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aş.nuharrir ve umumi neşnyat müdürü: ' 

1
- HAKKI OCAKOGLU 
- .A.Se>1"ıirE:: ŞE:~İ'X'İ ı 

~Yam mUddettlTürkiye ıçinlHarıç ıçin 

Fevkalade içtima yoktur 
Istanbul, 20 (Yeni Asır muhabirin-

den) - Büyük Millet Meclisinin fev- 1 

_Sene/ık . . . . . . . 1300 2800 
_Altı avlık . . . . . . 700 --noo 

1 
kalade içtima yapacağı hakkında 

, "Tan,, ın yazdığı haber üzerine ala
I kadar mahafilde fevkaladP bir içtima 
· hak.kında mütesavver birşey olmadığı 
' beyan edilmiştir. ,,__ TELEFON : 2697 -

~ Flatı .. s,. kuru,tur. Cunıhuriyetiıı Ve Cuıııhııriyet Eserinin Bekçisi, Sa_bahları Qıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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~....... ı ş eki ugün geliyor 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 

lzmir halkı büyj.i~ sevinç içindedir 

Başvekilimiz lzmire gelmek üzere Istanbuldan ayrılır
ken beşuştu. Binlerce halk kendilerini uğurladı 

..................................... 1 .. 1 ..................... ım. ............................................. --

B al kan konseyi toplantılarlndan lstanbula avdet eden· Hariciye vekili~iz Büyük Şefe tazimlerini arzetti 
~~~~---,~~~~~~~~~~.:-.. ~~~~~~~~~~~~~~~-

tay T··rk ol 
anayasamızın 

uğu için anayasası, bizİQı 
mu laka av · elac khr 

Bulgar - Yunan Paktına doğru gidiliyor 
lstanbul, 20 (Yeni Asır muhabirinden)- ı ve ziraat vekilleri ile reisicumhur baş ya-

8aşvekil İsmet İnönü, Iktısat Vekili B. veri, Istanbul valisi, askeri erkan hazır 
Celal Bayar, deniz müsteşarı B. Sadullah bulunuyorlardı. 
\'e lzmir liman umum müdürü B. Haşmet Milli müdafaa vekili Kazım Özalp gaze
hhugün saat 10,5 da Ege vapuruyle Izmire tecilere gülerek, "Vekilleri nihayet Egede 

areket ettiler. topladınız.,, dedi. Vapur şiddetli alkışlar 
Başvekil, Istanbulda bulunan vekiller ve arasında hareket etti. Başvekil halkı şap

birçok 7.evat tarafından uğurlandı . • İsmet kasıyle selamladı. 
•nönü beşuştu. Vapura girerken, binlerce Yeni Asır - Sayın Başvekil ve değerli 
h.al.k, kendı'sini alkışlıyordu. Rıl.tınıda ha- lktısat Vekilimiz bugün saat on dörtte ha-

raretle istikbal edileceklerdir. 
tıcıye, dahiliye, milli müdafaa, inhisarlar - soNv 3 üNCü SAFADA - . 
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lzınirde 
Ba vekli l!tçen sevahatlrrinde lzmirde 
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~ayat pahal!lığı 
ıle mücadele 
Zarureti vardır 

13 a ş tı e k • ı i m i 11, refa· 
katıeritıde lktısad tıekili tıe 
:eıı~~ mıisteşarı oldt~!Ju lıalde, 
"Uım, lzmire geleceklerdir. 

~elırimfaiıı iş melıafilinde 
Sctıitıçli bir alıfka uyandı· 
tıı>ı bu ıziyaretin birinci de
;~ede ehemmiyeti Jıai.a ik-
1.81ld ı meseleleri gözden ge· 
ç~~»ıeğe iııık(ilı tıereceği, ez
cu'>ıle Limaıı işleri tııı ilıra
~".'.ıızı ilgileııdirım mesııle· 

tızerinde durulacağı talı· 

'>ıiıı ediliyor. 

kt~ e k i 1 1 e r i m i z, memle
ltr dahilinde sık sık seyahat
hk Yaparak mahalli ihtiyaçları 
tek:jdan takip ediyorlar. Bu 
~iıı bugünkü idare sistemimi· 
Yeti Şa:a~ı dikkat bir hususi· 
davaı alıne gelmiştir. Büyük 
Röııe arı oıasa başında, kapalı 
~İbi ~al!etmeğe kalkışmak 
'ddiaJ Cahıtane ve cüretkarane 
de Ye a~ın cumhuriyet rejimin· 

I 
8 

rı kalmamıştır. 
'""el Dl e t. 1 .n ö n ü, birkaç ay 
Yıırl!tJ ş~brıoııze vukubulan zi-
11aııına erınde istihsalin teşkilat· 
''ııın 81

• Dıüstahsil sınıfın kal• 
1 ası işi · . erdi . erıne temas etmış• 

· Bılhassa müstabsille doğ· 
..... - #sn" 2 ncı say/ada -

~..--?':: """ke1. ı311g~ 
7..r....,....LZllilıtZZ> ™ 

l<utlu olsun 
"'( . 

l~t enı Asır" sayın okur
ıııa b 

ayram larım kutlular. 
c, ·····~············ tiııd Zetemız bayram günlc-

e çıkmıyacaktır. 

1 Ataiürkün başkanlığında toplantı .. 1 Türkiye - Almanya kleringi işlemiyor mu? 

H. Vekili ve genel sekre- Bir heyet, şehrimizi şereflendirecek 
teri Şeften taliırıat aldılar olan Başvekile maruzatta bulunacak 

Müzakereler 

• 

•• uç saat sürdü 
Istanbul, 20 (A.A) - Busa- ' 

hah Atinadan avdet eden ha
riciye vekili doktor Aras ile 
Hatay işi için Cenevreye git
mek üzere Ankaradan gelen 
hariciye umumi katibi Numan 
Menemencioğlu Başvekil ismet 
lnönünü ziyaret ederek neı
dinde bir müddet çalışmışlardır. 

Başvekil, Hariciye vekili ve 
katibiumumisi bu çalışma· 
dan sonra Atatürk'ün riyaset 
ettiği, ekseri vekillerin de hazır 
bulundukları bir içtimaa iştirak 
ederek Büyük Şefe mesaileri 
hakkında malumat arzetmiş ve 
yüksek irade ve talimatlarını al· 
mışlardır. 

Reisicumhurun riyaset ettiği 
bu içtima üç saatten fazla sür• 
müştür. 

Bazı bankaların döküman mukabili avanas vermedikleri 
dünkü toplantıda tasrih edilmiştir 

Türkiye ile Almanya arasın- . teahhürleri vukua geliyordu. 
daki Klering anlaşmasının son . . ı···. I 1 ~ .... 1~' Nitekim yirmi yirmibeş gün 
aylarda bazı müşkülat ile kar- · j ı ' : .. evvel gelmiş havaleler hala 
şılaştığı malumdur. Cumhuriyet f ' 1 l .· , ödenmemiştir. 
Merkez Bankası tarafından l ! i · ·. Bu vaziyet ihracat tüccarla-
te.diye olunan mebaliğin yir- · ! @' ı ,, . . rını endişeye düşürmüştür. Son 
~ı beş .milyonu oldukça mü· .. t t .... l birkaç gün içinde Merkez ban· 
hım mıktarda aşması ve .· r t ı · kasının hiç tediyat yapmaması 
Almanyadan yapılan ithafa· Ti j ,'.·. l döküman mukabilinde tüccar-
tı~ devam eden ihracatı . ,. J tL· · ;J !ara avans veren bankaları da 
bı.le karşılayamaması bazı ted- . · .• , .. ·.· · • bazı tedbirler almağa sevk ey· 
bırler alınmasını icap ettir- r~ . !emiş, bankalar döküman muka-
mişti. Cumhuriyet merkez ban· ' . ' .· bili avansları da kesmişlerdir. 
kası son aylar içindeki ihracat -- ~~ . ihracat tacirleri ile bazı 
karşılığı olarak havaleleri an- banka müdürleri dün Ticaret-
cak ithalat yolile kendisine odasında toplanarak Alman 
yatırılan para nisbetinde ödi- kleringinin vaziyetini mütalaa 
yor ve bu yüzden de tediyat Cumlıu11yct Meıktz bank bınası -Sonll 4 üneü sahi/ede-
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·Adis -Abebada bir suikast 
• 

General 
General 

Grazyani hafif, bir diğer 
ağır surette yaralandı 

Yerli halktan birçok kurbanlar olauğu tespit edildi 
Suikastçılar derhal idam edileceklerdir 

Roma 20 (Ö.R)- Dün Adis
Abebadı:ı kral -vekili mareşal 
Grazianiye karşı bir suikast 
yapılmıştır. Hadise hakkında 

gelen tafsilat şunlardır: Dün 
veliahdın oğlu prens Vilctor
Emanuelin do· u u dola ısile 

mareşal Graziani, eüafında. 
yüksek rütbeli • zabiller ve 
şehrin ileri gelenleri ol
duğu halde şehirdeki kili· 
se, cami ve havralara hedi· 
yeler dağıtmakta idi. Bu me· 
rasimin sonuna doğru bir takım 

eşhasın arasından mareşalın 
bulunduğu yere doğru iki bom
ba atılmıştır, Mareşal Gra,iani 
hafifce yaralanmıştır. Yanın· 
daki General Yollanın yaraları 
ağırcadır. Yerlilerden birçoğu 

- Sonu 7 ınd salıiltde - Ağır yauJ/J Oeıu:1al Yolla 
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lzmirde . -.. 
Hayat pahal!lığı 
ile mücadele 
zarureti vardır 

- Baştara/ı 1 nd Sayfada -
rudan doğruya baıbihallerinde 
hiç bir hakikatın perdelenme· 
aine razi olmamışlar, herşeyin 
bütün çıplaklığıyla ortaya kon· 
masım istemişlerdi. Muhakkak
tır ki o günkü basbiballerden 
memleketin büyük menfaatleri 
namma kıymettar neticeler 
almdı. 

Devletin bugilne kadar rea
lize ettiği işler, istihsalabmıza 
müsaid bir piyasa hazırlamak 
içio sarfettiği gayretler, baş· 
vurduğu tedbirler semeresini 
veriyor. Memlekette iı hacmı 
arttı. Zirai mıntakaJarda kal· 
kmma haşladı. Nikbinliği ifrata 
Yardırmadan söyliyebiliriz ki 
müstahıil mfisaid bir rekolteyi 
koruyan müsaid bir piyasa sa
yesinde hayatında bir deği-
tiklik, b1r refahlık duyabil· 
di. iç piyasa, köy iktisa• 
divatmda bu elle tutulan kal
kınmayı sarih alametleriyle his
ıedebilecc!: mevkidedir. 

Bu müsaid vaziyete rağmen 
büyük şehirlerimizde, bilhassa 
lzmirde, hayat pahalılığı yüzün· 
den kalkınmanın umumileıme
ıine engel olan bir ağırlık ıid· 
detle hissediyor. lzmirlile
rin büyfik ekseriyetini teşkil 
eden kazançları mahdut, nc
retli ve maaşlı yurddaşlar iş
lerin açılmasından sevinç duy• 
makla beraber kendi hayatları
nın neden darlaşhğına bir türlü 
akıl erdiremiyorlar. Arz ve ta
lep arasınduki muvazenesizlik 
ne kadar bOyük olmalıdır ki 
havayici zaruriye fiatlerinde 
yüzde otuz, hatta yüıde kırk 
nisbetinde bir tereffüe hak ver· 
dirsin, diyorlar. 

Geçen sened~n bu seneye 
hayret edilecek dereceyi bulan 
bu pahalılığın sebebi nedir? 
Dünyanın her tarafında ha· 

vayici zaruriye fiatlerinde aynı 
yükseklik var mıdır? 
Şüphe edilemez ki, ortada 

incelenmeji'e muhtaç olan bir 
vaziyet vardır. Eğer memleke
timizde her sınıf istihsalin ma
liyet fiatleri hakkiyle tesbit 
edilmiş olsaydı bugün bu sualin 
cevabmı daha kolaylıkla ver· 
mek kabil olabilirdi. O zaman 
işde ihtikar mı vardır? Yoksa 
pahalılığı tevlid eden baıka 
amiller mi mevcuttur, tayin 
edebilirdi. 

lstiblik kudretinin arttırıl
masına bayati bir kıymet ve
ren memleketimizde bütün is
tihsal branşlannı teıkilltlan· 
dırmak, ciha:ılandırmak için 
günden güne genişleyen ham· 
leler yapılırken iatihlakin de 
teşkilatlandırılmasına ne kadar 
ihtiyaç olduğunu · takdir etme· 
mek kabil midir? 

Tam manasiyle teşkilith bir 
millet manzarası . arzetmek İS• 
le yorsak hayat pahalılığına karşı 
müessir bir kontrol ve muva
zene silahı olarak istihlaki teş• 
kilitlanduma işini ele almalıyız. 
BOyük şehirlerimizde riyazi bir 
katiyetle müdafaa edilebilecek 
hayd endeksleri çizilmiş ol-

1 • 

• • 
• • • • 
• • .. 
1 • 

• • 

incir çuvalları 
incir ve üzüm çuvalları 100 -

150 kiloluktu. Belediye Dahi
liye Vekaletinin sırt hamal· 
lığına nihayet verilmesi husu
sundaki emrini nazarı dikkate 
alarak üzüm, incir ve batta 
buğday çuvallarının nihayet 
kolay taşınabilecek şekilde ve 
en çok ellişer kiloluk yapılma• 
aını ve hariçten memlekete 
ithal edilen çuvalların da bu 
şekilde olmasının temini için 
Türkofis nezdinde teşebbüste 
bulunmuştur. 

.. , ······-· 
Şekercilerin 

•• • 
muracaatı 

1:- ~irdeki şekerciler diln is
tidc ile Vilayete müracaat ede .. 
rek bayram münasebetiyle bu
gün dükkinlannı açmak üzere 
kendilerine müsaade edilmesini 
istemişlerdir. Fakat hafta tatili 
kanuna münasebetiyle böyle bir 
müsaadede bulunulamıyacağını 
kendilerine bildirilmiştir. ........... 
Hamza Rüstem 

lzmirin en kudretli fotogrif
banesini idare eden Bay Hamza 
Rüstem lstanbuldan gelmiştir. 
Bayram günlerinde Hamza 
Rüstem fotografhaneai açık 
bulunacaktır. En güzel bir bay-
ram hediyesi (Emirler çarıısm· 
da) Hamza Rüstem fotograf· 
hanesinde bir fotograf çektir
mek olabilir.Fotograf malzeme· 
nizi lzmirin bu en tanınmış 
müessesesinden tedarik etmeyi 
unutmayınız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
saydı gıeçen seneden bu seneye 
hayatın ne kadar ağırlaşbğını 
kolaylıkla görecektik. lzmir 
gibi kırk bine yakın işçisi olan 
sahildar bir şehirde "en kuv· 
vetli ve en ucuz" gıda olması 
Jbımgelen balık lüks bir gıda 
halini alırsa pahalıhğın dere
cesi hakkında. hükmü:nüzü ve· 
re biliriz. 

50-100 kuruş gündelikle ça· 
lışan insanlar kilosu 80-90 ku
rup balık yiyemezler elbette .. 
Et de yavaş yavaı aynı hale 
geliyor. Birçok vatandaşlar ge
çim ağırlığı yüzünden mübrem 
gıdalannda fedakirlık yap· 
mağa mecbur kalıyorler. Kendi 
haline bırakılan teşkilitsız bir 
istihlik piyasasının vaziyeti 
bundan başka torlü olamaz. 
Hayab ucuzlatmayı ön plana 
almıı olan devlet, pahaWık, 
ıebeplerini tesbit ettiği gün 
çareyi bulacakbr. Sayın Başve
kilimizle lktısad vekilimizin çok 
mühim olan tedkikleri arasında 
bu meseleyi de ele almalarını 
derin saygılarımızla yalvarınz. 

ee-vke~ ::Elllg~ 
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Kolleje 
Türk bayrağı 

çekildi 
Dün snat ondörtte Kızılçul.: 

Medeni kanun hilifına 
Mükerreren evlenenlerin tecziyeleri 
hakkındaki kanun tatbik ediliyor 

Judaki eski Amerikan KolleJ' 
binasıoa m~rasimle Türk bay· 
rağa çekilmiştir. Elli kadar 
muallim ve kültürcü başta kiil· 
tür direktörü B. Ali Riıa ol· 
mak üzere Kızılçulluya gitınİf 
lerdir. 

istiklal marşı dinleodiktell 
sonre kültür direktörü kıs' 
bir nutuk söylemiş ve bu ıPjj· 
essesenin Maarif Vekiletioce 

Türk ceza kanununun 237 ci nlacakları kabul edilmiştir. 
m.:.cldesi: Evlenmeleri kıınunen Erkeğin evli bulunması key· 
memnu olan kimselerin mem· fiyeti de şiddet sebebi saysla-
nuiyetlerini bilerek akitlerini rak erkek ve erkeğin evli 
yapan memurlarla bunları ev- bulunduğunu bilen kadın bak-
lenmeğe sevkeden veli ve vasi- kında 6 aydan 3 seneye kadar 
lere ceza tertip etmekle bera- :hapis cezası tertip olunmuştur. 
bcr medeni nikabın yapıldıima Kanunun bu husustaki hü
dair veıikalan görmeden dini 

kümlerinin iyi bir surette tat
şekilde nikah akteden imam ve 
sair ruhani memurları cezalan· bikinin temini ve istenen ga-

yenin elde edilebilmesi için 
dırmakla iktifa etmiş, memnui-
yet hilafına veya medeni nikah muhtarlar, muttali olacaklan 
yapmaksızın dini merasim icra· bu gibi evlenmeleri ihbar ile 
sı suretile evlenenler hakkında mükellef tutulmaktadır. 
cezai müeyyide konmamıştı. Vazifelerinde ihmal gösteren 
Bu yüzden birçok kimselerin muhtarlar da maddenin son 
memnuiyet hilafına mükerre- fıkrası mucibince beş liradan 
ren kadın aldıkları görülmüş- ynz liraya kadar ağır para ce· 
tür. Hukuki bir kıymeti olma• zasiyle mahkiim edilecektir. 
makla beraber bu halin deva· Tekerrürü halinde bu cezaya 
mının Aile nizamına iras ede- ayrıca bir ay kadar hapis ce-
ceği zararlann ıümul ve ehem- zası da ilave oluoacakhr. 
miyeti göz&nünde tutularak ve Bu hükümler kanun vaznnın 
Türk ceza kanununun bazı teaddüdü zevcabn memleket 
maddelerini değiştiren ve t - içinde herhangi bir şekilde de- . 
10 • 936 tarihinden itibaren vamına imkin bırakılmıyarak 
mer'iyet mevküne giren 3038 • ba1.ı aileler arasına yerleşmiş 
sayıb kanunla yapılan tadilat- olan orta zamanlıua ait bu kö-
ta: medeni kanun hükümlerine tü taambülün de yokedilmesine 
göre evlenmeleri memnu bu- büyük bir önem verdiğini 
lunmasına rağmen evlenmiş göstermektedir. Bu neviden 
olanlann 3 aydan 2 seneye birleşmelerin bilhassa köylerde 
ve aralannda evlenme akdı daha fazla taammüm etmiş ol-
olmaksızın evlenmenin dini me· duğu muhakkaktır. içtimai 
rasimini yapbran erkek ve ka· bünyenİR temelini teşkil eden 
dıulann da 2 aydan 6 aya ka- ailenin düzenini bozmakta olan 
dar hapis cezasile cezalandı- ., bu sakim itiyadm tamamen 

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

Müessif bir hadise oluyordu •• 

Dün A~liye· dairesinde 
az daha yangın çıkıyordu 

Dün öğleden evvel Adliye 
binasının bodrum kısmında ka-
lorifer ocağının bulunduğu 
yerden çıkan bir yangın 
ansızın bütün Adliye bina· 
sıoı yakacaktı. Gayyur itfaiye· 
mizin tam zamanıPda yetişerek 
aldığı seri tedbirler neticesin· 
de ancak on lira kadar bir 
zarar ile yangın söndürülmüş· 
tür. 
Yangın şu suretle çıkmıştır: 

Kalorifer dairesinde çalııan 
memur ocağın yakınına bazı 
tahtalar bırakmı~. 

Bu tahtalar kalorifer ocağınan 
fazla yakılması yüzünden ateş 
almış ve tavana sirayet etmiştir. 

Bu sırada kaloriferci yangını 
söndürmek için içeriye gireme
~iş ve koşarak telefonla itfai· 
yeyi haberdar etmiştir. itfaiye 
teşkilab 3 dakika gibi çok kısa 

bir zamanda yetişmiş ve kaliro· 
fer dairesine suya garketmiştir. 
Kalorifer kazanı da fevkalade 
kızgındı. 

Onun içindir ki demir aralık
lardan çıkan alevlerin üstüne 
su sıkmak ta büyük bir tehli
ke teşkil ettiği için bunaltıcı 
ve yakıcı bir sıcaklığa rağmen 
itfaiye vazifesini bihakkın 
yapmış ve büyük bir tehlikenin 
önünü almışbr. 

Yangından husule gelen za
rar miktan 10 lira kadar tah· 
min edilmiştir. itfaiye zamanın
da yetişmemiş olsaydı, yangın 
büyüyecek ve tehlike çok bü· 
yük oJacaktı. 

Mfiddeiumumilikçe tahkikata 
başlanmış, kaloriferci ile yan

~ gını söndüren itfaiyecilerin ifa
deleri alınmııbr. 

ortadan kaldırılması için muh- iyine bir kültür müessesesi olarak 
tarlara vazifelerinin şümul ve kullanılacağını tebarüz ettir 
ehemmiyetinin anlatılması, kay- miştir. 
makam ve nahiye müdürleri Evvelce Amerikan kollejiode 
tarafından devamlı surette ta- muallimlik yapan kız Lisesi di· 
kip ve kontrol edil~rek ihmali rektörü profesör Rahmi Bala· 
görülenlerin kanuni müeyyide- ban Kollejin tarihine ait batı 
lere şiddetle çarptırılması icap hatıralar anlatmıştır. Bunda~ 
etmekte ve ceza mevzuabmız sonra bayrak çekme merasiııt1 

arasına yeni girmiş olan bu yapılmıştır. 
11111 

_ 

hükümlerin muhtarlarla köylOye 1 N D 1 A N 
münasip şekil ve vasıtalarla Marka meşhur motosikJet· 
anlablmasının da eyi !lonuçlar lcri geldiler. 
vereceğinin umulduğu Dahiliye DUNLOP lastik acentasıoda, 
vekaletinin vilAyete gelen bir Gazi bulvan Ziraat Bank115l 
tamiminde bildirilmiştir. karşısı.. Posta kutusu 275 

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

la tın zevkleri, kapıis/eıi bir küıklü 
manto, bir itıce gerdanltk veva biı 
apartman üzeıinde dUtmakla idi. 
Şimdi Ollla'ı lzavada uçaı göıiivoıuz. 
/(imi kaprisini bir /ayyate salubi ol-

• makta tatmin etmek istiyoı. Kımi de-
mzleıin deıinlıkleıinde dolaşmak/an 

zevk alarak bir denizaltı gemisine sa
hıp olmak emelini besliyor. 7 ayyt1ted 
kadınlardan balısedildiğini rok işitti

niz. Fakat denizallı gemisine meraklı 
o/anlatı belki yeni dJJyacalmnız. Ku
tubun en büyük Mşifleıinden Vil
kins'in ka11sı olan Bayan Vilkins ko
casına hediye edilmek üzere bir deniz-
allı zemisi satın almak fikrindedir. 
Kadtnın ifadesine göıe Hubeıt Vil
kins bu denizaltı gemisi ile cenup 
kuluhunda veni keşiflere (lkacakiır. 
Bayan Vılkins şun/atı iltlve etmiştit: 

- 1938 senesi Hazitanında vu
kubulacak olan ba kutup se/eıinin 
masıa/lna benim de iştuakim pek 
tabiidir. Bu maksatla Nevvoıkun en 
meşhur kabarelerinden bilinde şantöz
lük edeceğim. 

.. Bayan Vilkins Jühakika Ette l{Ün-.... 
diiz provalarını yapmaktadır. Don-

• 
muş oseanla11n, kut/Jp denizlerinin 
aysbugleıi atasında g-e(ireceği müthiş 

gtınleıe inlizaren on sekiz av bu ka
batede çalışacaktır. Smır a lwcasınırı 

denizaltı gemisinde mu/fak hizmdini 
idare edeakllr. Kutup denızlerinin 
bu?.la da/galatı atasında sugüzeşle 

atılmak islivenleı in sayısı ptk ,ok 
olacak ki Bay Vükins kendi denizaltı 
gemiside mllrdtebat olmak Ozeıe gif-
mtk istiyen 4000 kisinin mOıacaat
leıiyle kaışılaşmıştır. 

TAYYARE SiNEMASI i TELEFON: 1 
3t!l1 

.A.. YE tIC.A.. 
Renkli Miki 

(CANLI KARIKA TÜRLER) ve 

---Saygılı lzmir halkıkına BAYRAM hediyesi olarak büyük bir Şark filmi takdim ediyor 

•• BAGDAD 
• • • •• 

BULBULU 
PARAMUNT 
DÜNYA Havadisleri 

Tamamen TÜRKÇE sözlü Türkçe ve Arapça şarkılı, Şark musikisinin en nefis parçalarını muhtevi çok zengin bir eser 

------~~~~~~~~~~~~~~~-:-===~=================::::===::==:~~!!!Eiit-------

Oynıyanlar: MÜNİRE MEı.IDIYE - AHMET ALAM 

Bayram günleri seansları : 11,15 -1,15 - 3,15 • 5,15 - 7,15 - 9,15 ,,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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F' ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
Roy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
Sis GANYMEDES vapuru 

~-!.937 tarihine doğru tahliye 
ıçuı beilleniyor. Burgas, Varna 
\'e Köıtence için mal yükliye· 
tektir. 

Sis HERMES vapuru 25-2-37 
~e bek'.enmekto olup yükünü 
abliyeden sonra Burgas, Var-

na ve K"" ı· 1 .• ostence ıman arı ıçın 
Yük a1acakbr. 
d ~Is CERES Yapuru 4 marta 

1•
0gru bekleniyor. Yükünü tah-

1Ytden sonra Burgas, Varna 
\'e Köstenceye yük alacakbr. 
l S/ı GANYMEDES vapuru 
O lbartta gelip Amıterdam ;e Hamburg için yük alacaktır. 
VENSKA ORIENT LINIEN 
SiS NORRUNA vapura 27 

~bata doğru beklenmekte olup 
0tterdam, Hambarg, Balbk 

'it Skandinavya Jimanlan için 
Yiildiyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

Sıs PELEŞ , apuru 20 şubat· 
1
• beklenmekte olup Pire, Mal· 
te ve Marsilya limanlan için 
Yiilc alacakbr. 

S/ı ALBA JULIA vapuru 
26-2.937 tarihinde beklenmek
te olup Pire, Malta ve Marsilya 
lllanları için yük alacaktır. 
StS SUÇEA VA vapuru 21 

llıarta doğru bekleniyor. Pire, 
Pttalta ve Marsilya Jimaolan için 
Yolcu ve 'yük kabul edecektir. 

Yolca ve yük kabul eder. 
k Daha Fazla tafsilat için ikinci 
l>i0 rdonda Tahmil ve Tahliye 
S nası arkasında FRA TELLi 

PERCO •apur acentahğına 
111'1acaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rilıJerindeki değişikliklerden 
•centa meauliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142-4221-2663 

ı. IZMIR iKiNCi HUKUK 
''

1AHKEMESINDEN: 
lıınirde keçecilerde kiiJhan 

•okağında 7 No. lu evde otu
ran lbrabim kızı Zeynep ta-

tafından kocaıı Aktehirde Tur
Rlldun Hanmlar köyOnde Os-

~b oğlu Ali aleyhine açılan 
tanına davasına mlttedair 

lrı11haJ suretiyle davetiye va
talcası müddeaaJeyhin ikamet-

~llıın meçbuliyeline binaen 
k tebliğ iade edildiğinden 
A~"lfiyet lzmirde çıkan Yeni 
·~r gazetesinin 30 - 1 - 937 

~ ve 9462 sayıla nliıbasiyle 
en tebliğ edildiği halde 

~llddeaaleybin tayin olunan 
• ve saatte mahkemeye gel• 

'-ea.ı· ._. ış ve vekil de gönderme-
.. olduğundan hakkında gı-

hp L • !L • 1 h • ... l(ararı ıthuazıy e mu aKe· .... , .. 
ın 24 - 3 - 937 Çarşamba 

~at 10 a talikine karar veri-
1,rek gıyap karamame41İ usu
a:ı ınahkeme divanhanesine 

1 lllıı olduğundan mftddeaa
'l'lı' ~t ın o gün mahkemede biz-
"tlc·hazı bulunması veya bir 
bit ıl göndermesi aksi takdirde 
'dil ~aha mahkemeye kabul 
"' .~1Yerek gıyabında bükfim 
'"' tı tceği tebliğ makamına ka-

oloıak üzere ilan olunur. 
"-., (316) 

ltlbı"r b" • • • 1 h ırıncı ıcra memuru-

l"d•n: 37-7179 
tnı· 

l•d ırde Salhanede T okadi-
"-ı e •okak No. 418 evde iken 
tof 'a ikametgahı meçhul Sin-

'-• anbanaste : ,,, . ' 
418 •ıoı e borcunuzdan dolayı 
lt.,~klllllarah evinizin baczedi
~'l' 11-2-937 de yapılan 
~Yet nıuamelesinde evınıze 
~ b lira kıymet konm11ttur; 
~di •Pta bir diyeceğiniz varsa 
-." llnek üzere üçgün içinde 

·~aitniz ilin olunur. (314) 

, -
N. V. 

W. •"". l~. Van ; )e,r 
Zee & Co .. 

DEUTCliE LEV ANTE LINIE 
G. m. b. H. 

MlLOS vapuru 17 şubatta 
bekJeniJ111ektedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yükliyecektir. 

DELOS vapuru 18 şubatta 
beklenilmektedir. Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabu1 eder. 
HERAKLEA vapuru 3 martta 

Hamburg ve Anvers limanların• 
dan yük getirecektir. 

ACHAlA vapuru 3 martta 
beknilmektedir • Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için y6k 
kabul eder. 

... ıı .... 
American Export Lınea 

The Export Steamsbip Corpo· 
ration - Nevyork 

EXIBITOR vapuru 19 şu-
batta beklenilmektedir. Nev· 
york için yük kabul eder. 

EXPRESS vapuru 26 şubat· 
ta beklenilmektedir. Nevyork 
içın ylik kabul eder. ..... , .. 
Reederei H.Scbuldt - Hamburg 

DUBURG vapuru 15 ıubatta 
beklenilm~ktedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen limanları 
için yük kabul eder. 

MARITZA vapuru 25 10-
batta beklenilmektedir. Rot
terpam, t Hamburg ve Bremen 
limanhıta için yiik kabul eder. 

-· C8I •• S. M. R. BUCAREST 
DUROSTOR npuru 5 mart

ta beltlenilmektedir. K&stence 
Sulina ve Galatz limanlan için 
yükliyecektir. Galah aktarması 
olarak ta Belgrad, Noviıad, 
Bratislava, Viyana ve Linz 
limanlan ~ de yük kabul 
eder.~ 

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

yetinde beklenilmektedir. Bel· 
grad, Novisad, Budap.este~ Bra
tislava, Vivana ve Lınz lıman
ları için yük kabul ede. .... ~-
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
SARDINIA vapuru 16 martta 

beklenilmektedir. Pire, isken
deriye, Hayfa, Diyep ve umum 
Norveç limanları için ybk ka-
bul eder. · 

Vapurlann isimleri, 'elm~ 
tarihleri ve navlun tanfelen 
hakkında hiç bir taahhüde gi
riıilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

( Mesuliyeti Mahdadeye tibi ) 
lzmlr memurları lstlh

llk kooperallll idare 
heyetinden : 

16 ıubat 937 tarihinde fev
kalade olarak toplanan umumi 
heyet kanunen muktezi nisap 
mevcut olmadığından ruzname
nio müzakeresine baılıyama
ınıştır. 

Ticaret kanunu hükümlerine 
tevfikan 10 mart 937 tarihine 
t~sadüf eden sah günü saat 17 
de lzmir Halkevinde umumi 
heyet fevkalade olarak ikinci 
defa toplanacağından ortakla
rımızın ilin edilen gün ve sa· 
atte içtima yerinde hazır bu
JÜnmaları rica olunur. 
Ruzname : Nizamnamede umu
nıi tadilat. 

537 (307) 

Nazilli Asliye Hukuk Mah
kemesinden: 

Nazillinin eski Hisar köyün
den kasap Halil kızı Emir Ay
şenin kocası Yazırla köyOnden 
Mehmet Ali oğlu koca Mus· 
tafa aleyhine açhğt bopnma 
davasının tahkikahnda: Mnddei
aleyh Koca Mustafanın yeri 
belirsiz olduğundan ilanen teb
ligat icraaına karar verilmiş 
ve muhakeme S-3-937 Cuma 
günOne bırakılmıştır. O gün 
nıüdoeialeyhin Nazilli Asliye 
Hukuk mahkemesine gelmesi 
vçya bir vekil gıindermesi aksi 
takdirde hakkında gayap mu
amelesi yapılacağı ilan olunur. 

530 (312) 

YEm ASm d'~nna ::. 
~~~~~~~----~,·~~~~'":"'!"~~~~~===--ı~~~~~~~~~~ .. 

Olivier Ve Şii. IJTLZ7.7.772ZZZTL7.:7JZ??zz~ 
LıMiTET BC>N9C> 

Vapur Acentası Mübadil ve gayri mübadil 
bonoları bilumum banka ve 

lRlNCİ KORDON REES şirket hisse s•:netleri Ergani 
BJNASI TEL. 2443 N Sivas ve yüzde beş ve i~~ 
Lllerman Lines Ltd. faizli ~e eski istikrazı dahılı 

POLO vaouru 21 şubatta tahvilleri ve buna müuıasil 
Londra, Ht!JI ve Anversteıı ge- her nevi esham sahn ahr. 
Jip yük çıkaracak ve ayni za- Adres : lzmir Kemeraltl 
manda HuJI için yük alacakhr. N Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
EGYPTIAN vapnru mart ip- Telefon 3903 

tid asır.da Liverpool ve Svan- (77) S.7 h.3 
ll.rznczzmıız:z1~ı::m:D'!l'-llll2llm'B!a;-.a·~ seadan gelip yük çıkaracak ve ., ... 

ayni z:ımanda Liverpool ve 

Glaskov için yük alacaktır. 
LESBIAN vapuru 15 martta 

Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracakbr. 

The General Steam 
Navigation Ltd. 

AD JUT ANT vapuru 25 şu
batta gelip Londra İçin yöi 
alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlann isimleri ve navlun üc
retlerinin değitikliklerinden me
suliyet kabul edilmez. 

.................... 
Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

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

1-26 2101 
.,. .... __________________ t"sml ______ , 

HüSEYIN KAYIN 
t 

. "·' .... ....,. A 
'. "'fvA?-

l . i :, 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAÔLAM 

. ' UCUZ SATILIK FiDANLAR 
................ ml!l .. 11!111 ............. . 

En eyi damızlıklardan aşılaumış meyve fidanları ( 15 • 10) 
çok eyi bakılmış aşısız 9e' g1urbüz' fidanlar ( 5 ) kuruşdan 
satılmaktadır. Topdan mübayaa olunduğu takdirde ayrıca 
% 10 tenzilat yapılacaktır. lıtiyenlerin lzmirde Baıdurakta 
imam hanında SEBZE ve MEYVA sabf kooperatifine 

H 2 Ça. PL 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun tahsili için Hasanhoca mahallesinde 

Osmaniye sokağında 158 sayıla fmnın tahsili emval kanununa 
tevfikan haczedilmiı ve tarihi ilAndan itibaren 21 gün m6ddetle 
müzayedeye çıkanlmıı oldupıadan almak ve! mftzayede şartla
rım öğrenmek istiyenlerin defterdarlık tahsillt idareaine müra· 
caatlara. 

14-21-28 457 [262] 

Denizli vakıflar memurluğundan: 
icara verilecek 

matial 
mnddeti icar bir seneliğine 

tahmin teminat 
edilen 
icar L. L. K. 

Denizli vakıflar oteli Tarihi tesliminden itibaren 500 33.50 
üç senedir. 

, ihale tarihi: 26·2-237 Cuma gOnü saat 16 
Bu kerre .inşaata hitam bulan elektrik tesisat ve banyo teıki

.. litı tam asri Denizli vakıfJar otelinin tarihi teslimden itibaren üç 
sene müddetle ican on gün mü.dd~tle açık arbrmaya konulmuştur. 

Taliplerin feraiti müzayedeyı ögrenmek üzere l:ier glln artır
maya itfuik etmek ftzere yukarıda yaztlı teminatlarla birlikte 
26-2-937 günü saat 16 da Denizli Evkaf idaresine mliracaatlan 
ilin olunur. 16-19-22 467 (267) 

...................................................................... : 

SIHHAT . BALIKYAGI 
Norveçya bahkyağlarıoın en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhatd Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

·····································································~· 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından~ 
Sahibinin 1 vergi borcunun temini tahsili için Göztepe tramvay 

caddesinde 677 sayıh ev tahsili emval kanununa tevfikan bac
zedilmiı ve tarihi illndan itibaren 21 gün milddetle mnz .. ayedeye 
çıkarılmıı olduiundan almak .•~ '!1ilzay~de ıartlarını ögrenmek 
istiyenlerin Defterdarlık tahsılat ıdaresıne müracaatları. 

• 9-16-23 (318{ 420 

B · • l • 

Niçin daima 
Çünkü 

tercih ediliyor ? 

(~ ~ """,""' zr-r 

Evvelki gün soğuk almıştı~ , ~ • 
dün vatıyordu, bu sabah '~--..:::-

dipdiri ayağa kalktı '~ 
GRiPiN ~ 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, dit, 
bel, sinir, adele, 
ağrı!arile romatiz
maya karşı bilhas
sa müessirdir. 

GRiPiN 
• 
ı 

tecrübe ediniz 

Her eczanede baJunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

S. Ferid Eczacıbaşı 

Kolonya ve Esansları 
Bntnn TDrkiyenin seve seve kullandığı 

hakiki birer şaheserlerdir. 
BAYRAM HED•YESI iÇiN 

HerkelİD tanıdığı san'at eserlerine 
Çok zarif şişelerd~ 

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

isimli şaheserler ilave etmiştir. 
Bu misilsiz kokulan alırken eczacıbaşı isim 

ve etiketine dikkat ediniz. Taklit!eri 
bir şeye yaramaz. 

Umumi Depo: 

S. Ferid Şifa eczanesi 

latif sabit 

Herkesin 
ettiği 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

üzerinde ittifak 
bir hakikat 

Ra~yolin 
Diılerinizi "tertemiz 

bembeyaz ve aapsağ· 
lam yapar. Ona yirminc· 
asar . kimyasının hi· 
rikalanndan biridir, 
denilebilir. Kokusu 
glizel, lezzeti hoı, 
mikroplara karşı te
siri yüzde ynzdür • 

RADY.OLiN 
. , . . . 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitJe sigorta ettirmiş sayılırlar 

lzmir vilayeti defterdarlığ1ndan: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa mahal

lesinde Keten çarşısında 4 sayılı ma.ğ~ı~n~n tab~il~ emval kan~
nuna tevfikan haczedilmiı ve tarıhı ılandan ıtıbaren 21 gun 
müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve müzayede 
şartlarını öğrenmek istiyenlerin ~efterdarhk tahsilat idaresine 
miiracaatları. 14-21-28 458 (261) 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Keıtane pazannda Bardakçılar sokak 
No. ıo - ta J. Parplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardar. 
(2299) -· 
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Cumhuriyetçiler asilere baskınlar yapmışlar 

Ve h&kim tepeleri zaptetmişler 
Müthiş bir hava muharebesinde 14 tayyare düşmüş 

\ lngiliz filosu ispanya sahillerinde büyük manevralar yapacak 
Paris, 20 (Ö.R) - Madrid

den gelen, fakat henüz resmen 
teyit edilmiş olmıyan bir ha· 
bere göre, Madrid - Valensia 
yolunun Argandadan geçen 
kısmına hakim tepelere doğru 
sızmış olan asiler hükümet 
kuvvetleri tarafından bu mev · 
kilerden çıkarılmışlardır. Bu 
ııetice bir sıra baskınlar saye· 
•inde elde edilmiş. 

Maranoza cephesinde mühim 
nakliyat hareketleri göze çup
maktadır. General Franko or· 
d~suna mütemadiyen takviye 
kuvvetleri geliyor. Bütün fe
ıatçıların yeni bir taarruza 
girişecekleri anlaşılmaktadır. 
Cumhuriyet kumandanlığı her 
ihtimale karşı hazır bu
lunmaktadır. 

Öğleden sonra tayyareler ke
şif hücumlan yapmışlar ve düş
man tahşidatına mini olmak 
için yolları bombardıman etmiıı· 
!erdir. Düşman topçusu bütün 
gün faaliyet göstermiş ve hü
kümet kuvvetlerinin yeni zaptet
tikleri mevkileri tahkim etme· 
sine mani olmağa çalışmıştır. 

Barselon 20 (Ö.R)- Aragun 
cephesinde asiler ağır bir za· 
yiata uğrayarak çekildiler. 

MÜTHiŞ BiR HAVA 
MUHAREBESi 

Avilla 20(Ö.R)-HUkümetçi
lerin taarruzu akim kalmıştır. 
Dün bir müthiş hava muharebesi 
oldu. Hükümetçilerin iki tayya• 
resi düşürüldü. Son günlerde 
Aragon cephesinde beş ve 
Madrid cephesinde on bir hü
kümetçi tayyaresi düşürülmüş
tür. 

Madrid 20 (Ö.R)- General 
Miaja asilerin taarruzlarının 
akim kaldığını, dünkü hava 
muharebesinde hükümetçilerin 
dört, asilerin yedi tayyare 
kaybettiklerini bildirmiştir. 

GÖNÜLLÜ NAKLiYATI 
Salamanga, 20 (Ö.R) - Kı

zılların nasyonalistlere karşı 
birçok hücumları püskürtül· 
müştür. Fransanın Parjigam 
şehrinden ispanya cumhuriyet
çileri lehine gönüllü nakliyatı 

birkat daha genişlemiştir. Di
ğer taraftan mayi mahrukat ve 
harp malzemesile dolu bir 
vapur kızıl limanlanndan birine 
doğru hareket etmiştir. 

Lizbon, 20 ( Ô.R ) - Hari
ciye nezaretinin bir tebliğine 
göre, ademi müdahaleyi kontrol 
meselesinde Portekiz hareket 
hattıoı hiç değiştirmemiştir.Por· 
tekiz hükümeti ispanya ile Por· 
tekiz arasındaki hududun Porte-

Asiler hava bombardımanı ile Pıado müzesini kıymettar eseıleıiyle bu hale koydular 
kiz topraklannda beynelmilel bir Dün akşam saat 17 de tali haklarını kaybedeceklerdir. trol yapacak olan kendi me-
komisyon tarafından kontrolünü komitenin 32 inci umumi İçti· Gönüllü kaydını tahrik ve· murlannın yanında lngiliz mü-
reddetmekte ısrar ediyor. Fa- maı neticesinde şu tebliğ neş- ya bu maksatla propagan- şahitlerinin bulunmasını kabul 
kat bazı dost devletlerin mü- redilmiştir. da yapanlar ceza kanunu- etmektedir. 
dahalesi neticesinde ve vazi- Tali komite alakalı devlet- nun 156 ıocı maddesine göre Böyle bir karar karşısıoda, 
yeti gözönünde tutarak Porte- !erin ispanya için gönüllü ka· ceza göreceklerdir. Kömür al- Fransa gönüllü yasağını tatbik 
kiz kontrol için kendi memur- yıl ve hareketini men maksa· mak için lspanyol limanlanna etmiyeceğini bildirse şeref ka-
lan vasıtasiyle sıkı tedbirler diyle almış oldukları tedbirler- uğramış olan vapurlann bir ay zanmış olur. lngiltere Lizbon 
almağı kabul etmiştir. hükümetinin uygunsuzluklarını 

MADRIDDE KITLIK daima örtbas etıniş ve himaye 
Roma, 20 (Ö.R)- "Times., eylemiştir. Halbukj işte Porte-

gazetesinin Madrid muhabiri kizin karışmazlık taahhütlerine 
hpanyol payıtahtında vaziyetin uygun olmıyan hareketlerini 
vahim <>lduğunu bildiriyor. Bu kontrol vazifesi de yine Londra 
haberlere göre şehirde kıtlık .hükümetine tevdi ediliyor. Hal 
ve dolayısile halk arasıoda böyle olunca, yaı:.l Portekizde 
için için kızgınlık başgöstermiş- beynelmilel bir kontrol tesis 
tir. Sindika iıalarile polis ve edilmeyince Fransa da ispanya 
milislere bolbol tayın verildiği ile hudutlarını kapayamaz, ka-
halde burjuvalar (orta halliler) ptlmamalıdır ve gönüllü kaydı 
kendilerine iyi bakılmadığından sistemini menetmemelidir. 
şikayP.t ediyorlar. Kadınlar " Oeuvre ., gazetesinde ise 
"ekmek veya sulh!., diye ba- Bn. Genevieve Tabouis fU taf-
ğırarak bir nümayiş yapmış· silatı veriyor: 
lardır. Geçen pa:ı:artesi günü karış• 

ADEMi MqDAHALE IŞI mazlıg"ın kontrolü için Londra 
L d 2-0 (ö R) lngıltzleıin Renov zvlıtısının topfall 

on ra • - Diplo- d dd t · · d J komı'tesı'nde verı·len kararlar masi mahafili ademi müdahale en haberdar olarak bunları mü e ıçın e dönmeleri azım· 
kontrolünün Portekiz arazisinde kaydeylemiştir. Reisi İngiliz ve dır. ispanyadaki kuvvetlerde 
de tatbiki meselesi için yakın· Portekiz hükümetleri arasında vazife alan ecnebilerin Porte· 
da bir anlaşma hasıl olacağını Portekizde tatbik edilecek kizde ikametı beş sene müd-
ümit etmektedirler. Portekizli- kontrol rejimi hakkındaki mü· detle yasaktır. Portekizden bu 
!erin bu iş için kendi toprak- zakerelerin bir hayli ileriledi- maksatla ispanyaya geçmek 
larında bir miktar lngiliz mü- ğini ve yakında buna ait taf- istiyen ecnebiler - lspanyollar 
şahidinin bulunmasını kabul silah bildirebileceğini ümit et- üstesna • 156 ıncı maddeye 
ettikleri teyit ediliyor. Bunların tiğini söylemiştir. göre ceza görürler. Hemen 
sayısı 1500 kadar olacaktır. Brüksel ve Prag hükümetle- hüküm mevkiine geçen bu emir· 
Ayni mahfillerde temin edil- · ri de gönüllü yasağı için kat'i namenın tatbiki için hükümet 
diğine göre Portekiz ve Sov- I" I tedbirler almışlardır. ..zımge en tedbirleri alacaktır. yet filolarının da deniz kont· 
rolüne iştiraki meselesi halle· Lizbon 20 ( Ô.R ) - Resmi Paris, 20 ( Ö.R ) - Ademi 
dilmiş gibidir. ispanyanın şi - gazete ispanya dahili harbine müdah.aleyi kontrol roeselesin-
mali garbi ( Atlantik ) sahille- iştirak için Portekizlilerin gö- de Portekizin takındığı tavir 
rinin kontrolü bu iki devletin nüllü yazılmasını ve gönüllü Fransız gazeteleri tarafından 
filoları arasında taksim edile- veya asker yazmağa matuf tenkit ed:Iiyor."Humanite.,(ko-
cektir. Bu şartlar içinde tali propagandalan kat'i olarak münist) şunları yazıyor: 
komitenin bu akşam kontrol meneden bir emirname neşret- Sözde bir zafer gibi göste-
projesinin son teferruatını da miştir. Bu yasağa rağmen Is- rilen ve son elde edilen işi-
tamamile kararlaştırmış olacağı panya dahili harbine iştirak dilmemiş tesviye tarzı işte şu-
umulur. eden Portekizliler vatandaşlık dur: Portekiz hudutlarda kon-

sırasında kendi topraklarında 

beynelmilel bir kontrolü kat'i 
olarak reddeden Portekiz niha· 
yet lngilterenin ısrarı karşı· 

sında boyun eğmiştir. Kon
trolün Portekizde tatbiki için 
lngiltere ile Portekiz arasında 
hususi bir anlaşma yapılacak

tır. Portekizin ispanya ile müş• 
terek kara hudutlarını kontrol 
için 60 Ingiliz müşahidi kabul 
ettirilmiştir. Fakat komitede 
bunların sayısı meselesinde 
münakı.şa açılmıştır. Fransa 
kendisinin Pirene hudutlunda 
ne kadar beynelmilel kontrolü 
bulunacaksa, Portekiıin ispan
ya hududunda da ayni mik
darda lngilizin bulunmasını 

istemiştir. Halbuki Portekiz 
müşahitlerin 60 dan fazla olma-

sını kabul etmek istememiştir. 
Bu sebeple henüz anlaşma ol• 
mamıştır. Bundan sonra ek•• 
perler deniz kontrolü mesele• 
sini tetkik etmişlerdir. 

INGILIZ FiLOSUNUN 
MANEVRASI 

Londra 20 (Ô.R) - Anava• 
tan ve Akdeniz filoları bu haft• 
lspanyol sularında müşterek 
manevralar yapacaklardır. Bu 
manevralara hava kuvvetleri de 
iştirak edeceklerdir. 

Bükreş, 20 (A.A) - lspan• 
yada generel Franko saflarında 
harbederken ölen demir muha· 
fızlara mensup iki Romen gö• 
nüllüsünün cenaze merasinıİ 
dolayısiyle yapılan tezahürata 
ltalyan ve Alman sefirlerinİll 
iştirak etmesi neticesinde çı· 
kan diplomatik hadise kapan• 
mıştır. 

iki sefir hareketlerinin şah· 
si mahiyette olduğunu ve dip· 
lomatik teamüllere te~avül 

şeklinde telakki edilmemesi 
lazım geleceğini beyan etmiş· 
!erdir. 

Paris 20 (A.A)- Matin ga· 
zetesine göre Valensiya hükü· 
meti orada bulunan 240 Fran· 
sız gönüllüsünün Fransaya av• 
detine mani olmuştur. 

Fransız hükümeti bunlarıP 

avdetini temin için Valensia 
makamatı nezdinde şiddetli 
bir teşebbüs yapmıştır. 

FAS SAHiLLERiNDE 
Paris, 20 (A.A) - Sovyet• 

ler Birliğinin ispanya sahille• 
rini kontrol planı çerçevesi 
içinde Fas sahillerinden bir 
kısmının kontrolünün de ken• 
disine verilmesi hakkındald 
talebinden bahseden " Matin ~ 
gazetesi Fransanın bunu kat• 
iyyen reddetmesi lazımgeldi• 
ğini yazmaktadır. 

Mezkur gazete Sovyet do· 
nanmasının Fransız üssübahri• 
!erinden bir kısmından istifade 
etmesi hakkındaki talebin de 
reddi liizımgeldiğini, yoksa kıs• 
bir müddet içinde bunların ko• 
münist propagandası ocağı ba• 
!ine geleceğini ilave etmekte• 
dir. ---Denizaltı harpleri 

Londra 20 ( A.A ) - So\'' 
yet hükümetinin 27 Kaoıı· 
nuevvel 1936 tarihinden itibıı• 
ren denizaltı harpleri mukııve· 
lesine iltihak etmiş olduğu res• 
men teyit olunmaktadır. 

Salonlarınızı HAR ÇÇI kardeşler 
• MOBI ,LYELERIYLE SUSLEYINIZ ----· VEBESIYE VE •6, AY VA.DE ILE 
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~Şubat 1937 

~· UllJ!.'a;11u.v1i/ 
l<endin1ize 
l<ıynıet 
Vermiyoruz 
. lstanbuldaki "Tıp encümeni., 

~1~ bir (Tıp ekademisi) olması 
çın cereyanlar vardı. Olama
hlası · · d b 

1 
ıçın e tabii cereyanlar 

b~ Unacaktı. Zira her (sentez) 
dır_ (tez) ile bir (antilez)den 
ogar. Bu işde (antitez) galip 

ge}d' S- 1• .Ve (ekademi) olamadı. 
-bep ılk nazarda bakla görü-

11'tek şekilde: 
l - Bizde henüz ekademi 
b ıası olacak adam yok .. 
İçirninde bir mütalea .. 

'* 
b· Bu küçük ;a~ete havadisi 

l 
ır. büyük " zihniyet ,, mese
esı · i nın ortaya atılmasına ve 
rıcelenmesinc değer: " kendi-

ne kıymet vermemek ... ,. 

0 
Avrupada ronesansa, batta 

Ş0Yedinci asır ortalarına kadar 
trı ırkta büyük bir kültür ve 
d edeniyet varlığı göze çarpar-
k~· Edebiyatta, mimaride, fi
i •rde, felsefede ve akla sıimaz 
dnc"e· san'at ve marifet işlerinde, 
b eg~ ogünkü Avrupayı, hatta 
t Ugunkü Avrupayı bile afalla-

w 
YENi ASIR 

lzmir halkı büyük sevinç içindedir 

Başvekil lzmire gelnıek Üzere Istanbuldan aYrı
lırken beşuştu.Binlerce halk kendilerini uğurladı 

~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~- .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
· -Baştatatı bvinci salri/tde- Paris 20 (O.R)- Anl,aradan Başvekil ismet lnönü ile gö· 
· ıstanbat, 20 (Yeni Asır Mu- lstanbula hareket etmis olan rüştü. Balkan komitesinin top-

habirinden) - Halayın anaya- Türkiye Hariciye vekaleti genel Jantısı hakkında izahat verdi. 
sasını hazırlayacak '>lan Millet- sekreteri Numan Menemenci- Viyana, 20 (Ö.R) - Atina-
ler Cemiyeti hukuki komisyo- oğlu reis Atatürkle görüştük- dan bildirildiğine göre Balkan 
nuna iştirak edecek murahhas- · C h k ten sonra enevreye are et antanta konseyi bir Bulgar -
lanmız Hariciye Vekaleti genel edecektir. Türkiye de!egE".sİ Romen, bir de Bulgar - Yunan 
sekreteri Numan Menemenci- k Iskenderun Sancağının anuou paktının akdini derpiş etmiştir. 

- "Yunanistan da tıpkı üç 
müttefik gibi Balkan Antantı 
konferansından tamamiyle mem
nun olabilir. Balkan birliğimiz 
bu . konferanstan her zaman
dan Eiyade kuvvetli olclrnk çık
mıştır. Yunan milletine bu te
minatı vermek ve bir sulh ve 

oğlunun başkanlığı altında bu· esasini ve teşki!ab esasiyesini Balkan antantına dahil olan nizam unsuru olan Balkan an-
sabah Ankaradan geldi. Heyet 

(b ) C h 
tayin edecek olan komitede dört devlet bu antantın yeni tantının ebediyen sarsılmıya· 

yarın ugüo en evreye are-
ket ediyor. yapılac:ık münakaşalarda ta~ip bir Akdeniz paktına ilhakını cağı kanaatini izhar etmekle 

. Numan Menemencioğlu beya- edeceği hareket hattı hak km- kabule mütemayil değildirler. bahtiyarım. ,, 
natında, şunları söyledi: da hükümetin son talimatiyle Fakat Akdeniz meselesinde Atina, 19 (A.A) - Gazete-

- Hatay devletinin anaya- Cenevreye gelecektir. ltalya ile dostlu'k münasebet" ler başmakalelerini balkan an: 
sası da Türkiye cumhuriyeti lstanbul, 20 (Yeni Asır Mu- ferini takviye arzu3undadırfar. tanlı kon9eyinin neşrettiği teb-
devletinin teşkilata esasiye ka- babirinden) - Hariciye Vekili Atina 19 ( A.A) - Başve- )iğin tahliline hasretmektedir· 
nununda ne var~a ayni olacak- Rüştü Aras Atinadan geldi. kil Metaksas müttefik devlet Jer. Gazeteler mezkur tebliğin 
tır. Çünkü Hatay Türktür ve Sitkeci Garında merasimle Jtar- hariciye uaurlarınm hareketin- ihtiva ettiği sarahat ve kat'iyet 
Türk kalacaktır. Yalnız Hatay şılaodı. Tevf.k Rüştü Aras, d~n sonra matbuat mümessil- ile Balkan birliğine yeni bir 
milletinin teşkilatmda ufak ba- derhal Dolmababçeye giderek lerini kabul ederek demiştir kuvvet ve canlılık verdiğinde 

81P düşündürecek geniş bir 
Ydınlık alem bir yfü:e mede· 

zı değişiklikler vardır. Atatürke tazimatını arzetti ve ki: müttefiktirler. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Romanya Hariciye Nazırı Taç giyme merasiminden sonra :İY .. et vardı Şarkta. • • Bugün 
alemden elimizde hiçbir 

Şey, belki pek cüz'i bir
le~ kald;. Bizler yalnız orta 
Çagda küçük Asyada yetişen 
~~arnlarımıılR yazılan eserleri· 
_ •ıle, kurulan mimarimiz ve 
abidelerimizle övünsek hakkı· 
llıı2dır. 

• • • h kendimize kıymet vermemek 
b astalığı başladığı gündenberi 
d~tün luymetler hakkında tak-
~~ zaviyemizin darlaştığıoı 

f küyoruz. Biz yalnız telkin ile 
a dir ediyoruz. Eskiden ba-
şında şapka gördüğümüz her 
adanıı (bizden üstün) telakki 
e~erdik. Bir kitapta bir henk 
~~1.Ü her hakikate karşı koya
el~aıek için bir silah olurdu 
•aıizde ... 

* • • 
s" Bu doij'ru değildir. Bu çok 
b 02 götüren mevzu üzerinde 
lı e~ uzun uzun düşündüm. Şu 
h etıceye vardım: Avrupanın 
d~günkü üstün durumu (ken
~ •ne kıymet vermeği ) anladı-
~tndan ileri geliyor. Milli Av-
11Pa müzelerinde, milli Av· 
~'1pa tarihlerinde ne basit 
-~~r1er, ne horde vakıalar, ne 
~r~ şahsiyetler görürsünüz ki 
k~ lere çıkarılmış , ihtiram mev-
ıırıe oturtulmuştur. 

ırı·~i\ba saba bir sürü eşyayı 
k llh sanaat diye teşhir eder-
t:~ onların nasıl bir itina ile 
t P andığına, saklandığına hay-
et ed . . 

ersımz. 

he liala her eski Türk evinde 
ıb r yaşla ninenin sandığında 
e~ ~nabilecek eşyalarımız, eski 
~ lşlerimizle müstakil bir mü-
a~'I. kuroıak imkanı varken .. 
~ dört dıvar arasma sı-
~b~1Yan göklere uzanmış 
tı.ı •delerimizi bile ihmal ediyo-

t. 

llti~itaplarımız, mütefekkirleri
(!~J' . silahlarımız, oyunlarımız, 
~lb~rırniz, eski avadanlıklanmız, 
~il ıs~Jerimiz, muaşeretimiz, kap 
b;:ı~agı~ız, yükümüz, sandığımız 
lll ha ~ıçilmez bütün milli ve 
l;,lı . lllı varlığımız hep bu has• 
oı<ı gıkn, bu dalaletin kurbana 

ta ortadan çekilmiştir. 
• 1\ •• 

l:İtıd\'t\Jpalı olarak tatlı so fren• 
~e en başka insan tanımayan 
bi)ttı .1evantinceden başl<a dil 
Sö}'l 1Ye.n bir yarı münevver 
~ünijrnıyor. bunu size .•. Yer yü
e"ı ? beU. başlı bütün kültür 

~tın· k tont 1 arış karış gezdikten 
~ilt a. Ve en sonunda bu sözde 
diırı~" kıJan biri söyliyor: "Ken
~e11~.e kıymet vermiyoruz. Ve 
tllı11 bne kıymet vermiyen ada· 
llol' aşka kıymetler hakkında 
lııııı~al bir hisse, bir takdire 

olması imkansızdır.,, 
~. EraUnes 

Kral 
tara 

• 
naı 

ın a 
pre s Pol 
abul ed"ldi 

~~~~~----~--.-.----~~~~-

Bel gr ad elçimiz B. Ali Haydar Ak-
pay Romen nazırile bir saat görü ~ tü 

Bl'lgıaıldan 

Belgrad 20 (Yeni Asır mu
habirinden) - Dün gece ya· 

rısı Be1gradda karşılanan Ro
manya Hariciye nazırı geceyi 

trende geçirmiştir. Bu sabah 
nazır bazı ziyaretler yapmış ve 

ecnebi sefir ve elçilerinin ziya· 
retlerini kabul etmiştir. 

Evvela Fransız elçisi, ondan 
sonra Türkiye, Yunanistan el· 
çileri B. Antoneskoyu ziyaret 

btr güıiinüş 

ederek birer saat kadar gö
rüşmüşlerdir. 

Öğleyin Yugoslavya kral nai· 
bi Prens Pol tarafından kabul 
edilen Romanya hariciye nazın 
beraberce yemek yemiştir. Ge· 
celeyin Bn. Stoyadinoviç tara-
fından verilen ziyafette hara
retli nutuklar .söylenmiştir. 

Romanya hariciye nazırı ge
ce saat 11.20 de Belgraddan 
ayrıtmışhr. 

•••• 
Karabük demir fabrikası 

Yüz kadar lngiliz 
mühendisi geliyor 

Makinelerin montajına başlanacaktır 
lstanbul, 20 (Hususi) - Karabükte demir ve çelik fabrikalarını 

yapacak olan Braser lngifiz grubuna mensup 100 kadar mühen
dis önümüzdeki hafta içinde niakinalarla birl ıkte şehrimize 
gelecekh. dir.Makenzi bunların başında bulunacakhr.Braser gru
bunun mütahassısları Karabükte çalışıyorlar. Makenzi ve mühen
disler iki gün lstanbulda kaldıktan sonra Kastamonuya gidecekler 
ve makinalann montajlarma başlıyacak!ardır. inşaat iki buçuk 

Baldvinin istifa edeceği 
muha kaktır 

Londra 20 (A.A) - Siya~i -~~~~~~~~~Em 
mahafil B. Baldvinin kraJın 

taç giyme merasiminden sonra 
çekilmeyip istifasını imparator
luk konferansının sonuna, yani 
Mayıs nihayetine veya Haziran 
başlangıcına kadnr tehir ede
c~ğ'ini tahoı'in etmektedirler. 

B. Baldviıı. harici -:siyaseti 
1931 senesinden itibaren idare 
ettiği ve imparatorluk konfe-

ransı m\izakerelerinin de hari
ci siyasete temas edeceği için 
dominyon1arm Başvekilin im
paratorluk konferamnna riya
set etmesi için ısrar ettikleri 
rivayet edilmektedir. 

Bazı kimseler B. Baldvinin 
müsavi şanslara malik olan B. 
Simon, Hoare veya Runciman 
maliye nezaretine geçmeden 
evvel parlamentonun bütçeyi 
tamamiyle tasdik etmesini te
min etmek için T emmuıa ka
dar mevkiini muhafaza edece
ğini söylemektedirler. 

Trablusgarp sularında manevralar 

B. Mussolini bu manevra
larda hazır bulunacaktır 
. Roma 20 ( Ô.R ) - Mart ortalarına doğru B. Mussolini Ta
rablusgarp sularında yapılacak deniz manevralarında hazır bu-

lunmak ve sahili takiben Tunus hududundan Mısır hududuna 
kadar yapılan büyük· yolun küşat resminde bulunmak üzere 

Romadan hareket edecektir. inşaatına iki buçuk sene evvel 
başlanan bu yol 1900 kilometre uzunluğunda olup 4,510,009 işçi 
gündeliğile tamamlanmış ve 103 milyon lirete mal olmuştur. 

Komünist 
edecekler . 

partisine intisap 
cezalandırılacak 

Cenevre. 20 (Ö.R) - Komünist ·partisinin lağvı ve ilga ka· 
rarından sonra bala bu partiye intisap edecek olanlara ceza 
tertibi için Cenevre kantonu bükümeti iki kanun layihası senede ikmal olunacakhr. 

• • • • • hazırlamıştır. 

Lindberg ve karısı . . . Fransada 
Tayyre fabrlkalartnın 

lstlmlAkl 
Paris 19 (A.A)- Reisicum

hur hava işleri nazırı Pierre 

Cot tarafından kendisine tak· 
dim edHen kararnameleri imza
Jamışlır. Bu Kararnameler bir
çok tayyare fabrikalarının is
timlakini ve millileştirilmesini 
iAtihdaf .etm~J~dir. 

Karachi, 20 J.A.A) - Tay· Çekoslovak sefırı Alman gazetelerı-
yareci Lindberg ile zevcesi 55 • •f • ) d • k,.. t tt• 
dakikalık bir levakkuftao son- nın 1 tıra arın an şı aye ~ 1 
ra meçhul bir istikamelı~ doğru Paris, 20 (Ö.R) - Hariciye nazıra B. Yvon Delbos dün sabah 
hareket etmişlerdir. Litvanya sefirini kabul etmiştir. Zannedildiğine göre sefir bu 
Ronıanya Veliahdı fırsattan istifade ederek Alman gazetelerinin Çekoslovakyaya 

Roma 20 (Ö. R) - Roman- karşı olduğu gibi Litvanyaya karşı da giriştikleri iftira neşriya· 
ya Veliahdı tamamile iyileşe- tına nazırın dikkatini çekmiştir. Filhakika doktor Göbelsin 
rek ltalyadan Romanyaya ha- propaganda servisleri Litvanyayı Sovyet Rusyanın nüfuzu altında 
reket etmistir. ,_ bir memleket 2ibi göstermektedirler-

~Sahife a 

•• gore 
antlkam tarzı 

Beşer mantıkında haksızlığa 
haksızlıkla mukabele manasına 
gelen (intikam) m cemiyet iaa
yatında artık gölgesi dolaşıyor. 

insanlarda "Hazım,, kabili
y~ti arttıkça intikam, rolünü 
tebdili kıyafetle siyaset ile· 
minde oynuyor. Silahla, biçakla 
değll, tatlı dıl ve güler yüzle .• 

Vaktm kafa patlatan, göz 
çıkaran intikam tarzlarını şimdi 
büyük annelerimiz torunlarana 
masal diye aolatıyor1ar ..• 

Dün arkadan vurmanın notu 
kancıklak idi. Bugün muvaffa-

kıyetin sırrı olarak kurnazlık 
sayılıyor. 

Eskiden ağızdan verilen· .. in-

tikam zehiri" şimdi kulak }'O• 

lundan dimağa karıştırılıyor. 

Zebiri ağızdan almanın ku· 
laktan almak yanında hiç of-

duğunu bilen erbabı garaz 
kuvveti pazuya değil, dile ver· 

di. Bir açılışta maneviyatı na· 
mına ne varsa silip süpüren 

öyle ağızlar var ki zehirli ga· 
za çare bulanlar bu ağızlara 

tıkaç bulamadılar. 

Eski zamanın kinlileri kafa· 
ları kızınca silaha, biçağa sa· 

rıhrlardı. Zamanın uysalları 

karpuz kabuğu koymağa, kuyu 

kazmağa vakit kazanmak için 
hasımlarını iltifath kahve, nü-

vazişli sigara ile oyalıyor lar. 
insan bugünün gafil avlayı cı· 

larını, arkadan vurucularıa11 
kuyu kazıcılarınt gördükçe es-

ki :zamanın gözü kanlı, eli si· 
lahlı. takat cepheden vuruşan· 

larmı ehvenşer nayacağı ge• 
liyor. 

A. urat Çınar 

ugoslavya 
ifşaatı dikkatle 

takip ediyor 
Belgrad 20 ( A.A ) - Yu· 

goslavya efkarı umumiyesi fa
şizme meyyal ve Alman taraf
tara olan Zbor partisi vasıtasile 
Almanyanm iktısadi hulul te
şebbüsleri hakkında politika 
gazetesi tarafından yapılan if· 
şaatı dikkatle takip etmektedir. 

Zbor partisinin ikinci reisi 
B. Korenitch 30 Biriocikanun 
1936 da Zagrcpte Çek birliği 
isminde bir cemiyet tesis et
miş idi. Bu cemiyetin gayesi 
yerli sermaye ile Almanya ile 
Yugoslavya arasında ikbsadi 
münasebetler temin etmek idi. 

- Aman düşüyordunuz 1 
- Teşekkür ederim, Hilal 

eczanesine bayramhk kolon
ya almağa koşuyordum. 

- Acele etmeyin, eczacı 
Kemal Ak~ş arefe pazar 
olmasına rağmen Hilal ecza
nesını açık bulunduracak, 
dört gün bayram taşra müş
terileri için yine açık ola
caktır. 

Zümrüt damlas•, Gönül, 
Yasemin, Altınrüya, Fülya, 
Son hatıra, Ley ak, Bahar 
çiçeği eserleriyle Kemal Ak
taş diyor ki : Bilgi, zevk, 
san'at taklit kabul etmez. 
Aşk olsun Hilal eczanesi

ne, aşk olmayınca meşk ol
maz derler ne kadar doğru 
söz •• 



..... , .. 
Büyük 

Her 
kalkınma programı 

• 

sene on aygır 

satın alıoacaktır 
Vilayetin beş yııllık kalkın

ma programına göre her sene 
en az onar aygır alınmak su-
retiyle beş yılda elli aygır sa
ha alınması kararlaşbrılmıştır. 

Bütün viliyette 18677 kısrak 
vardır. 

Bunlara sun'i sıfad usulü tat
bik edilecektir. Villiyette 25169 
dişi eşek vardır. Bunlar için 
de 70 eşek aygırı satın alına
caktır. 

1"ahsis muamelesi 
yapılmıyacak 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaletinden dlln villyete tel· 
grafla gelen bir emirde görü
len lüzum tııerine iı'an ahire 
kadar hiçbir suretle tahsis mua
melesi yapılmaması ve yalnız 
2510 numaralı kanun çerçivesi 
dahilinde yapılmakta olan mua
melelere devam olunmaıı bil
dirilmiıtir. 

Dr. B. Uz 
Belediye reiıi Dr. Beb~et Uz 

dün öğleden evvel Kültürparka 
giderek yapılan iıleri gözden 
geçirmiştir. 

Biçerova 
c-inayeti 

Menemenin BiçeroYa mevki· 
inde Mustafa adında birini öl-

1 

dürmekle maznun Muhtar lbra
himin muhakemesine dün ağır 1 

cezada devam edilmiıtir. Şahit 
Mehmet ve lsmail şu ifadede 
bulunmuşlardır: 

- Bir gün Mehmet IJhami 
adında birisi bize mftracaat 
etti. Ve muhtar lbrabimin çok 
hakarette bulunduğunu söyledi. 
929 senesinde Biçerova mevki
inde bulunan cesedin Mustafaya 
ait olduğunu ve bunun katili ola· 
rak da muhtar lbrahimi g5ste
receğini söyledi, bize, siz de 
bunun katil olduğunu söyleyin, 
dedi. Biz bunu kabul etmedik. 

Muhakeme diğer bazı ıahit· 
lerin dinlenmesi için baıka bir 
güne bırakıldı. 

lnebolu davası 
ine bolu f acıuı ıahitlerinden 

istikbal vapuru süvarisi Musta-
fa ve üçüncü kaptanı Ômerin 
ifadeleri alınmak nzere şehri-
miz Ağırceza mahkemesince , 
yapıl&n tahkikatta nerede ol · 
dukları bir tOrlli anlaşılamı
yordu. 

Bu şahitlerin son hafta için
de Zonguldaktan Istanbu1a k6-
m&r getirdikleri anlaıılmıı ve 
ifadelerinin istinabe ıuretiyJe 
alınması için Istanbul Ağırce
za mahkemesine talimat yazıl
mıştır. 

Vilayetin inek mevcudu 
78915 tir. Montafon ve Pilevne 
cinsinden 450 boğa satın 
ahoacaktır. işe yaramıyan hay
vanlar iğdiç edilecektir. Buca 
civarında iki senede 144 hay
van alabilecek bir ehli hayvan 
sergisi binası inşa ettirilecektir. 
Şimdiye kadar satın alanmış 
olan aygırlar için bütçede her 
sene 4137 lira tahsis suretile 
ölenlerin veya ihtiyarlıyanların 
yerlerine yenileri alınacaktır. 

Türkiye - Almanya 
kJeriogi işlemiyor mu 

- Baş tara/t 1 incı sahı/ede -
eylemişler, bazı kararlar almak 
lüzumunu duymuşlardır. 

Aralanndan seçilen bir he
yet bugün şehrimizi şereflen-

direcek olan Baıvekil General 
ismet lnönii ile lktısat Vekili B. 
Celal Bayardıtn mUlikat talep 
ederek vaziyeti iıab eyliyccek
lerdir. 

ihracat tacirleri Merkez ban-
kasına havaleleri gelen parala
rın ne zaman ödeneceiini, ya
pılmış olan taahhUtlerin vazi
yetlerinin ne olacağını kat'iyet
le bilmek istemektedirler. Bun
dan başka klering muahedesile 
iş yapılan memlc1'etJere karp 
girişilecek taahhütlerden doğa-

cak tehlikelerin önlenmesini, 
bu husuıta hllkümetin açık bir 
taahhütte bulunması liizumunu 
lktııat Vekiletinden rica eyli-

yeceklerdir. Aksi takdirde it 
görmek, ihracat itile uğrqmak 
imiknsazhğt karıııında kabna
cağını yllksek makamata delil
lerile izah'J edeceklerdir. 

Bir mahkumu 
durumu 

Alsancakta bakkal Sıtkı ile 
metresi Sabihayı öldürmekle 
maznun makinist Şükrllnün son 
zamanda hapishanede bazı 
mabk6mlara saldırdığı ve Ostn
nlı batını yırttığı gı>rülmüt ve 
kendisi memleket hastanesinde 
asabiye koğuıunda tedavi alb
na alınmışbr. 

Kiralık apartman 
Güzelyalı Nuribey sokağı 

6 numarada, bütün asri kon
foru hiiz, bllyllk bahçesi, 
fevkalade manzarası ve için
de elektriği, suyu ve banyosu 
5 odalı apartman kiralaktır. 

Hergün öğleden evvel ayni 
apartmanın alt dairesine mli· 
racaat. (305) 1-3 S.4 

Y'BNI ASIR 

D. Vindsor 
Bn. Simpsonla izdi
vacı suya düşüyor 

lJn. Simpson 
Londra 20 ( Ö . R ) - Son 

haberlere göre Vindsor dükü· 
ne verilecek olan tahsisatın 
senede iki buçuk milyon frank 
olacağı tahmin ediliyor. Avam 
kamarasından bu tahsisab is
temek tasavvurundan vazge• 
çilmiştir. Zira bu tasavvur şid-
detli bir muhalefetle karşıla
nacakhr. Tahıisatın doğrudan 
doğruya kral tarafından kendi 
tahsisatından ayrılarak veri( .. 
mesi muhtemeldir. Diğer taraf· 
tan bazı gazetelerin rivayetle
rine bakılırsa eski kralın Bu. 
Simpson ile evlenmesi projesi 
de suya diipoek üzeredir. 

Viyana, 20 (A.A) - Halen 
Eozesfeld şatosunun civarında 
Vindsor diikası için hususi bir 
tayyare meydanı inşası için ça· 
hıılmaktadır. Bundan Dükün 
uzun müddet Avusturyada ka
lacağı neticesi çıkanlmaktadır. 

·-·····- 1 Profesörler 
geliyor 

Ankara coğrafya, tarih ve 
dil fakültesi profesörlerinden 
(15) kişilik bir grup ile lstan
buJ üniversitesi profesörlerin-
den 9 kişilik bir grup bugün 
lzmire gelerek Antikiteler mü· 
zesini ve lzmir hafriyatını zi· 
ziyaretten sonra Efez ve Ber
gama harabelerine gidecekleri 
haber alınmıştır. 

Dikili kaymakamlığı 
Dikili kazası kaymakamlığına 

Tereme kaymakamı 8. Abdür-
rahman tayin edilmiş ve key
fiyet vilAyete tebliğ olunmuıtur. 

Buca Kızıl~ y şubesi 
Dün gece Buca parti salon· 

larında, Kızılay yıllık kongresi 
başkan B.Hüsamettin Balkanlı· 
nın riyasetinde toplandı. Kı· 
zılaya yapılacak yardımlar jçin 
bir çok dileklerden sonra, Bu
ca belediye tabibı Fehmi Haki 
baıkanhğa seçilmiştir. Üyelik-

l lere de Fikri Ökte, Haki Ara
rat, Nahit Akçöel ve Bn. Mu
alla seçilmişlerdir. 

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFR1KA No: 72 
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biydi. Zarfın kenarından tuttu. 
Tam yırtacağı ssrada bir gOriUtll 
ititti. Birdenbire irgilerek etra• 
fa göz kulak oldu. GllrllltO 
salonun ortasındaki kapaktan 
doğru geliyordu. Korkuyla tit
redi. Hazinesini elinden kaçı
racakmış gibi heyecan duyma
ğa başladı. Hertürln ihtimali 

D.. ~vıL SOfiQA ~J 
j ~L [MJ CS C2_1J_OJJ~ 

·;·.;·ı;iiiite:·;;;.·ft·;.-·.;~,.;ii=t!fi·:····························~i·~"··~~iil··· 
Hakkı, Hardlnln hakkı var, dedi. Ona hepimiz dar
gınız ve bundan sonra yUzUne b!le bakmıyacaıız ... 

Morgan(ann Nevyork posta
bant-sinden bunu çalmalann
daki maksat ne idi ve niçin 
bu lcadar üstüne düşmUşlerdi? 

Siyah ı~aph tar.ih kitabındaki 
esrarın bu mektupla bir alA
kası var mıydı? 

Bir müddet sonra zarfı açıp 
açmamak hususunda tereddüde 
düştü.. Birtürlü karar veremi
yordu. Babasının hila sağ ol
ması ihtimali kuvvetliydi.Fakat 
merak ve öğrenmek arzusu 
law,eye galip geldiği için, niha
Jet açmağa karar verdi .. 

r .. ytrtacağı sarada (Jala1z 

kendisi okuyabilir) ibareai tek
rar gözüne ilişince durdu. Bir 
tUrlü içini kemiren arzuyu öl
dür meğe muvaffak olamıyordu. 
Biraz makul düiününce,mektu
bun her halde okunması lazım· 
geldiğini idrak etmeğe başladı. 

Ôyleya, belki de bu suretle hem 
babasmı kurtarmak çareleri 
bulunacak ve hem de şimdiye 

kadar gizli kalan esrarın bir 
knmı "ÇÖ:ıllleceğinden, Morgan
larla daha mnsait bir tekilde 
çarpışabileceklerdi. 

Elleri titreyordu. Sanki he
men dOıüp ~•r.Jilcakmıı ri· 

göı<Snünde bulundurmak ve 
daima ihtiyatlı davranmak la
zımdı. Mektubu bir yere sakla
maktan bile çekioiyordu;tekrar 
cebine yerleıtirdi ve kütüpha-
nenin çekmecesinde her zaman 
ihtiyat duran iki riivelveri 
kaparak bekledi. 

Gürültü durmuştu. Şimdi de 
bir takım uğultular ve garip 
sesler iıidiliyordu. Aradan bir 
kaç dakika geçmeden bir gı-
cırtı işitildi ve delikte biı- baı 
gözüktü. 

Robert iki rüvelveri birden 
o tarafa doğru çevirmiı bulu
nuyordu. Parmaklannı tetite 
glt6rerek bağırdı: 

- Kıpırdama yokıa yaka
nml 

Alman H. Nazırı Viyanaya gidiyor 

Alınanlar Habsburgcu
lara hücum ediyorlar 

Viyana, 19 (A~) - Bütün 
siyaıt mabafil B. Fon Neurathın 
yakında Viyanaya yapacağı 
seyahat hakkında mütalaalar 
yürütmektedirler. Viyanada Al
manya ile Avusturya arasında
ki bütün meseleler, bilhassa B. 
Suşnigin son nutkundanberi 
aktüalite haline gelmiş olan 
kültür meseleleri müzakere 
edilecektir. 

B. Fon N uraht pazartesi gü
n il buraya gelecektir. Avus
turya nazırları ile yapılacak 

görüşmeler bütün salı gününü 
işgal edecektir. 

B. Fon Nurabhn ziyaretinin 
pek yakın bir zamanda icra 
edilecek olmasına rağmen Al· 
man gaıeteleri, Avusturyadaki 
Krallık taraftarlarına şiddetle 
hücum etmekten bili kalma-

1 
maktadırlar. 

Daha geçenlerde Munihde 
çıkmakta olan bir gazete şöyle 
yazıyordu: 

Almanya bundan böyle Avus· 
turyada Habsburg hanedanı 
lehinde propaganda yapılma

sına müsaade etmiyecektir. 
Avusturyadaki saltanat taraf
tarlarının reisi olan B. Viesner 
kral taraftarlannıo ıarfetmek
te oldu klan faaliyetin 11 temmuz 
1933 tarihli Avusturya - Al· 
manya itilafana mugayir oldu
ğunu iddia eden Alman gaze
telerini protesto etmektedir. 

B. Viesner diyor ki : 
-Kralcılann hareketi dahili 

bir iştir. Ve mevzuubahis iti
lafname Almanyanın Avustur
yanın dahili işlerine karışma• 
yacağını tasrih etmektedir. 

..... 1 •• ,.. 

lsviçre 
Mısıra müzaheret 

edecek 

1 
Yeniden 
vuruşuyorlar 

Cenevre 20 ( Ô.R ) - lsYiç
renin Kahire elçisi Mısınn Mil
letler Cemiyetine kabuliinil lı-
viçrenin müıaberetle karşıbya
cağını Mısır hiikOmetine biJdir
meğe memur edilmiştir. 

B. Hitler 

Kudüı, 20 ( Ö.R ) - Tel 
Aviv şehrinde Araplarla Ya· 
hudiler arasında yeniden kan
tıkbklar çıkmışbr. Buna sebep 
atlı arabalarm şehirden geçme· 
sini meniçin Yahudilerin elinde 
olan belediye meclisinin ver
diği karardır. Araplar birçok 
nümayiıler yaparak arb~deler 
çıkarmı~lardır. Neticede bele-

Sergi sarayını açb diye nizam ve sükiinu iadeye 
Berlin, 20 (Ô.R) - B. Hitler muvaffak olmuştur. Fakat 

saat 11 de sergi sar ayına Araplar yeniden Yahudilere 
giderek Alman otomobil salo- karşı adeta harp haline gir

nunu açmıştır. Führerin otomo· 
bilinin önünde son Olimpyad 
müsabakalarında birincilik ka
za~p meıbur iki Alman Volan 
kı.hramanının otomobilleri gi
diyorC:lu. 8. Hitler yolun iki 
tarafına sıralanmış olan :lOOOO 
kitilik hilcum kıtaahnı teftiş 

ettikten ıonra salona girmiı 

ve blltnn sefirle tarafından se· 
lamlanmııbr. 

~ızıl meydanda 
1Cenaze merasimi 

yapılacak 

Moskova, 20 (Ô.R) - Ağır 
endiistri komiserinin cenazesi 

öoüoden lıalkın geçmesine mü
saade edilecektir. Ceset gece-
leyin yakılacak ve külJeri ihtiva 
eden kutu Sindıkalar evinin 
sütanlu salonuna yerleştirile
cektir. Cenaze merasimi Kızıl 
meydanda yapılacaktır. Cese
din küllerini ihtiva eden kutu 

geldikten sonra Leniıiin mozo
lesi yanmda ayrıca merasim 
o!acaktır. 

Fakat bunu söylemesile, rü
velverleri masanın ilzerine bıra
kıp : 

- Hakkı t. Kardeşim !. Di
ye ileri atılması bir oldu. 

Dııan çıkan Hakkı Sabri 
idi. Zavalh evveli neye uğra
dığını ŞAfırmıı,fakat ıonra o da: 

- Robert, kurtuldun mu? 
diyer~k koUannı açmıştı. Bir
birlerine aanldılar ve büyük 
bir hararetle öpüşttiler .. 

Robert gözlerine inanamı· 
yordu. Demek ki Hakk• öl
memişti. 

Sırasiyle arkadan Hardi ve 
MarJen de dııarı çıktılar.Artık 
hepsinin de se•incine diyecek 
yoktu. Uzun müddet birbirle
rinden ayrı kalmışlar, &itim teb-
lükeleri atlatmışlardı. YanyanR 
bulunmanın verdiği saadet ve 
bahtiyarlık içinde dördünün de 
gazlerinden sevinç yaılan akı
yordu. 

Robert: 
- Şirley nenle? diye sordu. 1 
Hardi: 

mişlerdir. 
Kudüs, 20 ( A.A ) - Dün 

Tiberias da vukubulan hidiıe
ler esnasında 30 Arap, Musevi 
ve 2 lngiliz polis memuru ya- _ 
ra1anmşhr. 

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

(BORSAi 
Uz Um 

Çu. Abcı 
20 K Taner 12 50 
9 K Aksel 16 50 
29 Yek6n 

416637 Eski yekün 
416667 Umumi yeküo 

incir 
Fi at 

Fiat 
12 50 
16 50 

Çu. Alıcı 
150 H Mustafa 
100 AH Nazlı 

11 12 
4 625 12 

250 Yekun 
180397 Eski yekün 
180647 Umumi yekun 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
634 Buğday 
90 ton " 

6 

2 vag. Çavdar S 875 
651 ba. Pamuk 47 50 

447500 ki. P. çekir 3 55 

- Şirley mi? dedi .. 

6 25 

5 875 
49 25 
3 60 

Bırak · şu hoppayı Allah aşkı
na.. Onun ismini bile duymak 
istemem .. 

Robert biç beklemediği bu 

sözler karşısında yıldırımla vu· 
rulmup döndll ve : 

- Neler ıöyliyorsun? Dedi .. 

Bütün bunlara sebep nedir? 
Bu sefer Hakkı Sabri atıldı: 

- Hardinin hakkı var. Ona 
hepimiz dargınız ve bundan 
sonra yQıOne bile bakmıyaca
ğız .• 

Marlen biç slSze karışm:yor 
ve boynunu bükerek ıes~zce 
duruyordu. 

Robert tekrar ıordu: 
- Ben yokken, Şirley fena 

bir harekette mi bulundu 
yok~? 

Hardi müteessir bir tavırla 

konuştu: 

- Tahmininde yanılmıyorsun. 
Sana bir çok defalar Şirleye 

itimad etmenin doğru olamı

yacağtnı saylemiftim. Bütiia 

zt Şub111 ı 

1 
G.. .. . unun ...... 
::::::::: karikatÜ··:ı 
••••••••• 

Günün 

maıı .•. 
Ve hepsine iştiba için 

salatası! 

Ağzımın sulan akıyor, 
konmaktan gırtlak kemi•-~a 
kalkıp iniyor, adlannı a11.11trld1S 

bile! 
ÇünkO marul .salata11Dd-~~ 

başkasına bugün dil uzatawı
mek bizlerin haddi mi! Etin lıf 
losu 70 kuruşa, koyunun tua~ 
si 15 ili 35 liraya çıkmafe 

Pabahlığından dolayı kimblı 
lir kaç gündür kursaklanaa 
lokması nasip olmadıİ" icl'
gözlerinin feri kaçtığı ylrekl-r 
yakıcı ifadelerinden anlaflld 
iki aıiz arkadaşm, sizin anhp-
cağınıı, Ocakoğlu ile E~ 
şin bıçak kemiklerine day• 
mış; biri, baca gibi uıan ~ 
kalesinde, memlekete ucus " 
tedarikine kadar bir idar~ 
öbiri tüp gibi dar köteı'nde 
bir doktor temenni ediyor. 

Demek haıkın kesesiae •r. 
gun et yetiştirmek bu ka...-r 
mühim iı!.. 
Şu halde it gene m1tahar 

sısa kaldı ... Ama nereden cJi 
etmeli ? 

MadagHkardan mı, Pataı 
yadan mı?. Burasını da ılfle-' 
meli idiler. 

Bana kalırsa, yolların en ça
karı bizim Afyonlu kaıaplar• 
hava'e etmektir. Ucuz etyedir 
sinler de isterse nallı kuzu ol
sunl 

Y eyecek dağılıyorlar 
Loodra 19 ( A.A) - C 

' tyleaf adındaki lngilia aa1Mif 
gemisi yeyecekle dolu old 
halde bugün Malagaya p '..-,r 
tir. Bu erzak halka teyzi 
nacaktır. 
Kaçakçıhkla mUced .... 

Ankara, 19 (A.A) - G 
bir hafta içinde gümrük mala~ 
faza örgütü 67 kaçakçı, 
kilo gümrük kaçağı, 4 kllo 1 
gram uyuşturucu madde, 
tüfek, 9 mermi, 302 defi" 
sigara kağıdı ile 14 ka,ak 
hayvanı ele geçirmiştir. 

korktuklarım baeıma el 
Düşün bir kerre Robert, 

Morganların tarafm~aa 

lanmışsın,. Her in all 
bekleniyor .. 
Biz burada deli gibi,kurt• 

çareleri arıyoruz .. Nıbayet k 
hayatlarımız babasına bile 
ıeni her halde kurtarmak 
Sevgili Düşmanın gizli y·nlll~~ 

kulJanarak Morganlarıa 

sına gitmeğe karar veri 

Hakkı Sabri ' hazır .. Ben 
nm.. Marlen: 
için icap ederse hayabaDI 
dadan çekinmiyeceğim.,. ~•~Y 
r.ek ileri atılıyor. 

lıte tam bu !nrada ŞitleJ• 
ne hareı..et bekliyebilsie: 

Robert biç tereddüt • 
den cevap veıdi: 

- Tabii Şirley de, 
gibi ileri atıldı ve bet 
yardıma koıacafrını ıöJ 

- 8ii 
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Hüküm etçilerin bir hücumunda .. 

k
A.si haberlerine göre, lngiliz gençlerinden mürek
ep gönüllü taburu hücumda tamamen mahvolmuş 
Diğer taraftan 

bU~~~~· 20 (Ô.R) - Avilladan 
di 

1 
•rılıyor: Nasyonalistlerin id-

a arına göre dün öğleden 
•onra h"k- k 1 • y r u umet uvvet erı a-
h~ıııa ınıntakasında küçük bir 
ç Ukııın yapmışlardır. Dikkati 
e ınemek için bu hücum top
~~ ha:ı:ırlığı olmadan başlamış, t at akim kalmıştır. Muhacim
a~r ~op ve mitralyö:r: manıa 

eşı altında bir çok ölü ve 
Yatalı bırakmışlardır. 
. 111adrid müdafaa komitesi 
:~ Öğleyin şu tebliği neşret
h·ıştir: Jaraha cephesinde mü
~ııı . bir hareket olmamıştır. 
c adrıdin şimali garbisinde 
b·Urııhııriyetçiler muvaffakıyetli 
. ır baskın yapmışlar, asilere 
ınsan al ''h' ve m zemece mu ım 
kayıat verdirmişlerdir. Hükümet 
Uvvetıeri yeni zapt.:ttikleri 

:eırkileri tahkime ve ıslaha 
eıraıı:ı etmektedirler. 

d Roına, 20 (Ö.R) - lıpanya-
an nasyonalist kaynaklarından 

:eleıı haberlere göre, Rahama 
i ~•Yonaliat hatlarını yarmak 
h~n hükümetçilerin yaptıkları 
,~cıııntarda beynelmilel gönü!lü 

Yından birkaç tabur mahvol
~ııştıır. Bunlar arasında Sak· 
anlana adlı tabur efradı he
~;n tıtmamile 20 yaşından 
t ~çük lngiliz gençlerinden mil· 
tıtkepti. 

lonclra, 20 (Ô.R) - Bu ge
ce Yarısından itibaren lspan
k~Ya gönüllü hareketi ve ıev• 
~Yatı bütün memleketlerde 

d enedilmiş olacakbr. Kara ve 
en· li ızyollarıoın kontrolüne ge-

k nce, Londra tali komitesinde 
t~~~r verildiği gibi 6 martta 
D '.k edilmeğe başlanacakbr. 
fe tnıı kontrolü projesinin te• 
tktııatını tayin için bugün 
De'~erler komitesi toplanmışbr. 
11 nı:ı; kontrolünü lngiltere, 
'•n Yet ıı., Almanya, Italya, Sov• 

liz Rıısya ve Portekiz filoları 
Ioıtrlerine alacaklardır. Bu fi
~rdaıı her birinin kontrolü 
tt•n~ ayn bir auntaka verile-

ıtlır. 

•ın~er devlet kendi mıntaka
di li a ~ontrol masraflarını ken
d;ı terıne alacakbr. Filolar
~k herbiri kendi kontrol mın-

1181nda tamamiyle müstakil 

-

Portekiz le kontrol 
1 • 

ve hareketlerinden mesul ola
cak ve kontrol işini münasip 
gördüğü şekilde yapacaktır. 

Kara hudutlarının kon-
trolüne gelince; lngiliz mü
şahitleri tarafından Portekiz 
• ispanya hududunun kon-
trolü için iki taraf mümes
silleri arasında müzakereler de
vam etmektedir. Hu kontrol 
esas itibarile kararlaştırılmıştır. 
Yalnız bazı teferruatın halli 
kalıyor. Tali komite teknik 
esasların tatbikındaki terakki
leri müşahede etmek için Pa
zartesi günü 6ğleden sonra ye
ni bir içtima yapacakbr. 

Londra, 20 (Ô.R) - "Daily 
T elegraph" gazetesi karışmaz
lık komitesindeki anlatmıya 
rağmen lıpanya itinin halledil
mit olmaktan n:ı:ak olduğunu 
kaydediyor. lapanyada müca
dele eden her iki tarafın ec
nebilerden aldıkları takviye 
kuvvetlerile dahili harbın şid
deti arbnış ise de hiçbir ta
raftan kat'i bir muvaffakıyet 
elde edilememiştir. Asilerin 
Malagayı zaptetmelerine ve 
Madridin cenubunda bazı mu
vaffalı.ıyetler kazanmalanna 

'!!.~an : Tok Dil Tefrika No: ıoa 
Seıı d 

tıını e rahatça herşeyi teem-
ede · tııil'e rı~, alessabah yine ca-

•ol'I &elırım. "Biz hak sözü 
bak:ıne~ten kaçmayız, Huzuru 
•it 11

1 bıle sıtkıkelamı s6yleriz, 
e eın k . [)· çe meyınl" 
1l'erek B ....._ • ıyıklı Mahmudun: 

Ceın1111~11lan hocam! Ayrılmayın 
'( eni 

lllvar • ....._ masına ragmen hoca· 
bat e~ğal Kusura bakma! Ra~ 
~etek ~ek, rahat düşünmek 
taın 1111tı~, evim uzak değil, ne 

[)· ı:r:terseniz hazırım! 
~lla1~e ~ıyıklı Mahmudun ar· 
dıı b- 0 şadı, Bıyıklı Mahmu
efeııd-Y~ece yumıışatan Hanefi 
tıkar 1l'1 kapıdan izzet, ikramla 
... ip k • 
~"l'diile onagına kadar gö· 

r, 

Hanefi efendi gittikten sonra 
camiin içini bir velvt>le sardı, 

ortadaki kilimleri çekip, birer 
tarafa yığarak tahtalara mum
lar diktiler, yaktılar, avluya 
çıralar biriktirip ateşler pey
dahladılar. 

Ve Bıyıklı Mahmudun etra
fına toplanıp konuşmağa ko
yuldular. 

Bıyıklı Mahmut gururla bı· 
yıklarını burarak: 

- Bu iş oldu, bitti de· 
mektir . Yarın Allah sağlık 
verirse hepsini azlettirir, iş zor
balığa dayanırsa bile yaparız .. 
Şimdi yapacağımız şudur ki, 
eğer muvaffakıyet bize elve· 
rirse kimleri vezir, kimleri 
"Düftü, kimleri ağa yapalım, 

müzakereleri hala çıkmazdadır. 

ispanyadaki hadiselerden bir intiba 
rağmen cumhuriyetçiler bili 
sağlam bir şekilde dayanmak
tadırlar ve asilerin hükümetçi
ler tarafından gösterilen mu
kavemeti yenmeleri için hiçbir 

ümit beslemelerine imkan yok
tur. Bununla beraber vaziyet 
henüz tavassuttan bahsedilme-
sine müsait değildir. 

Londra, 20 (Ô. R.) - Tah
min edildiğine göre karışmadık 
tali komisyonun son içtimaların· 

da bir uzlaşma zemini bulun· 
muştur. Portekizin muvafaka
tiyle büyük Britanya ispanya 
Portekiz hududunda kontrol 
va:r:ifesini derııhde edecektir. 
Tali komite hala bu mesele ile 
meşgul bulunmaktadır. 

Diğer taraftan alakadar dev• 
!etlerin ataşanavaUanndan mü• 
rekkep teknik komite toplanmış 
ve birtakım teknik sebeblerle 
bahri kontrolün Şarkt Akde
nizde ötedenberi harp gemileri 
bulunan dört devlet, yani logil
tere, Fransa, ltalya ve Alman
ya tarafından yapılmasını tav· 
siye etmeğe karar vermiştir. 
Bu tavsiye tali komitenin tas· 
vibine arzolunacaktır. 

Burgos, 20 (Ô.R) - Nasyo· 

arkadaşlar ıunu bir meşveret 
edelim hele! 

Deyince: 
- Sahil bu da bir mesele! 
- Düıüneliml 
- Siz kimi istiyorsunuz? 
Sesleri arasında, Bıyıklı Mah

mut önde gelen bazı ağaların 
kendisine sokulup: 

- V ~zirle müftünün tayinini 
padişaha bırakalım •• 

Demelerine liıyıklı Mahmut: 
- Olmaz! işte Hanefi Ef. 
Cevabını alırlarken, camiin 

içindekiler, parti parti ayrıl
mışlardı. Her partide birer ses, 
birer hulya dalgalanmıştı. 

Kimisi: 
- Bıyıklı Mahmut vezir ol

sun 1 
Diyor, kimisi: 
- Hayır ona Seli~ik emın· 

!iğini verelim . 
- O da o!maz, müftü ya

palım! 

- Canım müftü Hanefi 
efendi olur .. 

Diyor, bir tarafta da: 

nalist hükümeti Roma ve Ber
lindeki mümessillerini büyük 
elçi derecesine çıkaımağa ka
rar vermiştir. 

Bertin 20 ( Ô.R ) - Alman-

!arın ispanya dahili harbine 
iştirakini meneden kanun neş
redilmiştir. Bununla beraber 
Almanyadanlspanyaya gönüllü 
hareketi ve sevkiyatı menedil
mektedir. Kanun B. Hitlerle 
Dahiliye nazın doktor Frikin 
ve hariciye 
Neurath'ın 
tadır. 

Brüksel 

nazın Baron Von 
imzasını taşımak-

20 ( Ô.R ) - Na-
zırlar komitesi Londra karış

mazlık komitesince verilen ka
rara uygun olarak Belçikanın 

ispanya işlerine karışmaması 
hakkında adliye nazın tarafın
dan hazırlanan emirnameyi tas
vip etmiştir. Bu emirname Bel
çikada ispanya için gönüllü 
kaydini ve gönülllllerin hareke
tini menetmektedir. Yalnız ls
panyol şubesi müstesnadır. 
Emirname kralın İmzasına arzet
tikten sonra parlamentoya ve
rilecektir. 

- Talaklı Ali ağal lbtisap
tan aıledildi, ona yine yerini 
vermelil 

- Hayır çeribaşı yapalım .. 
Hükümleri alınıp, verilip du

ruyordu. Camiin içindeki Sipa
hiler, mansıplar alıp, mansıp
lar verirken sabah ta olmuştu. 

. . . . . 
Orta camide toplanan yeni

çeri ve ağalar, vezirin emrile: 
- Gidin şu heriflere, dağıl

sınlar, dağılırlarsa canlarını 
kurtarırlar. Kaçıncı defadır bu 
isyanları, her isyan edişlerinde 
ne olduklarını tecrübe ettiler, 
nasihat eyleyin, dışarıda düş
man bizi ezmeğe çalışırken, 
İçimi:r:den kabarıp, birbirimize 
fitne salmıyalım, meramlarında 
israr ederlerse fetva mucihioce 
hepsini katlederiz, kan dök
dürmesinler. 

Diye sultan Ahmet camiine 
bir kaç kavuklu saldırmıştı, fa
kat sipahiler bu haberi alır, 
almaz, gelen elçileri hakaretle 
koğarak; 

Sahne s 

B. Blum bir nutuk söyliyecek 

Müesseselerin millileşti
rilmesine devam ediliyo 

Parlamento grubu B. Bluma 
itimadını bildirdi lltifakla 

wnıu ' fi lfll/J ASV f{ :ZISUVJ:f 

Paris, 20 ( Ô.R ) - Blum tadır. Şu halde bu teşkilat tam 
kabinesi tarafından sigortala- olarak muhafaza edildikçe ümit 
rın millileştirilmesini müteakip edilecek hiçbir şey kalmıyacak· 
diğer bazı müesseselerin de tırl 
millileştirilmesi işine başlana- Paris, 20 (Ö.R) - 13 Şu-
caktır. Popluarire gaze- batta alakadar daireler tara-
tesi Malviuin mebusan mecli- fından neşredilen istatistiklere 
sinde vukubulacak istizahı göre bu tarihte işsizlik ta!ısi-
halkçılar cephesi arasıoda ne satı almakta olan resmen ka-
derece irtibat bulunduğunu yıtlı işsizlerin sayısı 420597 dir. 
göstereceğini yazıyor. Bu rakam geçen haftaya nis-

Paris, 30 (Ô.R) - Başvekil betle 293 ve geçen senenin 
B. Blum yarın St. Nazaire'de ayni haftasına nisbetle 66636 
bir nutuk söleyecektir. Deniz kişilik bir azalış göstermek-
ticaret nazırı da başvekile re· tedir. işsizlerin 111806 sı Pa-
fakat edecektir. riste ve hemen hemen yansı 

Paris, 20 (Ô.R) _ Sosyalist Seine vilayetindedir. 

Partisinin parlamento grubu dün Vaşington, 12 (Ô. R.) 
Yeni Fransız Sefiri Bonnet'nin 

sabah günün en mühim işi halini 
almış olan fiatlerin yükselmesi muvasalatı birçok gazeteler 

tarafından memnuniyetle tefsir 
meselesini tetkik etmiştir. Mil- edilmiştir. Yeni sefirin iki mem-
li ekonomi nazırı B. Spinasse leket arasında daha sıkı bir 
tarafından verilen izahat derin yakınlık tesis edeceği umul-
bir tesir yapmıştır. Maliye na- maktadır. 
zın B. Vincent Auriolun ce· "Daily Nevs,.gazetesi diyor· 
vaplarından ve Başvekil B. ki; Bir sıra hatalar, demokra· 
Blumun bir müdahalesinden siler arasında en çok karşılıkl 
sonra grup Başvekile ve iş ar- yardım ihtiyacı hissedilen biı 
kadaşlarına itimadını ittifakla devrede, gittikçe genişliyen bir 
bildirmiı ve fiatlerin yüksel- k"k t E" in 'li · o açmış ır. ger gı z llD' 
mesine mini olmak azmini bil- paratorluğu, Fransa ve Birle 
dirmiştir. 

Pariı, 20 (Ô.R) _ Sosyalist şik Amerika devletleri bir sullı 
cepheııi kursalar, artık hiçbir 

" Populaire ,. gazetesinde B. mütecavi:r: harbe atılmıya ceı.a-
Severak şunları yazıyor: ret edemiyecektir. Bu yapıl-

Fiatlerin tereffüüne bir ıet çek- mazsa bile hiç olmazsa demok· 
mek için hükümet tarafından rasiler arasında düşmanlarına 
alınan tedbirler de fayda et- karşı manevi bir cephe fllmalı-
me:r:se anlaşılacaktır ki halk dır.Bonnet Fransa ve Amerika 
cephesinin ekonomi sahasında arasında daha iyi bir anlaşmıya 
yapbğı ıslahatın tahakkukuna engel olan sebepleri ortadan 
kapitalist teşkilatı mini o'mak- kaldırmak için gelmi4tir. 

- Bizim davamız onlarladır, 
hil 3 ile iğfal edip birer birer 
katlimize baktılar, ne yapar
larsa kendileri bilsinl Saray 
bizimle birliktir. 

Cevabını saldırmışlardı. Si
pahiler bunun arkasından boş 
durmayıp kara Abdullah adın
da ihtiyar bir Sipahiye birkaç 
ihtiyar Sipahi daha yoldaş ede
rek saraya saldılar. Kara Ab
dullah, yolunu bulup, saraya 
sokulduktan sonra, Kösem sul
tanın huzurunda! yalvarmağa 

başlamıştı . 
Kösem geçen vak'alardan 

ve sarayın emirlerinin ne ve
zirde, ne de müftüde asla te
sir göstermediğinden fena hal
de sinirlenmişti: 

- Kaç defa huzurumuza da
vet ettik gelmediler. Meramla
rını anlamak lazım geliyordu. 
Madamki tekrar sizin katlinize 
karar verip filen icrayı habaset 
ediyorlarsa kendi aleyhlerine
dir. Zira ben kullarımın birbi
rile niza etmelerine ve birbir-

!erine kılıç çekmelerine raz 1 

değilim, bu işi vezir görüyorsa 
varın sız münasip bir vezir 
bulun ve bu münasibini veıir 
etsinler. 

Dedi, ellerine bir de bu yol
da bir hattı bumayun verdi. 

Artık sipahilere gün doğ· 

muştu, ellerinde yeni bir vezir 
tayin etmek için kendilerine 
salahiyet veren sarayın fermanı 
vardı. 

Sultan Ahmet camii, Saray
dan hattı hümayunla gelenlerin 
verdiği bu şen haber üzerine 
kıyametleri koparucasına şenlik 

yapıyorlar, boplıyorlar, zıplıyor· 

lar, bar bar bağırıp seviniyor
lardı. 

Bıyıklı Mahmut bir aralık or· 
taya atılıp gür bir sesle: 

- Susun be herifleri daha 
ortada fol yok yumurta yok! 
Elimizdeki ferman bizde kal
dıkça fayda eder mi? 

-Somı Var-
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OJiver Hardy ve Stan Lau
rel (Lorel) .. Bütün sinema me
raklılarının zevkle seyrettikleri 
iki san'atkardır. Yeryüzünde 
sesli veya sessiz küçük bir si· 
nema makinasımn bulunduğu 
bir kasaba tasavvur edilemez ki 
orada Hardy ve Loreli birlikte 
olarak tanımı yan bulunmasın? 

Fakat hangisi Hardy, hangisi 
Lorel? 

Bunu tayin edebilenler pek 
azdır. 

Ve işte bu yüzden iki arka
daşın hususi hayatlarına da si
rayet eden bir çok karışıklık
lar hiç eksik olmaz. Bakımz 
Stan Lorel bu vaziyeti nasıl 
anlatıyor: 

YENt A51R 

7 • 
• 

Si 
·? Zo 

:ıayahnı e di ağ zlar dan dinleyin 

l 

• a evı 
••• 

Törene herkes 
davetlidir 

Bugün Halkevlerinin açılma
larının yıldönümü münasebetiyle 
Halkevinde tören yapılacaktır. 
Ankara radyosunda verilecek 
söylev dinlendikten sonra vali
miz B. Fazlı Güleç bir nutuk 
söyleyecektir. 

Halkevi mando!inato ekibi 
bir konser verecektir.Gece de 
eğlenceler tertip edilecektir· 

••ıı ı •c••••••••••••••••••••••••ıııııııııı 

stanhul radyosu 
Saat 
12.30 -13 armnnda plakla Türk 

musikisi, havadis 
13 Beyoğlu Halkevi temsil 

kolu tarafından bir tem· 
sil 

15 Ankara Halkevi neşriyatı 
naklen 

18.30 Aaıbasodordan naklen 
musiki 

19.30 Selim Sun tarafından 
konferans 

20 Müzeyyen ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi 

20.30 Ömer Riza tarafından 
Arapça havadis 

20.45 Belma ve arkadaşları ta· 
rafından Türk musikisi 
halk şarkıları 

21.15 Stüdyo salon orkestrası 

22.15 Ajans ve borsa haberleri 
22.45 Plaklarla muhtelif par-

çalar 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün şampiyonluk maç var 

Altınor ve it y e ip
leri f or la ın u ştıır 
lzmirs orlu çocukla Göztepe kat" 

• 
şıs1nda iyi nttice almıya müsteittır 

Altınordu mu, Altay mı? 
Göztepe mi, lzınirs.Por mu? 
Dündenberi sporla uğraşan 

veya alakadar olan her kes 
birbirine ayni suali soruyor. 
Siirprizden bahsedenler, bu 
içli dışlı uğraşanlara mülayim 
gelmiyen tahminle!' serdeden· 
ler çok fazla.. Kulüp taraftar
larının tahminlerine temenni 
demek biJe mümkündür. Ku
lüpçülük rengi, hakiylrntleri 
gizleyecek kadar kuv.vetli .. 

Bugün dört kuvvetH takım 
final için çarpışacaklardır. lz-

lz~irsporun Gözlepe il~ yaP:: 
cagı maçın çok kıymeti• Ol 
nalan vardır. 1' 

Altınordu • Altay maçı hıı; 
kında tahminde bulunıı>8 1: cidden müşküldür. Zevahir A 
tayın lehine, hakikatse Altın°t' 
dunun tarafında görünüyor• 
Yani kuvvetli bir Altınotd~ 
kadrosunu yenmek için AJtsY 

1 

' çocukların büyük bir şansla 
oynamaları lazımdır. 

Altınordu zayıf taraflar!r' 
anlamıştır. Bugün Saidi, Ach ı, 
Cemili ve diğer Kırmızı • La; 
civertlileri Altayın karşısınd 

,,•t,. 
bir defa daha deneyecegı 
Netice ne olursa olsun .All1' 
nordu • Altay karşılaşo:ı.ss1: 
senenin en güzel spor hadıse 

- Çok bahtsızım, dostlarım vaffakıyeti Oliver Hardy'ye 
bizi daima karıştırıyorlar. Bizi at/ediyordu. 

mirspor takımı, bu yıl liklcrin
de kaybettiği sükseyi yerine 
getirmek ve söylenilenleri unut
turmak için çalışacaktır. lzmir
sporlu çocuklar, kulüplerinden 
ayrılanlara zımnen şunu anlat· 
mak istiyeceklerdir ki, bir ku
lüp yalnız beş, altı oyuncunun 
elleri arasında zayıf ve kuv-

sidir. Kazanan şampiyon, kakl 
beden üçüncüdür. Şu şartla I 
bundan önceki oyun norOl~ 
şartlar altında cereyan et01 1ş 

tanıdıklarını zannedenlerden Size şimdiye kadar kimsenin 
hiçbiri doğru olarak hangi- bilmediği bir sırrımızı daha tev- vetli olamaz. Bu itibarladır ki olsun. •'' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mizin Lorel, hangimizin Hardy di edeyim: Hardy ile ben ikiz 
clduğunu bilmiyor. Sırf bu yüz- ol~rak doğduk. Dünyanın ilk 
den Oliver Hardy bana ait ol-
ması lazımgelen mektupları Olıveı J-laıay ve Stall Lo1el bP.şizleri (?)biz olduğumuz hal-
alıyor. Onun çamaşırlarını da Hardy, Lorele o manidar ve yim: Kafamdan başka birşey de şu Kanada beşizleri için 
bana götürüyorlar. Geçen mUstebzi bakışlarıyle uzun uzun çıkmamış ... Keyfim kaçtı. Fa- neden ° kader gürültü yı.ptı· 
gün başıma gene böyle bir bakarak: kat bundan daha kötüsü var. lar bilmiyorum. 
yanlışlık geldi • Yakamı sı· - Hüviyetlerimizin karıştı- Avlanan kılınç balıklarını, tn· Lorel burada ikizle beşizi 
ymncaya kadar alda karayı rılması yüzünden haşımıı bir- ristler görsün diye asmıştık.Be- ayırdetmediğini gösteriyordu. 
seçtim. Vergi tahsildarı, Oliver çok garip işler geldiğini söy- nimkisi diğerlerinden dalıa bü- Sordum: 
Hardiye ait vergi borcunu ba· lüyordum. Bakınız en tuhafını yüktü. Avlara, avcılarının eti- - ikizler birbirlerine ben· 
na ödettirmek istiyordu. Bu size Lorel anlatsın.. kellerini asan herif balığı Oli- zerler. Siz ise biç benzeşmi-
münasebetsiz vaziyetten bık- Lorel: ı ver Hardy'n·n yakaladığını yorsunuz. Okadar ki, Greta 
lım, usandım. - Anlatması bile can sıkan zannederek onun etiketini as· Garbo Polly Morana benzerse 

Oliver Hardy de şunları birşey ... On senedenberi bir kı- mıştı. Ben karıma muvaffakı- siz de Hardy'ye benzediğinizi ızıl orsaO 
söylüyor: Jınç balığı avlamayı istiyordum. yetimi ballandıra ballandıra an· iddia edebilirsiniz.Beşizler me-

- Evet, Stan Lorelin hakkı Bu arzu rüyalarıma bile gir- lahr ken tanımadığım bir şahıs selesine gelince; bu teşbihi de 

Ka t n ~ var. Bu hüviyet karıştırmanın mişti. Nibay.et bir gün Catalina haykırdı: nereden çıkardınız? 
belaları hep onun üzerine yük- kanalında hayalime kavucıtum. - Hey herif yalanları atma •.• 

~ Lorel cevap verdi: 
!eniyor. En garip şeyler de Bir kılınç balığı yakaladım. Balığı sen tutmadın... Oliver 
b · b - Hakkınız var. Biz şimdi rz/./-7..Zrz7-7..zz7.Y'J enım aşıma geliyor. Sebep Cidden heybetli bir şeydi bu Hardy tuttu. Etiket üzerinde 

. K birbirimize okadar benzemiyo· B' ı Akd · · k h b · t f t <JtJ• aynı.. imse onun kim, benim balık... Onu gururla yanımda yazılanı da okuyamıyor musun? ır zaman ar enızı ana ar ı en ınce e errua ına 
kim olduğumu hatırlamıyor tutuyordum. Dönüşte direktö- Hem senin gibi bir bastıbacak ru:. Amma doğduğumuz za- boyayan, her tarafa ölüm ve rıncaya kadar Amerikalıl9' 
işte .. Allaha çok şükür ki ben rümüz Jimmy Parrot avladığım Oliver Hardy olmayı iddia ede- man ayni halde değildik. An- dehşet salan korsanların en milyonlar safederek filme çe1'' 
ona benzemiyorum. koskoca balıkla birlikte foto- mez. Etiketi gözümle gördüm. nemiz bizi tanımak istediği müthişi olan "Kaptan Blot,, mişlerdir. Böyle bir filim BeJJ' 

Lorel hemen mukabele edi- ğrafımı çekmek istedi. Müm- Böyle bir uydurma iddiaya mü- zaman parmağını Hardy'nin lspaoyollarJa lngiltere adası hürden beri zamanımızda. g6• 
yor: ..,., kün olduğu kadar sevimli gö- saatle edemem. ağzına koyardı. Eğer parmağı önlerinde harbetmiş ve o za· rülmemiştir. 

- Çok şükür ki benzeşmi- rünmeğe çalıştım. Pelikül deve- Daha fecii 0 akşam çıkan ısırılmışsa anlardı ki, ben de- manın kanlı tarihini kıhncınıu Şehrimiz sinemalarında giW 
yoruz. lope edildiği zaman ne göre- Catalina gazetesi de bu mu· ğiJim. ucuyla yazmıştı. işte bu müthiş terilmektedir. ~ 
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- Sonra.. Sonra .• 
- Her hususta anlaştık. 

Hatta, kısa bir tereddüt dev· 
resini müteakip sevebileceği
me bile kani oldum. Seviniyor-
dum bu neticeye.. Seni hiç mi 
biç aramadan onunla bağlana· 
cak ve Ümit beyefendiyi nişan 
merasimimize, bir aile dostu 
sıfatiyle davet edecektim. 

- HatırJadığımza teşekkür 
etmek vazifemdir. 

- Estağfurullah.. Vazifemdi 
bu .. Nede olsa eski bir tanı· 
dık diye sizin tebrikinize hu
susi bir kıymet verecektim. 
Ne kadar zengin hayal saray
ları kuruyordum. Güzel bir 
evimiz olacaktı. Babcesinde 

zengin çiçekler bulunacaktı. 
Kocamı öyle sevecek, öyle se
vecektim ki .• 

- Allah mes'ut eylesin. 
- Sonra .. Nasıl oldu bilmi-

yorum Ümidim .. Bir an için 
seni, onun yanında tasavvur 
eltim. Sanki, ayni masada 
onun!a yan yana oturuyordu-
nuz. Öyle ciddi ve vakur id ·n 
ki, bir anda o hayal sarayı 
gözlerim önünde acıklı bir in· 
hidamla yıkıldı. Q, senin ya· 
nında öyle sönük kaldı ki bir 
anda kendisinden soğudum. 

Genç çocuk, büyük bir he· 
yecanla sordu: 

- Sahi roi bu .. Bunlar ha
kiykat mı? 

- Şüphesiz hakiykat .. Hem 
öyle feci bir hakiykat ki, beni 
fena halde sarstı. Ne I· adar 
betbaht bir insanım ki, sarsıl

dığım hayali kendi ellerimle 
boğmak mecburiyetiyle karşı· 
Jaştım. 

- Demek bu neticeden mü
teessirsin.. Vah vah Seniham .• 
Öyle acıyorum ki sana .. 

Nasıl oldu bilmiyorlar.. içli 
bir arzu ile birleşen elleri sanki 
ateşten bir halkaya dokunmuş 
gibi birbirinden ayrıldı.far .• Ba· 
kıştılar bil"birlerine ve kızaran 
çehrelerini saklamak lüzumun
da birleştiler. 

Konuşa konuşa salondan 
ayrılmışlardı. Karantina sahil
lerinde nefis bir ilkbc.har ge· 
cesi hüküm sürüyordu. Bukleli 
kızlar gibi kendilerine göz 
kırpan ve bizi kop;u, dive 
yalvaran Nergiz'Jeri okşıyarak 
sahile inmişlerdi. Kışı geride 
bırakan insanlar gibi geni~ 
geniş nefes alıyorlardı. 

Absap bir iskelenin önUnde 

durakladılar. Konuşan Ümit'ti: zelsin. O kadar güzelsin ki, sında saklıyordu. Kızaran çeb• 
- Seniha, dedi. Ben biraz yüzüne bakarken heyecanımı resini gizliyerek konuştu: 

hayalperestim. Düşünüyorum gizliyemiyorum. Bütün bu gü· - Yanlış Ümidim, dedi. 13~ 
zelJig-in mukabilinde sana uzat- sözlere lu"zum e B herşe Aimdi .• Bu güzel gecenin, ru· n ··· en ·o 

Y tığım şey o kadar az ki seni yimle, bütün varhğımla set11• 

yamızı bozmıyan, rahat ve kaybedeceğimden korkuyorum. değil miyim. Bizi ayıran sebe~ 
ahenkli bir sabahı olacak mı.. Sevilen bir insanın kaybo- ler ne? Ben böyle birşe~~ 
Ve biz, çok yakın zamanlarda luşu kadar elemli bir şey ta- vücuduna inanmadığım ~ı1 •• bu gecemiz için de: Unutulan savvur edebilir misin.Seni kay- tevehhümlerini hayretle d!." 1

, 

bir ruya idi, diyecekmiyiz. betmek benim için ne kadar yorum. • Seni istiyen ben ıJO~ 
Ben arkadaşlığı, dostluğu, sev· sonsuz bir yıkım olacak .. Sen- ~eni daha açık konuştu~~ .. 

siz bir hayah benimsemek, um·t Se · b'T. t ebhUw giyi ve alakayı çok başka . ı ... _ nı, u u? ev r:ıet 

1 k b 
onu tereddüt içinde sürükle- lerıne ragmen sevıyorum. P 

0
• 

dürü a ul ediyorum. Bütün miye çalışmak ne kadar boq.. · ı · •· H ttA arı ., şeyım e senın ım. a a, :,.ıt 

bayalciliğime rağmen hakikati Çok korkuyorum ki bir gün, ladığın takdirde en s~çe 
görmek için sonsuz bir arzum sırf bu hissim için fedakarlık bir emrivakie bile 6aıı· 
var. Başını kaldır Seniham.. yapmıya mt:cbur olacağım. Tit- seve boyun eğeceğim. . set1 
Yüzüme bak .. Çok çirkin de- riyen ellerimle, çarpan bir kal- na fedakarlık adını verır ,rf 

1 • M 1 bin heyecanlarını inkar ederek cidden üzülürüm. Bunu s,,ıı 
ği mı.. aa esef ki sana sa- başkalarına nasıl teslim ede- ailem iç;n yapacağım. Oolll ıi• 
mimiyetim ve derin aşkımdan rim. Bunu yapsam mı, buna gözlerini. yıldıran sensin .. Va il" 
başk:ı bir şey veremiyorum. razi olsam bile içimdeki yara- fenin ağırlığım her vesıJe··(<Çe 
Her şey arz ve talep kaide- mazı nasıl ikna etmeli. Onu gözleri önüne sermen büyLI ·t 

1 1 l Ü 1' siy e ö ç~ ür. Alacağım şeyin susturmak için ikna edici se· bir hata idi. Istermisin f z;)' 
mukabilinde vereceğimin çok hepleri beraber arasak mı? tıpkı köy çocukları v_e ·~ııÇ 
az oluşu beni derinden derine Yapamıyacağım bunu.. Bunu kızları gibi ideal bir ızd1• ti" 
düşündürüyor. yapamıyacağım... Seni kendi vodvili yaratalım. Ce~s ~;11i 

ellerimle nasıl başkalarına tes- · · K il 'd tabsılle •ı' Gizlemiye ne hacet Seni- sesının o e1 e ejJ 
lim ederim .. Bu belki de faz- l · · 'f d edeC t ham.. Sen, bu nefis gece için- ı h yapan ar ıçın 1 a e 'fle 
aca bir otgamhk olacak? manaya hiç mi hiç eheo:ıııı11 

de birçok erkeklere nasip ol• Seniha ayakta, titriyen par· vermiyelim. 
mıyan bir varlıksın .. Çok makl:mnı Ümidin sacJarı 
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ı· .. ~~~~~:;d·~lıi~·~~i~~·:··············................................ lngiltere tehlükeyi gordü ğuiE=d~~i:c~vr:c:::~r:~~::~ 
: Teşkilatı Esasiye ticeye 3000 lira borçlu Gözte· 

Adalı vaziyetinin büyük Britanyayı ~~~~i:mt~!r~;;u:~L~:n:1udpt~,~~ Kanunu hakkındaki müzakere 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz. artık himaye etmiyeceğini anladı ~:~I:;:~1~;i:!~;:~~:~:t~ 

·········•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· Ö 1 300 1 T · k Paris 20 ( .R) - "Journal,, , üzere milyon sterlınlık bir o an urgut reıs so ağı solu 
Şükrü Kayanın İzahatı de Saint·Brice logiliz tesliha· , · istikraz akdı salahiyetini 'ileren balı tüccarı Nalbant zade Mu· 
...................................................... tının sabebini şöylece anlatmak· kanunun 193 reye kar~ı 329 ammer dükkanı arkası deniz 

tadır: reyle kabulünden Snce par· önü tramvay caddesile mahdut 
-4-

0nun için bir taraftan hükü· 
lllet kendi cephesinden, me· 
•ela 20 senede ödenmek üzere 
ufak faizli bir hazine bonosu 
çıkarınak suretiyle,diğer taraf· 
tan Ziraat Bankası büyük top· 
rak sahiplerile köylü arasında 
lllutavassıtlık rolünü yapmak 
•uretile bu iş halledilir. Ar· 
~ettiğiın gibi terakki yolunda 
b~tlı yürümeğe mecbur olan 
k~r ınilletiz. Tasarruf ve mül· 
•Yette emniyetsizlik ve istik· 

ıarsıılık verebilecek iılerden 
tevakki etmek lizımdır. Zira 
~u eınniyet her terakkinin hem 
'Ynağı, hem temelidir zannın· 

dayım. 
Hüsnü kitapçı (Muğla) -

Bendeniz de layiha hükümle· 
rini okuyarak edindiğim ihti· 
•ası yüksek huzurunuzda aP

tetınek üzere çıkıyorum. Kısa· 
c~ arıedeceğim, kıymetli va• 
kıtlerinizi suiistimal etmiye• 
Ceğiın. 

ikinci maddeye ilave edilen 
~aııflar ıu demektir ki mevkii 
ıktidarı elinde bulunduran C. 
li. P. şimdiye kadar progra· 
lllında umde olarak, esas ola
rak kabul ettiği bu vasıfları 
lllillete mal ediyor. 

Atatürk gibi yüksek bir 
deha ve onun kıymetli arka· 
daşları, kanuna, Teşkilatı Esa· 
siye Kanununa girmeıniş olsay· 
dı dahi, bu işi yürütmek kud· 
ret ve kabiliyetinde olduklarını 
Şİıııdiye kadar ki filiyatlarile 
göstermişlerdir. Binaenaleyh 
?u noktai nazardan bir faidei 
8 llleliyesi yok gibi görünüyor• 
sa da, Türk Milletinin ·ki ebed 
~üddettir· gelecek nesillerimi· 
j•n en iyi bir tarzda bir mil· 
et ve hükümet teşkil edebil· 
~esi için lazım gelen vasıflar· 
a ıııücebhez olmasını göster· 
~ek ve bu vazifeleri kendile· 
rıne emanet etmek itibarile bu 
;.asıfların ve bu umdelerin 
b tşkilatı Esasiyeye girmesini 
endeniz muvafık görüyorum. 

kŞiındi yurddaşlarımıza kala· 
ca iş, bu mevzular üzerinde 
lıünaka,a etmek, imali fikret· 
~e~ ~eğil, bilakis bu umdeleri 

t
.n ıyı tecelli ve tahakkuk et-
•reb· ı k b /\ ~ece ve u suretle de 

t. taturkün istediği gibi mille· 
•ııı. . a •tı muasır medeniyet, mu-
h sır ınillet!erin seviyesine ve 
tatta onların fevkine çıkaracak 
edbirleri alarak bu neticeye 
~rınaktan ibaret 01<1.caktır. Biz 
b·latürk'ü ilk defa muzaffer 
t ır kurnandan olarak kendini 
Ôribe yazdırdığını görüyoruz, 
k ndan sonra Türk Devletini 
bi'up başına ge\:tıkten sonra 
b ç Yanılmaks11ın idari, siya~i 
ç~~0.k kararlar alarak ve bir· 

•nkı 1 aplar vücuda getire· 
tek . 
dı d ~ıılet ve memleketi var· 
k 1 11r• saadet derecesini ya· 
'"en - - V b · "b la ıroruyoruz. e u ılı ar· 

b. da kend:s ni tarih büyük 
ır • 

d 1 'Yaset dahisi olarak kay· 

d ttrııek zaruretindedir. Bu ka· 
ar · 

> isabetli kararlarını uzun 
aıııan -v•d· . gorerek, onun filiy. t 

talı '~•nde, filiyat sahasında 
baı.,aki.uk eden neticelerine 
b\t lıktan sonra bize düşen iş 
~ 1 •şaret ..ttiği noktalarda ,, ....... 
00 \tcud olarak ;,irleşmek ve 
tı \tn gö t erdiği um deleri hır· 
taıı d k ,_. lllek . c ece şeıı;ılde kabullen· 

da lır. (Alkışlar) Bu noktadan 
llııı tannetmem ki yurddaşları· 
yat başka türlü düşünsün. 
le" ~z bu umdeler üzerinde 
1111 • kuf ctmeği ben zaid bu-

uııı. 

• 

Çünkü kıymetli Dahiliye Ba· 
kanımız çok salahiyetli bir li
sanla, vakıfane bir şekilde bu· 
nu izah buyurdular. Ben yal
nız bütün bu umdelerin bizden 
istediği bir noktayı işaret et· 
mek isterim. Atatürk bütün 
icraatında hedef olarak bunu 
kabul etmiştir. Bu da, kendi 
rahatına baknııyarak yalnız 
millet ve memleket için çalış· 
mağı gaye bilmek ve bunun 
için de gayet ferağatkar ve 
fedakar olmak. Şimdi her ban· 
gi bir vasfı ele alsak, mesela 
devletçilik vasfını alalım: bu 
vasfa istinaden Devlet gerek 
nazımlığını ve gerekse başarı· 
cılığını üzerine aldığı bir işte 
kullandığı elemanlar eğer bir 
iş yapan şahsi teşebbüs sahibi 
kadar o işe kendini bağlamaz
sa ve huzur ve rahatını feda 
etmezse devletçilik vasfına iha· 
net etmiş olur ve bu vasıf se
meredar olmaz. Aynı zamanda 
AtatUrkün devletçilik vasfını 
hiiz bir ferdi olamaz. Binae• 
naleyh ferağat şarttır. Yine 
bir misal olarak 74 üncü mad· 
dedeki değişikliği gösterelim: 
Orada belki vatandaşlardan 

timdiye kadar elde ettikleri 
menfaatin bir cüzünü imme 
namına müsait şartlarla ver
mesi istenecektir. Eğer bu 
adamlar ferağatkar olmazsa 
matlup neticeye varılamaz. Fa· 
kat hiç tüphesiz ki Halil Men· 
teşe arkadaşımın da işaret et· 
tiği veçbile beşeri daima te• 
kimüle sevkeden ve bu hu
susta dinamik bir kıymeti olan 
mülkiyet hakkını hatırdan geç• 
meı. Zaten 74 üncü maddenin 
kısmı eveli bunu sarahaten 
temin etmektedir. 

Binaenaleyh ilerde yapılacak 
kanunlarda amme menfaati 
ile, şahsın menfaatini tel'if et· 
mek için Yüksek Meclisin İn• 

ceden iııceye çalışacağına emin 
olmak p.:k tibiidir. işte görü· 
lüyor ki, bütün bu vasıfların 

iyi netice verebi!mesi için va· 
tandaşların, Yüksek Atasının 
sözünü tutacak şekilde feraga· 
ti his ve feragati nefisle işe 
sarılmaları ve memleketi bu şe
kilde müstefid etmeleri gerek· 
tir. 

ilave edilen beş vasıftan bi· 
ri de, inkilapcılıktır. Muhterem 
arkadaşımız Bay Halil burada 
kendilerine arız olan bir tered· 
düdün izah edilmesini istediler. 
Hakikaten sureti zahirede gö· 
rülüyor ki memleket siyasi in· 
kılabını yapmış ve en mükem· 
mel bir şekli Hükümet kabul 
etmiştir. Şu halde burada yani 
inlııliipcılık sahasında yapılacak 
olan nedir? içtimai inkılapları 

yapmış memlekette bunun üze
rinde de sö:ı: söylemeğe mahal 
kalmamıştır. Memleket ik.tısadi 
inkilabı da bir kanun ile ik· 
mal etmek üzere bulunulmuştur. 
Şu halde inkılapcılık ne şekil· 

de tecı-lli edecektir? Daha ne 
istenebilir? Ben öyle zannede
rim ki, bu, teceddüt ve terak
kinın bir remzidir. Zıhayet 
olan her şey daima i!erlemeğe 
muhtaç ve mecburdur. Tevak
kuf ettiği takdirde inhitat baş· 
lar. Şu halde onu inbitattan 
kurtarmak için mütemadiyen 
ümran yapmak, ileriye gitmek 
zaruretindedir. Buradaki inkı

lapcılıktan alacağımız mana bu 
olacaktır. 

Diğer kayıtlar haklnnda söy-

ı "d · A ] ı 714 numaralı tabtani ve fev· Şüphesiz imparatorluk bir te· ti ı erı tt ee şun .uı söy- kani ve alt tarafında bodrum 
cerrüt siyaseti takip etmek iı- lem iştir: katonı havi ve havlu ve. deniz 
tese bir müddet için sakin :.al· "Beyaz kitabın her sahifesi banyosunu müşteınil içinde so· 
mak ve silahlanma hareketini harbi yakın bir ihtimal olarak fa ve mutbah ve çamaşırhane 
gevşetmek mümkündür. Fakat gösteriyor. lngilterenin bir sulh mevcut sekiz odalı ve sekiz 
istikbalde ne kadar tehlüke· siyaseti yoktur. lngiltere bil- bin beş yilz lira kıymeti mu· 
!ete maruz kalarak! işte lngil· kümeli çok ağır bir mesuliyet hammineli bir bap ev 23 Mart 
tere bu teblükeyi gördü. Kendi altındadır. Baldvin kabinesinin 937 tarihine müsadif Salı gü· 

silahlanma programı dog"ruca u t 15 t k Adalı vaziyetinin artık büyük n saa e açı arttırma 
k f barba gidecek bir yoldur.,, suretile satılığa çıkarılacaktır. 

Britanyayı himayeye a i gel· Vaşington, 20 (A.A) - Rei· 
A Bu arttırmada satı, bedeli mu· 

mediğini ve vrupanın umumi sicumhur B. Ruzvelt lngiltere- hammen kıymetin yüzde 75 ini 
emniyet ve selim

1
;tinde rol nin silahlanmasının Amerikanın bulmadığı takdirde en çok 

oynaması lazımge iğini anladı yeni bir deniz programı tatbik arttıran isteklisinin taahhüdü 
ve bundan üzerine düşen me· etmesine sebep olup olmıyaca- baki kalmak şartile ıatış 15 
suliyetlcrle mütenasip bir as· ğı hakkında gazeteciler tarafın· gün daha uzatılarak ikinci art· 
keri kuvvete malik olmak za· dan sorulan suallere cevap tırması 7.4.937 tarihine müsa-
ruretini çıkardı.B. Baldvin Mil· vermemiştir. dif Çarşamba günü saat 15 de 
!etler Cemiyetinin aczi hakkın- Re;ıicumhur yalnız hali ha- yapılacaktır. 
da yapılan acıklı tecrübeyi, zırdaki inşaata devam edebil· Bu arttırmada dahi satış he· 
zecri tedbirlerin tesirsizliğini /ngiliz mesai paffisi msi Att/ee ıuek için behemehal çelik te· deli muhammen kıymetin yüz· 
anlattı. lngiliz teslihıttı, Alman tadır. darik etmek lazımgeldiğini ve de 75 ini bulmadığı takdirde 
silahlanmasından ziyade işte Londra 20 (Ô.R) - Hükü· bu mü,külatın yakında iktiham satış 2280 numaralı kanuna 
bu mülibazalardan doğmak· mete teslihata sarfolunmak edileceğini beyan etmittir. tevfikan tecil olunacaktır. işbu 

gayri menkul üzerinde her 

Adis -Abebada bir suikast 
General Grazyani hafif, bir diğer 
General ağır surette yaralandı 

~------=~--------------...;;----Yerli halktan birçok kurbanlar olduğu tespit edildi 
Suikastçılar derhal idam edileceklerdir 

- Başta1atı ı iııd Sayfada - ahali arasında kurbanlar çok· 
da bombanın etrafa sıçrayan tur. Kopt kilisesi başrahibi 
parçalarıyle yaralanmışlardı.r. Abona da ağır yaralanmıştır. 

Berlin 20 (Ô.R) - "Angriff" Mareşal Graziani'nin yarası 
gazetesi Jtalyanların şarki Af· hafiftir. 
rikada fethettikleri geniş mlis· Roma 20 ( Ô.R ) - Adis • 
temlekeyi sömürmek için esulı Abebada Mareşal Grazyaniye 
tedbirler aldıklarını kaydedi· suikast yapan fesatçılar ruha· 
yor. Bu plan muazzam bir eser ni merasim esnasındft halk ara· 
olup şoselere, maden istihsa- sına sokulmuş bir takım kiın· 
line ve zirai istihsalata ait üç selerdi. Bunların attıklan mü· 
belli başlı kısma ayrılmıştır. teaddit el bombalanndan Ma· 

Paris, 20 (Ô.R) - Romadan r~tal hafifçe ve general Luyo• 
gelen yeni bir telgrafa göre, ta ile yerli ahaliden bazıları 
Adis·Abeba suikastı dün öğ- ağırca yaralanmışlardır. 
leye doğru olmuştur. Mareşal Asmara, 20 (Ö.R) - Dok· 
Grazyani kilise, cami ve fakir· lor Ardito Marokrati Eritre 
!ere ltalya Veliahtının bir ço• müstemlekesinde ve Italyan 
cuğunun doğması münasebetile şarki Afrikasının diğer yerle· 
hediyeler ve erzak dağıttıktan rinde hüdayi nabit yetiten bir 
sonra bombalar atılmıştır. Bü· nebat üzerinde yaptığı tecrü-
tün mülki ve askeri otoriteler belerle bundan külliyetli mik· 
ile Kopt ve ulam ileri gelen· tarda selüloz çıktığını keşfet· 
leri merasimde hazırdı. Yerli miştir. Bu nebata Kalontropis 

••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
liyecek bir sözüm yoktur. çıkarılmıştır: TürkÜ~· .. ;;~ii:i~i' 

Tabiatile madamki Devlet karıştırırsak, mazinin karan· 
işleri gittikçe çoğalıyor, eski lıklarına gömülen ve asırların 
dP-vlet mefhumu yerine bugün· en derinliklerinden kudsi bir 
kü Hükümete düşen bir çok varlık halinde beşeriyet üzeri-
vazifeler vardır.Elbette teşkilah ne yükselen Türk; ancak 
bu vezaifi yapabilecek şekilde o günden bugüne kadar, varlığı· 
çoğaltılmak doğru olur. Hülasa nı, bugün burada tespit ettiği· 
itibarile söyliyeceğim şudur: miz esaslara istinaden mubafa· 
Atatürkün işaretini bu memle· za etmiştir. Türk yaşamıştır; 
ketin hüsnüniyetle kabul etmesi m~lliyetçi olduğu müddetçe; 
bu memleketin ve bu milletin Turk yaşamıştır, ancak kendi 
menfaatinedir. (Bravo sesleri, varlığının esaslannı kendi ru· 
alkışlar) hundan çıkardığı müddetçe ... 

Teşkilatı esasiye Encümeni ( Bravo sesleri ) 
reisi Şemseddin Günaltay (Si· lfte Türk ölüm döşeğinde 
vas) - Arkadaşlar; Halil Men· iken, varlık ruhunu, kendisine 

nefbedenler Türkün tarihine 
gömülerek onun varlığının esas 
seciyelerini bulmuş ve bugün bu· 
rada teklif etmişlerdir. (Bravo 
sesleri) 

teşe arkadaşımız çok ince ve 
esaslı bir noktaya temaı etti
ler. Bu nokta da, bugün tadili 
teklif eden ve Türkiyenin teş· 
kilitı hakkında umde olarak 
kalması takarrür eden ikinci 
maddeye aittir. 

Arkadaşlar; bu madde Tür
kün hayatında!!, Türkün tari· 
hinden, Türkün asırlar içeri· 
sinde ge~irmiı olduğu inkılap· 
lardan mülhem olan kudsi 
esaslardır, Bu esas'ar arzetti· 
ğim gibi Türkün tarihinden 

Arkadaşlar; bir milletin ana 
kanunu yapılırken ilk evvel 
nazarı itibara alınacak şey, o 
milletin kendi hususiyeti, ken· 
di ruhunun tecelliyatı olmalıdır. 
Ancak oyoldaki umdelere isti· 
nad eden bir millet, en büyük 
fırtınalar karş .. ında varlığını ve 
benliğini muhafaza eder. 

- Bilmedi -

Kroçero adı verilmiştir. 

Roma 20 ( A.A ) - Royter 
ajansı muhabirinden: 

Adis-Abebadan gelen tel
graflar sansöre tabi tutulmakta 
olduğundan bu şehirde Mare· 
şal Gra:ıianinin hayatına karşı 

yapılan suikast hakkında laf· 
silat alınamamıştır. 

Adis - Abebada bir çok 
kimselerin tevkif edildiği zan· 
nedilmektedir. Tevkif edilen· 
!erden bir çoğu yerliler üze
rinde tesir bırakmak için ter· 
tip edilen ve hususi merasimle 
açılan aleni davaya dahil de· 
ğildir. Cürümleri sabit olanlar 
kurşuna dizileceklerdir. 

Adis • Abeba sokaklarından 
birinde Mareşal Grazianinin 
Habeşler tarafından atılan bom· 
balarla hafıf surette yaralan• 
dığı hakkındaki haber birkaç 

satırla öğleyin çıkan ırazetele· 
rin sayfalarının alt kısmında 

neşredilmiştir. Bu haber !tal· 
yanları hayrete düşürmliştür. 

Çünkü Ras Destanın kuman· 
daeı altında isyan eden ufak 
bir kısım yerliden maada bü
tün Habeşlerin ltalyan rejimi

ne alışmış oldukları zannedil
mekte idi. Mütearrızların bom· 
balarla nasıl olnp ta Maretala 
yaklaşabildikleri merak edil· 
mektedir. 

General Liottanın yaraları 
ağirdır. 

Roma, 20 ( A.A ) - Resmi 
ltalyan mabafili, dün öğle za· 
maoı Adis·Abeôa'dıt yerlıler 

tarafından el bombalariyle umu· 
mi vali Mareşal Grazianiye 
yapılan suikasttan dolayı bü· 
yük bir teessür duymaktadır· 
l:ır. 

Suikast neticesinde Mareşal 

hafifçe yaralanmış fakat Ge. 
Liotta ile yerli eşraftan birkaç 
kişi ve bunların arasında bulu· 
nan kıpti kilisesi rei•i baş pa
pas Cyrille ağır surette yara· 
lanmıtlardır. 

hangi bir ıekilde hak talebin· 
de bulunanlar işbu ilanın tari· 
hi neşrinden itibaren 20 güD 
zarfında ellerindeki vesikalar 
ile birlikte dairemize müraca· 
atları lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilile sabit ol
mıyanlar pıtrıtların paylaşma
sından hariç bırakılacaktır. 

2-3-937 tarihinden itibaren 
şartname herkese açık bu!un· 
durulacaktır. 

Yüzde 2 buçuk dellaliye 
müşteriye aittir. Müterakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden 
olan Belediye rüsumu ve vakıf 
icaresi arttırma bedelinden 
tenzil o~unur. 

2762 numaralı vakıflar ka· 
nunu mucibince tediyesi icap 
eden bedelatı taviziye müşte• 
riye aittir. 

Arttırmaya iştirak etmek 
istiyenler yüzde 7 buçuk pey 
akçasını veya milli itibar bank 
mektubunu hamilen 37-525 nu
maralı icra dosyasına veya icra 
münadisine lüzumu müracaat-
ları ilin olunur. (315) 

iLAN 
Akdeniz Gemi işleri T. A. 

Şti. senelik adi heyeti umumi
ye içtimaı, 26 Mart 1937 Cuma 
günlı saat 1 O da şirketin mer• 
kezi olan lzmirde ATA TÜRK 
caddesinde 148 N.lu binada 
yapılacaktır. içtimada hazır bu· 
lunmak istiyen hissedarların, 

hiıse senetlerini içtima günün· 
den laakal bir hafta evveline 
kadar ş"rket merkezine veya 
bir hankaya tevdi ederek mu
kabilinde duhuliye kartı alma· 
lan lazımdır. 

Müzakere edilecek maddeler 
aşağıda gösterilmiştit: 

1 - idare mecliıi raporu ve 
ınürakip raporunun okunması. 

2 - Blanço, kir ve zarar 
hesabı ile mevcudat defterınin 
tetkik ve tasdiki ile idare mec· 
lisi azalarının ibrası. 

3 - idare meclisi azalarının 
intibahı ile hakkı huzurlarının 
tayini. 

4 - Mürakip intihabı ve üc· 
retinin tayini. 

5 - Meclisi idare ir.alaıının 
Şirketle ticari muamelede • u· 
lunabilmesi ve ayni nev en 
muamelei ticariyeyi yap;ı ııl
mesi hususunda mezun kı ın· 

ması. (317) 
...................... v.:-... 

lzmlr Beledlye~lnden : 
Başıboş olarak tutulup · e· 

mizlik hanına teslim edil •n iki 
adet beygir ile bir sıpanın 8 
gün içinde vesaik ibrazıyle 

ma1Jarına sahip çıkmadıkbrı 

takdirde 3.3.937 ~ününde hay
van paz;ırında satılacağı i'aıı 
olunur. 53'\ (313\ 
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Nafıa şirket ve müesseseleri baş 
müfettişliğinden : 

1 - Izmir Telefon, Su, Elektrik ve Tramvay şirketleri tatil 
eaat ve günlerinde idare evl~rinde geceli gündüzlü nöbetçi mü
racaat memuru bulunduracaklardır. 

2 - Bu şirketlerin komiserliklerini alakadar eden hususahn 
da bu .zamanlara münhasır olmak üzere kısaca ve sarih adresli 
olarak (2463) numaraya telefon edilmesi rica olunur. (319) 

lzmir şehri ve havalisi imar ve inşa 
Türk anonim şirketinden: 

Şirketin umumi heyeti senelik adi içtimaı 14 mart 1937 ~alı 
günü saat 10 da lzmirde Selaoik Bankası üstkatında 1 numa
rada kain merkezinde yapılacaktır .Toplantıya iştirak etmek is
tiyen hissedarlarm toplantı gününden en aşa~ı on gün evveline 
kadar hisselerini lzmir ve Istanbnlda Selanik bankalariyle şir
ket merkezine tevdi ederek mukabilinde duhuliye kartı almaları 
lazımdır. 
Konuşulacak işler şunlardır: 
1 - idare heyeti ve murakıp raporlarının okunması ve tasdiki. 
2 - 1935 birincikinun nihayetinde biten hesap senesine ait 

blanço ve kar ve zarar hesabı ile mevcudat listesinin okunması 
ve idare heyetinin ibrası. 

3 - Müddeti hitam bulan idare heyeti azasından ikisi için 
intihap yapılması. 

4 - Murakıp intihabı. 
5 - idare meclisi azaları hakkı huıuriyJe murakıp ücretinin 

tayini. 
6 - idare meclisi azalarının şirketle muamele yapmağa me-

zun kılınmaları hususunda bir karar verilmesi. 538 [310) 

Devlet Demiryollarından : 
Haftada üç gün lzmir ·Bandırma arasında mütekabilen işliyen 

ekspres trenlerinin her birinde yolcuların yeme ve içme ihtiya· 
cını temin için idaremizce birer büvet vagonu bulundurulacaktır. 
iki vagonda bulunacak olan biivetler bir sene için açık artırma 
usuliyle kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 200 liradır. 
İst~klilerin yüzde yedi buçuk nispetinde muvakkat teminat ya
tırmaları lü:ı.:mc!ır. !bale 8 - 3 · 37 Pazartesi günü saat 15 te 
Alsancak 8 inci işletme komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnameler komisyondan parasız alınır. 

21 - 26 ( 308 ) 532 

MiLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Satış 

sıra No. Lira 
619 2 nci Karantina M1sırlı C. 341 taj No. Ev 150 
627 Mersinli Burnova C. 7 eski 9 ve 3 taj No. Ev 150 
628 « » " 24, 24/1,26 taj Ev ve arsa 200 
633 Karataş eski Ruhi baqa yeni ibiş ağa So. 14 taj No. ev 120 
632 Kahramanlar Azi2iye 11 taj Mo. lu ev 125 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi layıkiyle talip 

çıkmadığından 18-2·937 tarihinden itibaren on gün müddetle 
uzatılmıştır. ihalesi 1-3-937 Pazartesi günü saat 15 tedir. Talip-
lerin milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 539 (306) 

lzmir birinci icra memurlu· 
ğundan : 

Tah\cenin yağcı lsmaiJe olan 
ipotek bedelinden borcundan 
dolayı mahcuz lzmirde Fettah 
mahallesinin Kapı sokağında 
kain 45 taj 35 vergi kapı uu
maralı ve kapıdan girilince 
tahtani bir sofa üzerinde sağda 
bir solda iki oda ve sofad~n 
arkaya çıkıldıkta taşh bir avlu 
bir mutbak yaomda hela ve 
yarım masura Osmanağa suyu 
haznesi ve bir asmadan ibaret 
ve 1200 lira kıymeti muham
mioeli bulunan işbu ev satılığa 

çıkarılmıştır. Ve birinci arttır
ması 23-3-937 tarihine müsadif 

salı günü saat 11 de yapıla
caktır. 

Bu artbrmada sahş bedeli 
tahmin olunan kıymetin yüzde 
75 ini bulursa en çok arttırana 
ihalesi yapılacaktır. 

Aksi takdirde en çok arttı· 
ranın taahhüdü baki kalmak 
şartiyle satış 15 gün daha uza-

tılarak ikinci arttırması 7-4-937 
tarihine müsadif çarşamba gü
nü saat 11 de yapılacaktır. 

Borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mevkii meri-
yete girdiği tarihten evvel ol
ması hasebiy'e ikinci arttırmada 
tahmin olunan kıymetin yüzde 
75 ini bulmazsa ihalesi yapıl
mıyacaktır borç tecile uğrıya
caktır gayri menkul üz~rinde 
intifa ve sair vesika ile birlikte 
20 gün zarfında birinci İcraya 
müracaatları Jazımdır. Hakları 

tapu sicilince maıum olmıyanlar 
paylaşmadan hariç kalacaklar
dır. Mü~terinin yüzde iki buçuk 
detliliye ister satJş peşin para 

------=--~ 
lzmir Ticaret Mahkemesi 

Tahkikat Hakimliğinden : 
Müddeialeyh Kirapaoaya va

pu?u kaptanı Andon tarafına; 

Davact Türkiye iş ve Ziraat 
bankaları Üzüm kurumu limi
ted şirketi tarafından aleyhini- , 
ze açılan alacak davasından 

dolayı tarafınıza tebliğ için . 
gönderilen davetiye varakası 
ile arzuhal sureti, vapurun Yu-
nanistana gitmiş olduğu ve Yu
nanistandaki ikametgahı meç-
hul bulunduğu şerhiJe mübaşir 
tarafından tebliğ edilmeksizin 
iade kılınmış ve şu suretle ika
metgahınız meçhul bulunmuş 
olduğundan Hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun 141 nci 
maddesine tevfikan işbu ilanın 
tarihi fer dasın dan itibaren on 
gün zarfında layiha ile cevap 
vermeniz ve bir suretini dava
cınıza tebliğ ettirmeniz ve tah
kikat günü olan 11 Mart 937 
tarihine rastlıyan Perşenbe gü-
nü saat onda lzmirde Ticaret 
mahkemesi tahkikat hakimi 
huzurunda hazır bulunmanız 
lüzumu, aksi takdirde hakkı
nızda gıyap muamelesi yapıla
cağı ve bu davaya ait arzuhal 
örneği ile çağırma kağıdı mah
keme divanhanesine asıla:;ış ol· 
duğu tebliğ yerine geçmek 
üzere gazete i!e iJan o'unur. 

Dosya No. 1937 · 273 
529 ( 311 ) 

iledir. Şartname 3-3-937 tari
hinden itibaren herkese açık 
bulundurulacaktır. 

Taliplerin yüzde 7 buçuk 
teminat a~ çesi veya bank iti
bar mektubu ve 3617049 dosya 
numarasiyle birinci icraya mü· 
racaatl!\rı iJan olunur. 

553 (309) 

lzmir Tramvay ve Elektrik Sosye
tesinden: 
Şebeke ameliyatı dolayısiyle cereyanın; 

1 - 23-2-1937 de saat 10 dan 13 e kadar Tramvay Caddesinde 
Karantinadan Şabanzade çıkmazına kadar ve mücavir sokaklarda, 

2 - 25-2-1937 de saat 9 dan 10 a kadar ikinci Kordonda 
Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak arasında, Mesudiye cadde
sinde, Celal Bayar Bulvarmda, Mustafa Enver caddesinde ve 
mücavir sokaklarda; 
kesileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilan olunur. 
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iH. 
En eski nasırları biJe pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: lngiliı: Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. -

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

!:::::.l 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları-
na, hazımsızlığa k~rşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte hif iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik -yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
... ,,. ' ,. ... · t' ~: .. . . .. . . •• 

'J,o~·yçe O riyantbank 
Dl~ESDNER BANi{ ŞUBESi 

IZltliB 
.M.ERK.kz l : BERJ.l .S 

Almangada 17~ Şubesi Mevcuıiur 
l:>tH maye ve ihtıyatı akçesi 

165,000,000 Rayhemark 
Tiirldyede Şnbeleri : . tSTANBUL ve IZMIR - · ·~- 

~lunrJn Şubeleri: KAB1RJı; ve 1SKE1'D.ER1YU 
Her türlii banka ınoarneHitnı ifa ve kabul eder 
c AJ.ıMANYAJ>A eeyabat, ikamet, tahsil ve saire için 

<'h vfltı ~em iti~ HEOTSTEHM.A RK llatılır. > (1)-h • 
·. . . . . :... . . . . . . . . . . . . . . ;·: .. ·. ... "' . 

lzmir Tramvay ve Elektrik Sosye-
tesinden: · 

Şirket yazıhanelerinin kapalı bulunduğu saatlerde aboneleri· 
mizin vukuu muhtemel şikayet ve müracaatlarına cevap vermek 
üzere bir memurun yazıhanelerde nöbetçi olarak bulundurulduğu 
aavm halkımızca bilinmek üzere ili" ·olunur. 

~t ~uDaı t•~ 
~ .................................... .., 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ôtedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb· 
relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

' 
Hacıdavut zade 

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

Yemiş çar~ısı, Cezair Han 

IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

'----• • ·~--mmmlii ____ mm_..._ _ _. .. 
1 LAN • 

5 kilodan 30 kiloya kadar 
Satış mahalli: Suluhan civarında 

Özödemişli mağazasına müracaat. 

terazilerimiz gelmiştir t 
No. 28-9 Hurdavatçı Hüsll 

11-26 (172) dl" 

Söke mal müdürlüğünden: 
Söke kctzası dahilinde hazineye ail 7000 lira muhammen ı,e: 

delJi karinederin göl sahil dalyanının 1 Mart 937 tarihinden g•Y:' 
Şubat 940 tarihine kadar üç senelik balık avlamak hakkile yüıue 
on iki saydiye resmi açık artırma ile 4 Şubat 937 tarihinde~ 
itibaren müzayedeye konulmuştur. 19 Şubat 937 Cı1ma günü sa• 
14 de ihalesi icra kılınacaktır. Talip olanların yüzde yedi buçu~ 
muvakkat teminat akçesile Söke mal müdürlüğüne müracaatJatl 
i~: ~ur. 10-14-18-23 418 (24~ 

-
• .~-yatmazden evvel PERLODENT dit 

macununu kullanmak surelile aöızınızı 

yıkamayı kendinıze bir vazife biliniz. 

'PERLODENT: kıyas kabul etmeı bir) 

muzaddı taaffOndOr. 

ı-•- - . 
ıJ~· vf! J.t:,leAAu(.· ~.tNeJ· &j ... .,,,,,....,.. ~ ~·~ 
~ ~7i ~~ ô44 ~1.·~ ~~ ~'""-4. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Tur•0 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik kreOl" 
!erini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan 58" 

taşlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acetl" 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. ::-' 

· P osta Kut. 224 Telefon 346 ,. 

' Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kuUan1Y
0
1 

Almakta hiç tereddüt etmeyiniz.Yalnız makasıs> 
djkkat ediniz. 
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