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Baş.nuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
BUyUk bir başarı daha HAKKI OCAKOGLU ; 

1 .A.:SC>1'T.E!:l ŞECFt...AİTİ 1 

~ev am mUddetılTürkiye içiniHariç ıçin 
~&ne/ık . . . . . . . 1300 2800 

l
_ Altı avlık . . . . . . 700 -----ı3oo-

I TELEFON : 2697 

lstanbul 6 ( Hususi muhabuımızden) -
Ankaradan verılen bir habere göte, /stanbul 
elektrık şirketinın de hükıimet('! satın alınma

sına karar vetılnıiştır. Şitket bunu kabul et
nııştit. 

Flatl " s ,, kuruştur. Cıımhııriyet!ıı Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Saba1ıları Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
.-=.... 

• 
1 a tı 

TETHIŞ HAREKETi DEVAM EDERKEN .. 

Sistemli bir şekilde idare edilen isyan hareketi genişliyor. Hükümet 
kuvvetleriyle asiler arasındaki çarpışmalarda ölüler fazladır 

Kuneytirede Çer ezlerle hükümet kuvvetleri çarpıştı 
- Yazısı UçUc ;ni.cG..UZ.CsZ:.aoy2:fza~d!2aiZı:-;ı::lll_. 

1 
7'",G;i~ız2:ZZ'ZZ.ZZZ2:iı:&!llli!:Z:Z:Z:ZZZZ.Z:ı:<r;-O'.ZZ7-Z21rz:.ı:zzzzzz;ı;z:r.z;;:z;zz:zız:z:ı::zıı:ı!':2Jll~:ZZ:n.l'.zz;1'.lll!ll!IHZ:ı'Z~Kz;'2111:2:::1~:z;ıız:r;;rm .. ısı:ıaıa:zm .... 11111111111GZZZ.ı:lllE<ı::z:l7::l::ZZZZZZlıız2227X2.':.CZ. C,Q'_._ 

AN KUVVETi 
llizi hızla hedefimize 
götürecektir 
İ\ Cörrnekle iıitm.ek arasında büyük bir 

rk olduğunu hepimiz çok iyi bilir ve 
~dir ederiz. Likin itiraf eylemeğe 
~teburum iti görüı ve iıitiş arasındaki 
trk. bilhaaaa bizim memleketimizde. 
ı...,""'1r ve tahayyül edebileceğimizin 
lolt Üstündedir.Son defa Kayseriye yap
~iırn bir oeyahat bu hakikati bütün çıp
_ll.lığ, ile bir defa daha gözlerimin 
c.ıı·· 

une ıenniftir. 
lıitiyonız ki demir ve çelik fabrika

~n temelleri atılmlf. lıitiyonız iti Lreğ
'. f•brikaaının açılına töreni yapılıruf, ve r:-. İşitiyoruz ki falan ve falan fabrika· 
t ıılemeğe baılaıruı. 

b· Bu haberlerin hepsi içimizde derin 
it le.vinç uyandmyor. Fak.at §U birkaç 

"tır İçerlaine ııkı§tırılan bu haberlerin 
lt\~rnlek.etimizin umwni hayatında vü .. 

~d.~ getirdiği ve getireceği değiıikliği 
~l~n mana vt! şümuliyle anladığınıza 
. ıu değilim. Bunun için işliyen bu fab-

til..aı,. • . . • nl h.i rın ıçıne gırmegc ve o arın mu-
ttc Yapbğı müspet değişiklikleri gözle 

'"'"' • "h . d ege ı tıyaç var ır. 

q• l<.ayseri bez fabrikasını gezerken gör· 
b~klerim ve iıittiklerim beni bam baıka 
ıt heyecanın esiri kılmıştır. Şehrin kı· 

~lıında kurulan küçük ve medeni ~ehir 
tlındcki fabrika Türk azim ve iradesi .. 

~· bir abidesidir. içinde çalııan dört 
•n küsur iıçi Türk varlığını ebedileıti· 

~.n ku\rVetin yapıcılan ve yaratıcılarıdır. 
ıtka.ç sene evveline kadar işsizlikten 

:lı>tarip olan Kayserliler. bugün refah 
~0lI•tında hızla ilerliyorlar. Dün diyar 
t~~l.r dolaşarak İ§ arıyan gençlerin, bu
t~ ayaklarına kadar adam gönderile
q• kendileri işe davet ediliyor.Kayseri
tıı• Yoksulluk ve sefaletten eser kalma-

b.1'. Bunu yapan sanayileşme pli.nımızın 
ır 

Parçasıdır. • 

~ A.aıl memnuniyete şayan olan nokta 

b\l,J, hakikatin işçiler tarafından anlaşıl-
•t Ve kavranılmış olmasıdır. 

l Bir tesadüf beni Kayseri bez fabri-
1;~' nıüdürlüğünde yapılan bir değişik-
1' dolayısiyle Halkevi tarafından ter
~ olunan ayrılık müsameresinde bulun-

tdu. 

lı.~u nıünasebetle ulusal endüstrimiz 
!'kında çok değerli nutuklar söylendi. 

itd llkat bir işçinin çok kısa birkaç cüm
d tn ibaret sözleri hepimizin gözlerin
~" Yaşlar akıttı. işçi diyordu ki : 

ı;; .._ ilen bir İfçiyinı. Uzun boylu IÖz 
~•nıeğe muktedir değilim. Yalnız 
ot daıiarunın hissiyatına tercüman 
s.~l'ak diyeceğim ki biz Dumlupınarda, 
_.~ada, lnönünde çalııan ve can ve· 
~~~ Melımetçiklerden kendimizi farksız 
0,..('0tıız. Babalarımız kardeılerimiz 
~ lltda çalııtılar. lstiklilimizi, ıerefi-
1\ı· . kurtardılar. Bizler de yurdun istik-
1,ı~~ı •bedileıtirecek, refahını arttıracak 

'y l>ıetçikleriz. Mehmetçikler. 
1-. bt'nruğunu göğsüne vurarak heyecan .. 

~" ~ •Özleri söyliyen Türk ışçisinin 
mı. .. ı . 

tı.ih goz erınde sonsuz yurd sevgisi, 
t''Yttsiz bir iman kuvveti vardı. 

ıJlcbu · · k "b rı 1."d sevgı ve ıman uvvetı izi 
; hedfimize ulaştıracaktır. 
a llrıda kimsenin şüphesi olmasın .. 

l0~1~ l>ıcmleketin temel taşları olan 
f'ı.t:.,_.. 1..1 'Ve İ!}çİ hakikatleri bizim yarı mü· 
tc \'Vtrlerimizden çok daha iyi görmek

'-r~' kavramaktadır. Yarı münevverler 
L 'nda h·ı· • ·ı ı· -..,r

1 
a a sa.nayı esme p anımıza 

~-ı.,;l ~~dak bükenler vardır. Bugünkü 
l,r nı 1 1ııın sebeplerini buraya bağlıyan· 

cvcuttur. Lakin bunlar düşünmiyor· 

- Sonu ikinci sahifede -
HAKKIOCAKOC.LU 

Vilayet meclisinde son toplantı 

937 bütçesi mütevazindir ve birçok 
işlerin başarılması kestirilmiştir 

Meclis üyelerine ziyafet verildi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vt/Uvet mec/ısi üyeleıi. soll top/arıtıdall rıka!/aıkerı 
Vilayet umumi meclisi dün tevazindir. Birçok ihtiyaçlara lık programı, küçük bir tadi-

öğleden sonra Vali B. Fıızlı cevap verilmiştir. Bilhassa zi· latla kabul edilmiştir. Prog-
Güleç'in başkanlığında bu içti- raat, baytar, nafıa ve kültür ramı.laki Ödemiş-Adagide yolu 
ma devresinin son toplantısını bütçelerine ehemmiyet verilmiş- yerine Dikili - Çandarlı yolu 
yaparak mesaısıne nıhayet tir. konulmuştur. Bundan sonra 
vermiştir. Vilayet bütçesi miı- Nafıanın hazırlanan beş yıl- - Sonu. ikinci •ahi/ede -
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Elektrik kilovat tarifesi 

17 Kilovat ücretinin 
kuruş ôlması istenildi 

Elekbık ş11keti binası 

Elektrik kilovat tarifesini bırakılmıştı. 
tespiti çin komisyon toplanmış, Haber aldığımıza göre ko-
fakat tarifenin tespiti hususun- misyon azaları ile Nafıa veka-
da şirket murahhası ile muta- Jeti şirket ve müesseseleri ko-
bakat hasıl olamamıf, tarifenin miseri, hayat endeksine göre 
tayini ciheti Nafıa vekaletine - ~om• ikinci ıı<ıhifede -
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Torpidomuz 

Cebelüttarıka gidiyor 
lstanbul 6 ( Telefonla ) -

Cebelüttarıkta ispanya sahil
lerini karadan ve denizden 
kontrola memur edilen Albay 
Seyfeddinin riyasetindeki heyet 
yakında ZAFER torpidomuzla 
mahalline hareket edecektir. 

Simavda 
Çıkan yangın 

-
21 ev ve 1 dükkan yandı 

lstanbul, 6 (Telefonla) - Si
mavda nalbant Recebin evinde 
çıkan yangın genişliyerek elim 
neticeler vermiştir. Bu yangın
da 21 ev ve bir dükkan tama
men yanmıştır. Adliye mahal
linde yangının sebebi hakkın
da tahkikat yapıyor. 

San'atkar Melek 

Bir gazetenin 
haber yanlış 

ölmedi 

verdiği 
çıktı 

Kıymetli san'atkar ihtimamla 
tedavi edilmektedir 

lstanbul, 6 (Telefonla) 
· Geçenlerde bir piyesin temsili 
esnasında sahnede rahatsızla
nan ve ağzından kan çıkaran 
Şehir tiyatrosu artistlerinden 

· Bn. Melek birkaç günden heri 
fazlaca hasta yatıyordu. Bes-

. tekar B. Muhlis Sabahattinin 
kızı ve san'atkar B. Ferdi Tay
furun eşi olan Bn. Meleğin 

sıhhati endişeler •L"ııJllldırıvofd • 
Tan, bu sa lf.l', ·~ışlı lla 

bir istihbarat hatasından kıy
metli aan'atkarın ebediyyen ha
yata gözlerini yumduğunu ha
ber vermiş, bu haber büyük 
teessür uyandırmıştı. 

Birçok kimseler san'atkarın f<..ıvnıetli sarıatkdr Bn. Me/Ek 
evine koşmuşlar, haberin yan- Akşam gazeteleri, yanlış ak-
lış olduğunu. Meleğin evinde seden haberden dolayı Tan'ı 
tedavi edildiğini anlamışlardır. tenkit ediyorlar. 

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

Sporcular şehrimize döndü 

Üçok sporun aldığ~ de
rece normale yakındır 

Do.spor Ankarada iyi oynamış, ha
kemlerin kararlarına boyun eğmiştir 

1 

l ' \ \ l 

Üçok spor - Beşiktaş nıaçmdarı bir intıba 

Sporcular şehrimizde esfki 1 
Istanbulda ve Ankarada dört maç 

yapan sporcularımızı karşıladıktan, 
kendilerini dinledikten sonra dört mağ 
lılbiyet maçının cereyan tarzlarını ve 
elde edilen neticeleri görür gibi oluyo
ruz. Daha evvel de söylediğimiz gibi 
mağlUbiyetler, galibiyetler kadar tabü

dir ve tabü karşılanmaları 15.zundır. 

Çünkü ortada pek tabil avantajlar var
dır. 

Geçen hafta gerek tl'çokspor, gerek 
Doğanspor takımları Izmirde Beşikt.a

şa karşı malılm neticeleri aldıktan son
ra böyle sürprizli neticelere intizar 
edecektik. Sporcularımızın en ufak 
bir ümitsizliğe kapılmalarına sebep 

yoktur. Ne kadar tevil yolları aranırsa 
aransın, Izmirin ortaya çıkardığı kuv· 
vetler gerek Ankarada, gerek lstanbul

da gözden geçirilmiş ve bcycnilıniştir. 
Şimdi lzmirli ekiplerin ilerid" bir kuv
vet halinde ortaya çıkacağından bahs

ediliyor. 
Takımlarımızın Istanbulda ve Anka

rada yaptıkları maçlar hakkında yazı
lanları gözden geçiriyoruz. tl'çok"un bı
raktığı intibaı şu cümlelerle hülasa 
ediyorlar: 

- cE!eman itibariyle kuvvetli, ta
kını halinde Istanbul ekiplerinden da
ha aşağı.. Takımda müdafiler, sağ ve 

orta muavin, sağ iç ve sol açık birinci 
- Son" altıncı sahifede -
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• • ·-· Bizi hızla hedefimize 

götürecektir 
-Baştaralı birinci •ahilede

lar ki sanayüne kuvvet vermiyen , ha· 
yatlarını yalnız toprağa bailıyan millet• 
ler, eıir olmağa. müatemleke halinde 

hlmağa mahldhndurlar. Sanayii olın.. 
yan memleketlel' dünya yüzünde me• 

dıeni milletlerle onwz omuza yürümek 
ve yapmak hakkından mahrumdurlar. 

Evet biz de biliyoruz. Henüz doğmuı 
olan sanayiimiz asırlarca evvel baflamıı 
ve hız almış sanayi ilemi ile boy ölçü-

ıecek. onlarla rekabete gİTİ§eeck bir 
kuvvette değildir. Elbette himaye ted· 
birleri bir müddet için pahalılık yapa· 

eaktır. Yalnız düıünmeğe mecburuz ki 
hiçbir eser, f edakArlık gösterilmeden el
de edilemez. 

Bir müddet fedakar olacağız. Dünya 
aanayii ile aramızdaki asırlık açığı yıl
lara sığdıracak, kapatacağız. Ondan 

sonra tabii §artlar altında vaziyeti mü· 

talaa edeceğiz. 

Nasıl bu fabrikalımla çalııan işçiler 
kendilerini bu davnnın Mehmetçiği sa· 

yıyorlarsa rnüstehlikler de bu davanın 
birer Mehmetçiğinden farksızdır. 

Yaşıyan nesil bugün İçin değil yann 
için yaşıyor ve çalışıyor. Kayseri fabri
kasından bugün alınan randman ilk 
işe başlanan yılın beş misli ve geçen IC• 

nenin de bir mislidir. Randman arttıkça 
hedef yak)aşnca.ktır. Yeter ki bu da· 
vaya lcnrşı inanımız, imanımız kuvvetli 
olsun. 

HAKKI OCAKOt;LU 
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Gazetemiz 
~ 

An karada satış teş· 
kilatı yapmıştır 
Gazetemizi okumak isti· 

yen birçok zevat •Ankara,. 
da "Yen Asırı" bulamadık-• 
farını matbaamıza bildirmiş· 
lerdir. 

Yeni Asır gerek Ankaralı 
okuyuculannı tatmin etmek 
ve gerek lzmirden Ankaraya 
giden okurlnrını alıştıkları 

" Yeni Asır " dan mahrum 
bırakmamak için Ankarada 
teşkilat yapmıştır. " Yeni 
Asır " Ankarada aşağıdaki 
yerlerde satılacaktır : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda All 

Saman pazarında Dur 
All 

Yenlşehlrde bayi 
Mustafa 

TUtUncU All Ekber 
Ahmet Enver bakka

llyesl tutun gişesi. 
Taşhanda gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU kardeşler 

pazarı 

Pc: stacıda gazeteci 
ömer 
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Eşref paşa 
Cinayeti soı1 

. safhada 
Eşrefpaşada Kadri ve Rem

ziyi öldürmekle maznun ince 
Mehmet ve arkadaşları bölük 
emini Ali ve arkadaşlarının 

muhakemelerine ağır cezada 
devam edilmiştir. 

Memleket haslanesinin asa· 
biye koğuşunda müşahede al· 
tında bulunan ince Mehmedin 
gelen raporu okundu, bundan 
ince Mehmedin delilik halleri
nin uydurma olduğu, gerek 
cinayeti işlediği zaman, gerek 
hr ·en ehliyeti ceıaiyesını 

rt "~ttirecck hiçbir aklı mara
ıi~· e müpteli olmadığı, ehliyeti 
cuaiyesi bulunduğu yazılı oldu
ğundan Mebmede ne diyeceği 
soruldu. Mehmet gülerek: 

- Mademki benim için bu 
raporu vereceklerdi, bana ne
den boşuna işkence yapıldı, 
kollarıma ayaklarıma vurdular. 

Dedi ve bazı hezeyanlarda 
bulundu. 

Müdafaa şahidi olan ve ha· 
len Seferihisarda bulunan ka
sap izzetin ifadesinin alınması 
için muhakeme ayın 26 sına bı· 
rakıldı. 

•••••••••• 
. At _.lfarışları 

'lrJcllirıtDü~~ Pazar günü 
Buca alanında yapılacak olan 
At yarışlarının beşincisi Hen• 
dikapbr. Yerli saf kan ve ya-
nm kan Arap at ve kısrakla
rına mahsus olan bu yarışta 
alh hayvan koşacaktır. Vilayet 
koşu heyeti toplanarak Hendi
kap ağırhklaranı tesbit ve tet
kik etmiştir. 

Benli boz 64 kilo, öncü 61,5 
kilo, Necip 64, ikinci Sada 57, 
Necla 54 ve Zeybek 52 kilo 
sikletle koşacaklardır. 

..._ ..... . 
Belediye bütçesi 

Şehir meclisi bütçe encümeni 
dün de mesaisine devam ede
rek blltçeyi hazırlamakla meş
gul olmuştur. 

Encümen bütçeyi yetiştire-

•fllC~--m!ll----mııı•• bildiği takdirde yarın saat 1 Halkevinde 1 ~k~~r.da şehir meclisi toplana-
..... ,,~ 

Toplantılar, piyesler 
Bugün saat onaltıda Halke

vinde sosyal yardım komitesi· 

nin umumi toplantısı, saat on• 
yedide halk dershaneleri ve 
kurslar şubesinin komite top

lantısı vardır. Bugece saat 20.30 

da ( Kör ) piyesi temsil edile

cek, yarın gece de ayni saatte 

(Hülleci) piyesi oynanacakbr. 

Bozdağda kar 
Ödemiş'den alınan haberler

den Bozdağa yeniden kar 
yağdığı öğrenilmiştir. 

•••••• 11 • 

Ödemişte 
Ödemiş kazasında Mart ayı 

içinde 176 baş koyun, 25 keçi, 
425 kuzo, 8 manda, 31 öküz.

1 
yüz inek, 18 dana ve beş ma
lak olmak üzere 788 baş hay
van kesilmiştir. 

Hal santral planı 

Bir Alman mühendisi 
memleketimizi tanımıyor 

Belediyenin 300 bin lira sar- ( birinci ve ikinci gelenleri encü-
file yangın yerinde inşasına men tespit edecektir. 
karar verdiği (bal santral) için Birinci gelene bin lira ikin-
aç1!:ln müsabakaya birçok mi- ciye de beş yüz lira mükafat 
marlar pJanlarını yaparak gön- verilecektir. 
dermek suretiyle iştirak etmiş· B. Faif adında bir Alman 

mimarın Almanyadan göoder
l~rdir. Gelen eserler belediye diği planlarda Suriye nazarda 
fen heyeti mühendislerinden tutularak yapıldığı için müsa-
müteşekkil bir jüri tarafından bakaya ithal edilmemesi karar-
tetkik edilmektedir. Jüri heyeti laştırıfmış ve kendisine henüz 
tetkikini bir raporla belediye Tiirkiyeyi tanımadığı cevabı 
daimi encümenine bildirecek; verilmiştir. 

••••• 
Elek::!~:::ovat ı ~i~~]!ivar~d~t~~!~~!s 

bin dönüm araziyi işgal eden 
ve bu bataklığın kurutularak - BCJ§tara.fı birinci sa.1ı.if ede 

kilovat ücretinin 17kuruşa indi
rilmesi mümkün olduğu ka.naati
ni izhar etmişlerdir. Şirket mu
rahhası buna yanaşmamıştır. 
Bu itibarla keyfiyet Nafıa ve· 
kiJetine bir raporla bildirilmiş 
ve tarifede Vekaletin hakem 
olması istenmiştir. 

Nafıa vekaleti bu huımsta 
henüz kararını şehrimizdeki 
alakadarlara bildirmemiştir. 
Bugün yarın bu hususa dair 
olan cevabın gelmesine intizar 
olunmaktadır. ---Tretuvarlar · hakkında 

Konaktan Güezlyahya kadar 
imtidad eden ismet lnönü cad
desi ile Mustafa bey caddesin
deki evlerin sahiplerintı Tem-
muza kadar tretuvarlarını 1nşa 
etmeleri lüzumu tebliğ olun
muştur. 

Hollanda anlaşması 
Türkiye - Hollanda ticaret 

anlaşması Vekiller Heyeti ta· 
rafıodan tasdik edilmiş ve 
metni Tfirkofis şube!line bildi· 
rilmiştir. Anlaşma 19 marttan 
itibaren muteberdir. 

meyva bahçesi haline ifrağını 
istiyen dört kişi vilayete mü-
racaat etmişler ve bu bataklı
ğın kendilerine verilmesini is-
temişlerdi. 

VilAyet llç sene evvel bu 
taJebi muvafık bulmuş ve ku .. 
rutup meyva bahçesi haline 
ifrağ etmek üzere bu bataklığı 
kendilerine vermiş ve muvak
katen Üzerlerine tescil mua
melesi yaptırılmıştı. Aradan 
üç sene geçtiği halde henüz 
bir şey yapmadıkları görülmüş 
ve kendileri de bulunama-
mıştır. 

Vilayet, sıtma mikrobu neş
reden bataklığın biran evvel 
kurutulması için burasının sıtma 
mücadele mmtakası dahiline 
alınarak Sıhhat Vekaletince 
kurutulması için Sıhhat Veka
letine müracaat etmiştir. 

Hayvan sergi binası 
Bocada inşa edilecek olan 

ehli hayvan sergisi binası 7180 
liraya müteahhidine ihale edil
miştir. Sergi binası iki senede 
ikmal edilecek ve beton pav· 
yonlar şeklinde olacaktır. 

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

- . 1 
·ı ecim Lisesindeki " Kırlangıçlar ,, grubu, pazar 
gUnO 110 kilometrelik bir bh;lklet gezintisi yapmış
lardır. Fotoğrafta bu gruptan gençler gtirUnUyor. 
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Viliyet 
Meclisinde son 

toplantı 
••• 

- BCl§tara.fı birinci sahifede 

bütçe nizamnameleri ve bütçe
nin heyeti umumiyesi reye ko· 
narak onaylanmıştır. 

Daimi - encümen seçiminde 
tekrar B. Mehmet Aldemir 
"Çeşme,,, Avukat 8. Ekrem 
'1 Ödemiş" ve B. Sırn Şener 
11Çeşme,, ipka edilmişlerdir. 
Meclis 938 yılı ikinci kanunu
nun on yedisinde toplanacaktır. 

Vali, topJantı sonunda, mec· 
tisin bu yıl tahmil ettiği vazi
feleri ifaya gayret edeceğini 

söylemiş ve dün gece parti 
tarafından vilayet meclisi üye
lerine bir ziyafet verilmiştir. 

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

Trakya' da 
Kredi kooperatifleri 

Edirne, 6 {A.A) - Trakya
da emirleri gelen zırai kredi 

kooperatifleri birer birer açıl
maktadır. Bu arada Ezine ka
zasının Bergos ve Geyikli 

kooperatifleri de büyük tören· 
le açılmış ve köylülerimizi bu 
hayırlı ekonomi teşekküllerine 
kavuşturan büyüklerimize ta-

••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Onn tanır gibt 

oluyorum .. 
Bilerek, i•tiyerek çocuğu11rı,:; 

fÜrmek için lolauıa dokto .ı,rtt 
auaç dolum para ueren ,,.ocı 

anayı tanımak i.tiyorum. ~~ 
nmıl bir mantığa hizmet ettı~ 
anlamak ve kendi•iyle ıöyleff" 
i.tiyoram. 'bİ 

Onu görmeden de tanır :;,, 
oluyorum. Gecenin bilmem bd' 
kaçına kadar poker mcua•t. ;ıJ• 
fında ve dumanlı biT oda ıç. _ı.. 
sıhhatini kaybeJ en ana, 1400'' 

leyin ilk iş olarak lohuaa dokt~r; 
na koşuyor.Göğ•ündeki tenaııl 1 

kalçasında~i şekli kaybetm~Jt~ 
se öz çocugunun hayatını sofi 
meyi tercih ediyor. 6' 

Mankenlik bir vücut için ~ 
kanının mah:zulünü boğmakt 
çelıinmiyen C!L"laUara ana Jetrl; 
ğe dilim varmıyor. Katil kadı 
cürüm ortaklığı yapan vicd(lll,,J 
doktora inıan demeğe dilinı o~ 
mıyor. Katil anayla cürüm orl 
ğına cemiyet içinde ncud yet 11# 
riyoru:ı diye hayıflanıp durıt'I°' 
rum. 

NERlMAN GORSJ.,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Iran Şahinşahı 
Tahran, 6 ( A.A) - Şa&io: 

şah ile Veliaht bir aydanbert 
Garp ve Cenup eyaletleriodt 
yapmakta oldukları seyabatteO 
avdet etmişlerdir. 

•••••••••••• 

Holianda 
Prensi memleketine 

döndU 
Paris, 6 (Ö.R) - Holland• 

Veliahdı prenses Juliana ,e 
zevci prens Albert ob Lippe 
otomobille Hollandaya hareket 

zim telgrafları çekilmiştir. etmişlerdir. ••' ................................................................................... 

Tırnaklarınızı atmayınız 

Çinin Fuçeo şehrinde dün
yaoın en garip bir sıfatı var• 
dır; tırnaklar sıfatıdır bu ... 

Yüz kadar kadın ve erkek 
bu endüstride çalışmaktadır. 
Vazifeleri tırnaklarını mümklln 

olduğu kadar çok uzatmaktır. 
Tırnaklar bir santimetre bo
yunda oldu mu büyük bir dik-

katle kesilerek bir eczacıya 
satılıyor. 

Acaba bu ecıacı tırnaklardan 
ne yapıyor diye merak eder· 
siniz elbette ..• 

Pek sade birşey... Onları toz 
haline getirerek muhtelif ilaç-

lara karıştırmaktadır. Bu ilaç 
asırlardan beri Çinde boğaz 

hastalıklarına karşı kuUamlır • 
Çinde bUtün çocukların bir kere 
bu ilacı içtikleri muhtemeldir. 

Acaba ayni ilacı günün birin
de Avrupada tecrübeye kalkı· 
ı;acaklar da bulunacak mı? 

Bir paraşUtçUnUn 
ihtisasları 

Hava tecrübelerinde bir kaç 
metre irtifada tayyareden ken-

dini boşluğa bırakan paraşüt
çünnün geçirdiği heyecanı, her 

saniyedeki duygularını halk 
bilemez. Paraşütçü karaya ayak 

bastıktan sonra çok şeyler an
latabilir. Fakat boşlukta ken
dini hissettiği saniyeden itiba-
ren ki duygularını asli tamamı 
tamamına ifade edemez. Fran
sada yeni yapılacak tecrübe
lerde oudlar vasıtasiyle paraşüt 
:açılıncaya kadar devam eden 
saniyelerde paraşütçünün ih
tisaslarını kaydetmek kabil 
olacaktır. Bu ilk tecrübeyi por
tatif bir milrsile ile techlz edi· 
lecek olan tayyareci Rene 
Vensan yapacaktır. Tayyareci 
tayyareden kendisini attığı da
kikadan itibaren toprakla te-
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Kağıt, demir, 
ekmek. 

- Kağıda ne oldu? 
. - Sellüloz çekiyor •ilah lab
rtkaları bayım... Kağıt ıellüloz.. 
dQn yapılır barut ta ondan .. . 
Duman oldu kağıtlar bayım .. . 
Duman olacak ... 

- Demire ne oldu ? 
- Diretnot yapıyor tezgah-

lar bayım... Diretnot çelikten 
:Yapılır. Çelik demirden çıkar, 
diretnot oluyor demirler bayım .. 
Diretnot oluyor. 

- Ekmek ne oldu ekmek ? 
-Buğdayı depo ediyor bayım 

biitün devletler ... ihtiyat •iloları 
doluyor tıkabasa... Buğdaydan 
ekmek olacak, ekmeği asker yi
:Vecek bayım, aBher yiyecek ... 

••• 
Mü:evverin gazetesini kita

bıru, işçinin demirini, köylünün 
ekmeğini atmış ağzına habire 
~İiniyor silah labrikaları ... 

Çelikten dişli, ateşten dilli, 
buhardan kanlı silah labrika
ları.. Y enecck, kullanılacak , 
0 kunacak, iyilik gelecek ,eyler
clen : 

Yenmez, içilmez, okunmaz , 
kullanılmaz ve kötülük gelen 
feyler yapıyor •enin anlıyacağın 
bayım ... Senin anlıyacağın ... 

K.ERGONES 
Düzeltme : 
Dıinkti fıkrada: •Et ve ipeğe (Meye) 

tıc ( Mahbuba) onlardan alışmıştı 

1'iirk ... Cümlesinde ipeğe kelimesi ter
tip sehvi olarak cyiliğe dızılnıiştir. Tas
hih ederiz. 

üfettişlik 
Beşincisi teşkil 

olunuyor 
lstanbul, 6 (Yeni Asır - T e

lefonla) - Ankaradan bildiri
liyor: 

Birinci umumt müfettişlik 
rnıntakası dahilinde bulunan, 
Bitlis, Van ve Siirt vı
layetleriyle uçuncü Umu
ıni müfettişlik mıntakasmdaki 
Ağrı vilayetinden teşekül 
etmek üzere Beşinci umumi 
müfettişlik teşkil olunacaktır. 

Bu suretle Birinci Umumi 
~üfettişlik birkaç vilayetten 
•baret kalacak ve bu müfettiş
lik Cenup işl~ri ile meşgul 
olacaktır. 

Otelciler 
krahn taç geymeslnde 

grev yapacaklar 
Londra, 6 (Ö.R) - Otel · 

lllüstahdimini gündeliklerinin 
attırılmasını istemektedirler. 
.u talep kabul edilmezse teş

kılatı kuvvetli olan bu müstah
diminin kralın taç geyme me
r1asimi arifesinde grev yapma-
arı ihtimali vardır. 

Hariciye 
Siyasi müsteşarı 

Ankara, 6 (A.A) - Harici
Ye vekaleti siyasi müsteşarlığı
~a Gaziantep saylavlığına in· 

k
bhap edilmiş ofan mezkür ve
alet katibi umumisi B. Numan 

~enemencioglunun tayini yük
sek tasdike iktiran elmiş ve 
tendisi bugün yeni vazifesine 
aşlamışbr. . 

Çiftçi 
'Yağmurdan memnun 

P.! Aydın, 6 ( A.A ) - Büyük 
endres mıntakasmda havalar 

~ok müsait gitmektedir. Bil
~ llssa birkaç gündenberi rte
ıırn eden bol yağmurlar pa-

~~k. ve tütün ziraati yapan 
1 tçıyi sevindirmiştir. 

ıtı Bngün dahi hava güneşli ol
asına rag~ men küme küme 

l't" . 
Rtnur bulutları vardır. a ı 6 .. da,. 0 ~·. ( A.A) - Uf gün-

f vılayet ve mülhakatında 
tı~:ıfa iJe yağmakta olan feyizli 
~k·an yağmuru kışın ekilen 
te;~lere .b?y vermif ve yaz 
hir t•tı ıçın topragı müsait 
h~ al~ getirmiş olmasından 
illi bereketli yağmurlar köylü

• Q ,Yilziinü güldürmüı ve se.: 

YENi ASllt 
A 

Kamutay Grubu toplandı 
Başvekil Ziraat Bankasının yaptığı hizmetlerden, 
menıurlarının mesaisinden ta·kdirlerle bahsetti 

--~--------------~--~--~--------.. ------------------------------------
Ankara, 6 (Yeni Asır Tele- hayatta memlekete yaptığı bankası memurlarının tekaüt alan lktısat Vekili B. Celal 

fonla) - C. H. P. Kamutay büyük hizmetlerden, Banka ve ikramiye haklarının diğer Bayar da, bu bankanın ziraat 
grubu bugün öğleden sonra memurlarının yüksek mesa- milli bankalar memurları · hak- ve iktısat sahasındaki ehem-
Antalya :;aylavı B. Cemal isinden takdirlerle bahset- kındaki mevzuata uygun olarak miyetinden ve bugünkü sağ-
Tunca'nın başkanlığında top- tikten sonra bu banka için lam durumundan bahsetmiş· 

tetltik oluomasmı tebarüz et-lanmıştır. hükümetin Meclise takdim tir. Bu müzakerelerden sonra 
Başvekil ismet lnönü, Ziraat ettiği kanun layihasının mü- tirmişİerdir. Başvekil ismet lnönü'nün teklifi 

banl<asının iktisadi ve zirai zakeresi sırasında Ziraat Birçok hatiplerden sonra söz ittifakla tasvib edilmiştir. 
....................................... , .............•.......•....•.. ·························••&••·················· ···········•······•········································· 

Surıye isyanı genişledi Dahiliye 
-------~.-...--~!!iimı.--'mn:m.____ Vekili bugün 

Hükümet isyanı küçük gösteriyor, Mecliste izahat 

Kuneytirede çerkezlerle çarpışmalar. Ank.,~et~~!~.,, . Te-
lefonla) _: B. M. Meclisi yarın 

lstanbu', 6 (Telefonla) - Su- lstanbul, 6 (.Hususi) - Ha- 1 Kuneytire'da Çerkezler ile toplanacaktır. Bu celsede, Da-
riye isyanı hakkında muhtelif Jepten bildiriliyor: hükümctin isyan mıntakasıııa biliye Vekili ve C. H. P. ge-
kaynaklardan verilen haberle- Suriye hükümeti isyan hare- gönderdiği kuvvetler arasında Ş k - K 

çarpışmalar olmuş ve birçok nel sekreteri B. ü ru aya, 
rin hülasası budur: keti hakkında hiç bir resmi cenup vilayetlerinde yapmış 

Muntazam bir şekilde idare tebliğ neşretmemek suretiyle, kimseJer k öfmKüştür. Meskdene oldu$?u tetkik seyahati netice-
edildiği zannedilen isyan hare- hareketi küçük göstermek is- fiid;~ma~~ı~a ;id!ın aş;~:~:,~: ferini anlatacaktır. B. Şükrü 
keti gittilcçe genişlemektedir. tiyor. Suriye gazeteler;, isyanı ve tahsildarJar bedeviler tara· Kaya, bu mmtakalarda asayiş, 
Vataniler isyan karşısında şaş- küçük bir nümayiş olarak Bös- inzibat ve kaçakçılık iç'n ah-

B 1 b b fından . hapsedilmiştir. Bütün nacak tedbı'rlerden de babse-kına dönmüşlerd ir. Buna ragv - termişferdir. ununa era er · ti b ı k ki k d f 
H d aşıre er, u yı ura ı o a • decektir. 

men atay a tedhiş siyaseti hükümet kuvvetleriyle asiler yısile fidye vermiyeceklerini 
devam ediyor. Türkleri tazvık ,arasmda çarpışmalar olduğu Suriye bükümetine bildirmiş- Jstanbulda 
için propagandalar artmıştır. muhakkaktır. Jerdir. . ................... p;·~~d;;·y .. ~··_.g ... Ö·;·~-.. ~~~iy"~l ... Ç~k:· .. ~~·hi;·di·;................... yağmurlar 

lstanbul, 6 (Yeni Asır) -

Müphem 1 .,,. •• d 1 1 • lstanbulda bava yağışlı devam vait er, KUÇ ev et erı ediyor. Dün akşama kadar ya-
ğan yağmur 23 milimetreyi 

müt • 
cavız e a ıaşm: aya s·evkedı•yor... bulmuştur. Memleketin muhte-

lif yerlerinde hava yağışlı geç-
miştir. Havat_..h bir kaç gün 
daha bu şekilde clevamı muh

temeldir. Bir müddet daha 
yağmur yağmasaydı; kuraklık 
tehlikesinden korkulabilirdi. 
Yağmurlar çiftçinin endişesini 
dağıtmıştır. Karadenizde fırtına 
vardır. 

Moskova, 6 (A.A) - Tas Ajansı bildiriyor: 
Belgradda toplanmış olan Küçük Antant kon• . 

feransının mesai bilançosundan bahseden Pravda 
gazetesi diyor ki: 

Küçük Antantın kuvvet bulacağı ümitleri boşa 
çıkmıştır. Yugoslavyanın Milletler (;emiyeti pak
tına ve Fransaya karşı olan taahhütlerine sada~ 
kati hakkındaki müphem beyanatından memnun 

olmanın ihtimali yoktur. Küç\jk Antanhn 
geçirdiği istihale, lafla kolJek lif emniyete sadık ol
duklarına yemin eden ve fakat hakikatte küçük 

devletlerin bu prensiplere o lan itimadım balta
layan bazı devletlerin siyasetinden ileri gelmiş
tir. Muvafık bir yardımın kendilerine yapılacağı 
ve ilhakçı planlara karşı da tedbirler alına
cağı hususundaki şüpheleri küçük devlet
leri tıpkı büyükler gibi selameti mütecavizle 
anlaşmada aramaya sevk.ediyor. Kü\!ük antant 

bir dönüm noktasında bulunmaktadır. Onun 
hakiki bir . kuvvet olarak ilerde de başkası 
yalnız küçük antant devletlerinin müstacel siya-
set~erine değil, fakat ayni derecede büyük dev
letlerin de ve bilhassa gelecek ihtilaflarda 
küçük antantı mütecavize karşı bir müttefik 
olarak tutmakta alakadar bulunan devletlerin 
takib edecekleri siyasete bağlı bulunmaktadır. 

Brüksel, 6 (A.A) - Küçük antant buhranın• 
dan bahsede Libre Belgigue gazetesi diyor ki: 

Bu buhran Milletler Cemiyetinin uğradığı mu
vaffakıyetsizliğe ve bilhassa kollektik emniyet 
siyasetinin iflasına atfolunmalıdır. Yugoslavya 
hükümeti Fransız 

1
• Sovyet paktına o kadar gü

venemiyor. Ve f ransa ile çok sıkı bir ittifak 
yüzünden sergüzeştlere sürüklenmekten çekiniyor. 

Diğer gazeteler de Yugoslavyanm harici 
siyasette bir istiklal. temayülü gösterdiğini ve 
bunun Belçikanın sıyasetine benzediğini yaz· 
maktadır. 

·····s·u·yük···ıia·~ırııkıar····varaır····· 

Italya deniz kuvvetlerinin bu sene 
içinde artırılmasına karar verdi 

Roma, 6 ( Ö.R ) - ltafyan bazı tahtclbahirlet tekrar kad· SOVYETLERIN HAZIRLIGI 
bahriye nezaretiA bir nota neş· roya ithal edilecektir. Yeni in· Roma, 6 (Ö.R) - "Figaro., 
;e~~rek1 ~u ma!um~tı vermek- şa edilen harp gemilerinde son Londra piyasasına mühim mık-
rj~nı_ınr: buta van d~~ızd kuvv.~ht~e- derece modern ve müessir ha· tarda Rus altınlarının gelmek-

scne ıçın e mu ım ld ... · · · 
'k va müdafaası tertibatı alınmış· te o ugunu bıldmyor. Sovyet-

mı yasta arttırılmasına karar ler hı' ı· ... · L d d d ı t 
·ı · t" B ·ı · h tır. Şimdilik bir sahil mu··dafaa r ıgı on ra a o ar sa ın verı mış ır. u sı a yarışma ı k 

katılmak mahiyetinde değildir. fılosunun tesisi projesi terke· 8 ma. t~ ve altı~lar Nevyorka 
Sadece ltalyan bahriyesi va- dilmiştir. ıevkedılmektedır. Rusyanın bu 
zifelerini ihtiyaç halinde hak kile ALMANYA _ SOVYETLER ~!tı~ları ne sebeple gönderdi-
ifa edebilecek mevkide olmak Roma 6 (Ö.R) - Yarı resmi gını tetkik eden sağ cenah 

93 · 9 7 · · Frar.:sız gazetesi Sovyetler bir-
arzusundadır. 1 6· 1 3 lngılız Alman a1'ansı Berlinde şu teb- lig"' inin ·· t kb J b' h · · 
A ·k j F mus a e ır arp ıçın 

men an, apon, • ransız ~e Jiği neşretmiştir: Berlin siyasi bir harp hazinesi kurmakta 
Ru,. bü~~eleri bu devlet~e~ın mahfelferi lnSı?iJiz gazetelerinde olmasından şüpheleniyor. 
den,z sıfahlarıoa çok buyuk ve bilhassa ••Morning Post., ta . jAPONYA'DA 
ıneblağl.ar koyduklarını göster· intişar eden ve Almanya ile Roma, 6 ( Ö.R) - Tokyo-
mektedır. . Bu sebeple. ltalya- Sovyet Rusya arasında muka- dan bildirildiğine göre, Japon 
nın da de~ız kuvv.etlerı kad~o- ren eti mümklio gibi . ıgöster,en harbiye nazırı beyanatında, ]a-
larmı genışletmesı makuldur. haberlerden hayrettedirler. Ya- ponyanın teslihat masraflarını 
Cava ve Ceıare zırhJıfa- rı resmi mahfeller şunu hatır- arttırmasımn bir silahlanma ya-
rmın tekrar faal hizmete Jatıyorlar ki Almanyanın Sov· rışı olmadığını, f.akat Japonya-
~lı~.maları kar~rlaştırıf,?lıftı~. yet Rusyaya karşı vaziyeti son nın ihtiyaç halinde Sovyet Rus· 
Du~ de Abruzzıa,. ve AGa~ı- yadan gelecek bir tehdide karşı 

baJdı., zırhlılar1~1~. da fa~I hız- Nurenberg kongresinde tayin koyabilmek istediğini ve her 
mete aho~Hı ıç~~ ... tecr~.b':ler edilmiş olup o vakıttanberi harp tehlikesini bertaraf etmek 

Bn. Tavsent 
Ankaraya gitti 
lııtanbuJ, 6 (Yeni Asır - T e

lefonla) - Umumi harpte esir 
düşen General Tavsent'in karısı 
bugün şehrimize gelmişti r. 

Bn. Tavsent kocasının esir 
olarak yaşadığı Büyükadadaki 
evi gezmiş ve akşam Anka· 
raya gitmiştir. 

Alnıan teşebbüsü 
Londra'da derin bir infi

alle karşllandı 
Londra, 6 ( Ö.R ) - Sabık 

cenubi şarki Afrika Alman 

müstemlekesine Naziler aley
hinde ahoan tedbirler dolayısile 

Alman sefirinin cenubi Afrika 
hükümeti nezdindeki protesto· 

su bu tedbirlerin haksız oldu
ğunu iddia etmektedir. Londra 
gazeteleri Alman teşebbüsünü 
infialle karşılamışlardır. Bu ga· 

zeteler eski Alman müstemf e· 
kesinde cenubi Afrika bükil· 
metinin mandater sıfatiyle ai· 
dığı tedbirlerin tamamiyle haklı 
olduğunu kaydetmektedirler. 

B. Degrelle 
Ceza mahkemesine 

verildi 
Brüksel, 6 (Ô.R) - Brüksel 

devam edıyor. Dıger taraftan vaziyeti değiıtirecek biiıey ~l: maksadını beılediğ'iöi liy1e-

llMll ... -. .... -. ...... iıllimilıliilmılilllli •. ·• 

intihabı arifesinde faşist reisi 
B. Degrelle için adli vaziyet 
pek parlak değildir. Münaka
lat nazırı B. Josfar tarafından 
açılan iftira davası dosyasını 
tetkik eden istintak hikimi 
B. Degrelle'in ceza mabke~e
Iİae · teYldne karar Y_.tir. 

........ 
Suriye 

• 
Parçalanmak 
tehlikesindedir 

DUrzller lstlkl61 istiyor 
lstanbuJ, 6 (Yeni Asır Tefe· 

fonla) - Avrupadan dönmek
te olan Suriye heyetinin Toroı 
ekspresiyle Ankaraya gitmiş 
olduklarım bildirmiştim. Heyet 
Adanadan geçerek Suriyeyc 
gitmiştir. Heyet reisi, gazete
cilere yeni beyanatta bulun• 
maktan istinkaf etmiştir. 

lstanbuf, 6 (Yeni Asır - Te· 
lefonla) - Halepten alınan 
haberlere göre Suriyede kar
j?'aşalıklar devam etmektedir. 
Son gelen haberlere göre Dür· 
ziler de istiklallerini istemekte 
ve bazı yerlerde arbedelere 
sebebiyet verm~ktedir]er. 

Bütün bu haberlerden Suri
yenin yeniden parçalanmak 
tehlikesine maruz bulunduğu 
öğrenilmektedir. 

Fransız 
~luharriri Suriyeye 

gitti 
Istanbul, 6 ( Yeni Asır - T e• 

lefonla ) - Meşhur Fransız 
muharrirlerinden B. Piyer bu
gün karısiyie şehrimize ge lmiş 
vt Suriyeye gitmiştir. 

Muharrir, kendisiyle görüşen 
gazetecilere: 

- Bal ayı seyahatına çıktık. 
lstanbulda gördüğüm terakki 
eserlerinden hayretteyim. Yeni 
bir roman hazırlamakla meşgu· 
lüm. Tekrar memleketinize ge· 
Jerek edebi, içtimai tetkiklerde 
bulun&cağım, demiştir • 

Mısır 
lleyeti iontröde 
Roma, 6 (Ö.R) - Mısır ka· 

pitülasyonl armın ilgası işile meş· 
gul olacak Montrö konferan• 
sına giden Mısır delegasyonu 
dün Venediğe vasıl olmuştur. 
Heyet vali tarafından karşılan-
nıış ve başında bulunan N ahaı 
paşa saygı ile selamlanm ıştır. 
Triyestede bulunan Mısır kon
solosu da Venediğe gelerek 
delegasyonu selamlamıştır . 

Montrö, 6 (Ô.R) - Mısır 
hariciye nazırı Montröye mu· 
vasalit etmiştir. Mısır kapitü
lasvonlarının ilgası konferansı 
yakında mesaisine başlıyacak
tır. 

Viya nada 
Ringle kralhk lehinde 

nümayişler oldu 
Viyana, 6 (A.A) - impara

tor Şarl'm hatırasını tebcil için 
yapılmış olan dini bir ayinden 
sonra krallık taraftarlarından 
oldukça mühim bir grup sal
tanatın iadesi lehinde Ring 
Bulvarında bir nümayiş yap· 
mışlardır. Alaya muhalifler de 
karışmış olduğundan zabıta 
kargaşalıklara mani olmak için 
nümayişçileri dağıtmış ve iki 
kişiyi tevkif etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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.lstanhul radyosu 
Öğle neşriyatı - 12,30 plakla 

Türk musikisi 12,50 havadiı 
13,05 muht. plak neşriyatı 14 
IOD 

Akşam neşriyah -
17 inkılap dersleri: Üniver

siteden naklen Mahmut Esat 
Bozkurt tarafından. 

18,30 Plakla dans musikisi 
19,30 çocuklara masal I. Ga

lip Arcan, 
20 Rifat ve arkadaJları ta· 

rafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 

20,30 Ömer Riza taraf. Arap· 
ça söylev. 

20,45 Safiye ve arkadaşlan 
tarafından Tilrk musiki ve halk 
,arkıları: Saat ayarı. . 

22,15 Ajans ve borsa . ba:
berleri ve ertesi güniln progra
mı 22,30 plakla ıololar opera 
Te~puet~23 ... 
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Müzelerimizin tarihi: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Nazilli 

Medeniyetlerin beşiği · . 
olan Izmirde ve Efezde Şehır mütemadiyen büyüyor. inşaat hararetlidir. 

tanınmaz bir hale geldi 

Müzelerimiz nasıl kurulmuştur? Bina kıynıetleri yükselmektedir. inşaatı bitmek 
(tatanbul 

YAZAN: AZlZ 
müzeleri U. müdü.Til) 
-2-

Bergama, Ayasuluğ, Sart gibi muaz
am harabe ve hafriyat yerlerinin ba
kımsızlık yüzünden tahribata uğradı· 
ğı tespit edildi ve bu tahribatın önüne 
geçilebilmesi için başlıca harabelere 
birer bekçi konması hususundaki ma
ruzatım Maarif Vekfiletince kabul edi
lerek Sart, Bergama, Ayasuluğ,Afrodis 
1'ftSi. Kolofof, Sultanhisar, Didim, ?ı.'li· 

let, P~en, Menderes Manisası gibi 
harabelere birer bekçi tayin edildi. 

Müfettişlik, işgal esnasında Yunan
ülar tarafından yapdan Asarıatika ha
reketlerini tespite başlamıştı. Bunu 
..-geoloji mecmualarından kolaylıkla 

öğrenmek imkanı Msıl oldu. Sart' a ge
lince: Buradaki deponun tamamen de
necek derecede boşalmış olduğunu gör 
düm. Tahkik:ıtım, şu yolda temerküz 
ettl: Amerikalı hafirler, Yunan işga

liain kalkmadığını görünce hafriyata 
devam etmek istemişler. Şagiller ta
rafından muhalefet görünce işe siyasi 
bir renk vermek icap etmiş, neticede 
Amerikalılar hem hafriyata devam et
tniPer, hem de buldukları eserleri alıp 
Izrnir Amerikan konsoloshanesi emrin
deki bir depoya nakletmişler. Fakat 
Izmir yangınında bunlar sahilde bir 

gemiye tahmil edilmiş.. Ve nihayet 
eserler, Nevyorka kadar gitmiş .. Key
fiyeti raporla bildirmekliğim üzerine 

iş, diplomatik yollardan geçmeden ~ 

Zaten emaneten saklandığı beyaniyle 
Sart eşyası Istanbula iade edilmiştir. 

Atatürk Izmirinde mahalli bir müze 
yokluğuna as1A tahammül edilemezdi. 
Müfettişlik bu hususta mensup olduğu 

vekalete müteaddit raporlar yazdığı 

gibi her fırsatta Izmirde bir müzenin 
lüzum ve vücubundan bahsederdi. Ba-

zı mahafil, bir müze tesisinin, muaz
zam masrafları daimJ olacağını tahmin 
ediyordu. Ben, billlds Izmirde mahalli 

bir müzenin gayet müsait şartlar altın
da ve pek azbir masraf ile vücude geti
rileceğine kani idim. Çünkü, bir bina 
olur ise, elde bir müzeyi dolduracak 
kadar malzeme mevcut olduğu bence 
malılm idi. Ve toprak altındaki gayri 
mekşuf eserler mevzuubahis değildi. 

Nihayet, Maarif Vekaleti Izmlrde bir 
ev bulunarak müze ittihazını tebliğ et
ti. Fakat sıkletleri tonlara varacak olan 
yüzlerce parça eserin gelişi güzel bir 
eve sığrnıyacağı tabii idi. işte o sıralar
da metruk kiliselerin Maarif Vekile-
tine devri tekarrür etmesi üzerine ar
lık bu kiliselerden istifade etmek im-
kanı hasıl oldu.Fakat, yarıdan fazlası 

yanmış bir şehirde müze ittihazına el
verişli bir kilise bulmak ta çok güçtü. 
Müzeler, gireceği ağır ve büyük eser
ler dolayısiyle daima nakliyat işi ko
laylıkla yapılabilecek düz yerlerde ol
malı idi. Halbuki Izmirin yanmamış ki
liseleri üst mahallelerde idi. Nihayet, 
bugiinkü Izmir müzesi olarak kullanı
lan Ayavukla kilisesi, gerek Basmane 
ve gerek Kemer istasyonlarına yalcın 

olmak dolayısiyle muvakkat bir za• 
man için müze ittihazına elverişli idi. 
Keyfiyet Maarif Veklletince de uygun 
görüldü. Fakat kilise, hem muhtacı ta-

A,k ve macera Romanı 

mir ve hem de bahçesi mülevves bir 
takım papas odaları enkaziyle dolu idi. 
üstelik, muhacir sevk istasyonu ola
rak kullanıldığ ı için vilayetçe binanın 

üzere olan fabrika şehre hayat vermiştir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ 

bu işe tahsisi mültezem değildi. Bir 
takım tahkikler ve tetkiklerle vakit ge- Ak.,,"""1 treninde , kalabalk bir 
çiriliyor ve bu yüzden binadaki tahri- grupla birlikte Naziİliye doğru gidiyo
bat ta o nishctte ilerliyordu. Bu ~!erde 

1 

ruz. Yağmur pencereleri ıslatacak ka
pek yalnız kalıyordum Vekalet bir mü dar hızlandı. Çehreler hep gülüyor, 
dür, bir muhafız ve bir de hademeden 

1 

konuşmalar yağmura ait.. Bilahare, 
ibaret b ir kadro . göndermişti. Mü~ür doktor olduğunu öğrendiğim bir zat, 
olarak bahriye binbaşılıi:ından mute- arkadaşına anlatıyor : 
kait B. Ali Tevfik getirildi. Ali Tevfik, , _Yağmur, diyor. O"ç, dört saat böy
Abdühaınitzamanında Jontürklük töh· le devam ederse köylünün büt!in en· 
meti ile Trablw;garbe sürlllmüş ve ora- dişeleri duracak. Esasen bir haftadan· 
da açtığı bir hususi mektebi idare et- J deri çiftçi crahmeb bekliyordu. Aca· 
mekte iken meı;rutiyet ilAıu üzerine ba bizim tarafa da dü.,.tü mü ? 
Yusuf Akçora, Ferit ve diğer arkadaş- ı1 DV~MESE DE DAMLAR 
lariyle Istanbula dönmüştü. Ali Tevfik Bir gülyağı tüccarı olan, doktorun 
cidden güzel sanatlar tarihini sever, arkadaşı cevap veriyor : 
asarıatikaya muhip, mütetebbi ve çok - Düşmese de damlar tabii.. Yağ -
faziletli bir zat idi. Bu zatı Izmi.rde mursuzluk işlere kesat verıniye başla
maarif müdürü bulunduğu sırada Va- mıştı . Esasen çapacı ücretleri yüksek. 
sıf Çınar tavsiye etmişti. Ali Tevfik Bakalım işler neye varacak ? . 
Trablusta Vasıf ve değerli kardeşi Esa- J Gülyağı tüccarı konuşkan bir zattı. 
dm hocası imiş. Kendisine karşı bil- 1 Bana kim olduğumu, nereye gittiğimi 
yük bir sevgi ile bağlı idiler. Ali Tev- sordu. Cevap verdim, anlattı: 
fik'in müzenin bidayet teşekkülünde GVLY AGI BIR SERVETTi 
hakikaten büyült bir emeği geçmiştir. _ Bir zaman gülyağcılık bizde 
Llıkin bilahare zamanının maarif mü- epeyce ilerlemişti. Isparta bu yiizden 
düriyle geçinememiş ve ~inden. a~ıl- 1 milyonlar kazanıyordu. Uzun. ~~er 
mış iken vali general Kazım Dirik ın, bu iş tavsadı. Şimdi yeniden dıriltıniye 
Istanbula hareket etmek tiz':"' . b~- ı çalışıyoruz. Alıcısı az değil.. Fakat 
lunan Ali Tevfik'i maaile gerı çevınnış toplayan yok, istihsalat azaldı. Mesell 
ve terfian vilil.yet istatistik müdürlüğü- Fransızlar bizde giilyağı yetiştiğini bil
ne tayin ile ondan istifade etmek ka - miyorlar bile.. Reklam Iazım,malunızı 
dirşinashğını göstermiştir. f tanıtmak !Azını .. 

Artık kilise binasının müzeye talı- DOKTOR MEMNUN 
sisi &ekarrür etmiş idi Buranın Uç bin Gülyağı tüccarının sözlerine kulak 
lira kadar bir tamir keşfi hazırlandı. asmıyan doktor, kendi işlerinden bah
Fakat ev buhranı nazarı dikkate alı- sedip duruyordu : 
narak müdür için bahçenin bir köşe- _ Bu yıl doğrusu şiklyetim yok .. 
sine bir bina yapılması emrolundu. Bizim tarafta köylünün eline epiyce pa 

Eski Idadl olan şimdiki Adliye hl- ra geçti. Köylüde para olmadı mı sau
nasının bahçesinde ötedenberl ,birik- ki hastalık ta azalıyormuş gibi bir şey .. 
miş olan heykel, talı.it, relyef ve emsali Geçen sene köylünün şleri iyi gitme
eserlerin yeni müze bahçesinde yerleri mişti. Benim de işlerim kötü gitti. Ben 
hazırlanarak nakillerine başlanmıştı · kapımda ziyaretçinin arttığını gördü
Ayni zamanda Frenk mahallesinde ya- ğüm giin, köylünün işlerinin iyi gitti
nık Rum Evanakipcos mektebi enka- ğini anlarını. 
zında bir araşt~ fapılarak buradaki Böyle serbest serbest konuşan dok
eserlerin de yeni müzeye nakilleri mü-

tor galiba Sarayköylü idi.. Kaza kaza 
l!Uıauı edilmekte idi. Vaki olan tekli-

dolaşarak, köyden köye giderek seyyar 
iş yapıyor. Kendisi tanınıruş bir zat
mış.. Öyle iyi konuşuyor, bildiklerini 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de camekanlar yaptırılıyordu. 

Izmir emvali metrllke ambarlarında 
(1) aylarca çalşırak on binlerce ki
tap arasından Argeoloji, seyahatname 
coğrafya, ansiklopediler ve emsali mes
lek kitapları ile yine emvali metrllke 
ambarlarından seçtiğim eski ve değerli 
tablolar (2) da birçok muhabere ve 
formalitelerden sonra Izınir müzesine 
alınmışlardır. 

Nazillidt>n RöportaJ lat· 

• -· 

Nazillide modetn zitaat 
öyle güzel anlatıyor ki kendisiyle dost- liyor. 
luğu ilerletmeyi faydalı buldum. Gecenin muayyen ıaatlerinde radyo 

NAZtLLlNlN VAZIYETt NASIL? baberleri, müzim parçalan gençleri ala· 
!ki tarafımız işlenmiş tarlalarla be- kalandınyor. Halkevi, gençliğin ayn 

zenmişti. Galiba Torbalıdan geçiyor- ayn spor teşekkülleri içinde dağılmasını 
duk. Doktor, muntazam döşeli bir incir Sami Kutluğun isabetli bir karanyle hep
bah esini gösterdi : sini, Hall<evi çattat altında birlettirmiş .• 
~ Burası iyi olursa Nazillinin vazi- Gençler, ıimdi muhtelif Hhalarda daha 

yeti daha iyi olur. Yetmiş yedi türlü ahenkli bir şekilde çalııııp duruyorlar. 

mahsul yetiştirir mübarek yer.. Esa- BiNA KIYMETLERt 
sen bir senedenberi Nazilli, tanınma% Gözleri çeken bir hmuoiyet .. Nazilli 
bir hale geldi. Fabrikanın kuruluşu, dokuma kombinaııına devlet eli girdik
Nazillilerin başlarına devlet kuşunun ten ıonra Nazilli ve havalisinde tek 
konması gibi birşey oldu. Memlekete ipiz adam kalmaınııı.. Fabrika, her it 
para akıp gidiyor. istiyeni münasip vazifdere kabul ettiği 

ISTANBULDAN NAZlLLIYE için işçi ücretleri yükııelmiJ .. O kadar 
Bundan bazı Istanbullu doktorlar is- ki fabrika, İJçİ bulmakta bazan müıı

tifade etmek istiyormuş.. Geçenlerde kilit bile çekiyor. 
Aydında ~itmiştim. Bir doktor arka- Nazilliye çalııımak üzere hariçten ge
daş söylüyordu. Istanbullu bir meslek- !enler arıt.ığı için ev fıkdanı başlamış ... 
taş Nazilli ile aiakadar olmuş.. Bizim Bu vaziyet bina kıymetlerine bile teoir 
arkadaşa yazmış : yapmllJ.. lzmirde kolaylıkla aylığı 18, 

- cGaliba Nazilliye para düşüyor. 20 liraya kiralanabilen evler, Nazillide 
Oraya nakletsem geçinebilir mıyım, hem de nazla otuz liradan yukarı kirala· 
demiş .. Kötü giinleri biz çektik, onlar ruyor. Bina kıymetleri oldukça yüksel
şimdi parsayı toplamaya niyetleniyor- miş .. Bucada 1200 liraya satılan bir ev, 
!ar. Niyetleniyorlar ama yağma yok.. Nazillide on bin liradan aşağı değildir. 
Gelseler bile muhiti tanımadıkları için Bu ıevindirici variyeti, Ege mıntaka-
tanınmal.arı için vakit ister. sında iktısadi kalkınrnarun bir beşaret-

N AZlLLIDE çisi olarak telakki etmek te mümkün· 

Daha bir yıl evvel ziyaret ettiğim dür. 
Nazilli ile şimdiki Nazilli arasında BtR cÇEYIZıt GöRDOM 
epeyce farklar var. Şehir kalabalık- Tesadüf çok yerinde oldu. Nazillide 

!ide genç kızların çeyizleri meşhurınllf"' 
Babadan kalma bir adet.. Erkekler ev• 
lenirken mutlaka fazla çeyiz getir•~ 

. ....,,ı 

kızlan tercih ederlermiş.. Bunun ıçtıı .. 
bakımdan bazı mahzurları yok deiJ .. 
Zengin kızlar için mesele yok.. Fok•1 

orta halliler ve fakir kızlar, sırf bu çe
yiz noktuından uzun seneler evlerinde 
beklemekteymi§ .. Tô. ki çeyizini tam•"'' 
layıncaya kadar .. Bunun iyi tarafları ..,e 
faydaları istiına edilirse, ortada kaloı> 
netice pek te övünülecek birşey dei\J·· 
Çünkü erkekler daima çeyizi fazla. iradı 
bol kızlan tercih ederek evlenmeği bit 
nevi varidat mcnbaı haline getiriyorlar• 

Kim bilir tehirli kızlardan kaçı bu uıu· 
le gönülden taraftar, kaçı muanzdır1" 

EVLENENLER 
Reomi bir rakkam almadım. NazJ~· 

liler tahmini bir heoapla söylediler. !'./•' 
zillide iki ıenedenberi evlenenlerin d' 

yuı epeyce artmış .. Evlenmeler, bilh• ... 
köylerde daha fazlaymıı .. Sebebini d• 
izah ettiler .. Bu seneye varıncaya kad•f 
köylü, dört yıl sırayla kıtlık çekmi, .. Y• 
mahoul olmamış. . Yahut olmut ta par' 
etmemiş.. Köylünün eline para geçrrıe' 
yince evlenenler azalmış .. Evlenm•i' 
niyeti olanların cesaretleri kırılmış .. 

Nazillide fabrika kurulmağa başı.yel•· 
danberi köylünün cesareti artmış. cOe•· 
!et eli bereketlidir, bir yere girin'° 
orada hayat başlar> fehvaomca köylii• 
nün ceaareti artmakta devam etz:ni.t·' 
Günde yirmi bet kuruı kazanmıyan köf' 
lü, hafta başında fabrikadan sekiz 00 

lira alınca doğru köy muhtanna kol' 
mağa başlarnı~.. Her İJ görenekle olu!' 
mu~.. Evleneni gören cesaretlenrnit-· 
Şimdi hemen her hafta köylerde düğiİO 
kazanları kaynıyormuş .. 

Bu sevindirici kalkınma izerlerini rıt' 
neden gururla kabul etmemeli .. Naztlli. 
daha ıimdiden ilerisini emniyetle göe 
meie aavqtı. Bu güzel çalışma arzu.9ıJ• 
onları elbette ki yarultmıyacaktır. 

ADNAN BILGE"f 

BrUksel-Prag hava 
hattı açıldı 

Prag, 6 (Ô.R) - Brüksel • 

prag hava hattı yeni bavıı 
limanında bir çok şahsiyetlerin 
huzurunda açılmıştır. Brüksel• 

den Praga kadar olan 750 
kilometrelik mesafe iki saat 50 
dakikada katedilmiştir. -r-• 
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OöZTEPEDE 

Satılık Ev 

laşmış .. Fabrikanın temel atma mera- düğün varmııı..Zengin bir ailenin biricik 
simi giinü gördüğüm kalabalık, şehrin kızı evleniyormuş.. Cıhazından c Çe
tabil kalabalığı haline gelmiş .. Bu "va- yİz> İnden bahıediyorlardı. Görülecek 
ziyeti iyi kullanmak istiyen Nazilli be- şeymiş.. Yabancı erkekler göremezmiş .. 
lediyesi, kaymakamlığı, Halkevi, şeh- Onu ben de görmek istiyordum. Alaka
rin yeni hayatını tanzim için faaliyete darlar iltimao ettiler. i 
geçmişler. Hariçten gelenlerle yakın- Bir genç kızın, etine getireceği çeyizi 
dan alakadar oluyorlar. Oteller ,lo- hayatımda ilk defa görüyordum. Veri· Göztepede, 

fim üzerine Maarif Vekaletince gönde
rilen elli lira ile müze müdürü Ali 
Tevfik nezaretimiz altında yangın ye
rinde amele çalıştırarak enkaz altın

dan kurtarabildiği - hatırımda kaldı

ğına göre altmıştan fazladır - bir hayli 
heykelcik, stel, mahldlkat ve saire 
eserleri müzeye nakletmiştir. Fakat 
sırf senedatının Izmir maarif idaresin
de kaybolmasından dolayı elli liranın 
sarfedilerek gUya Ali Tevfik merhu
mun zimmetinde kalmış gibi bundan 
bir ay evvel yani tarihten 13 sene son
ra defterdarlıkça evliltlarının yetim 
maaşından tahsiline kalkılmıştır. Iz
mir müzesinin kuruluşunda emeği ge
çen ve bugiin aramızdan göçmüş bu
lunan bir arkadaş için, Izmir maarif 
idaresinin ufak bir zahmete katlanma-

(1) Bidayette Izmirde muhtelif kantalar, Aydından bile muntazam.. len izahatla tenevvür ettim. Bilmem kaç desi üzerinde 

tramvay cad· 

831 numaralı 

ması şayanı tcessürdür. 
••• 

Artık Izmir müzesinde tezyinat hay
li ilerlemişti. Bahçede teşhir edilecek 
eserlere beton kaideler yapılmış ve bir 
haylısı rekzedilmişti. içeridekiler için 

Tefrika No. 2 

• 

semtlerde emvali metruke ambarlan- HALKEVINDE kat iç eşyası, tuvalet takımları, ince ve ev satılıktır. 

nın adedi sekizi geçmekte idi. Nazillinin çok değerli bir Halkevi işlemeli takımlar, telli, cicili, bicili bir içinde elektriği, havagaıı 
(2) Müze için seçilmiş tablolarl1ı reısı var. Bay Sami Kutluğ, evvelce şeyler .. Bunların neler olduklarını pek tesisatı vardır. Yeni denile· 

ad<?di yüzden fazla idi. Fakat emvali pek sessiz olan lialkevinin etrafına te anlıyamadığım halde takdir edecek 
metruke idaresi bunları yanlışlıkla sat- gençliği toplamağa muvaffak olmuş .. kadar ileri gittim. Meğer bu eşyalar, ev- bilecek haldedir. Havadar• 
mış ancak 30 kadan alıııabilmiştir. Gece yarısına kadar, uyanık bir genç- !enen kızın on beş senelik ihtiyacına dır. Talip olanlar "YePİ 
Maksat Izmirde bir resim galerisi kur- lik kalabalığı, Halkevinin geniş salon- tekabbül edermiş .. Tam on beş sene genç Asır" idare müdürlüğündell 
mak idi; ve Vek.ilet te her sene eks- larındn meşgul olacak vesileler bulu- kız, evleneceği delikanlıya hiçbir taraf· arzu ettikleri tafsilatı ala• 
pozisyondaki satın aldığı tablolardan yorlar. Halkevi kütüphanesinde ol - tan ağırlık olmıyacakmış.. bilirler. 9 • 1 O S. 4 }1 
birkaç tane göndermeğe başlamıftı. dukça kıymetli eserlerden istifade edi- Daha birçok şeyler anlattılar .. Nazil· ,,.,?7//'T/7'T/7'Tr.nr///////7ffe.. 

Polis müdürü muhavereyi daha fazla rin defnine ruhsat verilmişti. Fakat ted· ı iKiNCi KtslM !arı birer dilim ekmeği muattal k•1 ~1;; 
uzatmadı ve sustu. 1 fin merasiminin yapJacağı günün saba· iKi KOÇOK ÇOCUK 1 binek taşının üzerine oturarak iştih• 1 

Meçhul uzun saç1ı adam sözlerine de- hı morgda fevkalade bir vak" a oldu.. Fakir bir mahalledeyiz.. Orada yaşı- yeyorlar. ,-
vam etti : 1 Kapıaılll daima ııkı aıkıya kapıyan , yan iki çocuktan bahsedeceğiz. ı Bu fakir kenar mahallesinin en '" • 

_ Arkadaşı olarak köşke misafir I bekçi erteli oabah aleliicelecMorg• ı Birisi çıplak omuzlannı örtmek iste· f meyyiz vasfı güzel bir manzara toŞ~' 
olan zatın kim olduğunu tespit ettiniz müdürüne koştu ı diği zaman, ekseriya rengi atmış fildi- I kumıal bir deniz kenarında oluşud• •• 

i
l Efendim lngil" ·ıı· · ayet" koa entarisinin yakaıını kaldırıyor. Ta· . Şehrin birçok belediye reisleri zaıfl,.. mi ? - • ız Vl ast cın ın- t . ,-ıar 

de bulunan kadının ceıedi yerinde yok. ' rak yüzü görmi:en_ ıaçlarını b~. bazı j zaman bu mevkide güzel bir plaı du~· = ~·~ 0 7 Ceset nereye gidebilirdi) Müdür ma• c-~~d:e :-~~-~g~ atlard:, teoad~f. e.ı- 1 mak için programlar hazırlamı' - ~lif•d' 
- Servet isminde birisL easından hayret ve dch~etle fırladL tıgı a u e ı ız ara cnzelne ıçın ları halde bu modern fırsattan ıs ·11· 

paslı bir makasla kesmiştir. l edemiyen zavallı kenar mahallenirı 1 

•••••~~~!ti,7;~~.~~~ •• ~~!'J?!~ .. ~~~~ •• ~•••••••••••••••Y.~P.~!.~;.!-J.~.lJ.~P.Q~! Meçhul adam başını önüne doğru d Tah~-f-~~aneye koştu. Hakikaten ka· Gözlerinde iki klvılcım gibi parlaklJk : kitafa bir türlü mümkün olamarnı:tU''.. 
ve d h b. Jikt ı tlar · ti"-- 1•• d iti•~ ·· b il eg"di ve asabi bir sesle sordu : ının .,.,..,w orada yoktu.Belki yanlııılık b 1 · 1ı 1? rme en ep ır e ıaya ına ru- """' ara•ın a -..,evvüşten i aret o - 1 tB§lY. • or u zavallı kız .... U .. fa .. cık çenesi, Kah kumsalın üzerinde bi.rb.irio• ı•ıl• 
hayet vcrmeğe karar vermiş olmaları ve duğunu iddia etmekteyim. Ali Suha ile - Y alruz bu kadar mı ? . ile yeri değiıtirilmiı diye yaptığı araıı- ı. 1 &.ır ı olmasa yuvarlak yuzunun en se.· t kakmakla. kah mayıs günlerınırı diı1' 
bu kararı tatbik etmeleri çok muhtemel- bu mevzu üzerindeki uzun miinakaşela- - Hayır.. Sekiz ay evvel.. Tıcaret 1 tınnalar da aonauz kaldı. Bunun üzeri- vimli tarafını teşkil edecek .. Parlak ve t rehavetini denizin mavi sularında cı 
dir. rımda o daima bana muarızdı. Ve böyle odasının harici bürosuna şef olarak!ne polis müdürünü keyfiyetten haber- lekeıiz dişleri çocukca gülüşlerine İç çe-!lenmekle ~eçiren bu iki çocuğun h•Y; •. 

- Fakat azi>im ben Ali Su hayı ta-, birşeyin mıitasavve_r, olarruyacağını. '. a~ 1 ge'-'·.. ı dar etmek için te. lefo __ n• .. aar_ Jd_ ı: . L b" · tt d" ( p ı y· · ) k h aıtı•" • ı ....._u~ &.en ır va:uye e ır. o e ır1ini romanının a r 
nınm. kın sadece tefekkur merkezlerımızde - Ne diyorsun ... Bu bizim Servet 1 -- O. r.ao.• .Pol,. mudurıyet.ı mı ) ikinci çocuğun saçları daima dim dik 

P Us d b 
rını yaşatıyordu. ftıf' 

o . mu ürü tavandan gôzlerini ayır- karşılıklı hissi kablelvukuların ir neti- yahu.. duran bı"r çalı ve dikenini andırıyor.. Y d b 'z oo 
1 ı İne bir mayıs günün e ı ·ı ,,,~ 

dı. Karşmnda oturan zata daha dıkkat- cesi olabileceğini söylerdi. Hatta bunun - Hangi Servet.. Onu da nereden - lngiliz villasi cinayetinde bulunan Umumi yapdı•ı .nb; aözlerinde de bir . .~• rr 
~ •· • orada buluyoruz. Kız Jenizın fil bi' 

le bakara : ihtırastan bile Ari olduğunu iddia ederdi. tanıyorsun} 'cesctlenfen biri, bayan Nüveyrenin ce· renk yeknaaaklıg"ı yoktur. Yalnız bak· d.k ,iş 

1 
1 ufuklarına doğru gözlerini ı n ıl•P 

- Tanır mısın• dedL .r I - O halde ? Uzun aaçl_ ı adam. koltuktan kalktı. sedi ortadan kaybolmuştur. tıkça insanı ürküten bir sabitlik bakı•la- k .. ı· o· -ı ... d ki t• K Y şar ı soy ıyor. & an onun e 
- Evet .. Hem de çok yakın olarak.. - Uzun ınün...'lkaşalartmız daima na· 1 arıısmdakı otomatik telefona koşarak -. . . rına enteresan bir heybet veriyor. suyun sathına fırlatmakla eğleniyoı'·· it' 
- Ncred~n ? zari kalmış, hatta son zamanlarda bu j birbiri ardınca numanllan çevirdi.. - Evet. ikisi de bir mahallede. ele avuca aığ-ı _ Bak kızl Diyor (Elinde ıuıt" 
- Eskidenbeıri .. Kenlbriç üniversite- münakaşalardan bile vazgeçmişti. Onun - Matmazel.. mıyacalc. derecede haşan olarak tanın .. beyaz çakıl taşını göst~rerek) _ ı 

•ınde beraberdik .. Benim hir tezim var- hayatı da böyledir. Mühim bir vak'a -.... - Evet bay direktör.. mışlardır. _Tam üç defa suda kaydır•c•gııı' 
dır. Sen de bilirsin. Bu tezi burada an- doguramaz· . Gürültülü hayattan h""lan- - Matmazel.. Erik ag" açlarından tutunuz da , kuy· •• - /?1..,.. .. ,,.-"'"'' -- ,,,,,,, !d. 

latmak uzun olacak. .. Ben ruhi hadise- mıyan bır adamdı o.. Bir cevap gelmiyordu.. Uzun saçlı ı - Bat üst.ine efendim. Hiç kimııeyi • ruğu keoik tekir kedinin bile onların ,.Uıt"' 
lerin de uzvi tesirler altında kaldığına - Demek ki sence o karısı ayartıl- meçhul adamın bu hareketi gayri ihtiyari 

1 

oraya ıokmıyacağız.. il elinden çekmediği kalmamıştır. DUnkü sayımızda polis ınUdii 1 c'~ 
kaniim. Binaenaleyh ruhi heyecanla- mış olsa hile bir gürültü çıkarmadan il olmuftu. - Şimdi mi tahkikata geliyorsunuz) Oğlan ancak 13 yaşında tahmin edi- j Kıztlbarda (Votka) içtiği Y""~ııel· 
nn en mütekimili olan aşkın da kalbe onu boşamağa razi olacak tiplerdendi. KAYBOLAN CESET - . . . lebilir.. Sabah oldu mu evlerinden ıo- • yerde (Rakı) tertip edilmi~tır· 
uzanan küçük sinirciklerin diınağla il- - Tamamen öyle... Tahkikabn ikmalinden aonra ceııetle· - Çok güzel efendim.. kağa fırlıyorlar. Analanndan kopardık·! tiriz. 



Cumhuriyet ordusu ilerliyor 
lspanyol cumhuriyetçilerinin tatbik ettikleri 

- ihata hareketi kat'i olarak tahakkuk etmiştir 
Valencia, 6 (Ô.R) - Cum

huriyetçi kuvvetlerin Kordo•a 
cephesinde çok sür'atli olan 
ileri hareketleri sebebiyle şim
diye kadar Pozob!anko cephesi 
diye gösterilmekte olan bu 
mıntaka için artık bu tabir 
münasip düşmemektedir. Çün
kü Pozoblanko şimdi ateş hat
hnm çok gerisinde kalmıştır. 

Şimdiki halde mücadele Bena
raya mıntakasmda ve bu şeh
rin etrafında cereyan etmek
tedir. Gran Fuela ve Velaskaz 
köylerinin hükümetçilerin eli
ne düşmesiyle cumhuriyetçi
ler şimdi Benaroya'nm on 
kUometre şarkında ve şimali 
şarkisinde bulunuyorlar. Gran 
F uela şimendifer hattı üzerinde 
Benaroyadan evvelki son na
hiye merkezidir. Velaskaz ise 
demiryolu hattının garbında 
kain olup bu şehire giden yola 
bakim mühim bir sevkülceyş 

merkezidir. Burada hükümet
çilerin eline düşen şato bütün 
mıntakaya hakimdir. Böyle~e 

bir hafta evvel Cumhuriyetçi
lerin giriştikleri ihata hareketi 
çok kat'i bir şekilde tahakkuk 
etmiştir ve Cumhuriyet ordusu 
şimdi Kordova Hadajoz vilA
yetler\ hududuna yaklaşmAk
tadır. 

Roma, 6 (Ô.R) - lspanyol 
nasyonalistlerinin elinde bulu
nan "Almirante Servera" ve 
"Kanarya,. kruvazörleri Biska
ya körfezinde büyük bir faali
yet göstermekte ve Bask muh
tariyetçilerine ait sahilleri bom• 
bardıman etmektedirler. 

Madrid 6 (A.A) - Polis hü
kümete karşı suikast hazırh
Yan mühim bir teşkilatın ele 
başılarıoı tevkif -etmiştir. Tev
kif edilenlerin hemen hepsi ba
lık borsası idaresine mensup
turlar. Ve şehrin merkezinde 
bir otelde toplanmakta idiler. 

T eıkilit, milliyetperver ordu
lar Madride girdikleri zaman 
bunlara yardım etmeği düşü· 
nüyordu. Silahlı mukavemetin 
merkezi bu otelle balık borsası 
olacakh. Keza binada mühim 
bir silah ve mühimmat deposu 
keşfedilmiştir. 

Polis araştırmalarına devam 
~ektedir. Pek yakında haşka 

Hissi, A,k Romanı 

. reketleri esnasında asiler 2 
sahra topu ile mühim harp 
malzemesini ve bir çok u,ühim
mat depolarını ele geçirmişler
dir. 

Buna mukabil saat 13 te 
Havas Ajansı Bi1bao cumhuri
yetçi kumandanlığının aynı 
cephe hakkında ~u tebliğini 
neşretmiştir: 

Dünkü harp hareketleri cum
huriyetçilerin lehinde o1muş ve 

·vaziyet mühim mikyasta bükü
m~t kuvvetleri lehine değiş-

miştir. Buular asilere şiddetle 
mukavemet etmekle kalmıyarak 
mukabil baskınlar da yaparak 
hasma ağır zayiat verdirmiş· 
lerdir. Öğleden sonra cumhu
riyetçiler Futa süvarilerden 
mürekkep mühim bir kuvveti 
kaçırmışlardır. 

Asi kaynaklarından verilen 
haberler kendi taraftarlarını 
bile yanhşhğa düşürmektedir. 
Böylece asilerin dine düştü
ğünü zannettikleri bir mevkie 

Cumhuıiretçi genıidlcr 

kimselerin de tevkifi beklen
mektedir. 

kadınlaıMe bitlikte 
huriyetçifer inkıtasız devam 
eden muharebeler neticesinde 
daha 200 ev işgal etmişlerdir. 
Guadalajara ve Jarama cephe· 
Jerinde birşey olmamıştır. An· 
daljıya cephesinde ise cumhu
riyetçiler Penarya'ya 10 kilo
metre mesafededirler. 

doğru gelen bir Alman mühen
disi ile bir tercüman, yine Al· 
man olmak üzere bir tayyareci 
yüzbaşı ve bir teğmen kuvvet
lerimiz tarafından esir edilmiş· 
tir. Bunların ·üzerinde mühim 

Valensiya, 6 (A.A) - Dün 
cumhuriyet hava kuvvetleri 
büyük bir faaliyet göstermiş

lerdir. Bir çok hava filoları 
Talavera, Avila, Somozierra 
ve Cordene cephelerini bom• 
bardıman etmişlerdir. 

ASiLERiN V AZlYETI 
Paris, 6 ( Ö.R ) - ispanya

dan gelen haberler Madrid 
cephesinde asilerin ehemmiyetli 
bir hareketini kaydetmektedir. 
Bu hususta Madrid müdafaa 
komitesinin öğleyin neşrettiği 

tebliğde şu malumat vardır: 
Koronya yolu mıntakasında 

asi kuvvetler dün şiddetli bir 
hücum yaparak cümhuriyetçi
lerin son iJeri hareketleri esna· 
sında işgal ettikleri mevkileri 
geri almağa kalkışmışlardır. 
Çok şiddetli bir topçu hazırlı
ğından sonra asi hücum dal
gaları bir biri ardınca hükümet 
mevkilerine doğru atılmışsa da 
bütün bu hücumlar asiler için 
ağır zayiatla püskürtülmüştür. · 

Harbin net cesind(! asiler karı
şıklık içinde çekilmişlerdir. Bu 
muharebe cumhurıyetçilere 
daha iki kilometre ilerilemek 
imkanını vermiştir. 

Korobanşel cephesinde cum-

TefrikaNo 2 

Fakat en şiddetli muharebe
ler hali Biskaya cephesinde
dir. Nasyonalistler bu cephede 
yine muvaffakıyetten bahsedi
yorlarsa da verdikleri haberler 
daha az sarihtir. Havas ajan
sının Vitorya muhabiri tarafın
dan saat 14,30 da Nasyonalist 
kaynağından şu telgraf gön
derilmiştir: Biskaya cephesinde 
Nasyonalistlerin ileri hareketi 
dün de metotla ve kumandan· 
bğın hazırladı~ı plana göre de
vam etmiştir. Havanın mQsait 
olmaması harekib kesmemiştir. 
Tayyareler hükümetçilerin cep
he arkasındaki tahşidahoa ve 
Dubango şehrini bombardı
man ederek tahşidatı dağıtmış· 
]ardır. 

Saat 17 de aynı muhabirden 
yine Havas ajansma 1elen 2 nci 
bir telgrafa göre de asilerin 
hücumu arazinin en güç kısmını 
geçmiştir. Bugün daha devamlı 
ve daha geniş bir ileri hare• 
keti başlıyabilecektir. ileri ha· 

vesikalar bulunmuştur. Askeri 
hareketler umun:t olarak lehi-
mize dönmektedir. Askerler 
şimdi ilk emirde hücuma geç· 
meğe hazır bulunuyorlar. 

Nihayet saat 17 de Havas 
ajansı aynı kaynaktan şu mil· 
temmim malümab almııbr: 
Asiler gece Santo Mola ile 
eski mezarlık arasında cepheyi 
yarmak için çok şiddetli bir 
hücum yapmışlardır. Topçu 
hazırlık ateşi iki saat sürmüş-
tür. Cumhuriyet kuvvetleri bu 
hücuma muvaffakıyetle muka
bele etmişler ve ilk hücum dal· 
galarım yaylım ateşle karşılamış· 
lardır. Muharebe bir saat de
vam etmiş, neticede asilerin 
tazyiki azalmış ve asiler, hü
kümet kuvvetlerinin ateşi al
tında, hareket ettikleri hatlara 
çekilmişlerdir. ··-·····-· Bir tevkif 

Roma, 6 (Ö.R) - Roma ya
rı resnıi mahfilleri Sovyet mil· 
nakalit komiseri Yagodanın 
tevkifi hakkında Moskovada 
ileri sürülen vesileleri kabul 
etmiyorlar. Bu komiser, vazi
fesi haricinde speküıisyon ya• 
pan alelade bir memur gibi 
tevkif edilmiştir. 

' 

Ayni talebe, kör adamın sözünü miş kargalar gibi neden susuyorsun.He-
kesiyordu : le şö., le bir, Yanık Ömeri söylesene •• 

1 

- Şu halde, diyordu. Siz görüyor• Küçük Necmi, bu sözlerin altında bir 
sunuz demektir. Görmemeniz bir ve· çok erildi, kızardı, ses çıkaramadı.Dök-

. himden başka bir şey değildir. meci ustası ısrar edince cevap verdi: 

1 
- Haklısın çocuğum, görüyorum. - Bugün keyfim yok usta., 

Görmemek bir vehimdir. Gözlerimi işçilerin fabrikayı dolduran gülüşme· 
kaybettiren sebep te bu vehim değil lerine yalnız Ahmed usta iştirak etme • 
midir ? Ben genç yaşımda, gördüğüm mişti. Elindeki kaynağı bırakarak Nee,• 

YAZAN : ADNAN BILGET zamanlarda bile bu vehim içinde ya· mi'nin yanına gitti. Kocaman bıyıldarmı 
·····ı·····ı·······················~······ . - Auer o mak, hepsinden iyisi bu. I - Evet, dedi. Bu da mühimdir. Ben şadım. Daima gözlerimi kaybedece• geriye doğru burarak sordu : 

n~ ırknn asker olmağa layık bir mil· şahsen bu ikinci tekle kendimi kandı- ğime dair bir korku hissederdim. Bana - Sakın kocakarı ayaklan uzattı mı? 
·~tiz. Ne faziletli, ulvi meslektir asker• ramam. Sizler henüz gençsiniz çocuk· öyle söyliyorlardı. Gördüklerimi gör· - Hayır daha fenası .. 
~le... Harp adamı daima işidebilir, fa· lar.. Amma çok gençsiniz. Herşeyin 1 memezlikten geldiğimi söyliyorlardı. - Senin göz ağrısı terslemiş olacak .. 

at konuşmaz ki .. Konuşmak hesabına şiir taraflarını görüyor, Bunları tanımak Nihayet, hakikaten gözlerimi kaybet· - O da değil amma' bilmene parmak 
t~lrnez. lıidilcne karşılık vermek kü· istiyorsunuz. Bugünkü ıstırabımı , ke· tim.. kaldı. Dün akıamdanberi ortalıkta yok. 
'>~klüktür de ondan.. Bugün çok içli- limelerle anlatmağa muktedir değilim. - 2 - - Bunda sıkılacak ne var ki.. Kan 
~ıın .. Olan bitenleri hiç görmedim.lfit- Bugün asker geçecek dediler.. Ben de Küçük Necmi o gün demirci dükkanı · kısmı böyledir, kendisini naza çeker .. 
~klerirn, hissettiklerim kafi gelmiyor ki. eski bir alışkanlığa uyarak şehre ın· içinde sersem sersem dolaşıyordu. Aklı ! Elin Kürdü için şimdi gam, kasavet mi 

areket, renk, ışık çok başka şeydir .. meğe karar verdim. Bütün gece göz· başında değildi.ayaklarında takat yoktu, 1 çekeceksin? .Hele şöyle bir, Yanık ~me· 
kCüneşin ışığı, renklerin lisanı, ha- lerime uyku girmedi. Sanki, sabah olur hele neşesi hiç yoktu. Gam, ksavet çe• I ri söyle de açılırsın. 

tc etin sür' ati insana birçok şeyler olmaz gözlerim açılacakmış gibi bir ken çil eliler gibi kendi kendisiyle yalınız Fabrikada çalışan makineler, hep stop 
'tılatırlar. Öyle değil mi ) his beni rahatsız edip duruyordu. Fil- kalmıya ihtiyacı vardı. Şarkı söylemek, etmişti. Küçük Necmi, tunç esmeri çeh-

Bir talebe cevap veriyordu : vaki hislerim beni aldatmadılar. Orada, her gün yaptığı gibi demirci dükkanın• resini iki eli arasına alarak okumıya baş· 
~ - Görüp te hiasetmiyenler, anla- geçit resmi meydanında askerlerin çi- daki İşçileri eğlendirmek içinden gelmi· ladı: 
llc1Yanlar,, rengi ve ışığı farketmiyenler çek gibi sokakları kapladıklarını gör· yordu. - Yanııııııkkkk Ömerrrrrrr ..•. 
"c >'apsın.. Aııl mühimmi bu.. Bunlar düm. Asker, benim nazarımda bir de- 1 Dökmeci ustası B. Ahmet halden an· Arkası gelmiyordu. Henüz on üç on 

>'apsınlar ? met çiçek kadar güzel ve kokuludur .. • lar, tecrübeli bir adam olmakla bereber ı dört yaşında olan kara delikanlının ağ-
~ l\ör adamın alnında düşünen hatlar Onların geçişlerini, ayak seslerini fark lküçük Necmi'nin manalı sessizliğini içi· zandan baıka bir cümle çıkamadı. Göz
~ lanmıştı. Böyle konuşaru görmüş gi- e~memek için insanın, gözden daha mü- f ne sindiremiyordu. Demirhane içinde gü- f terinden yaşlar boşanıyor. Soğuk soğuk 
" Perdeli gözlerini onun çehresinde hun olan yapma arzusundan mahrum rültü çıkaran sesini yükseltti: ter döküyordu. 

llrnıştı : olması lazım. 1 - Ulen Necmi, dedi Ebegümeci ye· I Ahmet usta vaziyeti kavradaiı için. 

Ekonomik silahsızlanma • • 
ıçın 

Bir konferansın jçtimaa 
daveti muhtemeldir 

Pa.U, 6 ( Ô.R ) - Fransız 
ve lnfilh bllrlimetleri tarafın
dan beynelmilel bir ekonomik 
ıillbıızlanma konferansının iç
tima• davet imklnlan Ozerin
de tahkikat yapılmaSI için Bel
çika başvekili B. Van Zeelanda 
yapılan müracaat dolayısile 

"Jnformation" gazetesi Belçi
kalı devlet adamının bir tasvi
rini çizmekte ve şunları yaz
maktadır: 

"Belçika başvekili B. Van 
Zeeland beynelmilel mübade
lelerin eski haline iadesi işini 

takibe bilhassa salahiye~tardır. 
Belçikanın beynelmilel ticaret
te oisbet itibariyle yüksek bir 
hissesi olması ve bliyük eko
nomik devletler arasındaki 

coğrafi vaziyeti sebebiyle bu 
ticaretin inkişafında bilhassa 
alakadar olması bu işin Belçika 
başvekiline havale edilmesinin 
biricik sebebi değildir. B. 
Van Zeeland şahsi vaıiyeti, • 
fikirlerin seçkinliği, tahsilini 
hem Almanya, hem de Ame
rikada yapmış olması, teknik 

ekonomi itlerindeki kudreti, 
ba Hhafarda daima açık Ye 
ekseriya yeni fikirler sahibi 
olması sebebiyle de bu itin ba
tına geçmek için en muvafık 
tahaiyetti. iki senedenberi Bel
çikada devalüasyon işini tam 
bir meharet ve tam bir muvaf
fakıyetle tatbik etmiş olması 
da kendisinin bütün dünyada 
hakla olarak birinci sımf bir 
devlet adamı şöhretini kazan· 
masına yardım etmiştir.,. 

Cenevre, 6 (Ö.R) - Bey
nelmilel mesai bürosu tarafın
dan muhtelif devletlerin iştirak 
ettikleri beynelmilel iş muka
velesinin tatbiki hususunda 
aldıkları tetbirlere ait raporla
rmı tetkike memur edilen eks
perler ko0tisyonu dün sabah 
toplanmıştır. Beynelmilel mesai 
konferansının kabul ettiği mu
kaveleler çoğaldıkça bu komis
yonun mesaisi de daha ziyade 
ehemmiyet kesbetmektedir. Bu 
sene muhtelif hükümetler ta
rafından vaktinde yetiştirilen 
raporlar 7861 dar. 

Nobel sulh mükafatı 

lngiltere Gandi'nin 
namzetliğine muhaliftir 

Roma, 6 (Ô.R) - Berlinden 
bildiriliyor. Osloda bu sene sulh 
Nobel mOkifabna Hintli Gan
dinin namzet gösterilmesi im
kinına dair bazı rivayetler do
laştığından lngilterenin böy!e 
bir nam~etlik g6sterilmesine 
kat'iyyen muhalif olduğu bazı 
gazeteler tarafından kaydedil-
miştir. Bu münasebetle " Völ
kische Beobahter " geçen sene 
sulh mükafatının Von Osiyes-

kiye verilmesinden Almanyada 
hisıl olan infialin ne kadar 
haklı olduğunu artık logilizle
rin anlıyabi!eceklerini kayde
diyor. Zira Gandinin bu müki· 
fab kazanmaS1ndan lngiltere
de doğabilecek infial herhalde 
Almanyada ihanetle mahküm 
bir şahsa 21ulh mükifabnın v~
rilmesinden dolayı Almanlann 
duyduğu kızgınlıktan fazla 
olamaz!. 

Amerikanın 1914 umumi harbine 
girmesi büyük bir hata sayılıyor 

Nevyork, 6 (A.A) - Gazeteler Amt-rikanın umumi harbe 
giriıinin 20 inci yıldönümü münasebetiyle Amerikanın o za· 

manki hissiyatiyle bugünkü duyguları arasında mukayeseler 
yapmaktadır. 

Nevyork Post gazetesi diyorki: 
Geçenlerde yapılan bir ankette Amerika milletinin dörtte ilçü 

Amerikanın umumi harbe girmekle büyük bir hata işlediği 

kanaatini izhar etmiştir. 
1914 te Amerikanm umumi harbe girmesi aleyhinde rey vermiş 

olan ayan azasından cumhuriyetçi Norris matbuat konferansında 
dün söylediği bir nutukta Amerikanın umumi harbe girmekle 
hiçbir milletin işlemediği büyük bir hataya düştüğünü beyan 
etmiştir. 

- - ---- -- -- :::s ıslak mendiliyle Küçük Necminin yüzü- riyorlardı. Bununla beraber Necminin 
nü siliyordu. lşçilJ:r· Ahmet ustanın bu arası onlarla pek te fena değildi. Hatta 
ala '.<aaı önünde gülmiye' aliy etmiye hazan, yangınlık arasında olup bitcnle
ce aret edemiyorladı. rl polislere kendi arzusuyle anlatarak on· 

Necmi hayatta yapa yalnızdı. Yan· lann vazifelerini kolaylaıtınyordu . 
gınlık içinde gecesini geçirirdi. Yalnız -3 -
haftada bir gece, pazar akşamlan ih- Yangınlar arasının incisi cAltın,> 
tiyar ninesinin Bozyakadaki evine mi- Küçük Necminin daha o yaşta hasretini 
safir olurdu. Söz gelimi ona ev deni· çektiği biricik insandı. Sarp dağların· 
lebilirdi. Hakikatte bir hayvan damın- dan şehre inen "Dağları.. aşiretinin bu 
dan farksızdı. Hayatta tanıdığı yakın küçük incisi on altı yaşlarında, aelvi 
insan, içten insan ninesi olduğu için, o· boylu, endamlı, kara göz.lü, kara kaılı 

nu bütün diğer tanıdıklarından bir az bir fettandı. Necmi ilk defa onu yan· 
daha faz.la severdi. ğınlık içinde yalnız başına, pervasızça 

Yangınlık içinin her yeri onun evi- dolaşırken görmüş, önce hiç ehemmi· 
di. Her taşın bir yanında baıının sıcaklı· yet vermemiş, bilahare arkadaşlarından 
ğı gizli idi. Her gece bir baıka yerde, onun senasını iştimişti. Necmi söyleni· 
baıka bir yıkık duvarın dibinde gözlerini lenlerden anlamııtı ki, hayatta herke
yumuyordu. Bu lameki.nlığın kendisine sin mutlaka kadın soyundan bir tanıdı
aşıladığı serseri ruha rağmen hayatından ğı ve bir dostu olması gerektir. Öyleki. 
en ufak bir şikayeti bile yoktu. Haftada nerede ve nasıl olursa olsun erkeğin ka· 
kazandığı dört liranın ikisini ihtiyar ni- dına söz söyletmemcsi lazımdır. Necmi 
nesine teslim ediyordu. Elinde avucunda bunu öğrendikten sonra Kürt kızı bayan 
kalan para ile hem boğazını doyuruyor cAltın> ı gözüne kestirmiş, onun cilveli 
hem tütününü temin ediyor, hem de ara· yürüyüşünü, sürmeli gözlerini kndine 
da sırada aynasızların ... gözünden ka- yakın bulmağa baılamııtı. 
çırılan beyaz tozdan çekiyordu. Artık akşamlan işinden çıkarken 

Aynasızlar.... Yangınlık arası çocuk· :kendisine çeki düzen veriyor dağınık 
lannın gözünü korkutan adamlar yalnız saçlarını yedi buçuk kuruşuna kıyarak 
bunlardı. Serseri çocuklar, idyorlar ve satın aldığı tarakla • tarıyor, ipekli men• 
yan budalalar kanunların takibine me· dilini boğazına doladığı gibi yangınlaı 
mur olan polis memurlanna bu adı ve· _ BiT M EDI _ 
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Büyük harp filoları Sporcular şehrimize döndü 

Üçok sporun aldığı de-Büyük Britanyanın harp filosunu her 

oene inşa edeceği 2/ 3 zırhlı ile yeniden 
yapmağa ve mevcut filoyu muhafazaya 

ve modernize ctmeğe karar vermesi Av

rupa ve bütün dünya için hayati ehem

miyette bir hadise t"'kil ediyor. (Bu 
geniş programa kruvazörler. deııtroyer

ler, denizaltı gemileri ile her çeşit 

harp gemileri dahildir.} 

Daima Akdeniz ve 
hakimdir 

rece normale yakındır 
Do.spor Ankarada iyi oynamış, ha
kemlerin kararlarına boyun eğmiştir 

Oseanlara 
sından şikayetçi değildir.Bilakis birçok 
ald.metler • bu tehlikeli zamanlarda ken-

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

di emniyet marjını çoğaltınak vesilesini 
lngilterenin teslihat programı kuvvet memnuniyetle kar,ıladığını gösteriyor. 

18panya harhından 
çıkardan ilk ders 
hudur: Ha va filo-

"' ",ı\ ı 
I 

Japonyanın tnrzı hareketi ile Büyük 

rejimine tabi bulunmıyan bütün mem- JAPONLARA GELiNCE 
leketlerde ve a:rni zamanda diktatöi· 
lüklerle idare edilen bazı memleketler
de müsait bir surette karşılandı. -- lsveç, 
Türkiye, Holanda, lsviçre, Çekoslovak
ya, Yunanistan gibi müteferrik millet· 
1er memnuniyetlerini ve bu program· 
dan doğan inşirahı bildirmek için Mil· 
Jetler cemiyeti azası olan büyük devlet· 
lere iltihak ettiJer. Jsveç hariciye nazırı 
Londraya gelir gelmez İngiliz teslihat 
programını cSulh kalası> olarak tavsif 

\~'$. 1g• .. i! r: \ 

etmiştir. 

Büyük harp içinde bitaraf kalan bir 
memleketin mümessili ağzından çıkan 
bu sözler, Jngilterenin inkıyat ettiği 

Amillerin sulhçu kontinan milletleri ta· 
rafından iyice anlaşılmadığından kor· 

Britanya ve Birleşik Amerika cumhuri-
yetlcrini harp scfinclerinin sayılarını tah-

dit mecburiyetinden kurtarmı~ bulunma

sı da Amerikayı sevindirmiştir. 5/5/3 
nispeti Japonların hoşuna gitnıiyordu. 

:••••···········vazau :···············: 
E Vinston Churchill E 
~ l11gilteıenın eski arnİıalbk loıdu E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngilizce konuşan iki büyük demok
rasinin seri inşaat vasıtalarına ve pek 

visi olan kaynakların~ göre Japonyanın 
bu nispeti muhafaza edebilmesi çok zor 
olacaktır. Hatta Japonya daha kuvvetli 
toplara, daha ağır tonajlara başvursa 

Jarı denizlere 
hfikim olanıaz 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yayı islilıi ettiklerinden İngiliz umumi 
efkarının ademi müdahale mukavelesi
nin sinsi bir siyasetle ihlal edilmiş bu
lunmasından müteessir olmadığını zan
netmek hayale kapılmak olur. 

cDUÇENIN EMELLERi» 
Duçenin kendisini ct~ıa.mın h3misiı

olarak dünyaya alkı~latmak istediği bir 
zamanda Büyük Britanya imparatorlu· 
ğuna 100 milyon Muhammedinin dahil 
bulunduğunu, İngiliz kralının ayni za· 
manda yer yüzünde yaşıyan müslüman
lardan büyük çokluğun hükümdarı oİ
duğunu unutamayız. Diğer taraftan•tu
ristik gAyelerle~ yapılan ve T rablustan 
Mısır hudutlanna kadar müntehi olan 
yeni 200 kilometrelik mükemmel yolun 
Mısırda bazı endişeler ve heyecanlar 
uyandırabilmesi de muhtemeldir. 

Fakat bu mülahazalar Büyük Bri-
tanyanın ltalıia ile Akdeniz hakkında 
taati etliği do tane teminatın ehemmi
yetini aRlci azaltmaz. Harptenevvel Al-

' t . . " 

man filosunun seri inkişafı o zaman Beşiktaş maçından bir estanfane 
"°fi bulunduğum İngiliz amirallığını Ak- -Baştaralı birinci aahilede-- kem uzakta olduğu için göremedi, de
deniz filosuna mensup saffı harp gemile-

1 
sınıf oyuncu ... Doksan dakika cesaretle niliyor. 

rimizi ıimal aenizine çekmeğe mecbur. enerjiyle oynuyorlar. Kale önünde çok Bu suitefehhümlere mAna vermek 
etmi,ti. Bu müddet zarfında lngiliz men-! zayıftırlar. Fcnerbahçeye müşkül da- istemeyiz. Hakemlerden şüphe etmek 
faatlerinin himayesini hafif kruvazörlere kikalar yaşatmışlardır. Beşiktaş, tl"ç- hatırımızdan geçmiyor. Futbol fede
tevdi etmiştik.Çok şükür bu müşkilat bu- l oktan öcünü alınış, her iki maçta da rasyonunun hakem intihabında gös
gün yoktur. lngiltere Akdenizde veya I hakemler, Izmir lehine birer penaltı termeğe mecbur olduğu hassasiyetin 
Akdenizin yanı başında yalnız muka- görmemiştir. Beşiktaş maçında İzmir az olduğuna inanmak istiyoruz. Eğer 
yese edilmez bir harp cephesi değil, bü- kalesine verilen penaltı verilmiyebi- matlO.p şu vaya bu şekilde genç heves

tün kategorilere mensup kuvvetleri da- lirdi.> !eri söndürmek değilse, daha korekt 
imi olarak bulundurabilir. ispanya har- Doğanspor hakkında yazılanlar şun- hareket etmek icap eder. 
binden ahnan dersler vardır. Filo ünite· ] drr 

ar : tl"çok takunının Istanbulda aldığı ne-
lerini havadan tahrip edebileceklerini - cBu takımda çok kıymetli ele-

ticeler normale yakındır. Fener ma
zanneden tayyare eksperlerinin iddiala- ı man1ar bulunduğu muhakkaktır. Bil-

çında bir tesadüf golüyle mağ!O.p olan 
rı tahakkuk etmemiştir. Büyük filolar, hassa müdafaası kuvvetlidir. Hücum 
t l ti d - · · ı 1 Izmirli takım, Be•ilc'.. maçında ezil-aarruz me o arının egışmıı o masına 1 hattı müessir olamıyor. Her iki maçta '$' ~ 

fnf!tlız /ıiosunaaıı f/ood dntnavtı 
kanları tatmin edebilir. Zira bu sözler bile ... 

rağmen denizlere ve Oseanlara hakim· 1 da canla başla oynıyan bu takun, ara- miş değildir. Eğer maçtan sonra bazı 
dir.O yalnız Akdenizde kalmıyarak da- daki gol farkı kadar kuvvetsiz değildir. oyunculara ve idarecilere yapılan müf

ha geniş olan diğer bölgelerde de statü- Her iki maçta da hakemler Izmir le- rit hareketleri unutursak, Istanbul te-
koya ve sulha hizmet edecektir. hine bazı vazıyetleri görememişlerdir. maslarının tl"çokspor takımına hiçbir 

Vinston Cburchill Hakem B. Alaettin, gözlerinin miyop şey kaybettirmediğini memnuniyetle içimizden birçoklarının Almanyaya 
aempati beslemekle itham ettikleri bir 
Baltık memleketi mümessilinin ağzından 
"1<mıştır. O memleket ki Almanya ile 
aıkı ticari ve entellektüel münasebetleri 
vardır. Bununla beraber Milletler Cemi· 
yeti konvenanına daima aıkı sıkıya bağlı 
kalmıştır. 

AMERIKADAKt AKtSLER 
Birleşik Amerika memleketlerinde bu 

program müsait ak.isler yapmıştır. Baş. 

kan Ruzveltin idaresi Büyük Britanya 
ile paritesini muhafaza için gayri kabili 
münaka~ olan haklarını kullanmak fır
oatından mahrum değildir. Orada da 
müthiş bir teslihat programı tatbik 
mevkiine konacaktır. 

1NG1LIZ Dll.JNE MENSUP 
IK1 MEMLEKET 

fngiliz diline mensup iki memleket 
ayni zamanda olarak şimdiye kadar bi· 
rer eşi daha inp edilmemi~ kuvvette on 
zırhlıyı deniz tezgahlarına koyacaklar .. 
dır. Birleşik Amerika pariteyi muhafaza 
için Jngiliz programı ile muazzam mas· 
raflar ihtiyarına sevk.edilmiş bulunma-

YENi ALMANYA 
Almanyaya gelince iki memleket ara

sında 19 35 te akdedilmiş olan deniz 
teslihab mukavelesinin esaslaTı bakidir. 
Almanya bu muahede mucibince lngiliz 
deniz kuvvetleri tonajının yüzde otuz 
beşi nispetinde teslihatta bulunmakta 
serbesttir. Bu tonajın pek fazla çoğaltıl
ması Almanyaya birçok senelerce yeni 
inşaatta bulunmak imkanlarını verecek· 
tir. Nazi hükümetin deniz mukavelesi 
hükümlerine sureti kat'iyyede riayet et
mekte bulunması memnuniyeti muciptir. 
Zaten Almanyanın bir teslihat yarışına 
girmeği heves etse bile başka suretle 
hareket etmesi zordur. Çelik ve demir 
kıtlığı. fiatlerin fevkalade yükselişi Al
manyanın pek büyük olan dahili tesli· 
batının ilerideki inkişafını kolaylaştır

mıyacaktır. 

GERiYE AKDENiZ KALIYOR 
Geriye Akdeniz kalıyor. Akdenizde 

iki memleketin deniz yollarına hürmet 
eden lngiliz - ltalyan Centlemen"s Ag
reement" ını bir başka yazımda serdet
miştim. Birçok ltalyan fırkaları lspan· 

Fransada 
Sosyal Fransız partisi 
reisi mahkemeye verildi 

Paris 6 ( Ö.R ) - ~ Ateş 
Haçlılar ,, adını taşıyan ve hü
kümet tarafından dağıtılan Fa• 
şist cemiyetinin başka adla ye· 
niden kurulması ithamiyle bu 
teşkilatın reisi Albay Larok, 
mebus Ybarnegara ve bazı ar· 
kadaşları hakkında açılan tah· 
kikat neticesinde istintak ha· 
kimi kararını vermiştir. Albay 
Larok ve mebus Ybarnegaray 
ve bazı arkadaşları ceza mab· 
kem esine sevkedilmektedir. 
Eğer sosyal Fransız partisinin 
dağıtılan cemiyetlerden ibaret 
olduğu sabit olarak mahkiım 

olurlarsa bu partinin de feshi 
lazımı,relecektir. 

olmasından bazı yanlış kararlar ver - görürUz. 
miştir. B. Alaettin, fazla koşamadığı Doğanspor takımından her iki maç
için lznıir lehine bir penaltı vereme. ta da daha iyi neticeler ümit ettiğimizi 

ıniştir .> itiraf ederiz. Aradaki gol farkı epey-
••• ce taşkındır. Bununla beraber Anka-

N e kadar tuhaf ki, takınılarunızın ra maçlarının neticelerini normal zan
yaptıkları dört maçta da hakemler, da- netmek doğru olamaz. Bu hafta An
lına lzmir lehine olan hareketleri se- karanın değerli oyuncularını aramızda 
zememişler, fakat aleyhe olan kararla- gördükten ve oyunlarını alkışlama im
rınd« müfrit davranmışlardır. lstan - kanını bulduktan sonra asıl notumuzu 
bulda tl"çok Beşiktaşla oyruyor, lzmir vermemiz mümkün olacaktır. 
kalesine penaltıdan giren bir gol için: lzmirli sporculara hoş geldiniz, de-
Hakem vermiyebi!irdi, deniliyor. An- riz. 
karada Doğanspor bir gol atıyor; ha- SEM1H NAZIM 

B~i'g ;·;i~t~'~i~';~~·h~~i'~i'~;i~'i;f ı·~;Ji'i 
eden protokol dün taati edilmiştir 
Ankara, 6 (A.A) - Bulgaristanla münakit 6 Mart 1929 tarihli 

bitarafl'.k uzlaşma adli tesviye ve hakem muahedesinin temdidine 
mütedaır ve B. Meclisince tasdik edilmiş bulunan protokolün 
tasd.ikn~mel~r! bugün Hariciye Vekaletinde Bulgar hük!imeti 
kralıyesı elçısı B. Kristof ile Hariciye Vekaleti katibi umumi 
vekili B. Nebil Batı tarafında taati olunmuştur. 

Çabucak yetiştirilen bir haberle palas Hah 1 Otur karşımıza, dinle di- teklifçi bir adamı öfkelendi .. 
pandıras köye döndü. Ağanın canı yeceklerimizi. 
adam akıllı sıkılmıştı. 1 

- Biz cBeY> adamlarıyız 1 
- Yerin dibine batsın keratalar, Al· - Biliyorum. 

!ah beliilarını versin. Yine kanımızı em- - Bilmediğin ıeyler de var. Bu kö-
meğe geldiler. Bu kaçıncı, bu 1.. yüz kile zahire teklif aalındı. 

evine 

- Ne demek istiyorsun ağa~. Sözü 
boğmaca yapma 1 Biz fermanla geldik. 
salınan teki.lifi gönül rizasiyle verdiniz 
ne aıa, vermezseniz bemvalli.hi. hem 
billahi kırarak, öldürerek kendimiz al-

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 2 

Diye homurdana homurdana 
girdi. Sureta bir güler yüzle : 

Gözleri fal taıı gibi açılan Koca Veli: 
ye yüz kese akçe, bin baı hayvan, beı 

-E? 

masını biliriz.. Sus 1 Kea sesini, timdi 
bizim karnımız a~ sonra .. 

- TekAlifçi dediğin kimler ? 
Diye sordular. Çoban Hasan döndü: 
- Sormağa ne hacet ağalar! İşte her 

vakit gelenler geldi. Hem siz de durma
yın, köye gidin, ne olur, ne olmaz, sizi 
de isterler, karılarmıza, kızlarınıza ezi
yet ederler. 

Deyip, 
çıktı. 

değirmencinin arkasından 

İstanbul bir mütasarrıf (Bir bey) da
ha değiştirmişti. 

Dördüncü Sultan Mahmudun büyük 
anası Kösem sultana bile sorulmadan, 
zamanın Yeni çeri ağalarına sakalını 

kaptıran vezir Sofu Mehmet paşa İz

mit havalisine bilmem kaç kese akçe 
rüşvetle bir bey nasbetmiş, fermanını 
eline vermiş, fermanını alan bey de 
verdiiii keselerle rüşvet akçenin acısını 

çıkarmak İçin bu teklif, ıu talep, şu ha-

Her köyden beliti dördüncü defa bir 
senenin vergisi isteniyordu. 

Dedi. 
- Ooo hoı geldiniz, bizi sevindirdi

niz 1 Diye, bu elli kiıilik kafilenin ileri 

1 1 k f d · d l k -Esi, sen köyün öne gelen bir ada-ge en ve yaz ı ao a a mın er ere u· 
rulan on kadar adamına birer iltifat mısın, bugün •ende misafiriz, elli ki
savurdu. 1 ıiyiz, tekliften baıka iki gün senin bize 

Çoban Hasan değirmene un gönder- ziyafet vermen lizımdll'. 
di. uşakları çağırdı: - Evimde ne çıkarsa, elimden ge-

- Uşaklar 1 Ko~un ağalara tütün,çu· leni esirgemem, Tanrı misafirisiniz, ağır-
bulc hazırlayın, kahve pi§irin 1 lanm, lakin .. 

Diye emir vermeğe koyuldu. - E lakin ? 

Köylere saldıran bey adamları, hem 
bu adı belirsiz vergileri istiyorlar, ver
miyenin malını, mülkünü harap edi

yorlar, hem de vergi almak için otur
dukları günlerin her akşamına zorla 

ziyafet çektiriyorlardı. Kuzular kesti
riyorlar, paralar sarfettirip iyş ve iş
retle geceler geçiriyorlar,girdikleri köyü Rüşvetle aldığı beylik acısını çıkar
şehri,har vurup,harman savuruyorlard1. mak için, köylünün üstüne saldığı adam-

- Saldığınız tekalifi köylü nasıl bu
lup buluşturacak. 

- Orasını bilmeyiz. Dişinden, br· 
nağından arttırıp vereceklerdir. ... , . . lar1a. bir senede verilen altı defa ver· 

Selvili köyüne de elli kadar silahlı giden başka cTeklib namı altında ay-
cBey> tahsildarları girmişti. rıca para, zahire, koyun ve hayvan top· 

Bula, bula, Koca Velinin evini bu] .. lattırmağa emir veren cBey,ehir> beyi 
dular, atlarını ahırlara aldırıp, Koca sıkı sıkı tenbihler etmi~. boş dönmeme-

Koca Veli kendini tutamadı: 
- Dişi tırnağı kalmadı ki köylünün, 

ne versinler .. 

- Neden~ 
Velinin kendi hanayında misafir oldu- lerini istemişti. 
lar. Koca Velinin odasına çöken 

Koca Veli, köyün az çok ileri gelen adamlarından birisi ağanın bu 
zengince bir ağası idi. Ağa, köyden ya- arasında: 

-- Bundan iki ay evvel geldiler. Şu 

Bey İm.İJ.. Dediler aldılar, bu imi§ dediler 
telaşı ı aldılar, köylüde ne para kaldı, ne zahi

re, ne de hayvan, ondan evvel zaten 
el ııe 

Arkadaılanna döndü: 
- Şarap ta lazım değil mi 1 
Koca Veliye döndü: 
- Şarap ta isteriz, ıöyle mükellef 

bir sofra hazırlansın, aenin kuzuların 

vardır, kes beı on tanesini, çevirttir, 
çabuk sofraları getir, fazla laf ta iste

mez, ondan ıonra görüşürüz bakalım 

seninle .. 

Koca Veli başa çıkamıyacağını anla

dı, teklif edilen işleri gördürmek ıçın 

yanlarından aynldı. 

Köyün içinde korkunç bir endişe 
uyanmıştı. Alelacele köyün camiine top· 
!anan köylüler, meraklı hasbihallerle 
korkulu korkulu fısıldaştılar, köyiin 
hocası akşam namazını ideta tek başına 
kılarak, cüppesini toplayıp, koşa kofa 
evine sokuldu. 

- Hatun 1 Bu yıl da hakkımızı zor 
zor alacağız köylüden; Saray eşkıyası 

geldi, köylüyü yine soyuyor. 
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Yazan: Eczacı Kemal Aktaş 

Ceyp - T eceyp . 
Riyaziyenin, daha doğrusu 

müsellesat ilminin bir ceybi, te· 
ceybi, müması, tamam müması, 
katı'ı, tamam katı'ı vardır. Bi· 
zim zamanımızda bunların med-
liılünü doğru dürüst anlıyan 
bir talebe varsa müstesna gibi 
idi. Hocamız bile bu derse 
karşı pek olgun değildi. Neden 
bu kavsin teceybi budur da mü
ması şudur dedik mi, ne bile· 
yim Araplar böyle kabul et
mişler derdi. Arapların öyle 
kabul ettiklerini biz neden ka
bul edelim deseııiz "badi hadi 
fazla söyleme otur yerine ,, 
derdi. 

O zaman alaydan yetişen 
zabitler de vardı. Bunlarda 
orta derecede tahsil şöyle 
dursun, okuma yazma bilmiyen 
çoktu. 

Mektepte okumuş, harbiye
den mezun "Habib bey,, ismin
de ihtiyar bir çer kes bin başı 
vardı, dahiliye müdiri idi. Mü· 
sellesat dersinden sonra tale· 
beyi sınıflarda kontrol ediyor· 
du. Kara tahta ceyp teceybe 
müsavi deye tebeşirle yazılı 
kalmış... Habib bey bütün 
sıoıfı tekdir etti. Terbiyesizler 
dedi. Arap harflerile (ceyp) 
tamamen Habip (teceyp) de 
Necip gibi okunuyordu. Dahili 
müdirin sınıfı tekdiri, kendi 
adını neden tahtaya yazmışlar. 
Neden bir Habip iki Necib'e 
müsavi oluyormuş. Çerkes şi· 
vesiyle söyleniyor, hiddetinden 
sakalı tir tir titreyordu. Dok· 
san yaşını bulmuş ihtiyar mü· 
dirin bu gafleti talebe arasın· 
da bir haylı gülüşme2e vesile 
olmuştu. 

( Ceyp) ve (T eceyp ), o za • 
manları Sinüs, Kosinüs olsaydı 
ne ceyp Habip olacak ne de 
teceyp Necip olacaktı. Ceyp 
ile teceyp, kavislerin derece
lerinin tul cinsinden ifade edi· 
!işi olduğuna göre inkılabın 
çocuğuna bir şey tavsiye ede
ceğim. Lakin bunları anlama· 
dan geçmesinler. Benim kendi 
hesabıma Lugaritma, bir bu 
ceyp, teceyp iki kafamı çok 
yormuş şeylerdendir. Bugün 
bunları yorulmadan öğrenmek 
yolları vardır. Bahusus ceyp, 
teceyp kavislerini çevirmeğe 

lüzum duymadan doğru bat 
üzerinde yürümek işidir. Doğ· 
ru yol, daima kısa yol oldu· 
ğuna göre hemen ulu Tanrı 

gençlerimizin yolunu açık et· 
ıin .•• 

Ludendorf 
Katoliklere hUcum 

ediyor 
Berlin, 6 (A A) - General 

Ludendorf bir Alman mecmu· 
as-ında yazdığı makalede top• 
yekün harp namıne katolikJiğe 
karşı şiddetli bir cephe almak· 
tadır. 

içip yatağa sokuldu. 
- Aman benden ırak olsunlar J 
Diye yorganı baıına çekti. ..... 

:::1 

Gecenin yansına kadar 13raplarla k•'" 
falarını dumanlıyan c T eki.lifçi> ler af/ 

mışlardı. Sofranın etrafında Koca V•:: 
çoban Hasan, uşakları ve köyden zor 
getirilen bir iki ağa ile muhtar, döniiP 

dolataralc. mütemadiyen hizmet edi1°1
'" 

lar. sofralardaki boı sahanlan al•~: 
dolu sahanlar, sular, ıaraplar getirip 1° 
türüyorlardı. 

d f!I' 
Bir aralık bu bozuntu ve kepaze a tt 

!ar birbirlerine pis pis bakışıp, fıaılclo' 
oarak, aralannda verdikleri kararı ~,.t 
ettiler.. 

1
• 

- Bize kadın getirin 1 Köyün dilb• 
o1mıyor. 

leri varsa gelsinler, erkek elinde ıa.J'~ 
Dediler. Ağa ve köylüler ıa~ır•P• f' 

yapacaklarını bilemediler, aınrn&. ı.:j1 
lanınca, köyün içinde tanıdıkları ol· 
müptezel kadını getirmeğe mecbııf 
dul ar. b~ 

Gelen c Bey > adamlarının baş•: dt" 
porsumuş kadını görünce, yerıtı 
kalktı. 1ıeP' 

- Hey bana bak ağa 1 Canın c< ~ı$' 
nemi istiyorsa söz tutma 1 Biz gePV ti 

karo•"' !ar istiyoruz, hadi bakalım, 

-

a 
ç 
b 
a 

• 
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Manisada spor hareketleri 

._YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 
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Iskoçya 
Kupa maçında Turgutlu w 

Akh. O 6 yendi Toprak yıgınlarının kay-

kayıyor 

Duvarın üstünden içeriye dikkatle 
lıakınca birçok dikenli istavrozlardan 
lıurasının bir kabristan, kulübenin de 
tnezarcıların evi olduğunu anladılar. 
llu mezarlıktan bulundukları mevkii 
laYin edemediler. Monmoransinin ko
llağına gidebilmek için Sen nehrini 
geçınek icap eyliyordu. Aralarında ol
dukça uzun süren bir müşavereden 
sonra nehri bir sandalla geçmek ve 
l\tonınoransinin sarayının yakınine çık 
11\ak lüzumunda ittifak eylediler. 

ran1ık1a seyreyliyordu. 
Yanaklarından dökülen birkaç dam

la yaş J an Klemanın annesinin meza
rını suladı. Burası Alis Dö Lüksle Pa

ısarı - dığı iddia ediliyor 
Manisada Spor faaliyetinin daha 

ni Garolanın kabirleri idi. 

Glasgov rasathanesi, son 75 ı 
müsbet bir Sahada belirmesi lazım yıl içinde lskoçyanın Atlantik 

sularından Avrupa kıyıla

rına göç ettikleri o eski devir
lerden sonra Avrupa kıtasından 
kopup ayrıldığı neticesini çı· 

karmaktadırlar. Yılan balıkları 

bugün hala alıştıkları eski yolu 
takip etmekte ve Manş denizi 
diye !:ıirşeyin mevcut olduğunu 
bilmemektedirler. 

Çocuk gözlerini yukarı kaldırıp Şö
valyenin ağladığını görünce şaşırmıştı. 
Kendisini tutamadı. O da derin bir 
teessür içinde teşekkürlerini bildirdi: 

- Annemin mezarında ağladığınızı 

da asla unutamıyacağım. Adınızı lüt
fen söyler misiniz. 

Tam harekete gelerek beş on adım 
attıkları sırada karşılarına bir çocuk 
Çıktı. Çocuk, bir dal ile sarılı ağırca 
bir yükün altında iki büklüm olmuş 
ağır ağır yürüyordu. 

- Adım, şövalye Dö Pardayandır. 

- Şövalye Dö Pardayan... Bu isim 
benim kalbime yazılmıştır. Onu haya
tımın sonuna kadar hiçbir gün unut
mıyacağım. 

Şövalye çocuğu tanımıştı. Fakat ne
l"ede gördüğünü hatırlıyamıyordu. Ço
cuk ise şövalyeyi çok iyi tanımış, yü
kiinü yere bırakarak onlara hitap ey
letnİ§ti: 

- Ben sizi çok iyi tanıdım. Birgiln 
manastırın yanında çalışırken be
ninıle konuşmuştunuz. Ak diken ağaç· 
larunı çok bcyendiğinizi söy leıniştiniz. 
Onları ikmal ettim görmek ister misi
niz? 

Ceketini açan çocuk sun'i ak diken 
dalları ile beyaz gonce ve çiçeklerle 
müzeyyen el işini gururla gösterdi. Ve 
bu çiçekleri karşıdaki mezarlıkta ya
lan anasına götürmekte olduğunu da 
ilave etti 
Şövalye büyük bir teessür ve tak

dirle çocuğu dinledikten sonra hadise
leri hatırlamış ve demişti ki: 

- Evet evet hatırladım. Senin adın 
ne idi? 

- J an Kleınan.. Siz benim ıçın 
vaktiyle çok şeyler söylemiştin.iz. Ba
na çalışmak cesaretini vermiştiniz. 

Şiındi de lütfen mezarlığın kapısını aç
tırır mısınız.. 

Şövalye mezarcı kulübesinin kapısı
nı çaldı. Mezarcı büyük bir korku için
dA titreye titreye kapıyı açtı. 

Ziyaretin sebebi anlatılınca mezar
cı da korkudan kurtuldu ve güler yüz
le çocuğa sordu : 

- Senin adın Jan Kleınan JIUT. 
- Evet. 
- öyleyse gel; annenin mezaruu 

göstereyim. 
Baba ile oğul mezarcı ile çocuk ara

sındaki tanışıklıktan hayret içinde kal
mışlardı. Çocuk yükünü tekrar omuz
larına aldı. 

Bu defa şövalye sordu: 
- Çok uzaktan mı geliyorsun? 
- Manastırdan. Biliyorsunuz. Fakat 

buraya gelinceye kadar ne zorluklara 
maruz kaldığımı tasavvur edemezsiniz. 
Sokaklar yığınlar insan dolu.. Galiba 
büyük bir bayram var. Lakin adamlar· 

la çocukları niye öldürüyorlar?.Silfilı 
•eslerinden pek korktum. Küçük oldu
ğum için pek nazarı dikkati celp etme

dim. Ne ise buraya gelinceye kadar 
Çok · korktum. Şükür gelebildim. 

Küçük sözünü bitirince mezarcının 
arkasına takılarak ilerlemeğe başladı. 
Şövalye de bunların arkasını bırak· 

madı. 

Bunlar mezarlar arasında gözden· 
kaybolunca iki papas da çocuğun gel
diği yoldan mezarlığın kapısına gel-
<nişti. 

Bunlar aralarında 
Yorlardı: 

şöylece konuşu· 

- Arkadaş, biraz nefesalalım. Din· 
lenelim. Adamlarımızın bize yetişme
sin; bekleyelim. 

- Doğru.. Çocuğa da mucizenin ta
mam olınası için fırsat vermiş olalım. 
Birader. bu ne kan. Bu ne cinayet..Dö
külen kanlar şarap olsa daha iyi değil 
il\'? ı . . 

- Löben kardeş. Düşün ki bu kan 
l\Jiah için makbuldür. 

- Yavrum. Sana arkadaş olayım 

mı ? 
- Hayır, hayır. Korkmuyorum. Ben 

burada kalmak istiyorum. Anneme da
ha söyliyecekleriın var. Beni yalnız bı
rakınız. 

- öyle ise Allaha ısmarladık yav
rum. Tekrar görüşürüz. 

ihtiyar Pardayan şövalyenin kolun- MANiSA, 5 (HUSUSi) - llık, gü- ra hakimiyeti kendi lehlerine çeviren 
dan tutarak çekti. Birkaç dakika son· neŞJiz bir bava. Manisa Halkevinin ter- Turgutlu takımı şuurlu ve paslı oyunla
ra her ikisi mezarlıktan uzaklaştılar. tip ettiği kupa maçının finalini Akhisar rıyle üç gol daha atarak birinci hafta
Jan Kleman da annesiyle konuşmak Turgutlu Halkevleri spor kolları oynı. yımı sıfıra karşı dört golle bitirdiler .. 
üzere yalnız kaldı. yacak.. Sahada tahminen ( 2000) kiti ikinci haftayım da tamamiyle Turgutlu-

Bu sırada iki papas mezarlık kapı- var. Bu maçı görmek için Turgutludan nun hakimiyeti altında geçerek bu dev· 
sının yanında bekliyorlardı. yarını ( 600) e yakın seyirci gelmiftir. Başların- rede de iki gol daha atarak maç sıfıra 

t J Ki kt ğ .. da değerli ve sporsever kaymakamları karşı altı sayı farkıyle Turgutlu lehine saa sonra an Ci'll8ntn çı ı mı gor- . . . d k . 
dül. 'l''b d h 1 Lobe b 1 Sait ve Halkevı reısı o tor Seyfettın bitti.Her iki takımı mukayese etmek er. ı o er a ne azı şey er 
sö ledi : ve arkadaşlan var. yersizdir. Çünkü Turgutlu takımı tecrü-
~ Demek ben gürültüde ölmek leh- Bu ali.ka gösteriyor ki aon yıllarda beli , ıporu kavnmış oyunculardan te• 

Turgutluda spor halk aruında İyi bir •ekkül etmiş kuvvetli bir varlıktır. Da-likesine maruz kalacağım öyle mi? • 
mevki almıttır. ·Bunda mahalli spor ha yeni olan Akhisar takımında Mustafa, - Allah sadık kul!aruu tanır ve on-
hRmilerinin a18.kalar1 ve valimizin tak- Aziz, Naşit göze çarpıyordu.Maç ıonunları korur. 

_ Evet ben Allahı dil§ünmemiştim. dire değer teşvikleri Ön •.afta g~lir .. Saat da valimiz Lütfü Kırdar galip ıakım 
Loben 1 ediniz. ku . üç buçukta sahaya evvela Akhisar son- oyunculannı bir araya toplıyarak ortada - ace e ve vvetli H · · 

B • faka ra da Turgutlular çıktılar. er ık.ı takım duran kupayı merasimle verdi. Ve genç· olunuz. en çocuga re t ederek ma- d Ik ı 
'd da seyirciler tarafın an a ış andı. Mu- !erin daha fazla çalışmalan için teşvik 

nastıra gı ecej!im. d uJ ·· ı 
Loben içini çekerek titriyordu. 'l'ibo 

Jan Klemanın elinden tutarak gider
ken illlve etti : 

- Bak, kuvvet te geldL Haydi he
men harekete geç. Biz gidiyoruz. 

Elli kadar ipten ve kazıktan kurtul
muş adam mezarlığa yaklaşmıştı. Bir 

işaret üzerine bunlar mezarlığa dalar
larken Loben kendi kendine söyleni-
yordu : 

- Ne yapalım. Buna da katlanaca
ğız. Ehemmiyeti yok. Eğer Dediniyer
de şarap şişelerini boşaltmak !ilzımgel
seydi beni Tibo Allahın eline bırak· 

tat merasim en sonra oyunc ann foy e ve iltifatta bulundular. 

dizildiği görüldü : Manisa spor rnıntakası maalesef tim .. 
AKHiSAR : Hasan, Aziz, F ah rettin, diye kadar müspet bir sahada yürüme

Mehmet, Nuri, Ramiz, HulU.si, Hilmi. miştir. Her sene yapılması l&zımgelen 
Mustafa, tlyas, Naşit. Lik maçlarına elin başlanmamıştır.Mın

TIJRGUTLU : Fethi, Raşim. Niyazi. takaya dahil merkez ve kaza spor ku
Reıat, Kadri, Al8.ettin, Niyazi, İsmail, tüplerinin muntazaman faaliyet sa.hata .. 
Halil, Ömer, Hüseyin. rında bulunmaaıı için zaman zaman ya

Hakem Manisa mıntakasından Enver. pılmuı icap eden hareketler ve toplan-
ilk vuruşu Akhisarlılar yaptı ve Tur- tılar da son iki yıl içinde yapılmamı~tır. 

gutlu kalesi yakınlanna kadar tehlikeli lzmire kırk kilometre gibi yakın bir spor 
ini,lerini bek Niyazi güçlükle durdura- kaynağıyle de temaslar ve istifadeler 
bildi. düşünülmemiştir. 

ilk yirmi dakikaya kadaT oyun her Hilen mevcut iki kulübün oyuncuJa ... 
iki takımın müaavi hücumlariyle geçti.. rını da lzmir kulüplerinin oyuncuları 

Bundan sonra T u~gutlular sağdan lamail teşkil etmektedir. 
makta bu kadar acele ebnezdi. Ne ise vasıİasiyle tehlikeli iniJlerle oyunu Ak- Şimdi i1 ba,ında bulunan sporcu 
ben de çaresiz azizlik kokusu içinde hisann nısıf sahasında oynamağa başla- arkadaşların işlerine ait olan meıguli
öleceğim. dılar. Ve 21 inci dakikada lsmailin 30 yetleri bu sahada kendilerini daha faô.I 

Lakin bu end~esi uzun sürmedi.Alis 
Dö Lüksün mezarının başına geldikle
ri zaman çehresi gülümsemişti. Büyük 
bir sevinç içinde haykırdı: 

- Ne görüyorum. Aman yarabbi .. 
Akdiken dalları çiçek açmış. 

Diz çöktü. Ellerini semaya kaldırdı. 
Sesinin bütün kuvvetiyle bağırdı: 

- Mucize .. Mucize .. Aman Yarabbi .. 
Sen nelere muktedir değilsin .. 

Oynanan oyundan haberleri olmıyan 
adamlar hep bir ağızdan bağırdılar: 

- Mucize.. ı.ıucize .. 

- Bu inanılmaz birşey .. 
- Evet. Lı\k:in işte hakikat.. Muci-

ze .. 

- Allah arzusunu açığa vuruyor. 
- Gebersin Hüknolar .. 

Bu bağırışmalar semalarda çınla
dı. Rahip dua okurken herifler onu sü
rükleyorlardı. Bağırışmaları duyan 
halk mezarlığa toplandı. 

Mucize şayiası her tarafa dağ~tı. 
işiten mezarlığa koşuyordu. Herkes 
aı:;'UStosta çiçek açan akdiken ağaçlan
nı seyrediyor mucizeye inanıyordu. 

Susmağa başlıyan çan sesleri bu 
mucize karşısında daha şiddetle çalma
ğa başladı. 

pastan çektiği çok sıkı bir şutu kalenin 
üst zaviye direklerine içeriden çarparak 
geriye geldi. Bu fırsatı yerinde kullanan 
Niyazi hafif bir plase ile Turgutlunun 
birinci golünü yapmı§ oldu. Bundan son~ 

bir rol oynamaktan menediyorsa yerle ... 
rini daha müsait vaziyette olan arkadaş: ... 
lara terketseler de spor canlılığını gör
müş olsak. , .......... , ................................. ~ 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ôtedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa 

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 

güb-

R A H M i K A il .ı\ D A V U T 
Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 

Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telefon Telgraf edresl: KARADAVUT 

'~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~ 

Kaz • 
ırc 

• 
- Evet.. Ben de hayır demiyorum. 

F'akat Dedinizerde bulunmağı daha iyi 
buluyorum. 

Biri çok ciddi, diğeri sersem olan iki 
Papas böylece konuşurlarken iki Par
dayan, çocuk ve mezarcı toprağı yeni 
atılmış bir mezarın önünde durdular. 

Papas Loben bütün akdiken dalları
nı topladı. On kadar adam bunlan 
omuzlarına aldılar. Bu adamların et A. Hüsameddin Eren 

Mezarcı . 

- işte burası dedi. 
Çocuk bir dakika müteessir 

:Jü ve söylendi : 

rafını da katiller sardılar. 

Alay teı;kil edildi. Papaslar da ye
tiştiler. Rahip Loben Jan K.lomanın çi
çeklerini elinde tutarken Paris sokakla 
rında şerefle dolaştınldı. Alay büyü-

.. .. dükçe büyüdü. Katliilm tekrar şiddet-
gorun-, lendi. 'l'üienk sesleri ortalığı sarstı. 

IZMIR ŞUBESi 

PEŞTEM_~LCILARDA : Mimar 
Kemaleddin caddesi No. 43 

Telefon 2555 

Okyanosunun garbına doğru 
250 metre kaymış olduğunu 
tesbit etm'ştir. 

Profesör Vegner'in Kontinan
tal heyelan teorisine göre, kü
remizin büyük toprak yığınları 
daimi bir hareket halindedir. 
Bu itibarla, kıtalar salıit değil, 
mütemadiyen yerlerini değiştir· 
mektedirler. Nitekim, Gronlan· 
dın böyle bir ha:ekete tabi 
olduğu hiç şüphe ve tereddüde 
meydan vermiyecek bir surette 
tesbit edilmiştir. Yapılan he· 
saplara göre, Glasgov, 1!!60 
dan 1865 tarihine kadar Grene-
viç'in 17 dakika ve 10.55 saniye 
garbında bulunuyordu. Şimdiki 
vaziyet ise, 17 dakika 11.25 
saniye olarak gösterilmektedir. 
Arada batıya doğru 200 met· 
relik bir yer değiştirme farkı 
vardır. 

Birçok tanınmış lngiliz ast
ronomları, Gfasgov rasathane• 
sinin hesabında bir yanlışlık 
olması ihtimali bulunduğunu 

ileri sürerek bu iddiayı kabul 
etmemişlerdir. Diğer taraftan 
yılan balığı hakkında araştır
malar yapan mütahassı~lar, 

Glasgov profesörlerinin imda
dına yetişmişlerdir. Bu ı:Öüta

hassıslar, Atlantik Okyanosun
dan gelen yılan balığı sürüle· 
rinin, daha kestirme bir yol 
olduğu halde, Manş denizinden 
geçmiyerek lngilterenin batısı· 
nı dolaşmakta olduklarını ileri 

ISVEÇLILER UZUN ÖMÜRLÜ 
OLUYORLAR 

lsveç istatistikleri tetkik edi
lince görülüyor ki, 921 den 930 
yılına kadar ıre\'en :nüddet zar· 
fında lsveçte ölüm azalmıştır. 
Geçen on yılın hayat istatis· 
tikleri, geçen asrın istatistik
lerinden çok daba müsait bir 
durumdadır. 

Bunun da sebebi; çocuk has· 
talıkları sahasındaki tıp bilgi
sinin mükemmelleşmiş olmasın· 
da ve dolayısiyle çocuk ölümü
nün azalmış bulunmasındadır. 

1755 d~n 1775 yılına kadar 
geçen yirmi yıl içinde, erkek

lerin vasati olarak 33,9, kadın
ların ise 36,6 yaşına kadar 

yaşadıklarını istatistiklerden 
anlamak kal.ildir. Fakat, son 
istatistikler, erkel!lerin vasati 

olarak 60,97 kadınların da 
63,16 yıl ömür sürdükleri gö· 
rülmektedir. 

Bu kadar büyük bir farkla 
ömrün uzamış olmasını, her 

şeyden evvel, bir yaşına bas· 
mış olan çocukların, eski de
virlerde aynı yaşta olan çocuk
lardan ölüm tehlikesine daha 

sürmekte ve bunun'a da, lngil· az maruz kalmalarında aramak 
tere adasının eskiden Avrupa lazımdır. Mese 1 ıi 1816 da lı-
kıtasiyle bir tek parça halinde veçte bir yaşına basmış olan 
olduğu, bu adanın yılan ba- çocukların ölümü, bugünkün-
lıklarının Atlantik denizi den üç misli idi. . ............. p~·k·~; .. ~·;; .. ·p·~·k·~;·~i'k"''~·~; .............. . 

Florida sahillerinde oy
nan an deniz pokeri 
Neşeli bir deniz spoı·udur 

... 

Büyük şehirlerimizde poker niz pokeri,. o nisbette neşeli 
bir salgın halindedir. Hele ba- bir deniz sporudur. Şu gördü-
yanlar ş:mdi pokeri en tatlı bir ğünüz beş kişi "deniz pokeri" 
eğlence, bir heyecan mevzuu adını taşıyan bir oyun oynıyor-
telakki ediyorlar. lar. Muazzam zarlarla oynanan 

Bizdeki poker ne kadar za· bu oyun bol kahkahalar yara· 
rarlı, yakıcı ve neşe kırıcı bir tan bir spordur. Florida sahil· 
şey ise Amerikalıların Florida !erinde plajların neşe kayna-
sahillerinde tertip ettikleri "de- ğıdır. 

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

Belçika Ludendrot'un dini 
A b _ _ Çanlar kıyametler koparıyordu. 

ca a sağlıgında işte böylece tertip edilen akdiken 
- Ah anneciğiın. 

'asıı idi? 

Şövalye sordu: mucizesi yeniden birçok kanlar akıt-
TOPTAN PERAKENDE Lokarno taahhUtlerlnden 

ibra mı edilece"? 
Berlin, 6 (Ô.R) - Dün a1c

şam neşredilen yarı resmi bir 
tebliğ, Mareşal Ludendorf'un 
" Allahı tanımak hareketi " 
hakkında neşrettiği beyanna
medeki iddiaları nazik bir şe· 
kilde tekzip etmektedir. Bu 
tebliğe göre Generalin riyaset 
ettiği ideolojik teşekkül dev
letin himayesi altına alınmış 
olmayıp sadece müsamaha i1e 
ırörlilmes! takarrür etmi,tir. 

- " · n ann~nı· h d ta d mak neticesini vermişti. .;:>e ..- ayalın a nıına ın 
lH ? 

- Hayır. Fakat şimdi memnun ola
taktır , Çünkü mezarı güzelleşecektir. 
Yavnıcak sun'i çiçeklerle annesinin 

"ıe:.arını süslemcğe başladı. 
.\kdiken ağaçları mucize kabilinden 
~ çiçekleri açmışlardı. 
Şövalye çocuğun çalışmasını hay-

- BITA1EDI -

Bir bomba patladı 
Cenevr" 6 (Ö.R) - Bir ber· 

ber dükkanında patlıyan bom· 
badan bina yıkılmış ve ankaz 
altından dört ceset çıkan 1mış· 
tır. 

A. 
( Bir defa gidip görünüz ) 

Hüsameddin Eren kumaşları sağlam 
solmaz, şık ve ucuz1ur. 

·········111111111111111 ••••••••• 

SATIŞLAR ISTANBUL F'IATI 
Pazarlık Yoktur. 

Roma, 2 (Ö.R) - Fransa 
ve lngilterenin yakında Belçi

kayı Lokarno muahedesiyle 
yüklendiği taahhütlerden ibra 

edecek müşterek bir beyanna· 
me neşretmeleri beklenmekte
dir. Belçika lngiliz • Fransız 
te,.ini zıınnen kabul "tmistir. 



(eoRSAJ 
Uz Um 

Çu. Alıcı Fiat 
70 AR Üzümcü 12 50 13 
45 KTaner 10 75 12 
29 Vitel ve Şü. 12 12 
18 J Taranto 11 50 13 50 
13 P Paci 10 11 
11 E Feher 10 50 12 50 
11 Şınlak oğlu 11 75 15 
10 M J Taranto 14 25 14 50 
6 Suphi Ergin 13 50 13 50 
5 J Kohen 13 50 13 50 
218 Yekun 

424944 Eski yekü:ı 
425162 Umumi yekun 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
143 Susam 14 50 15 
162 ba. Pamuk 41 43 

14 harar " 
40 ton P Çekir. 3 25 3 25 

l 18 ke. Palam 470 470 

AVE OF 
Southamptona gidecek 

Atina 5 ( A.A ) - Averof 
kruvazörü bahriye mektebi ta
lebesini hamil olarak amiral 
Ekonomunun kumandası altında 
20 Nisanda Southamptona gi
decektir. Kruvazör lngiliz kra
lınm taç giyme merasiminde 
Yuuan hahriyesini temsil ede
cektir. 

Japon yada 
eni d•yet le muhalefet 
ederse dağattlacalt 

Tokyo, (Ö.R) - Finans ba
kam, yeni intihabattan sonra 
diyet meclisi hükümetin proje
lerine mukC:tvemette devam 
ederse bükümetin meclisi tek
rar feshedeceğini söylemiştir. 
Siyasi partiler mahfeller:nde 
bu beyanat pek fena karşılan
mıştır. 

IZDA OLSUNKI 

( ;~ . .... .. .... 

~· 

KJNAKQL Es;;n~e 
sıtmalılara, iştihasızlara, za
yıflara, kuvvetsizlere iştiha, 
kuvvet, neş'e verir. 

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

lzmir ikinci f-lukuk Mahke
mesinden: 

lzmirde Havra sokağında 67 
Nu. 1ı aile evinde oturan Se
lim oğlu Demir tarafından 
mahkem~nin 930/207 E. ve 
211 karar sayılı ilamiyle bo· 
şanmış olduğu karısı aleyhine 

açhğı dava karısının adı Rem
ıiye iken sehven arzubalinde 
Nazmiye diye yazıldığından 

ilamda bu suretle yazılması 

hasebiyle nüfus kaydını sildi-

remediğinden keyfiyetin ilam 
zirine tavzihan işaret edilme-

sine dair olan dava arzuhal 
suretiyle davetiye varakası 

müddeialeyhin ikametgahı meç· 
hul olduğundan bila tebliğ 

iade edilmiş olduğundan ila· 
nen tebliğine ve mahkemenin 

29-4-937 Perşembe saat 10 a 
talikine karar verilmiş ve bu 

baptaki arzuhal suretiyle da
vetiye varakası usulen mahke· 
me divanhanesine asılmış o!du

ğundan müddeialeyhaoın yuka

nda tayin olunan gün ve .saatte 
mahkemede hazır bulunması 

veya bir vekil göndermesi ak
si takdirde hakkında gıyap 

kararı verileceği tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 1050 (599) 

, ................................ . 
Haraççı Kardeşler 

MobilyeJerİn : En modern ve en zarif çeşitlerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk arabalarının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyo)alar]O ~ En lüks4 beyaz ve sarı nikelaşlı modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

llaraççı Kardeşlerin 1ZM1 R ve AN K AR 
mağazalarından temin edebilirsiniz. 

··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

YENİ ·Ev YAP ANLAR, YENİ EVLENENLER 
Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 

~•mBma!!!ZE~ZCZZ:::zJIS.2'.!:!::!mıtı!!ZBDlm•Gllllim=zllmi!:ammB .. msl .. ::m .......... , 

• 

Tarafından ı evsim dolayısile yeni çı {ardığı kuınaşlar: 

--- • • a 1 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

.................. SATIŞ YE LERI • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
0'7/ZLYJ.7/XYJ 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
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Birinci Kordonda 186 Numarada 

ş 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

l\luzaffer •:roğul 
Kemal Çetindağ 
Hasta!arını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan ude S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

T e!efon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memreket hastanesinde 

lZMIR BELEDIYESINDEN: 

§ Senelik Jı:irası yüz altı lirn 

muhammcneli Balcılardn 137 sayılı 

dükkanın bir .senelik kirası baş kfıtip

likteki şartname veçhile 20/ 4/937 salı 

günü saat onaltıda açık artırma ile iha

le edilecektir. İştirak için sekiz liralık 

muvakkat teminat makbuzu ile söyle

nen gün ve saatta encümene gelinir. 

4-7-10-13 1026 (591) 

H LI T. • ş 

Hayvanlarmıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarım ve nesçlerini bozmayınız. 

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

Hayvanlarınıza (Öküz başı) markalı Turan mamulab 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semi:ı
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
m~kdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için f abrikalanmız ma· 
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Ncf'i Akyazılı 

ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Gazi bulvar No.25 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

.. 
Çamaltı tuzlası müdürlüğünden: 

Toprak işlerinde çalişmak üzere 150 ameleye ihtiyaç vardır. 
isteklilerin hüviyet cüzdanları ile birlikte TuzJa müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 7-9-11 1051 (598) 

Sigara da .f çseniz 

Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin daima temiz, daioı' 
beyaz, daima sağlam kalacağına emin olabilirsiniz 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

Diş macun
larının en 

tesirli ve en 
nefisidir 

R 
A 
D 
y 
o 
L 
1 
N 

Daima RADYOLIN 

OL 
BEYOGLUNDA 

B · stol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

• 
smanıye 

OTEL l 
• •••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
rcıile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir . 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
}urlar. 

Birçok hususiyetlerine ilavcteıı 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

MEYVA TUZU 

En ho, meyva tuıudur. lnkıbaıı def eder. Mide, bağır,.kı 
karacigerden mütevellit rahatııılıkları önler. Hazmı kolaylaıtırıt· 

lngili:ı Kan%uk eczanesi Beyoglu • lıtanbul 



~~~~~?,,,,,,,;N;,;;,;ls;a;h;;.,;t~9~3~~:_-=""""~~-'-~'-=~~"""",,....~~!!!!'!!!!!!!!'!!!!""""'"""""""'~~~..,,,,,,...."""'!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!~Y;E~N~l;,...::A~S~l~R~. GahUe g ..... !!!!'!!!! ...... !!!!'!!!! ..... !!!!'!!!!!!!!'!!!! ...... ...,.,....,,!!!!'!!!!,,...._,.....,!!!!'!!!!!!!!'!!!!....,!!!!'!!!!!!!!'!!!!,,._.....,,.....~~.....,,,,,...~ 

F ratelli Sperco N. V. Olivier_ Ve Şii. 1•-1

-·---• ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
Diş Hekimi Vapur Acentası W. F. fi. \'an Oer LıMITET 

ROYALE NEERLANDAIS Zee & Co. Vap~r Acentası 
KUMPANYASI DEtrrSCHE LEVANI'E UNIE iRiNCi KORDON REES 

8 HAMBURG BiNASI TEL. 2443 

'

. ACCHUS vapuru elyevm x Vapuru 26 nisanda bldenilmek- Lllerman Lines Ltd. 
ıınanımızda c.lup Rotterdam li tedir. Rotterdam, Hambur ve Bremen LESBIAN vapuru 19 martta 
amburg ve Amsterdam liman· için yük kabul eder. Londra, Hull ve Anversten ge-

lıırı için yilk alaı:akbr. • • ~ • • lip yilk çıkaracak ve ayni za-
HERCULES yapuru 21 martta AMERlKAN EXPORT UNES manda Londra ve Hull için 

.. lurgas, Varna ve Köstence The export ıteamıhip corporation yük alacaktır. 
EXECUTIVE vapuru 9 nisanda bek- GRODNO vapuru 8 nisanda 

•.tıanları için yük alacaktır. lenilmektedir. Nevyork için yük kabul Londra, Hull ve Anversten 
AR10N Vapuru 13 / 4 Amster- eder. gelip yük çıkaracak ve ayni 

dat ı ve Hamburga.. EXCHANCE vapuru 15 nisanda bekle- zamanda Londra, Hull için yük 
l'RtFoN vapuru 18/ 4 Burgas Var- nilmektedir. Nevyork için yük kabul alacaktır. 

ııa ve Köstenceye eder. OPORTO vapuru limanı-

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇ8U 

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

1-26 (2101] 

S/ENSKA ORIENT LINIEN PiRE AKTARMASI Amerika ecri mızda olup Liverpool ve Svan-

k Seferler seadan yükünü tahliye ediyor. • • 
umpanyası EXCALIBUR vapuru 9 nı···nda Pı'- d L" ~~~ A.AS - Ayni zaman a ıverpool ve -.::::::» 

NE motörü 29 martta reden Boston ve Nevyorka hareket Gla.gov için yük alacaktır. ....m:;;;;;;ll 
b ıklenmekte olup yükünü edecektir. FLAMINIAN vapuru 5 ni- Mübadil ve gayri mübadil 
tı hliyeden sonra Rotterdam, Seyahat müddeti sanda Liverpool ve Svansea- bonoları bilumum banka ve 
fiaınburg ve Skandinavya Ji- Pire - Boston 16 gündür dan gelip yük çıkaracak ve şirket hisse senetleri Ergani 
llıanlarına yükliyecektir. Pire - Nevyork 18 gündür ayni zamanda Liverpool ve Sivas ve yüzde beş ve iki 
('lJND GlaSR"OV için yük alacaktır. fai:r.li ve eski istikrazı dahili 

Ve 'SkandURG vapuru 20/ 4 Hamburg Service Maritim Rouınain - Bucarest The General Steam 
ınavyaya DUROSTOR vapuru 2 mayısta bek- Navigation Co. Ltd tahvilleri ve buna mümasil 

SERViCE MARITIME lenilmektedir. Köstence, Sulina, Galats ADJUTANT vapuru nisan her nevi esham satın alır. 
ROUMAIN lıu:npanyası ve bütün Tuna limanları içinyük kabul nihayetinde gelip Londra İçin Adres : lzmir Kemeraltı 
SUÇEA VA vapuru 23 eder. yük alacaktır. Hacı Hasan oteli No. 60 

lll11rt d • b ki k ı NOT : Vürut tarihleri, va- C A V ı T 
a ogru e enme te o up Societe Royale Hongroisc Maritime 1 ı p· M purların isimleri ve nav un ile- Telefon 3903 

ıre, alta ve Marsilya liman- SZEGED vapuru 19 nisanda belde- retlerin in deg" işikliklerinden me-
la 1 nilm d' Bel d (77} S. 7 h.3 rına yo cu ve yük kabul ekte ır. gra , Novisad, Buda- suliyet kabul edilmez. 7J=z::T//A11ıı:ı&1ıızlriı:ı:ı:zzi:zii:iii:•~ 
edecektir. pefle, Bratislava Liıu: ve Viyana liman- """==,.,.,=======~="""'!!!!'!!!!"""'"""'='=!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!==~~ 
A!.BA ı"ULtA V 2114 Mal lan için yük kabul eder. 

apuru t.a • ı ~ ı • 
~. Marsilyaya JOHNSTON Warren lincs LTD 

PELES vapuru 9 nisana t.IVERPOOL 
doğru bekleniyor. Pire, Malta DROMORE vapuru 11 nisanda bek-
Ve Marsilya limanlarına hareket lenilmektedir.Liverpool ve Anversten 
ıedıecektir. mal getirecek ve Burgas, V ama, Kösten-

-

Y olcu ve yük kabul eder. ~s:.,~ ~:~ tbrail limanlan için 

Daha Fazla tafıilit için ikinci 
kordonda Tahmil Ye Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
S~ERCO vapur acentalığına 
llıuracaat edilmesi rica olunur. 
Nııvlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142-4221-2663 

DOKTOR 

Den Norske Middelhavalinjc -OSLO 
BOSPHORUS vapuru 19 nisanda 

beldenilmekteclir.. Ayni gÜn Hayfa, 
Dieyep ve umum Norveç limanları için 
yük kabul eder. 

SARDlNlA vapuru 22 mayuta bek
lenilmektedi. Pire, lııkendriye, Diyep, 
ve umum Norveç limanları için yük ka
bul eder. 

na=ıı::z:ı::ıı:z:ı~ız:ıız:ıo:::ngzr....:.r~ 

DOKTOR -~ 
' 

Sami Kula~çı · ~AN O A N 11 

K. SARACOGLU 
Doğum ve kadın hastalıkları 

Mütahassısı 

I Muayenehane: ikinci Bey
er sokağı 65. Tel 3956 

Evi: Köprü 'fapur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

- Telefon No. 2545 

ı. 

1

' Kulak, Boğaz, Burun hasta-
lıkları birinci sıoıf 1 

i: miitahassısı ı. ,, 
, • Muayenehane : Birinci Beyler · 
,, No. 36 Telefon 2310 ~ 

..... 

Evi: Göztepe tramvay cad· ~ 
desi 992 Telefon 3668 ~ 

''" 1-26 (481) ~ 
~.QZJ(L4Z%,&Z/~,..;· 

HERKULES 
GÜBRE HÜLASASI 

Tütün 
Çiftlik 

Bağ 
Bahçe 

Bostan 
Limonluk 

Ağaç 
Çiçek 

Sahiplerile meraklılarını!} 
hayretle istifade 

edecekleri bir gübredir. 
I " Herkules " gübre hüla,ası Avrupa ve Amerikanın milyon
arca çiftçileri tarafından seoelerdenberi ku:lanılmaktadır. 

Toptan satış yeri : ikinci Belediye caddesinde 
Kartal makarna fabrikasıoın satış de posunda 

1-10 (597) H 3 

r·'l!lırnH-ülliCllZ. Sır.mmE Y-IllSll!!IN~Ka:mA YıN ' 1 

Mobilye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa gelip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci sınıf i ilik si ari kabul eder 

Beş Çiçek, Krep Jorjet 
VE 

Nergis Nuvar 
Leylak hlam· 
Revdor Ferit 

işte size 

S. Ferid 
eczacıbaşıoın 

5 şaheseri daha 

Tecrübe ediniz, takdir 
edeceksiniz. 

Alırken 

S. Ferid 
isim ve etiketine 

dikkat. 

M. Depo S. Ferid Şifa eczanesi 

IZMIRDE 
(Nasırdan) şikayet ayıpbr 

Eczacı Kemal Aktaşın 
( Nasırol Kemal ) diye bir 
Nasır ilacı vardır 
( Hilal Eczanesi ) vardır 

30 kuruştur 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Almal t ı hiç tereddüt etmeyiniz.Yalnız makasına . . . 

~Y~i~;·~··hi; ... ·k·~·ş~··GRIP'ir:J~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

Bütün ağrı, sızı ve ıstırapların panzehiridir. GRıPIN varken 
diş, baş, ve romatizma ağrıları çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçirir : Harı1reti düşürür, hastalıkların önüne geÇer. 

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 

Sağlan kefaletle her,ey taksitle verilir. 

Balcılarda NECİP SADIK No. 156 I 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 

Karşısında 

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

Devlet Demiryollarında n: 
Aydın hattı boyunda çamlık istasyonunda ve yakında insası 

iki sene müddetle ihale edilecek olan tunel cıvarındaki idaremize 
ait otel binası Demirbaş eşya ve mefruşatile zeytinlik, çamlık 
ve arazisi 12·4-937 Pazartesi günü sa1tt 15 de lzmir - Alsancak 
8 inci işletme Komisyonunda açık artırma suretile bir sene için 
kiraya verilecektir. Muhammen bir senelik kira bedeli 500 lira
dır. lsteklileriu 3750 kuruş muvakkat teminat yatırmaları ve 
aranılan vesikıılar ve işe girmeye manii kanuni bir halleri olma
dığına dair beyanuamelerle muayyen vakitte komisyona müracaat 
etmeleri lazımdır. Şartnameler Çamlık istasyonundan ve komis
yondan parasız alınır. 

30-7 910 (556) 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
D. No. 
141 Alsancak ikinci Kordon 422 eski 162 taj ev 

nakit ile ve kapalı zarfla 
7350/l Göztepe Mısırlı caddesi 539 kapı numaralı 

arsa uakit ile 
638411 ikinci Karantina Yenituran S. 71 taj No. ev 
13514 Burnava Topçukuyu sokağı 23 taj numaralı 

Lira K. 

3500 

240 
1000 

ev halinde kullanılan şaraphane 600 
5020/2 Tepecik 2/2 nomaralı 101, 52 metre arsa 200 
7689 lkinci Karantina Bülbül sokak 52 taj ev 200 
7690 ikinci Karantina Bülbül sokak 54 taj ev 300 

10832 Bayraklı Bülbül solıak 18 No. ev 350 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri hizalarında 

nakit ile yazılı olanlardan gayrisi gayri mübadil bon<>sile öden· 
mek üzere 10 gün müddetle ve ihalesi 29-3-937 tarihinde ya
pılacağı ilan edilmiş ise de komisyonun içtima ~dememesinden 
8-4-937 perşembeye talik edilmiş olduğundan alıcıların yevmi 
mezkürde saat 15 te Milli Emlak Mildürlüğüne müracaatleri. 

1065 [6001 



, 

Küçük Antant her imtihandan muvaffakıyetle çıkmıştır 

Onu e lik aş··rmek imkansız 
Prens Pol ve. Dr. Benes,in nutukları çok kuvvetlidir 

Belgradda Faşizm ve Italya aleyhinde nümayişler yapıldığı doğru mu? 
ziyareti yapmak iıteyordu. Bu kadehimi majeste Piyer U, Majeste 
ziyareti bugün onun yerine ben kraliçe Mari, Prenses Olga ve Alte
yapıyorum. Memleketimize yap- ıinizin sıhhatine, niyabet heyeti iza
tığım tarihi hatıralarla dolu ıe- sının sıhhatine ve doıt ve müttefik 
yabatlerde nazırlarınızla ve hü- büyük Y ugoılavyanın mesut istik
kümetlerinizle birlikte barıtın haline ve refahına kaldırırım. 
muhafazasına ve Avrupa millet- Gala ziyafetinden sonra bir filir
leri arasında tefriki •mesaiye pek monik konser verilmit ve bunu Bel
ziyade hadim olmuf vesikaların ~ad ıo~y~t~ine me!1su~ bi:1'çok tah
ihzarına ittirak ettim. Bunlar- • sıyet~erm _ıttır~ e~en bır kabul 
dan 1920 de vaki olan ilk ziya- rea~ı takip .e~ml§tır. B. Benef valde 
relim ilk dostluk ve ittifak mua- kraliçe Man ıle Prenses Olgaya Çe
hedeıinin doğmasına vesile ol- koılovakyanın en yüksek nİfanı 
muıtu. Bu muahede üç Küçük olan Beyaz arılan niıamnın büyük 
anlaşma devleti camiasının teme kordonunu teuih etmiıtir. 
lini te•kil etmistir. içimizden BELGRAD, 6 «A.A» - Bütün 

km bir zamandanberi vatanının iyi- ., lıca bir pmpiyonu olarak tanınıtılf 
liği ve refahı için aarfettiği gayretler olan Çekoslovak Cumhur reisi Ba1 
bizim daima takdir ve hayranlığımı- Beneıin Yugoslav krallık Naibiıı~ 
zı celp ve bize misal tqkil etmİ§tir. ve devlet adamlarına yaptığı ziyareti 
Belgrad ve bütün Yugoslavya Bay alika ile taki? ediyorlar.«PopuJairelf 
Beneı için yabancı değildir. Ve o gazetesine göre B. Bene§ Y ugosla•'" 
burada kendisini kendi memleketin- ya aiyaaetini Cenevre istikametin• 
de hiaaedecek , bütün Yugoslavya- ıokınağa çah,acaktır. Gazete bd 
nın derin hürmet ve muhabbeti ile gayretlerin mesut bir netice vel'Dle
muhat olacaktır. Milletimiz Cum- ıini temenni ediyor ve bunu müııt" 
bur bafkanı Benesin ıahamda bü- kün görüyor. Zira bütün aksi gaf'" 
yük Slav devlet adamını bugünkü retlere rağmen K. Antantın .J· 
Avrupanın en mümtaz plııiyetle- lamlığı herimtihandan muvaffakıyet 
rinden birini ve modem kültürün ile çıkmı§tır. Ve onu tehlikeye dii .. 


