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ı Denlzbank kuruluyor 
İ Jstanbul 22, (Yeni Asır mnhabuınden) - 1 
, Kurulacak olan Denızhank metkezinın Ankata 1 

' olması kat'i surette katatlaştı. Ankatada fop-

1 
lanan komisyon Denizyolları tarifesinde şim· 
dilik tenzılllt yapmağa imkan olmadığına 

I karar veı di. 
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''Fakat hiçbir zaman da Sovyetler aleyhine vaziyet almıyacağız. Silahla-
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rımızı, bunları bize verenlere karşı çevirmeyi asla düşünmiyoruz,, li~~i~~ 

lngiltere 
Büyük tehlikeleri 
•• 
onlemeğe 
hazırlanıyor 
I lngiltere kollarını sıvamıştır; 
~:•Hara hayret verecek şe· 
kılde hazırlanıyor. Fransa, as
erj Üstünlüğünü muhafaza için 
~kazzam bir milli müdafaa is-

razına başvurmuştur, Al
llıaııyaya karşı istila yollarını 
~eçilınez bir hale kaymağa ça
ışıyor. 

b Eıı büyük tehlike anlarında 
başvurulacak kadar geniş olan 
t>u . tedbirler gösteriyor ki 
arısle Londranın Berlin-Roma 

~ihverine itimadı yoktur. Gar
.111 iki büyük demokrasisi Fa

~ıst ın i hverin harbı hazırlamak 
1' 1ediğine kanidirler. Bu vazi
lette, bilhassa lngiliz teslihatı
t'n Alman-ltalyan "tehlikesine,, 
d arşı hir cevap teşkil etti ğin
beıı şüphe edilemez. Büyük 
or· ıtanya imparatorluk yollarını 
;ltın iyet altında tutmak için 
;vk~lade tedbirler almıştır. 
d 0ııuııkü hazırlık devresin
t e " müşterek ,, emniyeti ko
~Yacak bir kombinezon bulun-

azsa silahlanma yarışının er• 
~eç f . b' ' f'I k ·· 
01 ecı ır ın ı a a muncer 
lı acağını tahmin etmek ke-
aııet sayılamaz. 

ll:ı lııgiltere, Italyanın ve Al
ll:ı aııYanın hüsnü niyetine inan
e~~or, Şimdilik kendini tatmin 
~- 11 ıııiş farzeden Italyanın gü
~ 011 birinde Almanya il.ı elele 
~'terek lngiliz müstemleke im
d •1atorluğuna bela olmasın
•iaıı korkuyor. " Koloni -
lı.~ Yaşıyamam,. diye bağıran 
bırllıaııyanın 1914 ü gölgede 
lı akacak şekiltle bir tecavüz 
):rbıııa hazırlandığını zannedi
d/' Bu şüphe, logilterede o ka
tı.ı' kuvvetle yeretmiştir ki 
Ilı ltıaıı propagandasının bütün 
1 'sa· · ~ar 18ıne rağmen Almanyaya 
ta ' 1 tevcccühkar bir bava ya
di:lııak kabil olmamıştır. En
~o~le~in başlıca saiki Hitlerin 
ibd 0tıı müddeiyatı ve Rende 
~s ettiği vaziyettir. 

S0• albuki Almanlar, Fransız
~111 yh~ paktının Lokarno misa
'd 

1 
Ukümsüz bıraktığını iddia 

er~k 7 dek· Mart 1936 da Ren-
~h~ g~yri askeri mıntakayı 
~iıı ettıkleri zaman lngiltere
eıııı:ı:ınız bu emri vakii kabul 
~'ıtıı ~e , kalmıyacağını, müs-
1Yat e e ere aid Alman müdde-
ı.. •ııı da t t · d • · · "~şl a mın e ecegını um-
~hıı ltdı. Evdeki he~ap çarşıya 
~•k/1~· Cenubi Afrika itti hadı, 
1ad,,. !ınan müstemlekelerinin 
ditd· 

1 1 llık:insız olduğunu bil
d'kiı. Diğer taraftan Akdeniz-
t~ıa11~evkiinin sarsılmış olması 
1 ~İls e~ yılgınlığa düşmüş gi
'-~erıterılen Ingiltere, siyasi ve 

, sahalarda rakipler;n:n 
Sonıı 2 ıneı sahifede -
~e,,ke1. Bllgt.n. 

.,~. ;:. F (j 

ti 
}'8)~~~ ! 

J 
• 

k ·.:...u l 
Menem ende in k ılap abidesi önünde yapılan ihtilalden intibalar .. Bu husustaki tafslUit (& ıncı) sahifede 
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Toprak bayramı neş' eli geçti Balıkçılık himaye ediliyor 

Milli elbiseleriyle bayrama iştirak Bütün balıkçılar koope
eden köylüler köy oyunları oynadılar ratif halinde çalışacaklar 

Toprağın kıymeti hakkında söylevler verilmiştir 
Yurdun en büyük bayram

larında olan toprak bayramı 

Izmir köylerinin iştirakiyle 

tesit edilmişd!r Köylü!er milli 
elbise!eriyle tezahüüratta bu
lunmuş' ardır.· Bornova Pazar 
günü, bu güzel vesile ile iyi 
bir güne sahne o '. muştur. 

Toprak bayram ı merasıını 
Burnova ziraat ııı ektebind e 
yapılmış ve vali bay Fazlı 
Güleçle fırka komutanı ve ka
dın erkek köylüler ve ç'ftçi
lerden bir çok yurddaş hazır 
bulunmuşlardır. 

Merasime askeri bandonun 
çaldığı istiklal marşı ile baş

- Sonu 4 üncü sav/ada •• 7 oprak bavtamında /stıkldl marşı söylenitken 

modern bir balıkhane Alsancakta 
kurulması kararlaştı 

lktısat Vekaletince hazırla- ~- -=----..... , 
nacak su mahsulleri nizamna
mesi etrafında tetkikat yapmak 
üzere şehrimize gelen vekalet 
balıkçılık seksyonu şefi bay 
Mazlum Ataman ve balıkçılık 
mütabassısı bay Ismail Özkül 
dün Sökeye hareket etmişler
dir. Orada Bafi götü ve Karı
nadaki devlete ait dalyanları 
gözden geçireceklerdir. 

Iki mütahassıs şehrimizde 
üç gün içinde bine yakın ba
lıkçı ailesile temaslar yapmış
lar ve ihtiyaçlarile alakadar 

- Sonu 5 inci Say/ada -
Balıkçılık seksiyonu şefi B. Mazlum ve 
mütahassıs B.lsmail tetkikleri esnasında 

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

Avusturya istiklaline bağl•dır Doğanspor ğüzel bir oyun çıkardı 

Yeni U. Emniyet nazırı Oyun o kadar seri idi ki topun seyrini 
istiklalin direği olacak takibetmek bir aralık güçleşmişti 

Avusturya ordusunu takviye edecek 
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Miklfis, Şuşnıg ve aıkadaşla11 
Paris, 22 ( Ö.R ) - Avus· tir. Proğramının memlekette 

turya kabinesinde yapılan de- nizam ve emniyeti korumak 
ğişiklikler neticesinde nasyonal olacağını söylem iştir. Gazeteler 
sosyalistler (Hitlerciler) lehinde bu tayinden memnun görün-
çok fazla teveccühler besle- müşler ve yeni nazırın Avus-
mekte olan eski umumi turyanın istiklali için bir temel 
emniyet nazırı bay Stur- direği olacağını yazmışlardır. 
mer yerine bay Mişel Salder Berlin gazetelP.rine gelince 
tayin edimiştir. Yeni naz·r si- bunlar bu tayini tefsirden sa-
yasi partiler dışından seçilmiş- - Sonu 3 ünca salııfede -

ilk maçların neticesine 
ve Doğanspor takımları 

göre Ankara gücü, Beşiktaş 
en fazla puvanla baştadırlar 

Pazar günü Alsancak sta
dında seyrettiğimiz Üçok spor -
Doğan spor maçı bize iki ha
kikat öğretmiş oluyor : 

A ) Bütün menfi pr<ıpagan
dalara, itirazlara rağmen parti
nin eliyle birleşen kulüpler, ta
ze kuvvetleriyle hakikaten 
" Kulüp ,. ve " Takım ,. diye 
gösterilecek varlıklar haline 
gelmiştir. Artık bu mevzu üze· 
rine yürütülmek istenilen iddia
ların durması ve unutulması la
zımdır. 

B) Fut bol sahasınca hazan, 
görüş neticesi yapılan hatalar 
olur. Hunların, bir fikre ve 
kanaate istinat ettikleri için 
mazur görülmeleri tabiidir. 
Fakat kanaat mahsulü olma
yıp, bazı kapalı sebeplerle 
bilinerek yapılan yanlışların 
affedilmiyecek yerleri çoktur. 
Üçok spor takımını pazar 
günü sahada, vasatın dununda 
bir oyunla hasmına yendiren 
sebep işte böyle bir vakıanın 

mahsulüdür. 

'·>.:·'><.·~ ,. -

Doijanspor - Üçok spor 

Pazar günü daha maçtan ev
vel teessürle öğrendik ki, va
zifesi yalnız oyuncuları antrene 
etmek olan lngiltereli antrenör 
takımların tertibi üzerinde 
müessir olmuştur. Üçokspqr 
kulübü, eğer Pazar günü sa
hada daha iyi bir oyun çıkara
mamışsa bunun bir başka se
bebi de, bu takımın tertibine 
memur teknik komitenin daha 

maçından bir intıba 

salahiyetli ellere teslim edilme
yişidir. 

Yukarıda işaret edilen mah
zur bertaraf edilirse, meydana 
çıkan taze kuvvetler Türki
yenın sayılı kulüpleri arasında 
yer almıya namzettir. 

• .. .. 
Duhuliyenin elli ve otuz kuruş 

olmasına 
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lngiltere 
-- .. Büyük tehlikeleri 

önlem eğe 
hazırlanıyor 

- Baş tarafı 1 inci sahifede -
tahminlerini altilst eden bir 
laazırhk devresine girdi. Şimdi 
bm memleketi• bfttiln sillb, 
mllhimmat, tayyare fabrikalan 
ile deniz tezglhlan büyük 
llarpta bile görülmemiş bir faa
Jiyet içindedir. 

logiltere, Almanyanın mak
satlarını öğrenmek için 19 
ikinci teşrin 1936 da Berlin hü
kümetine bir nota vermişti. Bu 
11otanın uzun müddet cevapıuz 
kalması Büyük Britanyanm bir 
buçuk milyarlık teslihat prog
ramını bir an evvel tahakkuk 
ettirmek için faaliyete geçme· 
sine sebep olmuştur, denebilir. 
Almanlar hatalannı geç anla-

dılar, yeni bir Lokarno p!'kta 
yapılması için tekliflerde bu
lundular. ltalya da aynı mahi

yette teklifler yaptı. iki hafta
danberi, bu teklifJer etrafın
daki müzakereler bir adını bile 
ilerlememiştir. Aradaki görüt 

ve zihniyet farkı devam ettikçe 
bir uzlaşmaya vanlmaaı imkin
sızdır. 

Şev k.e"t :Elllgi.n. 

Belediye 
Zabıta memurları 

arasında 
Sitajiyer belediye ıabıla me

murları arasında yapılan imti
hanın neticesi alınmıştır. 21 B. 

lbrahim, 25 B. Şükrü, 42 B. 
Celal, 49 B. Mazlum ve 51 
numaralı B. Mustafa zabıta me

murluğuna tayin edilmişlerdir. 
Tebrik ederiz. 

Telefon şirketi 
Umumi heyeU toplandı 

Telefon şirketi umumi heyeti 

toplanmış ve blanço tasdik 

edilmiştir. Eski senelerden mü
devver karm sermaye tezyid 

edilinceye kadar mevkuf tutul

masına karar verilmiştir. Ba 
sene kir olmadığı ve bunun 

sebebinin de resmi dairelere 

tatbik edilen tenzilatlı tarife· 

nin tatbik edilmesinden ileri 
geldiği anlaşılmııbr. , 
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Denizde 
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Bir kayık hattı, bir 
adam kaybold~ 
lsmail oğlu Salibin Derviş 

adındaki kayığı bakkaliye eş· 
yası ile yüklü olarak Karabu
runa doğru gitmekte iken mu
kabil cihetten gelen Mordo
gan!ı lsmail oğlu Ahmede ait 
yelkenlinin şiddet!~ çarpması 
yüzünden batmıştır. 

içinde bulunan baba oğuldan 
Salih yüzerek Uzuoadaya gelmiş 
ve hayatını kurtarmıştır. ba
bası 70 yaşında lsmail kaybol

muştur. lsmaiJin fazla su yuta
r; · ~ boğulduğu kuvvetle tahmin 
e . ilmektedir. Yelken sahibi 
/> '.ımet bidiseyi müteakip kaç
tı <~• için zabıtaca aranmaktadır. 
Kaza mahallinden geçen Yel· 
kencizadelere ait Orhan kapta
nın idaresindeki Galata adlı şi
lep kayığı görerek arkasına 
liağJamış ve limana getirmiştir. 

Kayıkta 1 S çuval un, bir çu
val kireç ve bir torba çimento 
vardı. 

Liman riyaseti de kaza hak
kında aynca tahkikat yap• 
maktadır. 

Hususi takas 
Türkofis Ankara merkezin· 

den lzmir şubesine gelen bir 
yazıda deniliyor ki: 

1 - lngiltere Sefaretinden 
alman bir notada 2-9-936 ta-

rihli Türk - lngili:ı ticaret ve 
klering anlaşmasınm B. fıkrası 
mucibince keten tohumu, kene
vir tohumu, hernevi kepek ve 
buğday ununun hususi takasa 
mevzu teşkil etmelerine lngil
tere hükümetince müsaade edi
leceği bildirilmektedir. 

2 - Mezkfır maddelerin yu
kanda ismi yazılı anlaşmaya 
ilişik 4 sayılı hususi takas lis
tesine ithali için lazımgeJen 
teşebbüsatta bulunulmuştur. 

a ' 

Fuar işleri etrafında 

Dr. Behçet 
Istanbuldan 

Uz dün 
gelmiştir 

Bütün ticaret 
bin lir 

odaları fuara 
vereceklerdir 

20 

Bir hafta kadar evvel Ankaraya 
gitmiş ve Fuar işleri etrafmd...ı 
alakadarlarla temas etmiş olan 
belediye reisi doktor Behçet 
Uz Pazar günü lstanbul yoliyle 
şehrimize dönmüştür. Hususi 
surette haber aldığımıza göre 
iktisat vekileti bütçesinden ve-

. rilecek olan (25) bin liradan 
maada bütün Türkiye Ticaret· 
odalarının da bütçelerinin mü
saadesi dahilinde fuara iştirak
leri için lktısat VekaleUnce la
zımge1en tamim yapılmıştır. Iz-

Gündoğduda 
bir yangın 

Evvelki akşam saat 19 da 
Gündoğduda Mesudiye cadde
sinde müddeiumumi muavini 
B.Ali Akkayanın evinde bir 
yangın çıkmış ve itfaiyenin çok 
sGr'atla yetişmesi sayesinde 
evin yalnız çatı kısımlan yan
dığı halde yangın söndürül
müştür. Eşya kurtarılmıştır. it
faiye neferi lsmail hafifçe ya
ralanmış ve hastaneye gönde
rilmiştir. 

Yangının elektrik kontağın
dan çıktığı zanoeilmekt'!dir. 
Bay Ali'ye geçmiş"' olsun deriz. •.....• , 

Vilayet u. meclisi 
Vilayet umumi meclisi bugün 

saat 1 S de vali Bay F azh Gü
leç' in başkanlığında toplana· 
caktır. Meclisin bu toplantısın
da idare bütçesinin müzakere· 
s ine başlanması muhtemeldir. ---B. Veral 

Romanyaya gitti 
Mıntakammn kutuluk kereste 

ihtiyacı meselesi lktısat Veka
letince halledilmiş ve üzüm 
kurumu müdiri B. lsmail Hak· 
kı Veral kereste tedariki için 
Ankaradan Romanyaya geç· 
miştir. • ............ 
Bektaşilik ayin 
maznunları 

Bulgurca çiftliğinde bektaşi
lik ayini yapmakla maznun şeyh 
Halil ve arkadaşlarının mah
kemelerine dün Asliyecezada 
devam edilec~kti. Fakat maz
nunlardan Aydında bulunan 
Hamzanın Aydında ifadesinin 
ahnması için muhakeme başka 

·bir güne bırakılmıştır. 

~•• ... 

mir Ticaret odası bu maksat
la '>ütçesine 6 bin lira koy
muştur. Bütün odalardan top
lanacak olan mebaliğin 20 bin 
lirayı bulacağı tahmin edil
mektedir. ·Bu paralarla fuar
da umumi bir ticaret odaları 
pavyonu inşası düşünülmektedir. 
Diğer odalar bu pavyonun inşa 
ve tefrişi için şehrimiz Ticaret 
Odasını tevkil edeceklerdir. 

Şehrimiz borsası da fuara 
yardım maksadıyle bütçesine 
1500 lira koymuştur. 

• 

ı Iki satış koopera
tifi kurulacak 

Üzüm satış kooperatiflerinin 
bu sene teşkil edilmesi tekar-
rür etmiştir. Bu sene Maoisa 
ve Kemalpaşada birer satış 
kooperatifi kurulacaktır. Mfite
akip senelerde bunların adet
leı inin ihtiyaca göre çoğalma
ları muhtemeldir. Satış koope
ratifleri üzüm kurumunun dış 
teşkilatından istifade edecek
lerdir. 
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Gazetemiz 
~ 

An karada satış teş-
kilatı yapmıştır 
Gazetemizi okumak isti

yen birçok zevat "Ankara,, 
da "Yen Asm,, bulamadık

larını matbaamıza bildirmiş· 
)erdir. 

Yeni Asır gerek Ankaralı 
okuyuculannı tatmin etmek 
ve gerek lzmirden Ankaraya 
giden okurlarını alıştıkları 
" Yeni Asır ,, dan mahrum 
bırakmamak için Ankarada 
teşkilat yapmıştır. " Yeni 
Asır " Ankarada aşağıdaki 
yerlerde SRhlacaktJr : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda AD 

Saman pazarında Dur 
All 

Yenltehlrde bayi 
Mustzta 

TUtUncO AH Ekber 
TOtUncU Ahmet 
Ta,tıanda gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU kardetler 

gazeteci 

TAYYARE 
BUGÜN SENENİN 

SiNEMASI 
EN ZENGİN FİLMİ 

1 TELEFON: 1 
3151 ---

BAŞLIYOR 

Fred Asta.ire ile Ginger Rogers'in yarattıkları 

Filoyu Takip Edelim 
isimli bu filme Amerikanın açık deniz filosu iştirak etmiş, şen bahriyeJiJerin neşeli hayatları yüzlerce güzel kızın vücuda 

getirdikleri çok ihtişamlı revüler, çok cazip ve çok tatlı bir mevzuu süslemektedir 
------~=-~-!ıiiiiii~~~~~~~~~~~~~~====~===============::::=::s::::::=Eıai:~-----

A YRICA " P ARAMUNT " dünya havadisleri filmi 
Bu flllm çok bUyUk olduğundan SEANS SAATLERi fU ,ekllde tanzim ttdllmltUr. 

Cumartesi, Pazar 12,30 - 2.30 - 4,45 - 7 :__ 9,15 Her ün 2,30 - 4.45 - 7 - 9,15 

Tariş 
Yaş üzüm 
sevkedecek .. 

Tariş üzfim kurumunun bu 
sene merkezi Avrupaya ve Mı
sua yc.ş üzüm sevkine başla

ması çok kuvvetlidir. Bu ihti

mal tahakkuk ettiği takdirde 
Manisa ve lzmirde frigorofik 
tesisatı havi istasyonlar tesis 
olunacaktır. Alakadarlar bu işe 
şimdiden tahakkuk etmiş naza-

Fransa 
Zeytinyağı istiyor 

Paris Türkofis şubesiodel 
bildirildiğine göre Fraosa b!': 
den külliyetli miktarda ıeytiO 

- . k d' B D ıe• yagı ısteme te ır. unu • 
bebi de şimdiye kadar !sP1~ 
yadan temin edilen zeytıo~•! 
ispanyanın halihazır vaııY ti 
dolayısiJe temin edilemem•" 
olma~ndır. 

* • • _j 
Boynos Ayresten zeytioJ .. 

ve kuru meyve, Brendizideo fı' 
sulye, nohut, bakJa ve kuş 1e
mi istenmektedir . 

• 11. • • •• • ' 

Hapishane tamir edile'.~ 
Umumi hapishanenin taaıt~ 

için dün hapishanede müdd 
umumi başmuavioi bay _M•; 
harın riyasetinde bir komısY 

· at• toplanmış 250 liralık tamır 
karar vermişt r. 

~1111111 

POSTA 
riyle bakmaktadırlar. Memurları arasında , 
Yaş üzüm ıevkiyatı için önü- lzmir Posta ve Telgraf ınerk 

müzdeki mahsul ıenesio de d ı b k · ı· -· Ser mü ür üğü aş atıp ıgıne .~ 
bittabi ecnebi vapurl~rının buz yar bat memuru Bay ŞO•p 
depolarından istifade edilecek Seyyar başmemurluğa da sef1' 
fakat bir sene sonra devletin başmemurlarından Bay Hı_. 
Türk şilep filosu sularımıza Tahsin tayin edilmişlerdir. ,1 
gelmiş olacağı için ya, üzüm Eşrefpa,a posta f Ub 
ve diğer meyva sevkiyatı Eşrefpaşada açılacak ofl' 
kendi vapurlarımızla yapılacak posta şubesinın derhal açıl..,, 
ve tabii geniı bir inkitaf arze- emri umum müdürlükten bit 
decektir. Hükümet bilhassa müdürlüğe verilmiştir. Bu fO~ 
yaş üzüm sevkine fazla ehem- ,efliğine havale memuru bl 
miyet vermektedir. Şemsi tayin ediJm;ştir. ,ıl 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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tin oğullarından birinin "Top 
tüccarı" milyarder Du Pont'un 
kızıyla evlendiği malumdur. 
Genç evliler bir kaç gün evvel 
bir nebatat bahçesini gezerken 
Ruzvt:lt Junior karısının çok 
be~endiği nadir güllerden bi
rini kopararak ona hediye et
miştir. 

Ertesi gün kendisine 125 
liralık bir fatura yoJlaomışhr. 
Rozvelt Junior bir gül için bu 
bedeli fahiş bularak ödeme
yince iş mahkemeye akset· 
miştir. 

Babçevan şunlan söylemiş
tir: "Bu gül benim için bir 
emeldi. Ben onu tam on sene
de yetiştirdim.,, 

Hakim bahçevana bak vere
rek Ruzveltin oğlunu istenen 
parayı ödemeğe mahkum et
miıtir. 

SUtten yUn yapıhyor 
Hollanda'da sütten yünlü 

kumaşlar imali için kanaatbehş 
olacak tecrübeler yapılmıştır. 
Hollanda inekleri sun'i yünün 
maddesi olan kazeini fazla süt 
vermektedirler. ilk tecrübeleri 
y.ıpan fabrika şimdilik günde 
1300 kilo süt kullanmaktadır. 

Hlndlstanda oparlörlU 
minareler 

Dünyanın en büyük liman
larından biri olan Siogapurdaki 
müezzinlerin, sokaklardaki sey
rüsefer gürültüsünden seslerini 
işittiremediklerini gören cema
at, müezzinlerin yerine, mina
relere oparlörler konmasma ve 
beı vakitte de oparlörle hep 
birden ezan okutulmasına ka
rar verm·şlerdir. 

Saadetin ve kederin 
tehllkesl 

''Saadet de keder de kronik 
bir bale gelince tehlikeli olur. 
Devamlı keder, hayalimizin mü
balagah tasavvurlarından ileri 
gelir; bu bal içinde kaldıkça 
realitelerden uzaklaşınz. 

Devamlı saadet de insanları 
egoist olmağa, realiteleri unut• 
mağa, kendi saadetlerinden 
batka her teyle ilgisiz buJun
map HYkeder - Rom Laaclau.,. 
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Romanya Başvekili Praga gidiyor 

Yeni muahedeler yap!l
ınası ihtimali vardır 

n. TatarPsko kralın beyannamesini okudu 
B.ükreş 22 ( A.A ) - Baş- 1 bilinde inkişafa müsait bir şekle 

hekıl. B. Tataresko refakatında 1 sokulmuş o!duğu bild:rilmekte 
~bıye müsteşarı general Glatz ve umumi menfaat hizmeti te· 

0 ıığu halde Prağa hareket · · ı · -· ·11 t h ·ı · · et · sıs n n genç ıgın ı t a sı • nı 

fi ııııştir. iyi haber alan maha- "k 1 d · b" k ılde ld - .. B T ı ma e en yem ır me tep 
sanı ıgına gore . a· . . . _ 

tareskonun Prağdaki mülakat- viıcude gehrmış oldugu kayde-
ları esnasında bilhassa Roman- dilmektedir. Beyannamede şöy-
Ya, Çekoslovakya ve Roman- le denilmektedir: ~~. '!'üesse~-
ra • Fransa münasebetlerinin ler m.,mıeket gençlıgını en mu-
•nkişafı mevzuu bahsedilecektir. essir çarelerle disiplin çerçi vesi 

Son zamanlarda Romen si- dahilinde bulunduracaktır. Çün-
Yasi mahafilinde Prag ile Bük- kü gençlik hamlelerinin kin 
teş ve Bükreş ile Paris ara- kavgalarile israf edilmemesi 
•ııı_da küçük antant muahede- büyük milli emellerin zaferi için 
lerı tamamile kabili telif iki kullanılması lazımdır. Beyanna-
~raflı yeni muahedeler akte- mede bundan sonra Parlamento 
~ılıııesi ihtimali ısrarla mevzuu kavgalariyle israf edilmemesi 
ahs olmaktadır. büyük milli emellerin zaferi 

1' Bükreş, 21 (A.A)- Başvekil için kullanılması lazımdır. Be-
ata~~sko Mebusan ve ayan yannamede bundan sonra Par-

~eclısınde parlamentonun alel- ~ 
~~e içtima deııresinin hitamı lam~~~onun Orduya ka~şı gos-
llıunasebetiyle kralın beyanna- terdı~ı şefkat kaydedıl~e~.te 
llıesini okumuştur. Beyanname- ve m.ud.a~aa hava ve ~enız but: 
de cari Senenin bütçe fazlalık· çele~ı ıçın kabul e~ılen yem 
)~tından bahsederek maliyeti- tahsısatın ordu takv!)'.e pr~~~~-
nııı kat'i surette ıslah edilmiş mınm tahakkuku ıçın buyuk 
olıığu devlet borçlar:nın tasfi- b.ir yardı'? teşkil ettiğ~ bi.ld.i-
Ye edildi-i ve bütün istihsal rılmekte~ır. lc~a amırlerının 
kuv . g_ . . . gayretlen sa yesınde hudutların 

. vetlerının faalıyete getırıl- müdafaası ve sulhun mubafa-
llıış olduğu müşahede edilmek-
tedir. Beyannamede yüksek 
tahsil kanunundaki yeni ahka
llıın bu tahsili yalnız devletin 
Yüksek menfaatleri çerçivesi da-

zası için en kuvvetli bir zıman 
olan bu programın tahakkuku 
temin edilmiştir. Kralın beyan
namesının her cümlesi uzun 
alkışlarla karşılanmıştır. 

Italyan Başvekiline göre 

Faşist tehlikesi silahlan
n1ağa bir vesiledir 

. Roma 22 (Ö.R)- B. Musso
lıni tarafından "Dail Mail" ga· 
2etesine yapılan yeni beyanat 
lıalyan gazetelerine göre bir 
defa daha samimi ve açık bir 
lisanla Italyanın sulhniyet ve 
&Örüşlerini göstermektedir. Dü
ç~ Alp aşırı gazetelerin ve 
j1Yasi mahfellerin resmi olarak 
talyaya atfetmeğe devam ettik· 
:er~ taarruz ve genişleme niyet
erıni tekzip etmiştir. 
Eğer demokrasi 

Şİzııı arasında bir 
ve fa. 
polemik 

I' azımsa daha ziyade saygı 

Uyandıracak vasıtalarla yapıl· 
llıalıdır. Fakat işte şimdi Ruz· 
"elt te faşizm tehlikesi mev-
2~unu ele alır.ış, onun dikta· 
:or.lük ve silah:anma temayül
k~ı dolayısiyle d'ünyada hü
h Um süren bu endişeden 
ahsetmiştir. Avam kamara

'•nda da Faşist tehlikesinden 
"e buna kuvvetle karşı koy
~ak lüzumundan babsedilmiş
ır. Gazeteler bunları demok

ratik memleketlerde geniş mik
taeta silahlanma lehinde bir 
liva uyandırmağa matuf bir 

llıanevra sayıyorlar. Bu manev-

ra aklın kabul etmiyeceği bir 
şeydir, diyorlar. ltalya harbe 
sebep olmağı istiyemez, zira 
bütün kudretin! imparatorlu
ğun luymetlendirilmes:ne sarfet 
mek arzusundadır. Bunun için 
sulbu müdafaa etmekte ve 
işbirliğini kalıul eden her mem
lekete bu işbirliğini teklif et
mektedir. ltalyanın yeni bir 
Lokarno paktı akli için lngil
tereye verdiği cevapta Avru
pada ve Afrikada iş birliği 

teklif etmesi lblyan siyasetinin 
samimi direktiflerini ispat et
mektedir. Yine bu yeni vaziyette 
lngiliz-ltalyan işbirliği bir zaru
rettir, zira Habeşislanın fethi'e 
lngiliz ve ltalyan impara
torluklar arasında temas nok· 
taları artmıştır. iki devlet şim
di Trablus · Mısır, Habeşistan 

Sudan, Somalya - Kenya hu
dutlarında temastadırlar. Is• 
panya meselesi bir iş birliğine 

mani olmamalıdır, zira bu Av
rupa sulhu ve tamamiyeti için 
alelade bir meseledir. Komü
nizmin ispanyada yerleşmesi 
Akdeniz kapılarında ltalyayı 
olduğu kadar lngiltereyi de 
tehdit eder. 

Mısırlılar ltalyanın uzattığı dostluk 
alini kabule hazırdırlar 

t l_(ahire, 22 (Ö.R) - Bay Mussolininin T rablusda M:sır gaze
te~ı!erine yaptığı beyanat memnuniyetle karşılanmıştır. Mebusan 
t ~ısı ve Vefd partisinin büyük bir lideri: " ltalyanıo bize uzat
:f•. dostlk uelini reddetmiyeceğ'İz. ,, demiştir. Şunları da ilave 

8 
ll_ııştir: Dini bir meseleden bahsetmek istemem. Fakat B. Mus· 

111~lıııinin lslamlar hakkında söyledikleri Mısırlıları memnun et-
ıştir. 

işh~i~~~al parti~i reisi Vahap paşa da Mısır ve lta!y;a arasında 
e ı~Jı_gı zaruretınden bahsetmiş ve Mısır pamukları ıçın ltalyanııı 
Ilı~· ıyı bir müşteri olduğunu, iki memleket arasında ekonomik 
Uııasebetlt'rin inkişaf edeceğini eöylemiştir. 

f)(>grelin kazanması Belçikada yeni 
bir Mussolini doğuracakınış 

l(UPatis, 22 (Ö.R) - w lntransingeant ,. gazetesine göre birkaç 
F'a ıı.e kadar Brükselde yapılacak ve başvekil Van Zeelandı 
de Şıst reisi Değrelle karşılaştıracak intihabın mevzuu Belçikada 
k llıokrasi ve meşrutiyetin muhafazasıdır. Gerçi Degrel krala 
~~şı ~e~ildir. Fakat bu intihaptan g:ılip çıkarsa ltalyada bir 
,1 , 11ssolını mevki ne geçecektir ve kralın bunu tahammülle kar
~raFası k!m bilir ne kadar mümkün olacaktır. Bunun içindir ki 
~~e Reksıst propagıındasının dayandığı bir noktayı halletmek 
~11 re Londraya gelmiştir. Bu da Lokarno paktının geri kalan 

ı;tııdır. Degrel bu kısmın da Belçikayı harbe sürüklemeğe 
- · · · ia etmi or mu ? 

YENi ASIR 

Dr. Aras beyanat verdi 
Italyan dostluğunun bizim için realist 

bir sebebe istinat ettiğini söyledi. 
lstanbul, 22 (Yeni Asır muhabirinden) - dönülecektir. Milletler silahları tahdit için anla-

Hariciye vekilimiz Dr. Tevfik Rüştü Aras bir şacaklardır.,, 
lta!yan gazetesinin İstaııbul muhabirine aşağıdaki Hariciye vekilimiz Rusyaya karşı vaziyetimiz 
beyanatta bulunmuştur: hakkında bir suale şu cevabı vermiştir: 

"ltalyaya dostluk bizim için realist bir sebebe "Biz hiçbir zaman Bolşevik olmıyacağız. Fakat 
istinat eder. hicbir zaman da Rusya aleyhinde vaziyet almı• 

yacağız. Silahlarımızı, bunları bize verenlere 
"Bir peygamber değilim. Fakat milletler iki karşı çevirmeği asla düşünmiyoruz.,, 

sene büyük gayretle silahlandıktan sonra ve B. T. Rüştü Aras sözlerini Türk - ltalyan 
biç birşey olmadıktan sonra nihayet iyi günlere dostluğuna ait temennilerle bitirdi. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kamutay 
Çahşmalara haşladı 

Ankara 22 ( Yeni Asır Mu
habirinden ) - Kış tatilini bi
tiren Kamutay bugünd.,n iti
baren toplantı!arına başlamış
tır. Bu içtima devresinde pek 
mühim kanun layıhaları intaç 
olunacaktır. Yeni bütçenin mü
zakeresine mayisin on beşinde 
baş.anacağı, Haz: rım iptidasına 
kadar müzakerelerin ·intaç olu
nacağı tahmin ediliyor. 

Kamutayda kabul 
edilen kanunlar 

Ankara 22 ( A.A ) - Büyük 
Millet Meclisi bugün saat 15 te 
B. Refet Canıtezin başkan !ı
ğında toplanarak 1499 numa
ralı gümrük tarife kanununu 
değiştiren kanuna ek 2256 nu
maralı kanunun birinci madde
sinin tefsiri hakkındaki tezke
renin ve buğday lrnruc:ıa kar
sılığı hakkındaki kaııunıın on 
uçuncü maddesine ek kanun 
layihasile muamele vergisi ka
nununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun 
layihasının geri verilmesine dair 
Başvekalet tezkereleri okunmuş 
ve kabul edilmiştir. 

Meclis Çarşamba günü top· 
!anacaktır. 

Trakyada toprak 
• • 

sıyasetı 
Edirne 22 (Hususi) - Trak

ya köylüleri Türk köylüsünün 
haklarına kavuştuğu günü her 
sene olduğu gibi bu sene de 
çok parlak bir surette kutlula• 
dı. Öğretmenlerinin öncülüğü 
ilcı yaptıkları toplantılarda köy
lünün Atatürk rejimine olan 
bağlılıkları telgraflarla umumi 
müfettişliğe bildirildi. 

Haber aldığıma göre bu mü
nasebetle Trakyanın 40 köyün• 
de el:şleri ve ziraat sergileri 
açılmıştır, 

Yunanistanda 
Şeker fabrikası kurulacak 

Roma, 22 (Ö.R) - Atinadan 
bildirildiğine göre Ziraat neza· 
reti Yunanistanda bir şeker 
fabrikası kurmağa karar ver· 
miştir. Nazır bu proj;ı üzerinde 
yapılan tetlıiklerden Yunaois-• 
tanda şeker randmam komşu 
memleketler pançarlarından da· 
ha faz'a olan pançar yetiştir· 
mek imkanının anlaşıldığını 
söylemiştir. 

Sandl3r cföndU 
lstokholm 22 (Ö.Rı - Lond

ra ve Parisi ziyaret eden ha· 
riciye nazırı Sandler buraya 
dönmüştür. 

Vilnada bir bomba 
patladı 

Varşova, 22 (Ö.R) - Vil
nada Nasyonal paıtı tarafından 
yapılan bir içtima esnasında 

bir bomba patlamış ve bir kişi 

!Romanya Hariciye nazırı 
Memleketimizden ayrılırken samimi 

telgraflar teati edildi 
Ankara, 22 (A.A) - Roman· 

ya hariciye nazırı Ekselan~ B. 
Antenesko Türk toprakların
dan ayrılırken Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Arasa gönderdiği 
telgrafla Tevfik Rüştü Aras 
tarafından verilen cevap aşa
ğıdadır: 

Ekselans B. Rüştü Aras 
Ankara 

Misafirperver Türkiye sahil
lerinden ayrılırken güzel mem
leketinizde geçen çok kısa ve 
fakat çok güzel saatları düşü
ııüyor ve orada bana gösterdi
g .niz pek hararetlı ve pek dos
tane kabulden dolayı miouet
tarlığımı tekrar etmeyi bilhas
sa arzu ediyorum, 

Büyük milletiniz için tam 
hayranlıkla ve bizi hağlıyan 
ittifakın istikbali için tam 
istimdatla dönüyorum. Aziz ba-
kan dostum en dostane mer
butiyet ve minnettarlık hıssi-

yatımın kabulünü rica ederim. 
Vlklor Antenesko 

Ekselans B. Antenesko 
Romanya Dış Bakanı 

Bükreş 

Ekselansınız tarafından irsal 
buyrulan telgrafı aldım. Mem
leketim hakkında izhar buyru
lan ç~k dostane hissiyattan 
dolayı pek minnettarım. Ekse
lanslarının Türkiyede gördük-
leri samimi kabul ün onun 
yüksek şahsiyetine med-
yun olduğumuz tazim eseri ol
duğunu ve memleketimi mem
leketinize bağlıyan derin dost
luk hissiyatını aksettirmekte 
bulunduğunu 1'endilerine temin 
edebilirim . 

Bu dostluğun en beliğ remzi 
iki memleketi bağlıyan ittifal..
tır. Aziz bakan dostum en 
dostane merbutiyet hissiyatımın 
kabulünü rica ederim. 

T. R. Aras 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karar katiyen değişemez 

Projemiz 9 Nisan toplan
tısında kabul edilecek 

_ 1stanbul, 22 (Yeni Asır muhabirinden) - Salahiyettar bir 
dıplomat, Milletler cemiyeti konseyinin Hatay hakkındaki 
kararlarının layetegayyer olduğunu, dokuz nisanda toplan «cak 
olan statü komitesinin Anayasa hakkındaki projemizi Lal:ul 
~deceğini ümit etliğini, aksi takdirde ihkakı hak edilmesi için 
ıycap eden şeylerin yapılacağını söyledi. 

Ziraat Vekili B. Muhlis Erkmen 
Antalyada tetkiklerine devam ediyor 

Antalya, 22 (A.A) - Ziraat vekili B. Muhliş Erkmen 18 
Mart günü Mersinden Antalyaya gelmiştir. B. Erkmen liseyi ve 
ilk okulları gezmiş ve öğretmenler için açılan ipek böcekçilik 
kursunun ilk dersini vermiştir. Vekilimiz ipekçilik enstitüsünde 
s!cak ~klimler nebatat istasyonunda portakal ve muz bahçele· 
rı~de ıncelemeler yaptıktan sonra çiftçiler birliği azasiyle uzun 
muddet görüşmüştür. 
Akşam yemeğini çiftçilerle beraber yemiş onlarla mesleki has

bıhallerde bulunmuştur. B. Erkmen Serik ve Manavgat kazalarına 
giderek Ula ovasında tetkikatta bulunmuş ve köylülerle görüş
müştür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sulh 
bile 

Papanın bir tamimi 
.., 

agacı Almanya da .. 
meyvasını vereceK 

Paris, 22 (Ö.R) - Papanın Papa diyor ki : Alman topra-
Alman katolik kiliselerinde ğında diktiğimiz sulh aj!'acı 
okunan tamimi çok mühimdir. umulan meyve'.eri vermediyse 
Geçen hafta komünızm aley- kimse kilisenin ve yüksek re-
h;nde neşrettiği tamimden nazi isinin bundan mesul olduğunu 
gazeteleri memnun ol:nuşlardı. iddia edemez. Bu eseri koru-
Halbuki nazi aleyhind~ki daha mak için sarfettiğim iz gayret• 
şiddetlidir. Papa Almanyayı ]eri açıkça anlatmak saati ge-
konkurdayı bozmuş olmakla lirse sulh hamillerin hangi 
itham etmekte ve Alman hü- tarafta ve kargaşalık tahrikçi-
kümetile açıkça ihtilaf haline ]erinin hangi tarafta olduğunu 
girmektedir. Bu tamim üç kı- herkes görecektir. 
sımdır: Papa Alman bükümetinin 

Birincisi konkordava aittir. nedamet srösterecej[ini ummak-

_ Sal\lle a 

Atatürk 
Iran Şahını 
tebrik ettiler 

, 

Ankara 22 (A.A) - lran 
şahı Rıza şah Pehlevinin do
ğum yıl dönümü münasebetiyle 
Reisicumhur Atatürk tarafın
dan çekilen tebrik telgrafı ile 
b'!na gelen cevap aşağıdadır: 

Alahazreti hümayun Rıza Şah 
Pehlevi Şahinşahı lraıı 

Tahran . 
Zatı şahanelerinin doğum 

günlerinin yıldönümünü en sami· 
mi kardeş!ik duygulari yle kut
lular ve şahsi saadetleriyle 
kudretli idareleri altında her
gün daha ziyade inkişaf et· 
mekte o'an dost Iranın refahı 
hakkında halisane temennileri· 
mi arzederim, 

K. Atatürk 
Türkiye Reisicnmhuru Ka· 

mal Atatürk, 
Ankara 

Doğum günümün yıldönümü 
münasebetiyle zatı devletleri 
tarafından ızhar buyurulan mu
habbetli tebrikler ziyadesiyle 
meserret ve teşekkürlerimi 

mucip olmuştur. Ben de kendi 
tarafımdan zatı devletlerinin 
selametlerini ve yül:sek idare
leri ve önderlikleri altında dost 
ve komşu Türkiyenin saadet 
ve bayındırlığını samimi kal
bimle dilerim. 

Rlza Şah Pehlevi 

Beynelmilel 
maçlar 
Almanya Fransayı yendi 

Berlin, 22 (Hususi) - Dün 
Stütgard futbol maçında Al
manya sıfıra karşı 4 sayı ile 
Fransayı yenmiştir. 

Viyana, 22 (Hususi) - Avus
turya - ltalya futbol maçı Avus· 
turyanın hakimiyeti altında oy
nanırken hakemin çekilmesi ve 
ltalyanların sahayı terketmeleri 
yüzünden neticesiz kalmıştır. 

Avusturya istik
ialine bağlxdır 

- Hıış ınr aıı I ıncı sahıtede -

kınmaktadırlar. Bununla bera· 
her Vıvana muhabirleri eski 
nazırın na~ yonal sosyalizme te
vecdih be•lt:d;ği için hükümet• 
ten uzak ! aştırıldığını kaydedi· 
yorlar. 

Viyana, 22 (Ö.R) - Cumhur· 
reisi B. Mi klas "Marie Therese,. 
harbiycı mektebi zabit namzet· 
!erine söylediği bir nutukta 
Şansölyenin orduyu inkişaf et
lirmelc ve istila teşebbüsüne 
karşı gl'çilmez bir mania haline 
sokmak için imkan dahilinde 
olan herşeyi yapacağını ıöyle· 
miştir. 

Viyana, 21 (A.A)- Müstakil 
bir Avusturya lehinde ibham
datı ari bir imana müstenid va
tanperverler cephehine iştirak 
için vaki olacak talepleri tet
kika memur bir komisyon ih
dası pek yakındır. 

•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tadır. Dıyor ki; 

Kalplerde okuyan Tanrı ka
tolik kilisesinin Almanyada 
sulhu ne dtırece istediğini bilir. 
Eakat bizim kabahatimiz ol
maksızın bu sulh imkansız 
olursa kolu kısalmış olmıyan 
kadiri mutlak kilisesinin hak
larını koruyacaktır. 

ikinci kısım rasizm kan ve 
ırk nazariyelerini itham etmek
tedir. Üçüncü kısımda da bazı 
ekonomik zaruretler sebebiyle 
katolik memurların şimdiye ka
dar çok şeylere hoyun eğdik
leri gösterildikten sonra ken
dileri artık mukavemete davet 
edil~ektedirler. 

A uıa. matbuatı bu tamimi 
tefsir etmemek ve yazmamak 

için emir almıştır. 

• 
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UzUmlerimize cinslerine göre ''inci - Elmasparçası - Ege 
altını-Sal(arya,, gibi ulusal isimler verllmesl muhtemeldir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ankara'daki nzüm kongre.. da olacaktır. Borsalarda taşh operatifleri ile teşekkül ede-
ıine gitmiş olan murahhasla- topr~kh üzüm satılmamasını cek sahş kooperatifleri kat'i 
nn hepsi ve bu meyanda Tica• kongre kabul etmiştir. Mahsu- standardizasyon işinin teme-1 
ret odası umumi katibi B. lümüz borsalarda taştan, top- taşları ve belli başh amılleri 
Mehmet Ali'de Pazar günü raktan, ve sair ecnebi madde· olacaklardır. 
lstanbul yoliyle şehrimize gel· !erden ari ve ıslatılmamış bir Memnuniyetle kayde değen 
mişlerdir. halde sahlacakhr. bir nokta da yıllık rekoltemizin 

Muharririmiz kongre murah- Kutulara konulan ecnebi yüz bin tona iblağı hususunda 
haslarından biriyle görüşmüş isimler alıcı piyasaları şaşırt- bütün kongrenin miittefik ol-
ve aldığı izahatı şöylece tesbit mamak için bir sene müddetle masıdır. 
etmiştir: aynen ipka edilmiştir. Gelecek Tabiatin bahşayişi ve Türk 

- Üzüm kurumunun kong- sene mahsullerimize cinslerine müstahsilinin yüksek faaliyeti 
reye verdiği raporun netice göre (inci. Elmas parçası, Ege mahsulUmüze esasen eşsiz bir 
kısmındaki ikinci maddesinde altını, Sakarya) gibi ulusal isim- mümtaziyet verm iştir. Bu milm· 
aynen şöyle deniliyordu. (Şim· ler verilmesi umumun tasvibine taziyeti temizliği en son had-
dıki 7 ila 12 piyasa tiplerinin iktiran etmiştir. dine çıkarmak ve mahsulümüzü 
derhal ortadan kaldmlamıya- Üzümün tertemiz istihsali ve renge ve boya göre kat'i şe-
cağı tabiidir. Şimdiki tiplerin karaböce denilen kara beladan kilde istandardize etmek gibi 
Uç sene daha idamesi lazımdır. mümkün olduğu kadar ari ol- hususatla tamamladığımız gün 
Ancak tip tesbitinde bu- ması hususunda Tiirk müstah- Türk üzümüne rekabet imkan-
günkü şahsi arzulara bir ni- silinin gösterdiği feragat ve lan kat'iyen ortadan kaJka-
hayet verilmeli ve her yıl katlandığı ağır külfet, kongre· cakdır. 
mahsulün idrakiyle beraber ye iştirak edenlerin başta lktı- • • • 
Türkofis. Ticaret odası, Bor· sat Vekili Bay Celal Bayar ol- Fağlarde kullamlan kükürt, 
sa, Kuru meyveciler birliği, mak üzere gözlerini yaşart- potas ve göktaş, karaboya gibi 
kooperatifler, üzüm satıcıları mıştır. malzemelerin ziraat bankasınca 
ve kooperatifler birlikleri mü- Üzüm standardizasyonu için veya ziraat vekaletince temin 
mümessillerinden mürekkep bir kat'i neticeyi en kısa bir za- edilerek kooperatifler delale-
komisyon o yılın 7 - 12 nu- manda istihsal sadedinde Zira· tile müstahsillere maliyet fia· 
maralı bütüa tiplerini tespit at vekaleti de derhal harekete tile tevzi edilmesi hususi üzüm 
ederek borsalara tescil ettir- geçeceğini bildirmiştir. Yani kongresine iştirak edım müs-
melidir. Tespit edilen nümu- standardizasyon milli ve kat'i tahsiller murahhasları tarafın .. 
nelerin her numarayı vasati çehresile nihayet üç sene içinde dan temenni edilmiştir. 
haddinde göstermesi muvafık tahakkuk edecektir.Halen mev- Ziraat vakaletinin icrasına 
olur. cut bulunan ve sıfatları kanunla layık olduğu ehemmiyeti vere• 

Üzüm kongresinin tip tespi- ıslah ve tadil edilen kredi ko- ceği umulmaktadır. 
d d b

. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tinde ve üzümü stan ar ır ' J 
haıe koymasında verdiği netke Toprak bayramı neş e i geçti 
aynen budur. Yalnız kongre 
umumi heyeti 3 sene müd
deti bir sene olarak kabul et

miş ve temdit keyfiyetini ge
lecek kongrelere bırakmıştır. 
Bundan sonra standard 7 • 12 
tiplerin 9, 10, 11 ve12numa-

raları kamilen yıkanmış ve 
rutubetsiz olarak sevkedile
cek, 7 - 8 numaraların yıkan· 

masa iki sene zarfında mecburi 
olacaktır. Mamafi arzu eden 

müessese 7 - 8 numaraları da 
yıkanmış olarak çıkarmakta 
serbesttir. 

Hususi tipler Standart tabi
rini kullanmak hakkını haiz 1 opıak bayramında l lÖJI kızltvı 

Balkan 
--·-·-

Basın Birliği Türk 
komitesi 

Atlnadakl kararların tatbi-

5 3 

1 
ltalyanın 

" ltalyan 
harici siyaseti 

muhtırası 
• • sulhun zımanı ımış ,, 

ki için taallyete girişiyor 1 ) ( ·ı · k d. ·ı • • ·ı;J 
Ankara, 21 (A.A) _Balkan ta ya ngı terenın en ısı e nıçın teşrı 

b~s'n. birliği Türk m~lleti ko- mesai edemediğini anlamıyor 
mıt~sı Ulus gazetesı_n~~. B. Roma, 21 (A.A) - Giornale ve mütekabil bir musamaba· 
Falıh Rıfkı Atayın reıslıgınde D'ltaliada Virginie Gayda, ltal- kirlıkta bulunmalarını istiyoru~ 
toplanmıştır. Toplantının mev- yanın harici siyasetinin ana Lokarno misakı hakkındıkı 
Z!lu Atinada içtima etmiş olan h ti ı hakkında izahat ver- ltalyan muhtırasından babsedell 
B k A b b

. 
1
.•. . a ar 

al an ntanb asın ır ıgınm mektedir: makale muharriri diyor ki : 
v~rdiğ.i karar!ard~n _Türkiye~i~ 1 - Avrupanın dört büyük " ltalyan muhtırası halen de 
~ı.ssesme duşenıerın tatbıkı devletinin Lokarno itilaflaraoa Avrupada sulhun ve istikra• 
ıçın gereken kararların alın- rücuu, nn en acil zımanı olan d5rt 

ması idi. 2 - Müstemleke sahibi dev- devleti~ bu ittihadını yeni· 
Yür~rlüğü.ne ko~~şulmasına !etlerin müşterek bir cephe den vücude getirmeye maildir. 

teşebbus edılen bırhk karar· teşkil etmeleri, Daha ne kadar tekrar ede-
larından başlıca şunlardır: 3 - ispanya meselesinde in· lim. Müstemlekat sahibi def• 

Balkan antantı memleketle- gilterenin de iştirake davet edi Jetler Afrikada mevzuubab• 
rinin ekonomi sosyal hayata leceği bir anlaş'Da. meseleleri adalet ve liberaliılll 
edebiyat folklounu ve kalkın- Makale sahibi bundan sonra zihniyetiyle halletmek için mGş• 
malaraoı anlatan bir mecmua t" • Italyanın hiçbir isti!a ve ilhak terek bir cephe vücude ge ır 
çıkarılacaktır. Dergi iki ayda emeli beslememkte olduğunu medikleri takdirde müstakar 
neşredilecek ve her nüshası ve Mussolininin bu hususu son hiç bir şey vücude getirınek 
antant memleketlerinden birine 

beyanatında teyit eylemiş bu- imkanı yoktur. ispdnyol mes• 
tahsis edilecektir. t " lunduğunu yazmaktadır. elesi nizam sulh ve mülki a 

Atina toplantısında politika Muharrir ltalyanın bütün Av. mamiyet mP.selesidir. ispanya· 
encümeni antanta dahil her 

rupa milletleri ve bilhassa in- da komünizm, Akdenize ve 
hangi bir memleket gazetesi· giltere ve Fransa ile teşriki hatta Britanya impartorluğunuO 
nin gerek kendi vasıtasiyle ve mesai arzusunda olduğunu ve büyük yolunun kapusuna kon· 
gerek yabancı kaynaklardan Roma • Berlin mihverinin ne muş bir barut fıçısı olacaktır· 
aldığı ve müttefik memleket- Italyayı ve ne de Almanyayı İtalyan siyaseti Avrupanın ha· 
lerden birinin aleyhinde bir yazı bu devletlerden uzaklaştırma- yır ve menf aab namına bO 
ve haber polemikleri neı=ret· d b f k · t ~ makta bulunduğunu ilave eyle· tehdi i ertara etme ıs e· 
memelerini istemişti. mektedir. mektedir. ltalya kendisi içirı 

Türk milli komitesi dünkü Demokrasilerle faşizmler ara- ne arazi itibariyle ne de siya· 
toplantısında bu hususun da sındaki ihtilaflardan bahseden selen hiç bir şey istememekte• 
gazetelerimize bildirilmesini ka· Virginie Gayda diyor ki : dir. Akdenizde çok büyük ve 

rar altına almıştır. Biz pek o kadar fazla siya- muazzam menfaatleri bulunaO 
Antant memletetleri elçilik- si tethiş yapılmasını Avrupa lngilterenin neden dolayı ftal" 

)erinde birer mat uat ateşeleri h 1 yan siyaseti ile teşriki mesai 
bulunmasmı ve Balkan kütüp· devletlerinin İç o mazsa asga· 
haneleri, Balkan sergileri açıl· ri mütekabil bir hürmette mü- edemediğini bir türlü anlıya· 
ması hakkında Atinada verilen tehalli olmalarını, anlaşmada mıyoruz. 
kararlarla musiki ve tiyatro 
sahalarında memleketlerin bir· 
birlerini tammalarına yardım 
edecek müıik ve sahne eser
lerinin vücuda getirilmesi bu· 
sosundaki kararın alakalı ma· 
kamlara bildirilmesi de karar• 
laştmlmıştır. 

Balkan GUreQ 
müsabakaları 

Fuar münasebefiyle lzmirde 
beynelmilel spor temasları ya· 
pılacağını yazmıştık. Balkan 
güreş müsabakalarının da Fuar 
günlerinde Izmirde yapılması 
çok muhtemddir. 
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GöZTEPEDE 

Satılık Ev 

Avusturya - Alman kavgası 

Viyana gazeteleri acı 
tenkitlerde bulunuyor 
Viyana, 22 (A.A) - Alma· Neues Viener Tageblat ise 

ya - Ayusturya münasebetleri diyor ki: 
matbuat sahasında bir geri ha- Avusturya gazetelerinin Bol· 
reket göstermektedir. Bugün şevizmi tenkit etmek hakları 
Viyana gazeteleri Almanyaya kadar H.itlerizmi cie tenkit 
karşı Berlin ile Viyana arasın· etmek hakları vardır. Avustur-
daki en ciddi gerginlik günleri· ya gazetelerinin başka hakları 
ni bahrlatan mücadeleci bir da Alman milletini muvakka~ 
vaziyet almıştır. Hitlerizm rajimi ile bir telakki 

Gazetelerin ekserisi Alman· etmiyebilmektir. 
ya· Avusturya matbuat müna- • CZZZT_L7....ZZZZ7.7..zzzz7..z:zzzz.l)~ 

Göztepede, tramvay cad- kaşaıına sütunlar tahsis et- § Kiralık EV 
olmaksızın serbesttir. - Baş tarafı I inci salu/eae - müdürü Bay Hilmi toprağın desi üzerinde 831 numaralı nıekte ve Alman gazetelerinin 

Her sene mahsulün idraki lanmış ve saygı ile dinlenen kıymetini ve toprak bayramını ev satılıktır. Avusturya hakkında verdiği Güzelyah Nuribey sokağı 
anında hususi bir komisyon marştan sonra Halkevi köy· etraflı surette anlattı. Bayram içinde elektriği, havagazı yanlış haberlerin uzun bir liste- ~ 6 numarada, bütün asri kon ... 
bütün tipleri tesbit edecek ve cüler şubesi adına olarak dolayısiyle gelmiş olan köy kız· sini yazmaktadır. foru haiz, büyük bahçesı, 

Kız muallim mektebi müdürü tesisatı vardır. Yeni denile- N f k 1 d . . 
artık her istiyen diledig- i tip ları ve delikanlılar milii oyun· bı"lecek haldedı"r. Havadar- Neues Viener Journal bunlar ~ ev a a e manzarası ve ıçın· 

Bay Rahmi Balaban bir söylev N d ı kt ·-· b su 
yapmak rerbestisini kaybede· vererek köy kanununun ehem- lar oynadılar. dır. Talip olanlar "Yeni hakkınde diyor ki: ~ Se de e rıgı, suyukve anyo 
ceg· i g ibi bu suretle 8 numa· En son olarak Bornova Zira• "d Bu haberlerin intişarı il Tem- o ah ev !drah hr. mi yet ve fa idelerinden nzun Asır,, ı are müdürlüg· ünden H .. ·· - ı d ı y .. 
raya 9, 9 numaraya 10 damgası at mektebi tarafından verilen muz Almanya - Avusturya an- ergun og e en evve 3 

uzadıya bahsetmiş ve alkışlan- arzu ettikleri tafsilatı ala- b h ~ ni evin alt dairesine müra .. 
vuramıyacaktır. ihracat devletin mışhr. Bay Rahmi Balabandan çay ziyafeti çok neşeli dakika- bT ı r 9 lO S 4 !aşmalarına karşı ariz bir i • 

2 
.
3 

S 4 
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üebbet. •• rgun 
- Rus Hildiyesı -

--Lm'&\1~,~m32a?D:l~llBlll!mm~~--B!ım~, 
Yazan. , :C...ec :n. To.ıa~oy 

Mal.ar Semyoniç : 
- Ne günahı. 
Aksiyanov yalnız : 
- Ben buna müstabalum, 

dedi. 
Başka bir kelime söylemedi. 

Fakat arkadaşları yenilere Ak
siyanovun Sibiryaya nasıl gel-

diğini, birinin bir tficcarı nasıl 

öldürüp ve bıçağı Aksiyanovun 
eşyalarının arasına koymuş ol
duğunu ve Aksiyanovun hak
sız ktn mahküm oldpğunu an· 
latblar. 

Makar Scmyoniç bunu işitin· 
cıe Ak&iyanova döndü, ellerini 
dideriac Yurup hayretle : 

- Bu şavaaı hayret, baki-

3 
(~evııen: Oı!ıan E. Yamanlar ) 

katen şayanı hayret. Fakat siz 
ne kadar ihtiyarlamışsınız bü
yük baba. 

Diğerleri ona niçin bu ka
dar hayret ettiklerini ve Aksi-

yanovu evvelce nerede gördü
ğünü sordular. 

Makar Semyoniç cevap ver· 
medi. Yalnız: 

- Eurada tesadüf etmemiz 
çok şayanı hayret çocuklar dedi. 
Bu kelimeler Aks1yanovu hay
rette bıraktı. Yoksa bu adam 
tüccarı kimin öldürdüğünü bi
liyor muydu? 

- Semyoniç belki bu vak'ayı 
işitti. Beni evvelce görmüş 

olabilirsin. 

Makar Semyoniç gülerek ce• 
vap verdi: 

- Her halde bıçak kimin 
çantasında bulunmuşsa katil 
o o'malıdır. Başka biri bıçağı 
oraya saklamış olsa bile o ya• 
kalanıncaya kadar katil değil
dir. Bu böyledir dostum. Çan• 
tan başının altında iken başka 
bir adam onun içine bıçağı na
sıl koyabiJır, aksi takdirde sen 
muhakkak uyanırdın. 

Aksiyanov bu kelimeleri işi
dince kat'i olarak anladık ki 
tüccarın katili bu karşısındaki 
adamdır. Kalktı ve gitti. Bü
tün gece uyumadı. Dehşetli 

surette biçareliğini hissetti. Çe
şit çeşit hayaller dimağında 
uyandı. Panayıra gitmek için 
evinden ayrılırken, karısının 

hayalini gördü. Bunlar sanki 
şimdi olmuş gibi ona geldi. 
Karısının sevimli yüıüoü gördü. 
Sonra çok küçük çocuklarım 
gördü. Ondan sonra gençliğini, 
evlendiği günü batsrladı. Hanın 
kapısmda kitara çalarken as-

kerlerin nasıl geldiğini, hiirri
yt-tinin nasıl elinden alındığını 
habrlndı. Kafasının içinde kam· 
çılandığı yeri, celladı, etrafında 
toplanan ahaliyi, zencirleri, 
mahkumları, yirmi altı senelik 
mahpusiyet hayatının bütün 
günlerini ve vaktinden evvel 
çöktüğünü gördü. Bütiin bun
lar ona o kadar azap verdi ki 
kendini öldürmeğe •hazırdı. 
Hepsi, hepsi bir fena adamın 
eseri idi. Semyoniçe karşı için
de bilyük bir kin ve infial 
vardı. Ahi. intikam alabilseydi. 
Hatta bunun için cehenneme 
bile gidecek olsa. Bütün gece 
dua etti. Fakat sükunet bula
madı. Gündüz de Scmyoniçin 
ne yanına gitti ve ne de yü
züne baktı. 

Bu vaıiyette dört gece geçti. 
Bu müddet zarfında hiç uyu· 
yamadı. Ne yapacağına bilme· 
diği içjn çok düşilndü. 

Bir gece yina böyf e ırezinir· 
kcn, bir yatağın altında toprak 
sesi geldi2'ini i itti. Ne old1t· 

ğunu anlamak için durdu. Bir
den bire yatağın altından Ma
kar Semyoniç sürünerek çıktı 
ve korkunç bir yüzle Aksiya
novun karşısına dikildi. Aksi· 
yanov ona bakmadan geçip 
gitmek istedi. Fakat Semyoniç 
onun ellerini tulup: 

•Duvarın altından bir delik 
kazdığını ve topraldarı papuç
larının içine doldurarak her 
gün işe giderlerken yolda bo
şalttığını söyledi ,, ve devam 
etti: 

- ihtiyar adam! Ağzını sıkı 
tut. Sen de benimle kaçabile
ceksin. Eğer boşboğazlık 

edersen onlar beni öldürünceye 
kadar kamçıhyacaklar. Fakat 
sonra ilk işim seni öldürmek 
olacaktır. 

Aksiyanov düşmanına bakar-
ken hiddetinden titriyordu. 
Elini çekti ve: 

- Ben kurtulmak istemiyo· 
rum, bundan başka beni öldür· 
mene hacet te kalmadı. Sen 
beni çok evvellerden öldürdiln. 

. 
Seni söyleyip söylemiyeceğicı1' 
de Allah bilir. 

Ertesi gün mahkumlar iş'e• 
rine giderlerken bunlara bakıııı 
askerler içlerinden birinin toP .. 
rak boşalttığının farkına vardı .. 
lar. Hapishane araştırıldı ~e 
temel bulundu. Hapishaoe JPlV 

dürü bizzat gelerek bütfi~ 
mahkumları deliği kimin kat. 
dığım bulmak için isticvap ~tl•· 
Onlar bilmediklerini söyledıfer• 

. e 
Bilenler de Makar Semyon•Ç 

..... il ... 
ihanet etmediler. Çünkü o o u 
ceye kadar kamçılanacaktı. E: 
nihayet müdür Aksiyan°~. 
döndü. Onun hakşinaslığını bı' 
fiyordu. "h· 

- Sen bir hakilcatçısıo 1 
3 

tiyar adam dedı. Söyle ban 

bu deliği kim kazdı? . r{ı· 
Makar Samyoniç sankı ot. 

kayt imiş gibi duruyor ve gd 
1 r ı . 

ucu ile Aksiyar.ova bakıya 1<· 
Aksiyanovun elleri ve dud\,i 
lan itredi. Uzun zaman se
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çıkarmadan durdu. Kendi ke 
dine: 
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inkılap abidesi önünde toplanan 
• 
ın e 

ve e te aty t 
arnin söylev· uzun uzun alk ş a d. B. Necdet 
ta an nutkunda inkılab n 

benimsediği gençliği 
Ege mı takasının inkılapçı • -ı'?"'ı'· . 

?ençliği dün Menmende aziz ki#:~ .. ~ 
~kılap şehidi Kubilayın menkü 
aşı önünde birleşerek asker, 

:uallim Kubilayla vazife arka-
11~şları b'!kçi Ha!lan ve Şevki
ın adlarını saygiy!e anmıştır. 
~enemenin Ayyıldız tepesinde 
~uk~elen inkılap abidesi önün-
ekı toplanma daha ziyade bir 

Rençlik tezahüratı ha!ini al
lllıştır. lzmirden ve Manisadan 
;ahrik edilen trenlerle on bin
erce.. genç Menemende toplon· 
tlıış bulunuyorlardı. 

• 
ıza etti 

1 
~enemenin inkılapçı halkı, l~-~:s._::lifl~0:2~~t~~~:ll!1'l!li~~~~~,t~~~ ........ ~~·-.. ~-..:.:-:_,_; 

tnıır ve Manisadan gelen mi
~afirleri istasyonda hararetle 
~~tikbal etmişlerdir. Törene bü-

Dti11kü tezalıiifattaıı illftbalar 
lardır. Bu mübarek şehitlerin 
ruhları önünde ve büyük Şefi
mizin huzurunda hepimiz söz 

Japon Ha. nazırı diyorki 

Japonya 
sebebiyet 

h rba 
• erm yece ·--·-·· . Tokyo, 21 ( A.A) - Tomei 

Ajansı bildiriyor: 
Mebusan meclisi bütce encü

meninde beyanatta bulunan 
hariciye nazırı B. Sato ezcümle 
demiştir ki: 

Japon hükümeti hiç bir za
man her hangi bir harbe se
bebiyet verecek değildir. Ma-
mafih bu, başka dev!et· 
ler bir harbe sebebiyet verir
lerse Japonyanın harekete 
geçmiyeceği demek değildir. 
Mançuri'deki vaziyetin her han
gi bir ufak kıvılcımın yangın 
tevlid edebilec~ği kadar ger
gin olduğu kanaatında değilim. 

Milli müdafaa işlerine gelincP., 
şurasını çok iyi biliyorsunuz ki 
Japouyanın Çine karşı siyaseti 
ayni olarak devam ettikçe tat-

saklanmağa uğraşmalıdır. Bita
rafların hukuku meselesinde 
takip etmekte olduğumuz siya· 

bikatı ne suretle yapılırsa ya- Japonya lıaridye nazın B. Solo 
pılsın Japonyanın müdafaa va- setin bizim için ihtiva ettiği 
sıtalarını tamamlaması elzemdir. bütün harp tehlikelerini uzak· 
Çin beynelmilel devlet prensip- laştırmalıyız. Fakat bu söz!P.-
lerini tanımamaktadır. Bu se- rimden bütün bu haklardan 
hepten Çin _ Japon meselesi vazgeçmekliğimiz lazımgeldiği 
başka bir zaviyeden tedkik manası çıkarılmamalıdır. 
edilmek icabeder. Hull şunları ilave etmiştir: 

AMERiKANIN V AZIYETI lktısadi mübadelelerin inki-
şafı lehinde gittikçe artan bir 

Vaşington, 21 (A.A) - Hari- meyil kaydediJiyor. Zaten böyle 
ciye nazırı HuJI demiştir ki: olmasaydı iktısadi vaziyet içti-

Harp vukuunda Amerika nabı kabil olmıyan bir felaket 
bitaraflık siperinin arkasına ile neticelenecekti. Un Menemen köyleri iştirak 

tlttıiştir. 

masını temin ettik. Ve düş

manları denize döktük. Fa kat 
istiklalimizi milJi varlığımızı 
kurtarmak için bu kafi değidi. 
Onu teyit ve tarsin için bazı 
inkılaplar ve yeniliklere lüzum 
vardı. Bunlar da tamamen ya· 
pıldı. Ve kısa bir zamanda 
temin edildi. 

verıyoruz : 

Biz üç ürünlü bir yangı
nız. lsttır, lıntır ve yakarız 

Ülkümüzü aydmlatan bu 
yangının ışığı, yurdumuzu ko- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Merasimde lzmir ve Manisa 
~lileri. lzmir belediye reisi, 
d'enemen kaymakamı ve bele-
ıye reisi, civardan gelen be

~~tler, lzmirdeki teşekküller 
•e cemiyetler reisleri, izciler 
~e talebeler hazır bulunmuş
atdır. 

(l~erasime valimi:ı B. Fazlı 
Uleçin şu nutkuyle başlan

tbıştır: 

ILBA YIN SÖYLEVi 
Aziz yurttaşlarım, 

fr1 Birkaç sene evvel burada, 
f enemende cereyan etmiş bir 
kilciayı te'in etmek ve facianın 
t lltbanlerım taziz için burada 
0Planmış bulunuyoruz. 
d Bu facianın her faciada ol
t'llğu gibi bazi cebheleri itiba-
1Yle memleket için bayırlı ta-

;~fları olduğunu itiraf etmeli· 
t''l.. Çünkü bizi inkılabımızın 

11~Ctleri üzerinde daha hassas 
lllaya davet etmiştir. 

1 liepimiz için unutulmuş gün
:~ değildir. Vaktiyle buraları 
dllşnıan işgali altında mukad
b e~tımız tamamen çiğnenmiş 
UQ ~~uyordu. Buna yine mille
i~~ ıçinden, bu varlığı kurtarmak 
htı n .. bir şef lazım oldu. Bu şef 
ttlun hepimizin tebcil ettiği
tt 'l.. Atatürk olmuştur. O bizi 
bi~ilfına toplıyarak bir tek kalp, 
lqhı~~k vücut gibi memleketin 
~I' 181~e ve zafere götürmüş· 
ft •. Bız hepimiz uzatılan vazi· 

~l 
Yaparak yurdun kurtarıl-

Sayın yurtdaşlarım; 
Milli varlığın, mukaddesatın, 

manevi şerefin hepsınin garan
tisi ve kefaleti damarlarımız
daki kandır. Şerefimizi istikla
limizi kurtarmak isterken istik-
)alimiz yolunda canımızı fedaya 
b&zır bulunmalıyız. 

Büyük şefimizin işaretiyle 
temin ettiğimiz yenilikler, bü
tün inkiJaplar mukaddesatımız 
arasına girmekle onu cammızla, 
kanımızla tahtı tekeffüle almış 
oluyoruz. 

Nedense bazı serseriler bir 
kaç sene e~vel onu yıkmak 
vehmine kapıldılar. Ve bu işe 
Menemeni intihap ederek bu

rada işe giriştiler. Çok şükür ki 
doğdukları yerde öldüler ve 
bu hareket yine Menemende 
boğuldu. 

Burada canlarını feda eden 
Kubilay ve arkadaşlarını min
netle anmak için toplandık. 

Arkadaşlar inkılabın ve in
kılap eserlerinin müdafii yalnız 
Kubilay ve arkadaşları değil
dir. Onsekiz milyon Türk inkı
la~ın muhafızıdır. Yalnız bu ha
disede vazife bu şehitlerin uh
desine düşmüş ve onlar da ödev
lerini hakkile ifa etmişler ve 
~eride kalanlara örnek olmuş 

HiSSi, AŞKI 
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Cienç kadın, çehresinde toplanan kızll rengi 
Ql~ıemlye çallşarak konuştu: Umlt, dedi. 

Burada senin bir çocuğunu taşıyorum 
1 &it .. 
~U llıuddet MarsiJyaaa do- alakadar ediyordu • Sordum 
~· 1ttı 1 
lt k · ş bulamadım. Nihayet 
ttt~kaf eşantanda şarkı söyle-
ilttqd hayatımı kazanmağa 

~~llııt ıtn. işte o zaman bir 
~lllltılllr~a!ı gençle tanıştım. 
~~at" ıkı sene kadar iyi bir 

~lld ~eçirdik. Sonra onu, bir 
~~~t~~ çılık hadisesiyle itham 
~~1 nıabkum ettiler. Siz 

t~ Otı b ~ler· ~ cnziyorsunuz. Hele 
b, ını2 Qıtl •• 

ı~lln bir işveyle beni teshire 
ı b bu bar kızının anlattıken· 1

• vücudundan 

ona: 
- Sonra nasıl o!du. Türki

yeye nasıl geldin? 

- Nasıl mı, çok basit.. in
san düştükten sonra her işi 

cereyana kaptırıyor. lstanbul
da "Londra barı,, için beni 
angaje etmişlerdi. Bir müddet 
orada kaldım. Sonra, arkadaş
larımın ısrariyle lzmire geldim. 

- Hayatından memnun mu· 
sun? 

- Şüphesiz evet.. Memnun 
olmıya çalışıyorum. Fakat çok 

Türk inkılabı, Türk varlığı, 
Türk istiklali, Türk Cumhuri
riyeti gayri kabili taarruz ve 
gayri kabili inkisamdır. lcabe-
derse hepimiz bu yolda mu
kaddesatımız uğrunda her gün 
her dakika can vermeğe ha
zırız. Ve buna and içiyoruz. 

B. NECDETIN SÖYLEVİ 
Valimizin uzun uzun alk•ş

nan söylevinden sonra kürsüye 
çıkan Manisa Şinasi hastanesi 
başhekimi B. Necde.t Otaman 
cidden güzel bir hitabeyle 
gençliği heyecana getirdi. 

B. Necdet Sevgili yurttaşlar, 
diye başlıyan söylevinde bil
hassa demiştir ki: 

'
1Yürek silahtan - keskindir. 

Silahı tutan el ise, onu kulla· 
nan yürektir. Ôldiirmek; yok 
etmek değildir. Olüm daha gür 
fışkı sın diye bir ülküyü buda
maktır. 

Kubilay, budanan bir ülkü, 
biz bu ülkünün fışkıran filizle· 
riyiz. Budağı kuvvetli olan bir 
ağacın filizi cılız olur mu? .. 

Hep Kubilayın öldüğü ülkü· 
den güç alıyoruz. Bu üıkü, göv
çelik kadar sağlam olan bir 
ağacm yemişidir. Bu ülkü 
Atatürktür. Hep ondan çıkıy'>
ruz. Budak ta, dal da, filiz de 
onun parçasıdır. 

Kubilayı ölüme karşı yürüten 
Atatürkün yüreğine koyduğu 

odtur. Beni bu kadar yiğitçe 
söyleten Atatürkün içim~ dol
durduğu ateştir. Sizi bu kerte 
heyecanlandıran Atatürkün ka
nınıza döktü~ü kordur. 

yıpratıcı bir hayat.. Sizin müş· 
teri dediğiniz, cinsi ve tabiatı 
belli olmıvan bir mahluk .• Ba· 
zıları pek kaba oluyor. Siz 
sarışın olduğunuz halde yüzü
nüze esmerlerden hoşlandığını 

söylüyor. Biz kiralık vücutlarız 
ama, tahakküme gelemeyiz. 
izzeti nefsimiz var bizim de •• 
Bazı erkeklerin sarhoşluk

ları çok kötüdür. içtikten 
sonra küçük dağları kendi
lerinin yarattıklarını sanırlar. 

iki kadehten sonra abuk sabuk 
söylerler. Artistlere etmedik 
hakaret bırakmazlar. 

Ve.. ltalyalı kız işveli bir 
şekilde yaklaşmak arzusunu 
gösterdi. Güldüm ve konuştum: 

- Matmazel Frida, dedim. 
Ben bir az sarhoşum ama, 
körkütük değilim. Buraya ko
nuşmak için geldim. Senin de 
bu gece müteessir olduğunu 

görüyorum. Konuşsak daha iyi .• 
Gözlerini hayretle açmıştı 

bar kızı.. Korkuyla sordu: 
- Yoksa, dedi, Beğenme-

ruyan bu yan~ının sıcaklığı· 
dır. Yakma gücümüzü alevJiyen 
ise Atatürkün nefesidir. Bu 
nefesle yanıp yakacağız. Biz
den olmıyan, üll<ümüzü kocun
duran herşeyi kül edeceğiz. Bu 
yurdda şu Kubilay abidesi gibi 
tek bir şey ayakta kalacaktır. 
Cumhuriyet. Başka her şey 
silinecek, yok olacaktır. 

Dünya işlerine karışan şeriat, 
bizi ölüme götüren yoldur. Yü
rekten ve camiden dışarı çıkan 
din ülkümüzün düşmanıdır.Ku
bilay bunun için yobaziara 
saldırdı. Kubilay, bunun için 
yobazlarla boğuştu. Kubilay, 
bunun için öldü. 

Ulusdaşlar, 
Yüreğin dışındaki şerait ar

kamnda düşman gizli bir pusu
dur. Camiden çıkan din, eli 
hençerli bir gerilik belgesidir. 

Din manevi bir bağdır. Bu 
bağ kopar mi ki bir gün bura
da bunu koparanı aradılar? .•• 

B. Necdet nutkunu şöyle 
bitirdi : 

"-Atatürk ülkümüz Kubilay 
bayrağımızdır. Nerede, nasıl 
olursak olalım, onlar için çar
pışacağız. Ülkümüz başımızda, 
bayrağımız elimizde can vere
ceğiz.,, 

Bundan sonra İzmir Erkek 
lisesi talebesinden B.Muammer 
adında bir genç, onu takiben 
de şerefli ordunun en genç 
subayı, teğmen B.Arif Yılmaz, 
en son olarak ta muallim B. 
Nevzat ve B. Kemal birer söy-

diniz mi beni.. Eğer hoşlan- J 
madınızsa rica ederim söyleyin. 
Burada benden daha güzel 
kızlar da var. Alışhk artık 
buna .• 

• • • 
Sabnhın saat beşi.. Gün ara• 

]anmak üzere.. Bir taksinin 
içinde KızılçulJuya giden yolun 
iki tarafına serilen yeşil renk
leri, günün ilk esme gölgef eri 
arasında seyrederken içerimde 
derin bir pişmanlık hissi var .• 
Bunu neden yaptım, Hüsamet• 
tin Nihadın sözlerine neden 
uydum diye ..• 

Adeta ona ıbanet etmiş gibi 
bir his bana vicdan azabı ve• 
riyor. Dba ilk gecemde ona 
karşı yaptığım hareket beni 
utanmıya sevkediyor. Şoförün 

işareti üzerine kapımda maki
neden iniyorum. Kapıda, kaba
hat işlemiş çocuklar gibi titri
yorum. Ona acaba nasıl bir 
vesile ile özür dilesem diye .•• 

Kapı açılıyor, uykusuzluktan 
kızarmış çehresine ra2men gü· 

)ev verdiler. Ordunun en genç 
zabiti konuşurken gençlik mü
temadiyen kendisini alkışlı
yordu. 

MÜESSiR BiR SAHNE 
Muhtellf teşekküllerin inkı· 

lap abidesine bıraktıkları yüz-
lerce çelenğin konması esna· 
sında müessir bir sahne her 
kesi ağlatmıştır. Aziz inkilflp 
şehidi B. Kubilayı doğuran 
mes'ut ana ile, onun mes'ut 
hemşiresi her sene olduğu 

gibi bu sene de onun mezarı 
başında sıcak, temiz, ılık göz
yaşları döküyorlardı. Bu mü
essir sahne orada bulunanların 
hepsini ağlatmıştır. 

Bundan sonra Menemen parti 
evine gidilerek samimi hasbı
hallerde bulunulmuş ve izciler 
Menemenlilerin candan sevgisi 
arasında, Menemen sokakla
rında bir geçit resmi yapmış
lardır. 

~~!Z27Z~ZZ"r.z;'72ZlazJ!ZZL7.Z. 

Göztepede 

~ 

Kasap flasan 
Göztepe tramvay durak 

yerinde bulunan 
dükkanımızda 

KuzuEti4Q 
Dana Eti3C> 
Kuruşa satılmaktadır. 

Senelerdenberi Göztepe 
halkını memnun eden dük-
kanımız müşterilerimizi Üç 
kuyuların tozlu yollarından 
kurtarmak ve sıhhi etleri en 
ucuza satmak için bu feda· 
karlığa katlanmaktadır. 

Evlerden telefonla vuku
bulacak siparişler derhal 
gönderilir. 
Telefon Numarası 2714 

s s. 6 1-5 (507) 
C7./-7...72Z7.77.7.T./.7JJ.Jt77..ZJ'-7..77.7..ZZ:O 

l ...... m':i ......... Blll .................... mm. .. 

Birinci 
SINIF SAATTiR 

T. C. 
Devlet Demiryolları 

idaresinin kuHandığt saat 

q:pz22ıa;;zt4E7ZJ 

lzmirde satış yeri : MOREN O ı>. GABA Y Yolbedesten 59 ' ~ , 
ler yüzüyle beni karşılıyor ,san· 
ki hiç bir şey olmamış gibi •• 
Onun asıl bu hareketi beni 
teessüre ıevkediyö : 

- Nasılsın Ümit, divor. Me· 
rak etmiştim çok.. Rahatsız 
değilsin ya .• 

- Hayır, diyorum. Beni ma· 
zur gör Seniha.. Geceyi barda 
geçirdim. 

Gülüyor, inanmıyor, temin 
etmeme rağmen inanmıyor: 

- Ben seni bilmezmiyim, 
diyor. Mutlaka mühim bır 
mazeretin vardı. Sen barlarda 
sabahlıyan erkeklerden değil
din. 

Hicabımdan yüzüm yerlere 
geçiyor. Onu nasıl temin et· 
sem yarabbi .• 

- ınan diyoaum, yalnız de
ğildim batta .• O bile beraberdi. 
Dün epeyce konuşmuştuk. Fa
kat daha konuşulacak bazr, te
ferrüata ait noktalar kalmıştı. 
Bara gittik. 

Hayret eden bakışlarımı göz
Jerimde topladı. O zaman ilk 

ilk defa kendi arzumla ko!u a 
girerek yukarı çıktık. Yatagı 
ürselenmemişti bile: 

- Neden yatmadın Seniha, 
dedim. Benim gelmediğimi gö
rünce yatacaktın. 

- Nasıl, dedi. Ben mi ya
tacaktım. Sana bir müjdem var
dı da.. Onu söyle.neden nasıl 
uyurdum. 

- Neydi o Seniha •• 
Çehresine toplanan kızıl renk

leri gizlemğe çalışarak karnını 
gösterdi : 

- Mesudum artık, dedi. Bu
rada senin bir çocuğunu taşı

yorum. 
Sanki beynim parçalanmış 

kafamda bütün bir alem yı

kılmıştı : 
- Sahi mi, dedim. Hakikat 

bu? 
Unutmıyacağım, hiç un11tmı

yazağım hayatımda.. Bu suali 
ihtiyarım haricinde, sorduğum 
sırada toplanan incili parıltı• 
ları unutmıyacağım. 

- Devam edecek-



.23 Mart t93'> 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 12s 

iki taraf durup karşılıklı si· 
lab sıkmağa, fırsat buldukça 
ok savurmağa başladılar. 

Ortalık mahşere döndü. Hay· 
daroğlu köpüren atmı zor zapt• 
ediyordu ve ha bre! 

- Ateş! ateşi haykırışiyle, 
her boşalttığı silahın kurşununu 
bu iki bin zavallıdan biriAine 
isabet ettirip deviriyordu. 

Bu bukın harbı saatlerce 
devam etti. 

- Taki tukl Ahhf oofl anam! 
aman! vur ha! ateş! 

Naralan arasında sllrdükçe 
sürdü. iki bin kişiye karşı iki 
yüz efe yetebilir mi idi? Can 
çatlasa imkioı yoktu. 

1
. çokları, birer kurşun danesile 

yerlere serilmişlerdi. Lakin 
Aba:za Hasan paşanınkiler de 
adam akıllı azalmıştı. 

Zafer Haydaroğlunun bir 
avuç efelerinde kalmak ü:zere 
iken Haydaroğlu hu neşe ile 
atını sürüp, kaçmağa başlayan
ların Üzerlerine atıldı. 

Genç efe, atmın 
bırakmış, omuzuna 
tüfenkle. 

yularını 
koyduğu 

Ali Senin anan da arkandan 
ağhyakosun! 

- Ati sana da bir yağlısı! 
Diye merbrmetsi:zce, insafsız

ca hareket ediyordu. 
Onu gören efe-Jer, arkasın• 

zili azalmıştı. Artık ok ve rnız· 
rak zamanı gelmişti. Kaçanlar· 
dan bazıları durup dururken 
hançer fırlatJyorlardı. 

Bu sırada Haydaroğlu ile 
efeleri. Abaza Hasan paşamn 
adamlarından belki yüz ikiyüz 
kadarını öldürmüştü. 

Bir aralık; adamlaraom kaç
tığını gören ve onlarla beraber 
kaçmağa çalışan Abaza Hasan 
paşa, etrafında . lstanbuldan 
gelen Mehmet paşayı aradı. 

- Paşa! paşa! dur! dön! 
Diye onun dolu dizgin ka

çışına: 

- Tuuul Allah belanı versin! 
Kabriyle atının gemini kasıp 

geri aldı, birdenbire Haydaroğlu 
kafilesine atıhp, yanında başka 
silah kalmadığı için, önden 
haykırarak gelen Haydaroğluna 
mızrağını fırlattı. Mızrak hede
fini bulmakta şaşırmıştı ama, 
Haydaroğlunun oyluğuna da 
zınk! diye saplanmıştı. 

YENf ASIR :tan"'~ , . -
1 AŞK MACERALARI 

P ARDA YANLARIN AL Ti 

.. v ... A·Z·A·"-= .. M.•Ş·E·L ... z_E_V_A_K_o ...................... ,,. 

bu dar ve iki tarafı bozulmuş, 
keçi yolunda efeleriyle bera
ber kala kalmıştı. Medet ancak 
Allahtan olurdu. O da yıkılan 
yerle ri yukarıdan gürleyip aka
cak tcprc.klar dolmasiyle idi ki 
bunun imkan ve ihtimali yoktu, 
Efeler, eğer atlarını terkeder· 
lerse, atlarını bu keçi yolu üs
tünde ölüme mahkum bırakır
larsa çalıya çırpıya tutunup 
aşağı doğru sürünerek kurtula
bileceklerdi. 

Katırcıoğlu yuvarlanan arka
daşının yolla beraber ortadan 
kaybolrluğundanberi belki ya
ı ım saattir biç ses çıkarmadan, 
gözünü uçurumun derinlikleri· 
ne vermiş, koyu koyu olduğu 
yerde düşünyo1du. 

Efelerin hiçbirisinde ses 
yoktu, solukları duman duman 
atlar biJe oldukları yerde baş• 
larını birbirlerinin eğerlerine 
dayayıp kalmışlardı. Korku ölüm 
korkusu hepsini sardı, hem 
öyle ölüm ki, kahramanca dö

be ıemi ordu. 

- 138 -

ı Körükörüne mukavemetsiz ve 
1 sessiz bir ölümdil. 

Yukarıdan akacak bir sel ya 
hepsini silip süpürür, yahut ara· 

lanndan birka~ını sürükiiyerek 

efeleri ve yolu ikiye bölerdi. 

Çünkü önden, arkadan kesilen 

yolJar gözönünde idi. Katırcı-
oğlu bu vesveselerle beş on 

daldka daha düşündük~en 
sonra, göziınü dağın yamacına 
kaldırıp baktı ve sonr&: 

- Arkadaşlar! dedi. Yeri
nizden asla kıpırdayım deme-

yin, hatta laf bile etmeyin. Ka
ra Velil sen benimle beraber 

gel! yavaş yavaş heni takip et, 
senin yanında kasaturan var mıl 
Yoksa al birisinden. 

Diyip atların arasından adeta 
sırat köprüsünden geçiyormuş 
gibi geçti, ilk gördükleri bozuk 
,vola kadar ilerledi. 

Kara Veli, Kahrcıoğlunu ta
kip edip bozuk yolun başına 
vardılar. Kabrcıoi_lu_: ___________ - Son~' 
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Ame-ikanın başbelası 
Dempseyi bile haraca 

kesen haydutlarla 
mücadele şiddetlendi 
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............................... &... ' 
Dünyanın en büyük binala

rından biri olan Vulvors Bil
ding'in on dördüncü katana 
tıınumi asansör geldiği zaman, 
durmadan yoluna devam eder. 
Bu kata çıkmak istiyen bir 
kiınse, hem hususi bir müsa· 
•de almak ve hem de, bu kata 
llıalısus ayrı bir asansöre bin
lllek mecburiyetindedir. Bu mü
•aadeyi aldıktan sonra, hususi 
•sansör on dördüncü katta 
duruyor. Bu kata, en ufak bir 
•esi işitilmesin diye, keçelerle 
kaplanmış iki kanadli bir kapı
dan girilmektedir. Bütün pen
~ereler kaim buzlu camlarla 
kaplıdır; içeriye pekaz ışık 
giriyor; bundan dolayı gün
düzleri de elektrikle tenvir 
edilen odalar ve her taraf 
sıkı bir inzibat albna alınmış
tır, Telefonlar, dışarıya ses 
Verıniyen hücrelere yerleştiril
nıiştir. ilk görüşte insan bura
sını filmlerde görüJen casus 

nıerkezlerinc benzetiyor ama, 
burası, tedbir ve tertibatı ca
susluğa karşı koymak için al
nııştır. 

Dairenin şefi, gülümsiyerek. 
14 

Resmi bir binaya yerleşemez
dik. Çünkü çetelerin adamları, 
faaliyetimizi kolayca kontrol 
ederek bizi ziyarete gelenleri 
tanımış olurlardı. Ondan sonra 
da onları birer birer ortadan 
kaldırırlardı. Bunun önüne geç
llıek için yegane çare, örüm
cek gibi, biitiin Nevyorkun üze· 
rine lmrduğumuz ağın bir ke
narına çekilip oturmaktı. " Di
Yordu. 

ESRARLI BiR DAiRENiN 
ŞEFi 

Bu kadar esrarlı bir dairenin 
Şefi, otuz dört yaşında genç ve 
Yakışıklı bir adamdı. Bundan 
0n beş yıl evvel Mişigandan 
kalkıp Nevyork'a geldiği .. a .. 
nıan, maksadı opera artisti ol
llıakmıs; hatta, bir müddet bü
Yük Katedralın korosunda üc
rttıe çalışmış. Günün birinde 
bundan vazgeçerek hukuk tah
siline başlamış; tahsilini bitir
~ikten sonra avukat mesleğine 
1ntisap etmiş; evlenmiş ve ço· 
tokları olunca, daha fazla para 
kazanmak mecburiyetinde kal
nıış. 

Otuz yaşında iken Nev
York'un en tanınmış avukatları 
arasına girmiş olan Tomas Ed
llıund Devey, bugün Nevyork
~aki canilerin en çok korktuk
.arı bir şahsiyettir. Çünkü o, 
1ki senedenberi kendileriyle 
a~ansız bir mücadeleye giriş
llıış olan bir teşkilatın şefidir. 

ENERJiK BİR HUKUKÇU 
b Nevyork'un Gangesterlerile 
b~şa .. çıkamıyan Vali Lehman, 

r gun, yalundan tanıdığı Deve-
~e genç ve enerjık bir hukukçu 
Gadığını söylemiş ve acaba 
c ~~gesterlerle mücadele ede-
. e~ hususi bir murakıp olmak 
~ııteyip istemedigw ini kendisine 
qor -

muştur. Aynı zamanda, bu 
Şak·ı }' k1 erin ufak çapta olanlarını 
t·~ al_adıklarını, fakat, iç poli
a~ba ıle sıkı bir surette müna· 
k etleri olnn Gangesterlerin 
ı,0?~~an!arını ele geçiremedik· 
larını ılave ederek, politikacı· 
d::' bagh olan bakim ve müd
le ·~rnumilerle nizam ve asayişi 
.... rnın edebilecek mevkide ol
.. ,ad1-

gını yana yakıla anlatmışhr. 
D DEVEY'lN ŞARTLARI 

1 ab e.
1
vey, bu işi şu . üç şartla 

§•ndu etmiştir: R~smi bina dı
~dı : ~u usi bir daire tes s 
ark tsı, beraber çalışacağı 
tlle ~daş'armı bizzat kendi seç
tır 1

' kendilerini rüşvete knp-
h. ~ayan dürüst ve namuslu 

•tırnı . V erın temin edilmesi. 
İçio ali. bu şartları kabul ettiği 
~n·' cınayct mahkemesi reis

ca•ne d 
~ttt- ' erbal, senatonun tertip 

21 banka tahkik komisyo• 

70 polis hatiyesiyle faaliyete geçen mUcadele 
teşkilabnın şefi neler söylüyor ? 

Şıkagodan bir ma11zara 
etmiş olan demir gibi karak• 1 taraftar değildir. Netekim, ge· 
terli Ferdinand Pekara geti- çenlerde Luki Lusianayı da 
rilmiştir. Devey, birlikte çalış- yakalamağa muvaffak oldu. Bu 
tığı arkadaşlarınm kadrosunu, adam, içki satan müesseseler-
bugüue kadar hiçbir devlet den. uyutucu maddelerin ka-
memurluğunda bulunmamış olan ç~kçılığım yapanlardan aldığı 
çocukluk arkadaşlarından teş- para ile yılda 2.000.000 dolar-
kil etmiştir. Bu kadronun için- hk bir gelir temin ediyordu, 
ae, bir de Himton Valter adın- Fakat, bir kral gibi yaşadığı 
da zenci kadın nvukah vardır. Valdorf Astoria otelindeki hu· 

70 GiZLi POLiSLE susi dairesini hapishane höcre-
y etmiş tane gizli polisle on siyJe değiştirmek mecLuriye-

dokuz aydanberi çalışan bu teş- tinde kalmıştır. Mahkemenin 
kilat, Nevyorktaki profesyonel verdiği hükme göre, otuz sene, 
hırsız , ve canilerin büyük yani ilelebet orada kalacaktır. 
bir kısmını ortadan kaldır- DEVEY HAYDUTLAR 
mışbr. Nevyorktaki cinayetlerin PEŞiNDE 
sayısı, Avrupa'nın herhangi bir Bugünlerde, Devey, lokanta-
büyük şehrindeki cinayetlerin ları haraca kesmiş olanların 
sayısından, bala kat kat yük· peşindedir. Hemen hemen hepsi 
sek ise de, iş adamı, memur, de yakalanmış mahkemeye ve· 
müstahdem, basıla istisnasız rilmiştir. Bunlar, Nevyorkun 
olarak hemen herkesi haraca lüks lokantalarını, kahvehane-
kesmiş olan '1Raket lerin bu· ]erini daimi bir tehdit altında 
runları adamakıllı kırılmıştır. bulundurmak suçiyle mubake-

TÜCCARLARl HARACA me edilmektedirler. Ancak bu 
KESMiŞLER davalara şahit bulunmamn ne 

"Raket., ler, herhangi bir iş kadar güç bir mesele olduğunu 
şubesini inhisarları altına ala- tasavvur edemezsiniz. Tehdide 
rak bu memlekette meşgul uğrıyanlar, mahkemenin buzu· 
olanları haraca " kesmiş g izli runa çıkmaktan değil de, 0 Ro-
teşekküllerdir. Bunlar, "kendi., ket., lerin intikammdan kor· 
branşlarında çalışan tüccardan kuyorlar. 
haraç alırlar; müstahdemlerin DEMPSEY DE HARAÇ 
aylıklarından kendi hesap:arına VERiYOR 
taksit kestirirler. Bir kimsenin 
haddi varsa, buna riayet 
etmesin. Ticarethane sahibi 
ise,, daha ertesi gün mağazası 
bir harabeye çevrilir: müs-
tahdem ise, kemikleri kırılınca
ya kadar dayak yer. Hatta, 
herkese ibret olsun, tüccarın 
gözü korksun diye, adamı gü· 
pe gündüz sokak ortasında 
öldürmekten b\le çekinmezler. 
Daha yakın zamana kadar bu 
"Raket., Jer, ticaret hayatının 

her şubesini yani, herberleri, 
kasapları, sigorta a.nüessesele
rini, lo1·antacıları ilh. Haraca 
kesmisler, vergi alıyorlardı. 

Bu o·~ganizasyonlarm içinde 
çahşanlar, kendi elebaşılarını 
tanamazlar; kimdir, nedir, ne 
biçim bir adamdır bilmezler. 
Bildikleri birşey varsa o da, 
kendilerine çok üstün birer 
korlrnnç cani oldukları, Birleşik 
Amerika hükümetlerinde en 
çok para kazananlardan sayıl- . 
dıklarıdır. 
RÜYALARA GiREN KABUS 

Herkesin rilyasına giren bu 
ka~usla, yalnız doktor Devey 
mücadeleye girişmek cesaretini 
göstermitfr. O, yalnaz ufak te-

Şimdi orodvay'da lüks bir 
dans salonu işleten Dempsey'in 
haraç vereceğini aldınıza getırir 
mi idiniz? Eski dünya boks şam· 
piyonu yılda 2600 do!ar Raket 
vargisi vermiş, ağzıoı bile açma-
mıştır. Dempsey bir münasebetle 
ay1ıen şunları söylemiştir: 

" Bu alçaklann düzünesini 
bir yumrukta yere sererim. Ne 
çare ki, arkadan kahpece sı
kılan tabanca kurşununa id-
manlı olmak ta para etmiyor.,. 

Fakat, Devey, kahpece atı-
lan kurşunlara karşı da balkı 
muhafaza etmesini biliyor. Mu· 
hakeme başladıktan ve o da 
faaliyetini artık gizlemeğe lü· 
zum görmediği günden sonra, 
raclyonun başına geçerek, teh· 
did edilmiş olan halkın ne gan· 
gesterierdcn ve ne de Raket· 
lerden hiç çekinmedt-n kendi
sine müracaat etmelerini söyle
mi ştir. Bunun üzerine, binlerce, 
on binlerce kişinin müracaat 
edeceğini sanabilirsiniz, değil 
mi? Ne gezer: bir tek kişi çı
kıp ta beni tehdit ettiler ., yıl· 
lardanberi haraç veriyorum; 
dememiştir. 

HALKIN KORKAKLICI 

Yaz mevsiminde seyahat 
etnıek isteyenler! 

Kıymetli eşyalarınızı Y apgından 
ve Çalınmaktan korumak 

tedbir aldınız mı ? • 
• • 
ıçın 
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Bunları; iŞ BANKASl'nın her tiirlü tehlikeden 
masun son sistem 

kiraya verdiği 
ınulıataza 

ve çok ehven fiatlerle 
KASALARINDA 

edebili rs i ıı iz. 
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Senelik kiralar kasanın eb'adına göre 

BEŞ liraya kadardır. 
.. 

BiR liradan 

• 

1 

"'rzzzz;ca:zz:zz7...ZZ!77Z7ZZZZZ77l 

DOI<TOR ~ 

mi u akçı~ 
Kulak, Boğaz, Burun hasta-

lıkları birinci sınıf 
mütahassısı N 

Muayenehane: Birinci Beyler N 
N 

~ No. 36 Telefon 2310 N 
N Evi: Göztepe tramvay cad· N 

desi 992 T elefoo 3668 ~ 
' 1-26 (481) 
CZT...L7Z7.z7....ZZ-LZZT.LJ(ZZ/~L727.Z• 

karşı işlenen cinayetler, ancak 
halkın cesaretsizlik göstermesi 
sayesinde mümkündür., demek
ten kendini alamamıştır. Bunun 
üzerine, o dı:t, kaçak yollara 
sapan her şahıdi, suçle:trda 
müşterek olduğunu ileri sür· 
mek suretiyle tehdit etmeğe 
başlayınca, muhakemelerin işle
ri kolaylaştı. Üçyüze yakın şa· 
hit muhakemı:lerde şehadette 
bu!undu. 

T eşkilabo şefi şimdi di· 
vor ki· " . 

u_ Üçyüz şahitten birinin 
bile kılma dokun:nadılar: Gan
gsterlere tavsiye ederim; sakın 
yanılıp da böyle bir budalalıkla 
bulunmasınlar. Akıllarınca, her 
branşı inhisarları altıne alabi· 
leceklerini sanıyorlar. Taban· 
cayı kullanmak inbisarını da 
almıı değiller ya! 

DEMPSEYIN 
ANLA TTIKLARl 

Anlaşılan Demsey'e de cesa
rest ge!miş olmah ki, muhake-
me huzunma çıkarak başından 
geçenleri bülbül gibi anlattı. 
Düşününüz ki, muhakemenin 
dosyasında, ortada Dempsey. 
etrefında kumpanyanın azaları 
olan bir de fotoğraf çıktı. Me-
ğer, kumpanya günün birinde 
Dempsey'i zorlayarak bir arada 
bir de fotograf çekmiştir. 
Bu fotografı çoğaltarak adam· 
larına vermiş onlar da, yeni 
müşteriler, azalar kaydederken 
bu fotografı gösteriyorlar ve 
diyorlarmı~ ki: 

"Cemiyetimize girmekten mi 
çekiniyorsunuz. Koca Dempsey 
bile aramızda olduktan sonra, 
geriye düşünecek, çekinecek . 

' İZ MİR ŞUBESİ 

ç.mn..-.1BSC~ma;:.;:=mım:n~--n111mm11:a=-.-11n:ı1rmm11B1~ 

Bağcılar'. Tüt··ncülerf. 
Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
il A lf M i J( A il ,L\ il A V U T 

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

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon 3B09 

--~~~~W'&DIKi113mmJ~m!ll!:llBliılıiU&r3ıll;3mml!llmi~ 

VAr AN OTELi 
tZ7.7..7..7..77.7J...7..ZZ.72727.7.z7.77.ZZZZ7.77.Z7.Z7.T~.L7J 

Keçeciler C ellalbaşı sol<ağında 
5 E'7 , E 

Yeniden tanı\m ve tefri ş edilen VAT AN oteli müşteri· 
ferinin her türlü istirahatini temin ey lemeği düşünmüştür. 
Sıcak ve soğuk banyoları geniş ve ha\•adar bahç~si vardır. 

Fiatler tasavvurun fevlcinde ucuzdur. 
Temizliği ve ucuzluğu bir kerre tecrübe ediniz. 

1-26 (357) h.3 s. 7 .,...........,......._,... ...... 

mesinden: 
Bucada yanık kahveler C. 

51 No. Ali kızı Gülsüm lara-

fından Karataşta Yeni yokuş 
so. 6 No. Ahdullahın ev;nde 

Ahmet onbaşı oğlu kücıüşlü 
Mehmet aleyhine açh~t boşan-

ma davasından dolayı müddea

aleyhin ikametgahmı terkle el
yövm nerede bulunduğu biline-

mediğinden ve zabıtaca yapılan 

tahkikat mü<ldeaaleyhin ika

metgahının meçhul!yetini teyit 

eylediğinden davacının isteğile 

bu baptaki tebligi\tm ilanen ic

rasma ve arzuhal suretile da

vetiye varakasınm mahkeme 

divanhanesine talikma ve tah

kikatın 8 · 4 - 937 Perşembe 

gününe bırakılmasına karar ve· 

rildiğinden yaıılı günde saat 

11 raddelerinde tahkikat ba-

kimi huzurunda müddeaaleybin 
b 1 

.r~ Böyle 
ıP'H o/Y#f •, 

~~~~·~ 
ıdlm Oldum 

KJNAKQL Eski ~e 
yenı 

sıtmalılara, iştibasızlara, z:ı
yıflara, kuvvetsizlere işt ih a , 
kuvvet, neş'e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz bayatın düşmesid r. 

Liynet ve amel ıçın ncb i 
ilaçlarla yapılan bu hapları 
siz de ku ' lanınız. 

tarafındnn bir vekil gönder

mesi lüzumu, aksi takdirde h nk· 

kında gıyaben muamele yapıl· 

mak üıere gıyap kararı ittıhaı 

olunacağı H. U. M. K. tebli

gat faslına tevfikan tebliğ ma
kamına kaim olmak üıeıe ilaa 
~ur .. 
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lzmlr Beled lyeslnden : IZMIR ÜÇÜNCÜ iC RA 
- itfaiye için ahnacak yir- MEMURLUGUNDAN: 

mi dört telli ve eczalı keten Dosya No. 37 /301 
iplikten mamul yetmiş milirr.et- lstanbulda Asıma 2770 lira 
re kutrunda beşyüı. ınetre hor- borçlu Ali Cevdetin Emlak 
tumun açık eksiltme ile iha lesi Eytam Bankasına 2406 lira 
2-4-937 Cuma ~ünü saat 16da ipotekli ve fazlasına şamil ol-
Belediye daimi encümeniııce mak üzere hacız 'ı Göztepe 
yapılacaktır. Şartnamesi başka- Şehit Fethi sokagı 7 843 ada 
tiplikten bedelsiz olarak veri- 10 Parsel Nisan 933 tapu ta-
lir. Bedeli mubammeni bebe.- rih ve 145 sıra sayılı bahçe 
metrosu yüz kırk kuruştan ve havuz!u su tulumbalı bir kaç 
yedi yüz liradır. iştirak için meyve agaçh iki kath alt katta 
elli iki buçu liralık muvakkat üç üstte yine üç ki altı oda 
teminat makbuzu veya banka mutbak ve halayi VP. taraçayı 
teminat mektubu ile söylenen havi 2500 lira değerli bir ev 
gün ve saatte encümene geli- 2280 numarah kanun~ tevfikan 
mr. 735 (435) ikinci artırmada yüzde 75 i 

13-16-19-23 bulmadığı takdirde beş sene 
- Belediye hava gazı fab- tecil edılmek üzere. Tarihi ilan-

rikasının bir senelik ihtiyacı dan itibaren 30 giin müddetle 
olan dört bin yedi yüz elli ton ;ıçık artamaya çıkarılmıştır. 
zero diz lave ' Zonguldak ma· 

Talip olanlarm kıymetli muham· 
den kömürü kapalı zarflı ek-
siltme ile 2-4-937 cuma günü menin vüzde 7 buçu~u nisbe-
saat 16 da belediye daimi en- tinde pey akçası veya Milli 
cümenince ihale edilecektir. Bankanın teminat mektubu 
Şartnamesi iki yüz kırk kuruş vermeleri ve artırma 30/4/37 
bedel mukabilin4e hava gazı tarihine tesadüf eden Cuma 
müdürlüğünde satılmaktadır. günü saat 14 de, dairede icra 
Taşradan isteyenler şartname olunacaktır, müşterilere ait 
ve posta ücretini peşin olarak bu hususun daireye talik olu-
göndermelidirler. iştirak için nan açık arthrma şartname-
üç bin beş yüz doksan sekiz sini ilan tarihinden itibaren 
lira on üç kuruşluk muvakkat okuyabilir baklan tapu sicilli 
teminat makbuzu veya banka ile sabit olmıyan ipotekli 
teminat mektubu ile birlikte alacakhrar ife diğer afa-
2490 sayıh kanunun tarifi da- caklılarm ve irtifak sabip-
iresind~ hazırlanmış teklifler Jerinin bu haklar1nın ve bu hu 
ihhle günü olan 2-4-937 Cuma susta faiz ve masarife dair 
günü saat 15 e kadar lzmir olan iddialarım evrakı müsbi-
belediye reisliğine verilme- telerile 20 gün it;inde icra da-

lidir. iresine bildirmeleri, aksi halde! 
13-16-19-23 734 (425) hakları tapu sicilile sabit ol-
ismet paşa bulvarından Me- madıkça satış bedelinin pay-

ı:arhk başından Fevzi paşa bul- Iaşmasından hariç kalacaklcm 
varına kadar yedi bin elli lira ve tayin edilen zamandan ar-
bedeli keşifti iki yüz otuz mel- tırma bedeli, gayrimenkuliia 
re ve Cumhuriyet meydanında yüzde 75 ini bulmadığı tak· 
Tevfik Rüştü Aras caddesin- dirde enson artıranın taahhüdü 

den denize kadar ~eş bin dört baki lrnlmak üzere arbrmanın 
yüz elli lira bedeli keşifli yüz 15 gün daha temdit edil· 
kırk iki metre fenni kanali:ı:as- mek f!Uretile 15-5-37 tarihine 
yon ile Mezarlık başında sekiz tesadüf eden cumartesi günü 

yüz lira bedeli keşifli kırk se- saat aynide gayrif!!enkul ençok 
kiz metre lağımın heyeti umu- artırana iha!c edilecektir. Sahş 
miyesi 00 üç bin üç yüz lir& peşin para ilt:dir. Mal, bedeli 

~-··· 
- ..... "- "PERLOOENT .. dlt macununu 
,\ercih edeceksiniz, 

·ııra a~ızın btlcOmle ,eraltl sıhhlyeslnt 
haiz olan bu macun dltlerl çOrOmekten 
korur, diş etlerini kuvvetlendirir, nefesi 
'ıerinleti~ ve insanın gOrOnOt efesini 
!artırır. 

-·-~~~~·~'"'·~,;;~ ~ ~. 
/4.4 4f'4 11G ~~ "'-'- .;J.(A;A~ ~ _;~~ '. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarmı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanımz. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tış lar için lzmirde Gazi Bulvarmda 25 numarada umum acen
telik Nefi Akyazılı ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34Gs 

Devlet demiryollarından : 
Söke istasyonu binası içinde 12 harita No. iı büfe bir sene 

dokuz ay için açık aıthrma suretiyle kire.ya verilecektir. ihale 
5.4.937 pazartesi günü saat 15 te lzmir Alsancak 8 inci işlet
me komisyonnnda yapı}acakhr. Muhammen bir senelik kira be-

1 

deli 40 liradır. isteklilerin yüzde 7.5 nisbet'nde muvakkat temi
nat vermeleri ve işe girmeğe manii kanuni bir halleri olmadı
ğma dc:ir beyannamelerle muayyen vakitte komisyona müracaat 
etmeleri lazımdır. Şartnameler Söke istasyonundan ve komisyon· 
dan parasız alınır. 23-27 844 (506) ---. -bedeli keşifle yeniden kapalı alınmadan teslim edilmez. Mal, 

bedeli verilmezse ihale kararı Al h. · 1 v ıarflı ekRiltmeye konulmuştur. c ısar ıcra memur ugun-
f eshedilir ve kendinden evvel 

ihale 2/4/937 Cuma günü saat en yüksek teklifte bulunan dan: 
16 da Belediye Daimi encüme- Akhisardan lbrahim oğlu kimse arzetmiş olduğu bedel 
ninde yapılacaktır. Keşif' Şart- ile almağa razı olursa ona ihale Mehmet namına ya zıh olup 
name ve projeleri altmış altı edilir. O da razı o'maz veya horcundan dofayı müşterisi na-
buçuk kuruş mukabilinde baş- bulunmazsa icta dairesince he- mına ihalesi yapılan Akhisar 
mühendislikte satılır. lştirak men 15 gün müddetle artır- Tütüncüler bankasının birinci 
için dokuz yüz doksan yedi mıya çıkarılır. Bu artırma ala- ihraç beheri yirmi T.L. kıymeti 
buçuk liralık muvakkat teminat kadarlara tebliğe hacet olma- itibariyesindeki 2126-2\27 No.h 
makbuzu veya Banka teminat yıp yalnız ilanla iktifa o!uııa- iki adet hisse senedinin zayi 
mektubu ile birlikte 2490 sayılı rak ençok artırana ihale edi- olduğu borçlunun ifadesinden 
kanunun tarifi dairesinde ha- )erek her iki halde birinci ihale anlaşılmakla ziyaından alıcı na-

edilen kimse iki ihale arasın- 'k' · · h ·ı v • zırlanmış teklifler ihale günü mına ı ıncı nüs ası ven ecegın-
daki farktan ve digw er zarar- h k k 1 

olan 2/4/937 Cuma günii saat den evvelkisinin ü mü a -
]ardan mesul olduğu ve tapu 

15 şe kadar Encümen Reisli- b d madığı ilan o'unur. harcının ele iye ve valof ica-
ğine verilir, 854 (499) 

rınm ve yüzde iki buçuk del- C'!i~~r:?: ~~~rı:sı~~ 
16 19 23 27 780 (452) Jiiliyenin müşteriye ait olduğu ~i t 
1 - Senelık kirası elli lira ALAŞEH R ASL YE HU-

Yazı makineleri için toz tut

mıyan, ve malcineleri daima te• 

miz tutan en elverişli yağ 

,, UNIC,, markalı makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva

rında Küçük Kardiçah handa 7 
numarada yazı ve hesap ma-

, 
Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

Şubeleri Merkezi 

Ankara 

lstanbul 

. . lzmir 
·. Telefon 

3778 

Sağlam kefaletle herşey taksitle verilir. 

Balcılarda NECİP SADIK No. 156 

Daima sabit daima tabii 

/· 
Juvantin saç boyaları 

iliin olunur. 857 [500] KUK M HKEMESl.NDEN 
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENI d~ bulunur. bedeli muhammenli Güzelyah A : 

tramvay caddesindeki benzin dört kuruştur. Keşif ve şartna- Aln~ehirin Soğuk su M. mu- .,. lZMIRıkıNCI HUKUK 
INGIUZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Jıı" . 

sahş yerinin bir senelik kirası mesini görmek üzere başmü- kim Kulalı yapıcı Mahmut oğlu MAHKEMESiNDEN: 
v~ntin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen i t' 

b k ~ r l'kt L· hendisligw e iştirak için de yet- Ahmet tarafından karısı lzmir-
aş a ıp 1 eKı şartname veç- Bucanın aşagvı mahallesinde 

h·ı 30 3 937 s ı ·· miş Jirahk muvalckat teminat de lkiçeşmelikde Paşa soka-
1 e - - a ı gunü saat Nalbant sokak 14 No. Iu evde 

it d k t ·ı "b makbuzu veya banka teminat gw ında 42 No. lu hanede fırıncı 
on a ı a açı ar 1rma ı e ı a- Seyfullah kızı Nuriye ile ~ynı 
le edilecektir. iştirak için dört li- mektubu ile söylenen gün ve Nuri yanında iken ikametgahı adreste mukim kocası Süley-

k saatte encilmene gelinir. b l b 1 C .. k · I ralık muvak at teminat mak- meç u u unan .,.u rıye a ey· man oğlu Cemal aleyhine aç-
2 - Senelik k ira~n yetmiş h" Al b' A I" H k k 

buzu ile söylenen gün ve sa- beş lira bedeli muhammen!c ına aşe ır s ıye u u . tağı boşanma davasından dolayı 
atte encümene gelini!'. Basmahane istasyonu karşısın- Mahkemesine açhğı boşanma müddeialeyhin ikametgahının 

2 - Beher metre murabbaı da Gazi bulvarı ağzmdaki ben- davasının yapılmakta olan mah- meçhuliyetine binaen tebligat 
• alh yüz kuruştan bin ile yüz zin saliş yerinin bir senelik kemesinde : icra edildiği halde tayin edilen 

kırk iki lira cJli lıuruş bedeli kirası baş katiplikteki şartna· Müddeialeyh Şükriy~ye da- günde müddeialeyhin gelme-
mulıammenle 15 sayıh adanın me veçhi!e 6-4-937 salı günü vetiye tebliğ ettirilmiyerek ika- d 
l'k'ı yu"'z yı' rmı· u"ç metre mur"b- t it d 1 mesi yüzün en davacmın isteg" iyle ... saa on a ı a aç:ıK arttnma ile h h 1 b J d " lını ve 75 desimetre murab- metga ının meç u u un ugu gıyaben muamele yapılmasına 

ihale edilecektir. iştirak için dosyasında bulunan muameleli . k b' 
bamdaki 8 sayılı arsası başka- ath liralık muvakkat teminat ve gıyap ararınm ır suretinin 
t iplikteki şartname veçb"ıle ·1 • r evraklarından anlaşılmış ve da- mahkeme divahanesine talı"kı·ne makbuzu 1 e soy.enen gün ve 
30 - 3 - 937 Sah günü saat on .. ,. . vacınm talebi!e ilanen tebliğat karar verilerek bu baptaki saatte encumene geı mır. 
altıda açık aftırma ile ihale 3 _ Sen elik kirası elli lira icrasına ve muhakemenin 4-2-37 tahkikat 7.4.937 Çarşamba 
edilecektir. iştirak için yüz bir I E f tarihine müsadif Cuma giinü gününe bırakılmış oldugv undan bedeli muhammen e şre paşa-
liralık muvakkat teminat mak- da lk içeşmelik caddesinde 603 saat 10 na bırakılmasına karar yazılı günde saat on raddele-

olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarım kumral ve siyah olarak iki tabii renle 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edİ" 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında araymız. 

\ .!, ;,..~ .-., ~ •. 1 .·~; \. ~. •• ·:.'. · . .. .. · ••• 1 

.. 

buzu veya banka teminat mek- ı k h d k' ı f verilm i ştir. Müddeialey Şükr~- rinde tahkikat hakimi huzu-
tubu ile söy e nen g lin ve saat- sayı ı a ve yanın a ı yo aı.· runda mu"ddeı'aley'°' .. ı· n asaleten 
t .. ,. . !asının bir sene!ik kirası baş yenin mezkür günde hazır bu- No. 8238 No. 8036 No. 8236 ,, 
e encumene geıını r. n~ 

13 _ 16 _ 
19 

_ 
23 

(434\ 
75

0 kat ip!ikteki şartname veçhile lu nmadığı veya bir vekil gön- veya tarafından bir vek il gön- markah olup bir kutu içinde on iki re 

ı _ Belediyece gösteri lecek 6-4-937 sa ı günü saat on al- dermediği takdirde muhake- dermesi lüzumu beyan aksi ufak ve büyük camlıdır. Daimon fabrikasının en ucuz ~:: 
yerde ve binada bir çimento tıda açık arttırma ile ihale menin gıyabında yapılacağı H. halde bir daha tahkikat ve lıdır. Kontak yapmaz, bozulmaz, herkesin ucuzca satın a t 
boru imalathanesi yapılması işi edilecektir. işt irak için üç yüz U. M. K. nun 143 ve 134 ncü mahkemeye kabul edilmiyeceği bileceği fenerdir. Yalmz Daimon marka olmasına dikktı 
6-4-937 salı günü saat on altı- yetmiş beş kuruşluk muvakkat madd s ine tevfikan davetiye H. U. M. K. tebligat faslına ediniz. 
da açık eksiltrue ile ihale edi- teminat makbuzu ile söylenen ·makamına kaim (olmak üzere tavfıkan tebliğ makamma ka- Umum d epo arı: lzmirde Suluhan 
lecektir. işin bed~li keşfi do- g in ve saatte encümene geli- ilan olunur. im olmak üzere keyfiyet ilan Özödemiş'i. lstanbulda: Tahtakalede 

~~~}ij7. o'ız lir Ji~ıa~a~f~~~ış~~n~.r~-~2~0~2~~~2~7=-=3~0~8~3~1~(~4~9:2)~----'=----~~~'--~8~5~0~(~50~2~)..,;....~q~lu~o~u~r.:..._ ____ ~8~4~8--~(~5~03~)~~~!!!!!!!!!!!!!•!!!!!!!!!!!!! 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
BACCHUS vapuru elyevm 

ı· 1ıııa111mızda olup Rotterdam 

~aııı.b~rg ve Amsterdam liman
arı ıçın yük alacakbr. 
HERCULES vapuru 21 martta 

~urgas, Varna ve Köstence 
11llanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

kumpanyası 

AASNE motörü 29 martta 
beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Rotıerdam, 
Haınburg ve Skandinavya li
llıanlarına yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyası 
SUÇEA VA vapuru 23 

llıarta doğru beklenmekte olup 
Pire, Malta ve Marsilya liman-
1-nna yolcu ve yük kabul 
edecektir. 

N. v. 
W. F. it Van 

Zee & Co. 
i)er 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. h. H. 

ANGORA vapuru 30 martta 
beklenilmektedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. • 1•• 

American Export Liııes 
Tbe Export Steamship Corpo· 

ration - Nevyork 
EXIRIA vapuru 22 martta 

beklenilmektedir. Nevyork için 
yük kabul eder. 
Pire aktarması seyriseferler 

EXCAMBION vapuru 19 
martta Pireden Nevyorka ha
reket edecektir. 

E:X:OCHORDA vapuru 26 
martta Pireden Nevyork ve 
Bostona h~ reket edecektir. 

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

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

•• Cı<J •• 
Service Maritime Roumain 

- Bucarest -
DUROSTOR vapuru 3 ni

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

YENi ASIR 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur Acentası 
iRiNCi KORDON REES 

B'NASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

LESBIAN vapuru 19 martta 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracak ve ayni za· 
manda Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

GRODNO vapuru 8 nisanda 
Londra, Hull ve Anversten 
gelip vük çıkaracak ve ayni 
zamanda Londra, Hull için yük 
alacaktır. 

OPORTO vapuru limanı
mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yükünü tabliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Gla~gov için yük alacaktır. 

,,rz:TZTfLZT/77..LT/7,r/A.'f/7 /T/J 

-:E3C>:N"C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve 
şirket hisse sımetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham satın alır. 

Adres : lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

(771 S.7 b.3 

l~~~tZZZA22 

Diş Hekimi 

A~~ullah Naci FLAMINIAN vapuru 5 ni
sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glasgov için yük alacaktır. 

Tbe General Steam HORTAÇSU 
Navigation Co. Ltd Muayenehanesini Birinci 

AD JUT ANT vapuru nisan 
nihayetinde gelip Londra için Beyler sokağı 36 numaraya 
yük alacaktır. nakletmiştir.Hastalarını müs-

NOT : Vürut tarıhleri, va- !akil olarak kabul ve tedavi 
purların isimleri ve navlun üc· eder. TELEFON 2946 
retlerinin değişikliklerinden me• 1-26 (2101) 
suliyet kabul edilmez. -:.ı-ı=am--.ııııllııııııiiİıllluılıiİiıı...-

PELES vapuru 9 nisana 
doğru bekleniyor. Pire, Malta 
•e Marsilya limanlarına hareket 
edecektir. • 1 ~ t • 1111!11--------m:!lıc:!!--ıt>X.-!% AJ~~~~RE~:r;:~u ~~n:art- ( H··sEYJN KA-..wıs;Y_J_N_'\ Yolcu ve yük kabul eder. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha Fazla tafsilat için ikinci 

ta beklenilmektedir. Anvers ve U 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
llliiracaat edilmesi rica olunur. 
Nav!ıınlardaki ve hareket ta
rihlerindeki d~ğişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142-4221-2663 

Liverpul Limanlarından mal ge
tirecektir. 
Burgas, Varna, Köstence, Ga
latı ve Sulina limanları için 
yük kabul eder. 

Den Norske Middelhavlinje 
Os!o 

SARDINIA vapuru 20 mart
ta beklenilmektedir. Ayni gün 
Pire, lskenderiye, Diyep ve 
Norveç l imanları için yük ka
hul eder. 

IZMIRDE 
(Nasırdan) şikayet ayıphr 

Eczacı Kemaı Aktaşın 
( Nasırol Kemal ) diye bir 

Nasır ilacı vardır 
( Hilal Eczanesi ) vardır 

30 kuru~tur 

Mobilye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa gelip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci sınıf işçilik sipariş kabul eder 
---:ı 

Beş Çiçek, Krep Jorjet 
VE 

Nergis Nuvar 
Leylak bJam 
Revdor Ferit 

işte size 

S. Ferid 
eczacı başının 

5 şaheseri daha 

saenra g 

GB • l 
• 
ı 

Niçin daima tercih ediliyor ? 

" ~-
E ık . .. w k 1 t ~ ~ ~/.tP-oe 

vv ı gun sogu aımış ı! , ~ 81 

Çünkü 

dün yatıyordu, bu sabah '~--=::-
dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adete, 
ağn!arile romatiz
maya karşı bilhas
sa müessirdir. 

GRiPiN . 
ı 

tecrübe edinzi 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1 /2 kuruştur. 

Herkesin 
•v• 

ettıgı 

Günde iki 
defa ku)lan
makşartiyle 

Ha~yolin 
Dişlerinizi tertemiz 
bembeyaz ve sapsağ-

lam yapar. Ona yirminc 
asır kimyasının ha· 
rikalarından biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş, 

mikroplara karşı te· 
siri yüzde yüzdür. 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat 

Tecrübe ediniz, takdir 
edeceksiniz. Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraıtle sigorta ettirmiş sayılırlar 

1 Z M i·R 

Pamuk Mensucatı Türk 
. Anonim Şirketi 

Şırketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 

0 
Yerll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 
eğirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hercevi 

I<abot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 
IDensucatına faıktir. 

Telefon No. 2211 v~ 30ti7 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

• t-i Milli Emlak Müdürlüğünden: 
l~T Llra 
16l opaltı Kireçlikaya S. Nu. 303 eski 307 yeni Nu. lı ev 10 

3 üncü Karataş Sultaniye Mülazım Mehmet çıkmazı 
16

2 
12-14 Nu. lı ev 12 

16
3 

Tepecik Altay S. 21 Nu. lı dükkan 16 
16

4 
~ara Osmanoğlu hanı içinde 26-15 Nu. lı mağaza 84 

l6S roç reis Kirpi S. 23 eski 17 taj Nu. lı ev 60 
'l Alsancak Bahçeler S. Nu. 5 dükkan 24 

•rtt ukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle 
15 ~rın~ya konulmuştur. ihalesi 8-4-937 Perşembe günü saat 

edır. Alıcıla· ın Milli Emlak Müdürlüğüne milracaatleri. 
23-t 855 {501) 

Alırken 

S. Ferid 
isim ve etiketine 

dikkat. 

M. Depo S. Ferid Şifa eczanesi 

:······································································ . . 
E SIHHAT BALIKYAGI E 
E Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi E 
" içilir. iki defa süzülmüştür. : • 

Hamdi Nüzhet Çançar ~ 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

. 
• . 
• . . 
• • . . . . 
• • . . 
• • 
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( Müsabaka ilanı ) 
lzmir ili Daimi encümeninden : 

lzmirin Ağamemnun ılıcıılarında yaptırılacak binalarla tesisa
tının projesinin tanzimi işi 20 mayıs 937 gününe kadar müsa

bakaya konulmuştur. 
istenilen bu projeyi tanzim cyliyecek isteklilerden birinciliği 

ibraz edene (2000) lira mükafat verilecektir. 
Tanzim olunacak bu proje Ankara, lzmir, lstanbul bayındırlık 

direktörlüklerinde mevcut şartname ve vaziyet planına göre 
olacağından istekliler meıklir direktörlüklere başvurarak evrakı 
inceliyebilirler. Tanzim olunacak projenin 20 mayis 937 gününe 
kadar lzmir bayındırlık direktörlüğüne yollamlması ilin olunur. 

803 (505} 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. P&rplnyanl 

TELEFON : 3937 

'Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
(2299) 

Tekniğin bütün yenilikleri " TRIUMPH " motosik:etlerinde 
mevcuttur. 1937 modellerini görmeden başka ye~lere müracaat 
etmeyiniz. 

Tafsilat ve dahilde acentalık istıyenlerin aşağıdaki adrese 
müracaatleri. 

Büyük Kardiçalı han No. 42 Posta kutu.su 131 

S. KAL()MENI 
11 - 13 (b.3) 

lzn1ir Vilayeti Defterdarlığından: 
12-2-937 tarihinde bir ay müddetle pazarlığa bırakılmış olan 

Ragıppaşa dalyanında üç sene müddetle balık avlanmak hakkına 
müddeti zarfında talip zuhur etaıediğinden evvelce ilin edilen 
şartnamesi dahilinde ve bu kere takdir edilen 1000 lira muham
men bedeli icar üzerinden müzayedeye çıkarılması karargir ol
muştur. 

Talip olanların 29-3-937 pazartesi günü saat 15 de Defter
darlığa müracaatleri ilan olunur. 

13-1- 19-23 7516 {437] 



Sahife 10 YENi A51R 23 Mart~ 
L = 5 c 

ispanyada Cumhuriyetçilerin mühim muvaff akıyetleri 

Kızıllar yedi kilometre ilerliyerek 
kurtardılar. 134 Italyan askerini 

üç kasabayı 
aldılar • 

esır 

Oviedoya 35 bin kişi~ik 
Tarablustaki 

bir kuvvetle 
seyahatını 

hücum ediyorlar. 
bırakmış • 

gerı ve 
Mussolini bu vaziyetten 

alelacele Romaya avdet 
endişeye 

etmiştir 
düşerek 

Madrid 22 (A.A) - Madrid 
müdafaa komitesi saat 22 de 
Guadalajara cephesinde hare
katın muvaffakıyetle devam 
etmiş bu!unduğuou bi ldi r miştir. 
Bu sabah hükümetçiler Valele
moso ile Tajuoayı işgal etm' ş

lerdir. Ve 71 lta lyan esir al
mışlardır. 

ÜÇ KASABA KURTARILDI 
Madrid, 22 (AA) - Cum

huriyetçiler dün öğleden sonra 
bilhassa Brihegq' yi Cifuentes· 
den ayıran yaylanın ş mal kı

sımlarında faal iyet göstermiş

lerdir. Asilerden Yelamasegose 
v Cogollar kasaba larını almış

lardır, Taarruz tanklar s?ye
sinde mukavemet edilmez bir 
şekil almıştır. Bu üç kasaba 
cumhuriyetçilerin eline düşmüş 
ve Cop,olarda hepsi de ltalyan 
tabiiyetinde olmak üzere 74 
eqİr getirilmiştir. Oragon yo· 
!unda 60 ltalyan silalılarile 

beraber teslim olmuşlardır. Bu
gün yapılmış olan ileri hareketi 
altı ila yedi kilometre derin· 
liğindedir. 

CUMHURiYETÇiLER 
KUVETLIDIR 

Avila, 22 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabirlerinden: Madrid 
cephesinde olduğu gibi Oviedo 
etrafında da muharebe betaet 
peyda etmiştir. Fena havalar 
hükümet kuvvetlerinin şimdiki 
ataletlerini izaha kafi değildir. 

Şimdi hükümet kuvvetlerinin 
şehri almak için hepsi de mü
kemmel silahlarla mücehhez 
35000 kişiyi hatti harba sevket
miş oldukları anlaşılmıştır. 

Bu kuvvetlere (40) tank her 
kalibreden 200 parça top, ha
van topları, binlerce mitralyöz 
müzaheret ediyordu. Ayni za
manda eradın ellerinde mühim 
miktarda el bombaları bulunu· 
yordu. Taarruz Aset..ıureicese 

mıntakası şefi Blarmine Tomas 
tarafından idare edilmiştir, 

Bu kuvveten geri kalan kısım 
Oviedo önünde birkaç karakol 
bırakarak dahile cekilmiştir. 

Dündenberi faaliyet topçu 
düellosuna inhisar etmektedir, 
Şehrin etrafında Blokhavuzlar 
vücuda getirilmiş, siper şebe
keleri ve yeraltı melceleri bu
lunan gizli yollar yapılmıştır. 

Eğer bükümetçiler bir kerre 
daha taarruza kalkacak olur
larsa hakiki bir demir çembere 
çarpacaklardır. 

YENi MUV AFF AKİYETLER 
Madrid 22 ( A.A) - Neş· 

redilen resmi bir tebliğe göre 
Gııadalajara cephesinde Cum· 
huriyetciler birkaç gün evvel 
başladıkları parlak taarruza de· 
vam etmektedirler. Hükümet 
tayyareleri Siganza istikame
tinde ilerleyen birkaç yüz kam
yondan mürekkep bir kolu mit
ralyöz ateşi altına almışlar bun
dan sonra da Sigyenza istas
yonunu bombardıman etmişler· 
dir. Bombardıman neticesinde 
bir benzin deposu infılak et
miştir. Hükümet tayyare filola-

Cıunlımiyet orduları başkumandanı geıwal Mıya1a 

rı üç düşman tayyaresi düşür· kil etmektedir. Fakat şura sı 

müşlerdir. muhakkak ki ispanya hadise-
Cumburiyet piyade kıt'aları Ieri Mussolininin bir an evvel 

Utanda ve Myzue kasabalarını Romaya avdet etmek kararın· 
işgal etmişler ve düşmanın 

da çok müessir olmuştur. 
ricatı esnasında yirmi dört top 
ele geçirmişlerdir. 

MUSSOLINI ENDiŞEDE MI? 

Mussolini askeri rüesa ile 
ispanyadan gelen son tebliğ· 

leri tetkik edecek ve F rankoya 
Oenernl /-ranko suıkastlardan korunmak içi11 hep böyle Faslı as/ur/erle sarılı olarak t;eziyor 

Trablus 22 (Ö.R)- Buradan Hükümet reisi birinci filoyu Mesina, 22 (Ö.R) - HarP Londra 22 (A.A) - Deyli 
Herald gazetesi Romadan is vesayada bulunacaktır. Pola kruvazöriyle hareket eder- teftiş ederken mürettebat yaşa- gemileri sıra ile boğazaan geç• 

tihbar ediyor: Roma, 22 (Ö.R) - B. Mus
solini ltalyaya dönmek üzere 

ken Düçe ikinci filoyu teftiş sın kral diye bağırmışlar ve mişlerdir. Pola kruvazörü ge• 

Mu~solininin alelacele Trab
lusgarpt:ın dönmesine kum fır-

etmiş ve bunu müteakip "Pola,, Düçeyi alkışlamışlardır. Pola- çerken halk Duçeyi alkışlaınış• 

T rablusta Pola kruvazörüne 30 mil süratle yoluna devamla nırı geçişi top atılmak sure- tır. B. Mussolini Geida' da ka• 
tınaları resmi bir mazeret teş- binmişt i r. birinci filoya mülaki olmuştur. tiyle selamlanmıştır. raya çıkmıştır. 

............................................................................................................................................................................................................................ -

elçika ralının Londra seyahatı 
sıkı bir 

tefsirleri 
Erkanıharbiyeler anlaşmasiyle çok 
sure~te alakadarmış... Gazetelerin 

Londra, 22 (Ö.R) - Belçika . , " ~ '• olır:adığından Belçika kendisinin 
Kralı Leopold'un buraya gel •:· · ·. . beynelmilel vaziyetin şimdiden 
mesi matbuatın dikkatini cel- , ı·. hallini istemektedir. Fransa ve 
betmiştir. Parti farkı olmak- lngiltere, Belçikayı mukabele-
sızın bütün gazeteler kralın siz olarak garanti etmeği ka-
şabsı hakkında takdirli yazılar I' bul ediyorlar. Fakat bu bima-
yamakta ve hoşgeldi temenni- yenin mümkün olması ' için de 
sinde bulunmaktadırlar. Kralın bazı teknik meseleler vardır. 
hariciye nazırı B. Edenle yapa· Çünkü önceden bir plan yapıl· 
cağı mülakntın neticeleri ebem- mış olmazsa muhtemel bir hü-
miyetle bekleniyor. Zira bu cuma karşı Belçikayı vaktinde 

.ıı 
görüşmeler Belçikanın bitaraf- ve müessir şekilde himaye için 
lığı meselesine ait umumi mü· müdahalede bulunmak pek 
zakereye yol açmaktan geri güç olur. lngilterenin istediği 
kalmıyacaktır. işte bu noktanın hallidir. 
HAVA TEHLiKESiNE KARŞI j "Homme Libre,, gazetesi de 

Londra, 22 (Ö.R) - "Daily 'I diyor ki: Fransa ve lngiltere, 
Telgraph,, Belçika Kralının zi· ~ Belçikanın bitaraflığını korumak 
yareti münasebetiyle lngiltere· ')".'~''""" . için verdikleri teminatın mü-
oin erkanı barbiyeler anlaşma· essir olması için Belçikanın da 
sına pek fazla bel bağlamadı- muhtemel bir istilaya karşı 
ğını, fakat bava tehlikesine koymak üzere lazımgelen ted-
karşı Belçikanın dikkatini çek- birleri alması lazımı,teldiğini 
mek istediğini yazıyor. "Daily bildirmişlerdi. Belçika karşı· 
Mail,, gazetesine göre de Bel- Belçıka jaşistlerının reisi Belçika başvekıli \ lıklı hiçbir teminat vermeksizin 
çika Kraliyle temaslar başlar- Det;1elle Vanzeland kendisinin teminatı altına alın-
ken Lokarno hakkındaki Al- cazeteler Belçıkaya erkanı har• nin önüne geçmek üzere Lon· masını isliyor. Pekala. Belçika, 
man ve ltalyan notalarının biye anlaşmalarından vazgeç· drada yapılan lngiliz - Fransız kendisinin doğrudan doğruya 
tetkiki kat'i olarak bitirilmiş memesini tavsiye etmekte, zira erkanıbarbiyeleri anlaşmasına alakadar olmadığı bir mesele-
olacaktır. günün birinde bu anlaşmaların iştirak etti. Fakat ayni senenin de Fransa ve lngiltereye yar-

GAZETELERiN 
TEFSiRLERi 

Paris, 22 (Ö.R) - Belçika 
kralının lngiltereye yaptığı zi
yaret gazetecilerin tefsir mev· 
zuunu teşkil ediyor. Bu tefsir
ler aynı mahiyettedir ve bütün 

kendisini kurtaracağını hatır- ilk Teşrininde Belçika, yeni bir dımdan feragat ediyor. Buna 
!atmaktadırlar. " Populaire ,, Lokarno paktı akdine kadar da peki fakat biz de hiç ol· 
gazetesi şu izahatı veriyor: muteber kalan bu taahhütler- mazsa Belçikaya yereceğimiz 
Bin dokuz yüz otuz altı Martın- den kurtulmak arzusunu gös- teminatı yerine getirmeğe muk-
da Belçika Ren mıntakasında terdi. iki numaralı Lokarııo tedir olmak isteriz. 
Alman ordusu tarafınean işga- paktının ise ne vakıt yapılaca• Londrada Belçika kralının bu 
!inden ileri gelen yeni tehlike- 2;ını tahmin etmek bile mümküP mes'elede fikrini deiiiııtirmesi 
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Roman yada 
Bir köyde 700 ev 

yanmıştır 
Roma, 22 (Ö.R) - Bükreş· 

ten bildirildiğine göre, Mol• 
davyada Bolo köyünde bit 
yangın çıkmış ve rüzgarın şid• 
detinden genişliyerek 700 evio 
yanmasına sebep olmuştur. ........................................ ••.' 
için kuvvetli bir imtina gayreti 
sarfedecektir. 

BELÇiKA VE KOLLEKTl1'f 
EMNlYE 

" Pelit Journal ,, BelçikaoıO 
kollektif emniyet prensibine 
bağlı kaldığı ve bu bakıındaO 
erkıin harbiyeler anlaşmasın• 
her zamandan :ı:iyade ihtiyacı 
olduğunu yazmaktadır. Esase~ 
Belçika kralı memleketin yeo• 
bitaraflık rejimi beynelmilel ola' 
rak tayin ve tespit edilınezdeO 
evvel birşey yapmamak kara• •••• rındadır. Her halde BelÇ1" 

Londra ve Parisin uzlaşma gaY' 
retini güçleştirecek hiçbir ta; 
lepte bulunmıyacaktır. Brük5~. 
de Paris ve Londra gibi k0~. 
lektif emniyete bağlı kalıı_>a de 
tadır. Bu meselen ın ballıO 
· t'b b t ·· d 1 · d do' ın ı a a muca e esın en l• 
ğan hislere kapılmakla Be 

1 
çika hiçbir şey kazaoııı~ol 
Esasen Belçikanın dikkat• i

9 
üzerinde tutması lazımgeleo.lel 
meslelere böyle beynetıııı ıııl 
güçlükleri de münakaşa ıııe":e· 
olarak ilave etmesi fayda 1cetl 
remez. Fakat bugün a5

•
111

nl 
nakliyatta hasıl olan tek• 1ıet 
ve sür'at sebebile, Belçikanda' 

·ı· [il zamandan ziyade Ingı ızh' etiO' 
faasının ilk kapısı ına ıy 
dedir. 


