta beklenilmektedir. Aovers ve 
Yolcu ve yük kabul eder. Liverpul Limanlanndan mal ge-
D tire«~~ 

k aha Fazla tafsilit için ikinci Burgas, v arna, Köstence, Ga-
b~rdoııda Tahmil ve Tahliye latz ve Sulina limanları için 
s~•ıı arkasında FRA TELLi yük kabul eder. 
Ilı ERCO vapur acentalığına Den Norske Middelhavlinje 
.,..~•caat edilmesi rica olunur. Oılo 
'~lvlunlardaki ve hareket ta- SARDINIA vapuru 20 mart-
tihl ta beklenilmektedir. Ayni gün 

erindeki değişikliklerden Pire, Iskenderiye, Diyep ve 
a~cnta mesuJiyet kabul etmez. Norveç limanlara için yük ka-

elefon: 4142-4221-2663 bul eder. 
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Sağlam kefaletle herşey taksitle . verilir 

Rali, Vitler, Standart, Diyamant, N. S. U markalı bisik
letlerin, Zundap, N. S. U, Dorkop, Diyamant motosikletlerin 

' l>.etromamaks lüks lambalarımn ve Mişlen dış ve iç lastikleri
bın Ege mantakası ve umum lzmir deposu: 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaJan takımları sipariş üzerine kabul edilir. 

Beş Çiçek, Krep Jorjet 
VE 

Nergis Nuvar 
Leylak blam 
Revdor Ferit 

işte size 

S. Ferid 
eczacı başının 

5 şaheseri daha 

Tecrübe ediniz, takdir 

Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 
nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağnlarife romatiz
maya karşı bilhas
sa müessirdir. 

GRiPiN . 
ı 

tecrübe edinzi 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

Herkesin 
ettiği 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

Ra~yolin 
Dişlerinizi tertemiz 

bembeyaz ve sapsağ-

lam yapar. Ona yirminc: 
asır kimyasının ha· 
rikalarmdan biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoı, 
miluoplara karşı te
airi yüzde yüzdür. 

üzerinde ittifak 
bir hakikat 

N. SADIK DAMLAPINAR 
BALCILAR No. 156 

edeceksiniz. 
Alırken Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle ıi~orta ettirmiş sayılırlar 

TUZU 

tll h 
k•tn~r nıeyva h zudur. Jnkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 

gerdcn rrtu'~~ellit rahatsızlıldan .önler. Hazmı kolaylaıhnr. 
· ~ılız Kanzuk eczanesı Beyoglu - İstanbul 

S. Ferid 
lsim ve etiketine 

dikkat. 

M. Depo S. Ferid Şifa eczanesi 

Çi tçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dik tına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarına ve nesçlerini bozmayınız. · 

Turan fabrikalan, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
~abuğu çıkanlmıı pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulondurmaktadır. 

Hayvanlarınıza (Öküz başı) markala Turan mamulab 
küspe yedirerek onlann 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 edini~. 

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

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobafar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri: Kestane pazannda Bardakçılar sokak 
No. ıo - t2 J. P&rplnyanl 

TELEFON : 3937 

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

. -- .. . .. -

Eczacı Kemal Ataş 

Hilil Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Dam ası kolonyası 
( Erkek ) 

Maskulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be
nim çok hoşuma 

gitti. 

Acaba erkekle
rin de Dişi koku 
mu hoşlarına gidi
yor. 

Galiba?! 
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Yeni bir Lokarno paktı teklifler • • 
ıçın 

Hitler - Mussolini projesinin hedefi 
Belçikanın bitaraflığı hakkında Alman düşüncesi 

Sovyetlerin Paris 
Berlin 16 ( Ö.R ) - Siyasi 

mahfelin Almanyanm yeni bir 
Lokaroo paktı için yaptığı tek
lif terin Par is ve Londrada kar· 
şılaştığı tefsirlerle yakından 
meşgul o'uyorlar. Bilhassa şu
rasını kaydediyorlar ki · Al
manya Belçikanın bitaraflığın
dan tamamiyle memnun olduğu 
halde Londra, Paris aynı tema
yülü göstermemektedirler. Bun
dan da anlaşılıyor ki logiltere 
ve Fransa harp halinde Belçi
kayı bir hareket üssü olarak 
kullanmak istiyorlar. Bu Al
manyanın asıl vaziyetiyle bir 
tearuz teşkil etmektedir. Al
manya Belçikayı askeri hare
ket üssü yapmak fikrini mut
lak surette reddetmekte ve 
Belçıkanın bitaraflığını sulh 
için elzem saymaktadır. 

PAKTA GÖRE 
" Times " gazetesi Fransa

nın Belçika bitaraflığı mesele
sinde Milletler Cemiyeti kad
rosundan uzaklaşacak bir an
laşmıya mütemayil olmadığmı 
kaydediyor. " Morning Post ,, 
gazetesinin Paris muhabiri de 
Milletler Cemiyeti paktının 16 
ncı maddesine göre, Fransaya 
karşı bir hücum halinde Bel
çikaoın kendi topraklarından 
Fransaya geçit vermek mec
buriyetinde olduğunu Fransız 
mahfillerinin hatırlattıklarını 
bildiriyor. 

DANlMARKANIN BiT A· 
RAFLIGI 

Berlin, 16 (Ö.R) - D. N. H. 
ajansı Führerin Danimarka 
Kralına Danimarkanın bitaraf
lığı için bir teklif yaptığı hak
kında Fransız gazetelerinde 
cıkan haberin hayal mahsulfı 
olduğunu, hiç bir esasa dayan
madığını ve propaganda mak
sadiyle çıkarıldığım bildirmek· 
tedir. 
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BELÇiKA iLE 
GÖRÜŞMELER 

Paris, 16 ( Ö.R) - Belçika 
sefiriyle hariciye nazırı B. Del
bos arasında dün yapılan gö
rüşme münasebetiyle "Oeuvre,, 
gazetesinde Bn. Tabous şu 
malumatı veriyor: Alman siya
setinin şimdi ani olarak takip 
ettiği bir tek hedef vardır: 
Almanyanın son yaptığı teklife 
Belçikanın iltihakını elde et
mek. Bu Almanyanın garbi 
Avrupadaki sıyaseti için çok 
kuvvetli bir adım olur. Belçika 
sefirinin B. Delbosu ziyareti 
bu mesele ile alakadardır.Eğer 
Belçika Almanyanın pitanına 

iltihak ederse Fransa ve lngil
ite her nevi sevkulceyş anlaş· 
malarından vazgeçmesi liıım
dır. Bu vaziyette lngiliz-Fran~nz 
müşterek pilim güçlükle kar
şılaşacak ve gerek Belçikanın 
gerekse doğrudan doğruya 

Fransanın emniyetini korumak 
için bir formül bulmak haylı 
güçleşecek lir. 

Londra, 16 (A.A) - ltalya-

Paris 16 { Ö.R) - Barse
Jondan bildiriliyor: Sabah saat 
6,55 te 5 asi tayyare şimali şar
ki istikametinden gelerek li
mana ve Guadila mahallesine 
bazı bombalar atm1şlardır. Va
lensia limanında kayıtlı bir yel· 
kenli batmıştır. Fakat içinde 
kimse yoktu. Bir bomba li
manda demirli bulunan bir In
giliz harp gemisinin yanı başı· 
na düşmüştür. Şehirde bomba
lar bazı evleri tahrip etmişler-
dir. Şimdiye kadar 4 ölü ve 
13 yaralı kaydedilmiştir. 

Roma, 16 (Ö.R) - Slaman
kacian bildiriliyor: Guada Jara
ma cephesinde Milliciler kızıl
ların yeni bir siperini işgal et
mişlerdir, Buerto Blanco' d~o 
şimdi ancak 12 kilometre . me· 
safede bulunuyorlar. Madrid 
civarındaki tayyare meydanı 
ile orada bulunan tayyaraler 
bombardıman edilmişlerdir • 
Madridteki askeri binalar üze
rine isabetler olmuştur. . 

Madrid 16 (A.A)- Mildafaa 
meclisi dün öğle zamanı aşağı· 
daki tebliği neıretmittir : 

Makineleıtirilmit aai kuvvet
ler dan Guadelajua cephe41in-

elçisi Franscinın 

de yeniden birkaç kere taarruz 
etmişlerse de kıtalarımız bu 
hücumlara muannidane muka
vemet etmişler ve Briguega 
mıntakasında mukabil taarruza 
geçerek mühim bir sevkülceyş 
noktasını zapt ve 31 Italyan 
askerini esir etmişlerdir. 

Milisler de Jarama mıntaka
sında düşmanın taarruzlarını 
tardetmişlerdir. 

Londra, 16 { Ö.R ) - Dün 
akşam toplanan karışmazlık 
komitesi şu tebliği neşretmiş-

tir: Tali komite ispanya hu· 
dutlarıoı kontro! planıoın mali 
tarafı hakkında halli lizımge

len bazı noktalar üzerinde ka· 
rarlar vermiş ve beynelmilel 
kontrol bürosu hakkındaki ka
rarları kabul eylemiştir. ikinci 
içtima yarın sabah yapılacak· 
tır. Bu toplantıda bilvasıta mü· 
dabale meselelerine geçilecek
tir. Bunlar ispanyada iki taraf
tan hiçbirine mali yardım ya
pılmaması, propagandacı gön· 
derilmemeai ve şimdiki halde 
lspanyol toprağında bulunan 
gönülllilerin geri alınması me
ıeleleridir. l.panya budutlerını 

Vis amiral Olivrer ve Pirene 
huduttan kontrol şefi lsveçli 
albay Lomi Londraya gelmiıler
dir ve yeni komitenin yarin 

istifsar etti 


