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HAKKI OCAKOGLU 
!_ A.BC>I"'W~ Ş~~İ"I'~-
Dev.ahl mUudetılTürkıye içın Hariç ıçin 

Serıetık .... -. -.. - 1300 2800 
_Altı avlık . ... -. -. 700 1300 
_ . TELEFON : 2697 

Mısırın mllll müdafaası 
Roma, 10 (Ö.!V - J<.alıireden bildııiliyor: I 

Mısır milli müdalaa yüksek lwmıtesi Nalıas ı 
paşa11ın başkanlıifı altında toplanmış ve Mısır 
ordusunu takviı•eye kalQr veımiştit. Süvaıi 

k11vvetleıi uıotöıleştirilecek ve ord11 mevC11d11 
200000 nefere çıkanlacaktu. lafımın edılm 

1 
masraf 60 milyon Mısır lirasıdır ve ııç mali 
seneve tak~i"!....!!!.!:.lecektır. _ 

~. Flatl " s " kuruştur. lımılıu!iyeliıı Ve Cıoııhurit1et Eseı-iııirı Bekçisi, Saba1ıları Çıkar Siyasf. Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

~s a pa tı 
••••.•..•...•••.....•....•................................•..............•.......................•.........•..........•.....•....•...••.•......•.........•.......................•.•........•....•................................................................... , 

• az ıra da imzala acak 
Hududumuzda neler yapmak istiyorlar ? 

Lizkiyede Türklük aleyhine Demir gömleklilerin 
hazırladıkları kara nümayişler neticesiz kalmıştır 
~--~~~~..._,..~~~~~~~~~~~~~==~::ı:~~~~---------~------------------------lmL 
~": · Asya paktı Tahranda inızalanacak 

lialka ve hakka 
1-Iürmet etmek lazımdır 

Geçen Pazar günü lzmir 
~üstesna günlere mahsus bir 

1 
eyecan içinde çalkandı. Ço

tuk çocuk, kadın, erkek bü
Gıı İzmirliler Gaziemir tayya· 
~~ ıılanına koşmak, yetişmek 
~Çın. yollara döküldüler. Bu 
erın alakanın çok yüksek bir 

inanası vardır. Türk havala· 
tının her türlü taarruzlardan 
llıasun tutulması için Türk 
llıilletinin diğer milll'tlere ör
lıek olacak fedakarlıkları seve 
•eve kabul ettiği hepimizin 
~aliımudur. Kabul edilen feda· 
li artıkların tecrübelerini görmek, 

1 
avacılıkdaki inkişafımızın de· 

:tesini ölçmek için lzmir ye· 
tıııd . h' en sarsılmış, halkımız temız 

1
1r heyecanla duygu ve alaka-
1111 'f d k . . . \' ı a e etme ıstemıştır. 

~azık ki bu isteği kalplerinde 
, aş~tanların yarısından fazlası 
~zularını yerine getirememiş
d r, getirenler de Gaziemire ka
ç ar olan kısa bir yolculukda 
,~ktikleri sıkıntının tesirleri 
,, 

1tıda sinirlerini bozmuşlar, 

12t"1lerce asap bozukluğunun 
1r11bı altında kıvranmışlardır. 

d Bu vaziyetten ne kadar elem 

11~Yulsa azdır. Aradan üç dört 
ııı~" geçtiği halde hala şehri
Ilı izde münakaşa mevzuu olan 

e•ele budur. 
bi Biz hala o gün nasıl olupta 
tak~ok kardeşimizi kara top· 
tdi ara gömmediğimize hayret 
le~oruz. Güzel bir tali lzmirin 
•cı 12 hislerini elemli yeisli bir 

Ya tahvilden korudu. 

isı;lsancak, Kemer, Kızılçullu 
c. ~Yonfarı gişelerinde saatler· 
halk evanı eden boğuşmaları, 
\arat Yapılan hakaretleri bir 
llıekt bırakalım. Bunu söyle
Oldu .e bu hareketin affa şayan 
tıız. gç.~u .. söylemek istemiyo
ht . Utıkoı burada da niha· 

Sız "d 
•eJ& b.1 aresizlikler vardır. Me-
lab·ı ır vatandaş gişeye yana· 
• 1 Uıek · · 
llaıı ıçın yarım saat bo-
bilct~ş?11ştır. Sonra " şu mevki 
gbn:nı. veriniz " dediği zaman 
tt•ııb~ışeye müracaat ediniz 

ıyle karşılaşmıştır. 
~ ~ Sonu 2 nci say/ada -

._kkı Ocakoğıu. 

Mısır mahafili Suriyenin Türkiye ile 
iyi geçinmesi- icap ettiğini bildiriyor 

... 
•• 

lstanbul, 10 (Yeni Asır mu· 
babirinden ) - Türkiye - Iran -
Irak ve Afganistan arasında 
esasları hazırlanmış bulunan 
Asya Paktının önümüzdeki 
aylarda Tahranda imza oluna• 
cağı söylenmektedir. 

Hariciye Vekilinıız Tevfik 
Rüştü Arasın Hazi~!n61a Bağ· 

Uzüm kongresi toplandı 
--~~~~~~~~~~~~ ..... ;;;;..~~-- . 

Kongrede lktısat vekili mühim bir nu-
tuk söyledi ve çalışmalara başlandı 

Üzümlere milli damga vurulacak 

Bır iizünı sergısi 

Ankara 1 O ( Yeni Asır Mu- Celal Bayarın mühim bir nut-
habirinden ) - Üzüm kongresi kuyla a~ılmıştır. Kongreye 
b~ s~bah saat onda lktısat Ve· üzüm mıntakalarından gelen 
kaletı salonlarında Vekil B. - Sonu dördüncü sahi/ede -Jktısat Vekilimiz B. Bayar 

dat yoliyle Tahrana gitmesi 
muhtemeldir. 
ıoya Paktı birbirlerile sıkı 

dostluk münasebetleri olan bu 
dört devlet arasında Mulhun 
kuvvetli bir teminatı olacaktır. 

lstanbul, 10 (Yeni Asır mu
habirinden) - Hama'dan ge
len haberlere öre Türk bu-

dudu üzerinde Suriyenin çete 
teşkilatı devam ediyor. Antak
yaya nümayiş yapmak için ge· 
len Demir gömlJıkliler 200 bin 
Hataylının nümayişlere karşı 

derhal vaziyet almaları üzerine 
cesaretleri kırılarak Lazikyeye 
gtimişlerdir. Demirgömlekliler 

- Sonu 3 üncü sahifede -

Kültür bakanının beyanatı 

Muallimler için bir 
sanatoryum kuruluyor 

Orta mektep 
•• • uzere yenı 

htanbul, 10 
(Yeni Asır) -
Kültür bakanı B. 
Saffet Arıkan 
kültür işleri hak
kındaki beyana· 
tında bilhase:ı 
ilk mektep ih~
yacı üzerinda 
ehemmiyatJ.c 
durmuıtur. Ve
kil, memleketia 
bina itibariykı 
ihtiyacını hem~n 
temine inşaat 
imkanları müsa
it olmadığından 

muallimi bulmak 
tedbirler alınıyor 

en sıkışık yerler· Kültür bakanı B. Sa/Jet Arıkan 
den başlamak üzere beş senelik ı ceğini. muallimler ve talebe 
bir program vücuda getirile· -Sıınıı 4 ilneü sahi/ede-

••••11111ıııııııııııııııııııı1111111111~11111ıı11ııııııııııııı11ıı1111ıı11ıı111ıııı•••••••••••ıı111ıı11ıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı11111111ıııııııııııııııııııııı1111111111111ır 

~~~üp murahhas!HnıU:ştir~ki~e ~.rliirk"'" 1 

UD gece a evın e Ankaraya vardılar 
bir toplantı yapılmıştır hu~nkr::; 1~~~~~tb~;=~ 

yeni kulüplerin müessisleri beyan- saat 14f30 da ~usus~ trenle 
Ankaraya gelmışlerdır. 

namelerini vilayete takdim ettiler Atatürk istasyonda Kamu-
tay başkanı Abdülhalik Ren· 

Evvelki akşam Partide elde 
edilen neticeden sonra Parti 
Başkanımızın daveti üzerine 
dün akşam lzmirde mevcut 
federe ve gayri federe bütün 
kulüp idare heyetlerinin iştira
kiyle Halkevi salonunda bir 
toplantı yapılmıştır. 

Toplantıya ilbay ve pa~ti 
başkanı bay Fazlı Güleç baş· 
kanlık etmiştir. 

ilbay toplanmanın sebebini 
uzun uzun anlattıktan sonra 
birçok idareciler söz almış· 

!ardır. l 
B. Cemal Ahmet forma 

renklerinin değişmesindeo, B. 
Suat Yurtkoru lzmirin takıi-

~···i da, Başbakan ismet lnönü, 
....,. Genel Kurmay başkanı Ma· 
lfP"' reşal Fevzi Çakmak ile ve· 
- killer, mebuslar, askeri şüra 

"' erkllnı, büyük erkanı harbi· 

1 oplantıda söz söyliyen 
B. Sııat Y111dkorn 

matı coğrafiyesi ve nüfus ke· 
safeti itibarile bu yeni kulüp· 
!erin iyi taksim edilmediğin· 

- Sonu 2 iuci sahihi/ede -

ye, '1nilli müdafaa ve diğer 
vekaletler ileri gelenleri ta· 
rafından selamlanmıştır. 

a:tz./.L'ZZl7XZl'l?TLHLX7ZT'/'79'X7:D 

Yugoslavyanın 
ihracatı 

Belgrad, 10 (Ö.R) - Yu· 
goslavyadan ltalyaya hayvan 
ihracatı devam ediyor. Bugün 
15000 domuz ihraç edilmiıtir. 

Alroanyanın arzusu Üzerine 

ilk maddelerin tevzii işi 
Cenevrede konuşuluyor 
Almanya namına hiç bir murahhas 

konuşmalara iştirak etmiyor 

·-

.. 
Alman Hava nazm [!eneıal Oörin!f'in son seyalıatine ait bir ınliba 

Cenevr~, 10 .. (Ö.R) - llk j da umumi münakaşa bitmiştir. 
maddelerın tevzıı komısyonun· - Sonu 5 inci say/ada -



8iıııMI• a RNI ASM t~ Mart tea7 ,,. 
----------------------~-------~--.... ------------------------·----------~-------.......................... ...- il!] Halka ve hakka 

Hürmet etmek lazımdır . -· 
- Baştaıa/t 1 irtd Say/ada -

Hangi giıelerde hangi mevki 
bileti Ycrileceği bu gİtelerin 

herine yazılamaz mıydı ? Pa
raıını verip bilet alanlar tr~ne 
binmek imkiaından mahrum 
kalmışlardır. 

Bu Ye buna beazer idari ha
talan bir kenara bırakmıt ol
sak bile o güa Caziemire 
gidenler hayatlanm tehlikeye 
koymak surdiyle heyecanlarını 
ifadeyi göze aldırmış bulun
duklarını gizliyemeyiz. 

Mesuliyet aramak için mut
laka bir f adanan vukuu lazım 
değildir. Herhangi bir facianuı 
vukubulabilmesine meydan ve
renlere de sual ve mesu
liyet tevcih eylemek icap 
eder. Pazar günü trenler 
tamamen fennin ve nizamın 
haricinde hareket ettirilmiştir. 
Vagonlara halk balık istifi gibi 
yığılmıştır. Sahanhklar hanca
hınç doldurulduğu gibi kasap 
çengeline asılmış koyunlar gibi 
asılı insanlann seyahatine mü
saade olunmuştur. Bunun tabii 
neticesi olarak ta iki büyük 
faciaya ramak kalmıştı. 

Saat on raddelerinde kalkan 
tren Kızılçullu rampasına gel
diği zaman, rampayı çıkamamış, 
yolda kalmıştır. Bu rampa üze
rinde makinenin zorlamasından 
vagonlardan bir kaçı kopabilir, 
önüne geçilmez bir ficia vu
kua gelebilirdi. 

Nitekim avdetle ayni ma
halde tren tevakkuf eylemiş, 
bilahare hareketinde zorlama 
tesiri altında katar ikiye ay
ralmıştır. Makineye bağlı va
gonlar giderken geriye kalan 
vagonlar da kendi kendilerine 
yavaş yavaş süzülerek ilerle
meğe başlamıtbr. Büyük bir 
tali eseri olarak mukabil tarafa 
giden başka bir trenin maki
nisti vaziyeti görmüş °Fren, 
fren" diye bağ11mış, bir kısım 
halk kendilerini vagondan at
mışlardır. Frenler sıkışhnla
rak, feryat koparılarak fa
eia önlenft!İftİr. Halbuki 
bu vagonlar pekali far· 
kına varılmadan hızlanır, Ke
mer i!lasyonunda kanlı bir fi
cia gözlerimiz önüne serilebi· 
lirdi. O zaman yapılacak ah 
vahlar ne fayda verebilirdi? 
insanların canına karşı bu de
rece saygısızbk göstermeğe hiç 
kimsenin hakkı ve salahiyeti 
yoktur. Esasen bu haller fev• 
kalide günlerde dalına tekerrür 
ediyor. Alb ay evvel askeri 
manevraların hitamında yapılan 

büyük resmi geçide gitmek için 
çekilen sıkmtılan unutmadık. 
Koşu zamanlanndaki üzüntüler 
her zaman tekrarlanıyor. 

Hadiseyi tahlil eylemek ga
yet kolaydır: 
Şimdi devlet demiryolları 

müdürlüğü o gün satılan bi· 
!etlerle kaldırılan trenlerin is
tiap hacimlerini bir ölçerek 
mukayese etsin. Görecektir ki 
nizamnamelerin çok fevkinde 
trenlere yolcu kabul edilmiş
tir. Nizamnameler bir süs de· 
ğildir. Onların tanziminden 
maksat, halkın emniyetle se· 
yahatini lemin eylemektir. 

Fevkalade günlerde fevkal· 
ide tedbirler alınması zaruri· 
dir. Dünün hesabı sorulmalı

dır ki, yarının emniyeti temin 
edilmiş olsun. 

Herhangi bir hadisenin mes
olü meydana çıkanlmazsa mes
uliyeti mucip hadiseleri ön· e
mek mllmküa olmaz. Halk ve 
hakka hürmet etmek lüzumunu 
herkeıe anlatmak bir vazifedir. 
~akk.ı C>oako*1u 

••• B. Sım 
Samaun saylaYI bay Sırn 

Oclemit Ye Tirede bazı tetkik
ler 1a~ak bmire elmi 

Sıhhat 
Meclisi toplandı 

Vilayet Meclisi dün sıhhat 
müdürü doktor Cevdet Saraç· 
oğlu'nun başkanlığında toplan
mış ve memleketin sıhhat işle
ri etrafmda görüşmelerde bu
funmuştur. 

Bundan başka seyyar dok· 
torların köylerde gezerken 
kullanacakları ilaçlann mikdar 
ve cinsleri hakkında da listeler 
hazırlanmıştır. 

••• 1 • • •• • 

Noterleri teftiş 
Müddeiumumilikçe lzmirdeki 

noterlerin umumi şekilde mu
am C' latının teftişine karar ve
riln ;, ve Müddeiumumi mua
vin· rinden B. B. B. Hulusi, 
Nadir ve Rüştü taraflarından 
üç noterde dünden itibaren 
teftişlere başlanmıştir. 

•••••••••• 

Mimarlar 
Birliğinin 

Konferansı 
Şehrimiz mühendisler ve Mi· 

marlar Birliğinin bir konferans
lar serisi tertip etmekte oldu
ğunu yazmıştık. Konferanslara 
önümüzdeki Cuma g~nü saat 
18 de Halkevi salonunda baş
lanacağı haber alınmııbr. Kon
feranslar umuma mahsus ola
cak ve çok değerli meslek 
adamları tarafından verile
cektir. 

ıeuııı-

Avusturya 
Sefiri geldi 

Avusturya hükümetinin An· 
kara sefiri dün akşam Aoka
radan şehrimize gelmiştir. Se
firin geliti huıusi mahiyette
dir. Bergama ve Efez harabe
lerini ziyaret edecek ve tek· 
rar Ankaraya dön~cektir. 

•••••••• 
Bucada sivrisinek 

mücadelesi 
Buca belediyesi icabeden ter

tibatı alarak Bucada sivrisinek 
mücadelesine başlamıştır. 

Aydınoğlu camii 
Birgide tarihi ve mimari 

kıymeti haiz olan Aydınoğlu 

Fatih Mehmet Bey camiinin 
tamiratına biran evvel başlana .. 
bilmesi için keşfinin yapılma

!'ına başlanmıştır. 
Keşif genel vakıflar direk• 

törlüğüne gönderilecek ve tas· 
dik edilir edilmez inşaata baş
lanacaktır. 

. ·-·····-· K1zılçullunun elektrik 
ihtiyacı 

Buca belediyesi, Kızılçullu· 
nun muhtaç bulunduğu elek
trik cereyanını temin için elek
trik şirketi nezdinde lizımge
len teşebbüsata girjşmiştir. 
Yakında Kızılçulfuya şirke

tin cereyan vereceği haber 
alınmıştır. -------Hlndlstanda karıtıkllk 

Londra, 9 (A.A) - Hindiı· 
tanda askeri kumandaahk ta
rafından ittihaz edilen fevkal
ade ihtiyat tedbirleri Vaziria
tan cephesinin yeniden ciddi 
kargatalıklara sahne olacaia 
buatiai vermektedir. 

ltalyan mektebindeki hırsızlık 

Hırsızlığı Klemanti' nin 
yaptığı tahakkuk etti 
Alsancak Italyan mektebin- kavasla karşılaşmış, kavasın 

den çalınan ( 600 ) liranm, bu kendisini teşhis etmesine mani 
mektebe herzaman girip çıkan olmak için kolite yüzünü ka-
24 yaşlarında Klemanti adında pamıştır. Adarr.:ın bu vaıi-
biri tarafından çahndığı yapı- yetinden şiıphe eden kavas 
lan tahkikat neticesinde anla- kendisini takip etmiş ve Kle· 

manti acele bir otobüse bin-
şılmış ve Klemanti tutularak miş ve kendisinin görülüp 
dün adJiyeye verilmiştir. Tah- görülmediğini anlamak ıçın 
kikata göre, Klemanti binanın arkasına dönüp bakmış ve ka· 
en üst katındaki müdürlük vas bu suretle kendisini taot· 
.odasandan parayı çaldıktan mıştır. Uzun süren tahkikata 
sonra koşarak merdivenleri rağmen Klemanti hırsızlık yap-
inmiş ve kapudan çıkarken madığım iddia etmiştir. 

···K~iüp .. :;~;;hh~·;i~;~~;~· .. işti;~·k·iYi~ ... 
Dün gece Halkevinde 
bir toplantı yapılmıştır 
- Baş tarafı I inci sahıfede -

den ve bir kulübün teşekkül 
edebileceğinden bahsettiler. 
Bedi, Burnavanın Yamanlar 
Spordan ziyade lzmire yakın
lığından bahsetti. Fakat ilba
yımız hepsine ayrı ayrı cevap
lar vererek bugün için bun· 
dan başka çıkar yol olmadı· 
ğından ve ileride lüzum görü
lürse kulüp adedinin vesair te
ferrüatın düşünüleceğini ileri 
sürerek Parti tarafından lzmirin 

Ve iki tatafa mensup idareci· 
ler derhal ve hemen kanuni 
ve nizami yoldan yürüyerek 
yeni kulüplerin teşekkül ettik
lerine dair beyannamelerini 
yazdılar ve bütün formalitele
rini ikmal ettiler. 

• •• 
Şimdi Milli kümeye lzmir şu 

iki takımı v~recektir. 
Üçok 
Doğanspor 
Bu iki takım bu pazar günü 

hususi mahiyette olmak üzere 
bu yeni kulüplerine saba, müs- kartılaşacaklardar. Çünkü Milli 
takil bina temin ve maddi yar- küıne maçı 14 yerine 21 mar-
dımda bulunacağını söyledi. ta bırakılmıştır vegelecek hafta 
Neticede evvelki akşamki bu iki takım resmi maçlarını 
kararlar aynen kabul edildi. yapacaklardır. . ......... . 

Denizlide Üçüncü kır koşusu 

Çok muvaffakıyetli oldu 
Mükif atlar dağıtıldı 

Eskihisarda Bn. Hediye bir batında 
gürbüz üç çocuk doğurmuştur 

'.~~~-fgj~~~~~~~-' 
rU • , 

Kır koşusuna iştirak eden Mendtes ve idman kulübü atlefleıt 
Denizli, 10 (Özel) - Bölge BiR BATINDA ÜÇ ÇOCUK 

kros birinciliği için bu hafta Denizli 10 (Özel ) - Deniz-
atletizm ajanlığı tarafından linin Eskihisar köyünde Süley-
saat 10 da yapılan 7000-10000 man Ur isminde bir adamın 
metrelik koşu tam bir muvaf- eşi Hediye isminde bir kadın 
fakıyetle neticelenmiştir. bir batanda üç çocuk doğur-

t akım itibariyle birinciliği muştur. Çocuklann üçü de sağ-
Mendres kulübü, ikinciliği ld- dır. Anaları da sağdır.llbaylığa 
man kulübü almıştır. Fert iti- bir dilekçe ile başvurarak yar-
bariyle birinciliği Mendresten dım istemiştir. Vilayet bu işi 
Ali Ören, ikiociJiği Mendres- Çocuklan Esirgeme kurumuna 
ten Şükrü Gergin, üçüncülüğü havale etmiştir. Kurum her ay 
idman kulübünden Rifat Sarı- beşer lira yardım etmeğe ka-
oğlu almıştır. 7100 metre olan rar vermiştir. 
bu koşu 23 dakika 43 saniye- KIZILCA BÖLÜK 
de hitama ermiştir. Ajanlık KAMONUNDA 
tarafından verilen hediyeler HaJk yarı parası kendilerin· 
Liva komutanı B. Vehbi Koca- den olmak üzere bir hlikilmet 
güney tarafından törenle dağı- binası yapmak iıtiyorlar. Hü-
hlmışbr. Bu defaki birinciye kümet bu yardımı yaparsa bu 
Türk Spor Kurumu Atletizm para toplanıp inpata geçil-
federaayoau tarafından da mü· meıi içia baJk hazırdır. 
klfat pJecektir. Burhan S.recottu 

Elektrik 
Tarifesinde 
tenzilat meselesi 
Şirket yirmi para 
üzerinde ısrar ediyor 

Elektrik tarife komisyonu 
mesaisini şimdilik bitirmiştir. 

Şirket tarifede ancak yirmi pa
ra kabul etmiştir. Komisyon 
ise 90 para kadar tenzilat ya
pılmasmın mümkün olacağım 
iddia eylemektedir. Keyfiyet 
bir · raporla Nafıa Vekaletine 
biJdirilmiş ve ne kadar tenzi
lat yapılabileceği hakkıoda di
rektif istenmiştir. 

r Halkevinde ~ 
Haftanın toplanblart 
Bugünkü Perşembe g09i 

saat 17 de Halkevi dershane· 
leri komite toplamşı ve kitaP 
saray komitesi toplantısı vardll'~ 

Marlm 12 nci Cuma gii•• 
saat 16 da dil, tarih ve edebİ' 
yat komitesi, aym gün 17 de 
yön kurul toplanışı vard11. . 

Martın 13 üncü Cumartell 
günü saat 11 de güzel sanattır 
komite toplamfl ve aynı gü• 
saat 15 te temsil komitesi top· 
lanışı vardır. 

Fuar komitesi 
toplantısı 

Fuar komitesi umumi heyeti 
bugün saat 17 de Kültürparkt• 
Fuar gazinosunda vali Faıh 
Güleç'in başkanlığında bir top· 
lanb yapacaktır. Toplantı ve· 
silesiyJe aza şerefine Fuar ko' 
mit esi tarafından bir çay ziya• 
feti verilecektir. 

Pamuk tohumları Tasfiye imtihanı 
Ziraat vekaletinin lzmir mm- Belediye zabıta memurları 

takası ihtiyacı için vereceği arasında yakında bir tasfiye 
aka•a cinsi yüz ton pamuk tohu- imtihanı yapılacaktır. Yapıla· 
munun 20 Martta İzmire gön· cak imtihanda muvaffak ola· 
derileceği alakadarlara bildiril- mıyanlar açığa çıkarılacaklar' 
miştir. dır. ,. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Adsız bir kadın 
Babası tarafından Amerikan, 

anast tarafından Rus olan gü
zel bir genç kız bir müddet 
evvel Fransaya gelerek en çok 
iı yapan stüdyolardan birine 

NINA 

sokulmağa muvaffak olmuş .•• 
Hakiki ismini sureti kat'iyede 
gizli tuttuğundan kendisine 
Nina ismi verilmiş .. Nina ilkön
celeri figliranken küçük rol
lerde muvaffakıyeti nazarı dik
kati celbettiğinden pek çabuk 
parlayacak bir yıldız olmasına 

çok birşey kalmamıştı. Çekici 
güzelliğiyle hayranlarmın sayısı 

günden güne çoğalan genç kı
zın evlenmesi bile yakın olduğu 
sHyleniyordu. Nina birkaç gün 
evvel esrarengiz bir şekilde 
ö.ü bulunmuştur. Ortada bir 
cinayet mi, bir intihar mı var· 
dır bilinmiyor. Fransız gazete
lerinin yazdıklanna göre cese· 
din muayenesini yapan morg 
dairesi kızın hakiki hüviyetini 
meydana koyacak hiçbir vesi· 
kaya destres olamadığından 
defnine ruhsat vermek için müş
külata uğramıştır. Fransız po
lisi bu esrarın düğümünü çöz
meye çalışıyor. 

Muazzam bir hah 
dokunuyor 

Bavyeranın en sanatkar ha· 
lıcılarmdan yirmisi Paria ıer• 
gisinde Alman pavyonunu tez
yin edecek olan muazzam ba
lıyı dokumak için Milnih şeh
rinde hararetle çalışıyorlar. 
Halının zeminindeki .. Hava, gB· 
neı, su ve toprak,. remıtni 
bizzat Rayş güzel sanatlar oda· 
• bat kanı prof es3r Zieıler 
makavva Gıerlne reımetmiıtir. 

Kadehler kaldtrıhrkell 
lngilterenin Paristeki eski 

büyük elçisi George Clark nük· 
teleri bol diplomattır. Bir ziya· 
fette yanındakilerle konufU,.. 
ken: 

Ben Toastlarm · şekliodeO 
kadehini kaldıran zatın mille" 
tini anlarım demitlir. Fraot1• 
" aşklarım şerefine ., Amerikab 
" iJk milyonu şerefine ,, logili~ 
ise " imparatorluğun azaıoeti 
şerefioe 11 içer. 

- Ya Rus? 
- O muttasıl İçer •.• 
Gazetelerin hayatı 

Belgrad radyosu, Belgtadda 
bulunan Taymis gazetesi bat" 
muharriri B. Volter'in bir koP" 
feransmı nakletmiştir. B. Vol• 
ter lngilterenin en eski gaıe: 
tesinin mesaisindeki ciddiyeti 
anlatırken şu cümleleri kullao· 
mış: 

- " Gazetenin hayati, İP' 
san yığınlarının hayatlanod•0 

daha kıymetli ve daha veriıO' 
lidir. Ne lisanda o!ursa olsuo; 
yazılı ve bir nüshadan f aıll 
bir varak tabeden müessese• 
kendi muhitine birkaç yüzbİO 
insandan daha faydalı olur. 

Başmuharriri bulunduğu~ 
Taymis gazetesi, tesis edildii' 
günden beri lngilterede be.f 
kral ve otuz kabine değişOle: 
sine mukabil, T aymis gazel~ 
beş başmuharrir ve dört sab1P 
değiştirmiştir. Değişen şabı•· 
lardır. Taymisin ananevi siy•
seti değişmemiştir . ., 

Kaynaşan ınnırıar 
Bir Amsterdam gazetesinde" 

naklettiğimiz şu haberi ok~ 
yun uz: "Holanda-Alman sıo•. 
üzerint\eki Alman köyliile"' 
tavuklarını, her sabah f-lola;, 
da topraklarma gidip or•,,.. 
yemlendikten sonra akf dt-
geri dönmeğe alıştırmışla~te 
Yıllardanberi devam etrıı .. e o•" 
olan bu zahire kaçakçılığı ,-
önüne geçmek kararını ,e~, .. 
Holanda hükümeti bun fi 
böyle bu suretle beri tdar~ 
geçecek tavuklann mü•• e 
sini emretmittir.,. _. 

Fakat buna kaçakçıhk ~ 
yınyana kurulmuı aık k&Y ,-: 
11a1r Uurlade buJua111a_I•~ 
dan i&.tl ıtılme bir ......... 
mı, demeli? ; , 
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@KUHJ!_~iNLC.YTiJ 
Okutma 
sefer beri iği 

Plan 11 

I Yı&ının okutulma51; eski Mil
et, ınektepleri bu yolda atılmış 
eyı b· ır adım olmakla beraber 
Pek te . . d"I . eyı organıze e ı me-
~~.şti. Ve gayesi yalnız yeni 

Urk harfleri karakterini öğ
retmekten ibaretti. Şehirlerde 
(~ kasabalarda ne kadar çok 

ahve) olduğunu hepimiz bili
toruz. 

l<ahveler: Yakıt öldüren, 
11lıhat t ·· yıpra an muzır muesse-
s~Ier olmakla beraber bir şee
:1Yet, hatta bir zarurettir. Gi
I ecek hiç bir yeri, hiç bir eğ
ie_ncesi, yapacak başka hiç bir J1 olınıyan ne yapsın. Ne ka
k ar Pis havalı, ne kadar dedi-
odu yuvası olursa olsun kah

~eye gidip "konuşmak,, deni
en ve pek beşeri olan ihtiya
tını tatmin edecek. .• işte (ko
tııışınak) denilen bu iptidai ve 
esaslı (beşeri) ihtiyacı biz müs· 
Pet•bir yolda istismar edebiliriz: 

l<ahveyi mektep yapmakla ... 
h Bu sözle; mektebin mu-
akkak kahvede olmasını isti

Y~r değilim. Halk için toplanıp 
h uyabilecek, dinliyebilecek 
~r yer, her çatı hir mektep 

~ abilir. Halkı tasnif etmek te 
olaydır. 
1 - Esnaf: Teşekküllere 

llıerbut olduğu için çok munta
:aın bir disiplin altında mek
I epferde toplanabilirler. Ders
ere devam etmiyenlere muay-

Yen b" ·ı . ır ceza verı mesı şarttır. 

f li - işçiler iş evlerinde ve 
abrikalarda ders görebilirler. 

h Muallim ihtiyacı her yerden, 
il erkesten temin edilebilir. 
'l'~nu esasen seve seve her 

Urk münevveri yapar. Fakat 

~ade bir istek ve arzu mese
_esj halinde bırakmayarak bu 
;~ (vazife) ve (mecburiyet) şek
ıne de sokulabilir. 

K. ErgUneş 

Fransız istikrazı 
ve Amerika 

tı Vaıington, 9 (A.A) - Se- • 
,~to azasından Borabın dedi
~1 gibi Fransız milli müdafaa 
ıatikr . t· "k . . A . ~ azına ış ıra ıçın merı-

t'~dan F ransaya para gönde-
1 llıesinin Jobnson kanununa 
~tıhafif olup olmadığı hakkın
~ak" 

4 
1 bir suale B. Morgentav 

ıı Cevabı vermi~ 'İr: 
b~ Bk·u mesele hakkında federal 

1 ınler bir karar 

YENi A51R -· 

Vekiller heyeti toplandı 
Maliye Vekaleti memurların vazifeleri, amirlerin 

kontrolü hakkında bir tamim gönderdi 
istasyonu tetkik edildi • • 

pro1esı Radyo 
Ank;.ra, 10 (Yeni Asır - Te- rafındım alakadarlara mühim kanuni hak ve salahiyetlerini olması mecburi bulunan defter-

lefonla)- Vekiller Heyeti bu bir tamim gönderilmiştir. Vekii- kullanmıyaıı ve vazifelerin- dar ve malmüdürleri ve amir-
akşam saat on yedide Başvekil let bu tamiminde, maliye işle- den haberdar olmıyan, iş evi !erin ayrı ayrı mes'uliyet yük-
Ismet lnönünün başkanlığında rin<le bazı memurların vazife- ve müesseselerin maliye da- !eri vardır. Ve- şimdiden sonra 
toplanmıştır. !erine alakasızlığına karşı ted- irelerine karşı kanuni mec- işlerini yapmıyan ve yaptırmı-

Bu toplantıda Eti Mesutta birler alındıji'ını beyan etmekte buriyetlerini tetkik etmiyen yı.n memur ve amirler şiddetli 
tesis edilecek radyo istasyo- ve şunları bildirmektedir: ve ettirmiyen bir memur ma- cezalarla cezalandırılacaktır.,. 
nunun projesi tetkik olun- "Memurlar evrak ve beyan- !iye teşkilatında çalışacak ev- Tamimde bundan sonra halk 
muştur. nameleri tetkik ederek mua- safta addolunmıyacaktır. işleri gelmekte ve dairelere 

MALiYE MEMURLARI mt:lelerini yapmakla vazifele- Maiyetindeki memurlarını müracaat eden halkın işine 
Ankara, 10 (Yeni Asır - Te- rini yapmış sayılamazlar. Ma- sevk ve idare ve onların faa- kolaylık gösterilmesi bildiril-

lefoııla) - Maliye Vekaleti ta- sası başından kımıldamıyan liyetlerile yakından alakadar mektedir. 

·········eeş .. ···········e·a1kan ............. o·evıeır··· ....... ~~~-1~;~;=t~······ 
Balkan trenlerinde müşterek tarife 
hazırlanması için Sofyada toplandılar 

lstanbul, 10 ( Yeni Asır Muhabirinden ) -
Balka,ıı trenlerinde müşterek tarifeler hazırlan

ması için Sofyada müzakerelere başlanmıştır. 

nakalat müdür muavini bay Şerafeddin iştirak 
etmektedir. Yapılacak tarifede beş Balkan dev
leti arasında ekonomik ve kültürel münasebet
lere yardım edecek surette ucuzluk ve sür'at, 

Hükümetimi1. namına bu müzakerelere Devlet e:;a5 olacaktır. ihracat mallarının tren yolu ile 
Demiryolları hasılat müdürü bay Naki ile mü- vapurlardan daha ucuz nakli temin edilecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Is tan bul 
Baro Seçimi 

lstanbul, 1 O ( Yeni Asır ) -
Şehrimiz barosu yirmi Martta 

Ağırceza sa 'onunda toplana
rak birinci ve ikinci reislerile 
müdd~tleri hitam bulan b~ş 

azayı intihap edecektir. 
Baro Reisi Bay Hasan Hay

ri, yeni Avukatlar kanunu hak· 
kında malumat verecektir. 

lngilterenin 
Akdeniz nıanevraları 

lstanbul, 10 (Yeni Asır) -
Londra'dan bildiriliyor: 

- lngiltere'nin Akdeniz fi
losunun ilk bahar manevraları 
geniş bir sahada yapılacak ve 
her zamandan daha muazzam 
olacaktır. 

1 Gözü kararan aşık 

Metı:esini bir adamla ya
ka adı, ikisini de yaraladı 

ISTANBUL 10 ( Yeni Asır Muhabirinden ) - Sabah Zey
rekte, Malatyanın Tepeköyünden Halil, metresi Fatmayı aşıkı 
Mebmetle yakalamıştı·. Halil, kadını ağır surette yaraladıktan 
sonra aşıkı Mehmedi sokaklarda takip ederek bıçaklamıştır. 
Zabıta, hadiseye vazıyet etmiş ve Halil yakalanmıştır. 
....................................................................................... 

B. Ribbentrop Londra'ya döndü 
Alman Sefirinin yeni talimatı hamil 

olduğu söyleniyor 
Londra, 10 (Ö.R) - Alman- meselesine karşı hakiki vaziye-

ya sefiri B. Ribbentrop bugün tin ne olduğunu sordu.Buna da 
dönmüştür. Siyasi mahafil Av- cevap vermekten Berlin şimdiye 
rupa emniyeti meselesin• kadar sakındı. Bu defa Alman 
de müzakereye girişilmesi sefirinin B. Eden'e bu cevabı 
için yeni talimatla geldiğini getireceği tahmin ediliyor. Fa-
~anıyorlar. Geçen sene martta kat 12 aydan beri beklenen 

istiyorlar? 
- Baş tarafı linci salıi/ute -
Lazkiyede Türklük aleyhinde 
nümayişler yapmağa kalkış
tıklarından halkın nefreti ile 
karşılaşmışlardır. Laz ki yenin 
özbeöz Türk olan Alevi balkı, 
demir gömleklileri dövmüşler 
ve Hama, Halebe kaçmağa 
mecbur etmişlerdir. 

Buradaki arbedelerde otuz 
yaralı vardır. 

lskenderiye 10 (Radyo)-Mısır 
efkarı umumiyesi Sancak mese
lesinde Suriyenin aldığı menfi 
tavrı iyi karşılamıyor. Bir Arap 
devleti haline gelen Suriyenin 
Türkiye cumhuriyeti hüküme
tife İyi geçinmesi tavsiye edil
mektedir. 

Cenevre, 10 (A.A) - Ana
dolu ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Sancağın statusunu ve teş
kilatı ı>sasiye kanununu hazır
lamakla mükellef olan eksper
ler komitesi dün öğleden sonra 
mesaisine rlevam etmiştir. 

Komite kendisine çizdiği ça
lışma usulü dairesinde B. Nu
man Menemencioğlu tarafından 
tevdi edilen ve komitenin ça· 
lışma unsurlarından birini teş
kil eden projenin lüzumlu ve 
esaslı hükümlerini müzakere 
etmek suretiyle konsey tarafın
dan 27 Kanunusanide tasvip 
edilmiş bulunan rapordaki 
prensiplerin tetkikine devam 
eylemiştir. 

Elbiseleriniz yırtılıncaya, düğmP.!eriniz kopuncaya 
kadar gülmekten korkmayınız ... 
ŞARLO TERZi 

Ren mıntakasını işgal ettikten bu cevabı müzakerelere yol 
sonra Almanya Avrupa emni- açacak mı? Almanyanın ancak 
yeti için bir tesviye sureti bul- iki taraflı paktları kabul eder 

Bu suretle komite Sancağın 
harici işlerinin müstakbel ida
resine beynelmilel anlaşmaların 
imzası ile kat'iyet kesbedişine 
ve Suriye devleti ile para sis
temi ittihadına dair olan mes
eleleri nazarı dikkatten geçir
miştir. 

Bunları tamir için sizi LALEDE bekliyor. 
Uçan bir rüzgar ... Kaçan bir kabus ... 

RIŞAR TALMAÇ 
YUMRUK KRALI 

Ve ... Rumba Kraliçesi Josephine Baker SiYAH iNCi 
Daha bitmedi: Türkçe Jurnai.. Komik ve saire ... 

Bunların hepsi LALE'de 
il 

mak zaruretini bildirmiş, fakat ve Avrupanın garbındaki em-
o vakıttan beri müzakereye niyet meselesini şarki Avrupa 
girişmekten sakınmıştı. Nite-
kim 27 temmuzda lngiltere emniyet meselesinden büsbütün 
tarafından yeni bir Lokarno ayıran anlaşmazlık , tavrında ıs· 
konferansı için yapılan teklife rar etmiyecek mi? Londra ma-
cevap vermedi, 19 son te~rin- hafili bu hususta oldukça bed-
de lngiltere Almanyanın emniyet bin olmakta devam ediyorlar. 

Komite bugün müşahitlerin 
Bayır Bucak ve Hazine nahi
yeleri hakkındaki mütalaalarını 
dinleyecektir. 

Sahne 3 
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Yaza11 : Eczacı KPnıal Aktaş 

Şu günlerde memleketimizde 
Yahudi yurddaşlarımızın Türk
çe konuşmaları etrafındaki ce· 
reyan yine canlandı. Görülüyor 
ki bu istek candandır. Madem 
ki bütün dünyada Musanın di
nine bağlı nlanlar bulunduk
ları memleketin dilini ana dili 
yapmışlardır. Türkiye Musevi· 
!erinin hala lspanyol Musevisi 
gibi davranmaları cidden tu· 
haf birşeydir. Yahudilik bir 
milliyet değil, bir dindir. Mu
sevi kelimesi bu yurddaşları 
daha iyi ifade etmektedir. Evet 
ben Yahudi olsaydım hemen 
Türkçe konuşmağa başlardım. 
Bir ayak evvel aksanları tas
hih, şu (g) harfiyle arayı dü
zeltirdim (geldim) diyecek yer
de (yeldim) dememeğe çalışır
dım. Giritliler (Ş) ile uğraşı
yorlar. Araplar bir türlü (P) 
ile badaşamadılar, Ben Yahudi 
olsaydım sokaktıa Türkler ile 
Türkçe konuşmıak değil, evim
de karımla, çocuklarımla Türk
çe konuşur, bir ayak evvel 
bu işte bir hayli mesafe kate· 
derdim. Bu iş eninde sonunda 
olacak ... Evvela buna başlıyan 
kazanacaktır. Maamafih musnl 
yuddaşlarımızdan Türk mektep
lerine yavrularını verenler çok
tur. Bu çokluk henüz bir ek
seriyet değildir. Cemaat teş
kilatı içinde cemaat mektebi, 
cemaat hali ve terbiyesi, bu 
Türkçe meselesine büyük bir 
engel oluyor diye düşünüyorum. 
Dedim ya ben yahııdi olsaydım 
Ispanyol dilini ispanyaya bıra
kır, hemen Türkçeye başvu
rurdum. Hele bugünün Türk· 
çesi okumakta, yazmakta, ko
nuşmakta, ne kadar sadedir ... 
Ne arapça ne de Farsca hiç 
bir külfet yok. .. Ben yabudi 
olsaydım daba neler yapardım. 
Fakat burada söylemem. Mu
sevi yurddaşların akılları erik
tir. Bulsunlar, daha yapılacak 
şeyler çoktur. Bulsunlar ba
kalım. 
•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dahiliye 
Vekili Ankarada 

Ankara, 10 (Yeni Asır) -
Dahılıye Vekili ve Parti Ge
nel Sekreteri bay Şükrü Kaya 
Adana seyahatinden bugün 
şehrimızp avdet etmiştir. 

Ruzvelt 
Adalet divanına 

hiicum ediyor 
Vaşington, 10 ( A.A ) - B. 

Ruzvelt dün akşam radyoda 
söylediği bir nutu'<ta federal 
adalet divanına şiddetle hücum 
etmiş ve bu müessesenin, hatta 
parlamentonun bu seferI.i ;çti
ma devresi içinde derhal isiah 
edilmesini istemiştir. 

En sağlam ve en 
k uvvctli motör

lerle techiz 
ediln1i~lcrdir 

En dik yokuşları 
en sarp yolları 

ancal< Graham 

Geldi 
BÜTÜN YEDEK PAR-

ÇALARI BOL BOL Dıi11yanın e11 kulla111şlı, en da;·amklı ve en şık otonıobıllcri olan 

arabaları ile 
katedebilirsiniz 

lzmir havalisi b yll HAMDI BEKiR 
TELEFON 3731 MEVCUTTUR nıaıkr. ara~aları Pasapoıt karşısi11daki nıeşlıerde lıı•ılıalde gön"inüz. 
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•• 1 K··ıı·· Uzüm kongresi toplandı Ba~anı:~ 
K d Ik -k·ı· ••h• b• beyanatı ongre e tısat ve ı ı mu ım ırnu- - Baştaratı birind saki/ede -

tuk söyledi ve çalışmalara başlandı ~~:ı?:·m~~::0~;~:t~~!~ ~~= 
meli ablacağım, vakıt buldu-

- Baş latalı 1 inei sahifede -
murahhaslardan başka saylav· 
lar, Ankara Ticaret odası aza
ları da iştirıak etmişlerdir. 

ilk toplantı, encümenlerin 
seçilmesine tahsis edilmiştir. 
Önümüzdeki üç gün zarfında 
encümenler mesailerini ikmal 
edecektir. 

leri tetkik için, temenni: Te- niklerine üstün ve biç değilse ğu takdirde temel atma töre-

l mennileri tesbit için namlariyle ı müsavi· ıekilde onu ha rlamak ninde bizzat hazır bul~acağı-
üç encümen teşkili. Azanın ve satışını temin etme azım- nı aöylemjstir. 
dilediği encümene kendisini dır. Standardizasyon dediğimiz B. Saffet Arıkan, öğretmen 
kaydettirmeyi ve rey sahibi ol- zaman bu zarureti ve bu men- buhranının daha ziyade orta 
maksızın diğer encümene de faatleri gözönünde tutmuş bu· tedri!lata ait olduğunu, bu buh-
iştiraki ve öğleden sonra tek· Junuyoruz. Ticaret odalan kon• ranı önlemek için de Gazi ter

biye enstitüsü mezunlarının ve rar toplanılması kararlaştırıla- gresinin çok ehemmiyet verdiği 
rak celseye hitam verilmiştir. bu mevzuu kanun ile teyit et· ilk mektep öğretmenlerinden 

Ankara, 10 ( A.A.) - lktı- mek istedik ve baric! ticareti· imtihanlarda muvaffak olanla-

0 rın birer senelik kur11ara de-sat Vekili B. Celal Bayar - mizin kontrolü için Büyük Mil-
1 1 k vam suretiJe Orta mekteplere züm kongresini şu nutukla et Mec isi men'i tağşiş anu-

muallim olabileceklerini ilave açmıştır: nuna ek olarak bize yeni bir 
etmiştir. 

JW 
n Mart ts.a ~ e 
• 

Onsekiz mart perşembe günü 

Bu ün .köylerde bir köy 
bayramı yapılacak 

Trakya köy muallimleri 
hazırlıklar devam 

kursu 
ediyor 

• • 
ıçın 

On dört martta son toplantı 
yapılacak ve encümenlerin 
raporlan tasdik edilecektir. 
Kongreye, üzümcüler tarafın
dan standardiıasyon ve nakli
yat işleri üzerinde mühim ra
porlar verilmiştir. 

Herbirinizin muhitinde şüp- kanun bahşetti. Bu kanun atıl- •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Alınacak kararlar, üzüm ib
racahnın inkişafını temin ede· 
cektir. 

Ankara, 10 (Telefonla ) -
Üzüm hongresi yarınki toplan
tısında milli tip meselesini gö· 
riişecektir. ihraç. edilecek 
üzümlere, tespit edilecek bir 
milJi damga vurulacakbr. Milli 
Türk damgası, diğer mahsul· 
lere de aynı şekilde vurulacak-
tır . 1 

Üzüm kongresinde alınacak 
kararlardan sonra bir üzüm 
nizamnamesi hazırlanacaktır. 

Ankara1 10 (A.A) - Çekir· 
deksiz üzüm birliği kongresi 
bugün saat 10 da Iktuıat Ve
kaleti konf er ana salonunda 
toplanmıştır. Kongreye Aydın, 
lzmir, Manisa, meb'usları, lzmir 
ticaret odası umumi katibi, 
Borsa komiseri ile reis ve aza
larından mürekkep bir heyet, 
iş, Ziraat Bankaları, Üzüm 
Limited şirketi müdürü. iz. 
mir tüccarları birliği reısı 
Üzüm simsarları murabba-

hesiz ki çok mühim ve kıymetli mış ilk adımdır. Bu istikamette 
işleri vardır. Kongrenin ehem· alınacak kararlann tatbikini 
miyetini düşünerek menfaatle- temin edecek lıir kuvvet-
rini heaaphyarak bu işlerinizi tir • Tatbikat ve teknik 
bırakıp buraya kadar gelmış bakımından alakadarların da 
bulunmanızdan dolayı berbiri- mütaleasmı aldıktan sonra va-
nize ayrı ayn teşekkür etmek racağımız kararların tamamen 

maddi menfaat getirecek fay· 
dalı bir yol olduğuna kanaat 
c-:ttiğimiz içindir ki standardi
zasyon mevzuuna ehemmiyet 
verdik ve vereceğiz. Ve mah
sullerimizin en mühimlerinden 
başlıyarak bu yolda ilerliyece-

borcumdur. tatbikini temin için sarsılmaz ğiz. 

Toplantımıza iştirak etmiş bir a:ıim ile yürüyeceğiz. Bu Bu sözleri burada habrfat-
olan ecnebi ihracatçı ve tüc- tüccarımızın kabiliyetine, mora· makta şu itibarla menfaat gör-
carlanmıza gösterdikleri alaka- line itimatsızJığımızdan değil- düm. Bugün çekirdeksiz kuru 
dan dolayı tahassüs ve teşek- dir. Bilakis tam bir itimadımız fizümü ele almış bulunmamızın 
kürlerimi ayrıca ifade etmek vardır.Moralite ve kabiliyet li· sebebi bu nevi üzümlerimizin 
isterim. zım ve fakat kifi değildir. Bu- bir an evvel tesirinin resmen 

Arkadaşlar; nu hukuklaşbrmak lazundır. tesbit edilmesinde alakadarlar 
Ticaret ve Sanayi odalarının Mesela bir tüccarın bonosunu için de milli ekonomimiz için de 

son dördüncü umumi kongre- gününde ödemesi laıımdır. Bu ehemmiyetli ve maddi bir men-
sinde ihracat mallarımızın teş- moralitenin icabıdır. Fakat öde· faat görmüş bulunmamızdan 
kilitJandınlması ve her birinin mezse protesto edilir. Bu da bu- dolayıdır. Bu iş bidayette bazı 
hususiyetlerine göre standar• nun kanuni müeyyidesidir. Müs· zorluklar gösterse bile yapıl-
dize veya tipize edilmesi u:ıun tahsillerimizin tabiatın ve ikli- masında milli fayda bulunduğu 
boylu münakaşa edilmişti. Bu min kendilerine bahşettiği güzel için bütün kuvvetimizle çahşa-
işin çek ciddi hayati bir me- mahsullerimizin temizliğine ve cağız . Çekirdeksiz kuru üzüm 
sele olarak ele alınması karar- tabii nefasetine kıymadan tüc- bizim harici ticaretimizde dai-
laşhrılmışb: Bu kararların su- carım1za yetiştireceklerine ve ma ikinci veya üçüncü dere-
reti ve biJhassa standardizas- bunların da ayni ihtimam ile cede yer alan bir maddedir. 
yona aid olan kısımlan ayrı müstehlikin isteğine uygun şe · Senede vasati 8 milyon lira 
birer broşür halinde size tak- kilde işleyip satışa çıkaracak- getiren bu kıymetli mahsul 
dim edilecektir. Bunların bir Jarına itimadımız vardır. Biz ihracatının on dokuz milyon 
defa daha hatırlanmasından teknik itibariyle her birine dü- getirdiği yıl da olmuştur. 

sı, lzmirden yirmiye yakın fayda mülahaza etmekteyim. şecek vazifeyi tesbit ederek Fazla olarak bir kad-
üzüm tüccarı, Manisa ve hava- Türkiye harici ticareti Tür· çalışma tarzlarını tevhit etmek rişinaslık ifadesi halinde de 
lisinden otuzu mütecaviz bağcı kiye milli kalkınmasının vası- ve bu suretle milli sayin mu- ilave etmeliyim ki çekir-
iştirak etmekte idi. tası ve en büyük teminatıdır. hassaJasıoı arttırmış olacağız. deksiz kuru uzum ihraca• 

Kongreyi 1ktısat Vekili B. Bu kadar şümullü ve ehemmi- Yerine göre standartlaştırma tımızda numara ve tip tatbi-
Celal Bayar bir nutukla açhk- yelli bir milli gelir, bir milli veya tipleştirme dediğimiz bu- kah diğer ihracat JLaddeleri-
tan sonra intihabata geçilmiş servet yolunu sadece bir kısım dur. mizdeki tatbikattan çok önce 
ve umumi reisliğe Celal Bayar, vatandaşların takdirine bırak- Mütahassıslarımız size ihzari ve filen başlamıştır da. Şu 

Edifnenin sık sık su allmda kalan bir mahallesi 
HAVA KURUMU iresince fişler hazırlanmaktadır. 

Edirne, 10 (Hususi) - Edir- Yakında Maarif Vekaletine 
nede teşkili kararlaştırılan Ha- gönderilecektir. 
va kurumlarına bağlı bayanlar Edirne, 10 (Hususi) - Köy 
kolunun faaliyete geçmesi için kanununun tathika konulduğu 
bayan Maide Kazım Dirik'in günün yıldönümüne tesadüf 
başkanlığmda bugün Halkevi eden 18 mart perşembe günü 
salonunda iki yüze yakın bayan bütün köylerde tören yapıla· 
bir toplantı yapmıştır. caktır. Şimdiden hazırlıklatıt 

S t 'k· b k b 1 başlanmıştır. 
aa 1 ı uçu ta aş ayan BİR MAHALLENiN YERi 

bu toplantıda bayanlar kolu 
ve idare heyeti teşkil edilmiştir. DEGIŞTIRILIYO~ 

idare heyeti derhal faaliyete Edirne 10 (Hususi muhabi· 
geçmek için çok önemli karar- rimizden) - Edirnede fazl• 
)ar vermiştir. yağmur yağınca her zaman 
KÖY MUALLiMLER KURSU su altında kalmak tehlikE-.sinde 

Edirne, 15 (Hususi)_ ı Ni- bulunan bir mahallenin yeri 
sanda açılacak olan köy mual- değiştirilecektir. 
Jimler kursunun hazırlıkları de· Bu mahallenin şehrin başka 
vam ediyor. bir tarafına kaldırılması içİll 
Karaağaç yatı mektebi 15 Kız.ılay merkezi umumisi 12 

Marttan itibaren lağvedilece- bin lira ayırmıştır. Bu suretle 
ğinden muaJiimler kursunun suların tehdidi altında olan 200 
burada açılacağı için şimdiden ev tehlike haricinde kalabile· 
icabeden hazırlıklara baş:an- cek bir mıntakaya kaldırılacak· 
mışhr. tır. Bu paranın bu günlerde 

Kursa iştirak etmek için vaki Trakya umumi müfettişliğine 
müracaatler üzerine maarif da· gönderiJeceği haber alınmıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

On milyarlık 
Milli müdafaa istikrazı 

kabul edildi 

':7J/J7.7T/.XTLZ77Zr7':7.Z7I0.711 

Göz tepede 
Acele sallhk ev 

reisliğe Rahmi Göken, reis ve- mak ve hükümetçe seyirci lcal- bi etüd hazırlamışlardır. Bunlar halde çekirdeksiz kuru üzüm 
killiğine Şerif Remzi, ihracatçı mıya imkan yoktur. Hükümet sırf sizden rica ettiğimizi memleketimize her yıl yüksek Paris, 10 (Ö.R) - On mil-
müstahsil Rıza, umumi katipli· bu meseledeki rolünü alaLadar- teshil içindir. Sizin kararlan- bir servet temin etmekte ol- yarhk müdafaa istikrazı layi-

N Göztepedt:, tramvay cad· 
desi üzerinde 831 numarab 
ev satılıktır. 

S!e Mümtaz, iç ticaret U. mü- Iarın menfaati ve milli menfa- nızı en isabetli karar olarak ması üzerinde toplaştırma ba- hasa meb'usan tarafından 32 
dürü Cemal Ziya umumi katip atJerimizin icaplarına uygun telakki edeceğiz. Odalar kon- kımından daba fazla çalışılmış reye karşı 470 reyle kabul 
muavinliğine Türkofis lzmir mü- bir şeki!de ciddiyetle ifa ede- gresinde görüşülürken iyi ha- bulunması itibariyle bu mevzuu edildikten sonra ayan tarafın· 
dürü Cemal Ziya, katipliklere cektir. Milli ve hakiki menfa- tırlıy~rum • Bazı arkadaşlar ilk olarak ele almış bulunma- dan da 1 reye karşı 256 rey 
Mazhar, Zeynel Besim, Dr. at demek olan milli ekon(Jmi standardizasyonun bütün mal- mızda isabet te vardır. ve 50 istinkafla kabul edilmiş-
Seyfettin seçilmişlerdir. icapları herşeyden öncedir. larımıza birden teşmil edi- Vazifelerinin büyük ehemmi· tir. istikraz yarın çıkarılacaktır. 

Bundan sonra encümenlerin Kongremizin de kararları ile lip edilmiyeceğini sormuşlar- yeti karşısında bütün arkadaş- ,..Sovyetler ve kontrol işi 
ayrılmasına geçilmiş ve ihracat; bunu tebarüz ettireceğinden dır. Bu münesebetle kendi- lara muvaffakıyetler temenni Lizbon, 9 (A.A) _ Burada 
borsadan müstehlik piyasaya şüphem yoktur. Sadece lerine şöyle dediğimi HDIYO· ederim. 
k d 1 k 1 neşredilen bir tebliğe göre a ar o an işleri ve tipizasyon tabii ve güzel mal yetiştir- rum: Müza ere erinizi hükümet 

içinde elektriği, havagazı 

~ tesisatı vardır. Yeni denile· 
bilecek haldedir. Havadar· 

~ dır. Talip olanlar "Yeni 
:-...; Asır" idare müdürlüğünden 

arzu ettikleri tafsilatı ala· 
bilirler. 1 - 1 o s.4 
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limanlarına girmesine miiP1 

olmak hususundaki kararındb 
tamamiyle ısrar etmektedir· 
Bunun aksini iddia eden hıı· 

ve dahili, harici satış mukave- mekle mesele bitmiş olmaz. Standardizasyonu bir moda namına yakından takip edece· ı Portekiz hükümeti lspauyanm 
leleri tipisini tetkik için, ziraat: Piyas&nın ve ticaretin istekle- işi telakki etmiyorum. Amatör ğim. Hepiniz hoş geldiniz. kontrolüne iştirak etmek üzere 

eb~a~ğ!!!!!d!!!!!a!!!!!n!!!!!!!!!!!b!!!!!o!!!!rs!!!!a!!!!y~a~k!!!!a~d!!!!a~r~o!!!!!la!!!n~İş!!!!·!!!!!!!!!!!~r~in~e~u~y!;;~~u~n~v~e~r~a!!!!k!!!!i!!!i!p!!!!le~r:!!!!in!!!!!!!!!!!te!!!k~-~~in~s~a~n~la~r~d~e;ğ~il~iz~. ~M~e~m~le;k;e;t~ı;;' ç~in~~(i!!!A!!!!!l!!!!!kı~ş!!!!!la!!!!r!!!!!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!:!:!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~S!!!!!o!!!!v~y!!!!!e~t !!!!!!g~e!!!!!m~i!!!!le!!!!!r!!!!in!!!!i!!!!!n~!!!!!P!!!o!!!r!!!te!!!!k!!!i!!!z~!!!!b!!!!e!!!!r!!!le!!!!r!!!!!!!!a!!!s!!!!ıls!!!ı!!!zd!!!'!!!!r!!!!. ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!::::# 
AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 83 ... D~ ........................ Y.i'L .. SO.fiQA ...... j 
/ [M]~[:slJ _M~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lnglllzceden çeviren : ZIYA NEBi 

"Şlrley •. Sevgili Düşman •• Kazandığımız zaferlerin 
en bUyUk 3mlli sensin.. Bilmeden 

kalbini kırdığım için beni affet Mukaddes Sevgili." 

kitabına büyük bir ehemmiyet 
verilıyor. Bunun sebebini bir 
türlü anlıyamadım. Lakin her 
halde bu kitapta benim bilme
diğim sırlnr saklı .. 

11 Afaı•ıs 

Bugün ders çalışmak baha
nesiyle Marien'ie heraber ev-

lerine gittik. Bir fırsatım bu
larak kütüphaneyi yokladı:n. 
Merkezden sorulan tarih kitabı 
var. içindeki Artur Hamilton 
yazısına da bakllırsa tahmini
mizde yanılmıyoruz. Artık es-

miJtonlar ailesine mensup oldu
ğu tamamiy)e anlaşıldı. De
mek ki Hardi uıl babası de· 
ğil.. Evden çıkar çıkmaz der· 
hal raporumu verdim. Bu gece 
tarih kitabı çalınacak. Aynı 

zamanda Robertle Hardinin 
öldürülmek ihtimali de var •. 

13 Ataı·ıs ı;ecesi 

Saat onbir. . . Gece yarısı 
yaklaşıyor ... Yatağımda müte· 
madiyen sağa sola dönüyorum •• 
Gözlerime bitrürlü uyku gir· 
miyor. içimden sanki birşeyin 

bir ağırlık çöktüğünü hissedi
yorum.. Belki yarın sabah gü
neşin doğduğunu Robert bir 
daha göremiyecek ... Ölüm yak
laşıyor. O şimdi kimbilir yata
ğında herşeyden bihaber, mışıl 
mışıl uyuyor •. 

Başım dönüyor, gözlerim ka
rarıyor . Büyük bir vicdan 
azabı duymağa başlıyorum .. 
Odamın karanlık köşelerinden 
bir ses işidiyorum. Bu Robertin 
sesidir. Sonra yavaş yavaş bir 
karaltı ilerliyor ve kollarını 
bana doğru açarak yalvanyor: 
"Beni öldürtme Şirley... Beni 
öldürtme.. Bütün mukaddera· 
tım senin elindedir.. Ben ma
sumum ... ,, 

Ve herşey yine eski süku
netine dönüyor. Birdenbire ya
tağımdan fırhyarak elektriği 
yakıyorum .. Işık gözlerime do
lunca, ruhumun da aydınlandı-
ğını hissediyorum. Bu aydınlık 
en güzel ve en tatlı renkleriyle 
içimi dolduruyor. Ben niçin fena 

başkalarının alın teriyle kaza• 
oılmış bir para ile yaşıyorum .. 
Ve ben niçin birçok günahsız 
insanların kaniyle uğraşıyorum? 
Hayır .. Hayır .. Robert ölmemeli 
ve bundan sonra daima eyiye, 
doğruya, güzele koşmalıyım .. 

Saat ilerliyor .. Ro!>ertin ölü 
mü yaklaşdı .. Vakıt kaybetme
mek için elbiselerimi bile gir 
meden, pardüsümü üzerime 
atarak çılgınlar gibi sokağa 
fırlayorum .• Karanlık sokaklar
da, bütün kuvvetimi sarfederek, 
düşe kalka kendimi telgrafha
neye attığım zaman içim hafif
liyor. Eğer telgrafıma ehemmi
yet verirse Robert ve tarih 
kitabı kurtuldu demektir. O 
belki gece yarısı. Opera mey
danındaki saat kulesi altında, 
boşu boşuna Sevgili Düşmanı 
bekleyecek.. Fakat ne ziyanı 
var .• ,. 

14 Mayıs 

" Gece kim bilir hangi kuv
vetin tesiri altında telgrafımın 

zasını attım... Uzun müddet 
düşündüğüm halde buna bir 

türlü mana veremiyorum.. Ro· 
bert benim b 'r düşmanımdır. 

Fakat ( Sevgili) kelimesini ne· 
den kullandım acaba? insanın 

kendi bulduğu bir sıfata biı· 

türlü mana veremeyişi ne ka
dar tuhaf değil mi? ., 

18 Mavıs 

" Meğer ben onu ne 
kadar çok seviyormuşum .. 
Fakat ne çare ki her şeyi 

içimde saklamak mecburiyetin· 

deyim. Ona aşkımdan azıcık 

bile olsa bahsetmek cesaretini 

kendimde bulamıyorum.. Üni
versitede herkes benim için 
çıldırıyor. Lakin kat'iyetJe emi· 
nim ki kalbimi ond~n başka 
kimse dolduramıyacak.. Ben 
yalnız on'u seveceğim ve yalnız 
onun için yaşayacağım .• 
Aık benim içimde büyük 

inkılaplar yaph. Robertin hiçbir 
şeyden haberi yok. Fakat bil-

Dfenalık hislerimi öldürdü \'~ 
önümde güneşlerle dolu yepyen1 

bir çığır açtı. . 
Fakat ah bir kerre Robertı 

ele vermiş bulundum.. T eşkİ" 
latımız en küçük bir fırsatl9 

Roberti öldürebilir .. Lakin her 
ne bahasına olursa olsun, bun" 

dan sonra, hayatım babasırt9 

bile olsa, her türlü yardund•" 
kaçmıyacağım .. Ben sağ kaldık" 
ça o ölmiyecektir . ., 

Robert gözlerine inananı•> or· 
bU" du. Şakaklarından buranı sjj· ram ter akmağa başladı .. 

• t1 
tün vücudu titriyordu.. Bir 11

• 
·bı 

geldi ki kendinden gt:çer gı 

oldu .. Gözleri dönüyor ve saıı' 
ki kafasının içinde kar.ırıa~ıı-

ıf" rışık sesler çıkaran makina .
11 

liyordu.. Şu küçük .. d~fte~:it 
içindeki yazılar ne buyuk l· 
esrarm çözülmesine sebep " 
muştu. 
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ı Şuşnig Budapeşteye gidecek 

Cumhur reisinin ziyareti 
daha sonra yapılacaktır 

A.silerİD Çifte taarrUZU devam ediyor Avusturya - Macar devlet adamları -----------fTLX/ZZ . mühim meseleler gÖt'Üşeceklerdir. 
Cumhuriyeti· müdafaa için çalışan kuvvetler bu 
taarruzları muvaffakıyetle durdura bilmiştir 

Asi kaynaklar bu haberlerin aksini iddia ediyorlar 
. Paris, 10 (Ô.R) - Madrid'io 1 !ardan ve piyadeden mUrekkep göre asilerin Laraha şehrin· tedirler. Böylece Aragon yo· 

l•llıali şarkisinde ve cenubi takviye kuvvetleri almış olan den 40 kilometre mesafede !undan (şimalden) ilerliyen asi· 
larkisinde aailerin çifte taar· hllkümet kuvvetleri dün öğle· bulunuyorlar ve yaptıkları şid- !erle cenuptan gelenler birle· 
~u devam etmektedir. Cenup· yindenberi yerleştikleri yeni detli hücumlarda çok zayiata şerek Madrid etrafında muha· 
N' Yani Yarama cephesinde mevkilerde düşmanın ileri ha· uğramışlardır. sara çenberini kat'i olarak 

aayonalistler Arganda karşı· reketini durdurmuşlardır., Soevil radyosu ise Siguenzo kapıyacaklardır. 
~ıo~a bir siper zaptettiklerini Bunun aksine ola rak eyi cephesinde de asilerin miihim Oviedo etrafında da muba-
:~•a ediyorlar. Fakat anlaşıl· kaynağındım şu haber veriliyor: bir muvaffakıyet kazandıkları· rebeler şiddetle devam etmiştir. 
.'&'•na göre bu cephede asile· 32400 kişiden mürekkep nas· 01 bildiriyor. Bu haberlere gö· Asiler Belaviste cumhuriyet 

tın terakkileri mahduttur. Bil· yonalist kolu şimdi Laraha re Guada Laraha şehri hafta mevkiine hücum ettiler.3000den 
&kis şimalde, yani Laraha şehrinde 27 kilometre mesa· sonundan evvel asiler tarafın- fazla top mermisi attılar. Cum· 
~ephesinde asilerden dün de his fede bulunmaktııdır. Hücum huriyetçiler iyi dayandılar ve 
ed'I dan işgal edilmiş olacaktır, k 
1 

1 e. cek terakkiler elde etmiş· kolunun ileri harf' keti süratle ileri hare etini durdurdular. 
d d t kt d . D"' Asi kaynağından gelen ha· d k 

l
er ır. Madridden gelen haber· evam e me e ır. uşmanın Bir iğer asi olu Cumhuri· 
ere göre hükümetçiler aldıkta· mul.abelesi bu hareketi dur· berlere göre cenupta Kozas riyetçilerin kontrolü altındaki 
rı takviye kuvvetleri sayesinde dur · cak mahiyette benzemiyor. del Porte! köyünü işgal eden yollardan snarak Oviedrı mah-
Yeni mevkileri üzerinde muka· P.ıris, 10 (Ô.R) - Havas A· asiler şimalden gelen asi surliırının imdadına yetişmek 

Viyana, 10 (Ô.R) - Şansöl
ye Schuschnigg tarafından Bu· 
dapeşte'ye yapılacak seyahate 
resmen karar verilmiştir. Bu 
seyahat Avusturya konfederas
yonu reisi B. Miklas tarafın· 
dan yapılacak ziyarete takaddüm 
edecektir ve tamamıyle R<>ma 
protokolu k11drosu içindedir. 
Budapeşte'de B. Schuscbnigg 
Macar başvekili B. Daranji 
ve baric' ye nazırı de Kan ya ile 
Roma protokolunu alakadar 
eden meseleleri görüşecektir. 
Bu konuşmalarda Habsburg· 
ların saltanatı iade meselesinede 
dokunulacağı temin ediliyor. 
Fakat krallığın iadesi hakkında 
merek uyandırıcı hiçbir karar 

beklenmemektedil'. 
Şansölye Budapeştez iyaretin

den sonra Romaya da gi· 
decektir. Bu seyahati hazır· 
lamak üzere vatanperverler 
cephesi umumi sekreteri bu 
gün Romaya gitmiştir . O-

rada müzakerelerde buluna· 
caktır. 
Budapeşte 10 (Ö.R) - Ma

caristanda siyasi kaynaşma ol· 
duğu hakkında çıkarılan ha
berler münasebetile Başvekil 
Daranyı şu beyanatta bulun· 
muştur : 

" Hükümet nizam ve Asayişi 
korumak kudretindedir. Vazife· 
sinde geri kalmıyacaktır. Çıka· 
rılan haberler ecnebi tahrik 
eseridir. 

Bunların duracağını umarız. 
Hükümet bu gibi haber çıkaran· 
!arın tevkifi için tedbirler al
mıştır. Zira bunlar Macarista
nın siyasi ve ekonomik men· 
faatlerini zedeley.:bilir. 

Roma, lO (A.A) - B. Ciano 
ile Romadaki Macar hariciye 
nazırı 4 Temmuz 1928 tarihli 
ltalyan • Macar ticaret itilafını 
ltalyan müstemlekelerine te,
mil eden bir itilafname imza 
etmişlcırdir. Venı t' h ı k · k" jan .;nin Madrid muhabirine kuvvetlerine doğru ilerilemek- istedi, fakat bu da püskürtüldü. b e ı azır ama ım anını ................ .. 

ı,u~J!~~d:üdafaa komitesinin A ........ d ......... S .. ···:A ......... b ...... e ...... b ...... a....... ha~ d .... l ... S ..... e ..... l ... e ...... r ..... l; .. ·l;·Ç··· .. l;·D..... Almanyanın arzusu 
Ugun öğleyin neşrettiği tebliğ dd ı 

tu~:ç:en gün Madrid ve Sa· • ilk ma e erin tevzii işi 

•• • 
uzerıne 

:!;;.-,""';~~;.:·~:::,:::: lngiliz Ha. müsteşarının sözlerini Cenevrede konuşuluyor 
~::.:~:•yleL::!~~in ::~!~İn~~ hainane diye tavsif ediyorlar. 
•çtıkları taarruz şiddetle devam 
etmektedir. Asiler şiddetli top -·--~-,,,..,, 

ateşi ve bombardıman ve avcı 
tayyareleri himayesinde büyllk 
kuvvetlerle harekete geçmiş· 
~erdir. ltalyan menfeatlerinin 
•şe karışmasiyle asilerin temin 
ettikleri aded tefevvuku ve 
malzeme üstünlüğü karşı· 
••oda cumhuriyetçiler yeni 
ınevkifere çekilmeğe mec· 
bur olmuşlardır. Fakat asi· 
lerin hareketi hiçbir noktada 
IDÜdafaa hattımızın devamlılı· 
ğını parçalıyamamıştır. Madri· 
din bütün cephelerinde asilerin 
büyük faaliyeti görülmüştür. 
Cunıhuriyet t()pçu kuvvetleri· 
0 in ve piyadesinin gayreti asi· 
lerin mevzii baskınlarına mü· 
tssir bir mukabele teıkiJ et· 
llıiştir. 

Madridden gelen diğer bir 
lelgrafa göre, müdafaa komi· 
lesi reisi general Miaj bu sabah 
Cepheye hareket etmiştir. 
lııuınaileyhin gıyabında erkanı· 
harbiye reisi kolonel Roboe 
baat 12,30 da gazetecilere şu 

eyanatta bulunmuştur : 
"Vaziyet memnuniyet veri· 

tidir. Laraha cephesinde kıt· 
~tan, topçu kuvvetinden, tank· 

, • .•. · $ 

~ 

' ı;.. ,;; . ~ t' 
• 

.. ·~~ .. ~~'!""""''"''-"" ... ·· " t~~~ 

" 
Adis-Abebada son lıddise!erde /talyafl!ara çaddat gösterenlere para dafıtılıvor 

Roma, 10 (A.A) - Mareşal Grazianiye karşı vaki beyanatını Roma gazetelerinin Londra mıİ· 
yapılan suikastten ve bu suikast dolayısile alı· bahirleri " hainane ,, diye tavsif etr.1ektedirler. 
nan mukabelebilmisil tedbirlerden sonra Adis • Piccolo gazetesi lngiliz hariciye mllsteşarının 
Abelıada bir takım hadiseler çıkmış olduğuna bu beyanatıoın ltalyay~ karşı yapılmış tavsifi 
dair Lord Cranburne'nin Avam kamarasında j!'ayrı kabil bir tecavüz olduğunu yazmaktadır. 

HiSSi, AŞKI 
ROMAN 

kip ettiğim gibi, kollejden ay· 
rıldıktan sonra da alakadar ol· 
dum. Talii yokmuş zavallı'nın •• 
Netice malum.. Hiç mes'ut 
olmadı. Nihayet bu hale düştü. 

Çıldıracaktım adeta.. Yerim· 
den kalkarak yanına gittim: 

- Hemşire Cahide, dedim. 

muaviniyle evlendiğini öğren· 

dik. Senihanın arkadaşları, hep 
merak etmiştik bu işe .. Birgün 
kendisine sokakta rastlamıştım. 
Nasıl oldu bu, dedim. Giilmi· 
ye çalıştı, muvaffak olamadı. 
Her şeyi anlamıştım. Fakat siz· 
den bahsetmek istemiyordu. 

-31-
Jlernşıre C ahlde gUIUmsedl : Yanlış Omit bey, dedi. 
l<. i< dınıarın herşeyde vuzuh istediklerini unutuyorsun 

Beni de taoıyor musunuz, kim 
olduğumu biliyor musunuz? 

İşte o zaman hakikati ){Ör· 
müş gibi oldum Ümit bey .. 
Neticenin böyle bir aile faci
asında toplanacağıoı fark et
miştim. Doktor beni Kızılçullu· 
da bir ev için davet edince 
kabul etmek istememiştim. 
Bana Ümit bey isminde bir 
zattan, genç bir kadından bah· 
sedince, yüzde yüz ihtimalle 
buraya koştum. Yanında bu· 
lunmakla ona karşı vazifemi 
yaptığıma inanmak istiyorum. 

Hemşire Cahide, sanki bir 
Şeyler biliyormuş gibi manalı 1 
llıanalı glllüyor. Şüphe ve te
~ssüs içinde olduğu pek belli .. 

ounla geceleri uzun uzun ko· 
ııuşuyoruz. Ekseriya beni te· 
telliye yarar sözlerle avutuyo~: 
d' - Merak etmeyin Ümit be . 

1Yor. Hastanın naturası kuv-
betlidir. Geçer, o geçirir bu 
k uhranı .. Esasen çocuktanberi 

llvvetli bir naturası vardır • 
• - Nasıl, siz onun çocuklu· 
ıunu biliyor musunuz? 

1 .- Tanıyordum onu.. Kol· 
:_,ıde beraberdik kendisiyle •• 
•aayat bu .• Ben bu hale el· 

dim, çalışmağa mecburum. Çok 
hisli bir kızdır .. Keııdisiyle bir 
se~edenberi görüşmedik hiı,: .. 

Büyük bir hayret içinde onu 
dinliyorum. 

- Senıha mektebimizin en 
iyi ve en şirin kızıydı. Onun 
ne kadar anlaşılmaz tarafları 
vardı. Daha küçük yaşından 

itibaren mes'ut olmıyacağına 

dair onda bir korku vardı. 
Bun':I daima açığa vururdu. 
Hususi hayatı içinde de çok 
temizdi. Hiç yoktan ağladığı 

olurdu. 
Kendisini mektepte iken ta· 

Gülümsedi: 
- Şüphesiz Ümit bey, dedi. 

Bende, bir arada çekilmiş bir 
fotografınız bile var. Seniha, 
daha mektepteyken vermişti. 
Galiba kollejin çiftliğinde çe· 
kilmiş. O zaman sizdcın çok iyi 
bahsederdi. Kendisini yakından 
tanıdığım ıçın evleneceğinizi 
ümit etmezdim. Böyle olduğu 
halde sizi sevmesi ve bütün 
alakasiyle bağlanması bizi hay· 
rete düşürüyordu. Bu anormal 
vaziyetin karşısında, evlenme· 
nizi tabii bir netice olarak kar· 
şılıyorduk. 

Sonra; nasıl oldu bilmiyorum. 
Senihanın bir müddeiumumi 

Hemşire Cahide durakladı 

ve bana döndü: 
- Ben, dedi. Bildiğim saf· 

haları anlattım. Bilmediklerim 
de şüphesiz çok •• Burada ne 
arıyor. Zevci ne oldu, yoksa .. 

Telaşla: 

Almanya namına hiç bir murahhas 
konuşmalara iştirak etmiyor 

- Raştara/ı I üıcı Sav/ada -
Komisyonun faaliyeti hakkında 
bir fikir edinmek için şunları 

hazırlemak lazımdır. Almanya 
bir çok defa iddia etmişti ki 
ekonomi bakımından otarşi 
(kendine yeterlik) siyaseti takip 
etmesinin başlıca sebeplerinden 
biri ilk madde fıkdanıdır. Bil· 
hassa petrol, pamuk, kauçuk gi· 
bi sanayie elzem ilk maddeler. 
Bunun için Almanya sömürge 
taleplerini ileri sürüyordu ve 
eline müstemlekeler geçirirse 
daha ziyade refaha kavuşaca· 
ğını ve beynelmilel iş bir· 
liğine daha mütemayil bu
lunacağını bildiriyordu. lngil· 
terenin hüsnü niyeti göstermek 
ve meseleyi hakiki sahasına 
irca etmek için 18 ay evvel 
lngiliz hariciye nazırı Sir S . 
Hoar'e bütün milletlerin ilk 
maddelerden müsavi mikyasta 
istifadelerini temin edecek bir 
konferans toplamağa hüküme· 
tin hazır olduğunu bildirmişti. 
lngiliz hariciye Nazırının fik· 
rince teklif şikayetçi dev· 
!etlere müstemleke vermek· 

- Hayır, dedim. Ayrılma· 
dılar. Buna ben de şaşıyorum. 
13 ~ni ziyarete gelmişti. Ben de 
sizden fazla bir şey bilo-iyo· 
rum ki .. 

Şüpheli şüphP.li önüne haktı. 
izahat vermek lüzumunu his· 
settim: 

-İnanmazsınız belki de.Beni 
dinledikten sonra inanmanızı 

rica edecektim. Aramızda en 
ufak, hiç bir alaka yok.. Ziya· 
reti eski bir alışkanlığın neti· 
cesi.. Biliyorsunuz tabii.. Bir 
zaman konuşuyorduk ta ... Ara· 
mızda en ufak bir alakaya 
bile yer vermedik.. Veremez· 
dik te .. Çünkü, o evli .• 

Dışarıdan bakan bir göz için 
bu feci tesadüf belki de manalı 
olacaktır. Rica ediyorum, siz 
hiç bir mana vermeyiniz.. Bu 
kadar zaman içinde eli, elime 
temas etmedi. Edemezdi, çün· 
kü .• Tabir mazur görülsün, 
onun bir erkeği vardır. 

- Bitmedi -

ten bambaşka idi. Her hal· 
de Cenevre müessesesi bu 
teklifi kabul etti ve milletler 
cemiyeti merkezinde şimdi 
toplanan komiteyi teşkil etti. 
Fakat tuhafbr ki meselede en 
ziyade alakadar olan Almanya 
komiteye iştirak etmedi. Fransız 
ve lngiliz mahafilince bunun 
sebebi şudur: ilk maddeler Al-
manyanın gözünde bir vesile
dir. Hakiki maksadı nüfuzunu 
artırmak ve uzak denizlerde 
üsler kurmak için sömürge top· 
raklarına sahip olmaktır. ltalya 
da Almanya ile tesanüdü ve 
milletler cemiyetine karşı hu
sumeti sebebiyle komiteye işti· 
rak etmemiştir. 

Komitenin son içtimaında 
beliren temayül son derece 
manidardır. Delegeler ittifaka 
yakın bir ekseriyetle ilk mad· 
deler meselesinin halli için müs· 
temlekelerin iadesine lüzum 
olmadığına karar vermişlerdir. 
Çünkü mesele arzi değil, eko
nomik ve mali' dir.Ekonomiktir • 
zira ilk maddeleri yetiştiren 
toprakların büyük sanayi mem· 
leketlerinin hiç birine kapalı 
olmaması ve her birinin istih· 
salden aynı derecede istifadesi 
lazımdır. Bunun çaresi de bey
nelmilel ticarete karşı yükse· 
len maniaların izalesidir. Hal
buki bu engellerin en mühim
mi Almanya gibi bazı memle
ketlerin takip ettikleri otar~i 
siyasetidir. Şu halde bir neti· 
ceye varmak için bunların otar· 
şiden vazgeçerek beynelmilel 
iş birliği yoluna girmeleri el· 
zemdir. Mali meseleye ge· 
lince, ayni neticeye varmış· 
lır : ilk madde tedariki için 
satın alıcı memleketlerin bunu 
beynelmilel kıymeti olan bir 
para ile ôdeyebilmeleri lazım· 
dır. Bu da, ifrat derecede tes· 
lihat yapabilmek için, parala
rına dahilde hususi bir kıymet 
veren memleketlerin halisane 
siyasi ve ekonomik bir iş bir· 
liğile beynelmilel daireye dön
melerini lüzumlu kılar. Bilhassa 
lngiliz delegesi Sir Fredrik 
bu mütalaaları müdafaa et· 
miıtir. 



Sahife G YENi ASIR 

Buğday . muameleleri üzerinde bir 
gevşeklik vardır-Pamuk fiatlerinde 

tenezzül 6 - 7 kuruşu buldu 
Üzüm • 

yenı bir tenezzül kaydedildi fiatlerinde 
3, 9-3-937 haftası içinde bor

ıada satılmış olan hububat, 
zebair vesair ticaret eşyasının 
berveçhi ati cinsi ve mikdar
lardan ibaret olduğu ve fi
atlerinin hizalarında işaretlen
diği şekilde bulunduğu anla
tılmıştır : 
Eşya cinsleri Satış Haftalık 

mikdarı fi ati 
çuval az çok 

Buğday M. 4258 5.75 7.25 
Arpa M. 1133 4.25 4.50 
Fasulye M. 175 7.25 9.50 
Susam 842 17. 17.50 
Çavdar 21 5. 5. 
M. Pamuk(b. 1199 41.50 49. 

,, çek.1442500 3.50 3.60 
,, Palamut(k 1566 240. 480. 

Raz3k1 üzüm 71 12.25 12.25 
Çekir. üzüm 962 10. 16.50 
locir 402 4.375 11.75 
Kumdarı 140 6. 6. 

Son hafta içinde borsada 
aatılmış olan e~yayı cinsleri 
üzerinden bu suretle tespit 
eyledikten sonra yine borsa 
bültenlerine dayanarak işbu 
•allarm neTİ üzerinden hafta· 
lık muamele miktar ve fiatle
riyle piyasa tteyirleri hakkında 
alakadarlarından edindiğimiz 
malümatı ayra avrı aşağıya 

derce diyoruz: 

Buğday 
Buğday muameleleri hafta 

içinde mahsüs bir gevşeklik 
göCJtermiştir. Fiatlerde de ge• 
çen ve daha evvelki haftalar, 
esasla bir değişiklik olmamış
tır. Halen yerli malJarı piyasa
da görülmemekte ve işler ta
mamen Uşak malları üzerine 
cereyan etmektedir. 

Haftalık satışlar, Uşak yumu
şaklardan 5,875 ile 6,825 ku
ruş arasmda fiatlerle 2683 çu
val ve Uşak sertlerden 6 ile 
7,25 kuruş arasında fiatlerle 
1095 çuvaldan ibarettir. 480 
çuval muhtelif maJlar da 5,75 -
6,625 kuruş arasında satıl· 
mıştır. 

Halen lzmirde gerek satıcı
lar ve gerek değirmenciler 

elinde kafi mikdarda stok mal 
bulunmaktadsr. Bu itibarla fiat .. 
}erin biraz daha tenezzül et
mesi ihtimali mevcut gibidir. 
ihracat için buğday mübayea 
edilmemekte olması da fiatler 
üzerine müessir olduğu kana
ati izhar edilmektedir. 

Arpa 
Borsa neşriyatına göre son 

hafta içinde kilo!llu 4.5 kuruş
tan yirmi çuval Uşak malı ve 
4.25 kuruştan 165 çuval yerli 
ve 4.375 kuruştan 948 çuval 
muhtelif arpa muamelesi ol
muştur. 

Son hafta içinde arpa işleri 
mevsime nisbctle normal bir 
şekilde devam ve cereyan et
miştir. Mevrudat tamamen sa· 
hlmıştır. Yerli ihtiyaçlar için 
yapılan mübayeatta fiatlere 
elverişli gözile bakıldığından 
dahilden peyderpey mal gel· 
mektedir. Bu vaziyet karşı
sında 1936 rekoltesi arpadan 
yeni rekolteye mal devtedil
miyeceği ümit ediliyor. Piyasa 
Hğlamdır. 

Pamuk 
Son hafta içinde borsada ya-

1 

pıJmış olan pamuk satışları nevi 
üzerinden ve satışın mahiyetine 
nazaran aşağıdaki surette icmal 
olunabilir: 
Nevi satış şekli miktar haftalık 

balya fi at 

Prese 
1 ci hazır 405 

,, ,, vadeli 525 
,, ,, eski satış 93 
,, ,, ,, vadeli 25 
,, 2 ci hazır 151 
Yekun 1199 

az çok 

44 46 25 
44 46 25 
49 49 
46 25 46 25 
41 5044 

Pamuk piyasasinda geçen 
hafta görülmüş olan tenezzül 
meyilleri hu hafta tamamile be· 
lirmit ve son muamele 44 ku
ruş üzerinden olmuştur. Bu va
ziyete göre bir ay zarfındaki 
pamuk fiatlerinin tenezzül mik
tarı 6 - 7 kuruşa baliğ olmuş 
demektir. 

Halen yapılmakta olan mü
bayeat eski vadeli satışların 
kapatılmasına matuf olup yeni 
işler üzerine muamele yoktur. 
işsizliğin bu suretle devamı tak· 
dirinde fiatlerin geçen seneki 
bu zamanlar fiatlerine, yani 
40 - 41 kuruş arasına düşeceği 
tahmin ediliyor. 

Vaziyetin önümüzdeki hafta 
içinde tavazzuh edeceği ümit 
edilmektedir. Şimdilik piyasa
da tenezzül meyilleri mevcuttur. 

Palamut 
Son hafta içinde borsada sa

tıld,ğmı borsa bültenlerinden 
anladığımız palamutlar aşağı· 
daki nevilere inkısam etmekte 
ve karşılarında gösterilmiş olan 
fiatlerle satılmış bulunmaktadır. 

Nevi Kentalı Haftalık fiat 
asgari azami 

Tırnak 453 400 480 
•• engin 154 390 400 

Kaba 131 275 380 .. IC 687 260 270 

Kapçık 32 210 210 

Rüfüz 109 240 250 
Yekun 1566 

Bundan bir hafta evvelki 
borsa satışlara ise 445 - 455 
kuruş arasında fiatlerle 431 
kental tırnak ve 300 kuruştan 
134 kental k~ba palamuttan 
ibaretti. 

Geçen senenin bu haftasın
da 500 kuruştan iki kental 
eDgin tırnak, 550 kuruştan 42 
kental kaba ve 350 kuruştan 
4 kental kapçık palamut mu• 
amelesi olmuştu. 

Palamut piyasası geçen haf
taki durumunu bu hafta da ol
duğu gibi saklamıştır. Fiatlerde 
hiçbir değişiklik olmamıştır. 
Piyasada mevcut talep karşı
sında mevrudat tamamiyle sa
tılmakta olup kuvvetli alıcılar 
doğrudan doğruya istihsal mın· 
takalanndan da palamut satın 
almaktadırlar. 

Palamut piyasasınm bugünkü 
vaziyeti memnuniyete değer 
bir manzara arzetmektedir. 
ihracatçıların mübayaada gös
terdikleri hıuaret bu sene re · 
koltesinin pek yakında tama
men elden çıkmasına saik ola· 
cağı kanaatini vermektedir. 
Piyasa sağlam fiatler müsta· 
kardır. 

Zeytinyağı 
Son haftaya ait horsa bili· 

ı 
tenlerinde bu hafta içinde bor
sada zeytinyağı satıldığına dair 
hiç bir kayda tesadüf edileme· 
miştir. Geçen hafta da vaziyet 
bu merkezde idi. Geçen yılın 
bu haftasında ise 126600 kilo 
sıra malı zeytinyağının eski sa-
tış kaydiyle ve 27.5 - 28,5 ku
ruş arasında borsada satıldığı 
görülmüştür. 

Borsada zeytinyağı üzerine 
muamele yapılmamış olmasına 
rağmen bu hafta da geçen haf
ta olduğu gibi piyasada olduk· 
ça rıatışlar yapılmıştır. Avrupa 
fiatierinin bugünlerde gayri 
müsait bir vaziyet göstermeleri 
üzerine zeytinyağı fiatleri biraz 
düşmüştür. Hafta içinde sabun· 
cuların da oldukça mübayaatta 
bulunduklan haber alınmıştır. 

ihracatçılar fiatlerin alacağı 
tekle intizaren şimdilik müba
yaalarım kısmen durdurmuş-

lardır. Buna karşı kuvvetli sa
tıcılar da mal arzında müstağni 
davranmaktadırlar. iki tarafın 
aldığı bu mukabil tedbire karşı 
fiatlerin istikrar göstermesi 
ihtimali vardır Piyasada şim-
dilik aükünet devam ediyor. 

incir 
Son hafta içinde borsada 

kilosu 11,75-4,375 kurus ara
ıında fiatlerle 402 çuval incir 
ıatılmıştır. Bunlardan 111 çu· 
vah süzme olup 10-11,75 ku
ruş arasında ve 291 çuvalı 

hurda olup 4,375-4,75 kuruş 
arasında fiatlerle satılmıştır. 

Son hafta satışlarile bera• 
ber mevsim başından son ta· 
rihe kadar borsada satılmış 
olan incir miktarı 169611 ve 
hurda miktarı da 11551 çuva
la ulaşmışhr. Bu hesaba göre 
1936 rekoltesinden son tarihe 
kadar borsada 215414 çuval 
incir satılmış demektir. 

lzmirde şu sıralarda sahlan 
hurdaların ihracat için hazır
lanmış mallardan tefrik edil
miş kısımlar olup hunların da 
tamamen istihlak edilmiş ol-
maları hayli zamana mütevak
luf görülmemektedir. 
Yukarıda arzolunduğu üzere 

ihracat mevsimi geçmiş ve el· 
de mevcut incirlerin de pek 
az miktarda bulunması dola
yısile ıncır piyasa vaziyeti 
hakkında kayda değer bir şey· 
ler yoktur. 

Çekirdeksiz üzüm 
Borsanın son haftaki günde· 

lik neşriyatından anlaşıldığına 
göre borsada son hafta içinde 
(962 çuval) mal satılmış olup 
gündelik itibariyle miktar ve 
fiat nevileri şöyledir: 
Satış tarihi satılan gündelik fiat 

3-3-937 
4 ,, ,, 
5 " ,, 
6 ,, " 

miktar çu. az çok 
92 10 50 13 25 

121 10 15 25 
246 10 25 16 50 

8 ,, " 150 10 50 12 50 
9 ,, " 353 1 o 14 
Yekün 962 

Son hafta içinde üzüm piya· 
&asında yeni bir gevşeklik gö
rülmüş ve 26-2-937 de te~ssüs 
edip 7-3-937 akşamına kadar 
devam eden fiatler de 8-3-937 
de yeni bir tenezzül kaydedil· 
miştir. 

16 - 1 - 937 tarihli fiatlere 
nazaran 25 • 2 937 de basıl 
olan t~nezzül 1,25 kuruş olup 
son gerileme miktarı da buna 
inzimam ettirdiği takdirde 16 -
1 - 937 ye nispetle 9 - 3 - 937-
deki tenezzUI miktarı 1,75 - 2 

Arkitekt 
Mimarı ve san'atl 

dergisi 
lstanbulda 11 Arkitekt,, adiyle 

yapı san'atı, şehircilik ve de
koratif san'atlardan bahseden 
nefis tabılı bir dergi çıkar.Mi· 
marbk saha~mda yabgncı mem
leketlerdeki yeni cereyanları, 
ileri şehircil;k etüdlerini, tezyini 
san'atlar haberlerini en salahi
yetli kalemlerin yardımiyle sa
dıkane yayar. 

Neşriyat sahasında altıncı 
yılını dolduran bu çok kıymetli 
mecmuanın temadi ettirdiği uzun 
ömür, nihayet memleketimizde 
de bir san'at mecmuasının ya
şayabildiğini göstermesi bakı· 

mıodan ne kadar sevindirici bir 
hadisedir. Eskiden olduğu gibi 
evimizi, çörden çöpten malze
meyle, tesadüfi zevklerin 
tesiri altında yapmıyoruz. Ya
bancı memleketlerdeki mimari 
faaliyet ve cereyanlar bizi de 
yakından alakalandırıyor. Bu 
itibarJadır ki, yalnız bir mimar 
için değil, her medeni adam 
için yeni careyanları takip et .. 
mek ihtiyaç haline gelmiştir. 

"Arkitekt,, mecmuası dünya 
şehirciliğindeki ilerlemeleri, şe
hirlerin tanzim ve tertibine ait 
en son haberleri, arkeoloji 
tetkiklerini sık sık sayfalannda 
bulundurur. Her belediyenin, 
mimarın, inşaat işleriyle alika· 
dar olanların bu değerli mec· 
muaya abone olmaları tayanı 
tavsiyedir. 

Arkadaşımızı, yedinci yılına 
basarken tebrik eder, mesai
sinde muvaffakıyet dileriz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
kuruşa kadar çıkmaktadır. 

Üzüm piyasasında görülen bu 
tenezzülün geçen haftaki neş· 
riyatımızda da kaydedildiği gi
bi ktaring zorluğundan ileri 
gelmektedir. 

Geçen senenin bu sıraların
da üzüm piyasasında durgunluk 
ve fiatlerde de hayli tenezül· 
Jer mevcuttu. O zamana ait 
borsa neşriyatına göre 9 - 3 ve 
13 - 3 - 936 da fiatler aşağıda 
gösterilen vaziyeti arzeylemiş 
idi. 
No. 

7 
8 
9 

10 

9 .. 3 - 936 
Asgari 

11.25 
11.75 
12.75 
14.50 

13. 3 - 936 

Azami 
51,10 
12.25 
13.25 
15 

7 11.75 12 
8 12.25 12.75 
9 13 13.50 

10 15 15.50 
1935 Rekoltesi icabı olarak 

piyasada iyi kalite malların 
mevcut olması 11 ve 12 numa· 
ra üzümler üzerine fiat tespit 
edilememesine saik olmuş ve 
9, 1 O numaralarda da bir mik-
dar tereffü husulüne bais olmuş 
ise de işler bu senekinden 
pek çok az bir mikdarda 
olmuştu. 

ihracat tüccarlarımızın bu 
hafta kongre dolayısiyle lzmirde 
bulunamıyacakları cihetle fazla 
iş olmıyacağı zan edilmektedir. 
Şimdilik piyasada sükunet ve 
fiatlerde tenzil meyilleri görü
nüyor gibidir. 

Sair e'ya piyasa 
vaziyeti arı 

Her sene bu sıralarda oldu· 
ğu gibi bu sene de mevsim 
icabı işlerde durgunluk vardır. 
Bilhassa hububat üzerine geniş 
ve piyasa teşkil edecek mik
tarda kuvvetli işler olmamak
tadır. Bu halin yeni mahsullere 
kadar bu şekilde devam ede· 
ceği anlaşılıyor. 

Y almz yağ istihsal edilebilen 
maddeler üzerine piyasada 
haylı talep vardır. Bu itibarla 
pamuk çekirdeği fiatleri biraz 
yükselme göstermiş ve henüz 
bu meyli saklamakta bulunmuş
tur. Başkaca yazılmağa değer 
yenilikler yoktur. 

Abdi Sokullu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kamutayda bir celse: 

T eşkilitı Esasiye 
hakkındaki Kanunu 

zabıtlarını 
müzakere 

neşrediyoruz. aynen 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

15 Kanunun heyeti umumiyesini 
Çiftçiyi toprak sahibi yap- tayini esami ile reyinize arz· 

mak ve ormanlan Devlet tara· ediyorum. 
fından idare etmek için istimlak Küısüye iki kutu konacaktır, 
olunacak arazi ve ormanların lütfen sağdan gelmek suretiyle 
istimlak bedelleri ve bu bedel- kutulara reylerinizi atınız. 
lerin tediyesi sureti, mahsus Rey vermiyen arkadaş var 
kanunlarla tayin olunur. mı? .. Rey toplama muamelesi 

Fevkalade hallerde kanuna bitmiştir. Açık reyle kabul bu-
göre tahmil olunacak para ve yorduğunuz kanunların netice• 
mal ve çalışmaya dair mükel· sini arzediyorum: 
lefiyetler müstesna olmak üzere inhisarlar umum müdürlüğü 
hiç bir fedakarlık yapmağa 1936 mali yıh bütçesinde 10,000 
zorlanamaz. 
BAŞKAN _ Madde hak- liralık münakale yapılması hak-

kında mütalea var mı? kmdaki kanuna rey veren ar-
Maddeyi reyinize arzediyo- kadaşların adedi(321) muamele 

rum. Kabul edenler .• Etmiyen- tamamdır, kanun (321) reyle 
1er .. Madde kabul edilmiştir. kabul edilmiştir. 

Madde 8 - Teşkilatı Esa- Posta, Telgraf ve Telefon 
siye kanununun 75 inci mad- umum müdürlüğünün 1936 mali 
desi aşağıda yazıla şekilde de- yılı bütçesinde (43100) liralık 
ğiştiriJmiştir: münakale yapılmasma dair olan 

Hiç bir kimse mensup olduğu kanuna (326) arkadaş rey ver-
felsefi içtihat, din ve mezhep- miştir, muamele tamamdır. Ka-
ten dolayı muahaze edilemez. nun (326) reyle kabul edilmiş· 
Asayiş ve umumi muaşeret tir. 
adabına ve kanunlar hüküm· Teşkilab Esasiye kanununun 
lerine aykırı bulunmamak üzere bazı maddelerinin değiştirilme· 
her türlü dini ayinler yapılması sine dair olan kanuna (333) 
serbesttir. arkadaş rey vermiştir. Muamelet 
BAŞKAN - Madde hak- Tcıkilitı Esasiye kanunu mu· 

kında mütalea var mı? cibince tamamdır. Reye iştirak 
Maddeyi reyinize arzediyo· edenlerin adedi istediğimiz 

rum. Kabul edenler .• Etmiyen· adetten fazladır. Kabul eden· 
ler •• Madde kabul edilmiştir. ler (333) kişidir. Kanun müt· 

Madde 9 - Bu kanun neıri tefikan kabul edilmiştir. ( Al-
taribinden muteberdir. kışlar) Pazartesi günü saat 
BAŞKAN - Maddeyi kabul 15 te toplanılmak üzere celseyi 

edenler, Etmiyenler.Kabul edil- tatil ediyorum. 
miştir. Kapanma saati: 17.50 

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

Macaristanda karışıklık çıkmamış 

Bir Macar tebliği yazı
lanları tekzip ediyor 

Verilen haberler Macar düşmanı bir 
kaynağın uydurmalarından ibaretmiş 

Budapeşte, 9 (A.A) - Ma
car Ajansı bildiriyor: 

Dün akşam aşağıdaki tebliğ 
neşredilmiştir: 

Birkaç gündenberi yabancı 
matbuatta Macaristan hakkmda 
fantazist hıtberler intişar et· 
mektedir. Umumiyetle Macar 
aleyhtarı bir kaynaktan gel
diği muhakkak olan bu haber
ler güya müfrit sağcenahın 
memlekette dahili nizam ve 
ıükünu yıkmayı istihdaf eden 
bir teşkilattan bahsetmektedir. 

Salahiyettar makamlar Ma
caristanda memleketiô dahili 
nizam ve sükünetini veya mem
leketin kanunuesasi emniyeti· 
ni veyahut ekonomik hayabnı 
haleldar edebilecek hiçbir şey
in vukua gelmemiş olduğunu 

en kat'i bir surette bildiriyorlar. 
Macaristanın hiçbir silAhlı 

teşkilatı mevcut değildir. Ve 
devletin dahili emniyeti aley
hine bir suikast mahiyetinde 
hiçbir teşebbüs yapılmamıştır. 
Buna rağmen memleketin siya
ıi ve ekonomik hayatındaki 

sükun havasmı bozmayı istih
daf eden bu yanhş haberler 
intişar etmiş bulunmaktadır. 

Her türlü panikci şayiaları 

en enerjik bir surette redde· 
derek bu tar7daki haberlere 
bir nihayet verecek olan kıy
metli Macar milleti ile Macar 
matbuatının tuttuğu makul 
yoldur, 

Salahiyettar mahafil birkaç 
gün evvel başvekilin yapmış 

olduğu beyanatı tekrar eder. 
Başvekil bu beyanatında mem .. 
leketin nizam ve sükünunu 
hic bir t~hlikenin tehdit 

etmediğini ve hüküınetin bu ni· 
zam ve sükunu her zaman ve 
bütün vasıtalarla idame eyliye· 
ceğini bildirmişti. 

Adliye nazırı müddeiumumi· 
lere tebligat yaparak memleke· 
tin sükunetini ve milletin ça
lışma nizamını bozabilecek bü· 
tün cürümleri en enerjik bir 
tarzda takip eylemelerini em· 
retmiştir. 

Panikçi haberler yayanların 
takibedilmesi hakkında da lü· 
zumlu tedbirler alınmıştır. 

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

[BORSA] 
Uz Um 

Çu. Alıcı Fiat 
53 S Ergin 10 75 14 
36 Alyoti 11 50 11 50 

89 Yekun 
418327 Eski yekun 
418416 Umumi yekün 

Zeytinyağı 

Kilo Alıcı Fiat 
160000 A Lafont 49 50 

75000 F Solari 49 50 50 
5000 Turan yağ 51 51 

240000 Y ekün 
1959 Buğday 5 50 6 625 

163 Arpa 4 25 4 375 
10 Çavdar 5 5 

1113 ke. Palam. 260 475 
25000 ki. Pamuk 45 45 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kiralık Ev 
Gayet havadar güzel mal!

zaralı Göztepe vapur iskelesı· 
ne dört dakika mesafede kul
lanışlı ve kirası elverişli iki e'/ 
kiralıktır. Göztepede Abdül'e-
zel paşa yokuşunda bakkal B6 
Bedriye veya telefonla 225 
numaraya müracaat. 

S. 6 H. 2 (398) 



11 Mart 1937 -
Gı\\'RIMENKUL MALLARIN 
~ÇIK ARTIRMA iLANI 

d ergama icra memurluğıın
•ıı· A D .No. 935-524 

ril çık artırma ile paraya çev
d :_cek gayrimenkulün ne ol-
ııgu; Birbirine bitişik iki ev. 
Gayri menkulün bulunduğu 

ıııevk' 
111 

ı, mahallesi, sokağı, nu-
'M arası: Bergamada solak Halil 

·de Narlı sokakta. 
30~ a~dir olunan kıymet: Biri 

lıra diğeri 100 liradır. 
_Artırmanın yapılacağı yer, 

iU11 S • saat 21-4-937 Çarşamba 
,:11-12 Bergama icra daire• 
lllde. 

tı l - işbu gayrimenkulün ar· 
b~llla şartnamesi 11-4-937 tari-
8111den itibaren 524 No. ile 
ergaına icra dairesinin muay

Yen numarasında herk"sin gö· 
rebilınesi için açıktır. ilanda 
~azılı olanlardan fazla malümat 
ıstj 

93 
Yenler, işbu şartnameye ve 

111 
5:524 dosya numarasile me· 

l'd~rıyetiıniz:e müracaat etme· 
ı ır. 

2 - Artırmaya iştirak için 
~ukarıda yazılı kıymetin yüzde 
b'.S nisbetinde pey veya milli 
t ır bankanın teminat mektubu 
evdi edilecektir. (124) 

1 
3 - ipotek sahibi alacaklı

ı~:la diğer alakadarların ve ir-
1 ak hakkı sahiplerinin gayri 
~enkut üzerindeki haklannı 
~susiyle faiz ve masrafa dair 

~.an iddialarını işbu ilan tari· 
dinden itibaren yirmi gün için· 
ll~ evrakı müsbiteleriyle bir-

i 
te ınemuriyetimize bildirme· 

eri · • b ıcap eder. Aksi halde 
akları tapu sicilile sabit ol
~adıkça ııatış bedelinin pay
aşınasından hariç kalırlar. 

1 
4 - Gösterilen günde art· 

ırınaya iştirak edenler arttır
~a şartnamesini okumuş ve 

1
11 zuınlu malümat almış ve bun· 
•rı tamamen kabul etmiş ad 

Ve İtibar olunurlar. 
5 - Taı.ıin edilen zamıuıda 

~ilYri menkul üç defa bağırıl
'bktan sonra en çok arttırana 
~~le edilir. Ancak arttırma 
:deli muhammen kıymetin 

Yuzde yetmiş beşini bulmaz 
Veya t . . 1 -sa ış ısteyenın a acagına 
~uçbanı olan diğer alacaklılar 
Ulunup ta bedel bunların o 

i~yri menkul ile temin edilmiş 
~ acaklarının mecmuundan faz· 
aya çıkmazsa en çok arttıra
~ın taahhüdü baki kalmak 
Uze b re arttırma on beş gün da· 
a temdit ve on beşinci günü 

ay . 111 saatte yapılacak arttır· 
~ada_ bedeli satış isteyenin 

1acaırına rüçhanı olan diğer 
~I acakfıların o gayri menkul 
1 
e temi o edilmiş alacakları 

llıecınuundao fazlaya çıkmak 
hrr ı Cd' ~y e, en çok arttıraoa ihale 
Cd~lır. Böyle bir bedel elde 

ilınezse ihale yapılamaz. Ve 
•atış talebi düşer. 
ib 6- Gayri menkul kendisine 
~ a~e o!unan kimse derhal veya 
v Ctılen mühlet içinde parayı 

11 
' 1 ınezse ihale kararı fesholu
y~~ak kendisinden evvel en 
a u Sek teklifte bulunan kimse 
tıetıniş olduğu bedelle alma

~ •azı olursa ona, razı olmaz 
'Ya b 1 iii u uomazsa hemen on beş 

tıJııı ttıüddetle arttırmaya çıka· 
td·~· en çok arthraoa ihale 
ve 

1 ır. iki ihale arasındaki fark 
fa. geçen günler için yüzde 5 

ız v d" bük e ığer zararlar ayrıca 
ııı11 ~e ha cet kalmaksızın me

rıy t' . o! e ıınızce alıcıdan tahsil 
llııur. Madde (133) 
Ik· 

21 1 ev Yukarıda gösterilen 
· ·4-937 t ·h· d B d ılta arı ın e ergama a 
il~ ttıemurluğu odasında işbu 

il Ve .. 'J 
ita • gosterı en arttırma şart-
·ı 'Dcsı d . . d ı ~it aıreııo e satılacağı 

olunur 
Biriıı · • 

ıııa cı arttırmada satış yapıl-
~t zsa 2 nci arttırma 6-5-937 

r§cnıb <le e ayni saatte aynı yer-
.,. Yııpılacektır. 
•• 'h tı ve icra memurunun 

resmi mühür ve imzası 
711 

--·- ~-

Gayri menkul açık artırma 
ilam 

İzmir Birinci icra Memur
luğundan: 

Dosya No. 37-7281 
Türkiye 1s Bankası lzmir 

şubesine 19464 lira 23 kuruş 
ve masraf vermeğe borçlu ölil 
Giritli Raşit ve Ali Nebil'in 
işbu borçlarına mukabil uhde· 
!erinde kayıtlı bulunan İzmir 
Kadastrosunun ada 798, parsel 
2 sayısında kayıtlı lzmir'de 
Köprü mahallesinde tramvay 
caddesinde 673 kapı numaralı 
ve içerisinde : alt katta iki o· 
da, mutbah, yemek odası, ça
maşırh:rne ve üst katta dört 
odası ve H>llkapınar suyu ile 
elektrik tesisatı mevcut ve 
3500 lira muhammen kıymetli ev 
ve bu eve bitişik 1 kapı nu
maralı içerisinde: alt katta bir 
dükkan ve bir oda, çamaşır· 

hane ve yemekhane ikinci kat
ta sokağa nazır bir oda ve 
arka tarafta birbirinden geçi· 
lir iki oda ve ·balkonlu ve içe
risinde Halkapınar suyu ve e· 
lektrik tesisatı mevcut 2500 
lira kıymeti muhammeneli iki 
bap ev tarihi ilandan itibaren 
30 gün müddetle açık artır
maya çıkarılmıştır. Talip olan
lann muhammen kıymetin yilz
de 7 buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya milli bankanın te
minat mektubunu vermeleri 
ve artırma 12-4-1937 tari
hine rastlayan Pazartesi günü 
saat 11 de dairede yapılacak
tır. Müşterilere ait bu hususun 
daireye talik olunan açık ar
tırma şartnamesini 18-3-1937 
tarihinden itibaren okuyabilir· 
ler. Hakları tapu sicilli ile sa
bit olmayan alacaklılar ile di· 
ğer alacaklıların ve irtifak 
hak sahiplerinin bu haklarının 
ve bu husustaki faiz ve mas· 
rafa dair olan iddialarını ev
rakı müsbiteleri ile 20 gün 
içinde icra dairesine bildirme- , 
leri aksi halde hakları tapu 
sicilli ile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalacakları ve tayin edilen za
manda artırma bedeli gayri 
menkulün yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde "'o son ar• 
!ıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 15 gün daha 
temdit edilmek suretiyle 27-
4-937 tarihine rastlayan Salı 
günü saat 11 de gayri men
kul en çok artırana ihale edi· 
lecekt ir. Satış peşin para ile
dir. Mal bedeli alınmadan tes· 
lim edilmez. Mal bedeli veril
mez ise ihale kararı feshedilir. 
Ve kendisinden evvel en yük· 
sek teklifte bulunan kimse ar· 
zetmiş olduğu bedel ile alma
ğa razı olmaz veya bulunmaz
sa icra dairesince hemen 15 
gün müddetle artırmaya çıka
nlır. Bu artırmayı alakadarlara 
tebliğe hacet olmayıp yalnız 
ilanla iktifa olunarak en çok 
artırana ihale edilecek ve her 
iki halde birinci ihale edilen 
kimse iki ihale arasındaki fark
tan ve diğer zararlardan me
sut olduğu ve tapu harcıoın, 
belediye ve vakıf icarıoın ve 
yüzde iki buçuk tellaliyeoin 
ve 2762 numaralı vakıflar ka
nunu mucibince taviz bedeli 
müşteriye ait olduğu, fazla 
malümat almak isteyenlerin 
37-7281 No. lu dosyamıza vP. 
icra müoadisioe müracaatleri 
ilan olunur. 

709 (409) 

Alaşehir sulh hukuk mahke· 
mesinden: 

Alaşehirio beş Eylül mahal· 
lesinde mukim Mehmet oğlİı 
Niyazi tarafından tahsildar Fa k 
karısı Naciye ve kızı Muam
mer aleyhlerine ikame eylediği 
taksim davasının yapılmakta 

olan muhakemesinde müddei
aleyhlerdeo Muammerin ika
metgahı meçhul bulunması ha
sebi.e kendisine ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiş ve bu 
suretle yapılan tebligata rağ
men muhakemeye gelmemiş ol
duğundan gıyaben muhakeme 
ıcrasına ve mu!ıakemenio 
22-3-937 tarihine müsadif Pa
zartesi günü saat 10 na tali· 
kine karar verilmiş olduğun
dan H.U.M.K. 143-144 ve 405 
inci maddelerine tevfikan key
fiyet tebliğ makamıoa kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

- -

GAYRI MENKUL AÇIK 
ARTIRMA iLANI 

lzmir birinci icra memurlu· 
ğundao: 

Dosya No. 937-5849 
Türkiye iş bankası lzmir şu· 

besine 67662,58 lira ve ayrı· 
ca masraf vermeğe borçlu 
Kemahlı oğulları Muammer, 
Muzaffer, ve ortakları Ömer 
Fahrinin işbu borç için mez
kür bankaya ipotek ettikleri 
uhdelerinde kayıtlı bulunan iz. 
mir tapu kütüğünün ada 238 
pafta 42 parsel 13 sayısında 
kayıtlı 115 metre murabba r:. • 
daki zemini elhaçe bu be kir paşa 
vakfından mukataalı ve 731 
metre mülk ile mahlut Ahmet 
ağa mahallesinin Kemeraltı 
caddesinde 14,16, 29-12, 29-6, 
6, 10, 29-16, 10, 14 eski ve 
yeni kapu numaraları ile mu· 
rakkam 850 metre murabbaı 
miktarında tahtaoi 11 oıla ve 
iki kahve ve üç dükkan ikin
ci katta sekiz: ve llçüncü kat
ta 38 odayı müştemil ve içe· 
risinde elektrik ve su tesisatı 
mevcut Kemahlı hanı den· 
~ekle maruf Heyeti umumi
yesi yirmi altı bin lira kıy
meti muhammeneli otelin Mu
ammer ve Muzaffere ait üçte 

iki hissesi, 
Ve yine lzmir tapu kütüğü· 

nün ada 238 parsel 16 sayı
sında kayıtlı Ahmet ağa ma
halle'sin~n Kemeraltı caddesin

de 21 eski ve yeni kapu nu
maralı üzerinde bir odası bu

lunan heyeti umumiyesi 2200 
lira muhammen kıymetli Mu· 
ammer ue Muzaffere ait dük
kanın üçte iki hissesi, 

Ve yine lzmir tapu kütüğü
nün Ahmet ağa mahallesine ait 

kütüğün 1883 numaralı sahife
sinde müseccel ve Yemiş çar· 
şısında 32-35 eski yeni ve sayılı 
224 adanın 7 parselini teşkil 
eden 59,50 M. l\f. terbiinde 
Kaplan Mustafa paşa vakfın
dan içareli ve içerisinde altta 
iki ve üstte ikişer odası bulu
nan heyeti un;ıumiyesi 4500 lira 
kıymeti muhammeoeli Muam· 
mer ve Muzaffere ait mağa· 
r anın üçte iki hissesi. 

Yine İzmir tapu kütüğünün 
ada 181 parsel 25 sayısında 
kayıtlı ve Hacı Mahmut ma· 
hallesioio hükümet caddesinde 
74-2, 2-1 kapı numaralı 18 M. 
M. mikdarında ve üstünde bir 
odası olan heyeti umumiyesi 
4500 lira muhammen kıymetli 
Muammer ve Muzaffere ait 
dükkanın üçte iki hissesi. 

Ve yine İzmir tapu kütüğü· 
nün ada 181 parsel 26 sayı· 
sında kayıtlı Hacı Mahmut ma· 
hallesinin Şamlı sokağında 4, 
4-1 kapı numaralı 295 metre 
M, mikdarında içerisinde bir 
salonu solda birbirine geçilir 
iki oda, sağda bir oda ve bir 
hela, ikinci katta yine bir sa
lon, iki oda ve merdiven or
tasında bir sandık odası, salo· 
ouo solundan bir kapı ile ge· 

çilince bu kısımda küçük bir 
taraça, üzerinde su ve helası 
vardır. Bu taraçadan bir kapı 
ile ikinci kısımdaki binaya gi· 
rilir. Burada da alt ve üst 
olarak oobir oda vardır.Birinci 
katta bir avlu ve ortasında bir 
havuzu ve imalathane olarak 
kullanılan büyük bir oda var· 
dır. içerisinde Köprülü zade 
Fadıl Ahmet paşa vakfından 
yarım masura su akmaktadır. 
Binada su ve elektrik tesisatı 
mevcuttur. Heyeti umumiyesi 
18000 lira muhammen kıymetli 
otel halinde kullanılan evin ve 
içerisine akmakta olan suyun 
Muammer ve Muzaffere ait 
üçte iki hissesi 

Ve yine İzmir tapu kütüğü· 
nün eylül 329 tarih ve 1529-
202, 203 sayısında kayıtlı İz
mirde Karşıyakada Ilıca mev· 
kiinde 12 dönüm mikdarında 
içerisinde yetişmiş üzüm çu-

'ff::NI ASIR 

buklan ve ilç yemiş ve iki erik 
ağacı bulunan ve beher dönü· 
mü 25 şer lira kıymeti muham
meneli Muammere ait bağın 
2-1 hissesi. 

Ve yine lzmir tapu kütüğü· 
nün Pafta 71 ada 125 parsel 
27 sayısında kayıtlı Karşıyaka
nın Dedebaşı ahırkuyu çayır 
içi yolu mevkiinde 11770 M.M 
içerisinde kuyusu ve bir yemiş 
üç zeytin iki çitlenbik ve bir 
badem ağacı bulunan ve beher 
dönümü otuz beşer lira kıymeti 
muhammeneli Muammer ve Mu· 
zaffer' e ait bağın 360 hissede 
208 hissesi, 

Ve yine lzmir tapu kütüğü· 
1629, 321, 322 numaralı sicil· 
linde kayıtlı lzmir' de Balçova
da yanıklık mevkiinde 24 dö· 
nüm 2 evlek mikdarında içeri· 

sinde üç ağaç zeytini bulunan 
ve beher dönümü 30 lira mu· 
hammen kıymetli Ömer Fahri· 
ye ait bağın 2/1 hissesi, 

Tarihi ilandan itibaren 30 gün 

müddetle açık artırmaya çıka
rılmıştır. Talip olanların mu

hammen kıymetin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesi 
veya milli bankanın teminat 
mektubunu vermeleri lazımdır. 

işbu gayri menkullerin birinci 
artırması 12-4-937 tarihine ras

layao pazartesi günü saat 10 da 
dairede yapılacaktır. Müşteri• 

lere ait bu hususu daireye ta· 
lik olunan açık artırma şartna
mesini 24-3-937 tarihinden iti· 
bar en okuyabilirler. Hakları 

tapu sicilli ile sabit olmayan 
alacaklılar ile diğer alacaklıla

rın ve irtifak hak Hahiplerinin 
bu haklarının ve bu husus· 
taki faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müı

biteleriyle 20 gün içinde 
icra dairesine bildirmeleri aksi 

halde hakları tapu sicilli ile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmı:sından hariç kalacak
ları ve tayin edilen zamanda 

arttırma bedeli gayri menkulün 
muhammen kıymetinin yüzde 

75 ini bulmadığı takdirde en 
son artıranın taahhüdü baki 

kalmak üzere artırma 15 gün 
daha temdit edilmek suretiyle 

ikinci artırması 27 - 4 • 937 ta
rihine rastlıyan Salı günü saat 

10 da en çok artırana ihale 

edilecektir. Satış peşin para 

iledir. Mal bedeli alınmadan 
teslim edilmez. Mal bedeli ve· 

rilmez ise ihale kararı feshedi
lir. Ve kendisinden evvel en 

yüksek teklifte bulunan kimse 
artırmış olduğu bedel ile alma· 

ğa razı olmaz veya bulunmaz· 
sa icra dairesince hemen on 

beş gün müddetle artırmaya 
çıkarılır. Bu artırmayı alaka

darlara tebliğe hacet olmayıp 
yalnız ilanla iktifa olunarak en 

çok artırana ihale edilecek ve 

her iki halde birinci ihale edi

len kimse iki ihale arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan 

mes'ul olduğu ve tapu harcı
nın, belediye ve vakıf icarınıo, 
ve yüzde iki buçuk dellaliyeoin 
ve heyeti umumiyesi 2762 nu

maralı vakıflar kanunu muci
bince taviz bedelinin müşteri· 
ye ait olduğu ilan olunur. ve 
daha fazla malümat istiyenlerio 

dairemizdeki 5849 No. lu dos
yaya ve icra münadisine müra-
caatları. 710 ( 410 ) 

Hasta bakıcı 
aranıyor 

Birinci veya ikinci sınıf hem
şire veya ebelerden çalışmak 
istiyenlerin lzmir Gazi bulva
rında sağlık sokak başındaki 
hususi hastaneye müracaatları. 
Telefon 4070 

s. 7 ( 340 ) 2 - 6 h •3 

Sahife 7 

(Kömür Sergisi) 
Kömür Yakan Vesait 

Aletleri Beynelmilel 
Ve Teshin 

Sergisi 

,----------------·--------..... 1 1937 Martının 26 ncı 
Cuma Günü Ankara'da 

,Sergi Evi ve sahasında açılıyo~ 

Sergiye iştirak 
sergiyi ziyarete 

kolaylıklar 

edenlere olduğu gibi, 
geleceklere de azami 
temin edilmiştir. 

Her tUrlU malOmat ve fazla izahat için 
şu adreslere müracaat edllmelldlr : 

lstanbul : Karaköyde Yataklı Vagonlar 
Şirketinde Sergi memuru; 

Ankara : Sergi komiserliöl 

ANKARAPALAS 
P AST Al-IANESİ ANKARAPALAS 

OteU altıoda 

Tortalar, Aotrimeler, Pasta, Karolio, Peti fur, Beze 
Bisküit, Keik, Parfe, Dondurma vesaire 

Tatlı, tu:ılu, soğuk ve sıcak bilumum pasla ve Çörekler 
büyük dikkat ve itina ile ihzar edilmektedir 

•••••••• 
Nişan, Düğün ve hususi toplantılar için salonumuz: müşteri· 

!erimizin emrine amadedir. Siparişler arzu edildiği takdirde 
evlere kadar gönderilir. Telefon : 3438 

1 - 7 (h.3) 

Pehlivan güreşleri 
12 mart 937 cuma gününe müsadif Görece spor birliği 

ve Kızılay menfaatine Cumaovası spor sahasıoda büyük 
pehlivan güreşleri tertip edilmiştir : 

1 - Güreş öğleden sonra saat ikide başlıyacaktır. 
2 - Güreşe iştirak edecek pehlivanlar ~ 

Zamanın Koca Yusufu Türkiye şampiyonu Tekirdağlı Hü~eyio 
Lira 
150 

50 
25 
10 

Başa 

Başaltı 

Orta 
Desteye 

Dinarlı Mehmedio iştiraki 
Silivrili Molla Mehmet 
Gönenli Hamdi 

lemin edilmi ştir. 

Maoaş Mehmet 
Karşıyakalı Vasfi 
Pomak Ahmet 
Hüsnü 

30 Yağsız serbest güreşe Manisalı Rifat, Manisalı Halil 
Manisalı Abdüsselam, Afyonlu Süleymana da telgraf 
çekilmi~tir. Ve bu güreşe bütün pehlivanlar iştirak 
edebilirler. 

Hakem maoejer Abdullah, muhtar Mehmet ağa Görece 
B. Halil (369) cumar. sa. per. 

lzmir Birinci icra Memurlu
ğundan: 

lmaral ve inşaat Türk Ano
nim şirketin i n lzm:r Esnaf ve 
Ahali Bankasına ipotekli ismet 
paşa mahallesinin Fevzi paşa 
bu!varı üzer i nıic 39 No. lı ada
da 63 ve 64 No. lu arzeo 16 
tuleo 20 ve terbian 320 metre 
murabbaı arsaoın açık artırma 
ile paraya çevrilmesine karar 
verilmiştir. Hirinci artırma 14 -
4 - 937 tarihinde çarşam~ a 
günü saat 11 de Birinci icrada 
yapılmak üzere sat. lığ a ko
nuldu. 

Bedeli tahmin o '. unan kıy
metin yüzde 75 ini bulursa 
en çok artıranıo taahhüdü baki 
kalmak şartiyle satış on beş 
gün daha uzatılarak ikinci ar
tırması 29 - 4 • 937 tarihinde 
Perşembe gür.il saat on birde 

ya:nlacaktır. Bu artırmada sa
tış bedeli gene kıymetin yüzde 
75 ini bulmazsa 22!!0 No. lu 
kanun mucibince satış geri 
bırakılacaktır. Bu gayri men
kulat üzerinde her hangi lıir 
şekilde hak talebinde bulunan 
ldr ellerindeki resmi vesaik 'e 
bi_rl,ikt~ yirmi gün zarfınd~ 
Bırıncı icraya müracaatları 
lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu s '.cilioce malüm o l madıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 

Satı~ peşin para ile olup mür 
terideıı ayrıca yüzde 2.5 del· 
lahye alınır. 27 - 3- 937 tar .
hinden itıbaren şartnamele r 
her kese açık bulundurul'lcak
tır. TaJ;plerin yüzde 7,5 temı
nat akçesi ~eya bir Milli Ban· 
ka itibar mektubu ve 937 -
1175 dosya oumarasiyle me· 
muriyetimize müracaatları ilan 
o!uour. 702 (404) 
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IZMiR YüN Mensucatı 
DOKTOR 

HA 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb· 
relerimiıin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

K. SARACOGLU 
Doğum ve kadın hastalıkları 

Mütahassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler soka~ı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t"apur iskelesi 

Türk A. Şirketinin Hacıdavut zade 
R A II M i K A il i\ l) A V U 1~ 

Berat apartmanı No. 6 
Telefon No. 2545 • 

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

iZ 1 R 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

Zayi 
1335 senesinde lzmir Sulta

nisinden almış olduğum tas• 
Tarafından ınevsinı dolayısile yeni çıkardığı kuınaşlar: 

diknameyi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
o!madığı ilan olunur. 

İzmir Güzelyalı Teceddüt 
soka$!ı 3 numarada 

Osman oğ'lu 

MAHMUT 
693 (392] 

a • --:zABIF ----
Bergama icra Memurluğun

dan: 
Bergama Turabey mahalle

sinden Ateş Mustafa oğlu Os
man Zeki tarafına: 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Eytam idaresine olan borcu
nuzdan dolayı merhun bulunan 
bir adet elmas pantantife bu
gün altmış lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

Bu bapta tutulan zabıt va
rakasını okuyup bir diyeceği-
niz varsa nihayet 10 gün içinde 
Bergama icra Dairesine bildir
meniz icra kanununun 103 ncü 
maddesine tevfikan ilanen teb-
liğ olunur. 712 [403] 

• 
ıye 

m••••••••••••••••• 
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1 uruınu 

liirinci ordonda 186 N ımarada 

ve Eytam bankas 
Esas N o. Yeri No.su Nevi Depozitosu 

70112 B. Karataş 9 Eylül sokak 124 ev 
701/1 A. .. .. 118 ,, 
975 Kasap Hızır mab. kuyumcular S. 41 dükkan 

S ç Eksiri 
727 ~Göztepe Mısırlı caddesi 428-258 ev 

1000 Ü.1'.UÇ reis Mah. Çukur sokak 11-21 .. 

T. L. 
10 
20 
20 
35 
10 
10 

Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. KomojeP 
saçların köklerini kuvv~tlendirir ve beı1ler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii reııklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır· 
Komojen Kanzuk şaç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağnzalıı" 
rında bulum:r. 

1 • 

Böbrek, karaciğer rahats zlık arı
na, hazımsızlığa İ<arşı en iyi ve 

şifa ı maden suyudur 

ke 

anisa Bağcılar Bankasından• 
Bankamızın 1936 hesap yılına ait alelade genel toplantısı 

martın 31 nci çarşamba günü saat 11 de Manisada Halitpaşa 
caddesinde kain <lairci mahsus<ıda yapılması takarrür etmiş ve 
müzakeresi icabeden mesaılde aşağıda gösterilmiş olduğundan 
o gün nizamname mucibince en aşağı on hisseye malik bulunan 
hissedarlarımızın iştirak eylemeleri ilan olunur. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT 
1 - idare heyeti ve murakıp raporlarının okunması. 
2 - 936 yılı plaoçosunun tasdiki ve idare heyetinin ibrası. 
3 - Temettü tevzii. 
4 - idare heyetinden çıkan iki azanın yerine yeniden iki 

aıa intihabı ve yeni sene a:ı.alai'lna verilecek huzur hak
kının tayini. 

5 - iki murakıp intihabı. 703 [407] --
Tecrübeli bir fen memuru aranıyor 

alı esir Kork omuta lığından: 

-

Balıkesir Kolordu inşaat şubesi emrinde çalışmak üzere ayda 
150 lira iicretle bir sürveyyana ihtiyaç vatdır. 

Haiz olması Jazımgelen şartlar şunlardır: 

1 - Nafıa Fen mektebinden veya lstanbul Sanayi mektebi 
inşaat şubesinden mezun ve Jankal iki sene inşaatta veya inşaat 
da'relerinde çalışmış bulunması. 

2 - Askerlik hizmetini bitirmiş olması. 

3 - Polisçe musaddak hüsnühal şahadetnamcsi, sıhhat raporu 
ve iyi hizmet vesikası. 

4 - Yukardaki şartları haiz taliplerin mektupla veya bizzat 
cll'!rindeki vesaikin suretlerile beraber Bahkesirde Kolordu Ko
mutanlığına müracaatları ilan o!unur 

341 Yol bectestanı Servili han. 55-4 Mağaza 

781 Karataş Duygu sokak 47-43 ev 
22912 Osmaniye caddesi 43 mağaza 

10 ~~iiiiiE;~~~~~~~r~~fi 20 Ur 
701/2 C. Karafoş 9 EyJiil sokak 126 ev 
70112 A. ,, ,. 100 ,, 
702 Haluniye mah. Dellalbaşı S. 2 ,, 

702/1 " " " 4 " 
70212 " .. " 6 " 
299 Buca Mecidiye mah. 48 dükkan 
840 Güneş mah. Berberzade sokak 47-51 ,1 

C.No: 
202 

50 
40 

Saman iskelesi 15,17 mağaza 
Hamidiye nıah.Tirekapısı sokak 40-42 ev 

3cü Karataş mah.Halil Rifatpaşa c. 235 ev 

56/11 Birinci korcion Saman iskelesi m.ığaza 
39 Reşadiye Urla caddesi 1025 ev 

181 Karşıyalc:ı Alaybey Selamet sokak ,, 

985 " 96 Reşadiye Urla caddesi 
192 Gazi Bulvara Tuhafiyeciler 
202 Saman iskelesi 

102 mağaza 

C.NO: MANiSA. 
44 Manisa Çaprazı Sağir ınah. 
45 

110 " " ,, 
.. Attarhoca mab. 

,, Çaaprazı Sağir mah. 

.. Yeni cami caddesi 

21 " 

25 ev 

22 " 

" 
23 " 

" 

43 
141/l 
33 

129 
144 

71 
4411 

29 

11 Sarny mah. Uzunyol cad. 72 ., 
,. Alaybey mah. Çömlek sokak 
.. Gazipaşa mab. Muammerbey s. 

" 
1-2,198,99 ev 

,, Saray mahallesi ev 
,. Çaprazı Sağir mahaJlesi dükkan 
" Saray mahallesi Üzüm pazarı mağaza 

AY D 1 N. 
120 
197 
197/A 
190 

AydınRamazanpaşa mah. miınarsinan S. ev 

11 11 HükümeJ bulvarı " 
" " " " 
,. Güze lbisar mab. Turna caddesi ., 

KASABA. 

30 
15 
25 
25 
25 
10 
10 

120 
20 
40 

55 
56 
15 
50 
15 

160 

20 
25 
25 

40 
20 
50 
20 
80 
35 
10 
20 

30 
15 
15 
16 

38 Kasaba Yeni nıah. Kilise sokak ev 15 
izahatı yukarıda yazılı gayrimenkullerin kiraları 17-3-937 Çar

şamba günü saat ONDA ihaleleri yapılmak üzere artırmaya k<>
nu!muştur. 

istekli olanların yevmi mezkürda hizalarında gösterilen depo· 
zitoyu veznemize yatırarak arbrmaya gelmeleri ilan olunur. 

11-14 648 (401) 

•Ö•Z1 yıkamak artık btr - kOlfet del)lldlr, 
zira gayri kabili kıyas olan PERLO
OENT diş nıacunu bu Olfetl ortadan 
kaldırmıştlır. 

PERLODENT çok ıevfıll oldulfiT gibi, 
Joluaunuzu da serınlohr 

-e-
~~~~ .?~"'-L·~ '"~ ~~~·; 

41+- ""~aw ~ ü.-ı.1-~ ..t...4r ~ı-.o1..;,, 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krern'" 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa'" 
tış'ar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen'" 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

lzmir belediyesinden: 
12-3-937 Cuma günü saat 

on altıda kapah zarflı eksiltme 

Posla Kut. 224 Telefon 34~ 
caddesinden denize kadar ya·J ~~~~~~~~~~=-" • "" 
pılacak yüz kırk iki metro fen- lzm. r nhisar ar baş nıüdürlüğiıll 

ile ihale edilecek on üç bin üç 
yüz lira bedeli keşifli Ismetpaşa 
bulvarında Mezarlık başından 
Fevzi paşa bulvarına kadar iki 
yüz otuz metro ve Cumhuriyet 

ni kanalizasyon ve Mezarlık d 
başında yapılacak kırk sekiz en: .. e 
metro lağım işine ait keşif Baş müdürlüğümüzce elevatör imali için muktezi demir, dok~jf 
şartname ve planlar altmış altı ve müteferrik yedek aksamı pazarlıkla satın alınacaktır: J~o· 
buçuk kuruş bedel mukabilinde bedeli 11208,44 teminatı 841 liradır. Keşif ve şartnamesı S 0e 
belediye baş mübendisliğinde sebe şubemizde görebilirler. isteklilerin 15-3-937 günü saat 1 

) ü .. ·· • ümüıdeki Komis ona elnıeleri. 675 (400} 

tı 

c 
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YENi ASIR 
~ '' Mart ••57 -------_ ... _ ---

FratelliSperco 1 N. V. 
Vapur Acentası W. F. H. Van l)er 
Roy ALE NEERLANDAIS Zee & Co. 
sıs KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE LINIE 

ıııa HERCULES vapuru 15 G. m. b. H. 
kn:~a doğru bekleniyor. Yü- HERALEA vapuru limanı· 
V u tahliyeden sonra Burgas, mızdadır. Hamburg ve Aove.rs-
h:rnka ve Köstence limanlarına ten yük tahliye etmektedir. 

S
re et edecektir. ,. ' D • 

llıa IS CERES vapuru 18-20 American Export Lines 
A,:ta doğru beklenmekte olup Tbe Export Steamship Corpo· 

Olivier Ve Şü. 
LıMİTET 

Vapur Acentası 
iRiNCİ KORDON REES 

BlNASl TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

POLO vaouru 21 şubatta 
Londra, Hull ve Anversten ge: 
lip yük çıkaracak ve ıtyni za
manda !full için yük alacaktır. 

EGYPTIAN vapuru mart ip-

.. ..................... .. 
Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi ııı ... sterdam, Rotterdam, Bre- ration - Nevyork 

en H EXMOUTH vapuru 19 marta 
tecek~ amburg için yükli- doğru bekleniyor. Nevyork için tidasında Liverpool ve Svan-
SVEN r. yük alacaktır. SKA ORIENT LINIEN Pire aktarması seyriseferler seadan gelip yük çıkaracak ve 

eder. TELEFON 2946 
1-26 [2101] 

Sıs 1 kumpanyası EXCAMBION vapuru 12 ayni zamanda Liverpool ve 
f:la ~A vapuru 14 martta gelip martta Pireden Boston ve Nev· Glaskov için yük alacaktır. ( 
ııa 111 urg, Gdynia ve Skandi- york için hareket edecektir. :J3C>:l'J"C> vya )j ı · · ··k ı LESBIAN vapuru 1 S martta 
cakt man arı ıçın yu a a- EXOCHORDA vapuru 26 ~ı;{" AAS martta Pireden N evyork ve Londra, Hull ve Anversten ge- Mübadil ve gayri mübadil 
la d • NE motörü 30 mar· Bostona hııreket edecektir. lip yük çıkaracaktır. bonoları bilumum banka ve 
labı·ogru bekleniyor. Ylikünü EXCALIBUR vapuru 9 nisan- G 1 S cirket hisse senetleri Ergani 
f:I •Yeden sonra Rotterdam, The enera team Y aıııbu Sk d' li da Boston ve Nevyork için · · L d Sivas ve yüzde beş ve iki 
llıaııları~~ ~~kliy:~ekti~:ya • Pireden hareket edecektir. Navıgatıon t · faizli ve eski istikrazı dahili 

SERViCE MARITIME Seyahat müddeti: ADJUTANT vapuru 25 şu- tahvilleri ve buna mümasil 
Rou • Pire - Boston 16 gün batta gelip Londra için yük her nevi esham satın alır, 

MAiN kumpanyası Pire - Nevyork 18 gün Sıs SUÇEA VA vapuru 25 • 1 ® ı • alacaktır. Adres : lzmir Kemeraltı 
lılart d b k Service Maritime Roumain NOT : Vürut tarihleri, va- Hacı Hasan oteli No. 60 
ıı· a oğru e lenmekte olup ı,•re, Malta ve Marsilya liman· - Bucarest - j;;;rlann isimleri ve navlun üc· C A V 1 T 
tdrıııa yolcu ve yük kabul DUROSTOR vapuru 3 ni- retlerinin değişikliklerinden me- Telefon 3903 

ecektir. sanda Köstence, Sulina, Ga- (77} S 7 h 3 
d ~/S PELES uapuru 9 nisana latz ve Galatz aktarması Duna suliyet kabul edilmez. Wrzncı!:il';a;rr-ıı:ıı:ııİlll:m:z'!llllr:ı·raı!I 
• Oı?ru bekleniyor. Pire, Malta limanları için yük alacaktır. , ________________ :a:ll•r------. 
•e •• Cie Royale Hongroise 1 H SEYI ' 
td•'larsilya limanlarına hareket •• N KAYIN ecektir. -Danube Maritimes Budapest- U 

Y ı SZEGED vapuru 5 martta 
o cu ve yük kabul eder. 

k Daha F a:ı:la tafsilit için ikinci Beograd, Noivisad, Buda peşte, 

b
?rdonda Tahmil ve Tahliye Bratislava, Viyana ve Lin:ı: için 
ııı• yük alacaktır. 

SpE sı arkasında FRA TELLi • 1 ıı;a 1 • 
• RCO vapur acentabğına Den Norske Middelhavslinje 

~11r•caat edilmesi rica olunur. Oslo 
rih'l~lardaki ve hareket ta- SARDINY A motörü 20 mart-
a lerındeki değişikliklerden ta Pire, lskenderiye, Hayfa, 
Tenta mesuliyet kabul etmez. Dieppe ve Norveç için yük 

..,elefon: 4142-4221-2663 alacaktır. 

Kiralık hane 
t ~azi Bulvarı Büyük Tuhafi
tcıler çarşısı içinde Ticaret 
~atbauına bitişik evin 2 nci 
lr~ktı kiralıktır. Su, banyo, elek-

ı t . 1 • • esısatı mevcut o up o cı• 
ai1rda işi olan memur vesair 
1 eler için dü:ı: ayak çok kul
aııışlıdır. 
ta Müracaat yeri Eski Bit pa
r,jında tuhafiyeci Cevdet Mo-

ı. 1-3 (380) H 3 

~ 

Johnston Warren Lines 
A VIEMORE vapuru 21 mart· 

ta Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Galatz ve lbraile yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

Ankara 

lstanbul 

Merkezi 

lzmir 
Telefon 

3778 

l\iioTOSI:K:~~T 
Meraklılarının Nazarı Dikkatine 

~ 

'l'ekni"" b-t·· . ·ı·kt · " TRIUMP ' • it ev gın u un yenı ı erı H motosik1etlerınde 
eı111 cıı.tt~r. 1937 modellerini görmeden başk~' yerlere müracaat 

'l' eyınız. 
tıı·· afsilat ve dahilde acentalık ishyenlerin aşağıdaki adrese 
Ur;ıcaatleri. 

Büyük Kardiçalı han No. 42 Posta kutusu 13l 
S. KALOMENI 

1 - 13 . (h.3) 

HEYECAHLl 1HAYATUtlZ İtİtt ELlE"DİR 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

• 

••••••1111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111 • 

SIHHAT BALIKYAGI 
• • . . 
• 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi ~ 
içilir. iki defa süzülmüştGr. : 

Hamdi Nüzhet Çançar : 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

86yiik Salebçioğlu hanı karşuında 
• -• • ..................................................................... : 

IZMIRDE 
(Nasırdan) şikayet ayıphr 

Eczacı Kemal Aktaşın 
( Nasırol Kemal ) diye bir 

Nasır ilacı vardır 
( Hilal Eczanesi ) vardır 

30 kuruştur 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahıuı getirildi. 

Mtıracaat yeri : Kestane pazıannda Ba;dİ!İtılar toka" 
No. 10 - t2 J. .,. ınr• ı 

TELEFON ~ a•.,-.... ,.,.,_ 

Kalorifer, aUiadir Ye \ıer ittnU.. U.a, t'tr 1r, • b 
·-.,__ 2299) 

GB l PiN 
Niçin daima tercih ediliyor ? 

Çünkü 

Evvelki gün soğuk almıştı, 
dün yatıyordu, hu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRi Pi ·N 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağnlarile romatiz
maya karşı bilhas
sa müessirdir. 

GRiPiN . 
l 

tecrübe edinzi 
• 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

En muannit ö k s Ü r ü k 

Göğüs nezlesi, nefea darlığı, bronşiti 

Kökünden yokeder. M. DEPO . S. Ferit Eczacıbaşı 
Ş 1 F A eczaneıi •. Hükümet sırası 

Herkesin 
ettiği 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

Ra~yolin 
Diılerinizi tertemiz 
bembeyaz ve sapsağ-

lam yapar. Ona yirminci 
asır kimyasının ha· 
rikalarından biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş, 
mikroplara kartı te
siri yüzde yüzdür. 

üzerinde ittifak 
bir hakikat 

y 

Kullananlar, ditlerini en ucuz şeraitle sigorta ettiTmiş sayılırlar 

--... ' .. 
u ............ 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
.Almakta hiç tereddüt etmeyiniz-. Y alhı:t nıakasına 
, dikkat ediniz. 
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Asiler şiddetli hücumlarına devam ediyorlar 

Madridi tamamen sarmak istiyorlar 
Bu maksatla Italyanlardan da yardım almışlardır 
Fakat Cumhuriyetçiler bu hücumların da ezileceğine kanidirler 

Madrid, 10 (Ö.R) - Dün şafak vaktinden rini tahkim ediyorlar. Bu teşebbüsde muvaffak 
gece karanlığına kadar asiler Madridin şimali olurlarsa şimal ve cenup kuvvetleri birleşecek ve 
garbisinde Laroka müdafaa hattındaki cumhu- Madridin muhasarası tam olarak tahakkuk ede• 
riyet mevzilerine karşı birbirini takip eden beş cektir. 
şiddetli hücumda bulunmuşlardır. Hükümet Fransız gazeteleri Madriddeki vaziyeti dik• 
kaynaklarından temin edildiğine göre cumhu- katle takip etmektedirler. Ordu komisyonu re~· 
riyetçiler muvaffakıyetle mukavemet etmişler sinin " Matin ,, gazetesine gönderdiği bıt 
ve asla mevki kaybetmemişlerdir. Sabah-yapılan mektuba göre asiler Madridi alırlarsa bu Ispan· 
hücumların hedefi Aralansi ve Delatoba idi. yada dahili harbin sonu olacaktır. Fransa bU' 
Asiler bu hedefleri ellerine geçiremeyince ayni nun beynelmilel neticeleriyle şimdiden meşgul 
mıntakada tekrar kuvvetli topçu hazırlığından olmalı ve Pirene hududunun emniyeti namın• 
sonra hücuoı otomobilleri ile tankları ve bütün Burgos hükümetile temasa girmelidir. Zira cuııı· 
motörlü vasıtaları kullanmışlarsa da cumhuri- huriyetçilerin bozgunu panik şeklini alırsa kut• 
yetçilerin mukavemetini kıramamışlardır. tulmak için Fransa hududunun öte tarafına geç• 

Salamanka, 10 (A.A) - Franko tayyareleri mek istiyeceklerdir. Bu tehlükeni önünü almak 
pazartesi v~ salı günleri Madrid üzerinde uçuş· için hükümet Pirene hudutlarını kuvvetli bit 
lar yaparak şehrin Franko kuvvetlerine terke- surette kapamalıdır. 
dilmesi hakkında beyannameler atmıştır. HEP O HIKA yı; 

Barselon cıvarında da tayyarelerin faaliyeti Londra, 10 (Ô.R) - ispanya vaziyetini "e 
artmış ve liman cıvanndaki kiliselerin bir çoğu lspanyol hükümetine yardım için alınması laıııll 
bombardıman edilmiştir. Öğrenildiğine gör"' gelen tedbirleri müzakere etmek üzere beyne!• 
Cerdobanın şarkında Andujar mıntakasında hü- milel Trade • Unyon federasyonu tarafından 
kümetçiler bütün köprüleri berhava etmiştir. toplanan Trade • üniyon (sosyalist • sindikalist) 

Bilbao, 10 (A.A) _ Gece saat 1 de Bibaoda konferansı bu sabah Londrada toplanmıştır· 
radyo, hükümet şimal orduları erkanı harbiyesi- Yirmi milleti temsil eden 500 delege müzake• 
nin aşağıdaki tebliğini neşretmiştir: relere iştirak etmektedirler. Müzakerelere yarın 

A · h · d O d k d da devam edilecek ve neticede kabul edilen sturıe cep esın e vie o mınta asın a şe- MaıJ;id kapılarınaa böyle varaşuyorlar 
h. t k 1 b J d~ Elf 'd k t 1 kararlar hakkında bir teblig" neşrolunacaktır. 
ıre ı ı mış u unan uşman rano a ur u • eair edilen dört ltalyanın verdikleri ifadeye "Ö· tir ki: 

· t"hd f d b" tt b 1 "se d " Londra, 10 (Ô.R) - lspanyol sularında ticıı· mayı ıs ı a e en ır gayre e u unmuş 1 e re bu mıntakada muharebe etmekte olan ltal· -Düşmanın taarruzu başlamıştır.Dün tutulan 
k ti · · d h 1 b" k b"l t k ı · k d ı d d" f k d ret gemilerinin seyriseferi hakkında Lord uvve erımız er a ır mu a ı aarruza ge- yan uvvet erı tam a ro u mütea ıt ır a an dört Italyan esirinin ifadelerine göre asiler Ha· 
çerek düşmanı püskürtmüştür. . mürekkeptir. Ve im fırkaların başında general beşlere karşı harbedenleri yardıma çağırmışlar· Plymouth'un bir kararnamesi neşredilmiştir· 

C h · t · t k ı · N d • b d Buna göre hiç bir vapur kontrol harp gemile· um urıye çı opçu uvvet en aranco ag· Pazzi vardır. Miktarı takriban onbeş in ir. dır. Asiler evvela araplardan, bilıih~re Alman· 
larında yerleri tespit edilen düşman mevı.ilerini Esirlerin üzerinde bulunan vesikalarda üçüncü lardan ve şimdi de ltalyanlardan yardım istemiş- rinin müsaadesi olmaksızın lspanyol suların• 

ff k 1 b b d · · d" d" ·· f k ı ··h - - t giremez. Ancak tehlikeli vaziyete düşen vapur muva a ıyet e om ar ıman etmıştır. ve or uncu ır a arın mu runu aşıyan ve tir. ltalyan'lara da diğerlerinin aynı mukadderatı 
Euskaadi de Ubidea mıntakasında Cumhuriyetçi ltalyanca yazılmış olan cephane alma emirleri nasip olacaktır. lar için bir istisna kabul edilmiştir. Muhalif bıı· 
kıt'alar iki baskın hareketi yaparak düşmandan bulunmuştur. BOZGUN OLURSA reket eden vapur kaptanlarından 80 lngiliı 
dört bin mermi ve saire almıştır. Düşman ağır Madrid, 10 (A.A) - Dün gece saat 20 de Roma, 10 ( ô.R ) _ Havas aJ"ansının Avilıi lirası ceza alınacaktır. lngiliz kara sularınd• 

• J M d "dd ·· k "dd ı· · f k hamule alan lspanyol vapurlarının hamuleleri de zayıata uğratı mıştır. a rı en uç çeyre saat süren şı et 1 hi en muhabiri tarafından bildirildiğine ıtöre şiddetli 
Madrid 10 ( A.A ) - Madrid askeri müdafaa ve mitralyöz sesleri işitilmiştir. Bilahare anlaşıl- bir topçu hazırlığından sonra Nasyonalistler bahriye zabitleri tarafından kontrol edilecektir• 

komitesi bir emirname neşrederek halen mevcut dığına göre bu esnada cumhuriyetçi kıtalar Madridin cenubunda da Arganda istikametinde Kopenhag 10 ( Ô.R ) - ispanya hudutlafl 
k d 1 1 k F k k 1 d S kontrolünün idaresini deruhte etmek u·· zere bütün as eri nişan ve ma aya arın mülga ol- ıtarp par ı ve ransız öprüsü eoar arın a ilerilemeğe muvaffak olmuşlardır. abahleyin 

duğunu ilan etmiştir. Buna mukabil üç yeni Pardoya kadar olan cephede bir baskın hare· geç vakıt Cumhuriyetçiler bazı ileri mevzileri Kolonel Dauer bugün Londraya hareket etmiştir· 
madalya tesis olunmuştur. keti yapmış ve Castolle Pardo yollarının iltisak terketmişler ve mahallinde Sovyet markalı mit- Roma 10 ( Ô.R ) - Fasta lspanyol Fası bil' 

Hürriyet nişanı, Vatan için fedakarlık madal· noktasında mevzilerini tahkim etmiştir. ralyözlerle mühimmat bırakmışlardır. Şimdi dudundan 60 kilometre mt:safeye motörlü Fraıı· 
yası, Madrid madalyası. Madrid, 10 (A.A) - Madrid radyosunda bir Nasyonalistler Madridin şimalinde kolla birlikte sız topçu kuvvetlerinin sevkedildiği habet 

-· ·. ~. ~~ ~~~ •.. ~ ~ .. {. ~: ~.}.,.:::. !?.~? ... ~.~!'. ~!1.~ l~ :.~~. ~ ..... ~.~!~.~ .. ~ ?.~ ~ ~Y. ~~ •• !~!!~ :.~! .. ~1!!~ ... ~ ~-~~ :!1.1~. ~ ~ :!1.i.ş,: •••• l.~ f.~1!!~~. ~ .. ?.~ ~~ .. '!! ~.~!!'! .. ~!~~ ~~.t.1~ ~. !Y.i !! . !!1.~~-~;_ı~: .... !!!·.~~!~~ ~ ................................................ ····" 

Yeni bir Lokarno paktı meselesi 
Almanya noktai nazarını değiştirnıiş değildir 
Mayısta lnS?ilterede kabine değişikliği bekleniyor 

Londra 10 (Ö.R)- Yeni bir - , . ~ • •" 'i.tf: ' . "Manch~ster Guardian,, Bel· 
Lokarno paktının imzası ihti- • . i . · '1~ 1 çıkanın bıtaraflık meselesini 
mali lngiliz ~azetelerini meş- ~ >t, ele alarak lngilterenin Belçi· 
gul etmektedir. Bıı münase- ~ ;.~ kaya müzaheretinin sözden 
betle bilhassa lngiliz-Alman , , .· ibaret olmadığını tasrih ediyor. 
münasebatı üzerinde durul- ~ • r Filen lngiltere Belçikanın em· 
maktadır. "Times,, gazetesinin niyetini garbi Avrupadaki umu· 
istibbarına göre Almanyanın mi emniyete bağlı görmektedir, 
Londra sefiri Von Ribbentro· Ingiltere bu emniyeti mü-
pun portfoysuz nazır tayin dafaa etmek ister ve Bel· 
edilmesi muhtemeldir. B. Hit- çika meselesi de ancak garp 
ler hava, harbiye, bahriye, paktı kadrosu içinde halledile-
ekonomi ve hariciye nazırları· bilir. Belçikanın siyaseti üç 
na lngiliz silahlanma progra· noktada hülasa edilebilir. Bel-
mının Almanya üzerinde muh- çika kendi emniyetini teblüke· 
temel siyasi ve askeri tesirleri ye düşürecek olan harbin aley· 
hakkında hususi bir anket ya· bindedir. Milletler cemiyeti 
pılma s ı için talimat vermiştir. azası olarak kalmaktadır. Em· 

lngıl iz deniz teslihatının bir niyeti lngiltere ve Fransanın 
neticesi, ilk ınadde fıkdanına emniyetine bağlıdır. 
rağmen, Alman filosunun da Von Ribbentropun Londra· 
artması olacaktır. Zira Londra ya avdeti hakkında "Daily 
lngiliz-Alman anlaşmasına göre Telegraph,, şu malumatı ver-
Alman filosu lngiliz filosunun mektedir: Alınan haberlere 
yüzde 35 i derecesinde olacaktır. ~ göre Alman yanın iki taraflı 
Bu nisbeti muhafaza için Alman bir pakt imzası için Belçikayı 
ya'da deniz kuvvetlerini artıra- tazyik niyetinde olduğu haber• 
caktır. Taç zeyme ştnlikleıine hazırlık )erine inanılamaz. Fakat Al-

Alman hudutlarının emniyeti kanuntl 
dün kabul edilmiştir 

Berlin 10 ( A.A ) - Kabine dün öğleden sonra toplanmış <JO 

dahiliye nazırına tam salahiyet veren " Alman hudutlarının eıJI' 
niyeti ,, ismi verilen kanunu kabul etmiştir. Bu kanunun gayeJe• 
ri şunlardır : 

1 - Memleketin ve Alman hudutlarının emniyetini temin et• 
mek için icap eden tedbirlerin alınması. 

2 - Ecnebi memleketlerde Alman mülkiyetlerine vaz'ıyel 
edildiği takdirde Almanyadaki ecnebilere karşı mukabil tedbir)et 
alınması. 

Kabine bundan sonra ceza kanununda yapılacak ıslahat pli' 
nını müzakere etmiştir. 

Kudüs başmüftüsünü Filistin 
kra~ı yapmak istiyorlar . 

Londra, 10 (Ö.R) - Arap kaynaklarına giıre, Filistindek1 

arap propagandacıları, Kudüs başnıüftüsünün Filistin kralı jfj~ 
edilmesi lehinde tezahürat yapmışlardır. 

Müftü, lngiliz menafiini koruyacak bir muahedeyi akde aınııde 
bulunuvormuş. ,., • 

•••••••••• ~ ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d 
manya yeni bir garp em· J Makdonald, Halifaks ve Lo~ 
niyet paktı için Fransız • Hailsham istifalarını verecektıt• 
Sovyet pnktının feshi lüzumunda Maliye nazırlığı için en ziY5~; ısrar ediyor. Bu pakt tam4men de şansı olan namzetler !, 
ilga edilmese bile, iki taraftan Samuel Hoare ve RuP'1f 
birine taarruz halinde karşılıklı mandır. B. Eden ve P 0

• 

yardımın otomatik şekilde tat· Cooper ise mevkilerini ınubıJ 
biki maddesinin kaldırılması faza edecektir. ilt 
isteniyor. Bu gazetenin diplo- Londra 1.0 . (~~ı:.) -:.r~a f3· 
masi muhabiri, garp paktı bak· Her~ldın bıldırdıgın~ 1lo J<ıı' 
kında Alman sefirinin lngiliz Nevılle Cemberlayn ıkı ayk 'le 
hükümetine bir muhtıra vere- dar başvekilliğe gelec~ sıı· 
ceğini zannetmemektedir. malıye nazırlığı~a da s~:1cııt· 

Londra 10 (A A) _ D il muel Hoare t~yın olı!na oro 
• • • • • • • • -~ Y Hu gazetenın sandıgına. ~di' 

Maıl gazetesının bıldırdıgıne muhafazakar partinin laŞ'" W 
göre taç geyme merasiminden !erek bir milli partiye 1nk1 

'onra B. B. Baldvin, Raınııey bı da pek muhteıneldir. 

... 
• 


