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: Anka1a. 27 (7 ele/onla) - 937 mali rılı büt-
ı (tSinitı nıeclıs enclime11leıit1de letkikrne pek f ll- 1 

kmda başlamyor. Yeni vıl bütç:esinde on sekız 
milyon lira vaıidat /az/alığı ı•aıdır. Bww11 on 

döti mı/yon lirnsı fazla tahsiit1tta11 elde edil-

1 miştir. 

~ Fiatı " s ,, kuruş~ur. C1wı1rnriyetia Ve Cıımlwri11et Eserinin Beli-çisi, Sabahları Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. ,, •• •• 
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Sancaktaki TÜrk halkının büt"Ün zulüm ve tazyikleri 
temkinle karşılaması, alikadar ıdareyi sinirlendiriyor 

mcı ..... E:ll ... lml ................................................................ 19111 .................................. ... 

Onlar hadise çıkmasını, kan dökülmesini beklerken kardeşlerimiz tedbirli davranarak buna meydan vermiyor 
~--------------~~----~~---... ~--------------------------~ 

Şam gazeteleri çok çirkin neşriyata başladılar. Gôya Türkiye 
Sancaktan sonra bütün Suriyeyi işgal etmek emelindeymiş •• 

şifin Beylan kasabasından 2iizcl hir go,unı:~ 

Sancak komisyonu tatil yaptı 

Bir hafta içinde, komisyona takdim 
ettiğimiz proje tetkik edilmiş olacak 

lstanbua 27 (Telefonla. ) -- Sr:n~ · her türlü işkenceler reva görülmek
cakta tahammüi dereces~ni çoktan te? bunlar günlerce ve günlerce aç 
aşan tazyik çenberi gittikçe darlaş- bırakılmaktadır. Bazen açlık, taham
tırılmakta, Türklere çek fena mua- mül derecesini 3şarak kardeşlerimi
mele edilmektedir. Hapnane köşele- zi perişan etmektedir . 
. " d t · · · · k k · latlkUHlne kavutacağı gUfiU bUyUk 
ı ın. e, e~~re ~ı~cınnı opann~ _ıs- bir sabırsızhkla bekUyen TUrk halkın 
.LcdılJc.n ıçln ınhyen kardeşlerımıze - ~UNU oçüıicO c . .-. vrAoA 
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1-f arp 1 Başvekil lzmirlilere tebşir ediyor J Kuşadası yolunda bir kaza 

sonrası ''Türkiyenin en güzellimanınıı lzmirde Otomobil 15 metre yük-
Devresinin en kurmıya karar verdik ,, . sekten uçuruma düştü 
llliihim hadisesi Alsancakta yeni bir iskeie yapılacak Bir kişinin ayağı kırıldı. Diğer üç 
ln .. ~~r;-sonr.:'sımd:vresinin en Ankara, 27 (Yeni Asır)-An_. ........................................... u .................................. ~... ... yolcunun yaraları hafiftir 
Reu • 1ı:n hadisesi lngilterenin karaya avdetinden sonra Baş-
la llış ~eslibat programıdır. Dip- vekil General ismet lnönü Ege 
oı:a~ı mahfillerinin kanaatı bu mebuslarından birile görüşür-
da ugu gibi bütün payitahtlar- ken lzmirdeki tetkiklerine te· 
lib 

11 
gelen telgraflar da bu in- mas eylemiş " lzmirde Türki-

ltıa~~ leyid ediyorlar. lngiliz yenin en güzel limanını kurma-
lelrıleU~tının en salahiyettar ka- ğa karar verdik ,, demiştir. 
dü rı hem lngiltere, hem Yeni Asır - lzmir limanında bil:rt :çin yeni bir devrenin yapılacak yeni te&isat hakkında 
oıı bdıgını temin ediyorlar.Son salahiyettar makaD)lar nezdin-
lng·ı eş sene içinde birçok defa de tctkihat yaptık. Ald1ğımız 
~e 1 ~renin sesi kuvvetsiz çıktı malumata göre Jzmir Jimanınm 
bir ._ u ınemleket ciir'etkiirane ıslahı ve modern tesisata lm-

ttara k a . .. vuşturulması keyfiyeti uzun 
tüııd ·· r verme ten cız go· müddettenberi yüksek mal<a-
kifa u. Zira tatbik vnsıtaları - Sonu 6 ncı sav/ada - ızmir 11n:aı.111 .. a b11 /oattyd saau 
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; Evvelki gün Kuşadası civa- ~ yordu. Tenezzüh otomobfü 
• rında müessif bir otomobil kau r' Çeşme mevkiinde yanlış direk

zası olmuştur. Bu hususta elde . siyondan müessif bir kazaya 
ettiğimiz malümat şudur: uğramış ve on beş metre yük-

Evvelki akşam saat on sekiz sekten bir dereye yuyarlan-
mıştır. 

sularında Kuşadasımn Şirince Bu müthiş sukut esnasında 
nahiyesinden SeJçuka gitmek hamdolsun büyük zayiat ol-
üzere 9 numaralı bir tenezzüh mamıştır. Yolculardan bir ki-
otomobili hareket etmişti. T e- şinin ayağı kırılmış ve vücudu 
nezzüh otomobili bir taksi idi. zedelenmiştir. Otomobildeki 
Bir gezinti için kiralanmıştı. diğer üç kişinin yaraları ağır 

Makinede dört kıs\ bulunu- değildir. 
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~un •rı olamıyacağı müta)eası 
Şilrıd~eçti~çe yer kazanıyordu. 
kap teslıhat kararı bu bahsi 
lngillzor.d.Bu yeni devre içinde 
lar.. ıplomasisi konferans-

.. Ve d'w 
~llssut ıgerleri arasında ta-
\terec ~ daha az ehemmiyet 
ttlakt:n Ve .!iulb lehinde çahş
ber . &erı kalmamakla bera
llıecbu ıhtiyaç halinde, ric'ata 
~ıtın r ~alınal, korkusu olmak
da t~ı~ustakil bir siyaset battı 

ilk kadrolar lngiliz zabitleri 
tarafından teşkil edilecektir 

Brukselde11 bır görünüş 

In~o 'P edebiiecektir. 
F'ran l ız teslihat programını 
l Sada I k d. ek tl . ' s an ınavya mem-
f e erınd b ctaue . e ve aşlıca mcn-
/.\\'ru rı harptan ictinap olan 
l"tl Panın bütün k- ·· k d " erj d uçu ev-
leri in n ./: lrn rşılıyan tasvip ses
~<>ru g ı ız g a:zetelerince su'hun 
l<tr.a tınıası için kuvvetli silah-

llıalik b' ı · 'Yi t • ır ngıltereden daha 
'dde~~ın~t .olamıyacağına delil 

_ 1 lllıştır. 

So11u 2 . 
uıa sa/rıfcde -

* • • 

Mısır ordusu 20 bin kişiye çıkarılacak 

i(alriıc istasyonu Slivevşten bır ma!lzara 
- Yazısı a Uncu aylada -

Belçikada Devalüasyon kararı 

Hayat pahalılığı son 
aylar içinde ço ~artmıştır ...... -.. 

Bu yüzden hükıin.1et hububat 
gümrük resmini kaldırmıştır 

Paris, 27 (Ö.R) - "Temps,, 
gazetesinin Brüksel muhabiri 
Belçika'da Hatların yükselişi 
hakkında şu izahatı veriyor : 
Belçika devaluasyon yaptığı 

vakıt dünya konjektürlerinden 
istifade etmişti ve dahili fiatlar 

yükselmemişti. Şimdi bütün 
dünyada ham maddeler ve za-

-Sollu 4 üııeıi sahi/ede-



- Baş tara/t 1 inci sahıf ede -
Sulh arzusu siyasetlerine 

başlı<:a amil olmıyan memleket• 
ierin vaziyeti de dikkata şa
yandır. Bu memleketlerde sa
lahiyettarlar ve gazeteler so
ruyorlar: 

In~iliz teslibab kime kar
şıdır? 

logilizler Şimal denizi tara
fmdan mı, Akdenizden mi en
dişededirler? 

Yani lngilterenin hareketi 
Almanyaya mı, ltalyaya mı bir 
ihtardır? 

Alman gazeteleri Almanya 
ve ltalyanın Ingiliz teslihab 

Üzüm 
Kongresi 
hazırlıkları 

lzmir kuru meyve ihracatçı
lar birliği, üzüm standardizas
yonu hakkında bir rapor ha· 
zı rJamıştır .. 

1'ENI AStR 

· ğle .. ze · zm e ı z ze 
ir havacılık g··nü yaşayacak ır 

Bu~ün sabah erken Bursa- ' Filoda Vecihi, Ferit, Ali, T ev- l ettirerek bir hava günü yaşa-
d•n hareket edecek olan Türk fik ve makinist Faruk vardır. 1 nılması düşünülmektedir. lzmir 
kuşu filo.su buglin öğleye doğru lzmirde planör uçuşları ve pa- şubesi bunun için bir program 
lzmire muvasalat edecek ve raşüt atlamaları yapacaklardır. hazırlayacak ve bu program 
Gazi emir meydanına inecek- Halkın, paraşüt atlamalannı tayyareler geldikten sonra ilan 
tir. TürkkUfU üyelerinin tali- yakineıı görebilmesini teminen edilecektir. Gelen planörcüler 
minde kullanılacak olan pla- tayyarelerin bir iki gün için geçen sene lnönünde rekor ya-
nörler de tayyarelere baih ola- lzmirde alıkonulmaları ve bu pan gençlerdir. 
rak gdeceklerdir. Filoya yüz münasebetle de Gaziemir mey· Filo bugün Gaziemirde istik-
başı Zeki kumanda etmektedir. damna hususi trenler tahrik bal edilecektir. 
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.llKB'lB~----111, 
Halkevinde 

~fedansan 
----o-

Pazar günleri he -kes 
gidebilir 

Verilen karar üzerine bun· 
dan sonra her pazar günn 

Halkevinde saat 15 - 21 ara· 

sında tedansan vardır. 
Bugünden itibaren başlıya· 

caktır. Evimiz halka açıktır. 

Aza yazılı )'Or 

Halkevinde aza kaydı gün· 

den güne artmakta ve kayda 

devam edilmektedir. Her •3• 

taodaşın evine yazılması bek· 

lenmektcc\ir. Kayıt salı, çar'" 

şamba günleri 17-19 arasında' 
dır. 

,t:z7.Y:/T.//.LL7/.f/..TfC/.L7.T.7/..7J 

~ Dilek günü 

için aynı derecede hedef oldu
ğunu tahmin ederek 1 Martta 
toplanacak büyük faşist mecli
ıinin, bilbasıta deniz ve hava 
ordularına ait ltalyan tesli-
hat programmı tasvip ede-

1 

ceğini tahim ediyorlar. 

Bu raporda Ozümün tam bir 
şekilde standarize edilmesine 
imkan olmadığı ve yeni tiplerin 
ihraç edilmekte olan üzüm 
tiplerine uygun bir şekilde tes· 
biti muvafık olacağı noktai 
nazara müdafaa edilmektedir. 
ihracatçılar llzüm kongresine 
dav~t edilmiş olduklarından is-

Muallim tayinleri Mülk alanlar Elektrik tarifesi ~ Halkın dilek ve şikayet-
Elektrik kilovat tarife ko- ~ lerini dinlemek üzere her 

ltalyanlar ise bilakiı lngiliz 
teslihatının müstemleke mese
lelerinde, hiç olmazsa karp
hksız olarak, gerilememek ira• 
desini gösterdiğini zannediyor• 
lar. Akdeniz için ltalyanJar, 
hiç değilse resmen endişe göı· 
termiyorlar. lngiliz - ltalyan an• 
Jaşmaıım kafi bir teminat ıa
yıyorlar ve Londra ile eyi mtı• 
nasebellerin muhafaza ve inki
ıafı için ltalyanın her şeyi yap
tığını kaydediyorlar. Bununla 
beraber lngiliz programının Ro
mada da hoşnutsuzluk uyandır· 
ması tabiidir. Zira diğer mem
leketlerde de teslihatın art
ması neticesini verecektir. Hal-
buki bu dakikada ltalya böyle 
bir rakabete girişmek için eko-
nomi bakımından kafi dere
cede kuvvetli değildir. Almanva 
ıse lngiliz teslihatına müsavi 
teslihatla mukabele etmekten 

tiycnler Ankaraya giderek 
kon 1reye iştirak edeceklerdir. 

••• 1 ••••• 

Besi çiftliği 
DikiJi kazasında yeni tesis 

edilecek olan Besi çiftliğinin 
yerini tayin etmek üzere zira
at ve baytar müdürleri Sah gü
nli Dikiliye gideceklerdir. 

Teıkil edilecek olan bu çift
liğin tesisat masrafı olmak iize-
re Ziraat ve Iı bankalan bıra
f ından 60 bin lira veriJecektir, 
Dünkü sayımızda da yazdığı
mız gibi burada zayıf hayvan· 
lar besilenecek ve Yunanistan· 
İa ltalya adalarına sevkedilip 
satılacakbr. 

Aync11- dnrnn7. JtPtistirilm,,.•İ
ne de ehemmiyet verilecektir. -·····-, 

Karııyaka Fenipata mekte
tebi baş öğretmenliğine lstik

lil okulu baı öğretmem Sırn, 

latiklil okulu baş &ğcetmen· 

liğine Foça merkez okulu baş 

öğretmeni Ahsen, Foça mer

kez okulu bat öğretmenliğine 

aym okul ağretmenlerinden 

Hikmet, lzmir Narlıdere okulu 

baı öğretmeııliğ\ne Tıoaztepe 

okulu öğretmenlerinden Cemal, 

Çeımenin Çifttik kayu baş 

öğretmenliğine Torbabnıo Ha
miler köyü öğretmeni Mehmet 

tayin ve nakledilmişlerdir. 

• •• 
Kemilpaşanm Ören köyü 

hıaa narPlmeni Abdullah, Çeş
menin Namık Kemal okqlu 

lzmirde emlaki milliyeden 
taksitle mal satın almış olan
lardan timdiye kadar ödeme
miş oldukları beş altı tak.it 
para defaten istenmektedir. 

Maliye vckA.leti, bu gibileriıı 
taluit borçlenınn ozablmaa 
için, ewyelemirde, fimdiye ka- 1 

dar vermemiş oldaklan birik
miş taluitleri vermelerini tart 
koşmuştu. Emlak ıahipleri bir 
toplanb yaparak bu parayı 
defatea verebilecek vaziyette 
olmadıklarını vilayete bildir
mişler ve yeni formü16n geçen 
borclara da teımilini istemiş· 
lerdir. ........... 

Kıdem zamları 
1936 yıhnda zam görmüş 

olan öğretmenlerin kıdem fark
lannın verilebiımesi için 1936 
-yılı ogretmeıı kadrusua:ııgn t:a•
dik edilmek üzere vekiJler he· 

aciz bulunuyor. Bu sebeple fa· 
ş:st meclisinin askeri vaziyeti 
ve ihtiyaçlara tetkik edeceği 
haberi, lngiliz teslibatıoın ltal
ya, Almanya ve Japonyaya 
karşı bir ihtar mahiyetinde ol-

Define mi? öğretmenlerinden Halil ve Ke-
milpaşanm Yukarı KızJca &ğ- yetine gönderilmeıi icap et· 

KııııçuUuda bir evde define rnektedir. CetYelin tasdikine 
mevcut olduğu mil!i emlak mft· retmeni Müslim istekleri ile kadar zam gör~n öğretmenle-
dürlüğüne ihbar edilmiştir. tekalide seykedilmişlerdir. rin aylıklan zamsu verilecektir. 

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

duğunu bildiren Loodra tel
graflarmdan endişeye düşen 
umumi efkarı teselliye matuf
tur. Zira Italyan muhabirlerinin 
kaydettikleri gibi donanma 
müteharrik bir silahbr ve ihti-
yaç halinde tesiri Şimal deni· 
ziyle Akdeniz ve Uzak şarkta 
aynı suretle hissedilebilir. 

" Ekonomist ,, gazetesi bizi 
daha ziyade alakadar eden 
Akdenizle yeni bir bakımdan 
meşgul oluyor. Bu gazeteye 
göre Akdeniz imparatorluğun 
ekser memleketleri ve Hindis-
tan için menfaatlerinin en esash 
bir merkezi olduğu cihetle bu 
müm~kaf e yolunun korunması 
işine onların da iştiraki lazım· 
dır. Umumi harpta Akdenİ% 
açık kalabildi. Zira baılıca de· 
niz kuvvetleri müttefiklerin ta
rafında idi. Ne Türkiye, ne 
Avusturya bunları karşılayacak 
filolara malik değillerdi. Al· 
man filosu ise Şimal denizinde 

kapatılmıştı. Halbuki bugün, 
Alman filosu daha zaif ola 
bile Italyan filosu daha kuv
vetlidir ve lngiltere Almanya 
ile ltalyayı kendine karşı itti
fak etmeleri muhtemel iki dev
let saymağa mecburdur. Hatta 
Romadaki ecnebi müşahitler, 
Italya, Habeş fethinin resmen 
tasdikini elde etmeğe muvaf
fak olamazsa, ltalyan-Alman 
ittifakının muhakkak olacağını 
temin ediyorlar. Bu tasdik bü
tün Italyan ~iyasetinin esasıdır. 
Büyük harp esnasında lngiliz 
filosuna büyük Okyanosu bo-
şaltmak imkanını veren Ingiliz
japon ittifakı ve bunun yerine 
~eçen Vaşington rejimi artık 
mevcut değildir. Haya kuvvet
lerinin inkişafı da dar deniz· 
lerden geçid emniyetine kartı 
yeni bir teh)ükedir. Bu sebeple 
lngiliz deniz projelerinin, dünya 
harbı halinde Akdenizden ıer· 

YYARE 
Bugünden itibaren senenin en ıen, en zengin, 

KAZI •• o 

best geçid imkanı kalmayacağı 
esasına dayandığı bile ıöylcoi· 
yor. Yani harp halinde Akde
nizin iki medhali deniz kuv
vetlerinin himayesi altında 

"mühürlenecek"' tarkta Avus
turalya müna alab eski Ümit 
burunu yoluyla yapıJacakbr. 
lngiliz nazırlan bunu tekzip et-
tiler. Esasen dü ünülür e böyle 
bir evkulceyşin tam olamıya
cağı anla ıhr. lngiliz imparator· 
luğu birçok Akdeniz devletle
rine, Mısır, Filistin, Malta ve 
Kıbnsa karşı doğrudan doğ
ruya taahhüt altındac·r ve Ak-
deniz ussolininin dediği gibi 
imparatorluk için sadece bir 
geçid denizi değildir. lngiltere 
He Afrika, Hindistan, Avustu
ralya ve ark arasmdaki ticari 
ve askeri tayyare yollannın da 
hayati bir kısmıdır. Bu sebeple 
harp halinde Akdeniz ge
çid gemiler için pek emniyetli 

E s 
en neşeli bir filmi 

PA 
Deli Şarkıcı filminin unutulmaz yıldızı AL JOLSON ile sinema aleminin en sevimli yıldızı 

ve AL JOLSON'an e~i RUBY KEELER'in diğer dört yıldızın ve 300 güzel kızın 
refakatlerile çevirmİ.f oldaklan fevkalade bir filim 

MÜZiK - DANS - ŞAN - NEŞE - ZEVK - E(;LENCE 
.................................................................................... 

BAYRAM günleri binlerce halkın alkışlamış oldukları büJik Şark filmi 

BAGDAD BÜLBÜLÜ 
Tiirkçe sözlü • Arapça ve Türkçe şarkılı.. Münire Mebdiyo 

ve Ahmet Afam tarafından çeYrilen şarkılı komedi 

olmasa bi(e lngiltere yine bu 
denizde deniz ve hava filoları 
bulundurmağa mecbur olacak· 
tır. Malta ve Kıbns deniz üs
lerinin hazırlanması mevcut üı
lerin teşkilatını tamamhyacağı 
gibi hava müdafaası da deniz 
kuvvetini tamamlıyacakhr. 

Yine nynı gazeteye göre 
Akdeniz müdafaasına domin· 
yonlann ve müstemlekelerin iş
tiraki bilhassa hava bakımın-
dan mühim olacaktır. Zira her 
birinin hatırı sayılır bava filo
Jan vardır. Ancak bu kuvvet
leri.o. tehdidi! maruz bir mınta• 
kada teksifi üs ve kcrargih 
meselesidir. Kafi hava ü lerine 
malik olmak lüzumu 1926 im· 
pnratorluk konferansında da 
gösterilmiştir: Bu karar impa· 
ratorluk erkinı arasında yeni 
bir işbirliğine doğru ilk adımı 
teşkil etmektedir. 

• • • -.... ~~ 

misyonu önümüzdeki hafta · Çarşamba günü öğleden sonra 
içinde toplanacak ve yeni ta· N parti merkezinde bulunaca" 
rifeyi teabit edecektir. ğamın ve o aüoü dilek ve şi-

Metre mikibı 12 kurup in· kiyet günü yapılacağının 
dirilmiş olan su tarifesi Nafia N halkımızca bilinmek üzere 
veki.letine gönderi1mifti. He- ilinım rica ederim. 
niiz tasdikten gelmemqtir. Bu lzmir Obayı 
gönlerde gelmesi bekleniyor. Uyö kurul başkanı 
Gelir gelmez derhal yeni tari- Fazlı BWeç 
feoin tatbikine bafluacaktu. ••' .................................................................................... 

'~ 

lneiliz parlamentosunda doğ:ım 
az/ıjı meselesi üzetiade görüşmeler 
otmuş, /11gıliz akının muhafazası 

ıçuı alınacak tedbifltr mevz1111baru 
edilmiştir. /JüklimLt dotum azlığı 
meselesini ehentmivetle tetkik edecrk 
,e çok nüfuslu aile/en teşci 

için en eyi vasıtaları a1aştuacaktır. 

Bilhassa genç mebuslar bu gidi~~ 
1957 senesi/it kadar lngiltereniu bom
boş bir memleket lıalifle gelmesi ihli· 
malinden Clldişe ile bahsettiler. 1 ulzat 
<kğil mi ki bu endişeyi erz kuvvetle 
izlıar edell 32 yaşmdaki mebus Ro· 
nald Caıtland bekıirdır. Hatip do
ğum azlığınıtı tmrilterede ihdas ede
bileceği /elit.ketleri şu swetlc anlat
mıştu: 

1 - Havat seviyesi dıişecek 
2 - işsizlik baeünkü katlar yük

sek kalarak 
3 - Elıliyetli işçi noksanı şid

detle lıissolunacak 
4 - Nü/us azaldık{n bitçok mcs

ketılerin. boş kalması J•üzürıden fJir 
buhıan. !Jaşgösteıecek 

5 - Bitç.ok mektepler kapanacak 
6 - Seri lıalinde istılısalOtı talı· 

dit dmtğe mubmiyet llasll olacak 
7 - Tekaüdiye yük/eti aılacak 
8 - Dombıyo11laıa biiyiik Bri-

tanya verinct Asyadan mulzaceret baş- , 
/lJ'acak 

Mu!ıafazaklir mebuslardan Dutı
can Sandys bekdr olall aıkaaaşımn 
bu davayı müdafaa edemiyereğini 

söv/emiştir. 
Mebuslardan 28 yaşmda J'e virıe 

bekdr oları Pilkingtorı Avam kama
rası azasmdan iki yüzünün bekar 
oldtıklannr /Jğrendlği zaman bundan 
bıi1ük bir üzüntü ve hicap duydu
ğunu llita/ etmiştir. 

Sandys doğum azlığıyla mücadele 
için iktisadi şaılları düzeltmek sme
tivle i,e ba~lamak liizum111111 eltem
mivelle kavdetmiştlr. 
DUnyada en çok satılan 

ilaç ve maden suyu 
Dünyada en çok sat.lan ilaç 

biç üpbesiz kinindir. Milletler 
cemiyetinin bir iatatistiğiae gö· 
re yer yhlnde 693 milyon 
malaryalı insan vatdır. Her 
11tmaılıya yuati olarak yılda 2 
a-ram kioin verildiği betap 
cdl1ir1e 693 mHyoa basta Jçin 
'8rfcdilcn tcnelik kinin mıkta
rıına 1386000 kiloya halik ol
dup kolaylıkla anfqılır. Dün· · 

Altın arayorlar, 
Dünyanın her t rahnda altııı 

arayıcıları hiç bir zaman eksik 
olmaz. 

lsveçin Flerken köyünde, 
ormanda çalışan Edström na" 
mında bir şahıs sigara iç.eO 
genç ve güzel bir kadın baya'" 
leti görmüş... Kadın kendisine: 

- Burada altıo var her ta" 
rafı kazanız demiş ..• 

O gündenberi köylüler kafi" 
leler halinde ormanda hafriyat 
yapıyorlar. 

Söylediklerine inanmak la" 

zımsa ayni kadın hayaleti bit 
çoklarına görünerek hafriyattıs 

devam için kendilerini teşvi1' 
etmif •.• 

lnanllmıyacak şey 
fakat gerçek., 

On dört milyon insan uze" 
rinde hükümran bulunan HaY'' 
darabat Niıamının yirmi be" 
şıncı ltanat günü müoasebe' 
tiyle Hindistanda büyük şeıı' 
lilder h zırJanmaktadır. B6jl 

gazetelerin ya:tdıklarfna göft 
Nizam şenlik gününde yapılı" 
tak fada tenvirat için 1;ed 
milyon tabsi9 etmiştir. Merasiôl 
günü gumü~ten arabasiyle tel>'' 
am arasında dolaşırken etrı' 
fına avuç a•uç para saçacı1'' 
ttr. Yine bu jul>ile münaseb6 ' 

tiyle Haydaraliat nizamJ;ğitJ-ıi' 
her köyüne konulatak ol•' 
radyo makineleri için 2 milyo1' 
tahsis edilmiştir. 

Ah bu çocuklar ne 
yaman şey oldular , 

Yedi yaşında Doğan'ın aO 

nesi ikiz dojurmuştu. Babası: 
- Oğlum, dedi. Yarın bO' 

cana iki kardeşinin dünY3{~ 
geldlğioi ve bir gun için oıt 
t•be gitmiyecejıioi baber .,., . 

- Peki baba... ~ 
O okpm Dotan bıb••JJJP 

koştu: .... w 
- Baba yarın m~ktebo Jt" 

,9111Sl'!!Zlliiil:alllm:z:zıZZl!ı:c!:ZZ::t:z!:m:;jrrZ!ll:mz2!1tZ1~~2ZB•lllll .... 'Z.LZ.T.t:7/'LT..J'ZZ/L/?2PZ:ill!ISlZZZllZZ:ZZ22:1C2'.ZPZ;7Ja 
AYRICA - Paramunt "Dünya havadisleri - Miki (Renkli karikatürler,, ) 

Bu haftaya mahsus seans saafleri : Cuma, cumartesi ve pazar günleri 
11.15 - 2.25 - 5.50 - 9.25 Kazino dö Pari 1 - 4.25 - 7.50 Baidad Bfilbülü Pazarte ;. 1 

~ah, çarşamba ve perşembe günleri:2.25·5.50·9.25 Kazino dö Pari 4.25 - 7.50 Bav dad Bülbülü 

, ya aarfiyabmn onda dokuzunu 
Felemenk Hindistanı temia et
mektedir. Sarfiyatı en çok o!an 

' den ıuytt da Alye'dir. hu 

miyeceğim. 

- Hocana ft8 ıöyledin? 
- Bir kardeşim doğdu· , 1 
- Bir değil, iki diyecek~1j, 

maden suyundan senede 120 
milyon şişe sıırfolunmaktadır. 

- Birisini de gelecek ' 
taya sakladım. 
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~'ŞUbat 1937 

@!K U il !'"oim:.ı:.Y 1iJ 
(Ha ton) ile (teshil ) 

re ınenşe' leri 
E Baston 

aya~a~thr~pos yart adamt iki 
ı uzerıne kalkınca müva-
enesi . b 
caladı nı ulnıak için çok bo-
ları · T aonks yarı maymun
td' evvela ağaçlara istinat 
bir

1

Y;rlardı. Sonra kopa rdıkları 
d h ala dayanarak yürümek 
nı a al kolay geldi bu yarı may-

Un araf B ayn· ··· u (bastonun babası), 
l:t 

1 
zamanda müdafaaya ve 

arruz d de . a a yarıyordu. Tunç 
"dVrtne kadar yüzbinlerce sene 
.. anı ~ ı 
durduog u bu (Jobudu) taşıdı 
kıt · Tunç devrinden sonra 

8 .. 1~~ •
10huduo yerini tuttu. On 

"-li:l:ıt . d ncı asır başlangıcma ka-
ar bu .. b kad gun aston taşıyanlar 

de ~r kılıç taşıyanlar vardı o 
vırde .. 

d~ En sonu, ınsan, güpe gün
Uz "I Ilı ~ a emin ortasında kuşan-
agı b" k itlen· ır ılmç takıp gcz-

011 ın ayıp olduğunu anladı 
d' ~ bıraktı. Bıraktı amma ken
~nı büsbütün bomboş istinatsız 

\lallakta ·· d'" Y· gor u. 
l'a tiz bin yıl sonra yeni bir 
ıin~nks adamı gibi muvazene-

l bı kaybetti. Ve ~ ıama~; işte 
() \ld . 

(B lln torunu, sopanın oğlu 
hı aston) imdadına yetişti. Bu, 
Ilı c~ u:ıun, altın ve gümüş işle
Vee 1 zarif değneklerin tarihi 
tadantropolojik kıymetleri bu-

adır. 

ttl Baston taşıyan genç bir ada-
ın b k k nıı u ıymet ba ımındaıı 
nıarasını siz veriverin arbk ... 

• * ... 
l' Tes ih •• 

eshibe gelince· te&bibi de can , 
~ sıkıntısı doğurdu. Can sı-

t 
•ntbısının anası da işsizlik ve 
en ll'k . l e ı tır. Sıcak memlekct-
Ctde . L ınsanın canı çok sıkı-

,:· !'lararet; rehavet \'e atalet 
d vlıt eder. Çöl adamı bir ça-
ttın altında uzun ve cehen-

~~nıi bir günün, gökyüzüne 
lü 1'.!nıış bir ateş kürre gibi bir 
..... t ~ Yürümiyen güneşin bit
.... cs . 
L •nı bekler. Canı sılnlır, 
uey • 
ahenı .zonklar. Bu zonklamanın 
vaı ngıne uyarak ya bir ma
Çak tuUurur, yahut yerdeki 
def •lları saymıya başlar. El bir 
llıı a böyle abes bir işe alıştı 
lı 0

1 
artık mundar ili~in ma

(ir 0 ur. Bunun en hafifine 
ti~fe~) derler zorlusu da Strio
tıe ır. Tespih taşıyan adamın 
ilğ mendebur mablük olduğunu 

rendiniz. 

* '\.ıo .. -' 
1 a· b' ı· d b b" elind' ır e ıo e aston, ır 

lak e tesbih ve üstünde mut-
fe8 \~e-~ingot başmCla Aziziye 
n 'k utun bir d evrin ricaline 
1ld 1Yrnet verirdiniz?. . Bir 

anık· 
her ı,. ~~m Homos Heidel-
her:e;sıs ın ahfadı olduğunu 
Yani t e cam çok sıkıldığım 
~f!rn .~~bel bir herif olduğunu 
bu11aa 1 ıftibarla teşhir ediyor: 
tıa 

11 
ne derdiniz. Ve hafa bu-

e d .. 
ersınız ... 

K. Ergüneş --- ...... 
Bugün 

ıı,~a ~şılaşıyor lar 
"cab h"ttaı? Tekirdağh mı? 

c; .. a hangisi kaza~acak? 
tdil Unlerdenberi yapılacağı ilan 
~then Tekirdağlı - Dinarlı 
' nıet serbe .. ·· h '<as1 bl> .. s gureş musa a-
Cak S &un saat 14 de Alsan-

• tad 
1' ek· d Y~rnunda yapılacaktır. 

lıii'ıtı kıt aglının bas p t:h!ivan-
l 1 ab 1 1 tıı0 bu .. u .. etmeyen Dinar-
karşıl gun O.iemiş bcraberik 
till,.,. · aşnıası gibi hiç kimseyi 
·ı .. ~ ııı . 
1 ~ • • etonyen bir netice 
\ı 1 ktıfa 1 1 . . 
.JC~c~n.· . ey eme c ıstenn-

~•nı 
llıak . . ve mutlaka kazan-
k •çın ça 1tda ~ 1 rpışacağını ve T e-
kabetg •nın da aynı suretle mu . 
hey e etmesiyle ortada çok 

ecanı. b' 
tağ1 •• ır çatışmanın doğa-
~a~an Şupbsizdir. Bakalım kim 

acak? 

..... ... YENi ASIR 
_ ...... = 

Kardt şle ~imiz hapishaneltrde açlıktan inliyor 

·T 1 z 
da 

v tazyikleri te -
i s· irlen • • 

ırıyo 
• a a ı 

-- Başta1afı b11i11a rn/11/cde - bayram namazlarını camide vaş yavaş Halep ve Şama beri başlayan ihzari tetkikfe-
temkin)e harekette de- kılmalarına müsaade edilmedi- muhacerete başlamışlardır. rini bitirmişt;r. Delegelerden 
vam etmesi şayanı tak- ği için Antakyaya gelm iş- Reyhaniyedeki hadisede suç- her birinin bu husustaki proje-
dir görülmektedir• Kara lerdir. lu olarak hal..Jarıoda takibat leri derinden derine tetkik 
günlerln un utul :z cağı gUn lstc.nbul, 27 (Yeni Asır) _ yapılan Türklerin muhakeme- edebilmesi için komisyon bir 
ler çok yagan oiduğu için Şam gazeteleri Türkiyeye hü- leri henüz başlamadı. Sulh ha- hafta kadar bir zaman için 
her şeye tahammül edil- cum eden makaleler yazmak- kimi, Türkler lehinde şahadet faaliyetini tatile karar vermiş-
mektedir. Alakadar ida- tir. Oigv er taraftan milletler 

tadırlar. Bunlarda Türkiyenin edenleri tahkir ederek bunla-
reyi s nir-lendken de asd cemiyeti meclisince tayin edil-

Sancaktan sonra bütün Suri- rm şahadetlerini dinlemekten bu temkhıli ve mağrura- miş olan usul h ilafına olarak 
ne harelictlerdir. yeyi işgal niyetinde olduğu imtina etmiştir. komisyon simciiki halde san-

lstanbul 27 ( Telefonla ) - iddia edilerek tahrilcat yapıl- Londra, 27 (Ö.R) - Royter cakta bulunmakta olan millet-
Sancağa getirilen silahla Arap maktadır. bildiriyor : ler cemiyeti müşahitlerini mli-
ve Ermeniler giiya akıJlarınca Suriye gazeteleri, Suriye ha- Suriye'de ve Sancak'da yeni şahedelerinden ve reylerinden 
bir nümayiş hareketine cür'et riciye naıırmın Cenevreye gi- karışıklıklar çıkmıştır. Şam'da istifade edilmek üzere, Cenev-
etmiş!erdir. bu satılmış adamlar derken vuku bulan beyanatını ve Antakya'da baş gösteren reye davete karar vermiştir. 
sokaklarda : neşrediyorlar. Naıu şunlara arbedelerde otuz kişi yara· Cenevre 26 ( A.A ) - Ha-

- " Burası Suriyenindir, di- söylemiştir: )anmıştır. tay esas yasa!lını tanzime me-
ye bağırmışlardır. Çarşılar Jca- . - "lskeoderunu kaybettik. ""Not - Ba haberin Antak- mur eksperler komitesi iki 
palıdır. . Fakat hakkımızı elde etmek yaya ait kısmı hiç bir taraftan uzun içtima aktederek konse-
. Antakya, 27 ( Yeni Asır) - ümidimizi kaybetmedik. Bugün teyit ıedilmiş değildir. Karışık- yin kabul ettiği metni 

Halayda Suriyeli Araplar taz- 1~aifiz. Yarın kuvvetli olacağız. lıkların Suriye'ye ait olması tetkik etmiştir. Aıanm talebi 
yiklerini arttmyorlar. Arapça Avdetimizde Suriyede mecburi lazımdır. üzerine komite Menemenci 
neşredilen beyannamede: Arap- askerlik usulünü ihdas edece- Paris, 27 (Ö.R) - Is ende-· oğlu tarafından · tevdi edilen 
lığın korunması için her şeyi ğiz. ,, run sancağının esas teşkilatı projeleri tetkik etmek ü~cre 
yapınız. Türklere daima fena . lstanbuJ, 27 (Yeni Asır) - ve ana yasasını hazırlamağa faaliyetini bir hafta kadar talik 
nazarla bakınız deniliyor. Halepten gelen haberlere göre ıµemur edilen eksperler komi- ederek 8 Mart Pazartesi gü-

Uzak kövlerdeki Türkler Halayda yerleşen araplar ya- tesi r~çen Perşembe gününden nüne bıral<mıştır. 
······························································ ·················~··········-······································································· .. •·•·········· 

ısırın hava fi ola ı Tür iye 

1 k ngir Z za itler· 
il edi ecek jr 

Krup tersanelerinde 
. İkiı senede kırk iki 

vapu5 jnşa ettirecek 
Roma 27 ( ö. r ) - Vi

y adan ildiriHyor: All-

JS IJ: l<işiye çıkarılacak . nön haber.ıere göre Tür
kiye Nafıa Vekaletiyle 

Kahire, 27 (Ö.R) - Mısır edebilecek tank nün:ıuneleri devletlerin askeri antant ve 
h h d 1 · d Krup mUesseselerl mU· 

ükümeti • tayyare kuvvetlerini arao;ıtırılmaktatlır. lskenderiye· mua e e er sistemıne ayan-
. k d 'I' d ı d messill arasında imza ve umumı o:ara or , usunu de ve diğer · bazı limanlarda ığı şu son sene er e Mil .. 

k · k · B J ti c · t' · t' t edilen kodtrato muclbin-ta vıyeye arar vermıştir. u deniz üsleri kurulacaktır. e et emıye me ın ısap an 
karar lngiliz askeri komile!inin Kahire, 27 (Ö.R) _ uEJbi- menfaatimizin sırf manevi kal- ce Alman tersaneierin-
teşv; kiy:e ittihaz edilmiştir. masına rağmen bu hususta bize rte Türkiye hesabına ya-
y eni hava filosunun ilk kad- lag" gazetesi Türkiye, Irak ve yapılan daveti takdirle karşıla-

' 
·ıt ta f d M pllacak 42 ticaret ge-

roları lngiliz zabitleri tarafın- ngı ere ra ın an ısırın rız. Fakat şurası bilinmelidir ki 
dan teşkil edilecektir. Ordunun Milletler cemiyetine girmesi Milletler cem!yetine girişimiz misi iki sene içinde ta-
mevcudu 12 binde" 20· bine için Mısır hükümetine gönde- hukukumuzun mqbafazasına mamile inşa edllerek 
çıkarılacaktır. Çölde kum tipi- rileo davet münasebetiyle şu karşılık olan askeri hazırlıkla- TUrklyeye tesllm edllmiş 
sine rağmen yoluna devam fildrleri serdediyor: . Bütün rımıza olan ihtiyacı eksiltemez. olacaktır. 

•••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••m•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lstanbulda • 
sıs var 

Senele .. dir 
ap rlar 

böyle sis giirülmemiştir 
uzun ıniiddet jş1eyeoıcdi 

~----------.......... ~--~------.....:.....-

lstanbul, 27 (Telefonla) - Bu 
gün lstanbul şchıini öğleden 

sonra geniş bir sis tabakası 
kaplamıştır. Uzun seneler var-

ki böyle bir sis görülme
miştir. Saat on yedi den 
sonra siıs kesafetini artırmış 

ve )imanın münakalatı sekteye 
uğramıştır. Kadıköy ve adalara 

vapur işletmek kabil almadığı 
için bura!arda oturan binlerce 
halk saatlarca ıskelelerde va-

Başvekil 
Belgrada gidiyor 

lstanbul, 27 (Yeni Asır mu
habirinden) - Başvekil ismet 

lnönünün martta Bclgradı zi
yaret edeceği resmen teeyyüt 

etmiştir. Başvekile hariciye ve
kilimiz reraicat edecektir. 

Haliç 
temizlenecek 
lstanbu!, 27 (Ö.R) -Haliçte 

yeni ters:mcler yapılmasınd;m 
evvel Halicin temizlenmeı-;ine 

karar verilmiştir. Sipariş edi
len iki tar~k, Halici daimi şe
kilde taravacaktır. 

purların kalkmaslnı beyhude 
yere beklemiştir. Halkın Çoğu 
lstanbulda tantdıkları aileler 
nezdinde geceyi geçirmek mec~ 
buriyetinde kalmış bir kısmı da 
otellere gitmiŞtir: . 

Ancak 21.10 da Kadıköyüne 
kalkabilen bir vapurla bir kısım 
halk evlerine gidebilmiştir. Ya· 
lova'dan kalkan ve saat 18.20 
de lstanbula gelmesi beklenen 
vapur gece saat 23.30 da Is· 
tanbu~a gelebilmiştir. · 

B. Ş. Kaya 
· Adanaya geçti 

Mersin, 27 ( Yeni Asır ) -
Dahiliye vekili ve parti genel 

sekreteri B. Şükr~ Kaya Mer· 
sinden Adanaya gitmek üzere 

aynlmışhr • Oradan . Payaz, 
Kozan ve Dörtyola gide~~k tet· 
kiklerine de\•am edecektir. 

Seyhan yiikseldi 
Adana, 27 (Yeni A:nr muha

birinden) - Seyhan ve Ceyhan 

nehirleri tekrar yükselmiş, ova
yı sular istila etmiştir. Nehir
lerin iki kıyısında~i köyler ara
sında irtibat kesil!Diştir. Adana 
icin eimdilik tehlüke yoktur. 

ly eni ticaret anlaşmaları 
Milli müdafaa siyasi müsteşarlığına 
Denizli saylavı bay .Necip Alinin 
getirildiği kuvvetle söyleniyor 
Ankara, 27 ( Telefonla ) -

Vekiller heyeti bugün topJanw 
mıştır. Toplantı masraf bütçes! 
etrafında cereyan etmiştir.' 
. Polonya, Japonya ve Rusya 
ıle yapılan yeni ticaret anlaş• 
maları müzakere edilmiş ve 
Danimarka ile yeni ticaret 
mukavelesi imza edilmiştir. 

Istanbul 

imza esnasında iktisat vekili 
ile Danimarka elçili~i erkanı 
hazır bulunmuştur. 

Ankara, 22 (Telefon) - De
nizli saylavı Bay Necip Alinin 

milli müdafaa siyasi müsteşar
lığına tayin edildiği kuv..,etle 
ıöylenmektedir. 

limanı 
Yedi milyon lira sarfiyle Ahırkapı 

tarafında yapılacaktır 
lstanbuJ, 27 (Telefonla) - Uzun müddet üzerinde tetkikler 

yaptlmakta olan lstanbul limanının projesi hazırlanmıştır. Projeye 
göre liman Ahır kapı tarafında yapılacaktır. Yedi J?İlyon lir~ 
sarfıyle vücuda getirilecek olan bu modern limanda bı~çok ye~ı 
tesisat yapılacak ve liman bütün ihtiyacatı karşılayabılecek hır 
hale konulacaktır. ~.:_:.:.:.:..:_ ______ Ht--49 ________ __ 

I rı~iltel·enin demir ve çelik federasyo
nunun ihracat hakkında bazı kararları 

Lo!ldı a, 26 ( A.A) - lngiliz demir ve çelik federasyonu neş
rettiği bir tebliğde! diyor ki: 

Demir ve çelik tüccarları milli federasyonu ne doğrudan doğ
ruya ne de bilvasıta ihraç için hiç ~ir satışt~ bulunn_ıamayı l~a~
hüt etmiştir. Yapılan anlaşmaya gore çelık fabrıkaları bulun 
mübayaatlaıını mezkur federasyon azasına inhisar ettirecekler ve 
birlikler de satışlarını ya doğrudan doğruya çelik' fabrikalarına 
yahut da federasyon azalarına yapacaklardır. 

Sahife 3 

~~~i~J 
Vefasızlık 

Arkadaşım Nahit Öze.ren 
beni bu sütunlarda yaln1z 
bıraktı. Şimdi manzum hicvi· 
yelerle insanları mısralara do
layormuş. 

Yazı yazan birçolc arkadaş
lar bilirim ki, hem fıkrayı, hem 
şiiri, hem de tefr ikayı bir çtr· 
pıda çıkarırlar. Anlaşılan mu· 
harrir1ikle tek bir meslek ha· 
Jinde mt şgul olmıyanlar bu işi 
pek beceremiyorlar. Bunun acı 
misalini N. Özeren verdi. 

. İki avukat bir araya g eldik 
bır gazetenin yarım sütununu 
idare edemedik değil mi?Daha 
biriki ay evvel yaptığı bir sarin 
güftesinde : 
Bılıııem .Pi ı e//i satkredilleuk mı kaldı 
.. Diye şikayet eden Nahit 
Üzeren, fıkra yazmak için ve r-
diği söze - yaradana sığınarak
ı ki aydan fazla vefa göstere
medi. 
Sor mağdunmu gaddar kendi göstı•ıiı 

Diyen koca Ragıp Paşa me· 
ğer ne kadar baldı imiş. Gerçi 
" züJfiyar ,, örgülerinin içinde 
mevzuları dev gibi yutan sü-
tunlarm oburluğuna - suya sa
buna dokunmadan - dayanmak 
hayli marifettir. Fakat vefa•nı
bktan şikayet edenlerin muka-
vemeti hiç olmazsa bir müddet 
daha devam etmeli idi. 
H rmralmn idin bu yolda ep malı 

Hem11Jlıını kovu~ gider. mi l~mrslk 
A. Murat Çınar 

Ha tayda 
Türk haikını ra at 
bırakmıyorlar 
lstaubul 27 ( Telefonla ) -

Hataydan yeni haberler gel
miştir. Şam ve Halepten demir 
ğömlekli teşkilatına mensup 
300 ki i lskenderuna 4etiril
miştir. Bu kafileyi vataniler İs
kenderun haricinde Sukre mev-
kiinde hararetle karşılamış
lardır. 

Hatayın bazı yerlerinde Türk 
olmayanlarm Türk olanlar a ley
hinde Kesup tarafında ve Türk 
köylerinde gaileler çıkarmağa 
çaiışbk)an görülmektedir. Bu 
tethiş hareketlerinin gayesi 
Türk halkını korkutmak ve bu 
suretle korkacak halka muhta
riyet aleyhinde vesikalar imza-
latmaktır. Fakat halk bu adi 
ve zelil maksatları anladığı için 
bunlara aldırış etmemektedir. 

ispanyada 
son vaziyet 

Paris, 27 ( Ö.R ) - Mndrid 
müdafaa komitesinin öğleyin 
neşrettiği t~bliğ Madrid cep
hesinde nziyette değişi klik 
olmadığını kaydediyor. Oviedo 
cephesinde de Asturya ve 
Bosk kuvvetlerinin asilere hü
cumları daha yavaş olarak 
devam ediyor. Bilbao hükü
metinin tebliği şudur: Fena 
havalar daimi yağmurlarla as· 
kerleri dinlendirmek ihtiyacı 
harekatın evve!ki günler kadar 
şiddetli olmamasına sebep ol
muştur. Fakat Oviedo şehrinin 
bazı mıntakararında kuvvetle
rimiz harbe devam ederek 
mevkilerini tahkim etmişlerdir. 
Bazı mıntakalarda hücumla 
düşmanın ezilmesi neticesini 
vermiştir. Ha pisane binası Jıü
cumla alınmıştır. 

•••••••••••••••••••••••• 

Bornovada yangın 
Dün gece geç vakitte Bor

novada Kazım Dirik mahalle-
sinde çoban Hüseynin sahibi 
bulunduğu 4 sayılı yoğurtçu 

dükkanında yanık olarak bı
rakılan mangaldan çıkan 

ateşten çatıs~ ile bi t işiğin
deki 2 sayıla kahvehanenin ça
tısı yanmış ise de lzmirdcn ye-
tişen itfaiyenin yardımile ayni 
sırada bulunao iki ev yanmak
tan kurtarılmıştır. lımir itfaiyesi 
bu yangmda 275 metre hortum 
uzatmak mecburiyetinde kal.
mıştır. 



YEftl AS1R 

Ati na 
Toplantısı 
münasebetile 

111111 ~ 

Taati edilen telgraflar 
Ankara 27 (A.A) - Ba!kan 

antantı konseyi toplantısından 

Fransada bir buhran bekliyorlardı 
Fakat Blum kabinesi mebusandaki münakaşalar
dan muzaffer çıktı. 361 reyle kabineye itimat edildi 

sonra Hariciye vekili Doktor 
Aras ile Yunan başbakanı Me
taksas arasında taati olunan 
telgraflarm metinleri şunlardır: 

Fransız başvekili diyor ki: ''iktidar mevkiinden çekilmiyeceğim. Hükümet 
çekilse denıokrasi kendine ihanet edilmiş Hissine düşecektir,, 

Ekselans B. Metaksas 
Başbakan ve Hariciye nazarı 

Ati na 
Dost ve müttefik Yunanista

nı gerek kraliyet hükumeti 
gerek asil Yunan milleti tara
hndan hakkımızda gösterilen 
hararetli dostluk nişanelerinin 
intibaı altında terkediyorum. 

Mufahbam hükümdarları Ma
jeste Kral altıncı Jorj nezdin
d~ d~rin ve hürmetkar şül..ran 
hıslenme tercüman olmanıı.ı 
ekselansınızdan rica ederken 
hakkımızda ibzal olunan çok 
geniş misafirperverlikten do
layı bütün minnettarlığı krali
yet biikümetine olduğu gibi 
Elen milletine de izhar ettiği
me kaniim. 

Tazimatımın Bayan Metak
sasa iblağını ve samimi ve 
sarsılmaz dostluk hislerimin 
kabulünü de ricaya ictisar ey-_. 
lerim. 

RUştU Aras 
Ekselans Doktor B. T ~vfik 

Rüştü Aras Hariciye vekili 
Ankara 

Ekselansınn~ın lütufkar tel
grafından fevkalade mütebassİ!I 
olarak dost ve müttefik asil 
Türk milletinin mümtaz mil
messiline mülaki oldui?'umdan 
dolayı bilhassa babtiyarbk 
duyduğumu bir kere daha te
min etmek isterim. 

Çok mes'ut neticeleri mem
leketlerimizi esasen birleştiren 
yalnız çok sıkı bağları değil 
fakat ayni zamanda müşterek 
muslihane gayretlerimizde ken
disine <'erin bir tarzda merbut 
bulunmakta olduğumuz Balkan 
antanhnı da dllba :ziyade tak
viye eden dostane mülikah
mızın samimiyetinden unutul
maz bir hatıra saklıyorum. 

Samimi ve vefakar hisleri
min ifadesini kabul buyurma
mıı ve bayan Arasa tazimah
mın arzını rica ederim, aziz 
dostum. 

Metaksas 

· ·-·····-Belçikada 
DevalUasyon kararı 
- BD$1aıa/ı bitinrl salıi/tde -

ruri ihtiyaç maddelerinin fiatı 
yükselince Belçika'da da bunun 
tesiri olmuştur. Hayat baha
lılağı endel< si Son kanunda 715 
iken Şubatta 840 a çıkmıştır 
1935 Martına r:isbetle ekmek 
fiatı yüzde 75 artmışhr. 
Bu sebeple hükümet buğ
day, mısır, arpa ve hubu
bat ithalat resmini kaldrrmağa 
karar vermiştir. Fakat hubu
bat istihsaiahnı kıymetlendir
mek esasma sadık kalmakta
dır. Eğer müstabsillere prim 
vermek zarureti hasıl oluru 
ithalat lisansı resmi iade edile· 
cektir. 

Paris, 27 (Ö.R) - 209 reye 
karşı 361 reyle meb'usan mec
lisi sollar delegasyonu tarafm
dan verilen itimat takririni ka
bul etmtştir. Umumi siyaset 
münakaşası bu sabith saat 
1,45 e kadar meb'usları heye· 
can içinde tutmuştur. Ekseri
yeti teşkil ~den gruplar mü
messillerinin verdikleri izahat 
bu itimat reyinin samimiyetle 
verildiğini göstermiştir. Bilhas
sa radikal sosyalist grubu reisi 
B. Campinchinin radikal tema
yüliitı hakkındaki sözleri mu
halefetin bütün ümitlerini yık
mışlar. 

ORTA SINIFLARI 
MÜDAFAA 

Münakaşa esnasında muha- 1 

lifler orta sınıfların müdafaası 
esasına dayanmışlardı. Ekalli
yetin başlıca iki reisi olan B. 
FJandin ve Reynaud işi taksim 
etmiş1erdi. Biri mali, diğeri 
ekonomik güçlüklerden bah
settiler. Herikisi de, Radikal 
sosyalistleri asıl müntehip yı
ğmını teşkil eden küçük ve 
orta borjuvazinin müdafii tav· 
rını takınarak Radikalleri ek
seriyetten ayrrmağa çabaladı
lar. Bu manevra netice ver
medi. Başvekil Blum iki saat 
süren bir nutukla hem tenkit
lere cevap verdi, hem de 
niyetlerini açıkca izah etti. 
Başvekilin nutkundaki baılıca 
noktalar şunlardır : 

- Asla nedamet getirmek 
niyetinde değilim. Giriştiğimiz 
ıslahatta bir tevekkuf devresi 

kabul ettiğimizi söylemiştim. 
Bu tevekkd kelimesinin mana
smı yanlış anlayanlar o!du. 

Meclisin bir tarafmda biraz 
heyecan, diğer tarafında da 
biraz ümit doğdu. Ben kendi 

hesabıma insanın bir faaliyet 
merhalesinden yeni bir merha
leye geçerken kendisine bir 
istirahat devresi vermesini akı
Hine bulurum. Yoksa siyaseti· 
mi değiştirmeğe asla oiyetim 
yoktur. Zira bu siyasetin mu
vaffak olmak üzere bu
lunduğuna emımm. Vaziyet 
Hükümet başına geçtiğimiz za
mana nisbetle şimdi daha iyi
dir. Efkar kabul etmiye
cek salah belirtileri 'Vard1r. 
Tasarruf artmıştır işsizlik 
azalmıştır. iflaslar eıırelden daha 
azdır. Yeni teşebbüslere yeni 
sermayc!er Lı:apablmışhr. 

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRiKA No: 75 
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Robert, Şlrley yalan söyiUyor, dedi. Eğer beni 
sevmı, olsaydı, benim için hayallnı fedadan 

kaçmazdı değil mi ? •• 

PROGRAMIN DIŞINA 
ÇlKILMIY ACAK 

Fakat hükümetin halk top· 
lantısı programında yazılmamış 
bazı ıslahatın tatbik\ cihetine 
gideceği hakkındaki rivayet
lerden umumi efkarı sakındır
mak isterim. Buna asla niye-

ce olarak işsizliğe sebebiyet 
veren bir rejimden daha te
zadlı ne olabilir? Yahut fenni 
terakkiledn refah yolunda en
gel gibi yükselmesi az bir te
zad mıdır? Keza bir sosyal te-
rakki eserinin son dere~ede ge-
niş teslihat proğramlariyle uyuş-

Leoll IJ/um aıkaaaştanylc 

tim yoktur. Bu tevakkuf dev- ması güçtür. Halbuki işte bü-
resini takip edecek devrede tün bunlar hükümetin işi ol-
yine bütün halk toplantısı :par- muştur. Yine, beynelmilel para 
tilerinin iştirikile hazırlanmış siyasetiyle hükUmetin iç siyaseti 
bir plan tatbik edilecektir. arasında da tezat vardır. Siya• 
Eğer bu plan kifayetsiz olur setin rolü bu tazatları hallet· 
ve değiştirilmesine lüzum gö- mek ve bunlara katlanmakbr. 
rülürse bu ihtimal hükümete EN NAZiK NOKTA 
iştirak eden bütün partilerin Bundan sonra 8. Blum nut-
ve bu arada radikal sosyalist konun en nazik noktasına geç• 
partisinin tam muvafakati ol- miıtir: 
madıkça kabul edimiyecektir. _Bahsettiğim tevakkuf dev• 
BÜTÇE AÇIKLA KAPANDI resi ' halk cephesi siyasetiyle 

Milli vaziyette hükumetin uyuşabilir mi, yoksa bir milli 
miras aldığı güçlükler malüm- birlik siyasetinin kabulünü 
dur. Bütçe hafif bir açıkla ka- mü icap ettirir 1 Tevaakkuf 
bul edilmiştir. işlerin canlan-
ması bu açığı varidat fazlası
na tahvil edebilir. Fakat hazi-
ne, geçmiş hükümetlerin bı
raktıkları açıklara, milli müda
faanın lüzum gösterdiği fev
kalade masraflara karşı koy
mağa mecbur kalmıştır. Bu 
şartlar içinde mazide olduğu 
gibi gene tasarruf sermayesine 
baş vurmak isterim. Ancak 
ilk maddeler fiyatlarının yük· 
selmesi, yeni stoklar teşkili 
gibi sebeplerle sermaye ara
mak sahasında devletin ihti
yaçları hususi ihtiyaçlarla re
kabet haline girmiştir. 

BUHRANI YENMEK iÇiN 
Buhran ancak saklanmış ve

ya ihraç edilmiı seroıayelerio, 

ı kendi menfaatlarına uygun bir 
şekilde, tekrar ekonomik faa· 
liyet cereyanına girmesiyle 
mağlüp edilebilecektir. 

Hükümetin siyasetinde te
zadlar aranmışbr. Siyasetimiz 
belki de kendine karşı teıad

bdır. Zira geçirdiğimiz devre
ler tezadlarla doludur. iş üc
retlerine dayandığı halde neti-

sun .• 
Yalan! Ah şuna emin ol 

ki Şirley hayatında hiç bir va
kit yalan söylememiştir. 

- Mademki öyle, hakikat 
nedir? 

- lster~eniz bana darılı
lmız... Beni ko•unuz ve bir 
daha yuzume bakmayınız .• 
Fakat yalnız bunu söylemekte 
mazurum. 

devresinden sonra yeniden bir 
harekete, yeni bir faaliyet 
devresine geçilir. Bu yeni dev
renin gözönünde durması te-

vakkuf devresinden hasıl ola· 
cak itimat hissini mabvetmeğo 

kafi değil midir? Çünkn neti
cede yine halk toplantısı prog-

ramının tatbikine geçilecektir~ 
Bunun için soruldu : Bir milli 
birlik kabinesi olmadan, kabi
ne değişmeden veya kabine 
içinde değişiklik yapılmadan 
tevakkuf devresi fayda verir 
mi? 

Bilirsiniz ki ben hükümeti 
aramadım. Menfaat gözetmiyen 
bir intihap yapabilirim. Eğer 
milli birlik formülünü lüzumlu 
saysaydım, hunu kabul eder, çe
kilirdim. Fakat bükümetimin bir 
millt birlik hükümetine tahvilini 
mümkün görmiyorum ve çekil
miyeceğim. Umumi menfaat 
namına hükümetin şimdiki şek
linin devamı lazımgeldiğine 
eminim. 

Şüphesiz, eğer yarın bir miJli 

meyiniz.. Size yalvarırım .. 
- Demek yine kaçıyorsun •• 

Sebep? 
. ..... 

- Cevap bekliyorum .. 
Genç kız birkaç defa yut

kundu. Ne söyliyeceğini bir 
türlil kestiremiyordu. Sonra 
kekeliyerek konuştu: 

- Florida'dan telgraf aldım. 
Annem ölüm döşeğinde imiş ..• 
Oraya gideceğim .• 

- inanayım mı? 
- Bana itimat et Robert ... 

Robert susuyordu. Derin bir 
düşünceye dalmıştı. Bir si-

- Sormağa lüzum var mı? Şirley .. Yanhş bir lüşünceye gara ateşledi ve salonda 
Siz onu pek ili bilirsiniz. kapılma.Kendime bu kadar y_.. asabi adımlarla dolaşmağa baş· 

- Fakat bunu söylerken 

- Sen tehlikede iken. yar- kın bildiğim bir kimsenin böyle Jadı. Sonra birdenbire durarak 
niçin kızardın ve büyük bir 
güçlükle konuştun? 

dıma koşmak istemediğim için bir harekette bulunması da acı konuştu: 
değil mi? bir şeydir değil mi? _ Sana karşı olan itimadım - Floridaya ne vakit gidi· 

- Evet... - Fakat.. hala sarsılmamıştır Şirley .. Bu yorsun ? 
- Böyle bir hareketi sen- Evet Fakat.. seferlik seni affediyorum .. Fa- - Heman bugün .. 

den asla beklemezdim. Ro· - Ben ölüm döşeğinde kat bundan sonra bizimle canla - l\1arlen ? 
bert. . . Menfaat ne fena bile olsam senin yardımına başla çalışacağına söz veriyor - Marlen burada sizinle be-
şey .• Demek ki, şimdiye kadar koşarım Robert .. Lakin gelmek lmusun? Meseli hemen şimdi raber kalacak tabii.. Eşyalarını 
benimle menfaat için görüşü- istemeyişimin çok makul bir yeni bir faaliyete geçiyoruz.. apartmandan getiriniz., 
yordun. Genç bir delikanlının sebebi vardı.. Şirley masum bir tavır ta· - Good - bye ! 
aciz bir kızdan menfaat bek· - Bu sebep nedir? kınmıştı. Boynunu bükerek ce-

1 
- Good - bye ! .. 

lemesi ne acı... - Bunu bana sorma.. vap verdi: Tarih kitabındaki 
- Menfaat m,.s~lesi deiil - Q.Yl,!k ki __xalan ı6ıliıor- - Beaden bir.le bi iate- esrar nedir ? 

------~--==~~~-==~:.=:::::~~~~==~-----...lıııııiiilllliiMll .... _ 

birlik hükümeti teşekkül ettiği 
bildirilse, tahvilat kıymetleri 
yükselecek, sermayeler akın 
edecektir. Fakat her iş bundan 
ibaret değildir. Ertesi günü 
düşünmelidir. Böyle bir kabi
nenin reisi devlet adamı olarak 
selamlanacakhr, zira bükümet 
mevkiine geçerken kendi sa
mimi kanaatlerini terkedenlere· 
dir ki bu ünvan verilir. 

Fakat böyle bir büküm etin 
hüküm gayesi ne olmalıdır? 
Dahili sulh ve vifak, dahili 
nizam, harici tehlüke imkanına 
karşı milli topluluk. Bu çifte 
vazife şimdiki hükümet şek

liyle daha iyi elde edilir. Zaten 
milli birlik olsa ne kadar za
man devam edecektir? Son 
fırkalar muhalefete mi atıla
caktır? Halbuki halk cephesi 
diridir. Memleketin şevk ve 
heyecanı sönmemiştir. Lyon 
nümayişi bunu kafi derecede 
gösterdi. 

lcabederse memleket içinde 
yapılacak diğer geziler de 
gösterir. Radikal sosyalist par
tisini teşkil eden yığınların 

halk duygusu sosyalist ve 
komünist partilerinde olduğu 

kadar sıcaktır. Hükümet çekil
se demokrasi kendine ihanet 
edilmiş hissine düşecektir. De-

1 mokrasi müesseseleri tehlükeye 

maruz kalacakhr. O vakit 
sosyal ihtilaflar nasıl bir şekil 
alır? 

Hükümetim asla 

hükümeti değildir. 
hesi hükümetidir, 

bir tefrika 

Halk cep
evet! Bu 

menşeine 'Ve aldtğı vekalete 
sadıktır, eveti Fakat asla tef-

rika saçmak istiyen bir parti 
hükümeti değildir. Halk hü-

kümranlığıoın teairile biz Fran
sa hükümetiyiz: Daima Fransa 

hükumeti gibi hareket ettik ve 
söz söyledik.. Milletin müşte

rek mukadderatına dokunan 
her meselede milli kuvvetin 
her unsurunu, iş kadar serma
yeyi de göz önünde tutuyoruz. 

Öyle sanırım ki bütün ıyı 
niyetlerin bize gösterecekleri 

müzaheret adalet, hürriyet 
ve sulh içinde insani ıartların 

daha mükemmel bir hale if ra
ğıoa imkan yerecektir. 

Başvekilin nutku meclisin 
ıol taraf ve merkezin mühim 
bir kısmı tarafından ayakta 

-20-
Şirley gittikten sonra, bir 

müddet hiç birşey konuşmaıdan 
duırdular. Robert çok müteessir 
gorunuyor ve mütemadiyen 
sigara içiyordu. Bir aralık içi
ni çekerek konuştu: 

- Bu kızın hareketlerinde 
bir gaxri tab\ilik görüyorum .• 
Eminim ki ne Floridadan bir 
telgraf almıştır ve ne de bir 
yere gidecektir.. Bize yalan 
söyledi. 

Marlen de çok müteessir ol
muştu. Hemen ncrdeyse hün
gür hüngür ağlıyacaklı: 

- Böyle konuşma Robert, 
dedi. Şirley yalan söylemez .. 
Bir kadm olduğu için onu mü
dafaa ediyorum zannetmeyiniz. 
Fakat ah.. Ortada mutlaka 
bir sebep vardır.. Şirley seni 
çok seviyor Robert.. Ona en 
yakın bir arkadaş ve hatta bir 
kardeş olduğum için bütün sır
larını bana anlatır.. Sevmek .. 
Hem de nasıl sevmek.. Ben 
romanlarda bile bu kadar temiz 

2a Şubat 1elt~ 
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Hamallık Yasak 
Sayın iç Bakam Kaya gibi 

bir emir verdi: 
Hamallık yasak! . 
Türk askerliği ile, rençberlı· 

ği ile iftihar eder ve dünyaP111 

birinci askeri olduğu gibi bi• 
rinci çiftçisidir de ... 

Eakat Türke semer yakıf 
maz ... Bundan böyle hiç bit 
Türk vatandaş, haşkalarıP111 

menfaatına yük altında iple· 
miyecek, kanter dökmeyece~ 
ve ezilip ölmeyecektir. 

Hele o "Hamalbaşılık,,lar rıe 
idi? Birer işkence müessesirı• 
den farkları varıuıydı? Adet~ 
Yeniçeri ocağı gibi bir şeylerdı. 

Mavi elifi şalvar. ipekli dir 
ht!m kuşak, iki en çınaridell 
mintan, bileklerde mavi göS 
boncuğu, kolda gümüş paı· 
vant, dirhem kuşak üstünd~ 

·Jı 
bir parmak kalın yılan keınıS. 
gümüş köstek, ipekli kefiyye)'I 
başına dolamış, ucunu arkasıo• 
efeler biçimi sarmış. KüçÜ~ 
dağları ben yarattım deri işte 
hamalbaşı ... 

içlerinde öylelerini biliriOI 
ki her akşam iki kelJe, bit 
okka balık, iki tavuk, üzerirıj 
de beş yüz dirhem kada)' 
yerdi. 

Sıskaları da yok değild~ 
Fak at en sıskası kan krr111ııl 
idi. Hanlar, hamamlar, yabudi· 
haneler, mağazalar, dükkiolatı 
bankalarda paralar ilah ... 

••• 
Bütün bunlar ise öteki ı~· 

valh vatandaşların, yani bıt 
ekmek parası için yük altrnd• 
boğazı tokluğuna can çekişell 
efradın sırbndan çıkardı. . 

işte nihayet zamanı geJ~ı. 
Her kötü ocak gibi bu • 
Türk inkılabının ilcasile yıkıl• 
dı. 

Cumhuriyet Türk vatanda; 
şını, -velevki biraz ekoıe 
bulmak ümidile olsun- öıniit 
kısaltıcı bu yüz karası semer' 
den kurtaranlar da var o\sull· 

TC>:E>°V"~ı1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sürekli şekilde alkışlanrnıştJr .. 

Vaıington, 27 (Ö.R)- Ye0' 
Fransız sefiri 8. Georgel 
Bonnet dün Akevde re~ 
Roosevelt tarafmden kablJI 
edilerek itimatnamesini yer" 
miş, Fransa ve Amerikan119 

ayni ideali besliyen ve deınoj: 
rasioin mukadderatına ayni de. 
recede emniyet gösteren i~ 
millet olduğunu, dünyaya refa ~ 
verecek ve sulhu koruyac8 t 
biricik vasıta olan milletle 
arası ekonomik ve mali iş bit; 
liğinin tahakkukuna Fransaıı• 

ıe· 
sıcak bir yardım arzusu beS• it 
diğini söylemiş ve B. Roose"e,, 
ayni manada bir cevap ye 
miştir. B. Bonnet Amerika ~~; 
riciye nazırı B. Cordel HuU 1 

şamimi bir mülakatta bulu19• 

muştur. 

:ı"'f 
ve sarsılmaz bir aşka tesa"iJ 
etmedim .. 

i• 
Senin en ufak ve ehenıOI 

yetsiz bir sözün için bile gii~· 
lerce gizli gizli ağladığını bilı' 
yorum. . içinde y~nn için oe 
renkli emeller taşıyor bilseıı:·; 
Bana herzaman mes'ut bl .,. 
yuvadan, mubavyel çocukf'1r• , 
dan bahseder.. En büyük ''. 

e01 
zusu sana kavuşmak ve 5 ... _ 

mes'ut edebilmektir. . . Dii..f", 
Robert.. Bütün bunları dut:. 
bilen ince ve hassas bir lıı • 
dan böyle bir yalan bekle"e 
bilir mi? 

bert 
Bu sözler kıırşısında Ro fı' 

daha çok müteessir oldu. d"' 
kat birtürlü it:mat edemiyor dİ· 

- Haklısın Marlen, de , 
...:::5ütün bunlar güzel şeyle~ft~P 
( Fakat baıan sevmek bir ıa 

1
,. 

1 

ibaret kalıyor. Görüyorsun ,e' 
St:ven ve hatla çıldırıosı.~~ tel' 
ven bir kimse ölüm tebluke 

l 
ot·~ 

karşısında herşeyi unutuY 
-Somı Va,. 



YENi AtitR -Sahile s -=-= q t7 -

ltalyaHab 
8.Hitler sonba ara ka eme 

ya Alman hud tları da ea 
._._._._._wzmm.__.._. .. ._IZll:l=-::*E*~:a:zaıczmc:ml!:ll!llı:sıı:SZ:::=-ms:amll:!lllK::z::ı::m.t-=:~.aıı::aı=-r 

ltalya buna raz1 olmıyacak. Avusturyada nazi propaga dası 
eskisinden daha kuvvetlidir. J .alya bunu ·yi görmiyor 

8 
Pa~is 27 (Ö.R) - GazeteJer 

d~ l:Iıtlerin Avusturya hakkın
d kı lasavyurlarından babse
~=k~en Alman devlet reisinin 

1 
ıt. kaybetmeden Avmıtur· 

\':Ylb ılhak niyetinde olduğunu 
h k Unu Sonbahara kadar ta-
a kuk Pttireceğini yazıyorlar. 

}'a Paris, 27 (Ô.R) - Avustur
dc d.a Habsburg saltanatının ia
k s~. meselesinde ltalyanın 
d~~.1 bir muhalefet yoluna gir
fı ıgı, "Giornale d'Italian tara
a 01dan ne.'lredilen bir misalden 
r.İ· aşılnıcktadır. Fransız maha· 
1 's vaziyeti şöyle görüyorlar: 

t e1tiz gündenberi Avus
,\rYanın otoriter hül;ümeti 

"Usturyada nazı ve pan
gep.z:tıanist propagandasının 
rı~nıslemesinden endişededir. 
y Temmuz Alman - Avustur
d a anlaşması bu propagandayı 
hl~t~uracak yerde inkişaf ettir· 
A.ıştır. Şansölye Schuschnig 
\'ustury~da pangermanist ce

reyanının kuvvetini ve tazyıkı
rı.ı azaltmak için 1uallığın iade-
sıne .. . d G l guvenıyor u. eçen pa-
artesi günü Alman hariciye 

tıa._zırının Viyanayı 'Ziyareti 
rt>unasebetife Almanya lehinde 
tapılan nümayişler Şansölyenin 
f( Q karanm kuvvetlendirdi. 
~rk sekiz saattan beri öyle 
R nıhyordu ki Şansölye yakında 
is~nıaya vapal·as!'ı seyahatten 
t 1fade ederek Habsburg sal-
~natanm iadesine B. Mussoli-

llınin rn ~f '- 'd ~ t t uva aKahnı eı e etmege 
rı~ •şacaktı. Mesete Duçe
hın bu teşebbüse evet veya 
~ayır cevaplarından hangisini 
d ~receğinde idi. Gerçi aylar-
) an, hatta senelerdenberi Itald! . saltanabn Avusturyaya ia-

sıoe taraftardı. Böy!ece 
~erk zi Avrupada Alman nü
l:,~u~a bir sed çekeceğini ve 
~1 .. 1dı nüfuzunu Avusturyada 
ı ·•tncağını umuyordu. Fakat 
lt;°rn,a h~kumeti bilmez değildi 
~ .... , :rn, lı S?m iadesi küçük 
t' .ant ile diğer bazı devletle
l~tı lllt!ba!efetine çarpacak ve 
'ttJ ':l. Ya bunu h~maye ederse Al
rrtnya ile acıkça ihtilaf haline 
' tero.!k B ı· R ·L • • ıc, er m- oma mınverını 
u·İt~I ~ olacakh. Halbuki şim
bil 1 !ı al.de bu mihver ltaJyan 
'lur cı sıyasetinio esasıdır. Bu-

tı . . 1 ka ıçın talyanın • vereceği 
y tar nıerakJa bekleniyordu. 

•ht te • it l · · tnak l ~mı a yan gazetesmın 
'ile ; esınden şu anlaşılıyor ki 
~rnanya ite tesanüdünü 

R.arştagda so!l top/a!lft esnasında seldm • •• 
bozmağ"a, ne de Habe~istanda işini himaye etmiyecektir. kurtuluş çaresi dahilde işçi 
ve diğer yerlerde başka kay- Avusturya Şansölyesinin Ro- kütlelerile uzlaşmaktan ve ha-
gıları varken merkezi Avrupa· mada bulmağı ümit ettiği mil· riçte Milletler Cemiyetine ve 
da bir ihtilaf tahrikine müte- zaheret böylece günden güne kQllektif emniyete sadık meni-
mayil olmıyan ltalyan hükümeti azalmaktadır. Fransız mahafi- Ieketler tarafına dönmekten 
Habsburgların saltanatını iade linin fikrince Avusturya için ibarettir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ispanya sularında kontrol Sofyada 
Sovyetler harp gemile- üç kişi-Marn edildi 

rini göndermiyeceklerdir 
··-·-· Loodra, 26 (A.A) -ispanya 

iş!erine ademi müdahale komi
tesinin bugünkü toplanbsından 
sonra neşredilen bir tebliğe 
göre bili komite 3 Martta Lon
drada toplanacak olan toplan
tıya resmi mutahassıslar gön-
dermeleri için deniz devletleri 
mümessillerinden talepte bu
lunmayı kararlashrmıştır. 

Mezkur topfantıda komiteye 
iştirak eden devletlere ait olup 
lspanyol limanlanoa uğrıyacak 
olan gemiler hakkında tatbik 
olunacak lcontrol planına dair 
bir takım talimat ricasiyle ala
kadar hükümetl~re bildirile
cektir. 

Sovyet hükümeti şimdi de
nız kontrolüne iştirak hakkını 
istememektedir. Portekiz dahi 
bu kontrol işi lngiltere, Fransa 
Almanya ve ltalyava münhasır 

kaldığı müddetçe buna iştirak 
anusunda deyildir. 

Yukarıda isimleri geçen dört 
devlet teknik meselelerin halli 
için kontrol planını ke:ndi hü· 
kümetlerine bildireceklerdir. 

Royter Ajansının öğrendi-
ğine göre, ltalyanlar Portbou 
ile AJicante arasındaki mınta

kayı, Almanlar AJicantadan 
MarbeUa ile Malaga arasmdaki 
bir noktaya kadar olan mmta-

• kayı, Fransızlar ile lngiltere de 
Gaskonya körfezinde kontrolü 
yapacaklardır. 

Fas cihetinde Ceutanın şarkı 
Fransızların ve garbı da Ka-
narya adalan dahil olmak 
üzere lngilterenio kontrolüne 
bırakılmaktadır. Nihayet Bale· 
ares mmtakasında gene Fran
sızlar kontrolde bulunacaklar· 
dır. 

vada bir kavis çizerken: 

- Dur! Dur! Sen Sofu Meh· 

met paşanın adamısın, ben de 
onun •.• 

Sofya 27 ( Ö.R) - Suikast, 
katil ve dahili asayişi bozmak 
maddelerinden dolayı idama 
mahkum edilen üç siyasi müc· 
rim, dün Sofya hapishanesin
den alınarak idam edilmişlerdir. 

Yugoslavya bütçesi 
BeJgrad, 27 ( Ö.R ) - 1937 

bütçesi parlamentoda 88 mu
halif reye karşı 192 reyle ka· 
bul edilmiştir. 

lspanyol altınları 
Londra 27 (Ô.R) - Bir ha

bere göre Va.laosiyadan Fran• 
saya nakledilen altınlar Narod
ni bankasının emrine verilmiştir. 

Cezair'de 
Roma, 27 (Ö.R) - Cezair

den bildiriliyor : Seydiabbasda 
Fransız b"rJiği (Faşist) partisile 
komünistler arasında ağır vak· 
alar olmuştur. 

~an : Tok Dil Tefrika No: 110 

Demeğe kalmadı, gerı soz

lerini tamamlamadan, kılnıç 

boynuna çarpıp, başını gövde

sinden ayırmıştı.. Çorbacının 

başı topraklar üstünde, gözleri 
patlamış, çehresi kana bulan-

cekler, ortalığı ayaklandıracak
lar, anladın mı kurban oldu
ğun işil.. Hadi, allah rahmet 

etsin sana .• Benim de başımı 

seninki gibi kessinler, onu da 
biliyorum! 

Arap kahya cesedin başına 
bu hitabını daha tamamlama

mıştı ki camiden sipahi kafilesi 

akın etmiş, fakat onlar gelme

den kaçmışlar, meydanı masum 

insanların cesetlerile dolu bı
rakmışlardı. 

Pürteı~ 
<löı:ıdhl &aş, hepsi de camie 

u er. 

. . . . . 
D • • • . • . 

ev · ao. ecı çorbacısı Mehmet 
6Cl, • b' 

heı:n te sı~a ılere hem nasihat, 
~ltt .. hdıt vermek uğruna yola 
bir ıgı Ve camie yakın geldiği 
l.,

4
, __ sırada, birdenbire sokak 
"4lllndan: 

~--::-- Allah 1 Allah ! s· · ··ıd-tge . ııı o ur-
"ar 1 gelıyorlar, ellerinde fetva 

· Narasile 
•tlahlı b" on~ on heş kişitik 
~•§tı. ır kıfde Üzerlerine atıl-

ı liücuın d 
lltı 1_1 e enlerin fırJattık-

olllarJa b. k "llrlan ır açı yere yu-
ıp, gerisi kacblar. Çor-

ı . bacı başı: 

- Bre! imdat! Bu adamlar 
hain çıktı! Bre imdat! 

NireJerile ortalığı çın çın 

çınlatarak gerisin geri döndü 
ve kaçmağa koyuldu. amma, 
yakasından yakalamışlar, yere 
yıkmışlardı, yerlerde tepinerek: 

- Bırakıol Be adamlar! Ca
nıma kıymayın! Ben elçiyim, 
günahım yok, söı getirdim, 
söz götüreceğim. 

Diyen çorbacı Mehmet ağa
onı başına dikilen bir arap: 

- Sen o sözü ahirete götür! 
Şimdi sırası değildir. Diye kı
lmcmı sıyırınca, çorbacı Meh
me ağada bütün korkusuna 
rağmen şafak attı, kılmç ha-

mış haline bakan katil bir 
kahkaha attı, kılıcını yavaş 
yavaş yerine koyarken: 

- Senin başın, Vezirin em· 

riyle alındı, ama, doğrusu dos
tum kabahatın da yoktu. Hani, 
iki tarafta bit kan çıksın da, 
ne olacaksa olsun diyen Vez.ir 
senin böylece katline emir 
verdi. 

Dedi ve çorbacının başına 
eğilip, açık kalan gözlerine 
bakarak : 

- Beni:n kusurum yok, gü
nah ve vebal vezirindir. Şimdi 
seni Sipahiler öldürdü dive-

. . . . . . . .. 
Orta camie .• 
- Sipahiler, bize hücnm et

tiler, söz ve nasihat etmeye 

meydan kalmadan çorbacıyı 
bile öldürdüler. Ancak şu bir 

kaç kişi canımızı kurtarbildik! 
Diye ahlan çorbacının arka

daşları, Orta camidekilerin ate
şine dehşetli bir körük salıp 

kabart:nışlardı. Artık önüne 
geçilemivecek bir fevran hasıl 

B. Ribbentrop - B. Eden mülakat! 

Sömürgeler işinde Lon
dra lika yt mıdır? 

Londra, 27 ( Ö.R ) - Al
manya sefiri Von Ribbentrop 
Akdeniz sahilindeki seyaba
hndan avdet ederek bir kaç 
güodenbe:ri Hariciye nezareti
nin idaresini tekrar eiine al
mış okın B. Edeni ziyaret et-
miştir. Havas ej::nsına göre 
Von R ibbentrop Almanya tnra
f indan tahrik edilen bazı 
meselef ere ve bilhassa sö-
mürgeler meselesine karşı 
lnJı!iJİZ hüküruetinin tttkındığı 
tnvrı hateketten şikfiyet etm~ş
tir. Sarih müddeiyat ileri silr-
memekle beraber Almanya 
sefiri Almanya için bu mese
lenin ehemmiyetioi knydetmiş 
ve bunun lr.giliz hükümcti m:ı-
dnfilindc küfi derecede takdir 
edilmemesine teessüf c tmistir. 

B. Eden ceva p olarok muh -
tabına bu nok t da lngihr. lıU-
kOmetinin vaziyetini değişt ir· 
med ümidinin o'madığını g"zlc-
memiştir. Hariciye nnurı sefire 
hatırlatmıştır ki Almanya tara· 
fmdan ileri ı::ürülen mesele1er
den hiç biri umumi Avrupa tes· 
viyesi haklcında logiltere ve 
Fransanın istedikleri müzakere 
haricinde müsaid bir hal su
reti bulamaz. B. Eden bu hu-
susta Baldvin kabinesi azaları 
arasında hiçbir fikir ayrılığı ol· 
madığını iddia ve Almanyanın 
falan veya filan Naurı Hariciye 
nazırına karşı koymağa çalış
makla beyhude vakıt kaybet· 
tiğioi bildirmiştir. IJ. Ede11 

--------------··~·~•11-4• .......... ----------
Blumun nutku e ra ında 
Fransız gazeteleri hükümetin bu 
muzafferiyeti hakkında ne • . ıyor 
Paris 27 ( Ö.R ) - Umumi 

siyaset münakaşası neticesinde 
hükümetin kazandığı muvaffa
kıyetgazeteler tarafından ehem 
miyetle tefsir ediliyor. " Popu-
Jaire " gazetesi diyor ki : Blu
mun nutku parlamento kori
dorlarında son günlerde kuru· 
lan intrikaları silip süpürmüş· 
tür. Bazılarının imalı bir şe· 
kilde ortaya attıkları suallere: 
" Tevakkuf devresi halk cep· 
hesi hükümetile telif edilebilir 
mi? Bir milli birlik hükümeti la
zimgelmez mi?,, gibi suallere baş 
vekil derin tesir yapan cevap
lar vermiş v~ şimdiki hükümet 
teşekkülünün devamı zarure
tini göstermiştir. Bu münakaşa 
tahmin edildiği gibi bitti. Sağ 
cenah tarafından teşebbüs edi
len manevra kendi aleyhine 
c!öndü. Blum kürsüden iner
ken kuvvetlenmiş olan ekseri· 
yet reisini ayakta alkışladı. 

" Humanite ,, gazetesi de 
memnundur. Blum hükümetin, 

olmuştu, Vezir tertip ettiği bu 
kanlı hadisenin dehşetini artı-

rnrak camiin ortasında bağm
yordu: 

- Ey ağalar, ey cemaatül
müılimio, sizin vicdamnız kal-

madı mı, kardeşlerimiz göz 

önünde oldürülüyor, elçi diye 

gönderdigimiz safdil bir çorba

cının başı alınıp bize karşı geli

yorlar, daha bunlara karşı müsa

maha edecek miyiz? 

Yeni çeri ağası f eoa halde 

öfkelenmişti: 
- Hepiniz siJibları hazırla

yın! Silahlarınızın fit:Ueri ta
mam olsun, oklarınız:, yaylarınız 

sağlam bulunsun, hücum Ah
met camiine şu dakikadan tezi 
yoktur, hücum etmiyen Yeni
çerilerin kendileri kafir, avrat
ları boştur, kardaşleri babaları 
din ve devlete hain kardeş 
yetiştirdikleri için onlar da 
kafir, kim ayrılırsa, kendilerine, 
kanlarına. akrabalarına isken~P. 

Thorez tarafından istenildiği 
gibi halk birliği programım 

tam olarak tatbik etmek iste
diğini bildirmiştir. İş kesilme
miştir. Halk toplantısı partiler 
birliği tatbik edecekleri prog
ramı hazırlamağa devam ede
ceklerdir. 

" Petit Journal ,, şunları 
müşabede ediyor: Blum yük-
sek talaka tiyle ırnmuslu 
adam olmanın dev!et adamı 
olmağa mani olmadiğını ispat 
etti. Bir başvekilin vazifsi, bazı 
kimselerin düşündükleri gibi, 
iş baş:na geçince kendisiyle 
b =rlikte çarpışanların fikirlerini 
hükümet başında hayal telakki 
etmek ve programlarını yeni 
vazifesi için ağır bulmak 
değildir. Ya iflas, ya milli bir· 
lik muamması içine hapsedil
meğe razı olmıyan B. Blum 
milli birliği reddettiğini ve bü
kümetin eserinde milJi olan 
noktalar etrafında birleşilme· 
sini istemeğe hakkı olduğunu 
kaydetmiştir. 

yapılacak, hadi hücum. 
Narasile korkunç emri saldı, 

bir kaynaşma, bir gürültü, bir 
hayhuy, batta bir iki silah 
patlaması arasında, orta ca

mideki ve dışarıda ocaklardaki 
bütün yeniçeriler, sultan Ah-

met camiine doğru müthiş 
bir sel gibi pürsilnh aktılar, 

sokakları zaptederek, sultan 
Ahmet c.ımiine doğru yürü
düler. 

Vezir; bir daha tehdit olsun 
diye Atmeydaoı yanına geldik
leri ıamım, içlerinden sultan 
Mehmet camii vaizi Mehmet 
efendi ile yezirlerden Kenan 
paşayı sultan Ahmet camiine 
gönderdi. 

Vaiz: 
- Bre Müslümanlar, ettiği

niz günahtır. Vazgeçin bu 
davadan, deveci çorbacısını da 
nahakyere öldürdünüz. Dağı· 

!ın da sizi affedelim. 
- Kenan paşa: 

- 8ilmedl -
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Erkekler sarışınları 

tercih ·ederlermiş.. Bu 
masalı da kim uydurmuş 
tur, bilinemez. Sanki er
kek :r: evkini sarışın, pla 
tin, veya s iyah diye renk 
)er üzerinde temerküz 
ettirmek kabilmiş gibi .• 
Erkek kadar bukale
mun mizaçlı bir mah
luka: "yalnız sarışın ları 
veya yalnız esmerleri ,, 
tercih ederler demek 
erke~in karakterini bil
memek olur. 

Binnic Bar nesin 
bukleleri 

Bukleler Aım Sotlıem'in 
rehresiııe esrarlı · bır 
gıizellik verıyor 
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baş\rn g ün de ayni rey· 
lerin esmerler üzerinde 
toplnnması muhtemel
d ir. Zaten: kadın saç
larının renkleri mese
lesi <atık bir muamma 
o1muştur. Aftın gibi sarı 
gordüğünüz snçların 
s:msiyah s~ç:ar olması 

pek muhtemeldir. Her 
memlekette yapılan sta
tistildere göre kadınla 
rın hemen hemen üçte 
ikisi saçlarını boyam:ık
hldırlar. Bu merak be-

Haydomuı şimal 
memleketleıinin sevyal 
şığuıı audaan b11kleleri 

Etiza/Jetlı Allan'm ağır 
/Juklelcıi 

Sarışını mı tercih yaz perdeden ailelerin 
ederler? Belki de rey- saf muhitine sokulmuş-

tur. Şimdi genç kızlar 
lerinin r sarışınlar üze- veya bayanlar saçlarını 
rinde toplanacağı gün- en çok beğendikleri si-
ler vardır. Fakat bu bir nema artistinin saçları-
gün meselesidir. Bir na uyduruyorlar. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Karşı yakada bir top antı 

Sivris · nek erle mücadele 
ciddi tedbirler a ın· • • 

ıç n 
sına karar veri • 

ı 

İlkbahar 
Oiizel K01şırakaaaıı bir maıızaıa 

yaklaşınca Karş•- bulaşıklık, birikinti suları ma-
yakanın 

başlar. 
sivrisinek endişesi zothyacak mukabilinde bir litre 

mazotun dökme bedeli olarak 
Busene vaktinden evvel şid

detli bir mücadeleye girişilerek 
sivrisineklerin üremesine mey
dan verilmemesi tekarrür et· 
miştir. Belediye ve parti na
hiye ocağı bu maksatla faali· 
yete geçmiştir. Parti evinde 
yapılan bir toplantıda sıtma 

mücadele mütehassısı saylav 
doktor Ali Rizanın huzuru ile 
önemli görüşmeler yapı lmış ve 
aşağıdaki tedbirlerin hemen 
tatbik ine karar verilmiştir: 

1 - Belediyece evler hari· 
ricinde her hafta Cumartesi 
günleri sivrisineklere yatak 
olabilecekleri evvelce tesbit 
edilen yerler muntazam ve se ... 
kiz mazot dökme postasile ma· 
zotlanacaktır. 

ev sahibinden beş kuruş a la· 
caktır. 

Bu usul tam bir intizam tah
tında mevcut evler dolaşılmak 
suretile ( 4500 ) evden ibaret 
olan Karşıyakanın bütün evleri 
haftada bir defa mazotlanmış 
olacaktır. Bu hesaba göre g ün-
de vasati ( 500 ) eve mazot 
dökiilecektir. 

Belediyece evlerine mazot 
almıyanlar hakkında takibat 
yapılacaktır. Parti üye leri ve 
mümessiJler tarafından bu me-
sai haikı irşat suretiyle tak
viye edilecektir. Her ev haf
tada bir gün kat'i surette ma
zotlanacaktır. Bu parayı vere
miyenlerin mazotu belediyece 
döktürülecek tir. 

5 - Vilayet sıhhiye müdüri· 
yayımı yetinin Karşıyakaya tefrik ede· 

noktasından gazete, el ilanları, ceği ııbhiye memurları hükümet 
2 - Mücadelenin 

sinema, tramvay, Karşıyakada- ye belediye hekimlerinin neza· 
,,Sen'' Yükseldi ki mektep ve müesseselere reli tahtında evlere kör kuyu 
Paris'den, 27 (Ö.R) - Sen yazılmak suretile Belediyece; ve hela vaziyetleri üzerinde ı tebşir ediyor Başvekil lzmir ilere 

"Türkiyenin en 
09

zel 
kurmıya 

anı 

verdik 

. • 
zmır 

'' 

nehrinin yükselmesi, 4,338 met- ve parti ocak ve mümessilJerile incelemelerde bulunacak gayri 
reyi bulmuştur. Beynelmilel de semtlerinde toplantılar yapmak fenni görülen körkuyu ve 

l. hl k d halkı 1·rşat etmek yoluyle mu··_ helalar sahiplerine islab etti-
sergi ame ıyatının te i eye üş- ·ı k · A "f k 

cadelenin başlandıg-ı ilftn ve rı ece tır. yrıce sı on ve a-
mesinden endişe ediliyor. Sen k k il ı h kk d 

tamim edilecektir. pa u anı ması a ın a tet· 

e 
nehrinde nahliyat durmuştur. k k ı k b ) 3 - Belediye mazot parası i at yapı ara un arın ucuz 

- Baştarafı 1 nci Say/ada - lzmir şehrinin planını yapan 1 tutulan istatistiklere nazaran Rhin ve Garon nehirleri de veremiyecek derecede fakir bir şekilde temin ve tatbiki 
matı meşgul eylemekte idi. Danze de planda liman için ay- lzmir limanında bulunan va- yükseliyor. vatandaşların evlerine kendı· üzerinde alakadarlar meşgul 
ilk d f J ••••••••••• ••••••• •••••••••••••••••••••••• e a Danimarkalı bir ni mevkii göstermiş ve tavsi- I pur arın adedi on ikiyi aşma- küsur bin lira sarfı kafi gele- vesaitiyle parasız mazot dök- olacaklardır. 
mutahassıs lzmire gelmiş va- ye eylemişti. Son defa gelen Al- maktadır. iki iskele ile eski cektir. türecektir. Hu gibi evler bele· 6 - Sivrisinek mücadelesi 
ziyeti gözden geçirmişti. Ver- man mütabasısı daimi iktısadi limanın vaziyeti on iki vapu- Burada yapılan son tetkik- diyece tesbit edilmiştir. belediyece takip edilecek ve 
diği raporunda "Tabiat size bir liman vücuda getirilmesi için run rampa edebilmesiue müw )ere göre Alsancak iskelesi ci- 4 _ Halkın kullandığı ma- haftada bir parti evinde ayni 
tabii limanınızı vermiştir. O da yeni bir p lan tavsiye ediyordn. saittir. Binaenaleyh 1,200,000 varında arsalar istimlak oluna- zot geçen senelere nisbetle mahiyette toplantılar yapılarak 
Mersinli ile Alsancak arasın· Buna nazaran Alsancnkta mev- lira sarfedildiği takdirde cak, demiryolu imtiyazlarının daha ameli bir şekilde idare alınması icap edecek diğer 
daki koydur,, demişti. cut iskeleye muvazi bir iskele hem eski liman taranacak hem bir kısmı ile iskele liman işleri kararlar derpiş ve mücadele 

Bu mütahassısın raporunda daha inşasını istiyor. Mevcnt de yeni bir iskele daha inşa işletmesine verilecek bu hava- vHe tked~r ed~ecektir. Şöyle ki : vaziyeti takip edilecektir. 
buraya kordon inşası, antrepo· limam taramak suretiyle vapur- olunabilecektir. Bununla Şat, )ide antrepolar vücuda getiri· a l ışarı an mazot alıp Karşıyakaya mücavir " Ör-
lar vücuda getirilmesi mendi- Iarın şimdiki liman içinde salapurya g ibi iptidai vasıta- lecektir. 1937 bütçesine bir mil· dökmek külfetinden kurtularak nekköy ,, Dedebaşı ve Hacı• 
rek yaptırılması, vapurların Kordona rampa edebilmeleri- lnrla tahmil ve tahliye yapmak- yon iki yüz bin liralık tahsisa- evlere mazot tevziini Ustiine hüseyinler köyünde de nahiye 
yanaşmasına mahsus iskeleler nın teminini daha muvafık bu- tan lzmir limanı kurtarılacak tın konması lstanbulda bulunan alan bir bayi temin edeceği müdürlügünce mücadele ted-
kurulması tavsiye olunuyordu. Juyordu. modern bir limanın t emelJeri lngiliz sermayedarla iyle müza- bidonlu arabalarla b irer mazot birleri ittihaz edilmiş ve köy 

Fakat bu tesisat çok pahalı Son defa yapılan toplantı alılmış olacaktır. ileride bu kerelere girişilerek bu tesisa- amelesi istihdam ederek ev, evlerinde halk tarafından umu· 
ve lzmirin ithalat ve ihracatı- görüşmelerde Alman mütehas- tesisatın daha ziyade genişle- tın onlara verilmesi büyük bir ev dolaşacak ve mütehassıs mi yerlerde nahiye teşkilatile 
na ~öre fa~le görüldüğünden sısın verdiği rapor daha ameli tilmesi ve Alsancağa bir mend· ihtimal dahilinde görülmekte- dökücü evlere girerek sivrisi- mazot dokülmesine karar veril-
bu JŞ teehhure uğradı. Yalnız örüldü. Çünkü şimdiye kadar rek inşası için de üç milyon dir. nek yuvası olabilecek la~•m, miştir. 
c;&:~SSJB~~-.-mii~~ımc~~~~~~~~~.?ci~~~~~~~ı:;::~~~~=-511!!::iı:l'12;11l~iZDı:s~~~,~~~5311E:lm!~nr& 
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Artık hayatın bütün sefillik· 
lerine alışmc.ğa başladım. Ko
canın yanında yürürken sana 
rastlamamağa çalışacağım. Bu 
acı olur.Mesut dakikalarını bü
tün hüsnüniyetimle takip ede
ceğim.Senin aile kadrosu içinde 
mesut olduğuna inandığım gün 
benim için hayatta ulaşılacak 
bir gaye kalmıyacaktır. işte 
o zaman Seniham .•. 

Seniha, genç adamın kolun
da kendisinden geçmiş gibi 
konuştu: 

- Eve t, O zaman? 
- Belki de bir gece sen, 

ocuklarının sana verecekleri 
ana yorgunluğu içinde uykuya 
yattığın ı;ıradn. ben de bekar 

odamda, senin saadet rüyanı 
görerek son uykumu uyuyaca· 
ğım. Bu bir ölüş sayılmaz Se
niham.. Heyecanı muhafaza 
edilen bir rüyanın mesut izlerini 
muhafaza ederek gözleri yumuş 
bir ölüm değildir. 

Genç kız, gözlerinden yuvar
Janan yaşları muhafaza edemi
yerek hıçkırıyordu. Ümit, bü
yük bir hayretle başını kaldır
mıştı: 

- Ağlamak niye Seniham •• 
Benim sönüşüm şu dakikada 
olmıvacağına göre ağlamak ne 
oluyor. Sakin ol şekerim. . Bak 
ben senin yarattığın temiz he
yecana rağmen ne kadar saki-

LDlM ••• 

Bu karanlık gecede, bu ber
rak denizde reddettiğim genç 

k:z busesinin bana ne kadar 

bahalıya mal olacağını bildiğim 

halde her şeye boyun eğiyo
rum. Beni daha fazla takdir 

etmen için sana karşı demek 

başka türlü hareket etmeliydim. 
Hatamı biliyorum. Öyle değil 
mi Seniham •.• 

Genç kız 

Konuşmadan 

talar. 

cevap vermedi. 

oradan uzaklaş-

5-
- Senlhanın defteri --
Sanişkanın tavsiyesini tuta-

rak bu günden itibaren seninle 

uzun bir yolculuğa çıkıyoruz, 

defterim.. Senin ketnm bir dost 

olduğunu tahmin ettiğim için 
hiç çekinmeden, her şeyi oldu
gu gibi sayfalarına geçirmiye 
çalışacağım. 

Evleneli üç ay oldu • Eşimle 
ıyı geçini'iıek ıçın içerimde 
yenilmez bir arzu va1r.. Ak-

şamları eve erkenden geliyor. 
Onunla uzun uzun dertleşiyo

ruz. Pek küçükten aile yuvası 

dışında kalmış.. Aile sevgisi, 

kendisinin hemen tamamen 
yabancı olduğu bir mevzu .• Bu 

sebepledir ki, ilk arzu ile evi

ne sıkı sıkıya bağlandı. 
Bana karşı derin bir sevgisi 

var. Ona ayni arzu ile muka

beleye kendimi kandırıyorum. 
Aramızda bazı görüş ve düşü

nüş farkları yok değil... O, 

durmadan, dinlenmeden uzun 

bir sevgi hayatı içine atılmak, 

heni de sürüklemek istiyor. 

Bense hilesiz bir arkadaşlığı, 
samimiyetimle bağlanamıyaca-

ğım bir aşk hayatına tercih 
ediyorum. 

Zavallı Hüsamettin Nihayet 
bu düşünce ayrılığını benim 
hissizliğime veriyor. Beni his
siz farzettiği, arada sırada or
taya döktüğü imalarından bel
li.. Dün bana : 

- Bilir misin Seniha, dedi. 
Bir erkek için en acı ıey, 

sevdiği insan tarafından anla
şılamamasıdır. 

Kendisine cevap verdim: 
Öyledir, dedim. Bu cevabımı 

belki de ikinci tertip bir anla4 

yışsızlığıma verdi. Böyle olma

sı daha iyi.. Hiç değilse Hü

samettin Nihat'ın hüviyetini 

daha açık olarak görmek im
kanlarını bulacağım. Geceleri 
geç vakitlere kadar oturarak 
karşı karşıya gazete okuyoruz. 
Hiç beklemediğimiz bir saatte 
polis memuru kapımızı vuruyor: 

- Falan yerde cürmü meş
hut var. Müddeiumumi beyin 
teşriflerini komiser rica ediyor. 

Naçar kalkıp gidiyor. Şimdi
lik bundan üzülmeyorum. Va
zifesi değil mi, tabii gidecek .• 
Bu gecelik bu kadarı kafi def
terim.. Şimdilik AIJaha ısmala
dık .• 

4 iLK TEŞRiN 
Havalar de2işti .• Tabiat, ya 4 

vaş yaş arkasındaki yazlık ör
tüyü değiştiriyor. lzmirin son 

baharı, ilk bahardan bin kat 

şirin.. Yeni evimiz deniz kena

rında.. Deniz geceleri kudu

runca içerimde müphem arzu
lar yer alıyor. Aceba deniz ke

narına çıksam mı, diye düşü
nüyorum. Bu aı zumu ye-

. rine getirmek oldukça müş

. kül.. Onun şüphelenmesin• 

den ürküyorum. Benim bayatı 

sevmemekliğimi vesile ittihaz 

ederek evden uzaklaşmasına 

vesile hazırlamayacağım. Ak

şamları behemehal erkenden 

eve gelmesini istiyorum. Fakat 

bn hususta aramızda en ufak 
b ir konuşma bile geçmiyor. 

Bazan mutattan bir iki saat 
sonra eve geldiği oluyor. Bu 
geç kalışların sebebini sormamı 
öyle arzulıyor ki.. Ben, sanki 
hiçbir şey olmamış gibi bunları 
tabii karşılıyorum. 

Bitmedi-

• esrar nedir 7 - romanlarda bıle bu kadar temız · 
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1 !Saınu~~;d~'bi;·~;i~:·=.............................................. Bayan ve Bay Amerika HAK İKİ TASARRUF 
Mutbak ve ısıtmada her 

==.= ı·ıaA tı Esası·ye Parti genel sekreterliğin· Planlarını satan 
den il yön kurul başkanhğına günkü Tasarruf . K şu tamim gelmiştir: adam " H E 1 D E N 1 A " 

~ an unu hakkındaki müzakere Türkiye Büyük Millet Mec- On seneye mahkğm oldu ~~~~~kk ovcea\e~~zl~k0::d:1 :~r,:bii~i~e 
: zab t) d• lisince bazı unvanların ilgası Vaşigt n, 27 (Ö.R) - Va· Gayet az mazot sarfeder. Yaktığı 
~..... 1 ar nı aynen neşre ıyoruz. hakkında kabul edilen ka- şington deniz mahfelJerine he· mazot tutarı ehemmiyetsizdir 

................................................................................ nunda Türkçe konuşmada ve yecan vermiş olan mühim bir Umum acentası - Toptan ve perakende 

Ş •• k •• Kayanın İzahatı yazıda erkek isimleri yanına dava neticelenmiştir. Amerika sabş: "DUNLOP,. mağazasında, Gazi 
U fU b J_ d · · ı · d ··ı .. · t · d b. · Bulvarı Ziraat bankası karşısı. .... .................................................. ay ve Ka ın ısım era yanına onanması mu azım erın en ıra p 
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eb Bu .değişme teşebbüsünün 

eınnuyet· . 1 k . . .. ı . ını an ama ıçın soy-
n:~eyı lüıumlu gördüğüm bir 
ist t~yı daha tebarüz ettirmek 

erırn A k d .. . D 1 • r a aşlar, mustakıl 
ev et ve .. t k·ı . 

gibi bi m~s a ı MıUet olmak 
tak·ı r ulvı dava vardır. Müs
y 1

1 
devlet ve millet olmak 

nıa nız şu kadar bin kilometre 

ka~::ba~ toprağın üstünde şu 
ve rnılyon balkın kayıdsız 

808 
şal rtsız yaşayıp ekonomik 

Ya v • illa e sıyasal sahada çalış-
sa~· rnanasıoa gelmez. Bilhas• 
ta ır milletin ve bir Devletin 
Ilı~ nıüstakil bir Devlet ve 
lındet olmak için kendi haya· 

an d - k d. ha ogmuş ve en ı 
Yatına u k d. .. 

llıal . ygun en ı oz 
laz 

1 
d hır rejime sahip olması Yu:: ır •. Böyle olmazsa vaziyet 

la· un hır parçası ecnebi isti-
sı alt d b ın a bulunduğu zamana 
enıer O b 

bir · alde yurdun hayati 
e esasını teşkil eden rejim 
cneh· fk· d 1 ı ırlerin istilası altında 
emektir. 
Dünya b .. •tı· .. 1 rin . d .. u~un çeşı ı re Jım e· 

tad 1 eoloııleri arasındaki mü
Yatı eleye sabne olmuştur. Ha
bı· rnıza uymayan dış rejimler 

Ze t • 
tını ~sı.r yaparsa bu, iç haya-
ke 1~. ıçın tehlikeli olur. Biz 
ı_ il 1 rejinıimizi bu tesirlerden 
ll:~runı 1 
kila . a ıyız. Konuştuğumuz T eş-
isr/1 Esasiye·müzakerelerinden 
ii 

1 
ade ederek dış tesirler 

Zerind b. 
y • e ır az daha durmak 
erınde olur. 

İrıt~tkadaşlar, feodal devrin 
h ırablarından sonra dünya için 

er il .. 
llı .. b erı ınsanlık hayatının bir 
l) u 1eşirri, bir ışığı gibi liberal 
d:~ et devri doğmuştur. ilk 

lı guşta bir kıymet anıtım ve 
er t ft fit ~ra a kapışa kapışa tak-
edılen b t· .d . • bakı u ıp ı are, sıyaaı 

ala ar tarafından da ekonomi 
nında d - 1 •• • U 

Uğr d . a oy e sunstıma ere 
itte a 1 kı dünyanın hemen he• 
De 

0

1 her köşesinde, hu tip 
v et ·· -LIB ı;uruyor. 

Bu ~RA_LIZM : 
Ya .. gkun hberalizm her yerde 
'Vey:~ nıüş, tarihe intikal etmiş 
içind ut da sarsıntı nöbetleri 
Yata e c~n çekişmektedir. Ha· 
Devı yt~n~ doğmuş olan Türkiye 
Çok ; ının hayatı için liberalizm 
u

08 
ena ve çok zararlı bir 

d Urdur B .. l'b ı· 
ezrıek · ugun ı era ızm 

anar . hukuk bakımından bir 
bir ş~ ekonomi bakımından da 
YUrtd 

18

1
1 nı yurtdaşları diğer 

aş ara · · açık b· ıstısmar ettirmeğe 
ade ır. kapı demektir. Bu, 

ı Yenı ve · 1 b. ıturup . nızam ı ır Devlet 
bizle . ı~letrnek yolunda olan 
l~r 

1
.:. ıçın değil, asırlık Devlet-
~ın b·ı E~ e ı e bir afettir. 

tltiş g I'~ bit sadece kopye edil
bir c~' eral fikirlerele meşbu 

Unıb • · 
etseydik ur'!etçı olmakla iktifa 
larılllızd ' guç ve çetin zaman
dökuı a yurt dışından içeriye 
'-lt Ü en zehirlerle memleketi 
d st etrn k . 

ur b·ı· e ısteyen ere karsı 
t 1 ı: mi d.k ~ 
erille . Y 1 ? (Allah gös-
~A~n sesleri) 

~ı\biı klu~ ~APLAN (Antalya)-
~ECE;sı rni burası? 

llııe s k PEKER (devamla) -
liten · 

0 
• ulurken kıyafet deöic-

b ır tıca d . f'> ., 
0.Ytıu 1 enıJen heyulanın 

lı Za tı 1 
'lepi0 • ' <uyruğu yoktur. 

•l. tec ··b · au. . ru enın en derin 
1.) arın da 

evletj h yaşamaktasınız. 
Jfiiç!ükın er hangi iç veya dış 
ı: erle - • Ylltkı- ugraşma zamanında • o.cın ' 
f•1tıafd garptan, cenubdan 
b en es h ' dtıdaı en ta rib propa-
~llllla11 ~ına karşı kendisini her 

orunıaya hazır bulun-

ması elzemdir. Onun için Dev
letin Ana Kanununda yalnız 
Cümburiyetçi olduğumuzun ya
zılı olması bugün artık kafi 
değildir. Ana Yasamıza bugün 
müzakere edilen layıhadaki 
diğer unsurJarı da eklemeğe 
mecburuz. (Doğru sesleri) 

Arkadaşlar; toprak işi üze· 
rinde de arkadaşın soylediği 
şeylere karşı bir fikir arzetmek 

isterim. Halil Menteşe arkada
şımız esasa pek itiraz etmedi· 

ler. Bu mesele Devlet için bü
yük ve bayati bir mes'eledir. 
Daha ziyade değer meselesinde 

durdular. Esasen teklif edilen 
maddede topraklanma için ay-

rıca kanun yapılacağını söyle
miş olduğumuza göre bugün 
müzakerede bu paranın tediyesi 

üzerinde söz söylemek fazla 
· olacaktır. Bunu hususi kanunun 

görüşülmesine bırakabiliriz. 
Mülkiyet hakkmda istikrarın 

bozulması layihada hiç mevzu-

ubahis değildir. Topraklama 
işinde tediye usul ve şekillerini 

Teşkilatı Esasiyenin alelıtlak 

istimlaklere aid umumi kaide

sinden ayırıyoruz. Aksi halde 
bu işe normal yoldan para ver-

mek yalnıı; Türkiyenin değil 
Devlet mahiyetinde hiç bir 

bünyenin tahammül edemiye· 
ceği bir külfet teşkil eder ki 
bu vaziyet yüksek maksadı 

felce uğratır. Bunu açık suret• 
te söyleyerek bir kanun layi-

hası yolu ile Büyük Millet 
Meclisi huzuruna gelmesi hem 

pratik, hem de esaslara bağ

lılık bakımından J!D doğru bir 
hareket olur. (Bravo sesleri sü
rekli alkışlar.) 

AZIZ AKYÜREK (Erzurum)
Arkadaşlar; bugün Büyük Mil· 
?et Meclisine sunulan takriri 
imza edenlerden biri de benim. 
Halil Menteşe arkadaşımızın 
bazı tereddütlerine dair olan 
sözlerine bu kürsüden cevap 
vermek istiyorum. 

Teşkilatı Esasiye Kanunu ne 
demektir ? Bütün milJetlerin 
kanunlarını gözden geçirirsek 
onlarda iki esas görürüz. Birisi; 
başarılan ve kuvvete istinad 
eden, muvaffak olan inkılabla· 
rm ve prensiplerin ifadesidir. 
İkincisi; daha başarılması iste· 
nilen ve onun için çalışılan 
prensiplerin, inkılabların esas

larıdır. 
İnkılap nedir ? inkılap bir 

milletin yükselmesi, ilerlemesi 
için aranılan bulunan bir for

mülün tatbikat sahasına geçiril
mesi demektir. inkılabın muvaf
fak olması, onun doğruluğunu 
ve hakikaten milletin öz ihti

yaçlarından, duygtılarmdan, ka
biliyetlerinden doğmuş olduğu
nu isbat etmesi demektir. Ba
şarılan inkılaplardır ki milletle· 

rin malı olurlar. Dünü ve bu 
günü göz önünden ~eçirelim. 
Benden evvel arkadaşlarımın 
söylediklerini tekrar etm~k is
temem, onlar büyük bir bela
gatla huzurunuzda hakikatı 
anlattılar. Ben yalnız kendi 
görüşümle anlatmak istiyorum
ki dünle bugiin arasında inkılap 
bakımından büyük bir fark 
görüyorum. Dünkü Türkiye 
hakiki, milli benliğini kaybet
miş ve asırlardan beri yaşıyan 
Türk varlığının ic~pl3rını bir 
tarafa bırakmış, sun'i, tamamen 
yabancı bir şekle girmiştir. 

- Deı•am edecek-

osta kutusu, 275 Telefon 3737 
bayan konulması kabul edil- Birleşik devletler filosunun bazı E 

vlere hususi mazot dağıtma s ervisi mişti. Bazı gazete ve risale· planlarını Japonlara sattığı için 3 
h · hk'" d·ı ( 30) Pa. Sa. Pa. 

Jerde buoa riayet edilmediği, on sene apıse ma um e ı . 
l 1 k il ld miştir. ge işi güze u anı ığı gi:- ......................................... . 

rülmektedir. Her ecnebi 
lisanda kendi lehçeleriyle 
muttariden kullanılan bu un
vanın Türkçe yerleşmesi di
limiz' n güzelliği ve zengin· 
liği için lazımdır. Bioaena· 
leyh Türkçe yazılarda ve 
basılarda her ne milJetten 
olursa olsun ismi geçenlerin 
cinsiyetlerine göre bay ve 
bayan kelimesinin konulması 
ve Fransızca, lngiJizce ve 
sair muharrerata o dilin ba
yan ve bay makamına kaim 
olan unvanlarının kullanılması 
Türklerin medeniyet ailesi ~ 
içerisinde her milletle bera
ber müsavi ve cihanşümul 
bir lakapla anılmasını temin 
eder. Zaten beylik, paşalık, 
ağalık, hocalık, hanımlık Ja
kaplannm kaldırılması bu 
maksata müstenit idi. Bütün 
vatandaşların ve Türkiyede 
yabancı lisanlarla gazete ve 
risale neşreden yabancıların 
bu esasa riayetkar olmalarmı 
rica ederim. 

CZZLTL7.7J.7TJ.7.zz7.7:Z77-Z7:ZZJfZZJ 

Dr. T. R. Aras 
Ve Sovyet Hariciye Komiseri arasında taatl 

edUen telgraflar 
Ankara, 27 ( A.A ) - Sov

yetler Birliği ağır endüstri ko
miseri Orjonikidze'nin ölümü 
dolayısiyle Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Arns ıle Sov
yetler Birliği Hariciye Komi
seri B. Litvinof arasında aşa
ğıdaki telgraflar teati edil
miştir: 

Ekselans B. Litvinof 
Hariciye Komiseri 

Moskova 
Türkiyeye avdetimde Orjo

nikidze'nio ölümüyle komşu ve 
dost memleket hükümetininin 
uğradığı elim matemi derin 
bir teessürle haber aldım. 

Sovyetler birliğinin bugün if
tihar ettiği kuvvetli ağtr en
düstrinin yaradılışına en geniş 
nispet dahilinde hadim olan bu 
büyük başarıcının ziyaı kendi
sini şahsen de tanımak şere-
fiyle mübahi olmaklığım dola
yısile beni daha ziyade müte· 
ellim kıldı. 

13u acı vesile ile derin sem· 
patimin ifadesini ve en samimi 
taziyetlerimi kabul buyurmanızı 
rica ederim, aziz dostum. 

Dr. Rüştü Aras 
Ekselans B. Rüştü Aras 
Ha .. iciye Vekili 

Ankara 
Orjookidze'nio şahsında Sov· 

yetler birliğinin uğradığı elim 
zıya münasebetiyle gönderdiği· 
niz taziye telgrafından derin 
bir surette mütehassis olarak 
muhabbet hislerinizden ve ma
temimize iştirakioizden dolayı 

size samimiyetle teşekkür ede-. 
rtm. 

Litvinof 
•••••••••••• 

flindistanda 

[ıao 
uzum 

Çu. Alıcı 

43 Esnaf Bank 14 
37 inhisar ida. ] l 
8 Ş Riza Halef14 25 

88 Yekiın 
416887 Eski yekii:ı 
416975 Umumi yekün 

Zahire 

Fi at 
15 25 
11 25 
14 25 

Çu. Cinsi Fi at 
243 Buğday 6 75 6 875 
292 Arpa 4 625 4 625 
146 M darı 5 5 625 

20 Fasulya 9 25 9 25 
176 ba. Pamuk 46 50 48 75 
~ . . .,. 

SEFERiHiSAR iCRA ME
MURLUGUNDAN: 

936-197 
1 - Seferihisarın Camiike

bir mahallesinden Bazılo ibra~ 
himin metrukatından bulunan 
Camiikebir mahallesinde kain 
cephesi yol arkası Urlalı Çe
lebi oğlu Nuri barımı, canibi 
yemini Hüseyin oğlu Kemal ef. 
arsası, canibi yesarı Nuri ha
nesi ile çevrili 50 metre mu
rabbaı kısım üzerinde inşa 
edilmiş alt kısımda iki oda ve 
bir salon üst kısımda üç oda 
bir salon ve cenup kısmında 
ve evin içinde otuz sekiz metre 
murabbaında bir arsa ve arsa
nın içinde bir tahta baraka ve 
yine şark tarafında yüz on 
metre murabbaındR bir arsa 
ve arsanın doğusunda on dört 
metre murabbaı ve üzeri kire
milli bir dam ve mukaddema 
Hafız Akif ve halen lzmirli 
kömürcü Tevfik ile müşterek 
bir su kuyusunu havi 480 lira 
kıymeti muhammeneJi kerpiç 
ve taştan mamul eski bir bap 
hanenin kabili taksim olmadı
ğından satılarak bedelinin bey
nelverese taksimine ve şuyuun 
izalesine Seferihisar asliye hu
kuk mahkemesince 18-11-928 
tarihinde karar verildiğinden 
ve vereseden davacı Hasan 
işbu ilamı icraya vaz ve satıl· 
masını talep ve icra riyasetinin 
tensibi ile işbu maliimülhudut 
hane ve müştemilatının Seferi
hisar icra dairesinde satılma-
sına karar verilmiş ve birinci 
artırması 26-3-937 tarihine te
sadüf eden Cuma günü saat on 
dörtte yapılacaktır. 

2 - ihale günü sürülen pey 
muhammen kiymetin yüzde yet
miş beşini bulduğu takdirde en 
çok arttıranın üzerine ihalesi 
yapılacalc:tır. Aksi takdirde sa· 
tış onbeş gün daha temdit olu
narak ikinci artırma 10-4-937 
tarihine tesadüf eden Cumar
tesi saat on birde yine Seferi
hisar icra dairesinde yapıla· 
caktır. 

3 - Arttırma şartnamesi 
26 - 2 • 937 tarihinden itibaren 
icra dairesinde açık bulundu
ğundan talip olanların yüzde 
yedi buçuk pey akçesi ve ya
hut milli bir banka mektubu 
ibraz etmek mecburidir. Şatış 
peşin para ile olmakla beraber 
müşteriden ayrıca yüzde iki 
buçuk dellaliye resmi alınır. 
daha ziyade izahat almak isti-

Roma, 27 ( Ô.R ) - Hin· 
distan vilayetler seçimleri 
milliyet dauasmın başında bu
lunanların, yani kongre parti· 
sinin zaferiyle neticelenmiştir. 
Yeni kanunu esasi hükümle
rine göre yapılan ilk seçim bu· 
dkr. Kongre partisi ise bu ana 
yasayı kabulden imtina etmek· 
te ve logiliz Hindistanının si
yasi istiklalini istemektedir. 

• yenler 936/197 sayılı dosyaya 
müracaatları ilan olunur. 

570 (323) 

lzmir Milli Emliik müdürlüğünden: 
S. S. No. Lira K. 
634 Karantina tramvay C. 668 ve 670 taj No. lıı yıkık 

Şık sinema arsası 622 M. M. ve hava payı eşhası 
saireye ait bulunan motör mahalli yeri ve enkazıda 
birlikte 1300 

636 Karataş Halil Rıfat paşa C. 226-2 taj No. lu 124 
M. M. arsa 49 60 

638 Karataş Halil Rıfat paşa C. 401 eski No. lu 112 M.M. 
arsa 33 60 

635 Karataş Halil Rıfat paşa C. ada 615 parsel 10 da 
l 05 M. a rsa bedeli nakit tediye edilmek şartile 52 75 

639 Tepecik Ha mam S. KızılçuJlu C. 21 taj No. lu 
113,25 M. arsa 135 90 

640 Karantina Gönül S. 12-14 taj No. lu 78,75 M. 

641 

642 

643 

644 

645 

646 
647 

648 

649 

dükkan ve arsası 
Karataş Dokuz Eylül S. 12 Kapı numaralı 215 
M. arsa bedeli nakit tedive edilmek şartile 
Bayraldı Mahmut S. 20·6 taj numaralı 65,53 M. 
zeminli ev 
Salhane Şehit Kemal 27-29 kapı numaralı 97,75 
M. arsa bedeli nakit tediye edilmek şartile 
Karataş Halil Rıfat paşa C. 363 eski 328 taj 
numaralı 84 M. arsa 
Reşadiye Şekip çıkmazı Yeni Ferah S. 43 eski 
23 taj numaralı arsa 
Reşadiye Selfimet S. 3 taj numaralı ev 
Reşadiye Kaptan Hüseyin S. 12·1 eski 18 taj 
numaralı ev 
Reşadiye Metres tep~ 37 kapı numaralı yılu1mış 
ev arsası ve içinde kuyu ve bazı aksamı noksan 
yel değirmeni ve eşcarı 

.100 

53 75 

40 

78 97 

28 20 

29 25 
71 

600 

200 

650 
651 

Karala~ Gaziayıntap S. 6 taj No. ahır halinde 
80 

S. 3. 5, 7, numaralı iiç dükkkan 250 
.. 29 eski 35 taj numaralı yıkılmış 

kullanılan ev 
Reşadiye Güneş 

" " 
ev arsası 10 50 

652 ikinci Karantina eski tuğla Y eniyol S. 6 eski 4 taj 
numaralı ev 40 

662 Hurşidiye mahallesinin Eminiye S. 2 eski ve taj 
numaralı evin 60 hissede 15 hissesi 11 lira 65 K. 
taviz bedeli alıcıya ait ve nakit tediye ed•Jmek şartilc 187 50 

661 Karataş Postacı A i Rıza S. 31 kapı numaralı 
248,50 M. arsa bedeli nakit tediye edilmek şartile 99 40 

658 Reşadiy~ Tramvay C. 1010 yeni numaralı elektrik 
tramvay deposu karşısında 1815 M. arsa bedeli nakit 
tediye edilmek şartile 907 SO 

660 3. cü Karat~ş Halil Rıfat paşa C. 280-1 l<ıj numaralı 25 
baraka ve yeri 

663 2 ci Kahramanlar Şemsiye S. 33 taj ve arkasında 
3-1 taj numaralı alan 115,65 metre arsa 57 80 

659 2 ci Sultaniye Osman Zati dede S. 13 kapı 15 taj 
9 90 

100 
33,50 M. arsa 

653 lsmelpaşa 2 ci Sakarya 6 eski ve taj numaralı ev 
654 Reşadiye 3 kuyular 29 kapı 15 taj numaralı ev 
655 Reşadiye Erik S. 33 eski 35 yeni 15 taj numarala 

40 

63,75 M. arsa 25 50 
656 Göztepe Şafak S. 16 kapı 14 taj numaralı 95,25 

M. M. Arsa 22 60 
14 657 Salhane Duygu S. 12 lrnpı numaralı 70 M. arsa 

664 Bozyaka Günar Çay mevkiinde 27314 M. bahçe 
ve kule 1485 70 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakit tediye 
edilecek yazılarından madası bedeli ikinci tertip tasfıye vesika
sile ödenmek üzere on beş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. 
ihale 15-3-937 Pazartesi günü saat l S dedir. Alıcıların Mılli 
müdürlüğüne müracaatları. 28-10 576 (320) 

lzmir Belediyesinden : 
1 - Beher metre murabbaı 

iki yüz elli kuruştan bin elli 
lira bedeli muhammenle 61 sa
yılı adanın dört yüı yirnıi 
metre murabbaındaki 8 sayılı 

arsası başlcatiplikteki şartna
mesi veçhile 16·3·937 sah günü 

saat 16 da açık artırma i'e 
ihale edilecektir. iştirak için 
yetmiş dokuz liralık muvakkat 

teminat makbuzu ile veya ban
ka teminat mektubu ile söyle-

nen gün v~ saalta encümene 
gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
sekiz yüz kuruştan bin iki yüz 
elli yedi lira on iki kuru~ be
deli muhammenle 48 sayılı ada
nın 7-1 sayılı arsası başkatip
likteki şartnamesi veçhile 
16·3-937 salı günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edilecek· 

lzmir ikinci Hukuk mahke
mesinden : 

Bucada aşağı M. Nalbant So. 
14 No. Seyfullah k,zı Nuriye 
tarafından ayni evde mukim 

iken tagayyüp eden kocası 

Cemal aleyhine açtığı boşanma 

davasından dolayı tebligatın 
ilanen icrasına karar verilerek 

bu baptaki tahkikat 17-3-937 
çarşamba gününe talik edilere k 

olsurt':tle ilanı lazımgelirken h r 

nasılsa l 7-'l-937 yazıldığı go-
rüldüğünden gününün 17-3-937 
olarak talik edildiği tashihen 
ve tekrar ilan olunur. (329) 

::;;a 

tir. iştirak için doksan beş 

liralık muv. kknt tem'nat mak · 
buzu veya banka teminat nıel. 

tubu ile söylenen gün ve saatla 
encümene gelinir. 

?.8-4-9-13 575 (325\ 



Sahife a -- iLAN 
ŞARK HALI T. A. Ş. IZMIR 

bmir Şark Halı Türk Anonim Şirketinin hissedaran heyeti 
umumiycsi aşa~ıda gösterilen ruznamei müzakerat hakkında ka-
rar ittihaz eylemek üzere 22-3-1937 Pazartesi günii. saat ~n~eş
te şirketin Birinci kordondaki 186 No.lu merkezınde adıyen 
içtima edecektir. Mezkur içtimaa iştirak ar~usunda olup laakal 
beş hisseye sahip bu 'uoao hissedaranm malık oldukları senedatı, 
ve yahut hukuku tasarrufiyelP.r.i~i müsbit .vesaiki yevmi iç.t~ma
dan evvel şirket katibi umumısıne tevdı ederek mukabılınde 
içtimaa iştirak hakkını bahşeden duhuliye varakası almaları 
lazım gelir. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT 
• J - 1936 senesi Meclisi ldar4! ve Murakip raporlarının okun
ması. 

2 - · 1936 senesi bilanço ve Kar ve Zarar hesaplarının tetkik 
ve tasvibi ve Meclisi idarenin birası. 

3 - Karın Meclisi idart;nin teklıfi veçhile tevzii. 
4 - 1937 senesi için Meclisi idare azalarına verilecek huzur 

hakkının tesbiti. 
5 - 1937 senesi için Murakibin tayini ve verilecelc ücretin 

tesbiti. 
Katibi Umumi 

W. H. Hail 
574 (326) 

i LA 
lzmir Yün Mensucatı Türl< A:no

nim Şirketinden : 
lzmir Yün Mensucatı Türk Anonim şirketinin bissedaran he

yeti umumiyesi aşağıda gösterilen ruınamei müzakerat hakkında 
karar ittihaz edilmek üıere 22 - 3 - 1937 Pazartesi günü sabah 
saat onda şirketin Birinci Kordondaki merkezinde adiyen içtima 
edecektir. Meıkür içtimaa iştirak arzusunda olup laakal beş his
seye sahip bulunan bissedaranın malik olduklara senedatı veya-
hut hukuku tasarrufiyelerini müsbit vesaiki yevmi içtimadan ev
vel şirket katibi umumisine tevdi ederek mukabilinde içtimaa 
iştirak hakkını bahşeden duhuliye vesikası almaları lazımdır. 

RUZNAMEl MÜZAKERAT 
1 - 1936 senesi Meclisi idare ve mürakip raporlarının 

okunması. 
2 - 1936 senesi blanço ve kar ve zarar hesaplarının tetki

kile tasvibi ve meclisi idarenin ibrası. 
3 - T emettüün sureti tt:vzii hale kında karar ittihaz1. 
4 - 1937 senesi için meclisi idare azalarına verilecek huzur 

ücretinin tayini. 
5 - 1937 senesi için murakip tayini ve ücretlerinin tesbiti. 

Katibi Umumi 
H. Fevzi Beler 

573 ( 327) 

Jzmir vilayeti defterdarlığzndan: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa mabal

Jesinde Keten çarşısında 4 sayılı mağazanın tahsili emval kanu
nuna tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itibaren 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve müzayede 
şartlarını öğrenmek istiyen!erin defterdarlılt tahsi!at idaresine 
müracaatlan. 14-21-28 458 (261) 

~ t 

Karahisar Ma en 
, .. . 

ur ıye 

; J(ızı1ay I\.urumu 

~ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazırr1sızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
' 1 

Asliye mahkemesi ikinci hu
kuk dairesinden : 

lzmirde Değirmendağı muh
tar Hasan ağa sokak 3 numa· 
ralı evde oturan Ali oğlu Re

cep tarafından karası Karataş 

Ali Kemal aile evinde Hüseyin 
lıızı Ayşe aleyhine açılan bo· 
şanına davasına mütedair dava 
arzuhal suretiyle davatiye vara-

kası müddeialeyhin zabı~a tah
kikatiyle de tahakkuk eden 
meçhufiyetine binaen bila teb· 
liğ iade ~dilmiş olduğundan 

"'-
keyfiyetin ilanen tebliğine ve 
tahkikatın 12-3·937 cuma saat 
11 e talikine karar verilerek 

bu baptaki dava arzuhal sure
tiyle davetiye varakası usulen 
mahkenı-: divanhanesine asıl-

mış olduğundan müddeialeyh 
Ayşenin tayin olunan gün ve 
saatte mahkemede hazır bulun· 
ması veya bir vekil göodermesi 
aksi takdirde hakkında gıyap 
kararı ittihaz edileceği tebliğ 

makamına kaim olmak Üiere 
Han olunur. 571 (324) 

YENi ASIR 
- -~ .. w:I Z - 2a ~ubat 193!.:..-

i LAN 
• • lzmir suları 

ketinden~ 
Türk anonım şır-

Şirketimizin hissedarlar umumi heyeti senelik adi ~timaını 
31 Mart 1937 Çarşamba günü saat 15 de lzmirde Als cakta 
454 No. lu merkezi idare binasında yapacaktır. 

lçtimaa iştirak etmek istiyen hisse sahiplerinin nizamnamenin 
27 inci maddesi veçhile içtima gününden 1 O gün evvel hisse 
senetlerini şirketin Izmirdeki merkezine veya merkezi Bruxetles 
de olan "Bruxelles,. Bankasına veya şubesine tevdi etmelidirler. 

KONUŞULACAK iŞLER ŞUNLARDIR 
1 - idare meclisi ve mürakıp raporlarının okunması 
2 - 31 Kanunuevvel 936 tarihli Blanço, kar ve zarar hesa

biyle mevcudat defterinin tetkik ve kabulü. 
3 - idare meclisi azalarile mürakıbın ibrası 
4 - idare meclisi azalarından istifa edenlerin yerine yenisi· 

nin intihabı ve aza hakkı huzurunun tayini 
5 - Mürakıp intihabı ve ücretinin tayini 
6 - Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan idare 

meclisi azalarına kendi veya şahsı ahar namına bizzat 
ve bilvasıta · şirketle muamele yapmağa salahiyet 
veriJmesi. (319) 

······································································: 
Si IHAT BALll{YAG 

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

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

: Büyük Salcbçioğlu hanı karşısanda : , 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

O SI:K:,...._.::.ı 
Nazarı Dikkatine 

. . . 
• 

.. 
Tekniğin bütün yenilikleri " TRIUMPH ,, motosikietlerinde 

mevcuttur. 1937 mod~llerini görmeden başka ye~Jere müracaat 
etmeyiniz. 

Tafsilat ve dahilde acentahk istiyenlerin aşağıdaki adrese 
müracaatleri, 

Büyük Kardiçalı han No. 42 Posta kutu!u 131 

S. KAL()~IEN 
1 - 13 (h.3) 

, 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. -:Yeri 

c. 186 Buca Halk sokak 

No. 

21 

Nev'i 

Ev 

Depozito 
T. L. 
500 

Mevkii ve numarası yukarıda yazılı gayrımenkulün peşin veya 
faizli ve faizsiz taksitle satışı 4.3.937 perşembe günü saat 10 da 
ihalesi yapılmak üzere artmmıya konulmuştur. 

Satan almak istiyenlerin depozito miktarını veznemize yatıra· 

1 

rak arbrmıya girnıeleri ve yanlarında bir fotograf getirmeleri 
lazımdır. 28-2-3 572 (321] 

ı_,_ sx-. 

lçt·maa davet 
Akseki Ticaret Bankası Türk Ano

nim Şirketinden: 
2999 numaralı bankalar kanununa göre banka nizamnamesinin 

aşağıda yazılı maddelerinin tadili için fevkalade ve 1936 yılı 
ale1ade olarak hissedaran heyeti umumiyesi berveçbizir hususatın 
müzakeresi için 29 Mart 1937 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat on beşte lzmirde Mimar Kemalettin caddesinde kein ban
kanın kendi binasında akdi içtima edecektir. içtimada hazır bu
lunmak üzere hissedarların 25 Mart 937 akşamına kadar hamil 
oldukları hisse senetlerini banka merkezine irae ederek duhuliye 
varakalarını almaları 1a11mdır. Heyeti umumiyede vekil veya 
mümessil sıfatıvle iştirak edecek zevahn hissedarlardan olması 

.meşrut olduğu ilan olunur. 
Akseki Ticaret Bankası 

idare meclisi reisi 
H. Serter 

Fevkalade ruznamei müzakerat 
1 - 2999 numaralı bankalar kanununa göre banka nizamna· 

mesinin 3, 13, 21, 35 ve 37 nd maddelerinin tadili. 

Alelade ruznamei müzakerat 
1 - idare meclisi ve murakıp raporlarının okunmaın 
2 - Blançonun tetkik ve tasdikıyle idare meclisinin ibrası 
3 - T emettüün sureti tevzii hakkmda karar ittihazı 
4 - Müddetleri biten idare meclisi azalarmın yerine yeniden 

aza intihabı 
5 - Müddetleri biten murakıplerio yerine yeniden murakıp 

intihabiyle ücretlerinin tayini (328) 

~~ .................... İlllİI .......................... ... 

Bağcılar!. Tütüncüler! . 
Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimye•i Anopa güb· 

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAHMi KAltADAVUT 

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

I Z·M 1 R 
~mıırımms1mme•mrrmD111111mmPaa .• C.u•.•Ç•a ....... lm-~'i:•3m;~2•3) .... sl 

LAN 

5 kilodan 30 kiloya kadar 
Satış mahalli: Suluhan civarında 

Özödemişli mağazasına müracaat. 

terazilerimiz gelmiştir 
No. 28·9 Hurdavatçı Hüsoa 

11-26 (172) 

lznıir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun tahsili için Hasanhoca mahallesinde 

Osmaniye sokağında 158 sayılı fmnm tahsili emval kanunuJJ• 
tevfikan haczedilmiş ve tarihi ilandan itibaren 21 gün müddeti~ 
müzayedeye çıkarılmış olduğundan almak ve müzayede şartla 
rmı öğrenmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat idaresine müra· 
caatları. 

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

i 
Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mev adı gıdaiyeyi haz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. , 
Hayvanlarınıza ( Öküı. başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
Jeyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname ıçın fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 

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

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

lzmir 
• 

anonım 

Pamuk mensucatı 
şirketinden : 

Tür~ 

lzmir pamuk mensucatı Türk anonim şirketinin senelik hisse; 
daran adi içtimaı umumisinin 23 mart 1937 salı günü öğlede,. 
evvel saat 10 da şirketin lzmirde Halkapmarda kain idare ıPe 
kezinde inikat edeceği ilan olunur. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 -. 1936 mali senesinin muamelatı~a. da~r idare h«:y~ti :~ 

müralnp raporlarının okunması ve tasvıbı ve ıdare meclısı a:ı 
lannın ibrası. e 

2 - 31-12-1936 tarihinde hitam bulan mezkür mali sene?,e 
ait blanço; mevcudat ve kar ve zarar hesabmın okun~ası 1

1ıı 
tasdiki ve mali sene kazancı hakkındaki idare heyeti tekhfatııı 
kabul veya reddi. · ll' 

3 ·- idare heyeti azasından bir veya birkaçına tevdi olUJJ e
bilecek vezaifi mahsusa mukabHinde ücret itası için idare beY 
tine salahiyet verilmesi. · \ffi' 

4 - Esas mukavelenamenin 27 inci maddesi hükmüne tf j)(İ 
kan tebdili lazımgeien idare heyeti azalarından üçünün te r 
ile yeniden intihabı. e' 

5 - Müddeti memuriyeti hitam bulan mürakıbın tec.didi ~ttİ· 
muriyeti ve yahut tebdili ve müntebap mürakıp ücretinın ta.1 t' 

6 - 1937 mali senesi için idare heyeti azaları ücreti buıU 
lan miktarının tayini. ,.1' 

Laakal elli hisseye malik olup içtimaı umuır,iyeye iştirak. et~~, 
arzusunda bulunan hissedaranm ticaret kanununun 370 n~ ~ riıtİ 
desine te'vfikan hisse senetlerini veyahut hukuku tasarrufıye e0aısi 
müş'ir vesaiki içtima gününden bir hafta evvel şirketin urıı 
liatipJiğinc tevdi ~tmelidirler. 564 (322) 



1 EIQI AGut 
~-~•;•~·~u~b~a~l~t~9~3~7~!!!!!!!!~~~·~~~~~~~~~~::..~$~~~~~~~~~~===~~~~::::::s~-~~~~~~~..,_,e~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~==:~~~~~~~• 

Fratelli Sperco N. V. Olivier Ve Şü. 'Bc:>N'"Q" G R l P İ JW 
:anrre 9 

V A \V. F. il. Van iler LıMiTET No • d • t •h d•J• ? apur centası ~ Vapur Acentası Mübndil ve gayri mübadil ıçın aıma ercı e ı ıyor . 
RO Zee & ' ,o. bonoları bilumum banka ve 

YALE NEERLANDAIS EVANTE LINIE ı· RJNCI KORDON REES çu··nku·· DEUTCl-IE L şirket hisse sı~netleri Ergani 
S KUMPANYASI G. m. b. H. B NASI TEL. 2443 Sivas ve yüzde beş ve iki '~ 

Evvelki gün soğuk almıştı, , ~ 
111 

20 la N GA YMEDES vapuru MILOS vapuru 17 şubatta L erman Lines Ltd. ~ faizli ve eski istikrazı dahili 
i :

2·b937 tarihine doğru tabliye beklenilıııcktedir. Rotterdam, POLO vanuru 21 şubatta 'ı-. tahvilleri ve buna mümasil 
çın eklen· B V Hamburg ve Bremen limanları A ıyor. urgaı1, arna Londra, Hı!ll ve nvers~eu ge- h · ' t 1 

\'e Köstence için mal yükliye· için yükliyecektir. ~ .er ncvl esnam sa ın a ır. I 
cektir. DELOS vapuru 18 şubatta lip yUk çıkaracak ve ayni za- ~ Adres : lzmir Kemera tı , 
Sis HERME S 2 37 beklenilmektedir. Rotterdam manda Hull için yük alacakbr. l\ Hacı Hasan oteli No. 60 N 

d S vapuru 2 - - B · · ··ı 
e beklenmekto olup yükünü Hamburg ve remen ıçm yu' EGYPTIAN vapnru mart ip- C A V 1 T 

tabı· d lı:abul eder. Telefon 3903 
n ıye en sonra Burgas, Var- HERAKLEA vapuru 3 mnrtta tidasında Liverpool ve Svan- (77) S.7 h.3 
~kve Köstence limanları için Hamburg ve Anvers limanların· seadan gelip yük çıkaracak ve .... u.z;X77..zz71..7.ZZ7Y-Z7.:X"/777..zL7.Z'J 

Yu alacaktır. dan yük getirecektir. 
d ~/a CERES vapuru 4 marta ACHAIA vapuru 3 martta ayni zamanda Liverpool ve 
li ogru bekleniyor. YükUnU tah- beknilmektedir . Rotterdam, Glaskov için yük alacaktır. Diş Hekimi v!e~:n sonra Burgas, Varna Hamburg ve Bremen için yük LESBIAN vapuru 15 martta 

Si ostenceye yük alacaktır. kabul eder. Londra, Hull ve Anversten ge· 
10 s GANYMEDES vapuru • Bl?& • 

rn tt 1 A d American Export Lines ı· ·· k k acakbr ~ ar a ge ip mster am ıp yu çı ar · 

S
tV l-larnburg için yilk alacakbr. The Export Steamahip Corpo- Tbe General Steam 

ENS ration - Nevyork 
KA ORIENT LINIEN EXIBITOR vapuru 19 şu- Navigation Ltd. 

A~~ulla~ Naci 
Ş Sıs NORRUNA vapuru 27 batta beklenilmektedir. Nev· UTANT 25 
Rbata doğru bekJenmekte olup york için yük kabul eder. AD J dvilpuru şu-

HORTAÇSU 
\t ottcrdam, Hamburg, Baltık EXPRESS vapuru 26 şubat· batta gelip Lon ra için yük 
Y~k~kandinavya limanları için ta beklenilmektedir. Nevyork alacakttr. 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler ~okağı 36 numaraya 
nakletmiştir .Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 

u 1Yecektir. içın yük kabul eder. NOT : Vürut tarihleri, va-
SERViCE MARITIME • 8lı81 •H b purların isimleri ve navlun fic .. Reederei H.Scbuldt - am urg 

S ROUMAIN DUBURG vapuru 15 şubatta retlerinin dcğişikJikJerinden me· 
ta IS PELEŞ vapuru 20 tuhat· beklenilm~ktediı. Rotterdam, suliyet kabul edilmez. 

eder. TELEFON 2946 
1-26 (2101] 

t beklenmekte olup Pire, Mal- Hamburg ve Bremen limanları 
Y~kve Marsilya limanları için için yük kabul eder. 
u alacaktır. MARITZA vapuru 25 şu-

26 Sis ALBA JULIA vapuru batta beklenilmektedir. Rot-
l ·2 .. 937 tarihinde beklenmek- terpam, Hamburg ve Bremen 
Jie.._ olup Pire, Malta ve Marsilya limanlan için yllk kabul eder • 
... anları için yük alacaktır. •• ım •• 
sıs su 21 s. M. R. BUCAREST 

hl ÇEA VA vapuru DUROSTOR vapuru S mart• 
Ptt 'tta doğru bekleniyor. Pire, ta beklenilmektedir. Köstence 
Yoa ta ve Marailya limanları için Sulina ve Galatı limanları için 

)' 
1 ve yDk kabul edecektir. yOkliyecektir. Galab aktarması 

D o!cu ve yllk kabul eder. olarak ta Belgrad, Noviıad, 
lto daha Faıla tafsilit için ikinci Braliılava, Viyana ve Linz 
bi: onda Tahmil ve Tahliye limanları için de yük kabul 
Spt'1 arkasında FRATELLI eder. -~ 
hlü Rco vapur acentalığına ~ 
N,r•caat edilmesi rica olunur. D. T. R. T. Budapeıte 
rib~l~ulardaki ve hareket ta• SZEGED vapuru şubat niha .. 

erındeki değiıikliklerden yetinde beklenilmektedir. Bel-
iltenta grad, Novisad, Budapeate, Bra .. 
l l meauliyet kabul etmez. tislava, Viyana ve Linz liman-

'tr e eforı: 4142-4221-2663 )arı için ylik kabul ede. 

Paria fakülteainden diplomalı Den -N-o•-:.,s~ ,.;iddelhavslioje 
Dit tablplerl Oslo 

~uzaffer Eroğul SARDINIA vapuru 16 martta 
l.' beklenilmektedir. Pire, isken• 
ıieınal Çetindağ deriye, Hayfa, Diyep ve umum 
Hastalarını her gUn sabah Norveç limanları için ybk ka· 

bul eder. 
~aat dokuzdan baılıyarak Vapurların isimleri, gelme 

eyler· Numan zade S. 21 tarihleri ve navlun tarifeleri 
~unıralı muayenehanelerinde hakkında hiç bir taahhüde gi· 

abu] ederler. rişilmez. 
Telefon : 3921 N. V. W. F. Hanri Van Der 

C Zee & Co. 
k uma ve 9alı 8 den 10 a Birinci Kordon Telefon No • 

.,... adar memleket hastanesinde 2007 • 2008 ,,.. 

lürk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

K8lorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
(2299) 

ill'W1~•'"'51 ""'_. .. \'Hl 

Bornova ziraat mücadele istasyo-
llttndan: · 

Bornova Ziraat Milcadele istasyonu binasının 654 liralık tami-
ratı k" .. 

Paıarlıkla yaptırılacaktır. Keşif ve şartlar mez ur muesse· 

~dtaı istenilebilir. Taliplerin 50 lira tem\nat akçesi ve Nafıadan 
::dildi ehliyet veıikalarile beraber 11 • 3 - 937 giinü saat 10 da 

Cadele istasyonunda bulunmalan ilin olunur. 
19 - 26 - 28 - 6 ( 293 ) 503 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mohilyeleriyle süsleyiniz 

~nkara · 

lstanbul 

iz mir 
Telefon 

3778 

~ .................. mil .. lr'J~iEJIM'ıım:4 9FJlll'ii!iJlllll"li5 #hSSC 

HüSEYIN KAYIN 

.. <.~~, .... ·...,.,.~ ... 

'""~< .· 
~ ... '.) 

t 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

1 

Yemek ve yatak oda!an takımları ıııipariş üzerine knbul edilir. 
- - -

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

1ff .. 
OZAQ.. 

~. i "'"( 
'!lı. • • , ••• 

o·oKIOR JEMSiH 
En eıki naıırları bile pek kıia b;r zamanda tamamen ve 

k6ktinden çıkanr. 
Umumi depoıu: Ioııiliz Kan:ıuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddt ve mtieıair bir nasır illcıdır. 

Bütün dünya POKER traş b1çaklannı kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz. Y alnı:ı makasına 
.dikkat edinia. 

diin yatıyordu, hu sabah '~~ 
dipdiri ayağa kalktı '~ 

GRiPiN ~~-
Bütün ağn, sızı ve 
s01ncıları dindirir. 

G iPiN 
Soğuk algınhğma, 

nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adeJe, 
ağrılarile romatiz
maya karşı bilhas· 
sa müessirdir. 

GRiPiN 
• 
ı 

tecrübe ediniz 

Her eczanede bulunur; Fiati 7 1/2 kuruştur. 

S. Ferid Eczacı başı 

Kolonya ve Esansları 
Bütün Türkiyenin seve seve kullandığı 

hakiki birer şaheserlerdir. 
BAYRAM HED•YESI iÇiN 

Herkesin tanıdığı san'at eserlerine 
Çok zarif şişelerde 

Be, Çiçek, Revdor Ferid, Krep 
Jorjet, Leylak, Nergis 

isimli şaheserler ilave etmiştir. 
Bu misilsiz kokuları alırken eczacıbaşı isim 

ve etiketine dikkat ediniz. Taklitleri 
bir şeye yaramaz. 

Umumi Depo: 

S. ~ erid Şifa eczanesi 

latif sabit 

Herkesin 
ettiği 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

üzerinde ittifak 
bir l1akikat 

• 
y 

Dişlerinizi tertem!z · 

bembeyaz ve sapsağ-

lam yapar. Ona yirminci 
asır kimyasmm ha· 
rikalanndan biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş, 
mikroplara karşı te· 
siri yüzde yüz:dür. 

Kullananlar, ditlerini en ucuz şeraitJe a:gorta ettirmiş aayılırlar 

inhisarlar umum müdürlüğünden 
Adet Cinsi 
699 ispanya mamulatı 7,65 Brovning sistemi 

590 " " 6,35 " " 
83 D. W. M. markalı 7,65 
1 7,65 Dreyze marka 

2 6,35 Valter 

1372 YekGn 
Yul&anc:la cin• ve miktarları yazılı (1372) ad~l tabanca prtu• 

me •• nOmuaeleri mucibi~ce 9-111-1937 tarihine taathyan Salı 
1Da8 H•t 10 da paıarl1kla ıablacaktır. Bu •ilahlan ıJıp ••t••I• 
meıan bulaDan isteklilerin oümuneleri g&rmek Ozere berfln •• 
pazarlak için de tayla olunan ıDa ve saatte yGıde 7,S ıD•enme 

paralariyle birlikte Kabataıta inhisarlar levazım ve mübayaat 

f'lbesi mildilrlüğündeki aataı ltomiayonuna müracaatları. (999) 
26-1-3-6- 543 (380) 



Oviedo şehri Kızılların eline geçmedi mi? 

Asiler mukavemet gösteriyorlarmıt 
Muhakkak ki şehir hükümetçilerin topateşi altındadır 
Roma Katalonyanın bolşevikleştirilmesine karar verildiğini iddia ediyor 

Roma, 27 (Ô.R) - ispanya
da asi kaynaklarından gelen 
haberlere göre nasyonalistler 
Oviedo şehrinde büyük bir 
mukavemet gösteriyorlar. Kızıl
ların bazı mühim mevkileri ele 
geçirerek şehri tamamile mu
hasara ettikleri haberi esas· 
sızdır. Şehrin ancak şark hu-

1 - Hükümet Katalonya 
için mevcut meseleleri Katalan 

Martta tatbik edilecek kontrol 
planı hemen hemen tamamlan
mıştır. Karışmazlak komitesinin 
tali eksperler komisyonu, yani 
faal dairesi son içtimalarında 
her devletin deniz kontrolüne 

edilecek mıntakalar me-

tatbik teferrüa tını tatl:>ik ede
ceklerdir. Önümüzdeki hafta 
başlarında kontrol meselesinin 
bütünlüğü üzerinde bir anlaş
ma hasıl olacağı umulmaktadır 
Böylece tayin edilen tarihte, 
yani 6· 7 Mart gece yarısından 

kontrole iştirake mecbur olıuo. 
FRANSADAN NAKLIYA1 
Roma, 27 (Ö.R)- Tuluzd~ 

"Petit Parisien,, muhabirini' 
bildirdiğine göre Fransa - ır 
panya hududunun kapalı or 
masma rağmen ya dağ yoluyle. 
yahut sahilden ispanyaya g~ 
nülJü ve harp malzemesi geçi
rilmesi daima mümkün bulun-

dudundaki bazı evleri ele ge· maktadır. Hava kontrolü i•• 
çirmişlerdir. Oviedo ile nasyo• sıfırdır. Gönüllü ve harp ınal-
nalist işgali altındaki diğer zemesi yüklü tl\yyareler hud!' 
mevkiler arasında münakaleyi du geçmektedirler. Muhabit 
kesmek için Kızılların teşebbüs ilave ediyor: İstersem bir silila 
ettikleri hücumlar akim kal- satışı işini müzakere için şimdi 
mışbr. Oviedo hükümetçi kuv- ben bile Barselona geçebiliriıOo 
~etlerin şiddetli top ateşi al- Roma, 27 ( Ö.R ) - Sala-
tındadır. Kızıl kıt'aların şehir mankadan bildirildiğine gör' 

Sovyet konsolosunun muvası-
içinde ileri hareketini kesmek latı şerefine beynelmilel Kı~ 
için tedbirler alınmıştır. Yardım cemiyeti bir nümayıt 

Roma 27 (Ô.R) - Bazı ha- yapmıştır. işçiler Sovyet hükO-
berlere göre lspanyol başve· ti' K t 1 k 'j rı'ot BARSELON Katalonya hükümct reisi Campanys me ne a a onya eme çı e 
kili B. Caballero Bolşevik landıracak ve bozguncuları selesini halle muvaffak olmuş- itibaren kontrol tatbik mevkiine yan dahili harbin de netice· yardımından dolayı minnetta~~ 
ıeflerle bazı ihtiliflar yüzün- lenmesi nmitleri belirecektir. lıklarını bildirmişlerdir. lstikblP hapse atacaktır. tur. Bundan sonra kontrolün girecektir. Gönüllü yasağı tim-
den istifa etmek tehdidinde Roma, 27 (Ô.R) - Londra- için Katalonyada Bolşevik fi~ 

3 - Sendikaların muhtri- teferruatını tesbit meselesi ka- diden tatbik mevkiindedir.Silab · · h kk k · ki ·.,. bulunmuştur. dan: Son günlerde Sovyet hn- rını ta a u ettırece erı 
BARSELONDA BOLŞEViKLiK yetine riayetle beraber hükü· lıyor ki bir güçlüğe sebep olmı- harp malzemesi ithali yasağı da de ilin etmektedirler. 

Ô h 1 f 1 ı k K h d 1 k 1 1 1 • d. 1 kümeti ispanya bahri kontro- Roma 27 ( Ô,R ) _ Londr• 
Roma 27 ( .R ) _ Barst:- met mu te i mese e er için yaca tır. ara u ut arının ontro atına a ınınca şım ı s· lüne iştirakten feragat etmiş- , .. 

)ondan bildirildiğine göre reis kendi tasavvurlarından başka kontrolü işi de, alika!ı delege· panyada çarpışmakta olan ec· K l k k · karışmazlık tali komisyonu .. -
tir. arışmaz ı omitesinın panyanın Fransa, Portekiz "' 

Campanys'in başkanlığı altın- hal şekilleri kabul etmiyecektir. )erin hükümetlerine bildirecek- nebi gönüllülerin geri alınma- bugüngü içtımamda Sovyet Cebelüttank hudutlarında ya-
da yapılan mühim bir nazırlar 4 - Siyasi ve sosyal tensik ]eri bazı teknik teferrüat kay· sından başka bir mesele kalmı· sefiri B. Maiski demiştir ki:Sov- pılacak kontrol şekillerini teı• 
içtimaında Katalonya eyaletin- ameliyesi hemen başlıyacaktır. diyle halledilmiştir. Komite 1 yacak ve böylece ispanya da- yet Ruıyanın kendisinden çok bit için yeniden toplanmıştıt• 
de teşkilatın Bolşevikleştirilme• BiR MESELE DAHA Mart Pazartesi ve 3 Mart Çar· bili harbı dolayısile başgöste- uzak olan ispanyada o derece Kontrol teferruatının müzake-
sine karar verilmiştir. Neşredi- Londra 27 (Ô.R) - ispanya şamba günleri toplanacakt•r. ren beynelmilel münakaşa ni· ehemmiyetli siyasi müttefikleri resine Sovyet elçisiDin b eki•' 
len bir nota şu noktaları tas- işlerine karışmazlık siyaseti dün Deniz devletlerinin eksperleri bayete ereceği gibi yedi ay· yoktur ki harp gemilerini diği talimat gelince devam olll-
rih etmektedir. yeni bir konak daha geçti. 6 birleşerek sahil nezaretinin danberi ispanyayı kana bula- ispanya kıyılarına göndererek nacaktır. " 

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

Habeşistanda Çekoslovak Cumhur reisi diyor ki: 
Sl ................................. u...zzzzzz-~z ................................ .. 

Son mukavemet teşkilatı "Dünyanın yakında harbe mahkllm olacağına inan' 
da dağıtılmış bulunuyor marn,, M. Benes yakında Belgradı ziyaret edecektit 

Jiabeşi(tan Umumi Valisi Oıazııani suikast lıfıdisesinden soma 
Rt>ma, 27 ( Ô.R ) - Ras ı lar tarafından yakalanıp kur-

Deata'oın Habe,İltanda ltalya-ı· şuna di7Jlmesi ecnebi uıatbua-

Almanlara göre ise yakın bir harp heyulası Avrupa ufuklarına girmiştit 
Roma 27 (Ö.R) - "Giorna- ,, ~ . Berlin, 27 (Ö.R) - Eski 1° .. 

le d'ltalia 0 nın Prağ muhabiri giliz hariciye nazırı sir Aul' 
bildiriyor: Dün verilen bir zi- ten Chamberlain tarafınd8' 
ya.f ~tte Çelıoslovak~a . Cu~hur söylenen nutka aksülam~l ol~ 
relSI B. Beneş demışhr kı: rak Alman gazeteleri şıdde 

"Dünyanın yakında barba neşriyatta bulunuyorlar. ul(iil' 
mahkfı"m olacağı~a inanmam. nişe Zeitung,, şöyle yaııyo~ 
Son gunlerde lngılte!e, Fransa Demek oluyor ki IngiJter.• 
Almanyada sulh lehınde yapı- nin eski hariciye nazırı ili 
lan tezahüratın samimi oldu· dostları dünyanın şimdiye ıı~: 
ğunu sanıyorum. dar rahat yüzü görmemetl 

Roma, 27 (Ö.R) - l'ragdan nin sebebi şu menhus Ver~•! 
bildirildiğine göre, siyasi ma· muahedesinden ibaret olduğll 
ha fil küçük antant konf er an- nu bili anlamak istemiyo~I•~ 
sının mart sonlarınde Belgrad- Bu muahede tarihte emsalı 0 

da toplanacağını tahmin et- mıyan bir cebir ve tazyik ş.ab~ 
mektedirler. Zira nisanın ilk ıteı· 
günlerinde B. Beneş Bel~rada seridir. Bu adamlar Jngı e' 

.. ~....................................... ve Almanya arasında mün•: ... 
tında derin bir intiba uyandır~ batın iyileşmesinin lngiltere ., .. 
mıştır. Londra, Bcrlin ve Paris rafından Almanyaya ınüstetı• 
gazeteleri ltalyaya karşı muka· leke meselesinde yapılacak .. 
vemet teşkilatı yapan Rasların vizlere bağlı olduğunu anlaJlll 
sonuncusu olan Ras Destanın yorlar. .. ,.-
ortadan kalkmasile alakalı he- Berlin 27 (O.R)- Yarı r ·Jı-
sap ve tahminlerin yolu kesil- mi "siyasi ve diplomatik i5~ 
miş olduğunu kaydediyorlar. barat,, gazetesi lord PJyıno p 
Artık Italya Habeşistanda tam Çekoslovak Cumhur reisi Beneş tarafından avam kamarasıD pi" 
manasile serbestir ve nefsini gidecektir. kışmışlardır. Hadiselerin sebebi silahlanma işi hakkında Y~t" 
imparatorluğun endişesizce Prağ 27 (Ô.R) - Parlamen- Çekoslovakya hükümeti tara- lan beyanatın dünyayı kaJb;t 
imarına tahsis edecektir. Al· toda bfiyük karışıklıklar olmuş- fından ekalliyetlerin himayesi sızlığa düşürdüğünü 'Ve p_! 
man gazeteleri Mareşal Graz- tur. Alman Südet partisine meselesinde diğer Alman par- husumet havası ya!at~~ 
yaninin yıldırım gibi hareke- mensup iki mebus iki komll- tileriyle yapılan anlaşmadan kaydediyor. Yakın bır t1ff:. 
tini ve ltalyan askerinin çevik- niat mebusu yakasına yapışıp Alman Südet partisinin hoş- heyulası Avrupa ufukla 
liğini takdirle yadediy(f lar. bunları kafi 4-•ı etmeie kal- nulluzluğudur. girmiıtir. 


