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Yunan krala Glrlde gidecek 

Atina, 19 (Yeni Asır muhabirinden)- 1 
Yunan kralı Samajeste Corç, mart 
ayı içinde başvekil General Metak
sasla birlikte Giridi ziyarlıt edecektir. 

Ye~ Asu_~atbaasında basılmı~!ır. 
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~~~z:ıızzzz:ı=== Atinada bir resmi tebliğ neşredildi sr= _ ' 

Balkan Antantı ve Küçük · Antant tevhit edilmiyece 
Ankara ve Atina· mesuliyet yüklenemez deniliyor 

.................................... _.,-=-~--~--~~-----:-~~---===::~::::::::~::; 
Balkan Matbuat konferansı yakında Ankarada inikat edecek 

Dr. Aras şerefine Atin;da lngilter~ ve Sovyet 
sef arethanelerinde iki ziyafet verilmiştir 

Romanya Baş ve Dış hakanları geliyor 
Atina 19 (Yeni Asır Muhabirinden ) - Siyasi 1 

l(~hafilin mütalaasına göre Balkan Antantının 
.k~çük Antantla tevhidi mevzuubahs değildir. Bu 
~ ~ antant gaye itibarile birbirini tamamladığı 
ıçın, esasen her meselede beraberce hareket et
tnektcdir. iki Antantın tevhidile Türkiye ve Yu
nanistan bazı mes'uliyetler altına gireceği gibi, 
İstsen Çekoslovakya hükümeti dış politika mese
e erinde bu iki hükümetin müzaheretini temin 

çUk Antant devletıerı elçllerl, Fransız elçisi ve bir 
Efzun kıt'aısı tarafından ıujiurlanmıştar. • 
Atına 19 C Yeni Asır) - lktasadl KUçUk Antant 

konseyi Martın on aıtıaında Allnada toplanacaktır. 
BELGRADDA 

et · nıış bulunmaktadır. 

Belgrad ıe (Yeni Asır Muhablrl~den) - Yugos
ll.vya Ba' ve dı, bakanı, beraberinde Romanya 
hariciye nazırı oldutiu halde gece yarısı Belgrada 
vasıl olmuşlar ve hararetle karşılanm19lardır. 

B. ARASIN TEŞYII 
Atına 19 ( Yeni Asır Muhabirinden ) - TUrkiye 

liarıcıye Veklll Allnadan ayrılırken Balkan ve KU-

Ankara 19 ( Yeni Asır) - Atına g a zeteleri, Ro
manya Başvekili B. Tatareskonun, hariciye nazırı 
B. Antonesko ile blrllkte Martın on beşinde Anka
raya geleceklerlni yazıyorlar. Bu hususta Ankara
da yeni bir haber yoktur. 

Atlna 19 (Yeni Asır) - Yunan Batveklll, harici
- SONU . ' INCÜ SAYFADA -

sa 

Davamız 
Yeni bir saf hada 
llıüzakereye 
konuyor 
l'il~ür~iye umumi efkarının bü· 
d'.. hır hassasiyetle takibeyle-

yıg~ Hatay davası bugünlerde 
enıd 

ta• en mlizakere mevzuu ola· 
Kbr. 

ll'e ~ııtakya ve lskenderun böl
ı.u:'~deki kardeşlerimizi istik
lıı avuıturmak yolunda sarfo-

llan ııı • . k d . bir esaının ne a ar çetın 
llıaf·tı:ıukavemete maruz kaldığı 
'tür~?1dur. Hatta bu yüzden 
llıü ıye, Fran•a arasmdaki 
ieç~a;~-~atın büyük tehlikeler 

Ik~ ıgıni biliyoruz. 
aııı 1 dost devlet arasındaki 
luıı~Şaıııauıazlığı gidermek yo
l'apt ~ harışseven devletlerin 
•eı:ıı 1 ları dostane tavassutlar 
ad 

1
'relerini vermiş, hak ve 

a et f 
len T" ıııe bumuna uygun dti-

lngiliz Başvekilinin bir nu ku 

Baldvin, lngiltere kuvvetlenmez 
ise hiç bir kollektif emniyet 
paktı müessir olamaz, 

Londra, 19 (Ö.R) - Avam lngiltere böyle bir paktın 
kamarasında söylediği nutukta likitleri arasında olursa her 
8. Baldvin son seneler zarfın· hangi bir tehdide karşı 

diyor 

da beynelmilel hayatta göze taahhütlerini yerine getire· 
çarpan rahatsızlığın başlıca se- bilecek derecede kuvvetli 
bebinin lngiltere tarafından olmalıdır. Nihayet lngilterenin 
yüklenilmiş olan taahhüt ve deniz aşırı memleketlerde ve 
mes'uliyetlerle bu memleketin şarkta menfaatleri vardır. Bir 
kudreti arasındaki müvazene· felaket halinıle herşeyden ev-
sizlikten ileri geldiğini söyle· vel kendi emniyetini koruya· 
miştir. Kollektif emniyet saha· bilmelidir. lngiltere kuvvetli 
sında kabul edilen tedbirleri, olmadıkça hiçbir kollı~ktif em· 
herhangi bir tehlike karşısında niyet paktı müessir olamaz. 
tatbik edebilmek için, kafi de· Hükümet başta lngilterenin 
recede kuvvetli olmak lazımdır. kendi milli müdafaasını tehli-
Başvekilin fikrince garbi Av- keye düşürmemek kaygısıyle 
rupa için bir karşılıklı yardım hareket etmektedir. Bu mü-
paktı sulhu dünyanın bu kıs· zakere ııeticesinde kendi mil-
mında temin edebilir. Fakat hansız lıa,iciye nazın B. De/bos - Sonu 3 üncü sahi/ede -

'''* 
J.l.tz.s;;akyada eüzel bir kö e: BRUNO 

7.J 

J Suriye başvekil 

Pariste 
ziyaretle 

Sancak delegesi 

Pans se/11imiz Suat Davas 

ve hariciye vekili 

sefirimizi 
görüştüler 
Parise çağırıldı 
Paris, 19 (A.A) - Suriye 

başvekili Bay Cemil Mardam 
ile Suriye hariciye nazırı Bay 
Sadullah Cabiri Türkiye büyük 
elçisi B. Suad Davası ziyaret 
etmişler ve kendisiyle dostane 
bir görüşme yapmışlardır. 

Antakya, 19 (A.A) - Havas 
muhabiri bildiriyor : 

Mandalar komisyonu sekre· 
teri olup halen Sancak müşa· 
bitleri nezdinde bulunan B. 
Anker Halebe hareket etmiş
tir. B. Anker oradan Cenev
reye gidecek ve Sancağın hu
kuki statusunu hazırlamak 
üzere konsey tarafından vücu· 
da getirilen eksperler komis· 
yonunda çalışacaktır. 

- Sonu üçüncü sahi/ede -lıır. Burk tezi muzaffer o>lmuş
k,dar 11 Fafer bizi sevindirdiği 
etti. ransayı da memnun 

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

"1i°ü~?ız itirafa mecburuz ki 
ikti er Cemiyetinin tasvibine 
d raıı 1· avas ey ıyen anlaşma Hatay 
hallet 

111
,
1 

• prensip bakımından 
'( tı:ıııtır. 

t ·ı ani H t T~ ki · · · ••dat h a ay ur erının ıs· 
l'eıı;11 b aklarını tanıdı, Türki
•alıib· 11 ırıevzu üzerinde söz 
'Yled~ bulunduğunu tasvip 

'· 
· l\ntak 
•sin t ~a ve lskenderun 
İdar esıs edilecek mümtaz 

e şek!' · tatbik ını, ~ani bu bölgede 
"ilcud olu~~cak ana yasanın 
1181 a getırılmesini mütahas· 
.... ardan "t kk' "''•Yo mu eşe ıl bir ko· 

1 t na havale etti. 
toıı!a e bu komisyon bugünlerde • 
'dil nacak, kendisine tevdi 

en v 'f . . tek. azı eyı yerın.e getire-
ve a 

~kt nayasayı hazırlıya-
ır. 

~:-.~ 2 nci say/ada -
1 C>cakoğıu. 

Tapu muamelesi tamamlandı 

Bugün Kolleje merasim
le bayrağımız çekilecek' 

Bul!Ün Türfı: bayıağına kavuşacak olan f(olle; binası - SONU SAYFA 4 le 

Başvekil 
yarın geliyor 

İstanbul 19 (Telefonla) -
Başvekil ismet lnönü, refaka
tinde Iktısat Vekili B.Celal Ba
yar da olduğu halde yarın lzmi· 
re hareket etmeleri çok kuv
vetlidir. 

Başvekil, lzmirde tetkikle
rini bitirdikten sonra doğruca 
Ankaraya geçecektir. 
Başvekil ve B. Celal Bayara 

deniz mü,teşarı B. Sadullah 
ile iş Bankası Umum mü· 
dürü B. Muammer iş ve 
Ziraat bankası umum müdürü 
B. Kemal Zaim'in de refakat 
edecekleri duyulmuştur. 
lktısat Vekili B. Celdl Bayarla 

Ziraat bankası umum müdürü, 
zirai kooperatifler hakkında 
mahallinde tetkiklerde bulu· 
nacaklardır. 

j Sofyada tevkifat yapıldı 

Belgradda Alman propa
ganda teşkilatı keşfedildi 

So/yadan bit eörünüş - SONU 0Ç0NCÜ SAYFADA -



~anne z 
w• sa 

Davamız .... 
Yeni bir safhada 
müzakereye 
konuyor 

- Bq tarafı · b/llnd say/ada - • 
Hatar Ttırlderine ait ibtili· 

fıa hallinde hikim olan düıün
ceaia. fazluiyle bu müzakere
lerde ,m&euir olması icabet· 
•eldedir. 

Çünkü ana yasanın ihtiva 
ertiyeceği maddeler Hatay 
Türklerini tam ve kamil bir 
istiklale kavuşturabileceği gibi, 
istiklal mefhumunu hiçe de in
direbilir. 

Birinci ıekil elde edildiği 
takdirde ulular sosyetesinin 
kararından sevinç duyanlar, 
sevinçlerinin yersiz olmadığını 
anlamakta geç kalmazlar. Li· 
kin bu müzakerelerde müşkülit 
doğar, anayasada istiklal mef
humunun icaplarına yer vermek 
istenilmez ise bu takdirde de 
uluslar sosyetesi karan bir hiç 
o!maktan kurtulamaz. 

Biz Uluslar sosyetesine ina
nan bir milJet olduğumuz için 
hiçbir endişeye kapılmadık. 
Prensip bakımından elde edilen 
neticenin mOteakip mllzakere
lerde müe11ir olacağına itimat 
ettik. Ve ba inanla murahhas· 
lanmızı Ceneneye g&nderiyo
ruz.Temenni ediyoruz ki en kn
çük bir müıknle rastlanmadan 
Hataylılar anayasalannda yer 
alacak aarahatlerle istikWleriııi 
filen elde etsinler. 

Bununla beraber uzağı g3r
mekten Aciz bulunan bazı ma-
hafilin daha ıimdidea menfi 
propagandalara girittiklerini 
gizleyemeyiz. Suriye her ne• 
dense Milletler cemiyeti kara-
11na karfl memnuniyetsizlik his
leri beslediğini ortaya atmıştır. 
Halbuki bu karardan, T&rkiye 
ve Fransadan faıla aevinmesi 
lizımgclen bir millet varsa 
o da Suriyeliler olması )Azım· 
gelirdi. Zira Türkiye Suri
yenin istiklal hareketini ilkönce 
sevinçle karşılayan bir devlet
tir. Türkiye Suriyenin en yakın 
koruıuıudur. Oç yüz bin Tfirkü 
esareti alhnda bulundurmak 
Suriyeye hiçbir menfaat temin 
eylemez. Bil4kis en yakın kom
şusile arasında daima infilak 
etmef{e müsait bir ihtilif nok-
tasını ebediyen yaşatmak sa· 
retiyle bir tehlike ve ken
disini emniyetaizlik içinde bıra
kan bir vaı.iyet yarabr. Henüz 
teessüs devreaiadeki bir devlet 
için komıuları ile tam bir em
niyet havası içinde bulanmak 
en büyük bir ihtiyaçtır. HattA 
kat'i bir zarurettir. 
. Hatay Türkleri blltün mana
siyle iıtikllllerine kavuıduldan 
gün Tiırkiyenin ne Sariye ve 
ne de Fransa ile arasında 
münakaıa mevzuu olacak en 
l<üçilk ihtilaflı bir noktası 
kalmayacakbr. Buna iliveten 
uluslar sosyetesinin tasvibine 
iktiran eden anlaşmaya tevfi
kan da Türkiye - Franıa müş
tereken Suriyenin tamamiyetini 

o &!E! --

Başvekil 
• 

Yarın bekleniyor 
Başvekilimiz ismet lnönü ile 

lktuat Vekili Celil Bayann 
pazar gün6 saat ond8rtte ıeh· 
rimize gelmelerine intizar edi
liyor. Baıvekil lzmire gelme
diği takdirde lktısat Vekili 
liman işini tetkik için mutlaka 
gelecektir. lkbsat Vekiline 
Deniz Müstqan B. Sadullah 
refakat edecektir. 
ÔğTendiğimize göre, aah 

gilnil lktısat Vekilin.in riyase· 
tinde liman işleri umum mü· 
dlirlüğünde m6him bir loplanb 
yarılacak ve lzmir limanının 
yeni tesisah hakkında görüş· 
me:er yapılac"ktır. 

Tütün ofisi 
Tntnn ibracatçalan Ye Ame

rikan tütün kumpanyalan direk
t3rleri dün Ttırkofiste bir top
lanb yapmıılardar. Toplanbda, 
lzmirde tqkil edilecek .,T&tün 
ofisi. için g6riiımeler of mut ve 
kararlar ittihaz edilmiıtir. . ·-·····-Muhacirler geliyor 

Kara tarikiyle Bulgariıtan
dan Edirneye, oradan da ls
tanbula gelen 103 muhacirin 
lzmirde iıkınlan kararlaımıştır. 
Dikili kazannm Kabakum mev
kiinde iskAn edileceklerdir. 
Kendileri lstanbuldan aynlmış
lardır. Aynca 21 hane Bulgar 
muhaciri de yakında Menemen 
ve Kemalpaşa kazalarında yer• 
leıtirilecektir. 

Cellatta faaliyet 
Nafla vekileti müsteşarı B. 

Arif, CeJlit gölü kurutma ame
liyesini tetkik ettikten aonra 
dWı sabah Selçuk' a geçmiı; 
oradaki teftitleriııi de ikmal 
ederek gece ıehrimize dön
mllftiir. B. Arif, daha 6ç gfin 
tehrimizde kalarak diğer nafıa 
işlerile meıgal olacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
tekefftll edeceklerdir. Suriye, 
bir hakkın tanınması mukabi
linde en yakın kompsunu müt
tefik bir daramda bulacakbr. 
Suriyenin bu hakikatleri kav· 
nyarak yeni engeller çıkarmak· 
tan, menfi propagandalara ka
pılmaktan uzak kalması menfa
ati iktizasuıdandır. 
Franunın da birinci safhada 

Ttırkiyeyi inciten vaziyetleri 
aon mftzakerede göatereceği 
geniş bir hnsnliniyetle tama· 
men izaleye çalı14cağtm um
mak isteriz. 

~ENi ASIR - - D!!LLW! 
2o~ubaı 193 -- ..... 

Altın 
Madeni bulun 
Muhbir, madenin ye 

söy:lemedi 

Viliyet meclisinde 
Viliyet izahnamesinin müzakeresi 
münakaşalı ve tenkit edenler oldu 

B. Faik isminde bir zat 
viliyete istida ile başvur 
lımir civannda zengin bit 
tan madeni mevcut oldu· 
bildirmiştir. Madenin tabi 
logilterede yapılmış; tahlil 
porları alınarak iktısat " 
Jetine gönderilmiştir. B. 
madenin işletilmesinde yarı 
rıya hisse istemektedir. 
muvafakat edildiği tak 
madenin yeri bildirilece • 

Vilayet Umumi meclisi dün 
ikinci Reia B. Sun Şenol (F o· 
ça ) nm baıkanbğında top· 
lanmıştır. 

Eski zabıt okunduktan sonra 
vekiletin 937 büt«;esinin 935 
senesi bütçesi nazarı itibara 
alınarak hazırlanması hakkan
daki tamimi okunmQftur. 

Bundan sonra meclisin top· 
lanhsı mfinasebetiyle bftylikle
rimize çekilen telgraflara gelen 
cevaplar okunmuş, teşekkür 

. ve minnetler aadalariyle kar· 
şı!anmışbr. 

Söz alan ikinci reis Sırn 
Şenol (Foça), nıznamede vila
yet izahnamesi ve encüOJen 
mütalaası hakkında tetkikat 

.yapan komisyonun raporu 
bulunduğunu, fakat bunun 
viliyeti allkadar ettiği için 

. mDı:akereainin Valinin buzu-

riyJe yapılacak içtimada ol
ması Jazımgeldiğini söylemiş 
ve celte on dakika tatil edU
miştir. 

IKINCI CELSE 
Öğleden sonra yapılan ikinci 

toplanb Vali Fazh Gülecin 
başkanhğında olmuş, izahname 
üzerinde tetkikat yapan ko
miıyonun raporu okunmuştur. 

Rapor üzerinde azalar söz 
almışlar ve raporun bazı kısım
lan tenkit, bazı kısımlan da 
takdir olunmuttur. 

Söz alanlar, bilhassa bütçe
nin tadili dolayısile meclisin 
fevkalade toplantıya çağınlma
ması hususunu tenkit etmişler 
ve bütçenin tadili dolayııile 
heyeti umumiyeoio toplaııbya 
davet edilmesi IAzımciı, demiş-
lerdir. 

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

Pamuk Dinarlı 
• 

Zeriyatına Başlandı 
Pamuk zeriyatma bütün mıo

. takada baılanmJşbr. Ba yıl 
· ekim ıahaa geniılemqtir. Ya
zın zeriyata tahsis edilen bazı 
tarlalara ve bağlara da Pamuk 
ekilecektir. Havalar, pamuk 
için gayet mOsait gidiyor. 

Türkiye pamuk sahasının 
haritasını tanzim için pamuk 
mıntakalannda seyahate çıkan 
Garbt Anadolu Hqerat Ens
titüsft direkt<Srft Nihat Eğriboz, 
beraberinde asistanı olduğu 

halde Merain'e geçmiıtir. Tet
kikler daha bir ay kadar 
devam edecektir. 

Yollar ihale edildi 
lzmir·Manisa yoluinfaab 12768 
liraya, Gtilbahçe • Karaburun 
yolu 19677 liraya, Menemen
Muradiye yola 23709 liraya 
milteabbitlerine ihale edilmiştir. 
inşaat en kısa bir zamanda 
tamamlanacaktır. 

Bir gazeteci geliyor 
Milinoda çıkan St..mpa ga

zetesinin bat muharriri Anka
rada bulunmaktadır. Perşembe 
günü şehrimize gelmesi muh
temeldir. 

8. Saip Kural 
Nafıa fen memurluguna ta

yin edilen Erzurum fen memu· 
ru B. Saip Kural şehrimize 
gelmiştir. 

Mısıra gidecek 
Dinarlı Mehmet, bayramın 

üçüncü Çarşamba günü öğle
den ıonra T ekirdağh Hiiseyin
le karşılaşmağı kabul etmiştir. 
Dün Dinarlı Mehmet lskende
riyeden bayram günleri için 
bir teklif telgrafı almıştır. Bay· 
ramda Iakenderiyede güreıler 
yapmağı kabul ettiği ve derhal 
hareket ettiği takdirde kendi
sine 1000 dolar için teminat 
verilmektedir. Dinarlı bu tek-

' lifi bayramdan sonra için ka .. 
bul etmiştir. Kap!avn'kenden 
Dinarlıya güreşler yapması için 
bir teklif mektubu gelmi~tir. 

t ••••••••• 

lzmir Halkevi 
Halkevlerinin alhncı açılma 

yaldönümll ve yeni açılacakla
rın açahı ve k uruluılaranı kut
lamak için evimizde yapılacak 
t3ren 21 ıubat 937 pazar g6· 
oU saat 15 de baıhyacakbr. 
Halkevi üyeleriyle biıtlin yurd· 
daılar bu tör.ene davetlidirler. --·····-· Sivil Hava istasyonu 
Cumaovaıı civannda yapı· 

lacak olan sivil bava istasyona· 
nun yeri aynlmııbr. 71600() 
m~tre murabbaı geniıliğindedir. 
lstimlik muamelesi tamamlan-
dıktan sonra hazırlıklara baı
lanacaktır. Hava seferleri Ma
yıs ayının iptidasında başlaya
caktır. 

SiNEMASI 

Azadan 8. Ahmet Şükrü, 8. 
Murat Çınar ve Menemen azası 
B. Kemal tarafından da söz 
alınmış ve izahname üzerinde 
söylemiılerdir. 

8ilihare vali Fazlı Güleç, 
bu hususta mecliRe IAzımgelen 

Madenin çok zengin .ol 
iddia edilmektedir. 

••••••••• 
Zeytinyağı 
ihracatı 
lzmir zeytinyağı ihracat 

rından bazıları lngiliı fir 
izahab vermİf ve izabname reye rile zeytinyağı üzerine 
konarak müttefikan tasvip mühim angajmanlar yapmı 
olunmuş ve toplanbya ıon ve- dır. lngiltereye zeytinyağı 
riJmiıtir. racab devam ediyor. İspa 

Meclis, haftaya cuma günü daki vaziyet dolayısile Fr 
da zeytinyağı ihtiyacını bi 

tekrar toplanarak o gün gele'- temin edecektir. Bu iti 
cek evrak müzakere edile- fiyatlarm daha bir miktar 
cektir. selmeıine intizar edmyor. 

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

Altın gUI 
Papa, ltalyan kraliçesine, iz

divacının kırkıncı yıldönümü 
münasebetiyle bu sene içinde 
bir altın gül hediye edecektir. 
Letran anlaşmasından evvel 
Vatikan bu eski adeti ihmal 
etmit bulunuyordu. Pariste iş
lenecek olan altın gtil Papa 
tarafından takdiı edildikten 
sonra takdim olunacaktır. Bu 
adet dokuzuncu Leon zam~
nında başlamıştır. Papa onuncu 
Leon 1515 te alhn gnlo, bilahare 
Şarlken ünvanını alan arşidük 
Şarla göndermişti. Fransız İm· 
paratoriçesi Öjeni ile ispanya 
kraliçesi Viktorya da Papanın 
altın gül hediyesini almışlardı. 
Kurnaz bir mUzlsyen 
Yugoslavyada Kruıevaç ci

vannda bir k6yl6 çalgıcı her 
gece köyden kasabaya kadar 
gaydau He aık havalan çala
rak yurddaılarını neıeleodir
meği Adet ediumif •. Köylli saat· 
lerce milzik çaldığı halde hiç
bir kapı veya pencere ön6nde 
durup ta kimseden para iıte· 
miyormUf. Yugoslav inhisar 
kolculan bedava konserlerden 
şüphelenerek bir glin köylilyü 
yolundan ahkoymuılar ve gay
danın içini muayene etmek 
iatemifler. Bu kontrolda bay· 
ranhklan bir kat ~ha artmıı .. 
Zira gaydanın içinde kaçak 
tütün, eırar sakla bulundu,iuou 
gtrmüıler., Gaydaa timdi 
serenatlarını Kruşevaç hapis
h~. nesioin farelerine dinleti~ 
yormu~ .. 

şelıi' lıalkmı uvanrllfmak i(lrı 
nılacak olan canavar düdü 
kafi doeade lwvvdli olmama•u 
saJ4Jıivettaılar mti.ştekidil. B 
için, mulılelif memlelullerdt müf 
sıJ/ar Canava' düdükltrinin s 
bitkaç misli aıtumağa (alışıv 

lialli iktiza eden mesele şuduı: 
düjun sest hem rok kuvvetli, lı 
bu yuden bir yue kolaylıkla n 
lef;ilecek şekildt: küçük olmalıdır. 

lsveç gazdeletinitı yazdık/ 

göıe Bunen adlnda bir Jsveç m 
disi bu meseleyi lıalle muvaJlalı 
muştur. Elunana bu muva/Jakı 
binaen bDvlik şete/ mükd/ati 
miştit. 

Şimdi Ekman ismini f aşı yan 
dük bugüne kadar yapılmış ola• 
na vat düdfikloin(ien ondöıt defa 
vetli ses çıkardığı halde bi' oto 
yeıleştirilebilir. Yeni dlıazın 

bir ştlıir lıalkını - uykasa tn 
olanlar dalıil olduğu lıalde -
dttabt1eak kuvvette olduğu t 
edümiştir. Sımsıkı kapalı pençeı 

odala.llnda uyuyanlar stldz kilo 
mesafcdtrı bu düdüğl1n sesini le 
/atının dibindl çaJuuyoımuş glbı 
yaıalı uvanmışlatdU,, Bu lsveç 
/inin pe.k ya/un zamanda dün 
ize' laıa/ma yayılması ptk m 
meldir. . .... ..,, ......................•.•.. 
: r-lklr ıurınbları : 
• 

s Unutkanlık 
• 
~ Unutmak olma1a hayat 
: cehennem olurdu. 
: . 
• •• : "Kadın asla unuhnaın 
~ bir masaldır. Yaradılışı 
: batiyle en zaif olan kadi 
~ en çabuk unutmasını ma 
: aörmelidir. ..11 ....•....•........•••........... 
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Ta~a~en .. TürkçeBAGDAD 
sozlu Turkçe •• •• •• 

Arapçave şarkıh BULBULU 
BAYRANDA Münire Mehdiye 

VE 
il 



{!!ICDlf UI" • ~ 
VE:- AIHLEY]l"I 

Okul siteleri 
t'" Üç yıldanberi lzmirde "Kül
b~~" adında bir mecmua çıkar 

1 
:em duydunuz mu ? 

u mecmuanın 59 zuncu sa-
yısında " k l . 1 . d ' b' o u sıte erı ., ıye 
ır Yaz.ı var bilmem okudu-

nuz mu? Bu mecmuayı duyma· 
~ıt, bu yazıyı okumamışsanız 
Bııe biraz anlatayım bundan. . 

* T- k • • 
. ~r köylüsünün ve orta balli-

atının bünyesine uygun bir mek
ep t' . 

ıpı aranırken bu ihtiyacı 
~"~ından duyan, bu tipi bütün 

1 
arız vasıflariyle mahalli ve 

laıruretlere uygun olarak can• 

tı~~ırb~n, kuru bir plan değil, 
. ı ır fantezi içinde geniş 

fcl~gilerle tersim eden bir yazı 
1 .

1 bu... Hiç de yabana atı-
.~rııaddı. Aınma, biç bir alaka 
I .•n ırınadı bu koca yazı. 
~:te t~rtip hatası var diye mi, 
da•-- ~ır fikir diye mi okuma· 

... bilmem. 

d ~e eskiden (fikir) e alaka e: 1 ~oktu galiba. . . Bizden 
Velkı nesil içinde ölmez şöh-

_ ; 

YENi ASIR 

Vekiller Heyeti toplandı 
Hatay ana yasasının müzakeresinde bulunacak 

heyetimize verilecek· talimat görüşüldü 
ismet lnönü Atatürk tarafından kabul edilerek kararları arzetti 

. Yeni Vekaletler ihdasi ve siyasi mUsteşarhklara getlrllecek zevat hakkında da mUzakere 
geçtiği tahmin . olunuyor Cenevreye gidecek heyet Ankaradan hareket etti 

Istanbul, 19 ( Telefonla ) - Çelin Kaya, Gümrük ve lnhi- tay ana yasasını tanzim edecek lsmd lnönü Atatürk tarafın-
Dün de bildirdiğim gibi Vekil- sıırlar Vekili B. Ali Rana ha- olan Milletler Cemiyeti Kon- dan kabul edilmiş ve Vekiller 
ler Heyeti, bugün Dolmabah- zır bulunmuşlardır. seyine, Türkiye namına iştirak Heyetinde ittihaz olunan ka-
çede Başvekil ismet lnönünüo 1 t' t sek'z k d edecek murahhaslarımıza veri· rarları arzetmiştir. 
b 

., ı d 1 ç ıma saa on ı e a ar aşkanlıgı atın a top anmıştır. . b' k .. . lecek talimat ile yeniden tec- Istanbul, 19 (Telefonla) -
T 1 d .11• -d f devam etmış ve ır ço nıuhım ' 7 H op anh a mı ı ~u a aa ve- . kil olunacak vekaletler ve Cenevrede atayın Anayasa• 

kil. 1 K- Ö · 1 O ışler konuıulmuştur. · d k M'Jl ı ı genera azım za p, a· siyasi müsteşarlıklara getirile- sını tanzım e ece ı et er 
biliye vekili B. Şükrü Kaya, lstanbul, 19 ( Telefonla) - cck zevat hakkında müzakere- cemiyeti komisyonuna Türkiye 
lktısat Vekili B. Celal Bayarla Bugün Dolmabahçcdc Başvekil ler geçtiği tahmin olunmak- namına iştirak edecek murah-
bu sabah Ankaradan şehrimi· ismet lnönü'nün başkanlığında tadır. has heyetimiz yarın Ankara-

Sahife• 

Atatürk 
••••• 

FJoryaya kadar bir 
gezi o ti yaptılar 
lstanbul, 19 (Telefonla) -

Atatürk bu akşam Dolma
bahçeden otomobille ayrıla
rak Floryaya kadar bir ge
zinti yapmışlardır. Fforyada 
biraz istirahatten sonra tek
rar Dolmababçeye dönmüş· 

lerdir. 
1 ~iiE\W17A•!i~L7 

Vindsor 
Dükünün tayyaresi 

meçhul bir semteuçtu 
Londra, 19 (A.A) - Hesse 

ve Kent dükleri bugün Mu· 
nihe gidecek veüç hafta kala
caklardır. Dükler Kontes To
eringe misafir olacaklardır. 

~e~ alınış1arın yaptıklarına, yaz~ 
~ larına bir bakın: Bugiln 

.ı lmeden okuyamadığınız o 
~fdiline ıeyler bütün bir nesli 
1 ikalandırmış, heyecanlandır-. 
lDıttır. 

ze gelen Nafıa Vekili B. Ali yapılan içtimada,Cenevrede Ha- Toplantıdan sonra Başvekil dan şehrimize geleceklerdir. 

......... YIKiLLER'"'iSTAN'BUIDA-··:roPLAN.DiLAR ........ 'j ......... İi~lf ;·~ ........ 
· M~Müdaf aa Vekili ile Nafıa Vekili 

Atatürke tazimlerini arzetti. 

Vindsor dükünün ikamet et· 
melde olduğu Eozesfeld ıehri 
tayyare ile Munihe iki saatlik 
bir mesafede olduğundan 

düklerin oraya giderek Vind-
11or dükünü ziyaret etmeleri 
kuvvetle muhtemeldir. 

Söylendiğine göre, Kent dü
kü biraderiyle kral ailesinin 
kendisine vereceği maaş hak
kında görüşecektir . ••• 

• ~e.den bilmem ( fik · r ), kuv-
0ttnı ve çekiciliğini kaybetti. 

8 iitnüen adama saygı azaldı? 
unu; düşünenlerin, yazanların 

::~~uğuna mı, yoksa alakanın 
1

• ıgına mı vermeli.. Orasını 
ız ıöyleyin içinizden •• 

K. ErgUnet 

Mah~~ıat 
Sigorta sistemine 

Raptedilecek 
Va,ington, 19 (A.A)- Reisi 
~ur tarafından kongreye 
•e ·ı 
1• rı en bir beyanname mahsu-
•tıa Lı• • • t • 
1 

• a r ııgorta ııı emıne rap-
edılınesjni, çiftlik sahiplerine 
Jtrdını edilmesini ve fazla 
~•hsulitın stok halinde muha
•zasını derpiş etmektedir. 

Reisicumhurun tesbit ettiği 
~rograına göre çiftlik sahiple-
tın· .. 

:ıa nıalları kuraklığa, çekir-
:d'İre ve doluya karşı sigorta 
b ı ecektir. Normal mahsulat 
rı~ suretle yüzde yetmiş beş 
~?etinde sigorta edilmiş ola-

tır, 

?ir Mu;iii~ .. Grubu 
n stanbul Kız Kolleji mual· 

lble · d 
26 

rın en bir grup Pazar 
ko~ü .. ıehrimize gelerek kız 

CJıne misafir olacaktır. 

r--~~~-... 

- Aman düşüyordunuz ! 
tc- Teşekkür ederim, Hilal 

lan · " esıne bayramlık kolon-
"4 alm .. k aga oşuyordum. 1(; ~ccle etmeyin, eczacı 
ol a Ak~aş arefe pazar 
!basına w tt ·ı-ı rı.. . . ragmen ı a ecza-
"'•nı k dört .. açı bulunduracak, 

ter· ı ~un bayram taşra müş-
1 erı · · . Cakt ıçııı yıne açık ola-

ır. z .. 
'i 11: 111!Üt damlası, Gönül, 
So hının, Altınrüya, Fülya, 

il abra L ,_k B h çiçe"" • ey.a , a ar 
ta gı eserleriyle Kemal Ak-
.. ! .. :iyor .ki : Bilgi, zevk, 

A. taklıt kabul etmez. 
lat tk olsun Hilil eczanesi
~t •:lı. olmayınca meşk ol

erlcr ne kadar doğru 

-·-Gemisi battı, bir 
kişi boğuldu 

lstanbul, 19 (Hususi) - Mini müdafaa vekili ricinde de ge1.intilerine devam etmişlerdir. · ltalyan donanması muavin ge-

Istanbul, 19 (Telefonla) 

General Kazım Özalp Dolmababçede Başvekile htanhul, 19 ( Hususi ) - Nafıa vekili Çetin milerinden biri Yunan suların-
mülaki olmuş ve Atatürk'e tazimlerini arzetmiş· K ı h k A R T . D h 'J' k'I' Ş B k·ı aya ve n isarlar ve ili . . arhan Anka· da batmı•tır. Mu"rettebatından 
tır. a ı ıye ve ı ı ükrü Kaya da aşve ı e Y 

L mülaki olmuştur. Başvekil dün saat 15,30 da radan geldiler. iki vekil Dolmababçeye giderek bir nefer boğulmuş, diğerleri 
lstanbul etrafında bir gezinti yapmışlar, sur ha- Cumhur başkanımıza arzı tazimat ettiler. kurtarılmıştır. 

............. s-;;f Y~d;··"·t~'~kiGt""'Y;p·~i"d~"'""""""'iB;ık;·~ı~·;;~"i~""k~;~r~·ş· .... y~ıdö~ü~;·ü" 
Belgradda Alman propa- . Bu yıldönümünde de 
ganda teşkiliib keşfedildi otuz bir Halk-evi açılıyor 

Ankara, 19 (A.A) - Hal
kevlerinin beşinci kuruluş yıl
dönilmü 21 Şubat Pazar günll 
her halkevinde kutlıiDacaktır. 
Her yaldönümOode geçen bir 
sene içinde Halkevi açmak 
için malzeme ve eleman hazır
hyabilen yurt köşelerinin mü
racaatleri üzerine oralarda ye• 
ni halkevi açmak törenine 
uyularak bu yıl da 31 yeni 
Halkevi açılacaktır. 

nutukla C. H. Partisi genel 
sekreteri B. Şükril Kaya aça
caktır. 

So1ya, .19 ( Yeni Asır mu
h•birinden ) - Bulgar zabıta-
11, uzun araşhrmalardan sonra 
Nevrekop taraflarında Make
donya çetelerinin gizli faali
yetlerini meydana çıkarmıştır. 
Bir çok tevkifat yapılmıştır: 
Kasaba ve köylerde gizlice teş
kilat yapan çeteler dağ•hl· 
mıştır. 

Bulgaristan hükümeti, diğer 
komşu devletler gibi iç sükuna 
büyük ehemmiyet veriyor. 

Paris 19 (Ô.R) - Belgrad
dan bildirildiğine göre Yugos-

lavyada faşist teşkilatiyle bir• 

likte çalışan bjr Alman pro• 

paganda teşekkülü keıfedil· 
miştir. "Politika,, •gazetesinin 

ve Zagrep gazetelerinin ifşaa· 

tına göre Yugoslavyada, Berlio 
" Teknische Union ,, birliğine 

bağlı bir cemiyet kurulmuştu. 

Maksadı Alman sermayelerinin 
Yugoslavyadaki teşebbüslerine 

zahir olmakb ve mukabilinde 
Berlin merkezinden tahsisat 
alıyordu. Bu ifşaat Belgradda 
derin bir heyecan uyandırmıştır. 

•••• 
Maraşın kurtuluş bayramı 

On binlerce· 
tezahüratile 

yurddaşın 
kutlandı 

Maraş, 19 (Hususi) - Maraş dün kurtuluşunun on yedinci 
·yıldönümünü pek parlak bir surette kutluladı. Köylerden ~elen
lerle birlikte on binlerce yurddaş coşkun tezahürat yaptılar. 
Kaleye hücum vakası tekrar edildi. Halk kurtuluş gününde 
olduğu ~ibi kaleye tırmanarak müstevli bayrağını indirmiş ve 
yerine şanh bayrağımızı çekmiştir. Akşam fener alayı yapıldı. 
Vilayet kona~ında bir balo verildi. 

........ '4& 

Sovyetlerin Paris sefaret mü.steşarı Millet
ler cenıiyeti sekreter ınua vini oldu 

Cenevre 19 ( A.A ) - Sovyetlerin Paris sefareti müsteşarı 
B. Vladimir Sokboline Milletler c"miyeti umumi sekreter mua
v~oi tayio edilmiştir. 

Bu yeni evleri Ankara Halk
evinae saat 15 ete vereceği bir 

Suriye başvekil 

Pariste 
ziyaretle 

Sancak delegesi 

Halkevleri 1937 çalışma yı
lına 167 olarak girmektedirler. 
Geçen bir yıl içinde 136 Halk
evinde 13,193 ders, 2829 kon· 
ferans, 1330 temsil, 1044 kon
ser veri!miş, 1227 köy gezilmiş, 
874,656 yurttaş okumaya gel
miştir. 

Bir yıl içinde Halkevlerioe 
gelen yurttatların sayısı dört 
milyonun üstündedir. 

ve hariciye vekili 

sefirimizi 
görüştüler 
Parise çağırıldı 

- Baştmafı 1 i11d Sa}'/ada - Düryo bugün ıehrimizdeo ge-
Oiğer taraftan Suriye fev· çerek: Avrupaya gitmiştir. 

kalade komiserinin Sancaktaki B. Düryo hükümetinio daveti 
delegesi B. Durieux de eks- üzerine Parise gitmektedir. 
perler komitesinin ihzari işle· Istanbul, 19 (Telefonla) -
rine iştirak için hariciye neza· Suriyeden gelen haberlere göre 
reti tarafından çağırılmıştır. Sancaktaki memurlar ve Suriye 

B ajanları köylerde ve bilhassa 
· Durieux pazar günü Pa- MDslüman ahali arasında tah-

riste bulunacaktır. rikata devam etmektedirler. 
lstanbul, 19 (Telefonla) - Bunlar Beytülimama adlı bu de 

Sancakta Fransız delegesi B. kulüp açmışlardır. ····-T. R. Aras Her tarafta 

Coroonailles düklüğü Müd
deiumumisi B. Valtet Monok
ton Viyanaya gelerek lngiliz 
elçiliğinde Vindsor dükü ile 
görüşecektir. 

Londra, 19 (Ô.R) - Vind
sor Dükünün hususi tayyaresi 
meçhul bir istikamete hareket 
etmiştir. Viyanaya gitmekte ol
duğu tahmin ediliyor. Eski kral 
Edvard ile bazı dostları da bu 
şehirde bulunmaktadırlar. Kor
nuay dükalığ1 müddeiumumisi 
bu tayyarededir. Eski krala 
•erilecek t'ahsisat meslesi hak
kında keodisile görüımesi muh
temeldir. 

Loodra 19 (A.A) - Lord-
Jar kamarası bugün naiplik~ 
kanununu kabul etmiıtir. Bu 
kanuna hOkümetin talebi üze· 
rine yeni bir madde ilave edil-

[ miıtir. Bu madde kral yaban· 
cı memleketlerde esir düştn
ğü veyahut hastalandığı vakıt 
da bir naibin tayinini derpİf 
etmektedir. 

lngiliz Başvekili-
bir nutku • 

0111 
- Baş tarafı 1 inci sahi/ ede -

letimizin emniyet ve selameti 
için rey vermiş olacağız. 

Hali hazırda Milletler cemiyeti sekreterliğinde bulunmakta 
olan zevat şunlardır : 

Umumi sekreter B. Avenol (Fransa) Umumi sekreter vekil-
leri B. Pilotti ( ltalya ) ve B. Lester ( lrlaoda ) Uumumi sekre· 
ter muavinleri B. Valters ( lngiltere ) B. Sokboline ( Sovyet 
Rusya) 

Bugün geliyor 
lstanbul, 19 (Telefonla) -

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Aras, yarm (bugün) ekspresle 
şehrimize gelecek ve karşıla
nacaktır. 

Milli müdafaanın 
takviyesi isteniyor 

. Paris, 19(Ô.R) - Eski baş
vekil Flandin gelecek hafta 
hükümetio umumi siyaseti bak· 
kında mecliste istizah yapaca· 
ğını bildirmiştir. Bugüo verdi· 
ji bir konferansta Flandin 
harici siyaset ve milli mOdafaa 
bakımından Blum hükümetine 
itimad. caiz olduğunu söylemiş 
ve dahili siyasete gelince; eski 
hükümetlerin tasarruf yolunda 
sarfettikleri gayrerin Blum 
kabinesi tarafından bozulma• 
sına teesailf etmiştir. Flandio 
ekonomi vaziyetinde bir kal· 
kınma olduğunu kabul ettik
ten sonra Blum'uo halk cep
hesi ekonomik plinmda tatbi
kinde bir tevakkuf devresi 
geçirmek niyetinde olduiu 
hakkındaki beyanatına ipret 
etmiş ve demiştir ki: 

- Başvekil bu nutuk Gze
rinde halk cephesi birl iğini 
temin ederae Blum tecrübesi 
devam edebilir.Yoksa bu tecrü
be memleketi ekonomik ba
kımdan felakete sürükleye
cektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
Bayramınız kutlu olsun.. Hiçbir bayram bu kadar ' 

kuvvetli bir program yapılmadı 

KIZIL KORSAN 
KAPTAN· BLOD 

Denizleri kana boyayan korsan harpleri 
Gemileri göklere uçuran toplar 

Hu•• CUM TABURUAmerika-Alman-Fransız 
ordularmıo çarpışması 

Hepsi bugUn LALE slnamaaınd 

ı,çı namzet kazandı 
Londra, 19 (Ô.R) - Man

çester intihap dairelerinden 
birinde yapılan bir intihapta 
hiıkümetçi muhafazakar nam-
zedin kazandığı 13091 reye 
karşı 17149 reyle muhalif itçi 
namsedi ıeçilmiıtir. 

Tokyo, 19 (A.A) - Meclisin 

bugünkü toplantısında iki mu· 

hafazıtkar grup olan Milli bir

lik ve Tohokai teşekküllerinin 
reisleri Hayasi kabinesinin 

müstakbel siyasetine itimatla

rını bildirmişler ve milli müda

faanın takviyesi- lüzumuaa ifa· 
ret etmişlerdir. 

Avusturya 
Maliye nazırı Romada 

Roma, 19 ( Ö.R) - Avus· 
turya maliye nazarı '8. Nbrma· 
yer buraya ıelmittir. 
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Vilayetin tazimat tellerine 

tatürk ve yurd büyük
eriı ceYaplar lijtf ettiler 

Viliyet meclisi tarafından 
çekilen tıazimat telgraflarına 
geleo cevaplar şunlardır: 

C - Vilayet genel mec· 
lisi toplanbsı münasebetiyle 
bana gösterilen temiz duy· 
plara tetekkür ederim. 

Cumhur Reisi 

K. Atatürk 
C - Vilayet umum mec· 

liainiD toplanbaı münasebe
tiyle gösterilen duygulara 
teıekkür eder, ıaygılanmı 
ıuaarım. 

B. M. M. Reiıi 
A. Renda 

C - Vilayet umumi mec· 
lisinin duygularına teıekkür 
eder, başanlar dilerim. 

Başvekil 

1. lnönU 

rimli çalışmalar dileğiyle 
saygılar sunarım. 

Dahiliye Vekili ve C.H.P. 
genel sekreteri 

ş. Kaya 
C - Sevgili lzmirin ge· 

nel vilayet meclisinin, hak
kımda izhar ettiği büyük ilti· 
fata yürekten teşekkür ede
rim. Meclis azasma derin 
saygılarımı bildirmeı:i2i rica 
ile zatı alilerine meveddet 
ve sovgilerimi sunarım. 

Hariciye Vekili 
T. R. Aras 

C - Vilayetiniz umumi 
meclisinin toplantısı dolayı· 

siyle gönderilen tel yazmııı 
aldım. iyi duygularınıza te
şekkür eder ve sayın üyele· 
rioize muvaffakıyetler dile
rim. 

C - Teıekkür eder, umu· Sıhhat Vekili 
mi meclisten yurd için ve· Dr • R. Saydam 

·--------l!ıli·~-m:rırl'-'!m:'.Zll%Z~29 - . .. Turgutluda orta mektep 

Binanın yapılacağı 
yer teberru edildi 

Halk binayı yapmağa hazırdır 
Müteşebbisler tereddüde düşmemelidir 

Turgutlu, lS (Yeni Asır) - çocuğu orta mektep istiyor. 
Kazamızda bir orta mektebin Evlatlarımızın ekserisi ilk tah-
tesisi için halkımızdan üç zat sil ile iktifa ederek bayata 
tarafmdan istasyon civannda abhyorlar. itiraf etmeliyiz ki 
muteaa bir yerde altı bin metre bu büyük bir isyandsr. Halkı· 
murabbaını mütecaviz bir yer mız her sahada olduğu gibi 
teberl"'u edilmiıti. Fedakar hal· maarif hususunda da terakkiye 
kımızın teberrulan ile bu bina meclüp ve meftundur. Her 
vücuda getirilecekti. şeyin bilgi ile vücut bulaca· 

Binayı vUcuda getirmeği ğma kani olan Turgutlular 
deruhte eden müteşebbisler, bir orta mektebine nail olama-
bir " Orta mektebi teıis " dıklarmdan ıstırap duyuyorlar. 
cemiyeti lturmuşlardl. Vilayet Halbuki memleket müdafaası 
makamı bu gibi cemiyetlerin için seve seve yüz binlerce lira 
faaliyeti daimi bir şekilde de- veren, su tesisab için (yüz on 
vam edecek işlere münhasır d6rt bin) lira hediye eden, Is· 
bulunduğunu bildirmit ve cem'i metpaşa mektebi için (otuz bin) 
ianat nizamnamesine tevfikan lira teberru eden Tu ... gutlu Orta 
para toplanılması için de ayrıca mektep binaınm yapmakta 
resmi bir müracaat yapılması müşkülata uğrsyacak değildi. 
tavsiye edilmişti. Viliyetin bu Daha pek yakın günlerde 
cevabı müteşebbisleri tereddü· Çmarlı m~vkiinde müceddet 
de düşürdü. yapılacak ilkmektep için ye· 

Halbuki bunda korkulacak 
ne vardı? Cem'i iauat nizam· ni yapbrdığı kıraathanesini 

teberru eden hamiyetli yurd
namesi insanı yemez.. Yalnız 
yeyenleri ısmr. Müteşebbislerin daş gibi hareket etmekten 
güıide ve kanuna uyarak ha· manevi bir ı.evk duyan Turgut-
reket eden eşhastan mürek· lular pek çoktur. Böyle temiz 
kep otduklanna g6re tereddü- ruhlu halkm bin bir zahmet 
de düımeleri, kurulmak iste- çeken evlatlarsna bir orta mek-
nen bu irfan ocağımn yapıl- tebin yapılmasını imhal veya 
masını da teabhüre uğratmışbr. ihmal etmek yazıkhr. Herkes, 

Kasabamız, Eg\! mıntakası· bu işde rehberlik eden valimiz 
nın en feyizdar topraklarını Lütfü Kırdarın yardım elini 
ihtiva ediyor. Mütemadiyen in- bekliyor. 
kişaf eden TursıutJunuo altı yüz Rlza Kaya 
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(Neıg-izli Oda)nın dünkü 19 uncu 
numaıasında, ıomanın ma11asını bıLe 
değıştüen bazı yanlışlar ve tasluh 
hata/an o/mı~fur. Musalıluh atka· 
daşla1tmızdan buinın tahatsızlığın

rlan ıleli ~eltn bu vanlışlafl tashih 
edaken mrısalıllüı aılıadaş 11amına 

mazur f!Öıülmemızi di lmm. A. B. 
Kabahat bende ... Fakat da· 

yanamadım ki... Seni çok öz
lemiştim. Seni görmezsem, 
adeta kayhedeceğimden kork· 
tum ... Korku bu... Sonra vaz· 
geçtim. Ne bahasına olursa 
olsun gelecektim buraya ... 

Geldim işte.. Sana zulmet· 
mek istiyordum. Sanişkaya dans 
teldifiade bulunan benim. Vü
cudunu öyle derin bir tes-

limiyetle bırakmııh ki, onun 
cazibesine kapılmıştım. Tam 
maddi bir adam gibi hare· 
ket ediyordum . Bekir bir 
erkek gihi ondan istifade 
edecektim. 

Sonra senin bakışlarına 
rastJadım.. Yandım o daki
kada ... Keşki görmez olsay· 
dım.. Bütün, maddelik bir 
hayat gözlerimin önünden si· 
Jin li. Nefret eltim ondan .. 
Onun en sıcak temasları 

vücudumda bir yılan soğuk· 

luğu tesiri brakıyordu. Bü
tün behirui bir hayali bir 
bakışınla boğdun. 

Genç kız başını kaldırmışh. 
- Ya hP.n.. Eziliyordum bir 
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Sırt hamallığı kalkınca 
Tahmil ve tahliye işlerinde acele 
halle mUhtaç zorlukfar başgösterdi 

., G .:-e •• c: ..••••• :-, unun ........ . 
••••••••• 

::::::::: karikatürü,,.. 

Bu işe çare bulmak için bir toplantı yapılacak •. 
Dahiliye Vekiletj, bundan Bunun için, şehrimiz l'icaret ı müştereken faaliyete geçmiş· 

bir müddet evvel, bütün vila- Oda11, ticaret işlerine sekte lerdir. 
yetlere yapbğı bir tamimle, vermeden nakliye işlerinin sa· Ticaret Oda:Sı, ticaret işle-
sıbbate mugayir olduğu için, lim bir yola sokulmasın!\ matuf rinde etyalarm el vasıtalariyle 
hammallann ssrtlarmda yük ta· tetkiklerde bulunmağa ve ali- yapılmasını ve emteanın şat-
şımalarmı menetmişti. kadarlarla temasa gelmeğe )ara yüklenirken de iki hamal 

Bu emir üzerine belediye, başlamışhr. Belediyece ihracat tarafından yükün ağırlığı tak· 
çarşıda, pazarda herne suretle işlerimizde hamalJann sırtların- sim edilmek suretiyle tahmil 
olursa olsun bamallarm sut· da yük taşımalarmın kat'iyyen işinin yerine getirilmesini iste· 
larında yük taşımalarma mani menedilmiş olması, diğer taraf· mektedir. 
olmaktadır. tan nakliye işlerimizin bu yüz· Bu hususun tetkiki ve kat'i 

Ticaret ve ihraç merkezi olan den sekteye uğramaması lüzu- bir neticenin ahnması için Dr. 
lzmirde nakliyat işi mühim bir mu meselenin ehemmiyet de· Behçet Uz, Oda umumi katibi 
roJ oynadığı için bu mümanaat recesini artbrmış bulunduğun· Mehmet Ali Eten ve .alakadar• 
tüccarları nakliye işlerinde dan Belediye ile Ticaret Odası larm iştirakile bir toplantı ya-
bazı zorluklarla karşılaştırmışbr bu işe bir çare bulmak için pılacaktır. . ....... T";p·~ .... ;·~·;;;i~~i·· ··ı~;·;;r~~d~ .................. Ad~~·;··· .... .. 
Bugün Kolleje merasim
le bayrağımız çekilecek 

Kıztlçulludaki eski Amerikan 
kolleji binası dünden itibaren 
resmen hükümetimize geçmiş· 
tir. Dün tapu dairesinde tak· 
rir muamelesi tamamlanmış ve 
vergi borcu kesildikten sonra 
52500 lira alakadarlara teslim 
edilmiıtir. 

Bugün eski Kollej binasına 
merasimle Türk bayrağı çeki· 
lecektir. Yapılacak merasime 
knltürcüler, mektep müdürleri, 
Maarif müdürü, izciler ve tale
beler ittirak edeceklerdir. Me· 
rasim saat 16 da yapılacakbr. 

Kızılçullu' daki Amerikan 
KolJeji binasını Mis Kenedy 
isminde Hintli bir kadın inşa 
ettirmişti. 36 yıl önce tamam· 
lanmıştı. Ozaman Amerika hü
kümetinin teşebbüsile Babıali, 
lzmirde bir Amerikan Kolleji 
tesisine muvafakat etmişti. 

Kollejin binaları ve bütün 
tesisata iki buçuk milyon do
lara mal olmuıtur. loşa işle
rinde bazı auiistimalJer yapıldı
ğı iddia edilmiş ve mektep ida-

Kültür programı 
Kültür direktörlüğü beş yıl

hk kültür programının senelere 
taksimi hakkında ayrıca bir 
program hazırlamıştır. Bu 
programda yapılacak işler gös· 
terilmektedir. 

Bir iddia 
s~ydiköyünde B. Ri:zanın 

hizmetçisi Bn. Zehramn çocu· 

ğunu kasden düşürdüğü iddia 
edilmiştir. Adliyece tahkikata 
başlanmışhr. 

hissin tesirinde.. Ona bir ad 
vermek istemiyorum. Kıskan
mak hatırımdan geçmezdi. Fa
kat çıldıracaktım. Onu, Saniş
kayı ilk def'a olarak senden 
kıskamyordum. 

Ne olursun Ümit, bir daha 
onunla, hayır onunla değil. 
Hiç bir kadın vücuduyle yakın 
bulunma .. O zaman betbabt 
edersin beni .. 

- Söz veriyorum, Sana karşı 
değil.. Bu zöz kendi nefsim 
için.. Bir daha, hayatımda 

senden başka hiç bir kadın 
vücuduna temas etmiyeceğim. 
Kimseyle dans etmiyeceğim. 

Ümit, bütün vücudunu bir 
anda sarıveren ateşin kudre· 
tini şimdi daha iyi tahlil ede
biliyordu. Onun en uf ak bir 
temasiyle derin surette sarsıh
yor, yaklaşmak değil de uzak· 
)aşmak için vesileler arıyordu. 
Utanarak, kulağına fısıldadı: 

- Seniham, korkuyorwu 
senden? 

Gene kız. saclannı arkaya 

resince alakadar bazı kimse
lerin vazifelerine nihayet veril· 
mittir. 
Hayırhah bir kadın olan Mis. 

Kenedy, ölümünden sonra Kol
lej binasını misyonerlere terk
etmiş ve burası bir mtıddet 
için bir hars mezbahası halini 
almıştı. işgal senelerinde bu 
mektep bazı siyasi entrikalara 
sahne olmuştu. 

Amerikan kolleji müessesesi, 
bir kültür müessesesi olarak 
lımir muhitine bir çok hizmet
lerde bulunmuş ve lisan biJen 
gen,çler yetiştirmiştir. Ancak 
araJa din iıleri kanştırıhnca 
maksattan ayrılmış ve kapı· 
larını kapayıncaya kadar mali 
müzayaka içinde bucalayıp 
durmuştur. 

Kültür Bakanlığı bu binayı 
köy muallim mektebi yapmak 
tasavvurundadır. Kültür Baka-
nımız 8. Saffet Anf ,an yakın· 
da şehrimize gelerek binayı 
gezecek ve kat'i karar bundan 
sonra ahnacakbr, 

Balıkçılık layihası 
Öğrendiğimize göre balikçı· 

lığın himayesi hakkında hazır· 
)anan layiha Başvekiletçe tet· 

kik edilmiş ve Kamulaya arze
di imiştir. 

Kemik ihracab 
Almanyaya lzmirden kemik 

ihracahna devam ediliyor. 
Bunlar muhtelif sanayi işlerinde 
kullanılıyor. Bugünlerde (100) 
ton kemik ihraç edilecektir. 
Mallar hazsrlanmıştır. 

atarak cevap veriyordu: 
- Korkacaksın elbette •• Bu 

sevginin seni ebediyyen kor-. 
kutacağını ve hayatının hiç 
bir Anında yalnız bırakmayaca
ğını göılerinle göreceksin .. Son 
günlerde bana çektirdiğin acı
yı tahmin edebilsen .. 

içime bir yılgınlık gelmitti •• 
Acaba beni unutmıya muvaf· 
fak olacak mı diye. Korkuyor
dum bundan .. Seni kaybetmek 
ihtimali beni öyle korkutuyordu 
ki.. Bir in için hatmma gel
medi değil .. Ya bir başkasını 
severse diye .. 

O zan_ıan çok, çok şeyler 
olurdu. Öyle korkunç olurdum 
ki, seni .. 

- Söyle Seniha.. Hoşuma 
gidiyor bu .• 

- Seni bir daha hiç mi hiç 
hatırlamazdım. Şimdi, senin 
yamnda, yarattığın heyecanla 
çarpan bu kalp ciğerlerimi 

parçalasa bir daha orada var
lığına yer vermezdim. 

- T qekkllr ederim Seni· 

• •• • • 
SeyJapzedelerine yar
dım devam ediyor 

Adana ıeylipzedelerine yar
dım devam etmektedir. Dün 
de Kızılay şehrimiz kurumu 
merkezine otuz sekiz lira kırk 
iki kuruş yatıraJmııhr. Yardımı 
yapanlar şunlardsr: 

Balçuva okulu öğrencileri 5 
lira, Güzelyah okulu öğrenci
leri :l25 kuruş, Görece köyü 
okulu öğrencileri 1 lira, Doğan
lar köyü öğrencileri 1 lS kuruş, 
Buca üçüncü okulu öğre~cileri 
275 kuruş, Turkuaz Barı ar• 
tistleri 850 kuruş, Kahraman· 
lar okulu öğrencileri 757 ku
ruş, Turkuaz artistlerinden 
bayan Şükran ve bayan Afet 
5 şer lira vermişlerdir. 

Balık fiatleri 
Dün balık fiatlerinde yük

selme devam etmiştir. Balıkçı· 
lar cemiyeti reisi, bu vaziyetin 
normal olmadığuıı, körfezde 
mevsim dolayısiyle az balak av· 
!anmakla beraber fiallerin çok 
yüksek olduğunu söylemiştir. 

Bugün bayram dolayısiyle 
kurban sabşlarma başlanacak· 
tır. 

Kostümlü balo 
Verem mücadele cemiyetinin 

on beşinci yıldönümü münase· 
betiyle bu gece lımirpalas sa
lonlarında kostümlü bir balo 
verilecektir. Bu balo için ter
tip heyeti çok çahşmıştır. Bil· 
hassa kostum işlerine . büyük 
itina gösterilmiştir. Balonun 
güzel olacağı muhakkaktır. 

Memurların yol vergisi 
936 yılı yol vergisini verme

yen memurların yol vergisi 
taksitleri mart peşin maaşlann· 
dan kesilecektir. 

ham •• Yalnız bir nokta var.• 
Galiba artık ssrası geliyor. Bu· 
nun sonu ne olacak? 

- Ne olacak, hiç.. Belli 
olmaz ki,, Esasen konuşmak 
istediğim buydu. Bu gece bah
setmesi tuhaf ama.. Beni bir 
isteyen var. Kendisi fena bir 
insan değil •. Belki de çok ca· 
zibeli .. Tam erkek, kadın olan 
her şeyi tatmin edecek kabi
liyette biri .. Dış görüntşü mü-
kemmel.. Ben onunla tanııhm 
ve batta görüştüm bile .. 

Ümit, bu sözleri Senihanın 
her zamanki geveze buluşla· 
rından biri sandığı için işi alay 
tarafmdan alayordu: 

- Ne güzel, ne güzel.. Ooa 
biraz açılsaydın hiç olmazsa .. 

- Açılmadım değil .. Ben de 
senin gibi hareket ettim. De· 
nemek istiyordum onu .. Hayır 
011u değil, kendi keı;ıdimi de-
nemek istiyordum .. Acaba, se· 
ninle tanışbktan sonra bir baş
kasına kendime verebilir miyim 
diye .• 

- Bitmedi -

Güzellik 
akademisinde 

Beni blr güzellik akaae111i· 
sine davet ettiler. 

Ömrümde görmemiştim.Haf'" 
retten dondum. Neler, ne akıl 
fikir ermez aletler, makineler, 
yağlar, boyalar ... 

Cehenneme atsalar oduou 
yaş diyecek kadar boşboğaz 
olduğum için,bu yüzlerce garip 
şeyleri seyrederken patron• 
sordum: 

- Bütiin bunlar kadınları 
güzelleştirmek için mi? 

- Evet bayım! 
- Dünyada biç çirkin ka-

d1n var mıdır ki buna ihtiyaç 
görülüyor? 

Patronun benzi sarardı, ıe• 
sini çıkaramadı. Fakat bu af" 
nanın önünde yüzüne birşeylet 
sürdüren bir bayan bana doğrO 
dönerek tatlı tatlı güldü. KolD" 
pilman yerinde imiş! 

Hakınız beni bu güzellik aka-
demisine neden çağırmışlar• 
Patron maksada girişerek 
dedi ki: 

- Bayım! yeni kadm güzel• 
Jiklerini tarif ve teşbih içio 
yeni formüller arıyoruz. Bu bu'" 
susta zatıalinizden yardım dile· 
riz. Meseli eskiler Ladınlarıo 

kaküllerini sünbüle benzetirler
miş. Şimdi kakül değil, nıuo 
saç biJe kalmadı. ZamanımıZJO 
kısa, ondilleli modern kadıll 
saçlarını neye teıbih edebiJiriz? 

- Kıv•rcık frenk Marulunal 
- Gilıel! Eskiden kaşları 

yay'a, yahut kaleme benzetir
lermiş. Şimdi maliimuiliniz kaş
lar da yolundu. Yerine ioce 
bir çizgi çekmek moda oldu. 
Bunu neye benzetebiliriz? 

- Yine kaleme! Çünkü el" 
kiden kalemler Tavuk tüyilo • 
den idi. Onlarm .da tüyü yo" 
lundu, şimdiki kalemler mey
dana geldi - ki hpkı modertl 
kaşlar gibi tüysüz ve çelik uç
ları şimdiki kaşlar gibi sivri 
keskindir. 

- Bu da güzel! Eskiden kir· 
pikleri Ok'a benzetirlermi• 
Modern kirpiklerde Ok gibİ 
sivrilik kalmadı. Uçlarını ri-
melle tersine kıvsrmak adet 
oldu. Bu şimdiki kirpikleri ne-
ye benzetebiliriz? 

- Yine Ok'a! Zira kirpiğiO 
Ok'a teşbihi maddi değil, uıa
nevi cihettendir. ister sivri, is
ter kıvrık olsun kadm kirpik
leri kalplere her v.akıt Ok te .. 
siri yapar? 

- Bu da güzel! EskideO 
ağızı Hokkaya benzetirlermit 
Şimdi neye benzetebiliriz? 

- Yine Hokkayal Yaloıl 
b:r fark ile. Eskiden Altın diş
ler yoktu. Bu sebeple şimdiki 
Alhn ditli modern ağızları bit 
kelime ilavesiyle yaldızlı Hok
kaya benzetiriz. 

- Bu da güzel! Teşekkilr 
ederiz. 

- Ötekiler için de isteı:ııİ" 
yor musunuz? Mesela paı•' 
ekmeği gibi kollar, püskürllle 
benleri ile üstü Karacotlu l\ofa11 .. 

da kaymağı gibi gerdanlar "e 
saire için? . 

- Hay1r hayır bayım, şiıııd1 

bunlar moda değildir. 
TC>P-V~ 

BAY AN· 
Memure aranıyor 
lngilizce veya Fransııc• 

okuyup yazabilen, hesap ve 
muhabereye aşina ve y•11 

makinesiyle iyi yazabiletl 
bir bayan memura ihtiy•Ç 
vardır. lstiyenlerin bu işe 
ehliyetlerini bildiren vesaik .. 
le Ş. A. rumuıile lzmir p05

" 

ta kutusu 384 Nuaıar•Y' 
müracaatları. 
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Denizlide köycülük hareketi 

Ingilterede teslıhat işi 

Köylerde tetkik ge
zileri yapılıyor 

A. vam kamarası heyecanlı münaka-
General Frankoy~ 

tebrik etti 

6 Mayıs 
büyük 

köylü -bayramı için 
hazırlıklar vardır 

1 
Salamanka, 19 (A.A) - Ge-

Şa arına dün akşam nihayet verdi ~·~:~.~h:~~~. MR~~:.i!0 b:r:: 
A 

nan sabık Kral Alfonstan bir 

Jman)ar Jngİ)İz tes)ihat programından endişede tebrik telgrafı almiş ve ceva-
L d ben sabık hükümdara kalbi 

Ilı" don ra. 19 ( Ô.R ) - Milli 

1 

Son intihabat esnasında. mu- J izahat ve lngiliz milli müdafa· teşekkürlerini bildirmiştir. 
lıa~~faa ve teslibat programı halifJerin isimlerine vesile olan a~ı :çio sarfedilecek misli ,gö· M 1 
a ında avam kamarasında harek~t . ~attını ~R~ırlatan B. 1 r~lmemiş. m~lyarları Hitler üze- usso ı· nı· 
çıl.an münakaşa dün akşam Baldvın ılave etmıştır: rınde tesırsız kalmamıştlr. Zira 

netıcelenmiştir. Müıaakaşantn - O vak•t demiştim ki: Eğer otoriter bükümetJer ( Almanya T b) • d k 
~sası teslihat programı için zecri tedbirler tesirsiz kalırsa, ve ltalya) kendile!ini J:>u şekil~e ra usa gı ece 
eı senelik bir müddet zarfın- MilJetler cemiyetinden ümidi para sarfının geçıJemtyecek bır Roma 19 (A.A) - B. Mus-

da istikraz yoluyla veya bütçe kesm:melidir. Bilik!• ideallerini hu~ul olduğunu. takdır. etme~- solini Martm dokuzunda Trab-\'arı'dat f 
1 

b . t h bu muesseseye baglamı.. olan tedırler. Halbukı lngılterenın k Eskilıisar kövünde bit tetkik 
1 

,.. lusa gidece tir. Duçenin şiınali D · ı· 18 (Ö J) D · ı· 
. az ıtsını u ışe a - d 1 ti f' 'l"hl v • d' enız ı ze - enız ı 

•1a etaı k t' 1 400 'I eve er onun za ıyet sebep- sı a anma programı şım ıye Afrika seyahati on gün kadar 
ln<hf' e. sure ıy e . mı yo.n lerioi tedkik etmek ve onu kadar bu sahada yapılan bütün Halkevi Köycülük komitesi bu 

iLK GEZi 
Denizliye beş kilometre me· 

safedeki ( Eskihisar ) köyüne, 
o köy için ayrılan eczal·ı Kadri 
Ôzbaş, köycülük komitesi baş• 
kanı Ahmet Akşit ve diR'eı 

6
• ız J k b devam edecektir. d b k ı:n bl • lrHını g.e~mıyece ır takviye eyliyecek b~dbirleri teşebbüsleri geçmektedir. Jn. defa çok yerin e ir arar 

lı-~k-agın tedarıkı hususunda alarak hariç kalan bazı büyük giltere yeniden silah fabrika- Li nd berg verdi. ubayın başkanlığında 
i ~· umete salahiyet verilmeıini devletleri de onun içine almak Jarı yapacak, harp halinde lia- genel bir toplantı yapıldı. Bu 
~.•Yen hükümet proj~sidir. üzere toplanmalıdırlar. zırlıksız kalmamak için mahalli Fırtınah havaya toplantıda her köyden çağrılan 

ılli mlldafaa nazırı ıir Tho· Başvekilin izababnı müteakip ham madde stokları tesis ede· rastlamı' mümessillerle köylerin kalkın-
~·• Esklip muhtelif hatiplerin hnk·~met!n projesini .tasvip cek. endüstri seferberliğine en Berut 

18 
( A · A ) - Lind- masa için faydalı kararlar ve-

eyanabna hükümet namına eden bır karar ıureh 149 geniş bir inkişaf verecektir. berg bulunmuştur. Kahireden rildi. Bu kararlardan en önem-
e.etap vermiıtir. Hatip demiı· re~e • k~rşı 521 reyle kabul Almanya logiltetere slihab ıs- harekt:tini müteakıp çok farta- Jiai şudur: 
tir '-· edıltoıştır la nalı bir havaya rastJamı• ve 11.ı: • • lah etmek ve tamam mak lü· v: Merkezde Halkevi kö"cülük 

Pa 19 (Ô R) (O ) Bağdada doğru yoluna devam ~ 
. - Bazılan bllkümeti yiikıek na~ . . • -. euvr~. zumunu hissetmektedir!er. Eks- etmiyerek Bulbada yere inmit- kolunda çalışan müoevverler-

bır ya.kA t b . tm ki •t gazetesının dıploması muhabın perleri Führere verdikleri bı'r k d k 
h 

.. un a mın e e e ı • B G · T b il t' Lindberg ı · d' v • den birer ar a aı mer eze anı d' 
1 

F k t liba n. enevıeve a ouis lng· iz muhhrada ispanya dahili har- ır. evve ce çız ıgı e ıyor ar a a teı t "J .. bla ı.e. h k" yoldan vazgeçmiı ve eabah bagv lı 93 köyden her birine 
lllasrafl ·bm. dilm' 81 8 nma P ısnının ariçte ı bı dolayıaile çok fazla faa. Jiyet arı ta ın e ıyen tes' lerı' ha' '- d ıA b 1 Basraya müteveccihen hare- aynlmı<11br.Bunlar, köylülere el-
h&d· ' • • • • • ır ·-:"'n a şu ma uma sarfına mecbur tutu an Alman ,.. 
b •seler ıç1n kifı bır marı vermektedır. filosunun uzun zaman bu tekil- ket eylemiştir. !erinden geldiği kadar yardım 
•takmadan katiyetle hesap logiliz teslibat programı Al· de faaliyetine devam edemiye- B. Eden dönUyor edecekler, köylülerin istidala-
edileınez. Bazıları da bo pro• manyada çok derin bir tesir ceğini kaydetmişler ve donan.. Loodra, 19 (Ö.R)- Hariciye rını yazacaklar, şehirde takibe 
ırarnıa kollektif emniyet esa· yapmıştır. Bu hususta neşredi- maya yeni gemiler ilavesi lü- nazırı Eden hafta sonunda in- . muhtaç olan işlerini takip ede-
•ııun ihmal edildi v ini ileri len logiliz beyaz kitabındaki zumunu göstermişlerdir. giltereye dönecektir. ceklerdir. 

;t!üle~.;·t~tn:.~~·~bi 5~ ......................................... J\t'i~;J;'""bi;"'';~;~f "'l~bi'iğ"'"~~Ş;~~jjj'~ff '""""""'"""""""""''"""' 
htık" • r 

~~s~E~:.t::::··:~i~.::f~~ , Balkan Antantı ve K. Antant tevhit edilmiyecek 
~:~~:01·~i;a:::ek:;~d~!:: : Ankara ve Atina mesuliyet yüklenenıez deniliyor 
.... ~rşı meauliyet kabul ettiği-

1
:ki • . Temps,bugünkü ba, yazısın

da balkanhlann emniyetlerini 
kendi kuvvetleriyle temine. im
zalarına sadakate azımlarmı 
hatırlatarak balkanda ve Tu
nada hotgim maksatlar gütmi-

"''t ve bam madde ithallb• - Baştara/ı 1 nd Sayfada - larında ayda bir çıkmak tutan konsey Balkan aotantlnın 
tnızıo üb' b' k ya nazırlarının Atlnadan üzere bir mecmua neıri, Bal- bütiln faaliyetini !:>anşın muha-

m ım ır ısmını temin I I tyled'·· . 
1 

k 
1 

• • ayrı ma arın1an sonra kanlan dünyaya en iyi tanıta- fazaaına badim olmak için io-
. ıgımız milstem e e erımı· ecnebi ve Yunan mat-Zın de wd f ••. f' cak eseri yazacak olan Bal- kişaf ettirmek hususunu teyitte 

mu a aa ıımı ınaose buat mUmesslllerlnl ka· J h · B etıneğe mecburdur. kan ı mu arrare hersene bir müttehit bulunmuştur. u isti· 
S Nl\zır bundan sonra evvelce bul etmı,11r. mükafat verilmesi vardır. kamette vaki olacak her gayret 
.; Ed.en tarafından söylenen General Metaksas bilhassa EDENiN BEY ANA Ti Balkan antantının tam müza· 
'""Zlerı tekrar etmiştir: demiştir ki: Belgrad,19 (Hususi)-Vreme heretine nail olacaktır. 

H - Balkan Antantı, konsey· gazetesi,Londra muhabirine in- Milletler cemiyetine sadık 
~ .._ ükümet takip edilen d d h k li k 'l'z hariciye na Ant y bir surette bagv h bulunan Bal· 
"'Yeye varmak için ıilihlanma· en a a uvvet çı mıştır. gı ı zın on 
n Bir sulh ve intizam teşekkülü Eden tarafından vukubulan be- kan antantı bu cemiyetin müş· 
kın .elzem bir vasıta olduğuna olan pakt, sarsılmadan devam yanab neşrediyor. Eden tunları kül ahval içinde yüksek vazi-
k atıtdir. Fakat teslihal: kendi edecektir. söylemiştir: fesini ifa edebilmesi için Ce-
l' tndine bir gaye değil, bir SELANIKTE "Mili.no müli.kabnm netice· nevre mesaisine faal bir su-
"••ıtadır. Gayemiz iıe bütün leri Akdeniz sulhu için kıy· rette teşr!ld mesaiye devam 
"'• Seli.Dik 19 (Hususi) - Dün 1 
)

. r.upa işlerinin bal ye te .. i• d metlidir. ngiltere ve ltalya etmeğe azmetmiş bulunmak-
t Atina an ayrılan üç Balkan d kt d'l · b ı t dı •ı't•ı .ve Milletler Cemiyeti oto· arasın a a e ı mıt u onan a r. 

• hariciye vekilleri Selanikte te- G ı A J B Ik k · b ts1nin takviyesidir. ent enıen grement "cente - a an antanb onseyı anş 
n zahüratla kar•ılandılar. Ve._il- 1 a · 1 t k 1 } · d b 1 ... ou dakikada bütlln yabancı ,.. li. men aD aşm sı"nı genış e ece • e un e eynelmi el icraat çer-

.... ı ler Konsey müzakerelerinden t' V Akd · d b' çevesı" · · d b h f k "'Ol eketlerin gözleri Avam ır. e enız e uzun ır ıçın e arışın mu a a• 
L •1•~arasına dikilmin;r. Onlar sevio~li intibalarla döndükte- sulh devresi tesisine yardım zası . ve Akdenizde istikrar için 
Q z ~... rini söylediler. Yugoslavya baş· edecektir. mühim bir amil teşkil eden son 
•e 

1~ te~lihahmızı nasıl finan· vekili Stoyadinoviç ve Roman- "Vreme,, bu beyanatı mevzuu ll!giliz - ltalyan anlaşmasını 
Rilt e eceğimizi değil, fakat in- ya hariciye nazırı Antonesko. bahsederek diyor ki: "logiltere bılhassa takdir etmiştir. 
tif erenin emniyetini ve kollek- Türkiye hariciye vekiline veda ve ltalya gibi iki devletin Daimi Konsey Bulgaristanla 
ııı 'lllniyeti alakadar eden bo ederek Belgrada doğru yo!la- Balkanlara karşı gösterdikleri Yugoslavya arasında 24 Ki-
t~t•elede nasıl bir ruh glSste· rında devam ettiler. Dr. Tev- bu büyük alaka Balkan antan- nunusani 1937 de Belgradda 
~ğiınizi öğrenmek istiyorlar. fik Rüştü Aras ta lstanbula tının ehemmiyetini gösteriyor. imza edilen dostJuk paktının 

tderazkır işçi partisine hitap hareket etmiştir. Trenin geçti· Bir zamanlar barıt fıçısı olan akdind
1 
en memnuniyetle malu-

tıin e Trad - unien hareketi- Balkanlar şimdi bütün dünyaya mat a mış ve bu paktın Balkan 
du" deınokratik bir hareket ol- ği bütün istasyonlar mahşP.r sulh örneği veriyorlar. Antantının gayesine tekabül 

tpu gibi kalabalık olup hepsinde TEBLl;t.. ettiv · · .. h d t b't oı: \'e hükümete muhalif u gını muşa c e ve es ı 
tı:• .... t·kalda berabermilletindemok- halk müttefik hariciye vekil- Atina. 19 (A.A) - Matbuata etmiştir. 
~ 1 (erini hararetle alkışladılar. - d k B b' k B 1 k.... ttıüesseseleri koruyabilecek aşagı a i tebliğ verilmişHr: una ınaen ons ey u gar-
,,.•\'etı· MATBUAT KONFERANSI "Balkan antantının daimi Yugoslav paktını bütün Bal-

l>at · 1 olmasını istediğini is· Atina. 19 (Hususi ) - Bal- konseyi beşinci içtimaını 15 kan milletleri arasında dostane 
1 a .davet etmiştir. kan matbuat konferansı gele- Şubattan 18 Şubat 1937 tari- bir ıeşriki mesainin teessüsü 

fıııJ~ı Partisi reisi Attlee tara· cek seneki toplantısını Anka- hine kadar Atinada Yugoslav- için kıymetli bir amil olarak 
llliit an Yapılan bir müdahaleyi rada yapacaktır. Konferansta ya başvekili ve hariciye nazırı telakki etruektedir. 
bilzıe~ki~ başvekil Baldvin kabul edilen umumi mahiyette ve konseyin bu devrt>si baş- Matbuatın Balkan antantı 
~t ı:n .. atıplere cevap vermek kararların Balkan devletleri kanı ekselans Stoyadinoviçin eserine yapi\cağı hizmeti hak-
k~l'a:rıakaşayı kapatmak için tarafından tatbikat Mahasma riyasetinde akdetmiştir. kiyle takdir eden konsey, Bal-

1.1;re k kan antantı roemleketlerinin 
na çı mıştır. konacağı umuluyor. Daimi konseyin en samimi 

illi.. tŞ\'ekil avam kamarasına te- d B 1 dostluk havası içinde cereyan matbuat konferansı toplantıla-
... t ""· t' k Bu kararlar meyanın a a • rında görülen samimilig~ i mem-

c:,tb. -ış ır i hükümet milletler kan matbuatının Balkanlara ait eden müzakereleri dört memle· 
lllek~Yeti idealini terketme• ilerde yabancı matbuattan da ket dış siyasalarını idare eden- nuDniyetle tesbit etmiştir. 
)et] e, bilakis onu daha iyi birbiri aleyhinde hiçbir yazıyı ler arasmdaki tam görüş bir- 1 aimi konseyin gelecek top-
• eştir k Jiğini ve BaU.an müttefiklerini antısı Eylül ayı içinde Cenev-
1~itt d rne ve temin etmek iktibas ve neşretmemeleri, rad- rede Mı"lletler cemı'yetı' assam-
• aha k ı· l k k d B lk d bağlıyan tesanüdü bir kere ildını t k' uvvet ı o ma ma - yo servisinin ört a an ev· daha tesbit ve müşahedeye blesinio mutat içtimaları esna-
~ttı:ııa b a ıp etm~ktedir. Bu- }etinin dillerinde olarak tevsii, imkac vermiştir. smda aktedilecektir. 11 

Qll•lı eraber programın ilk ve posta, telgraf ve telefon ücret- · · FRANSA MEMNUNDUR ~ c h Avrupa umumi vaziyetını ve 
tet,

11
.a edefi şüphesiz lngif.. )erinde matbuat için müşterek Balkan antantı devletlerini bil- Paris 19 (A.A) - Anadolu 

~lı:nektı emniyetini muhafaza tenzilatlı bir tarifenin tatbiki. hassa alakadar eden mesele- ajansmın hususi muhabiri bil-
tedir. dört Balkan memleketinin lisan· leri derin bir tetkike tabi diriyor: 

• yen Fransanın bunu ancak tas
vip ettiğini ve Milano mülaka
tına ancak sevindiğini .vazıyor. 

Gazete Frans:z-Ingiliz teş
riki mesaisinden ve logiliz tes
Jibahndan balkanların memnu· 
niyetine dair gelen bir telgra
fa iıaret ederek diyor ki: 
"Doğu cenubi Avrupa doıt

lanmızdan bazılan Fransanın 
manevi ve lngilterenin tesliba
tını tacil etmesile mütereddit-
lerin derhal kendi mefaatleri
nin emrettiği ayni battıt dön-
meleri tabiidir. Avrupada ıJul
hu zıman altına almak için mü-
ıalemetçi büyük devletlerin 
maddi, manevi kuvveti yerine 
hiç bir şey bakim olamaz. ,, 

Atina. 19 (A.A) - Anadolu 
Aj lnsının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Hariciye vekili Dr. Tevfik 
Rüştü Aras· şerefine lngiltere 
sefaretinde bir öğle yemeği 
verilmiştir. Atina elçimizin de 
refikasiyle iştirak ettiği bu 
ziyafetten sonra Dr. Aras 
Sovyet sefaretinin kendi şere
fine verdiği çayda bu
lunmuştur. Bu çayda Atina el· 
çimizJe refikası ve elçilik er
kanı hazır bulunmuşlardır. 

Belgrad, 19 ( Hususi ) -
Küçük Antant konseyi Mart 
içinde Pragda toplanacaktır. 
Yugoslavya başvekili Stoyadi
noviç'in ziyaretini iade için 
Çekoslovakya başvekilinin ö
nümüzdeki Nisanda Belgrada 
vukubulacak ziyareti esnasın
da da Küçük Antant Başve· 

killeri ve hariciye nazarları 
Belgradda toplanmak ve bey· 
nelmilel siyaset üzerinde gö· 
rüşlerini karşilaştırmak fırsatını 

bulacaklardır. 

iki arkadaş geçen Cumartesi 
günü giderek köyün bir mey· 
danında toplanabilen köylülerle 
hasbihalde buıundular. Köylü· 
nün dil~klerini dinlediler. Ar· 
zuları tesbit ettiler • 

AGAÇ BAYRAMI 
28 Şubat Pazar günü bu 

köyde bir (ağaç dikme) bay
ramı yapılmasına karar verildi. 
Denizlideki fidanlıktan muhtelif 
aşılı ve aşısız fidanlar istenildi. 

Eskibisar köylüleri Deniıli
lzmir arasında işliyen şimen-
diferin Eskihisardan geçerken 
burada bir dakika durmasını 
istiyorlar. Bunun için bir kerre 
Denizli istasyonuna müracaat 
etmişlerse de hiçbir netice ala
mamışlardır. Devlet demiryol· 
ları idaresi Eskihisarlıların bu 
isteklerini nazarı itibara almağa 
imkan görürse köylüleri çok 
sevindirecektir • 

6 Mayısta bütün Denizli 
köylerjnin iştirakiyle bir köylü 
bayramı yapılacaktır. Bunun 
için bayram yeri de tesbit edil
miştir. Köylü. Halkevinin köy
cülük komitesinin bu teşebbü
sünden çok memnundurlar.Pek 
yakında ikinci seyahat Deniz-
liye 8 kilometre mesafed~ki 
(Akhan) a yapılacaktır. 

BUrhan Saraçollu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ad · o 

lstanhul radyosu 
Saat 
12.30 -14 arasmda plaklarla 

Türk musikisi. havadis 
ve plaklarla muhtelif 
neşriyat 

18.30 da plakla dans musikisi 
19 Şehir tiyatrosu komedi 

kısmından bir temsil 
20 Türk musiki heyeti tara• 

fından musiki 
20.30 Ömer Riıa tarafından 

Arapça havadis 
20.45 Münir Nurettin ve arka-

daşlan tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkılan 

21.15 Stüdyo salon orkestrası 
22.10 Ajans ve borsa haberleri 
22.30 Plaklarla müntehap par-
. çalar 

Ankara radyosu 
12.30 da plaklarla Türk musi

kisi, halk şarkıları 
14.15 Dahili ve harici haberler 
15.30 Musiki muallim mekte

binden naklen Cumhur 
Başkanhğı filarmonik or
kestrası tarafından konser 

18.30 Muhtelif plak neşriyatı 
18.40 Çocuklara Karagöz 
19 Türk musiki heyeti tara· 

fmdan musiki 
19.30 Arapça havadis 
19.45 Hikmet Riza ve arka· 

daşları trafından Türk 
mosikisi 

20.10 "Hakkını aramak yolları,, 
mevzulu konft:rans 

20.30 Dans musikisi 
21 Ajans haberleri 
21.30 Muhtelif plak neşriyatı 



c: 

Dün akşam lzmir'in öteden
beri kıymetli şabsiyetlerile 

övündüğü bir müz:syen grubu 
Halkevinde zengin programlı 
bir konser verdi. Bu konseri, 
·baz'1layanların bu işe verdik-
leri emek ve ön-eme mukabil 
çok merakh ve anlayışh bir 
dinleyici kitlesi, denilebilir ki, 
nefes almaktan korkarak bii
yük bir dikkat ve ilgi ile din
ledi ve pek çok alkııladı. Dün 
akıam bu noktadan Halkevi 
miistesna musiki gecelerinden 
birisini yaşamış oldu. 

Program güzel tertip edil
miıti. Uk numarada "Mazorat,, 
ın Eiae Kleine Nachtmuzik 
(Gece muziği) adlı yaylı sazlar, 
flüt ve piyanoya aranje edil
miı bir eseri çalındı. lcrR nok
tasından hatasız olan bu birin
ci numarada hemen söyleye
lim ki ilk mezilrlerde ifade ve 
nuans tarafları ihmal edilmiş
ti. Eser aonlanna doğru .. Mo
zart" ın sanatına bas bir ka
rakter aldı. Alelumum müzik
te ve bilhassa Mozarhn sana
hnda araDllması lazım gelen 
bu nokta üzerinde bilhassa 
öteki parçalarda bu kıymetli 
sanatkarları daha titiz ve dik
katli gördük. Ve birincisine 
de bu cihete ait görülen nok
sanlığı konsere giriş heyecan
lannın tesirine hamlettik. (Schu
bert) aeraoadını ve F uadın 
glllftnü bize unutulmaz bir zevk 
içiade dinleten Skarpa yalnız
ca MSIDID yllksek kabiliyeti 
nisbetinde hususi etütlerinde 
ihmalkar olduğunu bize ihsas 
etti. Yüksek Registerde not
lar bulanıklaşıyor ve ajilite 
istiyen taraflarda seslerdeki 
renk kayboluyordu. Türkçe 
tegannilerde Skarpa Pronon .. 
ciation işini pek çok ihmal 
etmiş, evvelce ayni prkıyı 

kendisinden itilenler onun bu 
eser iizerindeki ilk movaffa-
kıyetini söyleye söyleye biti
remiyorlar. Bilhassa sözlü mü
zikte kelimelerin tellffuz tar.z
lanndaki nezaket çok milhim 
bir yer tutar. Kompozitör me
lodi fizerindeki ilhamını keli
melerin sayleniş tarzından, ka
lıbından ve kıyafetinden alır. 
Hecelerin dilde alacağı ufak 
bir inhiraf melodinin manasına 
kıyar. Bununla beraber Skar
pa tatlı bir akompanyeman 
havası içinde ve bilhassa son 
şarkı olan "Tagllaserrı,, nin 
Amore cantasında çok muvaf
fak oldu. Bizde pek güzel te
sirler bıraktı. Scbubertin tri
yosunda vio1a ile kemanı en
tenasyon noktasından çok de
ğerli gördük. Bu eserde piya
no refakatile birbirile konuşan 
bu iki saz - eserin aranjımanı 
cihetinden - piyanoyu ikinci 
planda bıraktılar. Abdi ve 
Hamdi sazlarındaki hususi 
renkleri sonoriteyi ve birbir
lerine uyma yönünden göster
dikleri kabiliyetlerile bizi çok 
mtitehassis ettiler. 

'<ENi ASIR 

Beılın Fılaımonık oıkesttasmm şefi 

MUzlk Kronlklerl: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Halkevindeki 
konser programı 
oldukça zengindi 

Piyanodaki mahirane refaket ve ları yapmış olmaktan çekinen, 
bu iki sazın becerikli anlahşı yani orkestranın düşüneceği 
bize bu eserle Scbubertden şeyi kendi öz vazifesine yük-
samimi, sıcak ilhamlar naklet- !iyen bir haleti ruhiye içinde 
ti. Beroviç kemanda Orkestra bulunuyordu. Bu itibarla mü-
refakatile Beethovenin Fa ro- teredditti. Birinci parçanın so-
mansını çaldı. Bu eserde gerek nunda pizziccattoyu yaparken 
santiman ve gerek teknik iti- az mı heyecan içinde idi. ikin• 
barile sanatkar pek çok mu- ci parçada hepimizi güldüren 
vaffak oldu. Çalışında eserin bir güzel sürpriz oldu. Tuttiden 
manasına hakkile nufuz ettiği sonra Körber bir türlü baıbya-
anlaşılıyordu. Yalnız, orkestra mıyordu. Dinleyiciler heyecan 
tnttileri zaif bir tesir yapıyor· içinde uzun mOddet bekle-
du. Bu; sazların eksik oluşun• diler. Nihayet anlaşıldı ki 
dan ve bionetice at moninin boş Çello parçası diğer notalar 
kahıından ileri geliyordu. Be- arasına karışmış... Sonra bu 
roviç pek haklı olarak daki- işe tekrar başlamak geldi. 
kalarca alkışlandı. Bundan son- ikinci parça işte böyle sempa-
dan Ferit Hilmioin •An- tik bir hava içinde çalındı. 
dantino" ıını çaldı. Piyano re- Körber muvaffak oldu. Ve 
fakatinde çalınan bu eserde biz mütehassis olduk. 
enterpretantion pek mükem- FJütist Celalin orkestra re• 
meldi. Beroviç bunda da yük- faka tile çaldığı iki solo par• 
sek bir sezit ve maharet gös- çaıı artistin bütün neşesizliği-
terdi. Ve tekrar uzun uzun al- ne rağmen büyük sükse yaph. 
kışlandı. Kemiyet itibarile alkış rekoru-

Bayan Rogenbuck orkestra nu Celal kırdı. Kendisini teb-
refakatiyle Beethovenin C-Moll rik ederiz. 
kousertosunu çaldı. ikinci pi- Rosatti lzmirin piyanoda en 
yanoda Rozati vardı. U&unca, değerlisi ve virtüozu olma-
fakat muvaffakıyetli würen bir ıma rağmen bu konserde ikinci 
tüttiden sonra Bayan Rogen- planda vazife almıştı. Onun 
buck solo piyanoya başladı. mütevazi ve o nisbette yüksek 

san'atından ilerideki konserle-
Bana göre, bu başlangıçta üç rinden uzun uzun babsedece-
defa tekrar eden ve her tek-
rannda bir derece yüksek re- ğiz. Orkestranın temel direğini 

teşkil eden StavridiR Kontre-
gistere giden motife tam ma- bass da bütün vazifelerini titiz 
nasiyle bir kresando vermek ve pek maharetli gördü. Or-
lazımgeliyordu. Buna :nukabil kestra, beraberliği vücuda ge-
orkestra piyano ile güzel Mr tirmek noktasından Stavridisin 
beraberlik yaparak refakat va- kontrobassı ile övünebilir. 
zifesini tam manasiyle gördil. lzmirin bu grup haricinde 
Bayan Rogenbuck çok yüksek kalmış daha pek çok kıym~tli 
bir icra kabiliyeti gösterdi.Bil- müzisyeni var. Bunları Halkevi 
hassa Cadensin son kısımlarında gibi san'at kültürü yayan ye-
muvaffakıyeti pek barizdi · gine müessesesinde birleşmiş 

Yanlızca, hususi çalışlarında görmek memleket için en bil· 
ve provalarda lıilhassa enter- yilk 6vilnme vesilesi olur. 
pretationa karşı gösterdiği ve Bize bu geceyi yaşatan san-
hepimizin takdirle karşıladığı atkirları ve bunları sinesinde 
0 derin alaka ve titizliğinin toplayan Halkevini tebrik ede-
yOzde kısımlarından bir kaçmın, 
Beethoven Koosertoyu çalar
ken, kaybolduğunu Kördük. 
Ayoi eseri Müzik Severler sos
yetesinde çaldığı zaman eserde 
canlandırdığı ifade ve hatta 
daha ileri gideceğim teknik 
itibarile de pek daha çok mu· 
vaffsk olmuıtu. Buna mukabil 
de Saint Saensın Caprice He· 
roiquinde Rosatti ile beraber 
muvaffakıyetin en yüksek mer
tebesine erdi. Alkış tufanı 

içinde kendisine Halkevinin 
güzel bir buketi sunuldu. Bu 

akşamın en güzel eserlerinden 
birisini de böylece Bayan Rog
genbuckun san'ahndan dinlemiş 
olduk. 

ikinci partide Körber Çello 
ile iki solo yaptı. Popperin 
"Eski güzel günleri,, ve sonra 
başka bir kompozitörün Mosko
va şarkısı .. Sesler güzel, bera
berlik fena değildi. Körber bu 
sefer her zamankinden daha 
cesaretli ve !'erbest olmasma 
rağmen kendisinin vazifesi ol
oıadığı halde beraberlik hata-

rız. 

N. A. 

Sovyet 
----mııı--R u sya en büyük 

adamlarından 
birini kaybetti 

Sovyet Rusya en büyük bir 
adamını kaybetti. Rus ağır 

sanayiini şayanı hayret bir 
muvaffakıyetle kurmağa mu
vaffak olan ve bütün dün· 
yada büyük bir deha olarak 
tanınan Sovyet ağır sanayi 
komiseri Orjenikitze vefat 
etmiştir. Bu haber bütün 
Sovyet Rusyada büyük bir 
toeessür uyandırmıştır. 

Sovyet dostlarımıza mem· 
Jeketlerini mateme garke
den bu büyük zıya müna
sebetiyle derin teessürJeri
mizi ve taziyetlerimizi su
narız. 

""' ff'. -
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Alman ordusu ne halde? 
Bir Fransız generalı Alman ordusu
nun taarruz hedeflerini tetkik ediyor 

Paris,16-Alman ordusu, gerek 
taarruz, gerekse müdafaa kuv
veti olarak, henüz en yüksek 
haddini bulmamıştır. Birdenbire 
inkişaf ettiğinden bazı zayif 
noktaları kafmışbr. Bununla 
beraber bu müthiş bir harp 
makinesi olmasına tabii mani 
değildir. Muhtemeldir ki hiçbir 
iti tesadüfe bırakmak istemi
yen Alman erkanrbarbiyesi 
simdilik hadiseleri barba sürük
lemiyecektir. Fakat reylerine 
çok dikkat edilmekle beraber 
erkinıbarbiye Alman harici 
ı;yasetinin hakimi değildir. Son 
ve kat'i karar Führerin elin
dedir. Ve teşekknl eden iki 
karşılıklı karargah hakkındaki 
fikirlerine tabi olacakhr. Şan
a<slye Hitler garp veya şark 
istikametinde ini bir Alman 
taarruzunun Avrupada uyan
d1racağı akslilimelin kıymetini 
takdir edecektir. " Temps " 
gazetesinin askeri muharriri 
general Baratier Alman ordu· 
au hakkındaki uzun tahkikatı 
neticesinde işte fU neticeye va-
nyor. Bu müşa~ede ~arıııında 
ıa sualin endııe de sonıl
ma11 zaruridir. Alman ordusu 
ne maksatla kurulmuıtar; ge-
neral Baratier tunu soruyor: 

AlmanyanJD reisi vücut •er-
diği ve günden gtine. kuvvet
lendirdiği en kuvveth orduyu 
Jiizumu halinde engelleri aş
mak için kullanmağa karar ve-
rirken ne maksat takip ediyor? 
Hitlerin birinci hareketlerinden 
biri şarka doğru yayılmak ar-
zusunu ilin etmek olmuştur. 
Fakat az ıonra Lebistanla bir 
ademi tecavüz paktı imza et
miftir. Bu ise, ilk bakııta, bu 
siyasete uygun g6rilnmiyor. 
Versay muahedesini yırt
tıktan, milletler cemiyetinden 
çekildikten, Lokarno paktını 
feshettikten ve aynı zamanda 
dünya sulhunu tahkim arzusu· 
nu da ilin ettikten sonra, Hit
ler şimdi Fransa ile bir ihtilafı 
olmadığını bildiriyor. Halbuki 
epey zaman Alman kuvvetinin 
ihyasının asıl hedefi Fransa 
ıaoıhyordu. Bununla beraber 
Hitler memleketini halinden 
memnun milletler arasına koy
maktan da istinkaf ediyor. 

Bu birbirine zıt tezahürler• 
den iki müşahede çıkıyor: Bir 
taraftan Alman-ltalyan muka
reneti, diğer taraftan logiltere
nin teveccühünO kazanmak için 
Almanyanın ıarfettiği gayret •• 
Bu iki teşebbOsOn gayesi ne
dir? Hitlerin harici siyaseti"Me
in Kompof,, kitabındaki izahata 
göre şu maksadı takip eder: 
Şarkta Ruıyaoın ve una tabi 
memleketlerin zararına olarak 
genişlemek. Fakat bu memle
ketlerin kimler olduğu tasrih 
edilmemiıtir. Yalnız bu kitapta 
§U nokta tasrih ediliyor ki böyle 
bir teşebbüsten evvel Alman
yanm arkasını emniyet altına 
almasa için Fransa imha edil
melidir. Bunun için kuvvetli bir 
ordu lizımdır. Bunun modern 
bir şekle sokulması sür'atle 
ikmal edilmelidir. Hitler hüliıa 
olarak kitabında der ki: Fakat 
Fransa ile kat'i hesaplaşma 
Almanyanın mevcudiyetile oy-
nanacak bir mücadele ile müm
kündür. Eğer Almanya Fran
sayı tam manasiyle tecrid 
etmez ve bu ikinci harbı 

bütün dünyaya karşı bir 
muharebe değil, sadece Fran
aaya karşı tedafüi bir harp şek
line sokmazsa bu mücadeleden 
sağ çıkmasına imkan yoktur. 
Şu halde Almanya seneler• 

denberi devam eden acı mü
cadeleye nihayet verecek olan 
bu muharebeye bütün azim ve 
kuvvetini tahsis etmelidir. Bu
nunla beraber Fransanın imhası 
ancak diğer bir Hhnede lüzum
lu olan bütün arazisinin fethi 
ıçın bir vasıtadan başka 
bir ıey olmamalıdır 

Alman milletinin hala incili 
mevkiinde olan bu kitaptaki 
şu ifşaat hadiselerle teeyyüt 
etmektedir. Hitlerin mutlakı
yetle Almanyayı idare ettiği 

dört seneden beri Almanya 
ahalisine mütemmim arazi ver
mek lüzumu resmi nutuklarda 
bir çok def'a tekrar edilmiştir. 

müstevli vaziyette olsak Lokal"' 
no paktı işliyemezdi. Reoio 
öte tarafında Bolşevik tebli"' 
kesine karşı açılan mücadele· 
ııin gayesi bu değil midir? 811 
mücadelenin hedefi Almaııya• 

dan yüzlerce kilometre arasi 
ile ayrılmış olan Rusya olaınaJ. 
Faka tacaba nasyonal sosyalilt 

Almanyanın Rusyaya kaışı istıM yo/laıı 
Kuvvetli bir ordu ihdaıı mil- matbuatı tarafından MoskoVI" 
yarJarca masrafa bağbdır.Fran- ya tibi var.iyette gösteriletl 
aamn tecridi açıkça takip edilmiş Fransanın şark m~t.tefi~l~ind_. 
ve ltalya ile logiltereyi, Fransız bazıları hedef degıl mıdır? A1: 
davasından aynlmağa ikna için ~anyanın Ren °!mtak~~!~ı t~!J 
her ıey yapılmıştır. Alman kım etm~kte . ~osterdıgı ıstı ? 
d. ı · · St b · . bunun bır dehlı sl'yılamaz aıı 
ıp omasısı reısa cep esını ç k d F duı-

w • k b' o geçme en ransız or u parçaladıgı zaman ın irsız ır Al · b'I 81• 1·--nun manyaya gıre ı me -
zafer kazanmıştır. kansız olacaktır. Almanların çif"' 

Bununla beraber daha sonra te istihkam hattı Fransız ordula"' 
Lokarno paktını feshederken rını durduracak, hatta ihata 
Almanya lngiltereyi Fransaya tehlikesine maruz bırakacak"' 
karşı bu pakttan doğan taah- hr. Böylece Almanlar Garbi 
hütlerini inkira sevkedeme- Avrupadaki emellerini kolayca 
~işti~. lngiliz - Fra.nsız b!rli'i yeriae ~etirmek iatiyecek"' 
billkıs açıkça takvıye edılmış lerdir. Diğer taraftan AlaıaO 
ve Fransız arazisine hücumun istihkamlarına doğru ilerile"' 
daima bir vakıtki ittifakla kar- mek içtn kendi müstahkelll 
planacağı sabit olmuştur. h ti d k k 'an FraO"' 

B Al F a ann an çı aca oı . 
u sebeple manya ran• d 1 d · ha edebı"' 'd" . . d' d 1 sız or u annı a ım 

sanın ~ecrı ını ıım ı o am- Jeceklerdir. Zira Fransızlar bi1'" 
haçlı bır yoldan ara~a~~a. ~~ cuma geçmezlerse şark müt~e-
Fransa~ı ~iman arazısını ı.stıla fiklerine nasıl yardım edebiht"' 
mecbur~yetınde bıra~mak ıste- Jer? Fakat Italya ve lngilt~r~" 
mektedır. 1870 te Bı,mark ma- yi Fransadan ayırmak ıçıO 
but Ems telgrafiyle Fransa ta- Hitlerin sarfettiği faaliyet 
rafından harp ilinını zaruri prkta hücuma geçmeden ef" 
kılarken b<Sylece Jngiltere ve vel Fransayı imha etmeği te_r" 

"h tt" - . . tt" kt dıt• Avuıturyanın bitaraflığını temin cı e ıgını zanne ırme e .. 
· . Ancak Fransanın mukadder• 

etmışta. Avusturyanın şarkın- h k ı 'it v ltalyl" . .. . . na arşı ngr ere e . 
d~~ı Fr .. ansız m~lte~ıkle~ınden nın likayd kalmasını ~e~il' 
bmne hucum,aynı netıceyı vere- edemiyeceğini anlarsa, fıkrbli 
bilir. Zira Almanyaya karşı biz değiştirmesi muhtemeldir. ·~ 

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

Tarikat iyini suçluları 

Dün Ağırcezada muha
kemelerine başlandı 

Bulgurca k6yüode tarikat zıJarile bu iyin meselesini ib'" 
iyini yapmakla suçlu olan Ha- bar edenler arasında iğbira' 
lil, Sani, Mehmet, lsmail, Hay- olduğu, tahkikat safhasınd•ıt 
dar, koca kafa Hüseyin, Mur- meydana çıkmakta idi. •t 
taza, Osman oğlu Halil, Meh- Suçluların hüviyetleri teıbl 
met oğlu lsmRil, Emin oğlu edildikten sonra sorgularıf 
Mehmet, Esma, Şenbaş, Fatma, başlanmıştır. Halil, Hüseyio

1
: 

Ayşe ve Me~met oğlu Halilin a~ası.nı? açık o~ması~dan ~6~İ' 
oıuhakemelerıne dün ağırceza bır ıftıraya ugradıgını ıddeıt 
mahkemesinde başlanmıştır. ediyordu. Halil, muhbirler if 

Okunan kararnameye göre; Yusuf Ziya ile aralarında se~it 
677 k sene önce cereyan eden 

suçluların numaralı anuna . A • bkeıned' 
aykırı olarak tarikat yapmak aılevı meseleyı ma 11 .. 
suçuyla muhakemeleri isteni- anlatmış ve bu yüzden a~• ,,-
yordu. Kararnamede suçlular· rında münaferet bulun~uğıl .. 
dan bazılarının evvelce alevi tasrih edere~ eyinde a!ı~ 1• 
ıd ki t 'h d'I kt pılmadığını ıddıa etmıştır. , o u arı asrı e ı me e, saz d Jıo' 

çalarak nefes okudukları, sema Diğer suçlular a yapı -
adını verdikleri bir oyuna işti- dağını iddia etmişlerdir. Bayr~, 
rak ettikleri şahit ifadeleri oğlu Mürteza, şeyhlikle, bo ol' 
ile ortaya konmakta idi • lıkla alikast olmadığını, pasO i( 
21 - 11 - 936 gecesi Halil'in kir bir işçi olduğunu söylelll J 
evinde dini ayin yapıldığı, tir. Bazı suçlular, hadise g;:c11 
suçlulardan Haydarın nefes bmirde bulunduklarmı 1~ 
okuduğu, Mürtezanın saz çal- etmişlerdir. Mahkeme, A.~ b' 
dığı, diğer suçluların da içki Hamzanm ifadesinin istı;t,,ı 
Alemine ittirik ettikleri yine suretile alınması için 22 . tJil. 
kararnamede sayılıyordu. Bu- Pazartesi gününe talik edıl 
nunla beraber suçlulardan ba- tir. 
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~ ~amutayda bir celse: : 

T eşkilitı Esasiye 
Kanunu hakkındaki müzakere 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz. 

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

Şükrü Kayanın izahatı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-3-
b T ~ş.kilah Esasiye Kanunu, 
f epınız bilirsiniz ki, hilkümet 
0nksiyonlaranı tanzim eder 
le Devlet otoriteleri arasındaki 
JJıünasebetleri tesbit eder. Ve 
trnoıe hukuku denilen ferdin hu-

ukunu ve buna müteallik 
Prensipleri tespit ettikten sonra 
onları Teşkilatı Esasiye kanu· 
n
1
unun teminat ve tekeffülü 
atına kor. Hükümetin tarzı 
~Yaset ve idaresi Teşkilata 
1
• sasiye Kanununda tespit edi-
•nce, ben hatırıma gelen bazı 

8Uitcfehhümü tevlit edebilecek 
olan ınüliihazaları arzetmk isti
Yoruın. 

Şiındi yapacağımız tadilatla 
~oıhuriyelin; devletçi, miliyetçi 
t lk~ı ve ilahiri. • • Olduğunu 
espıt edeceğiz. 
pevletçilik, mesela, devletin 

ft1tli meyanına giriyor. Şimdi 
f ko~omide liberal taraftarı 
trdıyetci bir vatandaş ortaya 

laçıkar da propagandaya bar 
rsa. 
Rasih Kaplan ( Antalya ) -

Öbür dünyaya gitsin deriz. 
Halil Menteşe (devamla) -

Şekli devleti tehdil cürmüne 
~saddi etmiş diye acaba onu 

0 1is yakalayıp da mahkemeye 
~erecek midir? 
. Sonra esbabı mucibede de

Dtliyor ki : milliyetçiliği dev-
letin şekJi meyanına koyarken 
~~Ynelmilel cereyanlara karşı 

Ukümetin eline bir silah ver
~iş oluyoruz. Şimdi bir komü
llıst, komünizm propagandası 
Yapıyor ve komünizm propa-
fa~dası yaptığından dolayı, 
abıi Devletin şeklini tebdil 

ed· 1Yor diye yakalanıp mabke· 
~eye verildikten sonra hakim 
k?lurunda bu komünist derse 

~; beni niçin buraya getirdi
bız ve niçin burada maznun 
ka~dalyesinde oturuyorum? in· 
d~lapçılık devlet şekline dahil-
i ıkr Ben en geniş ve en esash bir 
.n ılap taraftarıyım. Vesaiti 
lSdlihsaliyt:yi kimilen komünize 
e erek Devletin eline veriyo
~rn. Binaenaleyh beni niçin 

abkeme ediyorsunuz? O za-
~~ ne olacaktır? (Komünist· 
' ıstemiyoruz sesleri) 
d ~ağıp Özdemiroğlu {Zongul-

!a ) - O, beynelmilecilik 
o Uyor 

n lialil Menteşe (Devamla) -
h Unlar batara gelebilen müla· 
c 1\1alardır. Benim zihnimi kur• 
lqa adığı gibi bir çok vatandaş· 

8 
~ın da hatırından geçebilecek 

b~' tefehhümlerdir. inşallah 
Qıl nları silecek cevaplarla kar-
ka~Şıram. Ne bende ne de baş· 
kıtııırında bu sui tefehhümler 
ha llla:ı. Bu hususlardakı müla-

:al.arıın aşağı, yukarı budur. 
b 8lıınlak meselesine gelince: 
~ e~· ~annetmiyorum ki dahiliye 
a e ılınin dediği gibi bizde mu• 

0:ıarn bir "question agrair,, 
sun . ·f . . 80 . b" k • yanı çı tçıoın % ı 

b ! asınm h?sabına çalışmış 
"·llns B · k · edil . "?· u vazıyet ço ızam 

tir ~ıştır. Ben çiftçiyim ve 
tu~1 hayatın içindeyim. Biliyo
İst •. Evvela şunu söylemek 
laker~ın ki beo çiftçiye, aleJıt
}'a er vatandaşı, yuva sahibi 
saft~anı.n. ve çalışma için ve
lar f abıbı yapmanın tamamiyle 
\t .. ~ tarıyım ve bunun iktısadi 
"ıçr tlli •mai fayda!arını da tama· 
l'le rn-d "k" T b" b·1· · tıit u rı ım. a ıt ı ırsı · 

40Öo Ne!ekioı kendi arazimden 
bı.ı~ .. donümünü yani yarısını 
d~ .. Un kendi ortakcılarıma 

•ret · 
~tıaJ •nış bulunuyorum. Bina-
keat eyb toprak kanununu her· 
''-nu tn evvel tatbik etmiş bu· 
tifı ~o.rurn. Bu işt~ tamamiy!e 
~~t!~n.~ toprak sahibi o!masmı 

•ktısadi ve ~erek içti-

mai bakımdan, çok faydalı gö· 
rüyorum. Auıma, arzettiğim 

gibi, bizde diğer memle· 
ketlerde olduğu gibi, hu· 
kuku medeniye haricinde in
sanlar yoktur. Ve ötedenberi 
yoktur. Müslümanlık mülkiyeti 
bir akidei diniye olarak kabul 
ettiği için bizde ve bütün müs
lüman memleketlerinde herkes 
mülk sahibi . olabilir ve alıp sa· 
tabilir. Mesela Rusyadaki mir 
usulü gibi bir usul bizde yok· 
tur. Orada muazzam bir kütle 
mülk sahibi olmaktan, alıp sat· 
maktan mahrumdur. Bizde halk 
az çok mal müJk sahibidir. Şim
di çiftciyi toprak sahibi yap· 
mak istiyoruz. Çiftci, bilirsiniz 
ki, esbabı mucibede de yazıldı
ğı gibi, çift ile meıgul olan hal
ka derler. Çift sürer, kendi ara
zisi yoktur, başkasının arazisin· 
de ortak olarak çalışır. Yahut
da az arazisi vardtr. Zannedi
yorum ki maksad bu nevi çift· 
çileri toprak sahibi yapmaktır. 
Zannetmiyorum ki bunlardan 
başka kimseleri de ve çiftci 
amelesini de toprak sahibi yap
mak meselesi mevzuuba
his olsun. Böyle olursa o za
man hayvanını, aJat edevatını 
evini, tohumunu ve mütedavil 
sermayesini de vermek Jazım
gelecektir. ( Vereceğiz sesleri) 
Müsaade buyurunuz,zannediyo
rum ki buna hiç bir Devletin 
h8%inesi tahammül edemez ve 
bu, dünyanın hiç bir yerinde 
böyle ha1ledilmiş değildir. Fab· 
rikaya amele lazım olduğu gi
bi, toprağı işletmeğe de amele 
lazımdır. Bilhassa ameleyi top
rağa çivilemek ve onu toprak
ta tutmak çok zor bir mesele
dir. Onun için bence, bu ve· 
rilse bile, dediğim gibi, onu 
toprağa bağlamak çok zor 
olacaktır. Ve gene, zannedi
yorum ki aradan seneler ge
çince gene hu topraklar başka 
ellere dt:vrolunacaktır. Binae· 
naleyb halledilmesi lazım ge
len mesele, bugün elinde sa
panı olan, çift süren ve başka· 
smm yanında ortakçılık yapan 
veyahut arazisi az, kısmen var, 
başkasının yanıoda ortakçılık 
yapan çiftçiyi toprak sahibi 
yapmakbr. BH mes'ele Cum· 
huriyet Hükümetinin, zannede· 
rim, lırnir'in istirdadından 

sonra oralarda kalan metruk 
araziyi muhtaçlara dağıtmasın
dan başlar. Diğer taraftan Zi
raat Bankası da çiftçiyi arazi 
sahibi yapmak iç:n taksitlen
dirme usulünü ihdas etmiştir. 
Ben zannediyorum ki bu me· 
sele T eıkilab Esasi yede yapı· 
lacak olan bu tadilat değer 
şeye, parasını peşin vermek 
cihetinden bir tadili istilzam 
edecek kadar büyük bir me
sele değildir. Bilhassa şimdi 

yapılan tadilatta bedeli de, 
yapılacak kanunda tesbit edi
leceğine göre, vatandaşlara 
değer bahası verilmiyecek de· 
mt:kt r. 

Muazzam bir mes'ele karşı
sında isek, haHedilmesi lazım 
gelen iş, bazı memleketlerde 
olduğu gibi, muazzam bir küt
leyi qirden bire arazi sahibi 
yapacak isek, o vakit her ted· 
biri alalım. Amma ben böyle 
bir vaziyeti göı mediğim ıçın 
tasarruf emniyetinin inkişaf 
etmesi çok lazım olan bu mem· 
lekette emniyetsizlik ve istik-
rarsızlık tevlid edecek vaziyet
leri düşünmek ve mezürayı da 
elden tmakmamak lazımdır. 

- Deı1am edecek-

Cins köpekler ve kediler 

Evlerin Bahçesine 
zehir atılabi ir mi? 

Göztepeli bir kariimizin haklı şil<ayetleri 

Göztepede oturan bir kari
imizden şu mektubu aldık: 

ıı Belediye çavuşlarının neza· 
reti altında faaliyete geçen 
belediye tanzifat amelesi, insaf 
ve merhamet hududunu aşa· 
rak rastgeldikleri köpek ve 
kediyi itlaf etmektedirler. 

Kuduzla mücadele için bele
diyenin daima uyanık bulun· 
masını anlarım. Fakat beledi
yenin bu işle · tavzif ettiği kim
seler cins ev köpekleriyle ke
dilerini uyuz sokak köpekleri 
ve kedilerinde" tefrik edebil-
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Ankara, Van, Acem kedilerini 
öldürmekten adeta zevk duyu· 
yorlar. Buna mukabil sokak 
aralarında yığın y1ğın uyuz kö· 
pekler, kediler dolaşıyor. 

Evlerin bahçesine zehır at
mağa belediye memurlarının hiç 
bir bak ve salahiyetleri yoktur. 
Bunun bilhassa küçük çocuk-
ları olanlar için büyük bir teh· 
like teşkil edeceğini düşünmek 
laz,mdır. Belediyenin salahi
yettar makamatı medeni şart
lrıra uygun olmıyan bu kedi ve 
köpek itlafı şeklini bir ni:::am 

melidirler. altına almalı, belediye memur-
Dünyanın bertarafında cins• lan sokağa fırlamış olan cins 

leri seleksiyone edilmiş köpek· bir köpeği veya kediyi öldUr-
ler ve kedilere büyük kıymet meden önce, dünyanın berta· 
verilir. Bunlar için sergiler rafında olduğu gibi, belediyece 
açılır. ikramiyeler dağıhhr. muhafaza alhnda tutmalıdır. 
Kedi, köpek faydasız mah· Köpeğini tasmasız olarak so-
luklar değildir. Bizde bu kağa bırakmış olandan bir ce· 
gibi hisli hayvanlara karşı za talep edilebilir. Gazeteniz-
bu kadar fazla alaka gös· de bu dileğimize bir yer ayır-
terilmesinden vazgeçtik, hiç maoııı rica ederim." 
olmaısa hallerinden, bakımla- Göztepe okurlannızdan 
rından cins oldukları kolay1ıkla · C. A. 
anlaşılabilecek olanları gaddar- Yeni Asır - Kariimiıin 
ca öldürmekten vazgeçelim. hakkı vardır. Köpekleri ve ke-
Belediye memurları evlerin dileri itlaf için evlerin bahçe-
bahçelerine kadar zehir alarak sine zehir atmak kadar yersiz 
birç'>k fedakarliklarla tedarik ve manasız bir hareket ola-
e dilmiş olan cins köpekl~ri, maz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hamal başı Salih ağa tere· 

kesi tasfiye memurluğundan: 
573 
Terekesi tasfiye halinde bu

lunan hamal başı Salih ağa 
metrukatından lzmirde Ahmet 
ağa mahallesinde Şaphane 
sokağında tapu kaydına naza· 
ran 211 ada, 3 parsel, 4 nu· 
maratajlı ve 4 kapı numaralı 
69 metre murabbaında arsa 
üzerine inşa edilmiş ve yaoın· 
daki 2 parsel numaralı bina 
ile birleştirilmiş vaziyette ve 
adi ahşap çatı ile örtüUi vazi· 
yeti esasiyesi nazara alınarak 
baJi hazır alım ve satım piya
sasına göre tamamına yeminli 
vukuf ehli tarafından bin beş 
yüz lira kıymet tahmin edilmis 
olan bir kıt'a mağazanın yirmi 
dört hissede on sekiz hissesi 
2çık arttırma suretiyle, icra ve 
iflas kanunu hükümlerine tev· 
fikan satılacaktır. 

Satılığa çıkarılan gayri men· 
kulün birinci arttırması 25~3-937 
tarihine rastlayan Perşembe 
günü saat (15) de lzmirde Ye
miş çarşısında Cezayir hanında 
kain tasfiye memuru Hasan 
Tahsinin yazıhanesinde yapı· 
Jacaktır.. Bu arttırlf"tada veri· 
lecek bedel gayri menkulün 
hissesine düşen kıymetin yüz
de yetmiş beşini bulmayacak 
olursa ikinci arttırma alıcının 
taahhüdü baki kalmak üzere 
10 - 4-937 tarihine rastlayan 
Cumartesi günü saat 11,30 da 
ayni yerde yapılacak ve bu 
arttırmada ne verilirse gayri 
menkulün bu bedel mukahiU 
hlıcl uhdesine kat'i ihalesi ya
pılacaktır. Birikmiş vergi ve 
resimler terekeye ait olup va-
kıflar kanunu hükümlerine 
göre veri!mesi )azım ta 'viz be
deli varsa bu ve dellaliye res
mi, ihale pulu ve tapu harç· 
ları alıcıya ait olacaktır. 

Bu gayri menkul i;ıeriPdP. 

(BORSA j 
uzum 

Çu. Alıcı 
463 inhisar 4 75 

76 AR Üzümcü15 
56 O Kurumu 13 50 
52 K Taner 12 25 
31 S Gomel 11 
28 Beşikçioğlu 13 75 
15 M j Taranto 21 50 
721 Yekun 

415916 Eski yekun 
416637 Umumi yekun 

incir 

Fiat 
10 25 
15 50 
18 50 
14 
12 
17 50 
21 50 

Çu. Alıcı Fiat 
270 M j T aranto 5 
100 M Hilmi 5 25 

370 Yekun 
180027 Eski yekCkn 
180397 Umumi yekun 

Zahire 

5 
5 50 

Çu. Cinsi 
436 ba. Pamuk 46 

Fiat 
43 

600 ki. P. çekir 3 45 
425 ton " 

1031 ke. PaJam. 250 

3 60 

470 

· bir hak ve hususile faize mü· 
tedair iddiası bulununların iJan 
tarihinden itibaren yirmi gün 
zarfında Bay Tahsine müra-
c:ıatleri, aksi belde hakları ta· 
pu siciliyle sabit olmayan 
alacaklıların paylaşmadan ha
riç bırakılacaklan ve arttırma 
şartnamesinin 3-3-937 tari· 
hinden itibaren lzmir icra da-
iresi deltalı Mehmet Ali nez· 
dinde açık bulundurulacağı, 
alıcıların arttırmaya iştirak için 
gayri menkule tahmın olunan 
kıymetin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde nakit veya banka 
teminat mektubu vermeleri 
lazım geleceği ilan olunur., 
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P ARDA YANLARIN AL Ti 

YAZAN : MIŞEL ZEVAKO 

- 123 -
ihtiyar Pardayan çavuşa : 
- Mösyö, bizi diğer bir 

odaya mı götürüyorsunuz ? ..• 
Diye ;Sordu. 

Evet Mösyö • 
- Peki amma ben daha yu

karı çıkacağımızı zannediyo· 
rum. Halbuki daha .aşağı ini
yoruz. 

Çavuş güldü. Ve hepsi yü
rüyüşlerine devam ~diyorlardı. 

Beş dakika kadar böy:e do· 
lambaçh dehlizlerde yürüdük
ten sonra iki mahpusun önden 
yürümeleri ıçm çavuş emır 

verdi. 
Pardayanlar öne geçtiler. 

Önlerine gelen sekiz basa
maklı bir merdivenin son a; a· 
ğma basarken iki Pardayan 
karanlık huni şeklinde bir 
boşluğa yuvarlandılar çavuş ve 
muhafızlar basamakları üzerin
de kalmtşlardı 

ihtiyar Pardayan: 
- Nerdeyiz!... Nereye düş

tük!... Burada mısın!.... Diye 
sordu. 

Zifiri haranlık ve rütubetli 
bir hava içinde nefesi darlaşan 
Şövalye: 

- Evet buradayım; dedi. 
Baba ile oğul, bir sevkitabii 

ile kollarını uzatmışlar ve bu 
suretle birbirlerine sarılmışlardı 
ihtiyar Pardayan yavaşça eği· 
lerek zemine dokundu: 

- Zemin demirden! dedi 
ve sarardığını hissetti. Elile 
yantarafları kontrol etti. Eyvah. 
Etraf da demir sadası çıkardı. 
Müthiş bir tuzağa düşmüş

lerdi. Neye uğradıklarını bir 
dürlü kestiremiyorlardı. Her 
ikisinin de zihnine, bahsini 
işittikleri, korkunç zından hüc· 
relerinin .birisinde bulundukları 
fikri belirmişti. Açlıktan ve su
suzluktan öldürülmek için bu· 
raya kapatıldıklarını sandılar. 

Ve bu bal onları titretti. 
Bir saniye kadar bu l<orku 

onlara hiçbir söz söyletmedi. 
Nihayet kendini toplıyabilen 
ihtiyar Pardayan: 

- Arhk hayatımızın sonun-
da olduğumuzu zannediyorum. 

Dedi. 
Şövalye, cansız bir sada ile: 
- Kim bilir? Cevabını verdi. 
- Pekala, öyle olsun! Ben 

de yaşamaktan başka birşey 
istemiyorum. Fakat, nerede bu
lunduğumuzu, niçin bu demir 
kafeste birşey bulunmadığını 
ve niçin bu döşen::en in her ci
hetinden merkeze doğru meyil 
olduğunu öğrenemezsem kudu
racağım ... 

Şövalye: 

- ihtimal, kendi sıkletine 
dayanamayarak çökmüşliir ... 

- Belki. Bekleyelim baka
lım, sonumuz ne olac::k?. 

Bekleyelim!... Açlıktan 

ölmek!... Bunun oldukça müd· 
hiş bir işkence olduğunu an· 
Jayorum. Fakat, bu suretle ö-
leceğimizi tamamiyle anlarsak 
kurtulmamız mümkündür. 

- Kurtulmak mı? nasıl ba
kalım? ... 

- Kendimizi telef ederek : 
- iyi ama, nasıl telef ola· 

cağız? .. 
- Kolay!.. 
Tam bu dakikada ihtiyar 

Pardayan: 
- işittin mi ? dedi. 
- Evet kımıldamıyalım ... Su-

salım.. Harekete başhyan bir 
makine çarhının gürültüsüne 
müşabih hafıf bir gıc ı rtı işit
mişlerdi. 

Bu çarh gıcırtısı tavandan 
geliyordu. Tavana doğru bak
blar bu esnada bulundukları 

demirden hücreye dört taraf
tan ışık girmeğe başladı. Işık-

ların geldiği tarafa döndüler 

ı bu ışıklar demir dıvarm birer 
köşelerinde yanan yağ kandili lerinden husule geliyordu. 

Niçin bu ışıklar yakılmıştı. 

Her halde dışardan içerisi 
seyredilmek isteoiyordu. Her 
iki Pardayan •Jiıkla meşgul 
olurl<en tavanın yavaş, yavaş 

kedilerine doğru inmeğe baş· 
ladığını gördüler. Genç şöval· 
ye artık işi anlamıştı. 

Her ikisi de makineye ko· 
n ulmuşlardı. 

Makine! Engizisyon cemiye· 
tinin müthiş ve zalimane yapıl· 
mış bir ölüm dolabı idi. Bu 
dolaba konulan adamların ölüsü 
ezilmek ve kanlan toplanmak 
suretile yapılırdı. 

Makinenin gürültüsü devam 
etti. Tavan aşağıya doğru ini· 
yordu. Biraz sonra tavanm 
saçlarına dokunduğunu hisset• 
tiler. Baba ile oğul başlarını 
eğdiler. 

Vaziyet çok vahimdi. Göz· 
leri fırlamış, şakaklarının da
marları şişmiş bir halde 
ihtiyar Pardayan ayaklarını 

demir oluğa iliştirdi. iki 
dirseğini demir duvara da· 
yadı. Ve dev kuvveti ile 
doğrularak gayri mümkün bir 
şeyi tecrübe etti. Olmıyacak 
bir şeye teşebbüs etmişti. Q. 
muziariyle demir tavanın in
mesine mani olmak istiyordu! 
Gayri mümkün o~an bu hadise 
husule geldi .•• Tavan durdu!.. 
Fakat bu da bir kaç saniye 
devam edebild .. ,. ihtiyar dar 
nefes almağa başladı. Siması 
büzüldü.... Dizlerinin üstüne 
diıştü ..• 

Tavan tekrar iniyordu. 
Şövalye:Artık telef olmalıyız. 
- Babacığım, ben yanınıza 

gelince bu son kurtuluşa teşeb
büs edelim ve beraberce öle
lim dedi. 

Bir saniye sonra, berikisi de 
daha ziyade inlediler. Şövalye 
babasının yanına düştü. Son 
tehlike dakikası gelmişti. Ayni 
zamanda, baba ile oğul kendi
lerini telef etmek için ellerini 
kaldırdılar. 

- Somı Var -
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Şehrin temizliğile 
alakadar bir dilek 

Alsancakta kahvelerin ve oto
büs!erin merkezi ve ayni za
manda amelenin ve halkın bol 
bulunduğu bir mahalde maa
lesef bir çiş yeri yoktur. Bu 
yüzden halk sokak aralarına 
duvar diplerin~ defihacet edi
yor. 

Bu meyanda Alcdeniz 6oka· 
ğının baş taraf kısmının arzet· 
tiği manzara fecidir. Bu oka
ğın açık bir çiş mahallinden 
hiç te farkı yoktur. 

Acaba mıntaka memurlarının 
meseleden haberleri yok mu 
diyecek olursanız başlıca Vitk
anın şahidi ve hem de kuvvetli 
şahidi onlardır. 

Kendileri bu mesele hakkın
da me:cilerine rapor verdik · e
rini ifade ediyorlar. 

Verilen raporların semere
sini beklemekteyiz. 

Üzerinde zorlukla yürüdüğü· 
müz çukurlaşmış Arnavut ka !
dırı mı sokağımızın sıhhatı umu· 
miye namına hiçolmazsa çiş 

r p:sliklerinden kurtarılması için 
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belediye reisimizin dikkatini 
celbetrııenizi yalvarırım. 

lzmir ihracat Ş. L. muhasebecisi 
s. Benice 



lzmlr beledlyeslndF.n: 
1 - Beher metre murabbaı 

iki yüz yetmiş beş kuruştan 
976,25 - lira bedeli muham-
menle 61 sayı1ı adanın 355.00 
mere murabbaındaki 10 sayılı 
arsasının satışı başkatiplikteki 

şartname . veçhiJe 2 • 3 - 937 
Sah günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için 74 Jiralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy-
lenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
iki yüz kuruştan bin lira be
deli muhammenle 52 sayılı 
adanın 500,00 metre murabbcı· 
mdaki 20 sayılı arsasının satışı 
başkatiplikteki şartname veç-
bile 26 - 2 • 937 Cuma günü 
saat 16 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. lştirak için 
75 Liralık muvakkat teminat 
makbuzu He söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 
10~13~17~20 424 (248) 
1 - iki yüz kırk lira bede~ 

li keşifli değirmendağında se· 
merci zade sokağında Filibeli 
Selim sokağına kudar yapıla-
cak la~ım işi 26 w 2 • 937 Cu
ma gunu saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Keşif ve şartnamesini görmek 
üzere başmüheııdisliğe iştirak 
için de on sekiz liralık muvak-
kat teminat makbuzu ile söy· 
lenen gün ve saatta encümene 
gelinir. 

2 - Sekiz yüz altmış beş 
lira bedeli keşifli Bahri babada 
kız lisesi önünden halkevine 
kadar yapılacak )ağım işi 26 -
2 - 937 Cuma günü saat 16 da 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere Başmühendisliğe 
iştirak için de altmış beş lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta en
cümene gelinır. 

3 - Temizlik hanında elli 
lira bedeli muhammenle bir 
adet k1tmyon satılığa çıkarıl-

mıştır. Başkatiplikteki şartna

me ve çhile 26 - 2 - 937 Cuma 
günü saat on altıda açık artır· 
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için dört liralık muvakkat te
minat makbuzu ile. söylenen 
gün ve saatte encilmene ge
linir. 

4 - Beher metre murabbaı 
yüz yirmi beş kuruştan dört 
yüz lira bedeli mubammenle 
63 sayıla adanm 320,00 metre 
murabbaındaki 53 sayılı arsa
sının satışı başkatipJikteki şart• 
name veçhile 26 - 2 - 937 cuma 
günü saat on altıda açık artır· 
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için otuz liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
~ün ve saatta encümene ge· 
linir. 

9---12---16---20 407 (241) 
Beher metre murabbaı beş 

yüz kuruştan dokuz yüz kırk 
Jira bedeli muhammenle 17 
sayılı adanın 188,00 metre 
murabhaındaki 36 sayılı arsa-
sının satışı başkatipfikteki şart
name veçbile 26-2-937 Cu
ma günü saat 16 da açık ar
tırrLa ile ihale edilecc!ktir. iş
tirak için yetmiş bir liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya Banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 
. 11-13-16-20 435 ( 255 ) 

- Hava gazı fabrikası ocak
ları için başkatiplikteki şart
namesine bağ:ı listede cins ve 
mikdarı yazılı kornü, ateş tuğ
lası, kontrol kutusu, ateş top· 
rağı alınacaktır. Heyeti umu
miyesinin muhammen bedeli 
yedi bin üç yüz otuz bir lira 
ydmiş beş kuruştur. 26· 1·1937 
tarihinden itibaren kırk beş 
gün müddetle kapalı zarflı 

eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me ı?"Ünü 12-3-937 Cuma günü 
saat on altıdlldır. iştirak için 
beş yüz elli liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mel<tubu ile 2490 sa-

lzmir asliye mahkemesi ikinci 
hukuk dairesinden: 

Sayı: 937-404 
lzmirdc Servili mescit su 

kumpanyası yanında 70 No.lı 
evde oturan Cemal kızı Şadiye 
tarafından Niğdenin Şahine 
mahallesinde ölü yüzbaşı Ha
san· oğlu Ahmet Remzi aley
h ine açılan boşanma dava~ına 

mütedair dava arzuhal sure· 
tiyle davetiye varakası müd
tleaaleyhin ikametgahının meç
huliyetine binaen tebliğsiz ola
rak iade edilmiş ve zabıtaca 
yapılan tahkikat ta bunu teyit 
eylemiş o'duğundan tahkikatın 
12-3-937 Cuma günü saat lOa 
t~likine ve keyfiyetin ilanen 
tebliğine karar verilerek bu 
baptaki aıuhal suretiyle dave
tive varakası usulen mahkeme 
divanhanesine asılmış olduğun
dan müddeialeyhin tayin olu
nan gün ve saatte mahkemede 
hazır bulunması veya bir vekil 
S?öndermesi aksi takdirde hak
kında gıyap kararı ittihaz edi-

1 Jece~i tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

t." i • • • w ~lı 

1 

şifli Sahil park yanından denize 
kadar olan yoldaki molozların 

kaldırılması işi 9-3-937 Sah 
günü saat 16 da aç\k eksiltme 
ile ibare edilecektir. Keşif ve 
şartnamesini görmek üzere Baş 
mühendisli~e iştirak için de 
yedi yüz altmıs kuruşluk mu· 
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü· 
mene gelinir. 

2 - Beher metro mur:ıhbaı 
iki yüz elli kuruştan 878,75 
lira bedeli muhammenle 59 sa
yı'ı arlanın 351,50 metre mu-
rabbaındaki 20 sayıl. arsası baş 
katiplikteki şartname ve.;hile 
9-3-937 Salı S?Ünü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edilecek· 
tir. iştirak için altmış altı lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

20---26-2-5 524 (299) 
9 Mart Salı günü kalfa im· 

tiham yapılacağından eski kal· 
fafarla yeniden kalfa olmak is
tiyenlerin 6-3-937 tarihine ka-
dar Belediyeye istida ile mü
racaatle imtihana girmek için 
pusula almaları laıımdır. 

imtihana girmiyen kalfalar 
icrayı san'at edemiyeceklerdir. 

Fazla malümat almak isti· 
yenlerin Belediye baş mühen
disliğine müracaalları. 

20-26 526 (300) 

YENi ASIR 

.Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPiRiN seneler
denberi · her türlü -&soğukaf

gınlıklarına v-:-ağrılara karş~ - " tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

tsbat etmiştir~ . ., . 
A S P 1 R 1 N in tesirinden • 

emin olmak için lütfen ffi " '!larka-J 

sına dikkat ediniz. 

Umum Tire çiftçileri kooperatif 
ortaklarına şirketi · sayın 

Kooperatifimizin senelik alelade umumi heyet toplantısı 23 
Mart 937 tarihine müsadif Salı günü saat onda Tire Belediye 

salonunda yapılacağmdan o gün hisse senetlerioiıi alarak top-
lantıya gelmenizi yalvarırız. . .. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT 
1 - idare meclisi ve murakıp raporlarınm okunması. 

~ . 
2 - 1936 senesi piJançosunun tetkik ve tasdikiyle idare mec-

lisinin ibrası. 

3 - Müddetleri yeten iki azanın ve murakıplerin yeniden se
çilmesi ve murakıp ücretleriyle ·dare meclisi huzur hakla
rının tayini. 

4 - idare meclisi raporunda gösterilen temettüün suret ve za
manı tevzii hakkında karar ittihazı. 
. ll 

S - idare meclisi raporunda ihraçları istenilen üç ortak hak-
kında karar ittihazı. 

6 - Lüzumu halinde hariçten para istikrazi için idare meclisine 

salahiyet itası ve miktarının tayini. 

7 - Emvali gayri menkule alım ve satımı için salahiyet 
verilmesi. 

8 - Şirket kasasından para çıkmamak suretiyle her türlü ko· 
misyon muamelatıyle meşgul olmak üz..:re idare meclisine 
salahiyet verilmesi. 

9 - Ortaklar tarafından verilen dilekçenin kabul veya ademi 
kabulü hakkında karar verilmesi. 512 (297) 
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IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

Tarafından ınevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SA.GI~All 
- - - - - - - - : ZABIF -------

Yni yaptıracağınız lbisler için bu mamulatı tercih ediniz 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
C/.77.7.7Z7.7.ZL/J 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

SATIŞ YERLERi 
. ................. . 
• ••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• f'.L7.Z7J..7.Y.77~ 

4t :::::::::::::::::: 
• ••••••••••••••••• 

Birinci Kordonda 186 Numarada 

• 

yılı kanunun tarifi dairesinde 

haz1rlanmış tekJifJer ihale .?ünü ŞARK HALI T A ş 
saat on beşe kadar encumen • &e 
rehıliğine Yerilir. • .. ___ _. ____________ _ 

26 ·30-5-20 263 (153) a__ -~ -
1 - Yüz bir Jira bedeli ı e- · : 

~~ .! ...................................... ~ 

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

relerimizin geldiğini sayın ahc>farımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A H M i K A it i\ J) A V U T 

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

IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

~·--iDi-••& ı~-·+ SSE 

1 LAN ·' 

5 kilodan 30 kiloya kadar terazilerimiz gelmiştir ,. 
Satış mahalH: Sulu han civarında N o. 28-9 . Hurdavatçı HüsJIU 

Ôzödemişli mağazasına müracaat. 11-26 (172) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
: SIHHAT BALIKYAGI : . . 

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

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KREM BJ\LSAMıN 

• · \~- 1 

. 

Kumral, sarııın, yegane 

kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen iıole 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıklBr• 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin. dört şekilde takdim edilir: 

1 --- Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 

2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Baisamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
lngıliz Kanzuk eczanesi Beyo~lu lstanbul 

c ~ 
lzmir hah ve mensucat Türk anonim şirketinden: 
ldare meclisimizce şirketimiz sermayesinin, işgal etmekte oJdll: 

ğu fabrika binası olan ayniyat mukabili yetmiş beş bin lira teı 
yidine karar verilmiştir. t 

Keyfiyet 15-3-937 tarihine denk gelen pazartesi günü s99~ 
14 te şirketin merkezi olan Kulada demirci kapıda 9-13 nuo>", 
rada toplanacak olan 936 hesap yıh hissedarlar alel'ade uınıı"'' 
heyeti içtimaında müzakere edilecektir. ,.0 

Hissedarlardan rüchan hakkı tutmak ~stiyenlerin mezkür gu J 

ve saatte işbu alel'ade umumi hey' et toplantısında bilesale v.e!, 
liiivekale hazır bulunarak bu iddialarını tutmaları lüzumu ı~ 
olunur. 498 (.30 
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•• 
., Oksürenle:e : 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROyALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
~lı GANYMEDES vapuru 
.. 2-937 tarihine doğru tabliye 
ıçıa bekleniyor. Burgas, Varna 

'e köstence için mal yükliye· 
tektir. 

Sı, HERMES vapuru 25-2-37 

~eh ~eldenmekto olup ylikünü 
lıyeden sonra Burgas, Var-

b~ ve Kastence limanları için 
Yuk alacaktır. 
d ~/a CERES vapuru 4 marta 

1
. 0rru bekleniyor. Yükünü tlfı· 
1Yeden sonra Burgas, Varna 
'e Köstenceye yük alacaktır. 
l Sis GANYMEDES vapuru 
O martta gelip Amıterdam 

'se Hamburg için yük alacaktır. 
VENSKA ORIENT LINIEN 
SiS NORRUNA vapuru 27 

~bata doğru beklenmekte olup 
otterdam, Hamburg, Baltak 

!:._~kandinavya limanlan için 
# ""lıyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

t Sıs PELEŞ 'apuru 20 ıubatt' beklenmekte olup Pire, Mal-
!.~e Marailya limanlan için 
'"11: alacakbr:. 

2 S/a ALBA JULIA vapuru 
t 6-2·937 taribindıe beklenmek· 
Ue olup Pire, Malta ve Marsilya 
lballlan için ytik alacakbr. 

Ilı S/S SUÇEA VA vapuru 21 
fi. •rta doğru bekleniyor. Pire, 

•ita ve Marailya limanlan için 
Yolcu ve yük kabul edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
k Daha Fazla tafsilat için ikinci 
b~rdonda Tahmil ve Tahliye 
S~asa arkasında FRA TELLi 
. ERCO vapur acentabğına 
~llracaat edilmesi rica olunur. 
tihİl~nlardaki ve liareket ta• 

erandeki değişikliklerden 
•;.enta meıuliyet kabul etmez. 

-..,, elefon: 4142-4221-2663 

•
16 

Yeni Asır Gazetesi yazı :.e 
1 

il işleri sayın direkt&rliiğline 
Sayın Bayım. 

94~7 • 2 - 937 Günlemeçli ve 
7 sayıh nüshanızın 8 inci 

&ah·f • 
)' 1 esınde yazıla Bucada istas· 
on caddesinde 45 numaralı 
::~.e .oturan Gaziemir çiftliği 
il ıbı namı albnda yazılan 
.. ~ doğru d~ğildir. Çiftlik Gi· 
t ölü Halil ağa ile müşte• 
;::r, ölünün evlitJan bulun· 
b• itibarile varislidir. Tek 
t Jt ••hibe ait olmadığını ga-
eteıı · . 

111 
ııın ayni sütun ve ayni 

111 
•lıalde keyfiyetin tavzihini 

111
llteber gazetenizle yapılması· 

tı •onsuz saygılanmla yalva· 
llııl. 19 - 2 - 937 
~-~Ydiköyünde Gaziemir çift· 
ı.ı'! •.. Yazı sahibi ölü Giritli 
,~ evlatlarından Fatma. 

( 304) 

YENi ASIR 
; -

KATRAN HAKKI EKREM 
N. V. 1 Olivier Ve Şii. 

W. F. H. Van Der LiMITET 

7~e & f.A>. Vapur Acentası 
DEUTCHE LEVANTE LINlE lRiNGI KORDON REES 

MILOS ~~P':~ub.1~· şubatta BJNASI TEL. 2443 
beklenilmektedir. Rotterdam, Lllerman Lineı Ltd. 
Hamburg ve Bremen· limanlara POLO vaouru 21 .şubatta 
için yükliyecektir. Londra, Hull ve Anversten ge· 

DELOS vapuru 18 şubatta lip yftk çıkaracak ve 11yni za-
beklenilmektedir.. Rotterdam manda Hull için yük alacaktır. 
Hamburg ve Bremen için yük EGYPTIAN vapnru mart ip-
kabut eder. tidas1nda Liverpool ve Svan-

HERAKLEA vapuru 3 martta seadan gelip yük çıkaracak ve 
Hamburg ve Anvers limanlarm· 
dan yük getirecektir. ayni zamanda Liverpool ve 

ACHAIA vapuru 3 martta Glaskov için yük alacaktır. 
beknilmektedir • Rotterdam, LESBIAN vapuru 15 martta 
Hamburg ve Bremen için yük Londra, Hull ve Anversten ge-
kabul eder. Jip yük çıkaracaktır. 

Ciik± 2 4 Ue&Q::ZXZ:rzZ'~A> \a 

BC>N9C> 
M8badil ve gayri mübadil 

bonolan bilumum banka ve 
şirket hisse senetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
fajzli ve eıki istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mlimasil 
her nevi eıham sabn ahr. 

Adres : lı:mir Kemeraltı 
:Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

(77) S.7 b.3 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
•m:ıı•• Th G 1 S American Export Lines e enera team HORTAÇ U 

Tbe Export Steamship Corpo- Navigation Ltd. S 
ration - Nevyork ADJUTANT vapuru 25 şu- Muayenehanesini Birinci 

EXIBITOR vapuru 19 şu- batta gelip Londra için yük Beyler sokağı 36 numaraya 
batta beklenilmektedir. Nev• alacaktır. nakletmiıtir.Hastalarını müs· 
york için yük kabul eder. NOT : Vürut tarihleri, va- takil olarak kabul ve tedavi 

EXPRESS vapuru 26 şubat- purlann isimleri ve navlun üc-
ta beklenilmektedir. Nevyork retlerinin değitikliklerinden me- eder. TELEFON 2946 
içın yük kabur eder. suliyet kabul edilmez. 1-26 (2101) •839• . 
Reederei H.Schuldt- Hamburg -------------:1m--•'S••-----, 

DUBURGvapuru 15ıubatta ı H••sEYJN KAYJN ı 
beklenilmektedir. Rotterdam, U 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yük kabul eder. 

MARITZA vapuru 25 tu· 
batta beklenilmektedir. Rot· 
terpam, Hamburg ve Bremen 
limanlan için yftk kabul eder. 

•ı IXI ı• 
S. M. R. BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 5 mart• 
ta beklenilmektedir. Köstence 
Sulina ve Galatz limanları için . 
yükliyecektir. Galatz aktarması 
olarak ta Belgrad, Novisad, 
Bralislava, Viyana ve Linz 
limanlan için de yük kabul 
eder. 
~ 

D. T. R. T. Budapeste 
SZEGED vapuru şubat niha

yetinde beklenilmektedir. Bel
grad, Novisad, Budapeste, Bra• 
tislava, Viyana ve Linz liman
ları için yük kabul ede. 

... C8I •• • 

Den Norske Middelhavslinje 
O alo 

SARDINIA vapuru 16 martta 
beklenilmektedir. Pire, isken· 
deriye, Hayfa, Diyep ve umum 
Norveç limanları için ybk ka
bul eder. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi
ritilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No • 
2007 - 2008 

lzmlr alclll ticaret me
murıuıundan: 

Mehmet Altan ticaret unva· 
niyle lzmirde yeni manifatura· 
cılarda 43-2 numarada toptan 
her türlll manifatura llzerine 
ticaret yapan Mehmet Allanın 
iıbu ticaret unvanı Ticaret ka· 
nuna hllkllmlerine g&re sicilin 
1930 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilin olunur. 

516 (298) 

BEYOGLUNDA 

' " ........... 
'. -('~,,..,.,,.. 

. ' 
\ • > 

Mobil ye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

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

i 
Turan fabrikalan, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi baz 
kabuğu çıkanlmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onJann ıayanı hayret derecede semiz· 
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği ıtit6n fazla 
mikdarda çoğaldığını g&receksiniz. 

Meccani numune ve tarifname İçin fabrikalanmız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemsiye mOracaat ediniz. 

Gaıi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon • bmir 3465 

Bristol Oteli 
Fabrikaları 

Limitet Şirketi 
Şehitler Caddesi Makara Sokak 

Posta Kutusu ute lzmlır 

••••••••••••••• 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
· Türkiyenin en eıki otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

Kark iki senelik tecrübeli ida· 
reaile bllt6n Eğe halkına ken· 
diıini sevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
Jarlar. 

Birçok buıusiyetlerine illvetea 
fiatlar mnthit ucuzdur. 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster· 
Ienir, katlanır kırmızı ve mavi boya1arm çeşitleri. 

FIATLERIMlZI iSTEYiNiZ 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan 90baJar için mahaua ıetiı-ildi. 

Mllracaat yeri : Kestane pazannda Bardakçılar sokak 
No. ıo - ta J. Parplnranl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kiSmlr vardlr. 
(2299) 

~ahUe 9 

• GB • 
ı p ı 

Bütiln ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağnlarile romatiz· 
maya kartı bilhaa· 
sa müeasirdir. 

GRiPiN 
• 
ı 

tecrübe ediniz 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

S. Ferid Eczacı başı 

Kolonya ve Esansları 
Blitün Tilrkiyenin seve seve kullandığı litif sab;t 

hakiki birer pbeserlerdir. 
BAYRAM HEDlYESI iÇiN 

Herkesin tanıdığı san'at eserlerine 
Çok zarif şiıelerde 

Bet Çlç.elJ, Revdor Ferid, Krep 
Jorjet, Leylak, Nergis 

isimli .şaheserler il&ve etmiştir. 
Bu misilaiz kokulan alırken eczacıbaşı isim 

ve etiketine dikkat ediniz. Taklitleri 
bir şeye yaramaz. 

Umumi Depo : l*t 
S. Ferid Şifa eczanesi '*' 

Herkesin 
ettiği 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle K 

Ra~yolin ; 
Dişlerinizi tertemiz 

bembeyaz ve sapaağ· · 
lam yapar. Ona yirminci ~ 
asır kimyasınm hi· 
rikalarından biridir, 
denilebilir. Kokusu 
giizel, lezzeti hoş, 
mikroplara kartı le· 
airi yüıde yüzdür. 

üzerinde ittifak 
bir hakikat 

RADYOLiN 
. . ·. ·.~ :· . 
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Sahne ıo YENi A51R aoŞubat 

Cumhuriyetçiler beş kilometre ilerlemiş 

Madrid - Valensia yolu kurtulmuş 
Asi uçaklar Madridi vahşice bombardıman etmişler 

lspanyol sahillerinin kontrolü meselesinde ihtilaf devam ediyor 

Madrid, 19 ( (Ö.R) - Mad· 
rid müdafaa komitesi dün ak· 
şam saat 21,40 da radyo ile 
şu tebliği neşretmiştir: 

Merkezde Jaraha cephesinde 
sükünet teessüs etmiştir. Kıt'a· 
!arımız dün zaptettikleri yeni 
mevkileri tahkim etmektedirler. 
Düşman hatlarından kaçan bir 
asker hatlarımıza gelmiştir. 
Geçen gece Madrid asi tayya· 
reler tarafından bir kaç defa 
vahşice bombardıman e-dilmiş· 
tir. Maronoza cephesinde şid
detli bir hücum yapan düşman 
ağır zayiata uğratılarak püs· 
kürtülmüştür. Kıtaatımıı mevki· 
!erini muhafaza etmekle kalmı· 
yarak bunları aynı zamanda ıs· 
!ah etmişlerdir. Arada cephesi o· 
de düşmanın yaptığı bir hücum 
akim kalmış ve asiler hedef
lerinden hiçbirini elde edeme
mişlerdir. Cumhuriyet tayyare· 
!eri büyük faaliyet göstermiş· 
!er, asi hava filolarının taarruz· 
!arını reddederek bunlardan 
yedi avcı tayyaresini düşür· 

müşlerdir. 

MADRID • YALANSIYA 
YOLU KURTULMUŞ 

Paris, 19 (Ô.R) - ispanya· 
dan alınan haberlere göre 
Madridin cenubunda bükümet• 
çilerin yaptıkları beş kilomet· 
relik ileri hareketi neticesinde 
Madrid • Yalensia yolu şimdi 
asilerin tehdidinden kurtu~muş 
bulunmaktadır. 

TAYYARELER NELER 
GÖRMÜŞ? 

Cebelüttarık, 19 (A.A)-Asi 
tayyareler bugün Almeria üze· 
rinde uçarak halkı teslim ol· 
mağa davet eden beyanname· 
!er atmışlardır. 

Tayyareciler şehir civarında 
tahkimat yapıldığını görmüş· 
!erdir. 

Roma, 18 ( Ô.R) - Yalan· 
sia bükümetinin muharip olmı· 
yan lspanyol gençlerini dahili 

Yaktuda: Madridden gelen vahşice manzara/ar 
Sn/da: Madridin bombardıman kurbanları 

harbın tehlikel<!rinden uzak 
tutmak üzere ispanya haricine 
göndermek teklifinde buluna· 
cağı söylenmişti. Burgos' dan 
gelen bir telgraf lspanyol Fa· 
lanjistlerinin (Faşistlerin) böyle 
bir tedbire razı olamıyacakla

rını bildiriyor. Bunlar gençli· 
ğin himayesi için ispanyanın 

dil ve adetlerine vakıf Cenubi 

yapılan Portekiz teklifleri şun· 
!ardır: Portekiz sahillerinde hiç 
bir kontrol yapılmasın. Ingiliz 
ve Fransız filoları ispanyanın 

Atlantik sahilleri ve Kartajen 

1 

rol edilsin. için lspanyol hudutlarında tesis 
Londra 19 (Ô.R) - ispanya edilecek kontrol meselesini 

işlerine karışmamak taahbiitle· gözden geçiren gazeteler Fran-
rinin tatbikine nezaret eden sanın Pirene hudutlarındaki ne· 
beynelmilel ademi miidahale zaret komisyonunun vazifesini 
k 1 k · · nasıl görebileceg· ini sormakta ve 

limanından Yalensia limanına omisyonunun ta i omıtesı 
kadar Akdeniz sahilinin bir dün öğleden sonra toplan· bu hudutlar vasıtasiyle Mosko· 
kısmını kontrol etsinler. mış ve Portekiz planını gözden vanın ispanya cumhuriyetçile· 
Yalensia ile Fransa hududu geçirmiştir. Bu teklifler bir uz- rine yardımının devam edece· 

ğinden şllphelenmektedirler. 
arasındaki sahil kısmı ltalyan, !aşma yolunda yeni bir adım Alman gazeteleri sağ cenaha 

Amerikalı bir şahsiyetin idaresi Alman ve Portekiz filoları ta· teşkil etmekle beraber henüz mensup bazı Fransız gaze-
altında hususi bir mıntaka rafından kontrol edilsin. lspan· bütlin güçlllkleri ortadan kal· telerinin neşriyatına dayana· 
tesisini t.?klif etmektedirler. ya • Portekiz hududuna gelin· dıracak mahiyette değildir. rak cenubi Fransada Perpig· 

PORTEKIZIN TEKLiFLERi ce doğrudan doğruya Londra KONTROL MESELESi nan şehrinin lspanyol cum· 
Londra, 19 (Ô.R) - Tali ademi miidahale komitesile ir· Berlin 19(Ô.R)-lspanya iş· huriyetçileri için bir gönül-

komitede ispanya kara ve de· tibat halinde bulunan bir lngi· )erine ademi müdahalf' esasını lü tedarik merkezi olmakta de-
niz hudutlarının kontrolü için liz komisyonu tarafından kont· müessir şekilde tatbik ettirmek vam ettiğini, yüzlerce gönüllü-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ··············••••··•····•····•············••·········••••·· 

Kudüste v on Nurahtf Mısırın Cene:reye notas•n:a 1 

Şuşnigi Hitler ile Assamblenın f evkaJade Bir Pan Arap kon-
m~lakata çağıracak toplanması ı·stendı· gresi toplanacak 

Vıyana, 19 (Ô.R) - Alman· 
ya hariciye nazın Baron Yon 
Nurahtın Viyana seyahati pro· 
gramı hazırlanmıştır. Alman 
hariciye nazırı 22 şubatta Vi· 
yanaya gelecek ve 23 şubat 

günü siyasi görüşmelere tahsis 
edilecektir. Yon Nuraht 25 
şubat akşamı Viyanadan ayrı• 
lacaktır. 

Roma, 19 (Ô.R) - Pazar• 
tesi günü Yiyanaya vasıl ola· 
cak olan Alman hariciye nazırı 
Yon Nuraht Avusturya Şan· 
ıölyesi Şuşnig ile görüştükten 

sonra onu, Hitlerle mülakat 
için Berchtesgadene davet ede
ceği haber alınıyor. 

Vegoreff 
Romaya gitti 

Kaunas 19 (A.A) - Sovyet 
ordusu erkanı harbiye reisi 
Mareşal Y egoreff dün akşam 
Rigaya gitmişdir. 

Bu toplantının Mayısın sonlarına 
doğru olması pek muhtemeldir 

. Cenevre, 19 (Ö.R) - Vak· 1 talebini tetkik etmek fizere 
tıle Irak hükümetinin yaptığı mezkur cemiyet assamblesinin 
gibi şimdi de Mısır hükümeti Mayıs ayında toplanmasını te· 
Milletler Cemiyeti genel ıek· ınin için tedbirler almaktadır. 
reterliğine bir nota göndererek Londra 18 (A.A) - Mısır 
Mısırın Milletler Cemiyetine hükümeti, Ingiliz Mısır muka· 
iiza olarak kabulü için Assam· velesinin fiçüncü fıkrasına is-
blenin yakın bir tarihte karar tinaden Milletler Cemiyetine 
vermeğe davet edilmesini iste• girmek talebinde bulunmuştur. 
miştir. lsviçre federal meclisi Mısır hükümeti mezkur muka· 
reisi B. Motta federal meclisin veleye göre lngiltereden bu 
Mısırla Milletler Cemiyetinde hususta müzaharet istemeye 
işbirliğine mütemayil olduğunu salahiyettar olduğundan lngi· 
ve Mısır hükümetinin talebini Jiz hükfimeti Milletler Cemiye· 
terviç edeceğini söylemiş, Mı· tinin fevkalade toplanmasını 
sırın Milletler Cemiyetine işti· talep etmiştir. 
riikinin faydalı olacağını ve bu Bu toplantının Mayıs sonla· 
müessesenin alemşümul mahi rinda olması muhtemeldir. Di· 
yetini takviye edeceğini ilave ğer taraftan lngiliz hükfimeti 
eylemiştir. bir çok devletlere de müraca· 

Londra 18 (A.A) - Ingilte· at ederek kendilerinden Mı· 
re hükümeti Mısırın Milletler sıra müzaharet etmelerini rica 
cemiyetine girmek için vaki eylemiştir. 

Roma, 
ten 'bildiriliyor: Isliim partileri 
reisleri kongrede hazır bulun· 
mak üzere Kudüse gelmekte· 
dirler. Kongrenin dini mahiyeti 
olmıyacak, fakat bir Pan • Arap 
içtimaı şeklinde kalacaktır. 

Mekkede bir lsliim kongresinin 
toplanması için Arap yüksek 
komitesi tarafından yapılan 
teklife lbnissuudun muhalefet 
ettiği haber alınmıştır. 

!erin hududa hareket ettikle· 
rini ve bunların her halde so· 
nuncular olmıyacaklarını iddia 
ediyorlar. Perpignan anti faşist 
idare komitesi faaliyetine de• 
vam etmekte ve mütemadi bir 
şekilde huduttan gönüllüler ge• 
çirmektedir. Perpignan şehrin· 
de toplanan gönüllü müfreze• 
leri Moskovanın emrile hareket 
etmektedirler. 

"Berliner Tageblatt,, gaze• 
tesi 550 kilometre uzunluğun· 
daki ispanya • Fransa hudu· 
duoda beynelmilel komisyoP 
kontrolünün ancak nazari ohı· 
cağını, hakikatte kontrolü pra· 
tik olarak tatbik vazifesiniı> 
Fransız otoritelerine kalacağıı>I 
ıspat etmekte ve bunun neti• 
cesini itimatsızlıkla beklemek• 
tedir. Bu gazeteye göre Lon· 
dra ademi müdahale komite• 
sinde Sovyet manevralarını Al· 
man ve ltalyan sefirleri suya 
düşürmüşlerse de Fransanıı> 

cenup hudutlarında kontrole 
rağmen Fransız hükümetinio 
oynayabileceği oyunları boı· 

mak pek o kadar L.olay olaıı• 

yacaktır. 
Paris, 19 (Ô.R) - ispanya• 

ya gönüllü kaydı ve gönüllüle· 
rin hareketini meniçin hükll• 
metçe kararlaştırılan tedbirle~ 
bütün gazeteler tarafından iyi 
karşılanmıştır. Yalnız komünist 
"Humanite,, hala ortaya ihtir•
kayıtları atarak Portekiz koP~ 
trol planını tam olarak kabU 
etmedikçe bu tedbirlerin tat• 
bik edilmemesini istiyor. Karar• 
laştırılan tedbirlerin 2 Şubatta 
tatbiki, bu gazeteye göre, o tıı~ 
rihe kadar Portekizin kontr0 

planına iştirakile kaimdir. por
tekizin ispanya hudutlarınd• 
kontrol tesis edilmezse, fralJ" 

d t• sa da her halde kendi hu u 
lan için kontrolün tatbikİlle 
müsaade etmemelidir. 
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