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Hindi.tanda kolera çtlllt 

Loodra, 18 (Ô.R) - Hindiatan.la l 

Kolera çıkmıştır. Üç yDx elli kr§i öl
müştür. Musapların sayısı pek çoktur. 
Birçok şehirlerde çarşılar kapanmıştır. 

~ Flatı " s _, kuruştur. Cumhuriyetin Ve Cum~yet Eseri~in Bekçisi, Sab~hla~ıkar Siyasi Ga:ıetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. ==ı 
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Dış bakanımız : Bütün in anlığın saadet ve refahı 
iyetle Ih istiyQruz, dedi ... • • • 

ıçın samı 
:········ . . ..................................................................................................................................................................... . 
l Romanya hariciye · nazırının cevabı 

l ''Modern Türkiyenin hayranlık hissi aşılıyan 
1 terakkisi zamanımızın en büyük devlet 
1.. .. adamı Atatürkün ve arkadaşlarının eseridir,, . 
~ ············••·····•·········••·••·····•·•····•••···•············•············•••··•··•······•·······•···•···•·······•·•••···••···•········································ 
·Antonesko milletlerimizi birleştiren ve sulh davası önünde müşterek kılan seheplt·ri 
sayarken muahedelerle kurulu nizamın değişmesine taraftar olmadığımızı belirtti 
.. Belgrad 18 (Radyo) - Bükreşten bildirildiğine AT ATÜRK'ün Bükreş ziyaretlerinin tarihi de 

gfi~re Romanya matbuatı ve Romen siyasi maı.a- Ankarada B.Antoneskonun huzuriyle tesbit edi-
h B.Antoneskonun Ankara ziyaretine büyük lecektir. 

ehemmiyet atfediyorlar. Karadenizin giriş ve çı- Yeni Asır - Büyük ŞEFi \11ZlN Bükreş seya
~ış kapılar1na hakim olan barışçı Türkiye ile it- hatleri hakkında diğer kaynaklardan henüz ma
ıfakın Romanya için gayet kıymetli olduğu ka- lumat alınamamıştır . 

... 
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Balkanlar 
Büyük işlere 
hazırlan•yor 
f Avrupada birbirinden çok 
•tklı iki alem vardır: 
d ~ir yanda uzlaşma yollarını 
le~tııı~ kapalı gören garp mil· 
e erı yeralmışlardır. Bunlar 

1:Pera yalizimanın azgın sesini 
turaınıyan milletlerdir. 

d-Ôte yanda asırlarca süren 
le~llllanlık duygulannı bir ham• 
le e Yoketmesini bilen millet• 
Ya.k Yeralmıştır, O milletler ki 
b ın zamanlara kadar birbirinin 
t •Yııtına kasdetmiş görünür, 
Qer k 
kı avganın, her anlaşmazlı· 
ı0~d •ebebi sayılırlardı. Sağdan 
I• . an gelen telkinlere kendi· 
-tı . l' u 111 kaptırarak boğuşurlardı. 
tı lla Yalılarından Iran sınırla· 
,.na. kadar uzanan sahada ya• 
iınt•n milletlere, uzlaşmaları 
~k i1nsız olan milletler gözüyle 

1 ırdı, 

kg flugün artık körlerin bile in· k,; edemiyecekleri bir baki· 
)) Vardır: 

ka. İinün barıt fıçısı olan Bal· 
lo nlar bugünün en emniyetli 
Çı Prağıdır. Dünün yaramaz, hır· 
ç0

11 Çocukları bugünün en uysal 
yt;11 kiardır. TÜRK • ROMEN· 
letı G~SLA V ve YUN AN mil· 
n111 "rı mazideki düşmanlıkları· 
da. ne kadar beyhude, ne ka· 
la.r~.zararlı olduğunu anlamış· 
ta.

11 
•t: Bugünkü dostluğu yara· 

tud zıbniyet bir asır evvel mev
dil olsaydı şimdi Balkanlar 
e. 

11
Yan en ileri, en mesud ve 

~ ııı .. 
~i Ureffeh parçası olurdu. 
ba.:aç!arindaki benzerlik iti· 
la.tı '~le kardeş .ılarak yaşama· 
leti icap eden insanlar, ceha· 

ıı k·· oJd, k or taass!lbun kurbanı 
i'ra~ la.rı müddetçe varlıklarını 
le1i :lın i ş'trdi, Elele verdik· 
llliHe!Unden sonra ise bir tek 
ka.d manzarası arzedecek 
ka.ıp~r . hudutsuz bir sevginin 
dille erınde kök saldığını gör· 
~tı:· Bu eşsiz dostluk beşer bak

a 88Ygı göstermesini bilen 
...._ Sonu 2 nci say/ada -

1$e....,ktl!l1. :ıs:Ll.g:bı 

Menemencioğlu yarın lstanbula gelecek Parti Genel Sekreteri 

Hatayın statüsünü haz rl.Jyan eksper- Şark vilayetlerinde tef
ler komitesi dün bir tebliğ neşretti tiş seyahatine çıkrrııştır 

Suriye 

Cenevre 18 (Ô.R)- Harici
ye vekaleti genel sekreteri 
B. Numan Menemencioğlu dün 
Ankaraya mütevecciben hare
ket etmıştir. Murabbaslardan 

neticeden memnun 

Cenev!fden bır goııınıış 

B. Necmettin Sadıkla diğer 
azalar Cuma günü "bugün,. 
hareket edeceklerdir. 
Menemenc:oğlu Cumartesi 

sabahı lstanbulda bulunacaktır. 

olmalı 

Cenevre, 18 (Ô.R) - Eks· 
perler komitesi bir tebliğ 
neşretmiştir. Hatayın statüsünü 
"Teşkilatı esasiye kanununu" 

- Sonu 3 üncü safıı/ede -

Vekil önce Diyarıbekire gidecek 
Ankara, 18 (Ö.R) - Dahi· 

tiye Vekili ve Parti Genel Sek· 
reteri B. Şükrü Kaya saat 
18.30 da hususi bir trenle şark 
V j) ayet le rİ n f 
mü te vec ci her 
Ankaradan ay· 
rılmıştır. Daha 
evvelce cenup 
ve şark vila· 
yetlerinde biı 
tetkik seyaba · 
tine çıkmış olan 
Dahiliye Ve· 
kili, Cumhur- B. !;)iikrii Kaya 
reisi Atatürkün Ankaraya av
deti hasebiyle seyahatine fasıla 
vererek Ankaraya dönmüştü. 

B. Şükrü Kaya doğruca Di· 
yarıbekire giderek bazı tetkik· 
lerde bulunacaktır. Kendisine 

eski ordu müfettişi-erinden jan• 
darma umum kumandanı Ge· 
neral Kazım Arbay da refakat 
etmektedir. 

Dahiliye Vekilinin birinci 
nmum müfettişlik mıntakasında 
tetkiklerini ikmal edince, üçün· 
cii ve dördüncü umum müfet
tişlik mıntakalarını da teftiş 
ederek ihtiyaçlar ve vaziyet 
hakkıncla tetkikatıa bulunma· 
)arı muhtemeldir. 

Ankara, 18 (A.A) - Cenup 
ve şark vilayetlerinde teftiş 
seyahati yapmakta iken bir 
müddet evvel Ankaraya avdet 
etmiş olan Dahiliye Vekili ve 
C. H. Partisi genel sekreteri 
B. Şükrü Kaya teftişatını ik· 
mal etmek üzere dün akşı.m 
saat 19 da Ankaradan Diyarı
bekire harelı:et etmiştir. 

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

Balkan ekonomi konseyi 

Dün Atinada G. Metak
' sasın nutkuyle açıldı 

lktısat sahasında da anlaşma var 
Atina, 18 (Yeni Asır muha· 

birinden) - Balkan ekonomi 
konseyi bu sabah Hariciye ne· 
zaretinde Yunan Başvekili ge
neral Metaksasın nutkuyla açıl· 
mıştır. 

Konseye Yugoslavya murah
hası riyaset etmektedir, Ge

P ARISTE PROTESTO GREVi 

Mutlak bir sükunet içinde geçmiş 
50 bin nümayişçi Klişide toplandı 

Blum kabinesi bir resmi tebliğ neşretti 

neral, açılış nutkunda, Bal- ' •":eo~~ 
kan devletleri arasındaki 
baglılığın günden güne art· 
tığını, ekonomik sabada teş
riki mesaiden büyük neticeler 
beklendiğini söyledi. Murah· 
haslara, görecekleri işlerde mu· 

Yunan Iklısot Nazuı 

B. l/acıkifyako 

vaffakıyet diledi. 
Encümenler seçildikten sonra 

celse tadil edildi. Seçilen En· 
cümenler öğleden sonra bari· 
ciye nezaretinde metgul oldular. 

K.omünistlerirı reisi T fıore?. ve konıünistleı bır nümayişte 
- Yazısı • Uncu sayfada -



Salllte 2 

Balkanlar 
.. -· 

Büyük işlere 
hazırlanıyor 

- Bt11 tar atı I ind sa/ıif ede -
mlfeklmil bir nbniyetin mab
sutüdftr.Onan içindir ki ö•ünçle, 
gururla karşılanmağa değer. 

Oüoraoıa en çok saygısızlık· 
ta•, emniyet fıkdanından ıstı
rap çektiği günlerde, dört 
8albn devleti. yapılacak bü
rOk işleri olduğuna kanidirler. 
1'nupa puslasını saşırmışhr. 
Çalgınhklar devam ederse, gü-
nln birind~. korkulan felaket 
t.aşsröıterecektir. 

Yüksekten atıp tutma· 
fara kulak kabartanlar bu en
dişelerin yersiz olmaaığına 
laükmediyorlar. Pehlivanları gü· 
l'eşe davet eder gibi yapılan 
•eydan okumalar şuursuıluk 
6lgasınm gittikçe yübeldi-
fiai gösteriyor. Balkanlar miim
kiia olduğu kadar bu ç.ılgınbğm 
&şanda kalmayı isterler. Millet· 
!erimizin uzun bir sulha ihtiyacı 
Yardır. Boş yere kanımıZJ, pa-
nmw, vaktimizi israf etmek 
isteme7iz. Şarkm, mıpl mıpl 
aykoda olduğu devirlerde 
garp azametli bir inkişafa 
mazhar olmuş, refah vasıtala
naı bol bol elde etmiştir. Ar-
bk ıarki Avrupa milletleri 
de geride kaldıklan zamanı bü-
yük eserlerle doldurmak, mil
letlerimize terakki ve refahın 
hakiki yüzünü göstermek az
mindedirler. Bu müşterek ga-
renin tahakkuku sulhun beka
sına bağlıdır. Şu halde Balkan 
ufuklarında ıolbun tehlükeye 
düşmesini imk.insız kılacak de
rece~e kuvvetli olmak bir za
nıretti r. işte dört Balkan dev• 
leti sıkı temaslariyle bu gayeyi 
daima gözönünde tutuyurJar. 
Böylece yalnız birliğimizin sar
sılmaz olduğunu göstermekle 
~almıyor, aynı zamanda teh· 
lüke ufuklarını imkan niıbetin
de uzaklaştırarak dünya sul· 
buna da hizmet ediyorlar. 
Romanya hariciye nazm Bay 
Antooeskonan Ankaradaki te-
masları bu bakımdan bir ehem
miyeti mahsusa iktisap eder. 

· BHinen şeydir: Balkan an· 
tantı ile Küçük Antantı dağıt· 
mağa uğraşanlar vardır. Avru
paya büyük devletlerin heke
monyası altına almak isteyenler 
karplıklı yardım paktJarından 
lioş1anmıyorlar. Bazan Maca
ristaoın Yugoslavya ile ablat
mak üzere olduğuna ileri süre
rek Yugoslavya - Romanya mü· 
nasebetlerini karartmağa, ba
na da Romanya-Çekoslovakya 
arasında emniyetsizlik havası 
yaratmağa çalışıyorlar. Şimdiye 
kadar bu tehlükeli oyunların 
neticesiz kaldığı görülmüıtür. 
Bundan aonra da böyle ola
cakbr. 

Zira BaJkan dev)etJeri ara
srnda ahenk ve tesanOdü sar
sılmaz yapan kuvvet, bütün 
enerjisini, karşıhklı saygıya ve 
emniyet duygusuna payansız 
kıymet veren bİI' zihniyetten al
mıştu'. 

Şevke1: .:e:1.ıı;ro1.:n. 

•• • • .. 

Aydında 
Cinayet işliyen 

Katil Ödemişte yakalandı 
Bir müddet evvel Aydında 

kansı ZüJfiyeyi öldürerek firar 
etmiş olan Mehmet adındaki 

tahıa aranmasına rağmen bu· 
lunamıyordu. Yapılan sıkı ta· 
kibat neticesinde Mehmet 
Ödemişte aakh bulunduğu yer• 
de yakalanmış Ye A7dına a«:Y• 

kedilmiştir. 
••••• il 

Define var! 
Bornavada Yakık kiliste civa· 

nnda bir define bulunduğa 
Y wuf oğlu Ismail tarafından 
Milli emlak müdürlüğüae ihbar 
edihniıtir. Bugün bir heyet 
mahalline gidecek ve heyet 
önünde hafriyata başlanacaktır. .......... 
Pastahaneler hakkında 

Belediye başhekimliği riya
sete verdiği bir takrirde bazı 
pastahanelerde bir kaç türlü 
pastanın bir kap iç\nde müş
terilerin önüne getirildiği ve 
bunlardan müşterilerin yedik
lerinden gayrı kalanlan tekrar 
geriye alarak başka müşteri
lere Yerdikleri gayri sıhhi gö
rülmüş olduğundan bunun 
men'i hakkında tedbir alın• 
masını istemittir. 

Milim .... 1 

Bakkallık başka şeydir 
lzmirde, eczacılar kanuouoa 

muhalif ofarak aspirin, tentirdi· 
yot, sulfato vesaire gibi ilaçları 
dükkanlarında satan yirmi altı 
bakkal mahkemeye verilmişler
dir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sülevman lokant:tsı 

"' 
Aynı firma ile devam 

ettirilecektir 
Muhitimizin çok iyi taoıdığı 

lokantacı Süleymanm Ankara· 
da ölmesi üzerine ıebrimizdeki 
müeueıeoin idaresi şimdiye 
kadar oldoğu gibi yine kıy

metli idarecisi Mustafaya bıra· 
kılmıştır. 

Merhum Süleyman'ın firması 
muhafaza edilecek bugüne ka· 
dar lokantada gösterilen 
itina devam ettirilecektir. 

Süleyman lokantasının ye
meklerinden memnun olmayan 
yoktur. Bilhassa yirmi Ura mu
kabilinde evlere kadar gönde· 
rilen yemekler umumun takdir· 
lerini kazanmışbr. Sanahnın 
ehli olan temiz kalpli genç lo
kantacımıza muvaffakıyet di-
leriz. S: 2 (482) 

YEftl A8fR 

Kubilay ·ihtifali vardır 1 

Pazartesi günü Meneme
ne hususi trenle gidilecek 

Kubilay ihtifali dolayısile 22 
Mart pazartesi günü lzmir ve 
Men°men arasında gidiı dönüş 
iki ve Manisa .. Menemen ara· 
sında gidiş dönüş bir tren 
iıleyecektir. 

GiDiŞ TRENLERi : 
Birinci Tren lzmirden : saat 

13,3 de hareket ederek Mene
mene 14,14 de varacaktır. 

ikinci Tren lzmirden : saat 
13,25 de hareket ederek Me· 
11emene 14,27 de varacaktır. 

Manisadan bir tren saat 

13/40 ta hareket ederek Me
nemene 14/30 da varacakbr. 

DÖNÜŞ TRENLERi 
Birinci tren Menemenden 

saat 16146 da harek~t ve iz. 
mire 17/42 de ınuvasalit ede
cektir. 

İkinci tren Menemenden saat 
17/10 da hareket ve lzmire 
18126 da muvasalat edecektir. 

Bir tren Menemenden saat 
16155 te hareket ve Manisaya 
saat on sekizde muvasalat ede
cektir. 

..... 1 •••• 

B. Döver 
Elektrik tirketi müdür vekili 

B. Döver•io elektrik kilovat 
tarifesi ü.J.erinde Nafıa vekaleti 
ile temasta bulanmak üzere 
An~araya gittiği haber ahn· 
mışhr. 

• 1 •••••• 

Sinek mücadelesi 
Kızılçulluda sivrisinek mü

cadelesine başlanmış, dere 
ve bataklıklara mazot dökül· 
müştür. 

. ·-·····-· Katilin 
Aklı başında imiş 
Karısı Hamideyi öldiirmekle 

maznun marangoz Mehmedin 
muhakemesine dün ağırcezada 
devam edilmiştir. Mehmed!ıı· 
ikinci defa mü ahede altına 
alınmasına karar verilmiş ve 
kendisi hastaneye gönderilmiş 
idi. Gelen müşahede raporuna 
göre, maznunun ne şimdi ve 
ı>e de suçu işlediği sırada kıs
men veya tarnamen cezasını 

kaldıracak hiçbir ruhi hastalığı 
olmadığı bildirilmiştir. 

Muhakeme bitmiş ve karann 
tefhimi için bu ayın 23 üncü 
gününe bırakılmışbr. ... 

Mahkumiyet 
Malatyalı Hüseyin oğla Nuri

yi yaralamakla maznun Bay• 
bortJu marangoz Muzaffer, Ağır 
ceza mahkemesinde ıekiz ay 
28 gün hapse mahküm edil
miştir. -Garsonu dövmu,ıer 

Karşıyaka Bostanlı fatasyo
nunda kasap Ali oğla Ahmet 
ile Riza oğlu kasap Hayati ve 
garson Kani, Dedebaşında sar
hoı olarak Bostanlıya geldik
lerinde aralarında çıkan kav
gada Ahmet ile Hayali, garson 
Kaniyi dövdüklerinden ve yere 
düşürerek yaraladıklarından 
yakaianmışlardır. 

~·· 

Zabıta haberleri: 
Çocuğunu terketmi' 
lkiçeşmelik Salepçi camii ao-

kağmda yeni doğmuş bir ço· 
ctığun terkediJdiği görülerek 

alınmış ve hastaneye gönderil
miştir. Anası aranmaktadır. 

Bfrşay aşıramamış 

Menemen kazasının Tülbentli 

mahallesinden lsmaiJ oğla Ali 
Ahıhızır mahallesinden Halil 

oğlu lsmailin evine hırsızlık 
maksadiyie girmiş ise de bir şey 

aşırmasına meydan kalmadan 
yakalanmışbr. 

Eve taarruz 
Karantina 9 Eylfıl sokağında 

oturan Mustafa kızı Hariye ve 
kardeşi Zübeyde, Ali karısı 

Hayriyenin evine taarruz ede· 
rek dövdüklerinden yakalan· 
mışlardır. 

Tabanca çekmiş 
lkiç~şmelik Beyler sokağında 

Salim oğlu Fuat, Nazmi ve 
F ethiyeye tabanca çektiğinden 
yakalanmıştır. 

Kapıyı ıurmıt 
lkiçeşmelik Aliağa sokağın-

da oturan Kamil kızı Melihtm 
evine giden Abdülkerim kızı 

Emine, sokak kapısı açılmadı• 
ğlndan kapıyı tekmelemek n-
retile kırdığından yakalanmıfbr. 

Bir kaza 
Seferihisaran Sığacık köyün

de bir kaza yüzünden Salih 
ısminde birisi ölmüştür. 

Bu köyden çoban Hasan 
oğlu Kadir, brovnik tabanca11• 
nı kurcalarken ateş aldırmış 
ve çıkan kurşun Salibe isabet 

ederek derhal ölümüne ıebe
biyet vermi,Ur. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
hadisede kasdolmadığı anlaşıl
mıştır. Kadir tevkif edilmiştir. 

TA yy ARE SiNEMASI 1 yEL!!.0"= 1 
BUGÜN SENENİN EN ZENGİN FİLMİ BAŞLIYOR 

*** LPW *W 

Fred Astaire ile Ginger Rogers'in yarattıkları 

Filoyu Takip Edelim 
kimli bu filme Amerikanın açık deniz filosu iştirak etmiş, ıen bahriyelilerin nqeli hayatlan yüzlerce güzel kızın vücuda 

getirdikleri çok ihtişamh revüler, çok cazip ve çok tath bir mevzuu atWemekfedir 
-------ı!!!!!i!!!5&iiii!iiiiii!!iiiiiiılmiii!~~~~iiiiii!!!!!li!mi!!!!iii!i!!!!!!!i!!i!!!ii .. ~========:::::=!!!i!!!!!~======:a;iiiiii~~==~------

A YRICA " P ARAMUNT ,. dünya havadisleri filmi 
SEANS SAATLERi 

3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 cumartesi ve pu;ar S?llnferi 1.15 te ilave ıeantı vardır 

• ,, 

Dahili ticaret 
eşyası 

Ecnebi limanlarına uğrama· 

dan Türkiye limanlara arasında 
dahili ticaret eşyası nakleden 
deniz yolları işletme müdürlüğü 
vapurfarı ile nakledilecek eşya 
baklandaki talimatname şehri
mi:ıdeki alakadarlara gelmiştir. 
Evvelce dış memleketlerden 
ithal edilmiş ve gümrük resim

leri alınmış olan eşya ve saire· 
11in Türkiyenin her hangi bir 
limanma nakli için eşya sahip
leri tarafından gümrük idare· 

-• 1 
Toplantılar 

1 - 19 mart cuma gDo~ 
ı . .ı .. re 

saat 17 de Halkevi ~ 

heyeti toplantlSl vardır. a 
2 - 19 Mart Cuma giiD. 

saat 16 da Dil. Tarih, edebı
yat fcomitesi toplantısı yardır· 

Zabıtada · 
Dün polis intihap kôaı'.s: 

. t "d" uafıo• yonu emnıye mu ur ID 

Bay lsmail Güntaym ba~k~~~ 
lığında toplanmış ve polıslıS 
girmeğe talip olanların e•r•
kını tetkik etmiştir. 

Vilayet meclisi 
Vilayet umumi meclisi bug~o 

saat 15 te vali B. Fazlı Güleç 1" 

başkanlığında toplanarak BaY
tar bütçesini müzakere •0 

tesbit edecektir. 

lerine birer beyanname verile- Fı.Jistinde 
cek ve bunlann markalan, 

miktarlan, isimleri, kime sahi- bom balar 
dığı zikredilecektir. 

Bu ıuretle gümrük mahsup Kudüs, 18 (A.A)- Filistind~ 
muamelesi yapılacaktır. vaziyet daimi surette vehaıJJe 

• ......... peyda etmektedir. Dün akşaOI 
Tayin tethişçiler şehrin merkezinde 

Nazilli, Sultanhisar, eski öğ· bir dört yol ağzında bir boaıb• 
retmeoi B. Kamil lzmir Tınaz- atmışlar ve biraıi .zabıta aı.e: 
tepe öğretmenliğine tayin edil- muru olmak üzere 16 kif'f1 
mi$fir. yaralamışlardır. ,.-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 

Çocuklar niçin ~ınafta 
kahyorlar? 

lnziiiz patlanuntosunda bir mebus 

söz alarak şunları söy/Lmiştir: 

Taiebelnilı rallşmalıuı ıcin, gece 
çalışma orJalatt kurmalıyız. Çünkü 
iter hangi bir talebe bilnıediji bır me
~leyi ha.basına soıavor. Bitçok caizi! 
babalar da yanlış cevaplar veriyoılar. 

Çoaılrlıu bunrı doğıa sandt.klımndan 

smı/f a kalıvorlar .. 

Başka hir mebus buna şu cevabı 
vermiştv: 

- Peki amma, eyi hilen babalar 

dil vtu.. Bütün baha/ar yanlLf avap 
vermezur ya ..• 

ilk söz alan mdJas naltJai naza

tuıda wtu edeuk: 

- Öyle ise size bir salll soıay1111, 
tkmlştv. Baluzlurı lıalletle'1ikak mi

siniz? Bir l(Ün bir luındaraara bir 
ınfiltni Etlit, Bir çift izyaHabı için. 
PtUOl/ık yapar. 6.5 liraya tıJlllŞV. 

Batılln li.ztrine müşte1i biT '"' lballk 
Vtrir. l<undwaa /Jozukluk olmadJlı 

l;irı ya!Undalıl diillk4naya /Jozdıntu 

re avakkaplmı ile bera/Jtr miiştetipe 

3,5 /ita iade eder. Müşteıiyı uğurlar. 
Biraz sonu: komşa diilUlfuıuı sa

lıi/Ji luuulwae11a ,-dir ve: 
- •'Demin bana /Jozdurdujan on 

liralık sa!rte imiş. şanu &ğiµir .. ,, 
der.. l(andruaa da iti1az dmez, 
sa!tle parayı puf atak komşasana perrf 
bir on. /.Va/ık 11eıir .• 

Şimdi bana cevap 11eıin, bu alış
veı !şte kundaıaa kaç lira zat at d· 
mişlv .• 

Bu :uıal paılamentoyu altüst d

miş. kimisi 30 lira, kimisi 23,5 !ifa, 

kimisi tk bü çift kandura zataı et

miştir. demişler ve neticeyi bulama
nuşlaıdır. 

Blnblr defa tepflll kıyafet 
eden adam 

William LaYel Finley adlı 

Amerika ilimi faaliyetinin 

otamııca yıldönümünii lcutla-
1111fbr. Dünyanın e11 büyük tep

tili kıyafet mütahauuı of an 
Fialey bayabnı 60 bin hayvan 

fotografmı ve 30 metre peli
külü almağa hasretmiştir. Ba-

zan bir kaktüs, bazan bir ayı 

haline giren alim en tehlükeli 

hayvaıalar ile biç bilinmiyen 
kutlana fotograffannı alma
ğa m11raffak olmaıtur. Ve bu 
tebf6keli ifte bir defa bile 
tabanca kullaamağa ihtiyaç 
görmemiştir. 

Tesadüfe bakınız 

*' ~ ~~ ~" 'b ~ 
r,'1' ~ ~M~•~c::".m 

~ "" ıs ~· ' 

Ruimde gördöğiDü:r. bd ~ 
genç kızı ilk Da28rda ikiz '~ 
nedeceksiniz. & genç "1~ 
birbirleriyle kardeş olmadak1': 
gibi, akrabahklan da yokt ' 
Fakat işin asıl enteresan ta.f!': 
ikilinin de ilmi Pauline • ~ 
lor' dur. ikisi de 22 Eyliıl 19. · 
senesinde doğmuşlardır- . ~ 
Mitigandat diğeri Ontar~fe 
dünyaya gelmiştir. Tesa , 
bakın ki birbirlerini biç ta0J; 
mıyan bu iki genç kız oo ye 

•te' 
sene? sonra Lcndra üniverJlc:fıf• 
sinde bufoşarak lamşmışf~t dd 
Dôşünceleri, hareketlen. ıt 
birbirlerinin aynit\ir. J{idf tf' 
bunlann kardeş olıuadrklıa 11, na inanmamaktadır. Doktor ~ 
liöyfe hadiselerin ancak' k•~ .. 
milyonda bir defa başgastet 
bileceğini sayfemektı!dirfe~ 

va,anan zaman P 
döner mf? 6~ Nev-York Londradaıı j ~ 

mil m~afcdedir. Aradaki ~ tJi . J' farlu 4 saat 55 dakıkadır· af 1ı 
Loodrada öyl~· üzeri sa 8 , .. 
ikeo, Nev-York'da ısabah 'itt 
dar- Bugma İDsanlar ta11•10 

4t/ 
saatte 443 kilometre ırat ef;O_ 
bilmektedirler. Bu ,nrat # 
kilometreye çıkbğı gün 'J,i 
üzeri aaal 12 de ta1,at~ 
Londra11 terkeden bir ~ti 
yine aym gWıde öyle flı'~' 
saat tam 12 de Nev-'V0

' 

<>lacakbrl 

.... 
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- Babana yarah adı verili-
rordu. Sen de tokat yeyen 
ldını alacaksın .• 

Son kelime dudaklarından 
d&külürken Parda}an Gizin su
ratına müthiş bir tokat indirdi. 
Bu tokatın sesi gök gürleme
Iİne benzer akisler yaph. Giz 
ıendeliyerek üç adım kadar 
geri çekildi ve maiyetinin kol
ları arasına düştü. 

Derhal bir gürültü koptu. 
Yüzlerce kılınç çekildi. Han
çerler havaya kalkb. Birbirle
riyle çarpıştı. Bahçede yeni bir 
kıyamet koptu. Pardayan öl
llleğe karar vererek müdafaa 
•aziyeti almışlardı. Fakat onu 
... rmağa kalkan kıhnçlar in
llleğe vakıt bulamadılar. 

Şövalye, tokabo ·ndiği da
"ikada dehşetli bir kuvvetle 
Yakalanarak kaldmlmJş, götü
rülmüş ve açık bulunan bir de
liğe atılmışb. Bu deJik açık bir 
llapı idi. F1rtınanın bir yaprağı 
Jakalaması kabilinden kendisini 
tutan el babasının eli idi. 
Oğlunu ayağıyla tekerlediği 

bir kapıdan içeri atmış ve ka
pıyı derhal kapatmıştı. Baba 
oğul bu kapıdan girerek ka
çarlarken dışarıda kopan gürül
tüleri kıhnç seslerini işitiyor· 
lardı. ihtiyar asker sordu: 

- Dahıi yapacak işlerin kal· 
lbadı yal 

Şövalye dişlerini gıcırdatarak 
cevap yerdi: 

- Daha bitmedi.. 
Bahçede Hanri Giz abna 

atladı, etrafına emirler veri
yordu: 

- Elli adam konağı baştan 
•tağı arasınlar. Bir saate ka· 
dar bu jki kifirin kafalarını 
İatt:rim. Diğ~rleri beni takip 
edt:cekler. Haydi Moogofona! •• 

Darağacına 

Gizin le umandasmdaki cana
varlar alay halinde Mongofona 
ilerlerken üslü başı kan için
de bulunan Bem Dük'e ses
lendi: 

- Affedersiniz Monsenyör! 
- Sen misin Bem? Ne isti· 

Yorsun? 
- Decali asmak mı istiyor· 

sunuz? 
- Evet, ne istiyorsun çabuk 

söyle .• 
- Başını istiyorum. Bilirsi

niz ki o benimdir. Bin altın de
ğeri vardır. Giz dehşetli bir 
kahkaha salıvererek tasdik etti: 

- Doğrudur. Onu sen al.. 
Biı Decali bacaklarından asa· 
rız. 

Bem eğildi. Birkaç hançer 
darbesiyle başı gövdeden ayır
dı. Ceset ayaklarından yaka
landı. iki adam, lier biri bir 
ayaktan yakalıyarı.k onu ça
tnurlarda sürüklediler. 

Büyük alay bu şekilde Gizin 
arkasından gidiyordu. 

Ceset, kanh çamurlara sü
tüklenerek Paris caddelerinden 
8Ürüklenirken kudurmuş olan 
halk tabakaları tarafından al· 
kışlanıyor, kıyametler koparı· 
11Yordu. ' 

Dük dö Gizin arkasından 
koşan canavarların adedi yirmi 
bini aşkmdı. 

larından asıldı. Parisi sarsan 
gürültüler koptu. Herkes se
vinçle bağırdı, cinayeti alkış· 
ladı. 

-39-
Bem'in sözleri 

Bem, Gizi en heyf'canlı bir 
dakikada tokatlıyao, tahkir eden· 
leri yakalamak üzere bırakılan 
adamlarla birlikte Ko'ioyi'nin 
kooağmın bahçesinde kaldı. 

Şövalye He babasının kaçtık
ları kapı iki dakika içinde yı

kıldı. Parnayanlan takip eden
ler. bu kapıdan girerek merdi
venlere sarıldılar. Bem her kat
tan gelen gürültüleri dinliyor, 
gülerek kendi kendine söyle· 
niyordu: 

- Galiba herifleri yakaladı
lar. 1$le derileri on para etmi
yen iki adam. Halbuki bu kafa 
bin altın ... Doğrusu güzel kafa •• 
Bunu temizlemek lazım. 

Bahçe, yağma edilen kona
ğın kmlan kapıları, kı~ılao pe.n
çereleri, atılan kıymeth eşya ıle 
dolu idi. Umumi manzara, hü
cumla zaptolunan bir kaleyi 
an dm yordu. 

Yukarıdan Pardayanlan ta
kip eden canilerin sövmeleri 
işitiliyordu. Pariste ise uzun 
feryatlar, gürültüler devam ey
liyordu. 

Bem rahat rahat Kolinyinin 
başını temizliyordu. Birdenbire 
başını bahçede havaya kaldı
rarak konağın her tarafını tef
tiş eyliyen bir adam gözüne 
ilişti. 

Bem derhal seslendi: 
_ Vay. Monsenyör Morever. 
Bu adam Bem'in bulunduğu 

köşeye döndü. Yüzü sapsan 
kesilmişti. Bem bıyık altından 
gülümsiyerek sözüne devam 
etti: 

- Sizi görenler bir hazine 
aradığınızı sanacaklar. 

Sesi kısılan, gözleri kan çu
kuruna dönen Morever cevap 
verdi: 

- Ben de d\nsizlerden iki
sini arıyorum. Evet, o iki haini 
yakalamak istiyorum. Bunları 
T ampel hapishanesinden çıkar-
ken gördüm. Fakat .!zler.ini 
k~ybettim. Buraya gelduderın· 
den eminim. 

- Ah ... O pos bıyıklı, kor
kunç ,:?özlü ihtiyarı değil mi? 

- Evet, evet. 
- Diğeri de ona benziyen 

vahşi genç değil mi? 
~ Evet.. Evet .. 
- Onlar buradadırlar. Şimdi 

kooakta kendilerini arıyorlar, 
gidiniz. Sizin burnunuz güzel 
koku alır. Haydi Morever. 
Haydi!. 

Morever sevinç içinde bağı
rarak gösterilen kapıdan içeri 
girdi ve gözden kayboldu. 

- Sonu va' -
cz:z:aaı nrr.r./."/.7.7Zr/./7/L7IZ7Z7{ 

DOKTOR ~ 

N Sami Kula~çı 1 
~ 

Kulak, Boğaz, Burun basta- ~ 
lıklan birinci sınıf 

mütahassısı ~ 
Muayenehane : Birinci Beyler ıs 
No. 36 Telefon 2310 · ~ 

Evi: Göztepe tramvay cad· ~ 
desi 992 Telefon 3668 

Giz mütemadiyen 
Yordu: 

1-26 (481) 
a:7/7'FI//7:7h/.L'L'7:J~7?7/LJ11 ... 
#V.ZIZ~:L!JaY;ZQY~afR.f'LZD".Z~ 

bağın- J3QN'C>~ 
~ . ~b d'l 

- Öldürünüz, öldürünüz. 
Halk cevap veriyordu: 
- Y l\şasın dinin direği. 
Yolda da adamlar ölclürülü-

Yor, iş!enen cinayetler kahka
btlarla karşılanıyor, şarkılar 
... l oy eniyordu. 

l<olinyinio cesedi hazan _yüz 
Gato, bazan arka üslü taşların 
'-tiinde sıçrayordu. 

Bu 

Mübadil ve gayrı mu a ı 

~ bonoları bilumum banka ve ~ 
s . 1 . E . t\ ~ şirket hisse s•:net erı rganı 

Sivas ve yüzde beş ve iki 
N faizli ve eski istikrazı dahili !\ 

~ tahvilleri ve buna mümasil ~ 
her nevi esham satın alır. 

Adres : lzmir Kemeralh 
Hacı Hasan oteH No. 60 

C AV 1 T 
Tele fon 3903 

YENi ASIR 

Iranda törenler ayı 

Tahranda s«;>n günlerde 
büyük şenlikler yapıldı 

trenin 1"'ahra11a muvasalat!nda ilk 
Şahinşahla Veliaht ta bulundular 

• .. ,. , J 

'~ ~ ır '.::_J 
7 aluandan bu marızata 

Tahran, 15 ( Hususi ) - 22 1 MUHTELiF MÜHiM 
b t hu .. ku .. met darbesi 15 HABERLER 

. şu a ' . . 
mart Şahinşahın viladeti ve 20 Eski senenın sonu ve yeoı 
mart Nevruz bayramı gibi son senenin başlamak üzere bulun· 
haftalar Iranın milli, içtimai ve ması münasebetiyle etr:ıftan ge-
siyasi günleriyle doludur ve len resmi haberlerden anlaşıldı~ 
h~psi büyük törenlerle kutlanır. Ü?ere Iranın her tarafında hır 

Busene Şahinşahın altmışıncı sene zarfında müteaddit ye .. 
doğum yıldönümüdür. S.M.lra- ni hastaneler, yatakhaneler, 
nın en eski ve asil ailelerinden parklar, sergi evleri, bulvarlar, 
birine mensup olup 1~78 de sıhhi imdat postaları, tımar-
Hazer denizi kıyısındakı Ma- hane, doğum evi, darülaceze, 
zandaran vilayetinin Sevad Kuh terbiye yuvaları, talim yurtları, 
adlı yerinde ve Eleşt kasaba· kulüpler, spor sahaları, oku1-
810da dogv muştur. Babaları mer- l l · b 1 d' 

. b b h d b' ar, oyun yer erı, e e ıye ve hum Abbas Alı an a a ır ır . 

k d ·d· B" ~uk pede ı · hükümet konaklan, barajlar, uman an ı ı. uy r erı k 
Murat Ali ban Nasraddin şah köprüler ve kütüphaneler u-

f 11 ı 
' 

rulmuşlur. zamanıoda A gan ı ar a o an . • . 
Herat şehri savaşında şehit Tabr~n yakınınde ~ahiJiye 
düşmüştür.Şahinşah askeri ter- nezaretınce muazı:am hır h~s-
biyesini amcası general N asrnl· tane yapbnlmakta olup yı~~ 
lah hanın maiyetinde ikmal Tahranda meşhur tarıhı 
etmiş ve 22 yaşında ik~n iiitt- polis sarayı biçiminde muazzam 
sap ettiği orduda çalışması ve bir polis müdüriyeti binası 
zekisiyle dikkat nazarlarını çek· yapılmıştır. 

miştir. Karun nehrinde seyrisefain 
Şahinşab 1921 de, yani bun- işlerini ilerletmek için 3 milyon 

dan 16 yıl önce hükümet dar- riyalli bir şirket teşekkül et-
besiyle harbiye naıırı, başliu· 

miştir. mandan, sonra başvekil ve 
muvakkat bükümet reisi ve Geçenlerde S.M. Şahinşahın 

iki kerimesinin nişan merasisaltanat naibi sıfatiyle iş başı· 
na geçirilmiştir. 1923 de yani mini bildirmiştim. Prenseslerin 
14 sene evvel de müessesan nikahları da sarayda icra edil-
meclisi karariyle millet tarafın· miştir. 
dan Şahinşah (imparator) ilan AFYON :YERiNE PAMUK 
edilmiştir. Iran kanunu esasisi Afyon ekiminin yerini, bir-
mucibince kadınların saltanatı çok yerlerde yavaş yavat pa-
haiz olmadığıodan oğlu Veliaht muk tutmaktadır. 
ilan edilmiştir. ERZAK FIATLERI 

Coup d'dat nın 17 inci senei Busene Iranda fevkalade 
devriyesi münasebetiyle muaz- bir kış hüküm sürdüğü halde 
zam bir resmi geçit yapılarak koyun etinin 3 kilosu ancak 1 
gece yüksek harbiye okulunda riyalden 9 riyale çıkmıştır. 
verilen büyük ziyafette Şahin-

Y ani Türk parası ile bir kilosu şahla Veliaht ve hükümet er· 
kanı hazır bulunmuşlardır. 25 kuruştur. Beşyüz gramlık 
Bağdat hükümeti tarafından yani yarım kiloluk bir paket 

gönderilen üç yüksek rütbeli çay 130 kuruştur. Tereyağı 80 
Irak zabiti Iranın Bağdat sefiri kuruştur. Bir kilo Iran pirinci 
refakatinde Tahrana gelerek 

17 buçuk kuruştur • • Nohut ve merasime iştirak etmişlerdir. 
DEMiR YOLlJ iNŞAAT( mercimeğin kilosu 10 kuruştur. 

Trans İraniyenin şimal kısmı iç ceviz 20 kuruştur. Yoğurt 
biterek ilk trenin Tahrana ve yumurta gibi şeyler kuruşla 
muvasalah münasebetiyle yapı· değil, para ile hesap olunuyor. 
lan büyük merasi~de Şahin· 
şahla veliaht hazır bulunmuş-
lardır. Şimaldeki bu demiryo· 
Junun yalnız döşenmesi ameli
yesine (810) buçuk milyon ri· 
yal yani 70 milyon lira kadar 
para sarfedilmiştir. Bu hattın 

uzunluğu 461 kilometredir. Bu 
hatta (108) köprü ve 940 lunel 
vardır. Trans lraniyenin cenup 
kısmında (336) kilometre de ray 
döşenmiştir. Biten şimal kıs· 
miyle yapılmakta olan cenup 
kısmına döşenen ray 797 kilo
metre olup ve bütiln trans lra
niyenin mecmu tulü 1387 kilo
metre olduğuna göre cenupta 
(590) kilometre kadar yol kalı
yor ki son derece faaliyetle 

· lmak· 

Kömürün kilosu 60 dinar yani 

beş kuruştur. Odunun kilosu 
altmış para. Bir kilo tuz iki 
kuruş ve bir kilo sovan altmış 
paradır. 

::::::::ı= 

DOKTOR 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahas.sısı . 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü l'apur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

r7.zz7.z;~ ~ 

Okurların ::::::::: 
Dilekleri ••••••••• 

••••••••• 
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Kar.şıyakanıİı güzel-
liğini bozan şeyler 
Ergüneşin yazısını okudum. 

Karşıyakada Osman :zadede, 
Alaybeyinde yeni iki iskele 
istiyor. Dilek çok yerindedir. 
Lakin yapılacak yeni iskele, 
şu şimdiki hantal iskele gibi 
olursa, Karşıyakanın güzelliği 
için bir felaket olur. 

Şimdiki iskelenin büyük bir 
çalısı var ki :-kubbe deseniz 
de olur- bütün çarşının ve is
kele karşısındaki gazinoların 
manzi\rasını bozuyor. Karşıya

kayı, Karşıyaka yapan şey, 

sahilden bütün lzmirin ve kör
fezin muhteşem bir dekor ha
linde görünmesidir. Bütün sa
hil boyunca üç dört daha böy
le hantal bina yapıldığını far-
zediniz, Karşıyaka yalısı lzmirin 
ikinci kordonu haline düşer. 
iskele bu halile Karşıyakanm 
estekik kıymetine, ve güzelli· 
ğine indirilmiş bir yumruk sa· 
yılabilir. . 

iskelenin çabımı yıkıp yerme 
düz plakalı bir tavan koymak, 
ince hisli Karşıyakalılara büyük 
bir cemile olur. Bu fikir doğru 
ise bunun etrafınd:ı mütalea 
yazmasını B. Ergüoeş'ten rica 
ederim. 

BİR OKUYUCUNUZ 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(eoRSAj 
uzum 

Çu. Alıcı 
99 Ü Kurumu 
52 inhisar 
49 Alyoti bi. 
43 Ş Riza H 
42 Ki. Taner 
29 Ş Remıi 
16 J Kohen 
330 Yekiio 

10 
7 

11 50 
13 
11 75 
14 25 
12 25 

419417 Eski yekü:ı 

419747 Umumi yekün 
Zahire 

Fiat 
12 50 
7 

13 25 
14 
13 
20 
12 25 

Çu. Cinsi Fiat 
1005 Buğday 6 125 6 50 

44 Susam 16 16 
159 ke. Palam. 450 475 
230 ba. Pamuk 42 45 50 

40 harar " 

Sahife 7 

Zayi 
Şehitler caddesi 72 yeni 92 

eski No. hanenin bir tiüyük 
zarf jçinde mübadil suretiyle 
muamele görmüş bir adet ka
dastro çapı ile birlikte Bakır 
Bedesteni civarında zayi ettim. 
Bulan varsa Hisarönünde kah· 
veci Bay Hilmiye teslim et
sin. Aksi takdirde yenisini çı· 
karaca~ımdao eskisinin hük
mü olamıyacağı ilan olunur. 

Adres 
Şehitler caddesinde 

Kepekçi 
MEHMET 

820 [474] 

,, .................... -... ~ 

Diş Hekimi 

l~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

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

1-26 [2101] 

AÇIK ARTIRMA UANI 
Salihli icra memurluğundan: 
Salihlinin Eski Cami mahal

lesinin Bucak mevkiinde 1104 
metre murabbaı ar11a 200 lira 
kıymeti mubammenesine 14-4-
937 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 14.15 de ibafe olun-
mak üıere satılığa çıkarılmıştır. 

işbu gayri menkule ait şart
name 14-3-937 tarihicden iti-
baren dairemizin 716 numaralı 
dosyasiyle herkesin öğrenebil-

mesi iç n açıktır. Artırmaya 

iştirak edenler yüzde yedi bu
çuk teminat akçesi tevdi et
meleri icap eder. 

Gayri menkul 
haklarını ve bir 

üzerindeki 
diyecekleri 

varsa evrakı müsbiteleriyle bir
likte yirmi gün içinde bildir
meleri lazımdır. Birinci artırma 
gününde talip zuhur etmezse 

ihale on beş gün sonraya bıra
kılır ve o gün en fazla bedel 
verene ihale edileceği ilan olu-
nur. (480) 

ANKARAPALAS 
p AST AtlANESİ ANKARAPALAS 

Oteli altında 

Tortafar, Antrimeler, Pasta, Karolio, Peti .fur, Beze 
Bisküit, Keik, Parfe, Dondurma vesaırt: · · · · · .. Tatlı, tuzlu, soğuk ve sıcak bıliimum pa~ta ve Ç~rek!er 

büyük dikkat ve itina ile ihzar edılmektedır ........ 
Nişan, Düğün ve hususi toplantılar için salon~~~~ müşteri· 

l · · · · A d d' Sı"pari•ler arzu edıldıgı takdirde erımızın emrıne ama e ır. y 

evlere lrndar gönderilir. 
7 
~e~efon lb~3138 

'Bağc~lar!. Tütüncüler!. 
Ötedenberi er;şilmez ün kaıanmış kimyevi Avrupa gülı· 

re!erimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A H 1\1 i K A it A 1 l A \' l T T 

Sun'i gübreler Anadolu Met kez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Tel raf adresi: KARADAVUT Telefon 3809 



iLAN 
il Daimi Encümeninden: • 

Kapalı eksiltmeye konulan iş: Memleket hastanesi kurağına 
bir kat ilave yapısı. 

Keşif tutarı: (11883) lira (81) kuruş. 
Bu işe ait şartlar ve evrak aşa· 
ğıda iÖsterilmiştir: A - Eksiltme şartnamesi 

istekliler. 

Eksiltmenin yapılacağı 
tarih gün saati: 

yer ve 

Eksiltmeye girebilmek için ge
reken belgt:ler: 

Muvakkat teminat: 

B 
E 

- Mukavele projesi 
- Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi 
D • Fenni şartname 
C - Keşif ve plan 
Bu şartname ve evrakları ba
yındırlık dire"törlüğünde görüp 
inceleyebilirler. 

1 Nisan 937 Perşembe günü 
sa at 11 de il daimi encüme
ninde. 

Müteahhitlik 
be'geleri. 
(892) lira 

ve ticaret odası 

778 (473) 

lzmir Elektrik şirketinden : 
Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın bu ayın 20 ve 21 nci 

günlerinde saat 7 den 15 e kadar ikinci kordonda Vali Kazım 
paşa caddesile istiklal caddesi arasında ve Çikolata sokaji'ında 
kesileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilan olunur. 

ızmlr Beledtyeslnden : 
- itfaiye için alınacak yir

mi dört telli ve eczalı keteu 
iplikten mamul yetmiş milimet
re kutrunda beşyüz ınetre hor
tumun açık eksiltme ile ihalesi 
2-4-937 Cuma günü saat 16da 
Belediye daimi encümenince 
yapılacaktır. Şartnamesi başka
tiplikten bedelsiz olarak veri
lir. Bedeli muhammeni bebe.
metrosu yüz kırk kuruştan 

yedi yüz liradır. iştirak için 
elli iki buçu liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene geli-
nır. 735 (435) 

13-16-19-23 
1 Senelık kirası elli lira 

bedeli muhammenli Güzelyalı 

tramvay caddesindeki benzin 
satış yerinin bir senelik kirası 
başkatiplikteki şartname veç
bile 30 - 3 - 937 Salı günü saat 
on altıda açık artırma ile iha
le edilecektir. iştirak için dört li
ralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa· 
atte encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
altı yüz kuruştan bin iiç yüz 
kırk iki lira elli kuruş bedeli 
mulıammenle 15 sayılı adanın 
iki yüz yirmi üç metre murab
baı ve 75 desimetre murab
baındaki 8 sayılı arsası başka
tiplikteki şartname veçhile 
30 • 3 - 937 Salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yüz !>ir 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söy!enen giin ve saat
te encümene gelinir. 
13 - 16 - 19 - 23 (434) 750 

- Belediye hava gazı fab
rikasının bir senelik ihtiyacı 

olan dört bin yedi yüz elli ton 
zero diz lave Zonguldak ma
den kömürü kapalı zarflı ek
siltme ile 2-4-937 cuma günü 
saat 16 da belediye daimi en
cümenince ihale edilecektir. 
Şartnamesi iki yüz kırk kuruş 
bedel mukabilinde hava gazı 
müdürlüğünde satılmaktadır. 
Taşradan isteyenler şartname 
ve posta ücretini peşin olarak 
göndermelidirler. iştirak için 
üç bin beş yüz doksan sekiz 
lira on üç kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile birlikte 
24CJO sayılı kanunun tarifi da
iresind.o hazı lanmış teklifler 
ihı.le günü olan 2-4-937 Cuma 
günü saat 15 e kadar lzmir 
belediye reisliğine verilme· 
lidir. 

13-16-19-23 734 (425) 
ismet paşa bulvarından Me· 

aarlık başından Fevzi paşa bul-

GAiPLiK iLANI 
Bodrum asliye mahkemesin· 

den: 
Bodrumun Umurca mahalle

sinden Kurudayım oğul!arından 
Hasan oğlu 290 doğumlu Hü
seyinin emsaliyle harbı umu· 
mide 31 Teşrinievvel 1331 ta· 
rihinde amele taburuna asker 
o!arak sevkedilmiş ve gittiği ta
rihte itibaren şimdiye kadar 
kendisinden haber alınmama
sına ve harbın hitamiyle emsa
linin de askerden ve hatta esa
retten döndükleri halde muma· 
ileyh yine gelmemiş ve bittah• 
kik milli müdafaa bakanlığının 
olbaptaki emrine tebaan nufus 
ve askerlik kayıtlarına (ö~ müş

tiır] işareti verilmişse de lakin 
gaibin metrük emvaline ve ölü
me muallak haklarının tayini 
emrinde kaydı mezkürun mamu· 
liinbih olamıyacağından ötürü 
usulen gaipliğine büküm ve 
karar verilmesi taleb'nden ba
hisle mumaileyh Hüseyinin kızı 

ve Hasan hüseyin karısı Ayşe 
Altınbilek tarafından istida 
edilmiş olduğundan kanunu 
medeninin 31 ve 32 nci mad

deleri hükümlerine tevfikan 
hüviyeti yukarıda yazı l ı meı· 

bur Hüseyinin akibetinden ma
Iümatı olan kimselerin işbu 

ilan tarihinden itibaren tayin 
kılınan bir ay müddet zarfında 

malümatlarını bildirme)< üzere 
Bodrum Kumbahçe mahalle
sinde kain asliye hukuk mah
kemesine müracaatları lüzumu 
ilan olunur: 815 (476) 

re ve Cumhuriyet meydanında 
Tevfik Rüştü Ar as caddesin

den denize kadar beş bin dört 
yüz elli lira bedeli keşifli yüz 
kırk iki metre fenni kanalizas
yon ile Mezarlık başında sekiz 
yüz lira bedeli keşifli ktrk se
kiz metre lağımın heyeti umu
miyesi on üç bin üç yüz lir& 
bedeli keşifle yeniden kapalı 
zarflı ek~iltmeye konulmuştur. 
ihale 2/4/937 Cuma günü saat 
16 da Belediye Daimi encüme
ninde yapılacaktır. Keşif, Şart
name ve projeleri altmış altı 
buçuk kuruş mukabilinde baş
mühendislikte satılır. iştirak 
için dokuz yüz doksan yedi 
buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya Banka teminat 
mektubu ile birlikte 2490 sayılı 
kanunun tarifi dairesinde ha
zırlanmış teklifler ihale günü 
olan 2/4/937 Cum11 günü saat 
15 şe kadar Encümen Reisli-

'ft'.ffl ASIR 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

lzmir eczanesi TELEFON : 2067 

•• 

.. 
No. 8038/40 V No.8038/40 
Daimon markalı bu fenerler küçüklüğü ve hafifliği itiba

riyle pek fazla rağbet bulmuştur. Ayarlı ve altmış metre· 
liktir. Daimon fenerlerinin yüks~k meziyeti pilleri az sarfet
mesindedir. 

Umum depoları : lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 Hüsnü 
Ôzödemişli .• lstanbulda Tahtakalede Jak Dekalo 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğundan: 
Müseccel lzmir kiremit fabrikası Tiirk anonim şirketinin 

18-3·937 tarihinde adiyen toplanaµ umumi heyeti zabıtnamesi 
t:ca ı et kanunu hükümlerine göre sicilin 1939 Dl!:narasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

1 : Zabıtname lzmir Sicili Ticaret Memurluğu 
2 : Hissedarlar cetveli resmi mührü ve F. T enik imzası 

Seoelik adi umumi heyet toplantısına ait zabıtnamedir. 
18-3-937 Perşembe günü 

saat 10 
lktısat Vekaletini temsilen Komiser Zeki Afşin bayın huzuruyle 

senelik adi umumi toplantı yapıldı. Bütün kanuni merasi111in 
yapılmış o!duğu anlaşılması üzerine Komiser Bay Zeki Afşin 

tarafındao celsenin açılmasına müsaade ~dilerek bu celseye 
riyaset etmek üzere meclisi idare azasından mühendis Bay Ali 

Nihat Orge seçildi ve müzakereye geçildi. Ruznamenin birinci 
maddesine göre meclisi idare ve murakıp raporları okundu 
bundan sonra ruznamenin ikinci maddesine göre bliinço tetkik 
edilE"rek kabuf ve meclisi idare ibra edildi. Bundan sonra 

ruznamenin üçüncü maddesine göre murakıp İntihabına geçildi. 
Müttefikan Banko Di Roma ikinci müdürü Bay Muzaffer yeni

den murakıp olarak seçildi ve kendisine ücret olarak ayda otuz 
lira verilmesi onaylandı. Müzakere edilecek başka madde kal
madığından celseye nihayet verildi. 

Başkan Hissedar Hissedar Hissedar 
A Nihat Orge M. Pterini Güzin Orge K. H. Nuri 

lktısat Vekaleti Komiseri Zabıt katibi 
Zeki Aftin M. Barutçuoğlu 

18 Mart 1937 Perşembe saat 10 
Senelik adi umumi heyet toplantısında hazır bulunan 

hissedarlar cetveli 
isimler Hisse!er Oturduğu yer 

Kavalalı Hasan Nuri 354 lzmirde Karantina Tramvay caddesi 756 
Mühendis A!i Nihat 

Orge 
Bayan Güzin Orge 
Mişel Petrini 

178 
60 

.. 

.. 
.. .. 
.. .. 

85 lzmirde Birinci Kordonda 
677 

.. 

.. 

Gü~in Orge A. Nihat Orge M. Pterini 
K. H. Nuri 

işbu örnek defterdeki aslı gibidir. 
818 

Milli Emlak müdürlüğöaden: 

714 
714 
282 

• 

Dosya 838 Karşıyaka ealı:i Fevziye yeni Barbaros sokak 39 
No.lu •e 35 numaratajlı furuo. 36 lira 

Yukarda yazılı Yunanlı emvalinin bir senelik icara verilmek 
üzere 10 gün müddetle artırmaya konulmutlur. ihalesi 29.3.937 

zarlesi ünü saat 15 tedir. Alıeıların milli emlik müdüriyetine 

1• Mart ı.a7 

. ' : .. . 
Salon. Yemek va yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

... 
r, Merkezi 

~ • .. lzmir - '/ 

lstanbul 
- - Telefon 

3778 

. ~ -. " ·~ . ... . . . . . 

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

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

Hayvanlarınıza ( 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. 

MEYVA 

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

• 

En boş meyve tuzudur. lnkıbaıı def eder. Mide, bağır,."' . ~ 

k aracigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaftı: 
lnjl'iliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstaob~ 

iz mir . Esnaf ve 
idare Meclisinden: 

Ahali 

tb 
25 mart 937 tarihine müsadif perşr.mbe günü saat 14 ,,ekııl' 

da lzmir Ticaret ve Sanayi Odası salonunda alelade ve fell ·ıo~ 
ade bir surette toplanacağı evvelce ruznamesile birlikte 

1 
ot' 

edilmiş olan heyeti umumiye toplantısında hazır bulunacak ııe1 
takların mezkür toplantılara iştirak edebilmeleri için ıııer 1,,ı 
veya şubelerimize müracaat ederek duhuliye kartlarını (~~j 



Şuşnig Peşteye geldi ,ımpaJ!~!!~ kar-
Bu ziyaret bütün Macaristanda büyük deşi _L?ndraya 

gıdıyor 

bir sevinçle selamlanmıştır ra!;~:ok::d!~·AJisibu ::;~~ 
Buda peşte, 18 ( Ö.R) - Res- kralının taç giyme merasiminde 

illi Macar telgraf Ajansı dip- İmparatoru temsil etmek üzere 
loıııalik muharriri Avusturya bugün Londraya hareket et-
§llnsölyesi B. Schusschniggin , miştir. Prensi yüz bin kişilik 
Budapeşteye muvasalitı mü- bir halk kütlesi alkışlamıştır. 
0 •sebetiyle şunları yazıyor: Siyasi mahafilde prensin bu 

Bu ziyaret Macaristanın bü- seyahatine büyük bir ehemmi· 
tün mahfellerinde büyük bir , yet v .. rilmekte ve hariciye na .. 
•evine; ve derin bir samimi- zırı Sato'nun ananevi lngiliz -
Yctle selamlanmaktadır. Şan- Japon dostluğunu tekrar tesis 
sölye Şuşnig böylece 1936 etmek için elinden geleni ya-
senesi sonteşrininde Macar pacağı beyan olunmaktadır. 

başvekili B. Dranyi tarafından Arnavutlukta 
Yıyanada kendisine yapılan 
ziyareti iade etmektedir. Bu peçe kaldırıldı 
•eyahat, l;.:ışlıca farikası kim-
seye karşı tevcih edilmiş olma- Tiran, 18 tA.A) - Arnavut 
lllasından ibaret olan Roma kadınlarının peçe takmasını 
Protokolu siyasetinin birkat yasak eden kanunla alakadar 
daha sağlamlaşmasına hizmet olarak kral biitün şehirlerde 
edecektir. Bazı neşriyatın hili· kadınlar için kurslar açılarak 
fına olarak son zamanlarda kendilerine okuma ve yazma 
bu siyasetten asla inhiraf ve umumi ve ameli malümat 
edilmediğini kaydetmek la- Şuşnie'in Alman hariciye nazitile müMkatıarından bir intıba öğretilmesini ve Arnavut kadı-

memleketl. aıa·kadar eden bu"- nemez. Avusturya ve Macaris- dd. • · k" zıındır. Bilakis Roma pro- nının ma ı ve manevı ın ışa-
tokolunu imza etmiş olan üç tün beynelmilel meselelerde tan siyasi ve ekonomik saha- fiyle sosyal faaliyete hadim 
devlet ltalyıı, Avusturya ve daima birbirine muvazi olarak farda Roma protokolunun ruhu olmasının teminini emretmiştir. 
Milcaristan siyasi ve ekonomik hareket etmektedir. Konuş- olan sulhcu bir işbirliği halinde Her ne kadar peçe kanunu 
bakımdan birbirine sıkı sıkıya maların en dostça bir ha- çalışmağa devam etmektedirler 25 martta meriyete girecekse 
bağlı olup aralanndaki dostluk va içinde cereyan edeceği ve bu protokolun ise kimseye de muhtelif sosyal sınıflara 
gittikçe daha ziyade derinleş- şüphesiz olmakla beraber karşı taarruzi hiçbir gayesi mensup bütün kadınlar kanu· 
mektedir. Bu sebeple Avustur· bu mülakattan merak uyan- yoktur ve hedefi ancak teda- nu şimdiden tatbika başlamış-
Ya ve Macar meseleleri iki dırıcı hiç bir karar bekle- füidir. tardır. -.............................................................................................................................................................................. . 

Türkmen aşiret reisinin sözleri Mülhak bütçeler de meclise verildi 

Erkeklerimiz kalmasa da Bazı devair varidatında 
kadınlarımız mutlaka mühim fazlalık vardır. 
şapka giyeceklerdir 
Şimdi de aşiretlere saldırdılar 

~~~------..... ------~~-
lstanbul, 18 (Yeni Asır - Te· 

lefon) -Humustan bildiriliyor: 

Türkmen aşiretleri tamamen 
Şapka giymiştir. Bu vazı· 

Yet mahalli hükümet me· 

ıııurlarını kızdırmış ve Aşi· 

retin oturduğu mahallin na

hiye müdürü ile jandar

ıııa karakol kumandanı Aşiret 

reisi ile ileri gelenlerden on

Yedi kişiyi yakahyarak ellerine 
kelepçe vurdurmuşlardır. Tev
kif edilen bu zevat müthiş 

! işkenceler içinde Halı:be götü· 
rülmüşlerdir. Ellerine kelepçe 

vurulan aşiret reisi ile onyedi 
arkadaşı nahiye müdürile jan
darma kumandanına: 

- Erkeklerimiz kalmasa da 
kadınlarımız şapka giyecek· 
lerdir. Bundan :ıerre kadar 

şüpheniz olmasın. Biz Türküz 1 
Demişlerdir. 

Tazyık gittikçe şiddetlen

mekte ve propaganda artırıl

maktadır. 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 123 

- Haydaroğlu senin için Is· 
tanbuldan mutasarrıflık veya 
herhangi bir şey istedim! 

Diye öfkelendireceğine, ge
len feroıanı uzatarak: 

- Ağam! Artık dağca, 
dağca gezmeyi bırak! Devlete, 
ıııWete hayırlı ol ! işte sana 
bir mansap fermanı aldım, falan 
ıııutasarrıfı oldun! 

Demesini istiyor, bekliyor· 
du....... Lakin Ağa buna hem 
liaydaroğlunun acele kaçış 
inadı ile, hem de nice sonra 
saraydan gelen ters haberle 
muvaffak olamamıştı, iki eli 
Yanında kalmışdı .• 

ro • ıu olunu çevir-

gin yol almıştı. Zira, · "Çay,, 
kasabasından ayrılırken, Ispar
ta haV"alisinde bu'unan Abaza 
koca Hasan paşanın ortalığa 

·ferman okuduğunu, o cıvarda 
kuş kondurmaz, kervan geçir
mez olduğunu, küçük dağ· 
ları ben yarattım gururuna 
kapıldığını haber almıştı. 

- Vay! Bir kepaze adam 
nasıl olurmuş ta, ortalığa fer
man okurmuş. Yürüyün bakalım 
Isparta yollarına! 

Diye Abaza Hasan paşanın 
kahrile bütün efelerini arka
sından çekti, delicesine, dağ 
taş dimeden atıldı. 

Bu genç ve toy efenin ar· 

Atıkara, 18 (Yeni Asır • Te
lefon) - Hükümet mülhak 
bütçe ile idare olunan devai· 
rin bütçelerini meclise ver
miştir. 

Buna göre, Hudut Sahil 
Umum müdürlüğü bütçesi 
varidatı 303 bin lira fazfasiyle 
986300 lira, masrafı 485819 
liradır. Vakıflar umum müdür• 
lüğü varidatı 247300 lira faz. 
lasiyle 773263 lira, İnhisarlar 
umum müdürlüğü varidatı bir 

Diktatörlük 

milyon 372 bin lira fazlasiyle 
4592500 liradır. Ankar& imar 

müdilriyeti bütçesi 155457 lira, 
Posta telgraf umum miidürlüğü 
varidatı bir milyon 415 bin lira 

fazlasiyle 7789240 liradır. Dev
let demiryolları bütçesi 1,5 mil
yon lira fazlasiyle 26 milyon 
920 bin liradır. 

Orman müdüriyeti ve hava 
yolları bütçesi de yakında mec
lise verilecektir. 

salahiyetleri 
Londra, 18 (A.A) - Royter Ajansı Captan istihbar idiyor: 
Memlekette nasyonal sosyalizmi ezip kahretmek için Cenubu 

Şarki Afrika V cılii Umumisine Diktatörlük salahiyetlerini andı 
rır salahiyetler verilecektir. Cenup Birliği Hükümeti bir beyan
name hazırlamak üzeredir. 

onun cesaret ve kahramanlığına 
güvenerek yola koyulmuşlardı. 
. . . . 
Haydaroğlu, durup dinlen

meden yolları dürdü. Bir kaç 
gün sonra lspartanın; son ha· 
bar soğukluklariyle solan yarı 
yeşil, yarı sarı ağaçlarla dolu 
yaylasına erişti. lspartanın ya· 
rım saat ötesinde bir durak 
vererek, geceyi orada geçirdi. 

lsparlada bulunan Abaza 
koca Hasan paşa, Haydaroğlu
nun şehirden yarım saat uzak
ta mola verdiğini haber almıştı. 
Derhal, lspartanın ağalarını 
topladı. Gece geç vakitlere 
kadar konuştular. 

Ertesi günü İspartadan çı· 
kan beş on kişilik bir kafile, 
Haydaroğlunun efeleri daha 
canlarını uyandırmadan konak
larına kadar gelmişlerdi. 

Haydaroğlu gelen elçileri ya• 
oma aldı. Elçiler: 

- Hoş geldin efemi 
Diye derin hürmetlerle Hay

eder-

lerken Haydaroğlu işin içinde 
iş olduğundan şüphelenerek: 

- Hoş bulduk, ne var? Ne
ye geldiniz? 

Dedi. Ispartadan gelen elçi• 
lerden birisi: 

- Efemi yolunuz ne canibe
dir? 

Diye sordu. Haydar oğlu 
biç pervasız: 

- lspartaya 1 
Dedi. Elçi : 
- Hoş geldiniz, safalar ge

tirdiniz ama, sizi karşılıyacak 
ağalarımız şehirde değil .• 

Elçi sözünü tamamlamadan, 
Haydaroğlu bağırdı .. 

- Alın şu herifi! Dilini, 
ikiye yarılmış bir ağaç dalına 
kıstırınl Ağalar içerde mi imiş 
dışarda mı imiş doğruyu söy
leyinceye kııdar bir ağaca bağ
layıp bırakın! Yanında gelen 
şu herifleri de azgın atların 
ayaklarına bağlayın! 

Haydaroğlunun bu korkunç 
emri, elçileri iliklerine kadar 
titretmişti. Diline kıskaç vuru-

F ransada Klişi hadiseleri 

Polislerden 157, nüma
yişçilerden 84 yaralı var 
Hükümet nümayişleri menedecek 

Paris, 18 (A.A) - Clicby'- Grevimizin gayesi büküme· 
deki hadiselerin kat'ı blfi.nçosu tin millet düşmanlarına ve ec· 
şudur: nebi parasiyle satın alınmıı 

Nümayişçilerden 5 ölü, 3 ü kimselere karşı yapmakta ol• 
ağır olmak üzere polislerden duğu mücadelede ona zahir 
157 yaralı, 3 Ü ağır olmak üze- olmaktır. 
re Cumhuriyet muhafız kıt'aları Paris, 18 (A.A) - Clichy 
seyyar kıt'alar efradından 84 arbebedelerinin mesullerini tet• 
yaralı bir kaçı ağır olmak kik ve tesbit etmek üzere ka• 
üzere nümayişçilerden 88 yaralı. bine dün saat on yedide bir 

Tevb.'.f ~dilen 18 kişiden 11 i içtima akdetmiştir. Zannolun-
serbest br.·ı.ıkılmıştır, Blumel'in duğuna göre bükümet bundan 
sıhhi vaziyeti şayanı memnu· böyle arbedelere st:bebiyet 
niyettir. 

vermesi muhtemel olan her Paris, 18 (A.A) - Matbuat 
Clichy'de vukubulan kargaşa· türlü nümayişleri menedecektir. 
tıklar hakkında birçok tafsilat Siyasi mabafil Clichy arbe· 
vermektedir. Bu tafsilata na- delerinin siyasi vaziyet üzerin· 
zaran Fransız sosyal partisinin de akisler hasıl edeceğini tah-
tertip ett iği mitinge takriben min etmektedir. Ancak bu ma-
550 kişi iştirak etmiştir. Buna 
mukabil nümayiş yapan komü
nistlerin miktarı ise 10,000 
kadar idi. 

Le Patit Parisien diyorki : 
Bir buçuk bölük asker ile 

300 polis Fransız Sosyal partisi 
azalarının saat 20/30-dan evvel 
dışarıya çıkmalarını temin et
mişlerdir. Halbuki saat 18-den 
beri sinemanın cıvarında topla
nan komünistler zabıta kuvvet
lerinin müdahalesi üzerine sine
manın boşaldığını görünce vah
şiyane naralar atarak polise 
kaldırım taşları atmağa başla
mışlardır. 

Matin gazetesi komünist 
partisi umumi katibi Thorezin 
saat 23-de Clichye gelmişse de 
nümayişçilere bitap etmediğini 
kıtydeylemektedir. 

Bu gazete komünist partisi 
şeflerinden birinin müdahale 
ederek komünistleri evlerine 
dönmeğe ikna ettiğini ilave 
etmektedir. 

Le Populair gazetesi, birçok 
tahrikatçının nümayişçilerin 
arasına karışmış olduğunu yaz· 
maktadır. 

Paris 18 (A.A)- Amele bir
likleri tanzim komitesi Paris 
amele kanfederasyonunun neş
retmiş olduğu bir beyanname
de ameleyi inzibatı muhafazaya 
teşvik etmektedir. Bu beyan· 
namede grevin gayesi faşist 
birliklerin hemen feshedilmesi, 
Fransız sosyal partisinin lideri 
olan Albay de La Rogue'un 
hemen tevkif olunması ve or· 
dunun, zabitanın idarenin cum
huriyete aleyhtar unsurlardan 
tatbir edilmesi lazım olduğu 
tasrihi olunmaktadır. 

Beyanname bundan başka 
bu nümayişin iktidar mevkiinde 
kalması lazımgelen halkçılar 
cephesi hükümeti aleyhine mü· 
teveccib olmadığı tasrih edil
mektedir. 

Beyannamede netice olarak 
şöyle denilmektedır: 

lacak elçi, kendini yere atarak, 
ht ngül" hıingür ağlamağa ko
yu:du. 

- Aman! Efemi Etme del 
doğruyu söyliyeyim dedi. Hay· 
daroğlu: 

- Kalk söyle! Eğer yine at
latırsan halin ne olacağını ken
din düşünl 
. . . . . 
lspartadan gelen elçiler bu 

korkunç tehdit altında, canla· 
rını kurtarmak uğruna kapılarak 
lspartada Abaza Koca Hasan 
paşanın bulunduğunu, kendi
lerine talimat verilerek Hay
daroğlunu lspartaya sokmamak 
için yalan uydurmalarını söy· 
lediklerini ve Üzerlerine hücum 
etmek maksadıyle hazırlıklar 
yapıldığını inhasıy i e, minhasıyle 
anlattılar. 

Haydaroğlu son sözleri din
ledikten sonra, hiç temkinini 
hozmadan: 

- Salıverin 
yerlerine! Diye 
çiler de: 

şu adamları 

emir verip, el-

hafil tahkikat neticesine inti· 
zaren süküt ey!emektedir. 

Dün komünist mebuslardan 
Duclas ile Tborez B. Leon 
Hlumu ziyaret etm i şlerdir. Gö· 
rüşmelerin sonunda komünist 
fırkası biirosu bir tebliğ neş· 
retmiştir. Bu tebliğde ezcümle 
şöyle denilmektedir. 

Komünist fırkası zabıtanının 

battı hareketini protesto eder. 
Fırka Clicby arbedelerinden 
mesul olanların cezalandırılma· 
larını ve dahili harbe sebebi· 
yet vermiş olan faşist birlik· 
!erin feshedilmesini talep eder. 

Havas Ajansına beyanattı 

bulunan B. Blum bu beyanna· 
menin kendisinin komünist li· 
derleri ile yapmış olduğu mü
lakata tekabül etmemekte r>I-
duğunu söylemiştir. 

Sol cenah parlamento grup· 
!arından bir heyet dün öğleden 
sonra bir toplantı yapmıştır. 

Heyet başvekil ile Clichy ha· 
diselerinin ortaya çıkarmış ol• 
duğu meseleler hakkında gö· 
rüşmek üzere B. Bluma hususi 
bir heyet göndermeğe karar 
vermiştir. 

Komünist mebuslar bir amele 
mıntakası olan Clichy'de Fran
sız sosyal partisinin akdetmiı 
olduğu mitingin bir tahrik teş
kil etmekte olduğunu söyle
mişlerdir. Bu mebuslar faşist 
denilen birliklerin hemen fesh· 
edilmesini is,lemişlerdir. 

Komünist mebuslar bundan 
sonra komünist halkçılar cep· 
hesinin içtimai kanunlarının 
tatbikinde bir vakfe kabulet-
mek suretiyle siyasetinde yap· 
mış olduğu tadil dolayısıyle 
amele sınıfının duymakta 
olduğu memnuniyetsizhği kay· 
detmişlerdir. 

Bu mebuslar işsiz olan yaşlı 
kimseler için hemen tekaüdiye 
kabul edilmesini istemişlerdir. 

- Hadin bakalırol Gidini 
Olduğu gibi anlatın! Ve deyin 
ki yarın lspartanın ortasında 
efe'erim at oynatacak, o Aba· 
za Hasan paşa dediğiniz ada
mın kellesi kargılarımızda ge
zecek, onu saklayıp, sizi böyle 
gönderen ağaların çekeceği 

halini ancak Allah bilir .• 
. . . . . . . , 
Haydar oğlunun yanından 

dönen elçiler, lspartanın ağa· 
larında dehşet uyandırmıştı. 

Fakat Aban Hasan paşa, 
başına topladığı ağalara: 

- Yahu 1 Ne telaş ediyor· 
sunuz, bunun kolayı var, biz 
şimdi biriki adam daha salıp, 
ne istiyorlarsa almalarını vaa· 

dederiz, lspartaya uğramadan 
geçmeleri için fidye adarız. Siz 
güya bu parayı hazırlarken ls
tanbuldıın da kuvvet gelir, val· 

lahi analarını belleriz, hele si:ı: 
bana uyun bir defa 1 

- Soııu Var-
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DR. ARASIN ZlY AFETiNDE SAMİMİ NUTUKLAR SÖYLENDi 

Dış bakanımız : Bütün insanlığın saadet 
samimiyetle sulh istiyoruz, 

·ve refahı 
dedi .. • • 

ıçın 

• 

- Baştara/ı birincı sahi/ede -
Ankara, 18 (A.A)- Dr.Tev

fik Rüştü Aras Romanya dış 
bakanı ekselans B. Viktor Anto
nesko ve refikası şerefine ha
riciye köşkünde bir ziyafet 
vermiş, B. M. Meclisi reisinin 
ve başvekilin, vekillerin, Ro
manya elçisinin ve elçilik er· 
kanı ile dış işleri bakanlığı ileri 
gelenlerinin hazır bulunduğu 

bu ziyafeti kordiplomatiğin de 
iştirak ettiği büyük bir kabul 
resmi takip etmiştir. 

DR. ARASlN NUTKU 
Ankara, 18 (A.A)- Roman

ya dış bakanı B. Viktor An· 
tonesko şerefine verilen ziya
fette Türkiye dış bakanı Dr. 
Aras aşağıdaki nutku söyle
miştir : 

Bay Bakan; 
Samimi ve semereli Atina 

teşriki mesai5inin ferdasında 
Ekselanslarının TürkiyP.ye mu
vasalatı, bu pek cemilekar zi
yarette kendisini dost ve müt
tefik Romanyaya bağlıyan kar
şılıklı hissiyatın ve samimi dost
luğun hakiki tezahürünü gös
termekte olan Türkiye için ha. 
kiki bir sevinç sebebi ve Cum
huriyet hükümeti namına ekse
lansınıza memleketimize hoşgel
diniz demek benim için hususi 
bir zevktir. 

Tarihin teselsülü ve beynel
milel hadiselerin keşmekeşi 
içinde Türkiye ve Romanya 
kıyasetin icabatını fark ve tem
yize muvaffak olmuşlar ve da
vaların en güzeline hizmet için 
kendilerine terettüp eden va-

zifenin ehemmiyetini müd-
, rik olarak menfaatlerini 

arbk unutulamaz bir eser 
olan Balkan antantında 
birleştirmişlerdir. 

Antantımıza dahil dev-
letlerin münasebetleri ger
çi her türlü apolojinin fev
kindedir. Fakat gururla ve 
sahte tevazudan beri ola
rak şunu söyleyebiliriz ki 
bizi bağlıyan çözülmez ra
bıtaların tam ahengi ve 
kuvveti beynelmilel teşriki 
mesaının en güzel misali 
olarak gösterilebilir. Mem
leketimizin müşterek ül
külerini verdikleri bu bir
leşmede bir tek fikir ha
kimdir. Ya lnız milletleri
miz;n değil fakat bütün 
insa nlığın saadet ve refahı 
i şte hepimizin hararetle ve 
samimi olarak istediğimiz 
budur. 

Bay Bakan, bu akşam bizi 
etrafında toplıyan bu masada 
ekselansınızın şahsınızda yalnız 
dost ve mümtaz devlet 11damı
nı değil, aynı zamanda vasıfları 
ve enerjisi ve barış için olan 
aşkı sayesinde mufahham met
buunun hayırkar idaresi altın
da en gıpta edilecek hedef 
olan barış ve kuvvet içinde 
refah başaran bütün asil Ro
manya milletini tesid ediyoruz. 

Romanya milletinin bu mu
zaffer yürüyüşünde Türkiye'de 
bütün kalplerin kardeş millete 
daima en büyük saadet temen
ni etmek için müşterek çarp
makta olduğundan emin olunuz. 

B. Bakan, kadehimi Majeste 
Kral Koro!un şerefine ve müt
tefik Rumanyanın şan ve refa
hına kaldırıyor ekselanslarının 

ve bizi latif buzurlarile şeref
lendiren Bayan Antoneskonun 
sıhhatine içiyorum. 

Bay Viktor Antonesko aşa-
ğıdaki nutukla cevap vermiştir: 

ANTONESKONUN NUTKU 
Bay Bakan, 
Söylediğiniz medihkar söz• 

!erden dolayı nihayetsiz te
şekkürlerimi bildiririm. Bu 
söilerin bir dost tarafından 
söylendiğini hissettiğim, bildi
ğim için bunlar heni has
saten mütehassis etmiştir. 
Burada gördüğüm her şey 
üzerimde bütün kuvvetivle 
bir hissi, hayranlık hissini 
doğuruyor. Çünkü memleketi
nizde başarılmakta olan muaz
zam eser en sathi müşahit üze
rinde bile boş ve iyi bir tesir 

HISSf, AŞKI 
ROMAN 
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Senlha gibi birini sevdikten sonra elbette ki 

ağlarsınız.. Yerine göre tesellidir ağlamak .. 

O - Sözümü tamamlamak 
isterdim. Seniha cidden iyi in
sandır. Ben büyük bir 
hata işled i m. Evlenmiyecektim 
onunla .. Aramızda, evlilik ha
yatı çerçevesi içinde geçen 
alakayı belki de merak eder· 
sınız. inanmazsınız belki de .• 
Hayır, demeyin. Başınızı salla
mayın beyhude yere .. inanmaz
sınız bilirim. Biz onunla, yalnız 
kanunların nazarında bağlıyız. 

Tam dört yıl ayni evin içinde 
iki samimi dost, iki yakın ar· 
kadaş gibi yaşadık. Birbirimizi 
incittiğimiz zamanlar da oldıı. 

Bu dört yıllık müddet içinde 
bir otel emniyetiyle girdiğim 
ev, benimçin çok defa hüzün 
kaynağı olmaktan başka bir 
işe yaramadı. Ve başlarımız, 

bin küsur gece içinde bir defa 
bile ayni yastığın dinlendiricı 
yastığında toplanamadı. Odala
rımız bile ayrıydı.Seniha benim 
zevciyet problemimi fizyolojik 
alakalardan uzak tutacak ka
dar soğuk davrandı. Bu, evli
lik hayatı içinde, acıların en 
acısıdır, Ümit bey •• 

Ben - Fakat bunları neden 
anlatıyorsunuz bana? 

bırakmaktan hali kalmıyacak 
vaziyettedir. Modern Türkiye
nin bu ~ -ıranlık hissi verici 
terakkisi herşeyden evvel za
manımızın en büyük devlet 
adamlarından birinin, Reis Ata
türk'ün etrafında toplanan ve 
birinci adamlardan teşekkül 
eden bir kütlenin kollektif ça
lışmasının neticesidir. 

Türk milletinin yüksek enerji, 
serbest ve vatanperverlik me
ziyetleri bu muhteşem neticeyi 
vermek için bugün olduğu gibi 
sevkedilmeyi bekliyordu. Uzun 
tarihleri esnasında milletlerimiz 
karşılıklı tanışmışlar ve- birbir
lerinin kıymetini takdir etmeyi 
de öğrenmişlerdir. Bu uzak te
mastan Türk milletine karşı 
Romen milletinin kalbinde de-

dolayıdır ki, biç bir Irk kivi 
hiç bir hissi tereddüt du·let 
adamını çok defa uıo;laşma 
eserinde rahatsız edMt sebepıiz 
halk sevki tabiilerinden hiçbi

risiyle mücadele etmek mecbu
riyeti bulunmaması keyfiyeti 
son seneler arasında bu derece 
mesut bir surette başladığı

mız yaklaşma uerini kuvvetli 
bir surette teshil etmittir. Bu
gün hiçbir noktada mukadde
ratımız birbiriyle çarpıtmamak
ta, esaslı hiçbir şey birbirimizi 
ayırmamakta, hiçbw deriıı men
faat bizi birbirimizin karşısına 
koymamaktadır. O ıurettedir 
ki milletlerimiz hodbin noktai 
nazardan dahi ancak birbirle
rinin ahenktar inkitafını arzu 
etmekten batka birşey isteye-

rin bir hürmet ve sempati, bir mez. Gerek Türkiye gerek 
baR"lılık hissi kalmıştır. Bundan Romanya sulhtan başka birşey ............... i~·P·~·~:y;<l;k·i .. <l.~hiii···h:~·;p-············ .. 

Artık dahili bir harp 
olmaktan çıktı ... 

Sovyetler birliği bilgi akademisi 
başkanının sözleri ... 

Moskova, 17 (AA) - Ta~ 
Ajansı bildiriyor: 

Sovyetler birliği Bilgi akade
misi başkanı ile Ukranya Bilgi 
akademisi başkanı ve bir çok 
akademi azası, ilim ve san'at 
adamları, profesörler, mil:i ar
tistler, rejisörler, · ressamlar, 
muharrirler ve d iğer maruf 
Sovyd mümessilleri imzasiyle 
lzvestıya gazetesinde ileri ve 
terakki sever insanlık dostla
rına hitaben şu beyanname 
neşredilmiştir : 

Bundan 23 sene evvel Bal
kanlarda patlıyan silah Avru
panm bütün barut depolarını 

berhava etti. Milletler dört se
ne ıstıraptan sonra büyük gay
retlerle cihan barış binasını 
kurdukları bir sırada şimdi de 
yeni silah sesleri işitiliyor. 

ispanyada cereyan eden 
harp artık dahili bir harp de
ğildir. iki devlet, Almanya ve 
ltalya, ispanya ile muharebe 
ediyor. Ve bu devletlerin or
duları ispanyayı istila ettiler. 
Ve tarihin tanıdığı muharebe
lerden hiç bir suretle farklı ol
mıyan askeri harekat yapıyor
lar. 

Avrupada öyle bir harp ce-

Acı acı gülümsedi: 
- Çünkü anlaşılması lazım 

dedi. Hayret eder gibi bak
mayınız yüzüme.. Ortada gizli 
kapaklı birşey kalmadı ki .•• 
Sizin tarafınızdan anlaşılması 

faydalıdır. Evimiz müşterek yu
vamızıh. Ne de olsa ben cahil, 
safdil, kalpten anlamaz bir in
san değilim. Karımın, yuva 
kadrom içinde bir dişi kuş, 

evimi idare eden bir ana ol
masını isterdim tabii olarak .•• 
Derin dostlukların fiziyoloj k 
anlaşmalara istinat etmesini 
lüzumlu görürdüm. Olmadı bu. 
Muvaffak olamadım ... lntizarım 
öyle uzun ve husranlı oldu ki .• 

Bazen, geceleri evimin için
de ıstırabımdan uyuyamadığım 

olurdu. ikimizi ayıran muade
leyi çözmiye uğraşırdım saat

lerce .. Odalarımız yan yana idi. 
iki oda arasındaki boşluğu 
dolduran koridorun bir gece 
ses vereceğini ümit ederdim. 
Ne acıdır hn 1nı;.,. ı.:ı~~-=-

reyan ediyor ki Milletler cemi
yeti paktı bundan lfU suretle 
bahsetmektedir: 

"Milletler cemiyeti azası, bü
tün azanın şimdiki toprak bü
tünlüğüne ve siyasi istiklaline 
ı;iayet ve bertürlü harici taarruza 
karşı müzaheret etmeği taah
hüt ederler.,, 

20 milyon lspanyol milletini 
kana bulı.mağa çalışanların bu 
hareketlerine artık müsaade 
edilemez.Avrupada barışın mu
hafazası için milletlerin gayret
leriyle vücuda getirilen bütün 
müesseselerin ihlaline meydan 
verilemez. Artık yetişir. 

Hitabeyi neşredenler sözle
rini şu suretle bitirmektedirler: 

Kültür işçileri, sizi şu kat'i 
sözü söylemeğe davet ediyo-
ruz: 

Halen işlenmekte ve durdu
rulmadığı takdirde pek yakın 
bir gelecekte yeniden işlene
cek olan harplara karşı şid
detli protestoya intizar ediyo· 
ruz. Harp başlamıştır. Faşist 
memleketler cihan harbını ha
zırlamağa kat'i surette karar 
vermişlerdir. Bunları kolların
dan tutmak zamanıdır. Henüz 
çok ge.; kalınmış değildir. 

Bilhassa seven, sevdiği kadın 

için çıldıran bir erkek için •• 
Hiç bir gece beni yanına davet 
etmeyi hatırından geçirmedi. 
Gözlerinde daima muhayyel bir 
ruyanın ve yakın bir hayalin 
izleri gizliydi. Onu, oradan 
kopara bilseydim. 

Benim ve onun yatak oda
mıza kadar sokulmıya muv~~ 
fak olan gölge bile benden 
ziyade mes'uttu. 

Ben - Ağlıyorsunuz galiba, 
Hüsamettin bey .• 

O - Ağlamak .• Bunun ifa
de ettiği manaya yazık değil 

mi .. Ne faydası var ki.. Bu
nunla beraber tesellidir. insan 

acısını uzviyeti içinde saklarsa 
daha fena .. Ben bazen, erkek 
olmama rağmen ağlaoıak için 
kendimi zorladığım olur. ihti
yaçtır ağlamak.. Hiç ağladığı
nız oldu mu? 

Ben - •••• . . . 
O - Gizlemeye ne hacet .• 

ru .. 

arzu edemezler. Zira her ikisi 
de kendilerine lüzumlu ağır 
dahili ıslahat ve kuvvetlenme 

taları buluyoruz. 
Balkanlarda ve (Karadeniz) 

sahillerinde müesses arazi ni• 
eıerini muvaffakıyete isal et- zammın idamesinde ayni müsa• 
mek için sulha muhakkak ih- vi menfaatimiz vardır. Gerek 
tiyaçları vardır. uzlaşma yolunda kollektif emni· 

Dünyanın bu kısmında sulhu yet hususundaki teşriki mesa· 
ve muahedelerle kurulu nizamı imizle Cenevre müessesesinin 
idıome ettirmek hususundaki gayretlerini teshilden de aynı 

menfaatimiz bundan ileri gel- müsavi menfaatimiz mevcuttur. 
mektedir. Bizi birbirimize bağ- Bu derece çok sahalarda dü· 
lıyan muahedenin ilk maddesi- rüst ve dost tt!şriki mesaimizin 
nin ifade ettiği hakikat bütün durmadan ve zayıflamadan de· 
Romenler için çok kıymetli bir vam ettirileceğine dair kanna· 
kuvvettir. Ben buraya bu mu- timi bildirir, kadehimi Ekselans 
ahedede ve daha canlı bir Türkiye reisicumhurunun, Ek· 
aurette kalplerimizde yazılı selans Başvekilinin sıhhatlerine 
olan bu silinmez dostluk ifa- bizzat sizin ve burada bulun-
desini yenilemek için geldim. mayışından teessüf duyduğum 
Fakat dostluğumuz bir çok Bayan Rüştü Arasın sıbhatleri-
dostluklara has sırf hiui ve gay- nize kaldırır ve asil Türk mil-
rifaal bir mahiyeti haiz olmakla Jetinin saadet ve refahına 
kalmamakta, her gün birlikte içerim. 
idame ettirilen gayretlerle ve Ankara 18 (A A)- Dün sa-
daimi yapıcı bir teşriki mesai bah şehrimize gelmiş olan Ro· 
ile itmam olunmaktadır. manya dış işleri bakanı Ekse-

Bay bakan, bundan dört se- lins Antonesko Ankarapalasta 
ne evvel mütecavizin tar:fi kısa bir istirahatten sonra ya-
hakkındaki mukavelenamenin nında Romanya elçisi B. Tele· 
imzası mesut neticesine varan mague olduğu halde saat llde 
müzakerelerde siz memleketi- Dış işleri bakanlığında Dr. 
niz adına birinci planda bir Tevfik Rüştü Arası v ~ onu 
rol oynadınız. Balkan antantı takiben de Başbakan ismet 
paktının imza ile neticelenen lnönü ile Kamutay başkanı 
konuşmalarda Türkiyenin rolü Abdülhalik Rendayı ziyaret 
onun muhterem dış bakanının etmiştir. 
rolü her halde çok daha mü- Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik 
him olmuştur. Rüştü Aras, Başbakan ismet 

Dış işleri bakanlarının duva- Inönü ve Kamutay Başkanı 
yeni sıfatınızın ve sulh ve bey- Abdülhalik Renda muhterem 
nelmilel teşriki mesai eseriyle misafir:ı iadei ziyarette bulun-
vakfettiğiniz bu kadar sene muşlardır. 

zarfında topladığınız tecrübenin Bayan Antonesko da öğle· 
verdiği otorite ile iştirak etti- den önce Bayan ismet lnönünü 
ğiniz Balkan Antantının daimi ziyaret etmiş ve Bayan ismet 
konseyinin çalışmalarında işbir- lnönü de Ankarapalasa gele• 
liğinizin bütün kıymetini yakın- rek iadei ziyaret eylemiştir. 
!arda bizzat takdire muvaffak Muhterem misafirler bugün 
oldum. öğle yemeğini hususi surette 

Gerek Romanya ve gerek yemişlerdir. 
Türkiye arasındaki her türlü Ankara, 18 (Yeni Asır - Te-
doğru münasebetler çerçevesi lefonla) - Romen sefiri, hari-
dahilinde gerek Karadenizde ciye nazırı 6. Antonesko şere-
birbirimize bağlıyan menfaatler fine bu akşam mükellef bir 
çerçevesi dahilinde gerek Bal- ziyafet vermiştir • Ziyafette 
kan antantı ve gerek Milletler Vekiller, mebuslar ve sefaret-
Cemiyeti çerçevesi dahilinde ler erkanı hazır bulunmuştur. 
aramızda ancak yaklaşma nok- Ziyafeti suvare takip etmiştir. 

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

Chamberlaine gelen Lady 
taziye telgrafları 

Londra 18 (Ö.R) - Kocası· 
nın ölümü münasebetiyle Lady 
Chamberlaine gelen taziye tel
grafları arasında Fransa cum
hur reisi, başvekili, hariciye 
nazırı, mebusan meclisi reisi B. 

Seniha gibi birini aevdikten 
sonra elbette ağlarsınız. Bunu 
hissettiğim gün neden sustum 
ben .• Ne ahmak şeymişim ya
rabbi •• Bu gizlenemiyecek ka
du bariz bir aptallıktı. ikini
zin aranıza girmeye hakkım 
olmadığı halde ısrarım, felake
timi hazırladı. Sırf bir kapris için 
buna razı oldum. Aramıza gi

ren, aile ahengimizi bozan si
zin gölgenizi neden inkar et
meye çalıştım. 

Şimdi daha sakin düşünüyo
rum. Senihanın gizli hıçkırık

larına karşı bazen çok kabalık 
ettiğimi bile hatırlıyorum. Ama 
çok kaba hareket ettim. Acaba 
bunları affetmez mi dersiniz? 

Ben - ..••.• 

O - Çekinmeyiniz rica ede
rim. Şimdi işin tamiri tarafla
rını arıyorum. Zararın neresin
den dönersem kar... Ben içti
mai mevki sahibi bir adamım .• 
Vazifemi bilivorsunuz tııhii. 

Herriot, Çekoslovakya cumhur 
reisi B. Benez, Avusturya şan
sölyesi B.Schusschnigg ve mil
letler cemiyeti genel sekreteri 
B. Avenol tarafından gönderil
miş olan telgraflar da vardır. 

mülü olmıyan bir meslek .. 

Böyle konuşmaktan maksa
dım şudur.. Titriyerek sevdi
ğim bir kadını kendi arzumla 
sizin elleriniz arasına emanet 
ederken onu mes'ut edeceği

nize eminim. Kendisiyle görüş
memi, hatta son bir def'a gö
rüşmeyi hatırımdan geçirmiyo· 
rum. Böylesi daha iyi.. Hiç 
değilse bana bakarken sarf 
ettiği nefret bakışlarından bir 

danesini eksik görmüş olurum. 
Evimi terkederek kaçması 
beni evvela müteessir etmişti. 

Sonradan buna da alıştım. 
Yapılacak iş şudur: Ben 

derhal bir istida ile hukuk 
mahkemesine başvurı.rak ay· 
rılma davası açacağım. Kendi
leri de böyle bir istida hazır

larlarsa iş kolaylaşır. Gürültü

süzce talak kararını 

Siz de bundan sonra 
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Tekaütlük 
o· 0 tuıla kırk arasıoda yaşları, 

le lı~erbeslçe hayatlarım kaza
:~ ılecek bir meslek sahibi 
aldiri, kelli fefü üç beş geoç 

~111 oturmuş kouuşuyorlardı: 
b' e diyorlardı. Haogi yeni 

1 
ır keşiften , hangi taze bir me· 

lı~1t.taıı bahsediyorlardı. Kim 
ı ır. 

* }( .. 
d' . ulak mİJafiri oldum bu dip· 
h~~1.' genç venevver meslek sa· 
~ 1 delikanlılara. Merak ettim 
le tlı tatlı, hararetli hararetli 
oııuşrııalarına .. 

d' - Benim dokuz yılım kaldı .. 
bıYordu birisi: Öteki daha 
ah ti yar: 

- Benim tam altı senem 
•eııeın var dedi, tekaüt ol
lllağa.,, Ve başladılar tekaüdi· 
~~yi hesaplamaya .. Şöyle böyle 

·90 lira tutacak avda. 
U Bir. yaudan serbest ve mes'u· 
Yetsız çalışacak öbür yandan 

lılcır lılcır alacak tekaüdiyesini 
:•hat, asude bir hayat .. Öteki
er bu bahtiyar arkadaşlarına 

lIP!a ile baktılar. 
• • • 

Dört bir yandan çatır çatır 
rtlıyan, hudut dolusu, deniz do
. n~u, gök dolusu, silah hum ası 
ıliçıııde say1klıyan bir dünyanın 
,.~ 

•Unde olduklarıoı unutmuş 
~~hat döşeğini arıyan bu 30 
1 e 40 arasındaki genç ihti
Yarlara: 
Baktım. Güldüm. Acıdım. 

K. ErgUneş 

~ • ftNI ASlit 

__,~ 

~~~~__§~~~~~' 
Menemencioğlu yarın Istanbula gelecek B. Lindberg 

Hatayın statüsünü hazırlıyan eksper
ler komitesi dün bir tebliğ neşretti 

Suriye neticeden memnun 
- Ba$faıafı 1 irıcı Sav/ada - Eksperler komitesi aşağıda-

hazırlamağa memur olan komite ki tebliği neşretmiş~ir: 
17 Marta kad'.lr olan toplaolı· lskenderun sancağının statü-
larında, konseyin tasdik ettiği sünü ve teşkilatı e"asiye kanu-
rapor dahilinde, Türkiye baş nunu hazırlamağa memur edil-
murahhası Numan Menemenci· miş olan eksperler komitesi 
oğlunun verdiği Statü projesini bugün birinci toplantı devresi-
ve bu proje etrafında Fransa- nin son içtimaını yapmıştır. 

nın verdiği teklifleri tetkik et· Komite 17 Marta kadar yap-
miştir. Sancağın gayri askeri· lığı toplantılarda konseyin 27 
liği etrafında akalliyetler hak- Kanunusanide tasvip ettiği 

olmalı 
Bahir, Elekrad ve Basit nahi-
yeleri meselesi, halkın kullan· 
dıkları dil meselesi, Sancağın 

askeri vaziyeti ve lskenderun 
limanı rejimi haiıkında mahal
lerinde topladıkları malümab 
komiteye bildirmiştir. 

Diğer taraftan ekqperler ko-
mitesinin talebi üzerine Milletler 
cemiyeti sekreterliğinin sala· 

kında mahtıralar hazırlanmıştır. rapor esasları dahilinde B Me-
Müşahitler Hatay~a ekseriyetin nemencioğlu tarafından tevdi hiyettar servisleri, ekonomik, 
kullandığı dil meselesile San- edilen Sancak projesinin ve bu finansal, posta, transit, ekalli· 
cağın askeri vaziyetini ve Is-, statünün esasları hakkında yeller ve gayri askerilik mese-
kenderun limanı hakkında ma· Fransız aza B. De Caiks tara- leleri hakkında teknik etütler 
hallinde topladıkları malümatı fından verilen metnin tetkı kini hazırlamıştır • 
bildireceklerdir. bitirmiştir. Komite yeniden 9 nisanda 

Paris 18 ( Ö.R ) - Fransız Komitenin talebi üzerine Ye toplanmağa karar vermiştir. 
mahafiliode söylenildiğine göre teknisyenlerin işbirliği ile in- Komite ayni zamanda lüzu-
lskeoderun meselesinde Ce· giliz aza Sir Dunoet Sancağın mu takdirinde komiteye mil-
nevrede yeni bir anlaşmazlık gayri askeri hale ifrağı mese- temmim izahat vermek üzere 
çıkmasına imkan yoktur. Ce- lesi hakkında, Hollandalı aza müşahitlerin yeniden Cenevre-
nevrenin prestiji bakımından, Doktor Kellvyn de ekalliyet- ye çağırılmalarını da kararlaş· 
elde edılen anlaşmanın çürü· lerin rejimi hakkında mcıhtıra- tırmı~tır. 
tülmesine meydan verilmiye· iar hazırlamışlardır. Cenevre 18 (A.A)- B. Nu-
cektir. Suriye, elde edilen ne· Komitenin talebi üzerine man Menemencioğlu bu gece 

Bugün bek) eniyor 
lstanbul, 18 (Yeni Asır - le· 

lefon) - Hindistan seyahatin
den dönmekte o1an meşhur 

tayyareci B. Lindberg ve karı· 
sının yarıo Y l'Şiköye gelmesi 
beklenmekt<Jdir. 

Kalpazanlar Suri-
yede paralarımızın 
kalıplarını yapmış 

lstanbul 18 (Yeni Asır· Tele· 
fonla)- Suriyede gümüş para• 
larımızın kalplarım yaparak 
piyasaya sürülmek istenildiği 
haber alınmıştır. 

Maliye vekaleti, valilere gön
derdiği bir tamimde, kontrol 
iş i nin dikkatle yapılmasım bil· 
dirmiştir. 

Bir tren kazası 
lstanbul, 18 (Telefonla) -

Bu sabah Sirkecide feci bir 
tren kazası oldu. Makasçı 
Mustafa, 1 numaralı lolcomo
tife yolu verdikten sonra loko
motife atlamak istemiş ve te
kerlekler altında kalarak ba
cağı kesilmiştir. 

Sahlfia-

Madridde-
Şiddetıi muhare

beler oluyor 
Roma, 18 ( Ö.R ) - Havas 

Ajansının Madrid muhabiri ta
rafından bildirildiğine göre 
Madrid ahalisi sabahtanberi 
şiddetli bir muharebenin akis
lerini duymaktadırlar. Mitral· 
yözler çıtırdamakta, toplar gür· 
!emektedir. Bu muharebeler 
bilhassa üniversite mahallesi ile 
Kaza Del Kampo'da oluyuor. 

Roma, 18 (Ö.R) - lspaoyol, 
oasyonalistleri Hueska şarkın

da cumhuriyetçilerin şiddetli 
hücuml arını püskürterek bir 
çok Rus esirleri aldıklarını 
bildiriyorlar. 

Loııdra, 18 ( A.A ) - Man
chester Guardian'ın diplomasi 
muhabirine göre bir çok Japon 
zabitleri lspanyol asileriyle bir
likte harbetmektedirler. 

Madrid, 18 (A.A) - Gene· 
ral Miaja ile terbiye nazırı B. 
Jesus Herm:ındez geçenlerde 
yakalanmış olan 68 ltalyan 
esirini ziyaret etmişlerdir. Ter• 
biye nazırı esirlere şunları söy· 
!emiştir: 

- Cumhuriyet hükümeti keod~ 
sini sizin emniyetinizden me•ul 
telakki etmektedir. Yakında 
memleketinize döndüğünüz za· 
man vatandaşlarınıza söyleyiniı 
ki kendilerine karşı mücadele 
etmek içio gönderilmiş oldu
ğunuz barbarlar size kardeşçe 
muamelede bulunmuşlardır. 

ticeden ancak memnun ola-

1

1rnmite azalarına fikirlerini bil- Ankaraya müteveccihen bura· 

M 1 • • caktır. dirmek üzere raportör Milletler dan hareket etmiştir. 
USSO JDJ Cenevre, 19 (A.A) - Ana- cemiyetinin Sancaktaki müşa- B. Necmeddin Sadık ile 

rtJ" ) k d~I~ :6-jansının husu ı i muhabiri l ~itler heyeti~i ~enevre.ye ça- Türk heyetinin diğer azası cu-

Demir ve Deniz 
Yolları tarif el eri 

lstanbul, 18 ( Telefonla ) -
Devlet Demir yollarının tatbik 
etmekte olduğu tenzilatlı tarife 
Haziran ayı sonuna kadar uza· 
tılmıştır. 

Londra, 18 (Ö.R) - Ademi 
müdahale paktı mucibince 
Portekiz • ispanya hudutlarında 
görmen (müşahit) tayin edilen 
74 lngiliz memuru Lizbona git• 
mek üzere hareket etmişlerdir. 
Uzun seyahatleri neticesinde 
huduttaki vazifeleri başına gi· 

llS ÜmanJara arşı bıldırıyor: gırmıştır. Muşahıtler bı lhas>a ma gi:nü hareket edecektir. 

hil' söylev verece~ ..................... R~~·~·~ .... g~~~·t~~fİ~;j·~·~ .. ·;·iy~·f·~t ... ;~;·iİ'd.f""''"'" ....... .. 

~~;~ 1 
J Romen gazetecisi: Tür~ milletine 

lstanbul, 18 (Telefonla) -
lktısat Vekaleti, Deniz yolları 
tarifes!nde yapılacak~ tenzi!lt 
etrafında tetkiklere başlamıştır. 

deceklerdir. 

B. Selasiye 
1 bütün . hürriye~lerini ve~e~ büyük 

~: askerın sihhatıne kadehını kaldırdı 
Kahir ede 
Kanlı hadiseler 

Protesto ediyor 
Londra, 18 ( A.A ) - Haile 

Selasie Milletler cemiyet! genel 
sekreteri B. Avenola bir mek· 
tup göndererek Mareşal Graz· 
ianiye karşı yapılan suik asd 
dolayısile Adis-Abeba da ltal
yanl arın icra etmiş oldukları 
mukabeleibilmisilleri protesto 
etmiş ve meselenin tedkiki 
içio beynelmilel bir komisyon 
teşkil edilmesini talep eyle
miştir. 

'-~~y" 
. $ fi' f',, 

t .. ~ " 

1' B. Mussolıni 

8 1
. rablus, 18 (A.A) - Mus

a 
0 ıııi resmi binaları geımiş ve 
oıır T et .a rablus k:ıdısıoı kabul 
•e~ıştir.Kadı beyoelmilel siya· 
•aı~e Mussolininin bir çok ah· 
a e 400 milyon müslüman 
~'asında geniş bir tasvip huldu
t~u ~e büyük bir muhabbet 
~ adıgını söylemiştir. 

lulı:Us~oli.ni cevap vererek bir nu
da soylıyeceğini ve bu nutkun· 
kı ltalyanın müslümaolar bak· 
•ıı~daki hissiyatını arap halka 

atacağını bilrlirmiştir . 

<:Felemenk 
enıisini yakaladılar 

•sk~~a.ye, 18 (A.A)-lspanyol 
'•b e~ııın bir harp gemisi im 
llıil ~ Felemenk bayrağını ha
llı is· ~uge Johanna kömür ge· 
ıoı~tıı ~~vkif ederek Ceutaya 
adııı~lllu.ştür. Herlog Heinrik 
llıii akı Felemenk zırhlısı kö
llıek &emisinin imdadına yetiş· 
!~al le gedkmiştir. Hükümet 
t ser · · · qiı· Vı<ı ıçın dört tahteba-

ııı h 
bifd· azırlanmakta olduğunu 
llıil ır.ınektedir. Fakat bu ge· 
d Ctın 1 J tr·ı spanyo sularına gön-

ı tııesi halihazırda mevzuu· 

Bütün Romen gazeteleri Atatürkten bahsediyor 
Ankara, 18 (A.A) - Dün bulunduğumuz ve layıkiyle ifti· 1 yapıcı ve terakki, şevk ve 

Anado!u kulübünde matbuat bar ettiğimiz büyük vazifemiz gayretimizin bir sembolüdür. 
umum müdürü B. Vedat Tör de burada başlar. Bu nutka Rador Ajansı di· 
misafir Roml!n gazetec'leri şe· Karadeniz sahilinde otura11 rektörü Hurtig lstilenlon çok 
refine bir akşam ziyafeti ver- Romen dostlarımız Boğaz için• samimi surette ve büyük bir 

Kahire 18 (Ö.R) - Bugün 
üniversite talebesi ile zabıta 
arasında çarpışmalar olmuş ve 
polis silah kullanmağa mecbur 
olmuştur. Bu hadiselerde üç 
zabıta memuru yaralaomış ve 
ikisi ağır olmak üzere de ta· 
!ebeden sekizi yaralanmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• miş, çok samimi bir hava iç:n- den geçerek Akdenize git· talakatle cevap vererek Türk 

d b · f k · · d R hakim rolünü tebarüz ettir· e geçen u zıya ette Rador me ı çın aima bizim ha· ve omen milletlerini birbirine 
d. k B ı b mektedir. ajansı ıre törü . -lurtig ve va ve muhitimize temas ağlıyan tarihi rabıtaları te-

Ad l ı · · d' ı ı · k· b Bu gazete Türkiyenin Sov· everu gaze esının ıp oma- etme« ım anını bulmuşlar• arüz ettirdikten sonra Balkan 
·k h · · B G · • d N't k. Ak ·u yetlerle münasebet tesis etme· tı mu arrırı • rıgaresco - ır. ı e ım denize ulaşmak mı etlerinin teşriki mesaisini 

d b k T .. k b · · h R dh sini bilen ilk devlet oldug· una 

.•••..............•.•••.....••.••.......• , 

an aş a ur ve ya ancı ıstı yen er omanyalı için bu me ü ~ena eylemiş, yakın ve 
·ı · ·ı · ı ı · b ·d 1 - f" b k işaret ederek muahedelerin J ta b J ı·ad gazetecı erın ı en ge en erı u· a e a cogra ı ir zarurettir. Bu uza mazinin derslerioi ortaya S ll U yosu 

1 't'b J R k tadilini ve emperyalist fantazi-
unmuştur. ı ı ar a omanyalıların gözümü· oymuş ve yalnız tabiata ve Saat 

Z. f ı· d - t ·· k ı k 'd ı· .. leri bertaraf etmek suretiyle ıya e ın sonuna ogru ma • zun ço a ışı o. uğu sevim ı murteci bir maziye karşı mü· 12.30 -14 arasında Türk mu· 
b .. d'" .. B V d b ı milletin menafiini idrakte hil· uat umum mu uru · e at ve eyaz vapur arından inip bu cadelenin değil, fakat aynı ııikisi, lıalk şarkıları, ha· 
T .. b' t k - 1 · f · f yük bir şuur ve kat'i bir azim or ır nu u soy emış ve ez- ırsattan ısti ade için güzel Is· zamanda bu mücedelede ka· vadis 

·· l d · t• k' b l d ı gösterdig"ini yazıyor. Ve diyor 17 cum e emış ır ı: tan u umuz a birkaç saat kal· zam an maddi ve manevi par· inkılap dersleri Üniver· 
Hoşgeldiniz Romen dostla- maları nadir değildir.Romanyalı lak zaferin bir remzi olan ki : h b" siteden naklen Türkiye ve Romanya iç ır 

rımız. Daha dün üzüm kon- dostlarımız lstanbulda bulunur· Ankaranın bıraktığı derin in- genişleme siyaseti takip etme· 18.30 Plakla dans musikisi 
gresi münasebetiyle verilmiş ken l.u şehrin manzarasında tibaı ehemmiyetle kaydeyle- diklerinden münhasıran sulhun 19.30 Bay Eşref Şefik tarafın· 
olan bir ıiyafette Dışişleri Ba- bile husule gelm · ş olan büyük miştir. . muhafazasiyle meşgul oluyorlar. dan musahabe 
kanımız Dr. Aras. şöyle söy· inkilabı her halde müşahede . B. Hurtig .sözlerini şöyle bi- Barışta bir muhafaza ve mü- 20 Türk musiki heyeti tara-
lüyordu: etmişlerdir. Zira evvelce ren· tırmiştir : dafaa ittifakı nümunesi olan fından Türk musiki6i 

Türkiye asırlar.ianLeri bir garenk ve şarklı bir çehre Bu eş~iz eserin önüne diki· Balkan Antantının temelini de 20.30 Arapça söylev 
şeyden mahrum J,almışh. Sev· ar.zeden bu şehir şimdi bütün len bütün maniaları yıkan eşsiz bu sulh ideali teşkil eylemek· 20.45 Bay:ın Vedia Riza ve ar• 
mek ve sevilmek. Atatürk medeni aleme has olan müş· dinamizmi harekete getirerek tedir. kadaşları tarafından Türk 
ılevrioin yepyeni hususiyetle· terek bir görünüş kazanmıştır. asri Türk milletine bütün hür· Türk ve Romen milletleri musikisi, halk şarkıları 
rinden biri de Türklerin bütün Fakat yabancı gözüoe çarpa· riyet ve faziletlerini iade eden kendilerini birbirlerine bağlı· . 21.15 Stüdyo salon orkestrası 
milletleri sevmesi ve bütün mil- cak kadar bariz olan bu de· yeni bir medeniyet içinde Türk yan çok sıkı siyasi ve ekono· 22.15 Ajans ve borsa haberleri 
Jetle~ tarafından sevilmesidir. ğişiş dahi ancak Ankarayı an· mill_etini yenileştiren büyük as- mik bağların üstünde karşılıkla 22.30 Plaklarla mlintehap par-

işte bu sözleri biitün Balkan lamak suretiyle idrak ve izah kerın, sulhçu yaratıcının sıhha- muhabbet ve hürmet hisleri çalar 
Antantına teşmil etmek müm· olunabilir. . tine bardağımı kaldırıyorum. beklemektedirler. Bu hususta Ankara radyosu 
kündür. Esasen müşterek da- Romen dostlarımız, Ankara· Yaşasın Atatürk.. ileri sürülebilecek en büyük Saat 
vamızın asalet ve manevi de- da kalış müddetiniz ne kııdar Bükreş, 18 (A.A) - Gaze- delil Dobrica Türklerinin mu- 12.30 - 13.30 Plaklarla Türlı 
rinliği de buradadır. kısa olursa olsun muhakkak leler Romanya hariciye nazırı hacereti dolayısiyle Romen ef- musikisi, halk şarkıları, 

Aziz arkadaılar, Balkan an· ki bu kurak ve hasis toprak B. Antonesko'nun ziyareti hak· karıumumiyesinio ittifakla duy· dahili ve harici haberler 
tantından dog· an yeni ideoloı'ı"yı" .üzerinde mütevazi imkanları· kında lstanbul ve Ankaradan dug" u teessürdür. 17 30 . inkılap dersleri Halkevin· 
yaymak içio bizim h-ıkikaten mızla vücuda getirilen eserin gelen haberlere uzun sütuolar Antoneskonun Türk hükü- den naklen 
sıkı bir iş birliğioe ve sıkı an· hakikaten dostlarımızın takdi· tahsis etmektedir. Bu ziyaret· met merkezini ziyareti zaman 18.30 Plaklarla muhtelif neı· 
laşmaya ihtiyacimız vardır.Zira rine değer olduğu dikkatiniz· ten bakseden lndependaoce geçtikçe daha ziyade kuvvet- riyal 
bu ideoloji yaloız anlantımızın den kaçmamıştır. Ankara bizim Roumanie gazetesi bıtşmakale· 1.ınen, derinleşen ve şark Av· 18.45 logilizce ders 
dışında bblunanlar için değil, hem gayri müsait bir tabiata sinde Dahi ,tensikatçı Atatür· rupasında sulh ve terakki 19.30 Arapça söylev 
aynı zamanda milletlerimizin hem de reaksiyoner bir maziye kün gerçekleştirdiği muazzam amili olarak tebarüz eden 20.15 Konferans • 

• 

. . büyük kütleleri için de ayni- karşı yapını§ olduğumuz mü· eseri tahlil ettikten sonra yeni Türk • Romen dostluğu hakim 20.55 A,ans haberleri 

.. llMılıiııı ................. ...ı,_.._.il. ... ..ı-. ... ı.ıı....alıılrıilrıııı.!..ıı..ı~İIMİİ..Iİlıi...ılİİılllliı .. ıİI~.:&; ~ı•n•da•k•i._•b•ul;;.:un•m:::ak~t~a~d~ır~· ~~--------.:...;2~1.~1~5~P~lak:;.~n;e:ır~ry~a:t;•· ...... ~~~~.J 
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Türkçe konuşmak meselesi 

Bir Musevi vatandaşın 
samimi düşünceleri 

"Bütün musevi gençleri kendi aralarında 
yalnız Türkçe konuşmayı namus ve 

vicdanlariyle taahhüt etmişlerdir 
Musevi vatandaşların TÜR.l(ÇE l ceplerinde ecnebi gazete veya 
konu_şmala_:ı _için vapılan nEşllyat mecmualar taşımağı bir iftihar 
muhitte buyuk aldfıa avandt1mış- yesilesi sayıyorlar. Bu vaziyet
tv. Bir Musevi vatandaşımız bu 1 . 1 k d ·· ı ·· ld k 
mücadelenin ısrarla devamını mzu erıy e ne a ar gu unç o u -
ediyor. Ve Jikirlerın.i şöylece anla- !arının farkına varmıyorlar •. 
tıvor. Bir an için hatırımıza getır-

Saygı değıır bay: mek yeter ki, dedelerimiz gör-
Zamao zaman alevlenip sÖ· dükleri zulme dayanamıyarak 

nen ve ber alevlendikçe biz- ispanyayı terketmek mecburi-
lere ışık ve ümit veren muse- yetinde kaldıkları zaman Av· 
Yiİerin Türkçe konuşması me- rupadaki hıristiyanlık alemi 
ıelesioin son günlerde bazı ga- Papanıo aforozundan korkarak 
zetelerde bahs mevzuu oldu- bizleri kabul etmek istemedik-
ğunu gördüğüm zaman sevin- !eri halde bugünkü güzel vata-
dim. lnşaallah bu sefer arkası nımız olan Türkiye büyük bir 
bırakılmaz, üstünde ısrarla du· medeniyet ve insanlık eseri 
rulur dedim. Bu sevinçli gidişe göstererek bizleri kabul etmiş-
lzmirde de alakayı umumileş- tir. Bu ulüvvücenaba mukabil 
tirecek bir surette aklı eren ve bize hiç münasebeti olmıyan 
yaziyeti göreolerimizin kalem kovulduğumuz memleketin di-
ye fikirleriyle duygularıoı açığa lini kullanmakta inadetmek dü-
Yurarak biı.leri daha ziyade bu şüncesizliğinde bulunuyoruz. 
hayırlı yolda arkalıyacaklarıoı işte bu memleket borcumuzu 
zannettim. Bekledim. Hiç birşey yapmamakten mütevellit vicdan 
çıkmayınca bu mektubu size azabından kurtulmak için ak-
yazıp göndermiye karar verdik. lıma gelen basit bir tedbir 
Bazı dostlarım~ " Yazma, sen vardır: 
tanınmış ve zengin bir adam Museviler tarafından teşkil 
deg" ilsin, mektubunu gazeteye edilen (TÜRK kültür birliğinin) 

bir kolu olmak üzere ınusevi· koymazlar dediler.,. 
!er birbirimize karşı Türkçe 

Düşündüm (Türkiye Cumbu- konuşacağımızı namus ye vic-
riyetinde) mevki ve sınıf farkı danımızla taahhüt etmeliyiz. 
olmadığını bildiğim için fikrim· Türkçe konuşmıyanları ikaz et• 
de- musır kaldım. meliyiz. Her musevi genci bunu 

Size dilek ve duygularımı bir şeref borcu bilmelidir. 
bildiriyorum. Neşretmekle ser- Bu vatani vazifelerimizde ne 
bestsiniz: kadar zorlukla karşılaşırsak 

Ben de Yicdan borcumu yap· o derece azmımız artar, bu ha-
tığımdao mÜ5lerihim. yırh iş te nihayet muyaffak 

Senelerdenberi biz Museviler oluruz. 
neden Türkçe konuşmıyoruz Gazetelerimizin de arasıra 
diye cidden üzülürüm. Her baş- bizlere arka olarak bizi teşçi 
ladığı işi muvaffakıyetle başa- etmelerini diler, saygılarımı su-
ran Cumhuriyetin kudretli eli· narım. 
nin bir gün gelip radikal bir Daimi okuyucularınızdan 
11ekilde bu meseleyi de halle· Asmalımescit caddesi 
deceğine inandı~ım için teselli Alparslan sokağı No.34 
bulmaktayım. Ve el'in da Alber Gabay 
o mes'ud anı bekliyorum. Be· VZ2772t2Z2:1Zız.ı:zzrL702 

GöZTEPEDE nim gibi düşünenler ne kadar 
acı olursa olsun şu hakikati Satılık Ev 
itiraf etmek mecburiyetinde
dirler: Göztepedt:, 

desi üzerinde 
ev satılıktı~. 

tramvay cad-
831 numaralı 

içinde elektriği, havagazı 
tesisatı vardır. Yeni denile
bilecek haldedir. Havadar· 
dır. Talip olanlar "Yeni 
Asır,. idare müdürlüğünden 
arzu ettikleri tafsilatı ala
bilirler. 7 - 10 .S.4 

"Bazı Museviler lspanyolcayı, 
bazı kibar geçinen zavallı bir 
sınıf ta sırf bir gösteı iş olsun 
diye (Fransızcayı) bu memle
ketin şeref veren ana diline 
tercih etmek bahtsızlığında bu· 
lunuyorlar. Yurdun öz malı 
olan kendi gazetelerimizi oku
mayı ihmal ediyorlar da daima ' '77/""r;r-rn; 777Y-./l"/'"/7 / ~/T/7 /J 

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 90 .................................. yı·L .. SO.NRA ..... l 
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lnglllzceden çeviren : ZIYA NEBi 
Şirley gözlerlnl k~parken: "Marleni yalnız bırakma 

Robert, dedi. Dünyada benim yokluğumu 
yalnız Marlen unutturablllr •• ,, 

polisler içeriye hücum etti. 
Fakat çok geç kalmışlardı .. 
Zavallı Şirley bir çığlık kopa· 
rarak yere yuvarlandı. Bu sı

rada salona Robert, Hardi, 
Hakkı Sabri ve Marlen de 
girmiş bulunuyordu. Hep bera· 
ber Şirleye doğru koştular. 

Robert genç kızı kıınlar içinde 
Ye !ıitkin bir halde görünce 
tehlikeyi sezmişti .. 

- Vuruldun mu Şirleyl 
Diye atıldı ve yere diz çö

kerek Sevgili düşmanı kolları 
arasına aldı: 

- Beni affet.. Bütün mu-

sevdiğin Robert senindir .. 
Beraber mesd günler göreceğiz .. 

O ha'ii yaşıyordu.. Yorgun 
gözlerini Roberte doğru çevir
di ve fısıldar gibi konu11du: 

- Çok geç kaldınız Robert .• 
Yaram ağırdır .. Artık her şey 
benim için ölmüştür .. Şimdi•en 
büyük ve en t~miz arzum se
nin mes'ud olmandır .. 

Ş " rley durdu.. Güzel gözle
rini Marlene doğru çevirdi ve: 

- O, dedi.. O benim bir 
kardeş· m sııyılır Robert .. Mar
leni ya!nız bırakma.. Dünyada 
benim yokluğumu ancak Mar· 

YENi ASıR 
as • 

• • 
ıçın Edirnede yeni stadyum yapılacak Austen Chamberlain 

Şehrin imarına doğru 
ehemmiyetli adımlar .. 

Eden eski ~tasına 
tazim vazifesİilİ yaptı 

Londra, 18 (Ö.R) 
Eski hariciye na
zırı sir Austen 

r~ı>'fl!. 

Cha m ber lain' in K~ıt·~. 
cenaze merasimi 
yarınki cuma gü-

~ nü saat 12.30 da 
yapılacak ve dini 
ayin Vestminister 
ka tedralında ce-

- ' t reyan :?Oe<.Ctt ır. 

Bundan sonra ce• 
na;:c Go:~e~~ St
reetc nakıe•İile

rek ceset oradaki 
müessesede va-, 
kılacaktır. Mera· 

Edunede ıımumı müfettışlik bi11ası simin son kısmın-
Edirne, 18 (Hususi) - Edir· memuren lğdıra gönderilen da yalnız ölen 

nede yapılması kararlaştırılmış Trakya umumi müfettişliği eko- devlet adamının 
ve bütün Trakyaya şamil ola· romi müşaviri bay Şükrü Ka- ailesi erkaniyle 
cak olan büyük ve asri stad- sapoğlunun uzun müddet Iğ- dostları hazır bu-
yum için Türkiye idman cemi- dırda kalması ihtimaline binaen lunacaklardır. 
yetleri ittifakı umumi merkezi müşavirlik vekaletine lktısat B. Chamberla- Chamberlaini sena eden loyd Corç. il• 
tarafından sekiz senede ve se- vekaleti mürakıp komiserlerin- io'in doğduğu Birmingham pılacak ve Lo.rd Mayor ıle b . 
kiz müsavi taksitle 80 bin lira- den bay Mahmut Vardar tayin şehri katedrahnda Vestminister tün teşekküllerin mümessillet1 

k h . 1 1 1 • . ayinde hazır bulunacaklardır· lı ta sisat verileceğı an aşı • edilmiştir. i e aynı saatte merasım ya• J1I 
mış ve 936 yılı için d.e şi:ndiden ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Londrat 18 (Ô.R) - ~~ati" 
7 bin liralık tahsisat havaleşi Pariste protesto grevi kamarasının dün akşamkı ıç 
gönderilmiştir. k d . maı?da Sir Austen Chaınbde:; 

d Mutlak b"ır su"' u" net ı"çı"n e geçmJŞ lain in hatırasını taziz e 1• Yeni stadyum Zından altın a başvekille iki muhalif parti ı· 
elektrik fabrikası karşısındaki • KJ" "d J d A k ııııO 
mezarlığa yapılacaktır. Stada 50 bin OÜmayJŞÇi iŞi e top an 1 ~=r~1rJeoıl~ az::ımB. au:;d

5
Ge· 

ait proje, plan ve keşifname· orge ölen devlet adaınıııı~ 
ler hazırlanmaktadır. Paris, 18 ( Ô.R ) - Klişi riyaseti altında toplanan ka· memleketine yaptığı hizn:etlerlı 

Edirne, 18 (Hususi) _ Bu meydanında faşistler tarafın- bine meclisi saat 19,45 e ka· hiçbir menfaat peşinde koşıııı: 
dan çıkarılan hadiseleri ve po- d d ı · Kl'şı· h" va sene Edirnıınin imarına doğru ar evam e mış ve 1 a· yan yüksek karakterini ve 
!isler tarafından işçi kanı akı- diselerine tahsis edilmiştir. Hü- kd 1 aıı· 

bir adım te~kil edecek olan tılmasını protesto için C. G. T. k k b k"ll d tanseverliğini ta irler e ,, 
ümet er anı aşve ı e a- mışlardır. Sabah kral Georb 

umumi müfettişlik konağı, inhi- ( Umumi mesai konfederasyo· biliye nazırına tesanütlerini tarafından Lady Chamberlai~e 
sarlar başmüdüriyeti, ziraat ve nu) emriyle Paris mıntakasında bildirmişlerdir. Tahkikatın ni· bir taziyet telgrafı gönderiJııııŞ• 
iş bankaları ve orta okul bina· öğleye kadar devam eden bir hayetine kadar hiç bir cezai kendisiyle kraliçenin derin tc,. 
ları yeniden yapılacak ve bu umumi greY yapılmıştır. Grev tedbir alınmıyacaktır. içtima essürleri bildirilmiştir. 
arada erkek san'at okulu da mutlak bir süküoet içinde ce· neticesinde matbuata verilen Diplomasi karyerine .B.•~ 
genişleyecektir. reyan etmiş ve öğleyin her• şu tebliğ ahaliyi sükünete da- Cbamberlain'io hususi katı 

U f • l"k k • yerde yeniden işe başlanmıştır. . ·ye mumi mü ettiş ı onagımn vet etmektedir : olarak başlamış olac harıcıd-Roma, 18 (Ô.R)- Bu sabah -parası gelıniştir. p ıl "Dahiliye nazırı Kli•i şehrini nazırı B. Eden dün akşam rak. .. ariste yap an umumi protesto Y k ı 
Onümüzdeki llkteşrin ayının grevi esnasında umumi nakliye kana bulayan ıstıraplı hadiseler yoda bir nutuk söyliyere e~ııı 

sonunda bitmek üzere yakında 1 1 B hakkında tahlrı"katın ı'lk netı'. ustasına heyecanlı bir taz vasıta arı ça ışmamıştır. unun· f tara• 
eksl"ltmeye konacak ve derhal vazi esi yapmış ve onun la beraber hükümet dairele- celerioi bildirmiştir. Umumi ı ta• 
l"nşaata ba•lanacaktır. teessu-re tercu-man olan hu""ku··. fından yetiştirildiğini hatıra ı • rinde memurlar vazifelerinden k d · · ki "0 karŞ 

HAVSADA G ÖÇMENLER ra emıştir : na 
ayrılmamışlardır. Büyük mağa- met kurbanların hatırası önün- -ki d... · tt ık bor• 

Edirnenin Havsa nahiyesine 1• •1 1 yu en ıgım mınne ar ı Jj 
zalarda müstahdemin saat 9.40 de eği ır ve aı e erine taziye- cunu ödeyebilmekliğime as. 

yerleştirilen göçmenler için bu ta greve iştirak etmişler ve !erini bildirir. Hükümet tcza- imkan yoktur." Sir Austeııı: 
yıl içinde yapılması kararlaş" öğleden sonra tekrar işe dön- hür edecek mesuliyetleri he· meziyetlerini takdir ederlce. 
tırılan 206 evin inşaatı tama· müşlerdir. Fabrikalarda grev men cezalandırmaya karar ver· hariciye nazırı onun her ıne~ 
miyle ikmal edilerek göçmenler kısmi idi.Bazı büyük süthaneler miştir. Memleketin geçirdig" i faat düşüncesiyle alakas!~ ~-

1 . 1 • • k k . . "lli""ııılı yeni evlerine yer eştıri mıştır. tamamiyle kapanmış ise de naıik saatte hükümet milli ha· ğını, ara terının ası !'-iııi 
Göçmen evleri önünde meyva diğer bazı küçükler kısmen yatı ihlal edecek hiçbir harekete çok yüksek vatanseverlıg 1 
ve çiçek bahçeleri yapılmak- çalışmışlardır. Mürettipler de kalkışmamaları için vatandaş- bilhassa methetmiş ve ş.~:;e 
tadır. Bu bahçelere ekilmek greve iştirak ettiklerinden öğle !ara müracaat eder. On aydan hatıralarını andıktan sonra 1 ,li• 
üzere Edirne nümune fidanlı· 1 • ô bı.ri kendisine mahalli müzahe- etmiştir: " Onun bizim ne · 

gazete erı çıkamamışlardır. ğ- miz insanlarına gösterdig" i d~r~ 
ğından meccanen meyva fidanı leden sonra bütün işçiler yine retini derin işçi sınıfından da, h b hl k • Jıcv 
Verl.lecektı'r. L ı ı tahriklerden sakınarak sog" uk sempati, ayır a 1 ve a. de işe .:ıaş amış ardır.Parisin muh- 1 k 1 1 d ııı 

Yeni yapılan göçmen evleri- l"f t fi d SOb' kanlılıklarını muhafaza etmele- nap ı asa üzumu erecesr1cte 
te ı ara arın an gelen ın rini ve haklı sosyal kazançla- tarif edilemez. Onunla bir 1 

nin hepsi kireçle badana edil- nümayişçi Clichy meydanında riyle demokrasinin müdafaası yaşamak ve çalışmak j~ti~~: 
miştir. toplanmışlardır_ için elzem olan nizam ve asa· zını kazanmış olanlar bu ışbla' 

EKONOMI MÜŞAViRi Paris 18 (Ô.R) - Dün ak· yişi tehlikeye düşürmemelerini liğinden hiç silinmez hatıra 
lktısat vekaleti tarafından şam saat 17,30 da B. Blum'un istiyor." muhafaza etmektedirler. 

Helki de daba bir çok şeyler 
söyliyecekti, fakat yorulmuşdu. 
Göz kapakları gittikçe kapa
nıyordu. Büyük bir güçlükle 
elini uzattı ve tekrar konuşdu: 

- Elveda Marlen... Elveda 
Hardi ve Hakkı.. Beni unut· 
mayın çocuklar ... 

Ve son defa olarak gözlerini 
Roberte çevirdi .. 

Robert ağlıyordu .. 
- Niçin ağlıyorsun sevgili, 

dedi .. Metin ol .. Bu göz yaşları 
bir Şirleye değer mi? 

Daha fazla konuşamadı. Du
dakları hareketsiz kalmış ve 
göz kapakları düşmüştü .. 

Hepsi de y~re eliz çöktüler. 
Şimdi dünyada sağ kafan dört 
kalp Şirley için ağlıyor ve göz
lerden dökülen yaşlar, artık 
bir rüya o'.an genç kızın vücu
dunu ıslatıyordu .. Elveda Şir· 
ley .. Elveda Sevgili düşman .. 

Morganın ölUmU 
- 27 -

Bu sırada salonda polislerle, 
Morgan teşkilatı arasında bü
yük bir mücadele devam edi-

kınlığa uğramışlar ve binanın 
içinde bir panik kopmuştu .. 
Mücadele pek uzun sürmedi. 
Reis Morganın ölümü üzerine 
ne yapacaklarını şaşırarak tes· 
lim olmağa karar verdiler .. Hep
sinin bileklerine birer kelepçe 
geçirildi ve sevkiyata başlandı. 

Salon, çok feci olmakla be· 
raber entresan bir manzara 
arzediyordu. 

Morgan cezasını bulmuıtu. 
Yaralıların vt ölenlerin adedi 
epi vardı. Gordon oturm11kta 
olduğu iskemle ile beral>er 
yere yuvarlanmış, hertarafın
dan kanlar akıyordu. Artık 
bir daha ebediyen çiğniyemi
yeceği sakız_ı da ağzından düş· 
müş ve kana bulanmışu... Bir 
tarafta uzun boylu 13 ile kısa 
boylu 17 korkudan birbirlerine 
sarılmış vaziyette titriyorlar ve 
mütemadiyen haç çıkarıyor• 
lardı. . • Fakat birer kurşun 
ikisinı de devirmeğe kafi geldi. 
Evvela 13 y~re düştü, sonra 
17 acı bir çığlık kopardı ve 
arkadaşının üstüne yıkıldı .• 

Artık Morganların kapısı bir 

Yıllardan sonra 
-28 ~ 

Aradan yıllar geçti. Robert 
Kanarya adalarındaki hazineye 
ve babası Boyer Hamiltona 
kavuştuğu için çok mesuttu .• 
Şirleyin ölümünden bir sene 
sonra Marlenle evlenmişler ve 
Mişiganda büyük bir köşk yap· 
tırarak mutlu bir yuva kur
muşlardı.. Boyer Hamilton 
ömrünün son günlerinde ev
ladına kavuştuğu ıçın çok 
bahtiyardı. Şimdi ihtiyar 
Hardi ile beraber iki eski 
dost köşkün traçasında karşı 
karsıya çubuklarını tüttürerek 
vakıt geçiriyorlardı. 

Hakkı Sabri çoktan yurduna 
dönmüş bulunuyordu. Fakat 
bu yıl bir kaç ay için Ameri
kaya eski dostlarını ziyarete 
geldi. 

Güzel bir yaz akşamı bah· 
çedeki çam ağaç1arımn altında 
hep beraber oturmuşlar, eski 
günlerın tatlı ve acı hatıralarını 
yadediyorlardı. Bu sırada köş
kün içinden küçük ve sevimli 
bir kız koşa koşa babası Ro-

Robert sordu: .. JıO 
- Ne var Şirley? ( çuıı a· 

çocuklarının adıoı Şirle yiıı b • 
tırasına hürmeten böyle lc01 
muşlardı.) b'r 

Küçük Şirley elinde altııı ~
kıtlp tutuyordu. Kapağını ıç 
rak babasına uzattı ve: de 

- Bunu dedi, çekınece,,. 
bu'dum .. Ah, seni gidi ya· .

0 
maz babacığım.. Burada se~jt 
resminle beraber yabancı , P 
kadın da var .. Annem Mar•e 
buna gücenmez mi? ~ 

Robert çocuğuna vere~~ı· 
hiçbir cevap bulamamıştı .. Go 
feri yaşardı.. JıÜ' 

Marlen ayağa kalkar:ı__k uıJO· 
çük Şirleye doğru yur 1,. 

Onun da gözleri yaşar~d'eP 
Altın kalbi çocuğunun e!ıo 
alarak boynuna taktı ve:. ı:ıeP 

- Hayır çocuğum, ded;· eP 
bunun için Ro!::erte kat ·Y~e· 
darılmam. Biz bugünkü 5118 pi 

timizi ve hatt3 seni bile 
0 

borçluyuz.. be''' 
Ve gün batarken hep 

1 
rlt• 

ber, buket buket çiç,.k .egil' 
Şirleyin mezarını ziyarete 
tıler. 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SiS HERCULES vapuru lS 

"'"ta doğ'ru bekleniyor. Yii· 
küıı tahliyeden aonra Burgas, 
~ •r11a ve Köıtence limanlarına 

•relcet edecektir. 
SiS CERES vapuru 18-20 

ıııarta doğru beklenmekte olup 
Aoısterdam, Rotterdam, Bre
oıen ve Hamburg için yükli· 
Yecektir. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

kumparıyası 
StS lSA vapuru 14 martta gelip 
liaoıburg, Gdynia ve Skandi· 
navya limanları için yük ala· 
calı.tır. 

Mıs AASNE motör6 30 mar· 
ta doğru bekleniyor. Yük6nli 
tahliyeden sonra Rotterdam, 
liaınburg ve Skandinavya li· 
llıanlarına yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyası 

SiS SUÇEA VA vapuru 25 
llıarta doğru ~klenmekte olup 
Pire, Malta ve Marsilya liman· 
farına yolcu ve yük kabul 
edecektir. 

N. V. 
W. F. lf. Van [)er 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 30 martta 

beklenilmektedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yllk 
kabul l'der. .. ,. 

American Export Lines 
The Export Steamahip Corpo· 

ration - Nevyork 
EXIRIA vapuru 22 martta 

beklenilmektedir. Nevyork için 
yük kabul eder. 

Pire aktarması aeyriseferler 
EXCAMBION vapuru 19 

martta Pireden Nevyorka ha
reket edecektir. 

EXOCHORDA vapuru 26 
martta Pireden Nevyork ve 
Bostonıı hııreket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 9 nisan
da Boston ve Nevyork için 
Pireden hareket edecektir. 

Seyahat müddeti : 
Pire • Boston 16 gün 
Pire • Nevyork 18 gün 

•• C-0 •• 
Service Maritime Roumain 

- Bucarest -
DUROSTOR vapuru 3 ni

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

--·~·~ısa .. 

; 'fEftl AatR 

Olivier Ve Şü. 
LıMiTET 

Vapur Acent sı 
İRiNCi KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Lilerman Lines Ltd. 

LESBIAN vapuru 19 mutta 
Londra, Hull ve Anveratea ııe• 
lip yllk çıkaracak ve ayni za
manda Londra ve ffutt için 
yük alacaktır. 

GRODNO vapuru 8 niaanda 
Londra, Hull ve Anverıten 
gelip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda Londra, Hull için yük 
alacaktır. 

OPORTO vapuru limanı· 
mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yükllnil tabliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Glugov için yük alacaktır. 

FLAMlNIAN vapuru 5 ni
sanda Liverpool ve Svanıea
dan gelip yük çı~aracak ve 
ayni zamanda Lıverpool ve 
Glasgov için yük alacakbr. 

The General Steam 
Navigation Co. Ltd 

AD JUT ANT vapuru nisan 
nihayetinde gelip Londra için 
yük alacaktır. 

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

Açık arttırma ilAnı 

Salihli icra memurluğundan: 

Tapunun 31 numarasında 
kayıtla arap kahve mevkiinde 
1300 metremurabbaı tarla yüz 
lira kıymet muhammenesile 
14-4·937 tadhine müsadif Çar
ıamba glinü saat 14,15 de iha· 
le olunmak üzere açık arttır· 

ma ile aablığa çıkarılmııtır. 

işbu tarlaya ait şartname 

dairemizin 749 numarasile her 
kesin görmesi için her gün 
açıktır. 

Arttırmaya iştirak edenler 
yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçası tevdi edeceklerdir. 
Gayri menkul üzerinde hak 
iddia edenlerin yirmi gün için· 
de evraklarile memuriyetimize 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Tayin edilen günde yüzde 
yirmibeşi bulmazsa arttırma 

on beş gün sonra bırakılıp o 
gün en çok bedel verene iha
le edileceği ilan olunur. 

(749) StS PELES uapuru 9 nisana 
doğru bekleniyor. Pire, Malta 
Ve Mauilya limanlarına hareket 
edecektir. 

Johnston Warren Lines 1 
AVIEMORE vapuru 21 mart- 11 

ta beklenilmektedir. Anvers ve 
Liverpul Limanlarından mal ge· 
tirecektir. 

Fil •• 
HüSEYIN KAYIN Yolcu ve ylik kabul eder. 

Daha Fazla tafailit için ikinci 
kordonda T abmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
ınn..-caat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değiıikliklerden 
11.centa meauliyet kabul etmez. 

...__Telefon: 4142-4221-2663 

Burgas, Varna, Köslence, Ga· 
latz ve Sulina limanları için 
yük kabul eder. 

Den Norske Middelbavlinje 
Oslo 

SARDINIA vapuru 20 mart• 
ta beklenilmektedir. Ayni gün 
Pire, lskenderiye, Diyep ve 
Norveç limanları için yük ka· 
bul eder. 

~ALEDG 

Saöhım kefaletle her,ey taksltıe verlllr. 

'7 Balcılarda NECiP SADIK No. 156 

· Emlak ve Eytam bankasından: 
~•aa Depozitosu 

o. Yeri No. su Nev'i T. L. 
S97 lzmir Toram Mah. Bodur Alisokak 12 Ev M 2 · 400 

"Ada 408 Parsel 20., 253.50 
.-1~tahab yukarıda yazılı gayrimenkulün bedeli. peşin veya tak· 
.,' e ödenmek üzere ihalesi 20-3-937 Cumarteıı gilnü saat onda 
'Pılıııak kaydiyle pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. 

, istekli olanların dörtyüz lira depozitoyu veznemize yatırarak 
0jbrınaya girmeleri ve yanlarında birer fotoğraf getirmeleri ilan 1111ur. · 17 18 19 796 (456) 

:······ .. ···················································•··•···•·· • • • • • SIHHAT 
~ Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 
: içilir. iki defa süzülmüştür. 

BALIKYAGI 

~ Hamdi Nüzhet Çançar 

~ Sıhhat Eczanesi 
• • • s BAŞDURAK · 
$ Büyük Salebçioğlu banı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1!~n1lr Vilayeti Defterdarlığından: 
ll,ıtı 2-937 tarihinde bir ay müddetle pazarlığa bırakılmış olan 
llı~d:P~fa dalyanında üç sene müddetle balık avlanmak hakkına 
'-tı11,etı ~arfında talip zuhur etmediğinden evvelce ifan edilen 
llı\\tı b IDesı. ~ahilinde ~e bu kere takdir edilen 1000 lira mu.ham· 
llıun11 edeli ıcar üzerınden müzayedeye çıkarılması karargır ol-.,.. r. 
~ ( ·ı· 
-t4.1P olanların 29-3-937 pazartesi günll saat 15 de Defter• 

ıra. llıliracaatleri ilan olunur. 
13-lli-19~2~ 751 

Mobilye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa gelip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci sınıf işçilik sipariş kabul eder ---
Beş Çiçek, Krep Jorjet 

VE 

Nergis Nuvar 
Leylak hlam 
Revdor Ferit 

işte size 

S. Ferid 
eczacı başının 

5 şaheseri daha 

Tecrübe ediniz, takdir 
edeceksiniz. 

Alırken 

S. Ferid 
isim ve etiketine 

dikkat. 

M. Depo S. Ferid Şifa eczanesi 

Milli Emlak müdürlüğünden : 
Dosya 
4495 

141 

7330-1 

6384-1 

13514 

5020-2 

7690 

7690 

10832 

Tepecik Sakızlar Lale so. eski 4 ve numarataj 6 
Sürmeli sokağı çıkmazında 1 numarataj alan ahır 
(gayri mübadil bonosu ile) 

Alsancak ikinci kordon 422 eıki ve 162 numara· 
tajlı ev (nakit para ile) 

Göztepe Mısırlı caddesi 539 kapı numarah ve 480 

Lira 

6500 

3500 

metre murabbaı arsa (nakit para ile) 0240 
ikinci Karantina Yeni Turan ıo. 33 kapı 71 taj 
numaralı ev. Gayri mübadil bonosu ile 1000 
Burnova Topçukuyu so. 21 eski 23 taj numaralı 
ev halinde kullanılan şaraphane. Gayri mübadil 
Lonosu ile 0600 

Tepecik, Tepecik so. 2-2 numaralı ve 101,52 
metre murabbaı arsa. Gayri mübadil bonosu ile 0200 
ikinci Karantina Bülbül so. 82 eski 52 taj numa• 
ralı ev. Gayri mübadil bonosu ile 0200 
ikinci Karantina Bnlbül so. 84 eski 54 taj numa· 
ralı ev. Gayri mübadil bonosu ile 0300 
Bayraklı Bülblll ao. 18 numaralı ev. Gayri mübadil 
b~~uile 00~ 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri hizalarında 
yazılı nakit veya gayri mübadil bonolariyle bedellerin ödenmek 

üzere ve muhammen kıymetleri (1000) liraya kadar olanlar açık 
arttırma ve (1000) lirayı mütecaviz olanlar da kapalı zarf usu· 
liyle ve 10 gün müddetle satışa konulmuttur. 

ihalesi 29-3-937 pazartesi saat 15 dedir. Alıcıların Milli emlik 
müdllriyetine mliracaatları. 817 (478) 

8ebtfa e 

GBIPIN 
Niçin daima tercih ediliyor ? 

Çünkü 

Evvelki gün soğuk almıştı! 
dün yatıyordu, hu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 
GRi PiN 
Bütün ağrı, aızı ve 
sancıları dindirir, 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 
nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağrılarile romatiz
maya karşı bilhu· 
aa müessirdir. 

GRiPiN 
• 
ı 

tecrübe edinzi 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

Herkesin . " . 
ettıgı 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

Ra~yolin 
Dişlerinizi tertemiz 
bembeyaz ve sapsağ· 

lam yapar. Ona yirminci\ 
asır kimyasının hi· 
rikalarından biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş, 
mikroplara karşı te
airi yüzde yüzdür. 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle ıiırorta ettirmiş sayılırlar 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. ıo - t2 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömllr vardır • 

• Eczacı Kemal Aktaş 

(2299) 

Hilal Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cinı koku 

Erkek koku be· 
nim çok hoşuma 

gitti. 

Acaba erkekle· 
rin de Dişi koku 
mu botlarına gidi
yor. 

Galiba?! 
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Isveç Ha. nazırının Londra ve Paris ziyareti 

e·r Skandinavya . bloku kuruluyor 
' 

Bu proje Eden tarafından çok beğenilmiştir 
, 

Yeni blok şimal hattının emniyetini muhafaza altında tutacakmış 

Paris, 18 (Ö.R) - lsveç ha
riciye nazırı B. Sandler bugün 
saat 17 de tayyare ile Londra· 
dan Parise gelmiştir. Pariste 
kalacağı üç gün zarfında F ran
sız hükümetinin misafiri ola
caktır. Bu akşam saat 20 de 
lsveç elçiliğinde Fransız kabi
nesi erkanı şerefine bir ziyafet 
verilmiştir. Yarın saat 13 de 
hariciye nazırı B. Delbos 
lsveçli meslektaşına bir öğle 
ziyafeti verecek ve saat 
16 da Fransız matbuatının ha· 
rici siyaset muharrirleri ı~veç 
hariciye nazırını kabul edecek
lerdir. Bir saat sonra B. Sand
ler lsveç elçiliğinde lsveç kolo
nisini kabul edecektir. Cumar
tesi günü saat 11 de B. Sandler 
Elize sarayında Cumhur reisi 
B. Lebrun tarafından kabul 
edilecek ve saat 13 de Başve· 
kalet konağında Başvekil B. 
Blum tarafından şerefine veri
lecek ziyafette hazır bulunl'· 
caktır. 

Paris, 18 (Ô.R) - lsveç 
hariciye nazırının Londradan 
sonra Parise yaptığı ziyaret 
hakkında "Petit Joumal" şu 
malumatı veriyor: Bugün Pa· 
rise gelen B. Sandler Londra· 
da geçirdiği üç gün zarfında 
lngiliz hariciye nazırı bay 
Eden'le mühim müzakere
lerde bulunmuştur. B. Sandlerin 
iki büyük garp devletinin 
hükümet merkezlerine yaptığı 
ziyaret büyük bir alaka uyan· 
dırmaktadır. Zira onlarla konu• 
şacağı sulh meselelerinde yal
nız lsveçi değil, fakat iskan· 
dinav memleketleri umumi ef
karının geniş bir kısmını tem· 
sil etmektedir. B. Branting ile 
birlikte lsveç sosyal demokrat 
partisinin safları arasında ye
tişmiş olan B. Sandler bu parti
nin fikirlerine çok bağlıdır ve 
çoktanberi Hitler tehlikesine 
karşı sağlam bir lskandinav 
bloku teşkilini düşünmektedir. 
Bu proje lngiliz hariciye nazırı 
B. Eden tarafından çok beye· 
nilmiştir. Zira böyle bir blok 
teşekkül ederse, siyaseti lngil
tereye müsait olacağından, 
şarktan, yani Baltık denizinden 
gdebilecek bir taarruza karşı 
lngiliz emniyetini koruyacak ve 
meşhur şimal hattının emniye
tini muhafaza altında tutacak· 
tır. 

BELÇiKA KRALININ 
Sı:.YAHATI 

Londra, 18 (A.A)- Belçika 
kralı pazartesi günü buraya 
gelecektir. Kral Belçika sefa
rethanesinde ikamet edecektir. 

Londrada üç gün kalacak 
olan kral, Belçikanın bitaraflığı 
meselesi hak kında muhtelif in· 
giliz ricali ile görüşecektir. 

-
LOKARNO PAKTI 

Londra, 18 (Ö.R)- Fransa 

telçika 
t 

., 
kralı 

l. 

da Belçikanın bitaraflığını 
"Homme Libre" gazetesi Lo · 
l..arno paktını hazırlamış olan· 
lardan artık yalnız ltalyan bü
kümet reisinin sağ olduğunu 
hatırlatıyor: Fakat diyor, im· 
paratorluk programının tatbi
kine dalmış olan B. Mussolini 
Avrupa meseleleriyle artık eskisi 
gibi alakadar olmamaktadır. 
Yeni bir Lokarno paktı için 
yavaşça müzakerelere girişil· 
miştir. Fak at bunlar neticele· 
necek olursa yeni paktı Al
manya namına B. Hitler imza 
edecektir. Yani şarka doğru 
yayılış , komünist aleyhtarı haç-

Londrada görüşecektir .. 

·~· 

gözetmemekle Fransanıu oyna• 
dığı rolü çok çabu!. unutmak
tadır. 

Kendisini bağlıyan taahhütlerle 
zincirlenmiş olmasına rağmen 

Fransa, Cenevrenin hareketini 
durdurmak için ne mümkünse 
yapmıştır. Gerçi Fransa eko· 
nomik zecri tedbirlerin tatbi· 
kini menedemedi. Fakat Fransa 
olmasaydı herhalde askeri 
zecri tedbirler de tatbik edi· 
lecekti. ltalyan ordusunun kıy
met ve meziyeti hakkında 
beslenen kanaat herne olursa 
olsun B. Mussolini de takdir 

Eden · /sveç harıcive nazırı ve Jsveç taypate ıstasvonu 

Ofise gide'fek hariciye nazırı lı seferi, son haddine kadar tuktan sonra "Ordre" gazetesi eder ki, aralarında bazıları as· 
B. Edenle uzun müddet gö· silahlanma siyasetinin adamı, şu noktalan tavzihe lüzum gö- keri bakımdan çok kuvvetli 
rüşmüştür. Bu mülakat yeni bir Çemberlain ölmeden şimdiki rüyor : olan hercins kuvvette 52 mil· 
Lokarno paktı için yapılan mü- müzakerelerin bütün vehame- B.Mussolini Cenevreden ida- Jet, ltalyanın karşısına dikil· 
zakerelerle a !akadardır. tini ölçeb i lmiştir. re edilen zecri tedbirler siya· seydi Habeşistanın fethi im-

YENi PAKT YAPILIRSA MUSSOLINIYE BiR CEVAP setine karşı sesini yükseltirken kansız olur ve herhalde için· 
Paris 18 (Ö.R) - B. Çem- Paris 18 (Ö.R)- B. Musso· bu siyaseti takip etmiş olan den çıkılmaz bir ateş halini 

berlayn'ın vefatı dolayısile !ininin Trablusta söylediği nu· devletler arasında hiçbir fark alabilirdi. ........... Topıar .. ····şiddetıe .... ·gürtem·ektedir .......... .. 

Roma, 18 (Ö.R) - ltalyan 
gazeteleri Valensia hükümeti· 
nin Londra ve Parise bir nota 
göndererek Cumhuriyetçi l•
panyaya yardım ettikleri tak
dirde kendilerine lspanyol Fa· 
ıında menfaatler vaadettiğini, 
Fakat lngiliz ve Fransız kabi· 
nelerinin bu teklifi reddettik· 
lerini yazmaktadırlar. " Mor· 
ning Post" gazetesi böyle bir 
teklifin lngiliz • ltalyan Centil· 
men anlaşmasına muhalif ola• 
cağını ve lngiltereyi m~kül 

mevkide bırakacağını kaydediyor. 
Diğer taraftan har:ce ve 

bilhassa F ransaya gönderilmiş 
olan ispanya bankasına ait al
tınlar meselesinin müzakeresine 
Sovyet Rusyanm yanaşmaması 
hayret uyandırmıştır. Bahusus 
ki ispanya bankası hususi bir 
müessese olduğundan Valensia 
hükümeti onun altın mevcuduna 
el koymak salahiyetine malik 
değildir. 

Paris, 18 {Ö.R)- Madridden 
alınan son haberler hükümet· 
çilerin ehemmiyetli bir mİıvaf• 
fa-kıyetini kaydetmektedirler. 
Bu tebliğe göre Brihuega isti
kametinde ileri hareketine de· 

vetler dün Lajara vilayetinde 
asilerin eline düşmüş olan Ba
roste, Orneda, Torke del Prgo 

· köylerini geri almışlardır. Bu 
köyler Tojima çaylbın sağ sa· 
bilinde bulunmaktadırlar.Şimali 

ki ce hesinde yapılan bu 

.~ 

Salamankada asi kıt' a/ann geçıt tesmi 
ileri hareketi oldukça derin nedoye kadar ilerlemişler ve 
olmuştur. bu hareket esnasında 4 kilo· 

Hükümet kuvvetlerinin hü· metre toprak kazanmışlardır. 
cumu baskın halinde yapılmış· Şimdi Brihuega'yı doğrudan 
tır. Sabahki hareketlerden doğruya tehdit etmektedirler. 
sonra cunıburiyetçiler hemen Esasen asilerin bu köyü ter· 
biç mukavemet ııörmeden Ol- kettikleri zannolunmaktadır. 

b 

Be/çıka lu alı 
PAPA VE KOMÜNIZPA 

Roma 18 (Ô.R)- Papa ko" 
münizm aleyhinde yeni bir ~ç?• 
ban mektubu" neşretmiştıt• 
Bunda tamamiyle maddiyatçı 
olan ve bütün manevi kıyı:ııet• 
!eri reddeden komünizmin A:~~ 
rupa memleketleri için büyil 
bir tehlike olduğunu, yaolıŞ 
b. 1 . • d 1 t ki5' ır sosya ve ınsanı a a e . 1 

vesine bürünerek yapıldığını, şıııl 
diki halde Sovyet RuRyadall 

ıı· başka Meksika ve lspa , 
yanın başına bela kesildiği lc•_>'t 

.. ııı5 dedilmektedir. Papa komu 1, 

. . k h . t• aıılı,. nazarıyesıne arşı ırıs ıy 

esaslarını müdafaa etmelıt: 
ve komünizmin ilerilemesi~ıı 
mani olmak için zenginler•, 

·ııa fakirlere yardımını ve fabrı 1, 
törlerin işçilerine iyi muaı:ııe ıJ 
etmesini, onların şahsında ilı1 1 
bir şey olan insanlık vakar :ı 
haysiyetine riayet eylemeler• 1 
tavsiye eylemektedir. r.~",ı 
bundan başka bütün parti e şı 
komünist tehlikesine ~ad' 
birleşmeğe ve devletleri e~ 
bu tehlikenin yolunu keSec t• 
bir siyaset takibint: davet e 
mektedir. IJ• 

Vaşington, 18 ( A.A) -;0,. 
Hull Almanyanın Vaşington 01~ 
ki sefiri vasıtasiyle NeV~ja'' 
belediye reisi B. La Gua'ıııı•~ 
nın son nutku hakkında A ·r . tı • 
hüküm etine izahat verı:ıı•Ş • 1a 

·ıııı o 
B. Hull, gerek Amer• aıı• 

ve gerek Almanya'da so~ ~5e' 
ferde sarfedi!miş olan ı:ııuıı eJlil 
belsiz sözlerden ~~te~,,.;& 
ihtilafın sona erecegını 

etmektedir. drad8 

Berlin 18 (Ô.R)- L0 " 
11

110' 
R·bbe ,, 

Almanya sefiri Von 1 e 11~ 
h ınall • pa karşı yapılan as bir ıe. 

mayiş burada pek feo~·kiiJllel' 
sir yapmıştır. Alman bu . 11 eı' 
hadiseyi lngiliz hüküı:ııe.tı 
dinde protesto edecektıf· 


