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Erzurumun kurtuıu,u 

lstanbul, 12 (Yeni Asır) - Erzuru
mun on dokuzuncu yıldönümü, bugün 
lstanbul lisesinde yapılan toplantıda 
kutlulandı. Nutuklar söylendi. Askeri 
muzika Erzurum havaları çaldı. Gençler 
milli ve mahalli oyunlar oynadılar. 
---

Cumhuriyetin Ve Cıım1mriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıstır. "----"-- -- . -= 
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Amerika büyük devletlerle temasa geçmiş bi!e .. 

Seferde Sovyetler otuz beş milyon, Amerika yirmi 
ınilyon, Japonya 13 milyon asker çıkarabiliyor 

j) londra, 12 (Ö.R) - Ünited yapılması teklif edilecek, bu ya. milll'tlerinif! sefe~i .k'!•vet- Macaristan 1,700,000, ltalya 
ress bildiriyor: müddet zarfıoda aradaki ihti· lerı şöyle tespıt edılmıştır: 8,000,000, Letonya 370,000. 

R Aınerika Cıımbur reisi B. laflı meselelerin halli cihetine Arnavutluk 200,000 asker, Litvanya 500,000, Norveç 550, 
h:tvelt . :1'emm~.z H ayıoın so~ gidilece~tir. Almanya 13,000.~00, Avustur- bin, Polonya 6,500,000, Por~e· 

V ftası ıçınde butun devletlerı Amerıka cumhur reisi böyle ya 1,350,000, Belçıka 1,600,000, kiz 1,365,000, Sovyetler Bır-
aşiogton'da bir sulh konfe- bir teklifle ortaya çıkarken Bulgaristan 1,200,000 Dani· liği 35,000,000, Romanya 3,500 

ransında bulıınmağa davet lngiltere, Fransa, Italya ve marka 700,000, Estonya 700000 bin, lsveç 1,200,000, lsviçre 
edecektir. Almanya ile bu hususta mu- Fenlandiya 700,00, Fransa 800,000, Amerika 20,000,000, 

1 Sulh konferansında bütün mil- tabık kalmış bulunmaktadır. 8,000,000, Ingiltere 9,000,000, Arjantin 8,900,000, Brezilya 
Ctler için 1945 yılına kadar ,:. Yunanistan 1,300,000, Türkiye 800,000, Japonya 13,000,000 
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devam eden bir "mütareke" Yapılan tetkiklere göre dün· :ı. '!35.000, Yugoslavya 3.000.000 kişidir. /apon askerleri mane•ra esnaçında 

Fuarımızda 
Dost1arımızın yer 
alnıasını istiyoruz 

Enternasyonal lzmir Fuarı 
)alnız lımirin malı olmaktan 
~1\ıı;ııştır. Her yıl inkişaf yolun· 
k a ı hızı devletin takdirlerini 
t atanmış ve devlet bu bayırlı 
teşebbüsü nihai gayesine ulaş
•tlQak için her türlü müzahe

reti · ti erıne mazhar kılmıştır. Va-
lrı'Yet, bir kelime ile ifade edil
llQk iijtenilirse lzmir Fuarı bu 

1 ıı IDaballi bir panayır olmak
n:ıı çıkmış, devletin malı Enter· 

11/Yonal bir Fuar haline gel-
ıştir. 

trı·Evvelki gün komitenin umu· 
& ı toplantısıoda başkan Bay 
ti~~Çet Uz'un verdiği izahat 
b en göğsümüzü kabartmış, 

t~·ıkanaatimiz vakıalarla teyid 
1 ıniştir. 

• ltınir bu neticeden ne kadar 
>~Viııse, büyüklerine ve bu işte 
tı t11lınak bilmeden çalışanla-
1,na karşı minnet hisleri bes· 
,~e yine azdır. Fuarın milli 
1 1~ıı~ınimiz üzerindeki mühim 
no crıoe ilaveten, şehrimiz için 
~ büyük bir nimet olduğu geç
la t 'Yılların tecrübeleriyle an
b:tlııııştır. Tahmin ederiz ki 
bi hakikati kavramamış tek 
İlib Vatandaş kalmamıştır. Bu 
ler arla Fuar mevzuunda dev
dı 1~ Yaptığı ve yapacağı yar
it 111. ardan büyük bir hisseyi 
'd~ırt.iler kendilerine tevcih 
~~~ IDış bir müzaheret şeklinde 
v 111 eylemeğe mecburdurlar. 
ııı: Pek tabii olarak ta Fuarı 
tcı vaffak kılmak için elden 
••. eıı Yardımı ve fedakarlığı 
"'lrg F' eıııemeğe borçludurlar. 
laşı ~arın açılma günleri yak
n,11&ı zaman bu vazifelerin 
tiıı;r olabileceği mevzuu üze-
~ e ayrıca duracağız. 

O!ııı 11&ün gizlenmesi mümkün 
l,llı 1Yan bir noktaya işaret ey
l~a ek istiyoruz. Enternasyonal 
)o~~~~ı:z ınutlak surette inkişaf 
~ah adır. Her yıl onun biraz 
da~~ Zenginleştiğini, etrafın
tıı 1 alakanın kuvvet buldu-

ıııı ~ 
~ıı· ırormekle derin bir mem-

1Yet hisseylemekteyiz. 
~ Sonıı 2 inei sahi/ede -

""kkı <>cak.oğıu. 

Yeni Ticari anlaşma1ar Pamuk cinsleri muhafaza edilecek 

Almanya ile yeni ticari 
konuşmalar başlıyor 

Yüksek kaliteli pamukların melez
leşmesine meydan verilmiyecektir 

Fransız anlaşması uzatılıyor. Janonya 
--:ıı.~~~~~~~~--

P a mu k tohumlar! ve makineler geliyor 
ile anlaşmaya varılmıştır 

/ktısat Vekili Celal Bavar 
lstanbul, 12 (Yeni Asır) -

Bir Alman heyeti bugünlerde 
şehrimize gelerek Ankaraya 
gidecek ve alakadar makamatla 
temasa geçecektir. 

Almanya ile Klearing müna• 
sebatının Almanya lehine, mem
leketimiz aleyhine fazla mik
darda inkişafı, Alman banka
sında fazla mikdar paramızın 
bloke kalması üzerine klearing 
hesabatının tediyesi için ted
birler alınmıştı. 

Almanya ile klearing ve tica
ret anlaşması Mayısın 25 inde 
bitecektir. Yeni bir ticaret ve 
klearing anlaşması için müzake
relere de bugünlerde başlana
caktır. · 

Heriki taraf için faydalı bir 
anlaşma yapılacağı muhakkak 
addediliyor. 

TÜRK - FRANSIZ 
Türk-Fransız ticaret anlaş

ması, nisan ayı sonunda hilam 
bulacaktır.İki tarafın arzusuyle 
hu anlaşmanın bir sene daha 
uzatılacağı haber alınmıştır. 

Daha yeni bir habere göre 
Fransa ile yeni bir ticaret an
laşması yapmak için müzake
relere başlanmak üzere nisan-

da Paristeıı bir heyetin An· 
karaya gelmesi kuvvetle muh
temeldir. 

TÜRK· MACAR 
Türkiye - Macaristan arasın

da ticari münasebetler hak
kında görüşmelerde bulunmak 
ve yeni bir anlaşmıya varmak 
üzere bir Macar heyeti de 
önümüzdeki nisan ayı içinde 
Ankarada bekleniyor. 

TÜRK - JAPON 
Türkiye - Japonya arasında 

ticaret anlaşması müzakereleri 
muvaffakıyetle hitam bulD'UŞ
tur. Bütün esaslarda tam bir 
anlaşma mevcut olduğundan 
mukavele bugünlerde parafe 
edilecektir. 

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

Lindberg 
Yarın Istanbulda 

Nazıl/ı pamuk istasyonunda pamuklar gözden geçin/tiken 
2903numaralı pamuk ıslahı ka- ve satımı yasaktır. Ancak or-

nununun birinci maddesine göre tadan kaldırılacak mevcut eski 
vilayetimizde ekilmek üzere açık kozaların vilayetten bari· 
açık kozalı pamuk olarak yal- ce çıkarılması veya yağba-
nız akala çeşidi tayin edilmiş- nelere sevk suretiyle imhası 
tir. Ziraat Vekaleti, bundan için bir zaman bırakmak üze• 
başka açık kozalı pamuk ekil· re şimdiden alakadarlar haber-
mesini yasak etmiştir. Yerli dar edilecektir. Bu gibi tobum-
kapalı koza çeşidinin ekimi Iar ortadan kaldırılacaktır. 
serbesttir. , Büyük masraf ve fedakir-

Vekaletten vilayete gelen !ıklar ihtiyari ile elde edil.en 
bir emirde vilayet dahilinde yeni tohumların yüksek kalıte 

lstanbul, 12 (Yeni Asır) - seçilen akala çeşidinden başka ve •erioı kıymetini muhafaza 
Hindistanda bulunan Lindber· açık koıalı pamuk tohumu, çe- etmek ve binnetice çiftçi için 
gin tayyaresiyle yarınki pazar kirdekli pamukların vilayete karlı ve gelirli olabilmesi için 
günü şehrimize geleceği söy- sokulması, muhafazası, bir yer- eski ve bozulmuş açık kozalıların 
!eniyor. den diğer bir yere nakli, alım tamamen ortadan kaldırılması 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Müzevir)erin uydurmalarına bakınız 

Türkiye himayesine girdikten sonra 
cami yüzü görmiyeceksiniz, demişler 
Sancak halkı, Türkiyede 

edildiğini bildiği için 
vicdan serbestisine hürmet 

yalanlara inanmıyor. 
lstanbul, 12 (Yeni Asır muhabirinden)- Ha

tayda Vataniler gülünç propagandalara başla
dılar. Bilhassa dini alet ittihaz ederek tezvirat 
ve yalanlarla Türk köylüsünü aldatmağa çalı
şıyorlar. 

"Türkiyenin himayesine girerseniz cami yüzü 
görmiyeceksiniz,. gibi aaçmalarla maksatlarına 

muvaffak olacaklarını zannediyorlar. 
Laik Türkiyede vicdan serbestisine hürmet 

edildiğini bilen Türkler bu propaganda-
lara sadece gülmektedirler. 

Kahire, 12 (Ö.R) - Sancaktan gelen haber
lere göre, Vataniler Antakyada te:ı.virata baş
lamışlardır. Halk tahrikçilerle teması kesmiştir. 

ve bu suretle melezleşmeğe 
meydan verilmemesi kat'iyetle 
lazımdır. Aksi halde bu yük
sek kaliteli tohumlar da bozul
mağa mahküm olurlar. Veka
letin emrinde deniliyor ki: 

"Bu mühim maksadı temin 
için çıkarılan pamuk ıslah ka
nunundan beklenen gayenin 
husulü için bunun büyük bir 
hassasiyetle tatbikine itina edil
mesi icap eder. Fenni esas
lara istinat ettirilmiş olan bu 
kanun hükümlerinin layıkiyle 
tatbik edilmemesi yüıünden 
tohumlukların bozulması gibi 
çok fena bir netice husul bu
lacaktır.,, 

Vilayetin muhtelif kazaları 
için yüz ton ve lzmir merkez 
kazası emrine de otuz ton ol· 
mak üzere 130 ton akala pa
muk tohumu verilmiştir. 

- Sonu 2 nci sav/ada -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Piyango 
Büyük ikramiyeyi 
6450 No. kazandı 

lstanbul, 12 ( Hususi ) -
Tayyare piyangosunun keşide
sine bugün devam edildi. Ka
zanan numaraları bildiriyorum: 

soooo Lira 

6450 
1sooo Lira 

21902 
Numaralara isabet etmiştir. 

Bu numaraların son iki rak
kamlarile 11ibayetlenen biletler 
ikişer lira amorti kazanmış· 
!ardır. 

3000 Lira 14128 
1000 Lira 22564 

10000 Liralık büyük mükafat 
35251 

Numaralara isabet etmiştir. 
- Sonu 3 ilncü sahifede -



........ 
Fuarımızda 
Dostlarımızın yer 
almasını istiyoruz 

- Baştatafı 1 itıct Say/ada -
Ancak Fuarımız, entemas· 

yona! vasfı bakımından layık 
olduğu mevkie yaklaşamamış· 
tır. Çünkü resmen fuara işti
rak eyleyen devletler ancak 
çok yakm dostluk. daha doğ· 
rnsn bize kardeşlik duygularile 
bağlı bulunan devletlerin bir 
kaçına münhasır kalmaktadır. 
Halbuki biz bütün dünya mil· 
Jetleri ile dostuz. Dostlarımız· 
dan her hangi bir teşebbüsü
müzü arkalamak gayretini iste• 
mek hakkımızdır. 

Hele Yugoslavya, Romanya 
gibi mukadderatımızı, mukad
deratlarına bağladığımız millet
leri fuarımızda görememek bize 
acı veriyor. 

lktısadi münasebetlerimizde 
bütün devletlerden üstün bir 
mevki taşıyan Almanyanın Fu
arımızda şimdilik mütevazi de 
olsa bir köşe almaması bir 
noksanlık teşkil ediyor. Diğer 
devletler ile de aramızda mü· 
nasebetlerin muhtelif şekille· 
rioe, dostluk hislerine dayana· 
rak Fuarımızda yer almalarını 
icap ettire:n deliller ve sebep· 
ler bulabiliriz. 

Lakin bu mevzuu her devlet 

' . 

B.BehçetUz 
-

Akaraya gitti 
Belediye reisi doktor bay 

Behçet Uz bu sabahki trenle 
Ankaraya gitmektedir. 

B. Behçet Uz Aokarada 
Başvekil ismet loöoü'oe fuar 
işleri etrafında izahatta bulu• 

nacak ve fuarın kontenjan ve 
gümrük meseleleri üzerinde de 
diğer vekilterle görüşecektir. 

Reis, bundan başka lzmirin 
telefon ve Kordon elektrikli 
tramvay işleri etrafında da Na· 
fıa Vekaletiyle temasta bulıı
nacaktır. 

Vilayet 
için ayrı ayrı mütalaa etmeğe I 
mahal yoktur. Kül halinde en· Mec isi 
ternasyonal fuarımızda dostla• 

toplandı 
rımızı görmek istediğimizi ve Vilayet umumi mecli'i dün 
b:ınun temini için hariciye ma- saat on beşte Vali bay Fazlı 

YllS:Nf JdSIR 

Pamuk cinsleri muhafaza edilecek 

Yüksek kaliteli pamukların melez
leşmesine meydan verilmiyecektir 

Pamuk tohumlar! ve makineler geliyor 
- Baş tata/ı 1 inei sahi/ede - humluğuo gelecek sene mah· tetkik seyahatlerine saı fedile· 
':" ohumların tevziatı Ziraat sulü ile başa baş değiştirilmesi cektir. 

bankası tarafından yapılacak, için müstahsilden müteselsil Vekalet, tevziat ve ekim iş· 
b · h ıı· · t !eri hakkında sık sık malümat u ışe ma a ı zıraa memur· kefalet senedi alınacaktır. 
ları bakacaklardır. Dağıtmada Pamuk tevziatı ve kazalara verilmesini de vilayetten iste-
h.çb" h k 1 • dan veril miştir. Gelecek yüz otuz ton 1 ır a sız ıga mey • göod<'rilecdk mibzer ( tohum 
memesi ve bu işin mevsimi ka- pamuk tohumu muhtelif kaza· 

ekme makineleri ) ve çap:ı ı ı t k · d"I · çırılmamak üzere sür'atle ya· ara şu suret e a sım e ı mış-
pılması lazımdır. makinelerinin işletilmesi, onla· tir: Bergama müstahsillerine 

Vekaletçe bu işe nezaret rın köylüye örnek olarak 25 ton, Menemene 10 ton, 
etmek üzere ayrıca bir memu· gösterilmesi velhasıl hazirana Dikiliye iki ton, Torbalıya 9 
run da İzmire gönderileceği kadar yapılacak pamuk iş· ton, Bayındıra 20 ton, Tireye 
zannediliyor. Tevziatta tohum !eri için ayrıca tahsisat gön- 30 ton, Ödemişe 1 ton, Kuşa-
bedeli olarak para alınmıya- derilmiştir. Bu para yalnız dasına 3 ton, lzmir Merkez 
caktır. Ancak verilecek lo· pamul.. işleri için yapılacak kazasına 30 ton verilecektir. 

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

Yarınki maçlar Kamyondan 
düşerek yaralandı 

•~ Mart ıe.s'1' ..-... . .. -. 
[ Halkevin~ 

Toplantılar vardır 
1 

1 - Bugün saat 17 ~e Güı~ 
san'atlar ve temsil şubesinıo 
k . 1 - e 1e omıte top antısı ve nıuz 

. b . . • topl•' 
sergı şu esıoın nmumı 

oışı vardır. 

2 P . • - ~t oP - azartesı gunu saQ 
yedide spor komitesinin topı;; 
oışı 16-3-937 Salı günü saat . 
buçukta müze ve sergi kolll'' 
lesinin toplanışı vardır. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 
Yardımları 

1 - Şubat ayı içinde di•' 
panserde 142 hasta çocuk ıııU' 
ayene ve tedavi edilerek ilıif' 
ları parasız verilmiştir. d• 

2 - Kurban Bayramın 
(29) fakir çocuğa elbise fe 

ayakkabı verilmiştir. ı) 
3 - Okuma odasıodan (18 

çocuk istifade etmiştir. 
4 - Çocuk bakım müıesio' 

den (112) anne istifade etıııif 
tir. 

inekhane yapılaca(( 
Ziraat vekaleti tarafınd•0 

Torbalıda inşa edile-cek oJ~P 
inekhane yerinin istimlaki iç•'· 
keşif muamelesinin derhal 'f' 
pılması vekiletten şehrimizdelıi 
alakadarlara bildirilmiştir. ,,.• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

kanizmamızın ehemmiyetle fa. Güleçin başkanlığında toplan-

Takımlar yeni kadrolari
le sahaya çıkacaklardır 

aliyete gelmesi icap eylediğini mış ve eski zabıt okunarak 
açıkca ileri sürmek maksadı Yenı· teşekku"l eden Üçok kabul edildikten sonra Bayın· 

1 

manejeri Alaettin ve ajan ya· 
pacaklardır. 

Menemen kazasının Aliağa 

nahiyesinden lzmir belediye· 
sinde kayıtlı şoför Sait oğlu 
Alaettioin kamyonuna binerek 
Çaltıdereye gitmekte olan Çal· 
tıdere güınrük karakolu efra· Kardeşini yaralamıf 

Alsancak Yeni gün sokak10

1
' dındnn Mahmut oğlu Cihan, • t ı 

karakola yaklaşacağı sırada da oturan Adem oğlu Mus •;, 
ifadeye yeter. ·spor - Doğanspor - Yamanlar -

Filhakika cihan iktısadi va- dırda mektep, dispanser vesair 
b spor ve Demirspor kulüpleri 

ziyetinden doğan alım, satım irçok mübrem ihtiyaçların te· ._ Al 
üzerindeki tahdidat enternas- mini hakkında Bayındır azaları önümüzdeKİ Pazar günü san· 
Yona! fuarların iktısadi rollerı" nı· f cak sahasında karşılaşı.cak-tara ından verilmiş olan on bir 1 d 
muvakkaten zaafa uğratmıştır. ar ır. 

takrir ve dairelerden gelmi• S t 14 d Dem· sp la Do Lakin yoketmiş değildir. Y aa e ır or • 
olan bazı evrak okunarak ait • kt Çünkü milletler arası iktı- ganspor oynıyaca ır. 

sadi münasebatının tanzimi oldukları encümenlere gönde· Saat 16 da Yamanlarspor· 

Futbol ajanlığınca aşağıdaki 
oyuncular bu haftaki maçlara 
çağırılmışlardır: Üçoktao:Nejat, 
Hilmi, Ali, Fuat, Ziya, Cemil, 
Enver, Şükrü, Mazhar, Mustafa, 
Adil, Kemal, Sait, llyas, Basri, 
Hakkı, Namık, Necdet, Saim. yolunda imkan ve fırsatlar rilmiştir. Bundan sonra vari- Üçokspor karşılaşacaklardır. 

araştırılmakta, ihtiyaç ve za- dat bütçesinin müzakeresine Demirspor ·ç Doğaospor ma- Doğ-ııospordan: Mahmut, Fik-
ruretlerin icapları yerine geti- geçilmiş ve bütçe encümeninin çını idareye Bay Mustafa, Bay ret, Adnan, Şeref, Fethi, Zih· 

~;ı;;kt:l~şir. v;-,ıidşe :1~ye!sı~~~~ hazırlamış olduğu varidat büt· Mustafa Şenkal ve Bay Kadri.. oi, İsmail, Nurullah, Selim, 
· b t k t y 1 O k irfan, Reşat, Halit, Fuat, Meh-mallüp dereceye çıkaramamış çesı maz a ası o unmuş ıır. aman arspor • ço spor ma-

olmasa bile Fuarlardan bekle- Fasılların, muraf bütçesi mü- çını idareye ise bay Sabri, bay met, Ömer, Yusuf, Abdullah, 
nen neticeleri sıfıra indirecek zakere edilerek kabul edildik- Ahmet Ôzgirin ve bay Şahap Abbas, Hakkı. 
mahiyette de değildir. Nerede ten sonra bağlanması karar- hakem komitesince memur edil· Yamanlarspor kadro~unu 
kaldı ki yalnız bugünü değil, laşhrılmış ve toplantı Saiı gü· mişlerdir. Oyuncuları futbol kendisi yaparak sahaya çıka~ 
yarını düşünmek ve bu mev- nüne bırakılmışhr. ajanı davet edecektir.Takımları caktır. Demirspor da keza 
zuda dostluk hislerine bir az da futbol antrenörü va futbol kadrosunu kendisi yapacaktır. 
yer vermek lazımdır. Dostluk At koşuları ..................................................................................... .. 
yalnız politikacıların ağzında Bayraklı - M~rsinli ı Keçeciler cinayeti 
kalmazsa, dostlara karşı göste- Vilayet koşu heyeti toplan· I Keçecilerde arkadaşı Celali 
rilmesi lazım gelen alakanın mış ve muhasebei hususiye at- yo U ekmek bıçağı ile yaralayarak 
icapları derhal göz önünde koşusu etrafında görüşmüştür. Bayraklı ile Mersinli arasın· öldürmekle maznun Hasan oğlu 
canlanır. Bu sene muhasebei hususiye daki yolun tamiri dolayısile Ş~banın d mbuhakemesioe Mdün 

Fuarda milletleri eserleri,var· agırceza a aşlanmıştır. az-
at koşularında verilecek ikra• bilümum vesaiti nakliyenin bu · ı 

lıkları ile tanımanın, bu ve~ile ouo, cıoayette alakası bu un• 
miye, dört bin liradır.Muhase· yolu takip etmeleri menoedil- d • d ı ile yapılacak ziyaret ve temas· ma ıgını söylemişse de in e-

larıo faydaları inkar olunamaz. bei hususiye adına yalnız bir miştir. Buralara gidip gelecek nen şahitler cinayetin Şaban 
Binaenaleyh maddi ve ma- hafta koşu yapılması takarrür vesaiti nakliye, bug-'foden iti· tarafından yapıldığını ve sar-

oevi müzaheretlerioe mazhar etm ' ştir. O gün altı koşu ya· haren Buroava yuiunu takip hoşluk yüzünden olduğunu 
olan Iımir fuarının eoternas• pılacaktır. anlatmışlardır. etmek zaruretiodir. 
yona! vasfına da layik olduğu "Büyük lzmir,, nacnını taşı- Muhakeme başka bir güne 
ehemmiyetin verilmesini sayın yacak koşuda birinci gelecek Metresini dövmUş bırakılmıştır. 
Başvekilimiz General ismet hayvana ( 1200) lira mükafat Tepecik Mektep sokağında Hırsızlık 
lnöoünden istiyor ve bekliyo- verilecektir. Hasan oğlu Mehmet Ali, eve Kemeraltıoda Meserret ole· 
ruz. Zira onun uğurlu eli fua· Bu koşuya ait hazırlanan gelmek isteyen metresi Şakir !inde misafir Besim oğlu Rasim 
rımızı inkişafa mazhar kılmış· k h · t f d kızı Fatmayı, ifade veremiye- beraber yattıkları odada lsmail tır. Yine onun uğurlu eli, onu program oşu eyetı ara ıo an 
idealimiz olan mevkie ulaştı· hazırlanmış ve tasdik için An- cek derecede dövmüştür.Fatma ~ğlu Hüsn~nün .cebio~e? 40 
racaktır. karada yarış ve ıslah eocüme· hastaneye kaldırılmış ve Meh· lıra kıymetınde bır saatim çal· 
F.l:ak.kı C>cak.o'1;1u. nine gönderilmiştir. met Ali yakalanmıştır. dığıoda yakalanmıştır. , ...............•....•.....••......................................•...•......................••.......•..............••..••....•.•.....••.••..••••...•..•...••.••••..••.....•... , M•• iki Büyük Filim Birden ·-

TAYYARE S 1 NEM A s 1 1 T E L 3~:. o N : 1 
FEVKALADE BiR PROGRAM 

YJY /",/Z//L//J 

u 7.iO'/J VOLGA VOLGA 
s T E N K A R A z l N 

Adelbert Von Chletton ile Vera Engelsin t emsil ettikleri Alexandre Volkaffuo idare eylediği bu fiiimde Rimlski· Korsa kov 
Kahmaoinov ve Caykoveskioio musikisi ve Don kazakları korosu tarafından "Volga mahkümları., terennüm edilmektedir 

BINELL 
Tino Rossi ve İvette Lebon beraber çevirdikleri senenin en nefis muzikal filmi 

- === ~Q../L77J 
Ayrıca : TURKUŞU filosunun lzmiri ziyaret için Ankaradan hareketi ve Paramunt dünya havadisleri filmi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Seans Saatleri : Her gün 2-5,25-9,15- Volga Volga 

Cumartesi ve pazar günleri 12,30 da 
" Stenka Razin ,, 3,45- 7,30 Marinella 
MARİNELLA ile başlar 

beraber rakı içtikleri karde,;ı 
kamyon durmadan atlamış ve Salibi şişe ile başından bafV 
düşerek ağır surette yaralan- surette yaraladığından yak•' 
mıştır. Yaralı Cihan hasta· lanmıştır. 
neye kaldırılmıştır. Memura hakaret 

Tahkir etmişler Çorakkapı Tilkilik cac:!d~ 
Çorakkapı Şeyh mahalle· sinde Saadettin hanı kira''. 

sinde oturan Şakir kızı Hatice Ali oğlu Mehmet, kontrola !tf; 
ve lhrahim oğlu Mürteza, Mus- den belediye memuru Musta 
tafa kızı Huriyeyi tahkir ettik· oğlu lsmaile hakaret etliği0' 
!erinden yakalanmışlardır. den yakalanmıştır. ,,,, 

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

Yurdunu satan adam 
Hol/yvood stiirfyolatında Claık 

Oable ve Myma Loy (bit aşk yiiziill
den yutdunu satan adam) ismindeki 
bu senenin en muazzam Jılmini, bü· 
yük hır muva/Jakıyetle çevifdıler. Baş· 
tan başa deı in ve sürükleyici bir aş· 
kın hikliyesini anlatan bu Jilım aynı 
zamanda pisikolojık bir eserdır. Yıır

dunu seven ve bütün hayatını on11n 
yükselmesine vakfeden bir adamın, 

yabancı bit gtizele >tönıiinü kaptuınca 
vatanına 11asıl ihanet ettiğini ve 
sonra büyük bir vicdan azabı içinde 
nasıl kıvrandığını bıı Jılimde ağlıya

rak seyredeağiz .. Mevzıwn can alıcı 
noktası vatanpeıver ve aynı zamanda 
detin hır aşka tut11lm11ş olan bir 
gencin sev![ilisi veya vutdunu teıdlı 

etmek mecbutiyetinde kaldtğı zamall, 
ı!ıisi atasinda günlerce çupınıyor ve 
nihayet vatanını unutaıak sevgilıre 

ı 'önüyoı .. Bu yüzden koca bir ımpa· 

tatotluğwı temelleıi çöküyor .. Nilıa}et 
genç sev![ilisinden ilıa11et götüyor ve 
71/latca fıasretıyle ya11dıı'!t 111e111/eketi11e 
dönmek istiyor.fakat ne (ate ki yutdu 
baştan başa lıatap olmuş ve düşman

lar taıa/ında11 istıld edilmıştu. Bu 
vaziyet katşısında yaptığı işten piş· 

man o/atak kendini ö/düıüyor. 
Filimde M}•ına Loy C/aık Oable 

iimidill /evki11de bit muvaf/akıvet 

göstetmişleı dir. Ammkadan geleıı 

sinema mecmuaları bu /ılm için, se
nenin en {!üze/ ve muva/lakıyet/ı bit 
esen dir, diyotlar. 

M oda Uikapları 
Büyük ihtilal devirlerinin ken

disine mahsus modaları vardır. 
ispanyayı bir cehennem ateşi 
içinde kavuran ihtilalde asi ler 
gibi cumhuriyetçi lerin de garip 
birçok lakaplar takındıkları gö· 
rülüyor. Muhtelif lnt'alara ku· 
manda eden cumhuriyetçi za
bitler arasında "Ben ıhtilalim,. 
"Şeytan ve cehennem,., "Viva 
elprezidaote,., "Lenin'"" F reote 
popüler., lakaplarını taşıyanlar 
vardır. 

Sarı şeytanlar! ~ 
Amerikanın Viodsor şeb~ 

zabıtası 9 yaşında bir çocU 

f d . 1 b" . 'feıı tara ıo an ış enen ır cına 

Ş Jlfl 
el koymuştur. "Sarı eytan ef. 
adıoı taşıyan ve hep s~rs ( 
çocuklardan ibaret olan bır J 0 
tenin reisi olduğunu itiraf e e:. 
bu dokuz yaşıodaki çocuk 1 

do" verly Ann Page adında t 
yaşında bir kızı derede bp· 
mak suretiyle öldürmüştür. 11 
bıta daha bu yaştan cinaYe ( 
alışan çetenin bütün meJJ9~r· 
!arını birer birer yakalaııııŞ 

CeyUlnın ölUmU ~ 
Birka ay evvel Hollivud~o 

ayrılarak, Floridadaki aifes ~ 

yanında istirahate çek~~ı 
olan Myriame Hopkiııs _, 
hafta içinde tekrar siııe ~ 
d. d- - "CeyfiP' 
ıyarıoa onmuş ve . flİ~ 

ölümü,. isminde yeni bır 1 

çevirmeğe başlamıştır. 

000,000 numar" Jı 
Son Amerika piyango~ll~e· 

keşideler hayret verici bır -ye 
t . ı · B'" .. k "kratıl' ıce vermış ır. uyu ı 1,r· 
"000,000., numaraya çıklll1 Ş,,, 
Halbuki piyango idaresi 1 ~ bİ' 
fından satılığa bu şııkild~def ı 
bilet çıkarılmamıştır. l(eşı iYel 

"d - cbıır yem en yapmaga me r•' 
hasıl olmuştur. Diğer ııut: b' 
!arda ikramiye kazanaıı a Jil• 

· ıer 
kararı protesto etnııŞ 011 

Amerika piyangosu b~~ı 
sonraki keşidelerine "00 ' ,,,. 

• ti ~ 
numaralı biletler koynı~g dide1 

rar verdiğinden daha şıııı ,1r 
bu biletlere birçok talipler 
mışt ır. 
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aovALE NEERLANDAIS Zee & Co. Vapur Acentası 
KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE LINIE İRtNCİ KORDON REES 

Sıs HERCULES vapuru 15 G. m. b. H. BINASI TEL. 2443 
~ar!a doğru bekleniyor. Yü- HERALEA vapuru limanı· Lllerman Lines Ltd. 
,~nu tahliyeden sonra Burgas, mızdadır. Hamburg ve Anvers- POLO vaouru 21 şubatta 
v ltna K ı· ı ten vük tahliye etmektedir. b ve östence ıman arma .. •n • • Londra Hull ve Anversten ge-
lreket edecektir. E L" k Sıs CERES vapuru lS·20 American xport mes lip yük çıkaraca ve f\yni za-

"'a t The Export Steamship Corpo- d H il · · u-k ala kt ;: r a dog· ru beklenmekte olup man a u ıçın Y ca ır. 
I'\ ration - Nevyork T AN tı:ı tnsterdam, Rotterdam, Bre· EXMOUTH vapuru 19 marta EGYP l vapnru mart ip-
y en ve Hamburg için yükli- doüru bekleniyor. Nevyork için tidasında Liverpoo.1 ve Svan-
ecektir 6 d ı· .. k k k SVENSKA. ORIENT LINIEN yük alacakbr. sea an ge ıp yu çı araca ve 

Pire aktarması seyriseferler ayni zamanda Liverpool ve 
Sı . kumpanyası EXCAMBlON vapuru 12 Glaskov için yük alacaktır. 
li S ISA vapuru 14 martta gelip martta Pireden Boston ve Nev- LESBIAN vapuru 15 martta 
ıı aınburg, Gdynia ve Skandi- york için hareket edecektir.. L d H il A t ,. ak,,.Ya limanları irin yük ala- on ra, u ve nvers en ge-
... a hr. ~ EXOCHORDA vapuru 26 Jip yük çıkaracakbr. 
t ~/S AASNE motörü 30 mar- martta Pireden Nevyork ve Tbe General Steam t doğru bekleniyor. Yükünü Bastona h;creket edecektir. Navigation Ltd. 
~lıliyeden sonra Rotterdam, EXCALIBUR vapuru 9 nisan- AD JUTANT vapuru 25 şu-
rıarnb Sk d" fi da Boston ve Nevyork için "' urg ve an mavya • batta gelip Loodra için yük 
-..ıan) -kı· kt• Pireden hareket edecektir. 

arına yu ıyece ır. alacakt•r. 
SER iTiME Seyahat müddeti : 

VICE MAR p· B 16 NOT : Vürut tarihleri, va-
ROUMAIN kumpanyası ıre - oston gün 

HORTAÇSU 
Muayenehanesini Birinci 

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

1-26 [2101] 

-:ZiZBKJ .. !mD-llD" __ _.,,,....... ,ez zz .. ___ _,_,._ 

BC>N9C> 
Mübadil ve gayri mübadil ~ 

bon~ları bilumum banka ve 
şirket hisse stmetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham sabo ahr. 

S Pire - Nevyork 18 gün purlann isimleri ve navlun üc-
/S SUÇEA VA vapuru 25 • 1 l)i(J • • retlerinin deg· işikliklerinden me-

tı:ıarta d - b '-1 kt ı Service Maritime Roumain 

Adres : lzmir Kemeralh 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

(77) S.7 h.3 
et2Zil'i0'8· ......... ml!ll ...... 1>· ogru eK enme e o up suliyet kabul edilmez. 

ıa•re, Malta ve Marsilya liman- - Bucarest -
tdrına yolcu ve yük kabul DUROSTOR vapuru 3 ni-

ecektir. sanda Köstence, Sulina, Ga-
d ~/S PELES uapuru 9 nisana latz ve Galatz aktarması Duna 
\> 0Rru bekleniyor. Pire, Malta limanları için yük alacaklar. 
e ed Marsilya limanlarma hareket Cie Royale Hongroise 

ecektir. -Danube Maritimes Budapest-
Y olcu ve yük kabul eder. SZEGED vapuru S martta 

k Daha Fazla tafsilat için ikinci Beograd, Noivisad, Budapeşte, 
b?rdonda Tahmil ve Tahliye Bratislava, Viyana ve Linz için 
s':!Eaa1 arkasında FRA TELLi yük alacaktır. 

r RCO vapur acentalığına • ı l8l t • 
~İiracaat edilmesi rica olunur. Den Norske Middelhavalinje 
4,a ı Oslo t' \' unlardaki ve hareket ta-

a
•hlerindeki d~ğişikliklerden SARDINY A motörü 20 mart-
Cent ur k b 1 ta Pire, lskenderiye, Hayfa, 
l' a mes ıyet 8 u etmez. Dieppe ve Norveç için yük 

"'telefon: 4142-4221-2663 alacaktır. 

Kiralık hane •• J~ines 
<?azi Bulvarı Büyük Tuhafi· A VIEMORE vapuru 21 mart-

Yecıler çarşısı içinde Ticaret ta Burgaz, Varna, Köstence, 
~atbaasma bitişik evin 2 nci Sulina, Galatz ve Ibraile yük 
l{•h kirahkbr. Su, banyo, elek- alacaktır. 
ltik t . 

1 
. Vapurlann isimleri, gelme 

\> esısab mevcut 0 up 0 cı- tarihleri ve navlun tarifeleri 
~tda işi olan memur vesair 

au, eler için düz ayak çok kul- hakkufda hiç bir taahhüde gi-
ilrıışladır. - rişilmez. 
.. . N. V. W. F. Hanri Van Der 

~ 1Y1Üracaat yeri Eski Bit pa- Zee & Co. 
iltında tuhafiyeci Cevdet Mo- Birinci Kordon Telefon No. 

talı. 3-3 (380) H 3 2007 - 2008 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilvelerivle süsleyiniz 

.t\nkara 

lstanbul 

En Parlc:k 

Kudreti 

Merkezi 

iz mir 
Telefon 

3778 

( HüSEYIN KAYıN · ' 

Mobilyeevi ŞEKERCILERN0.26 

LÜKS VE SAGLAM 

...................................................................... . . . . . . SIHHAT BALIKYAGI 
~ Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 
• içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi -. . 
• . 

BAŞDURAK 
-. . --

Btiyük Salebçioğlu hanı karşısmda 
• • . . -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

işte size 

S. Ferid 
eczacıbaşıoın 

5 şabesefİ daha 

Tecrübe ediniz, takdir 
edeceksiniz. 

Alırken 

S. Ferid 
isim ve etiketine 

dikkat. 

M. Depo S. Ferid Şifa eczanesi 

if D 
tıf• llitinıon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 

Emlak ve Eytam bankası idare 
meclisinden: ,,. lJ 1 kullanan hiç başka pil kullanmaz. .. 

lllurn deposu : Sulu han cıvarında ·2s - 9 Hüsnü Oz 
11i' • Vdemisli. 
ef 
1e' ,,. 
b" 

dil' 

d'' 

l'iirkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
l Posta Kutusu 12& lzmlr 

l~tıi:k ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
' katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

29-3-937 Pazartesi günü saat on birde alelade olarak içtima 
edecek olan umumi heyetimiz müzakerat ruznamesinin üçüncü 
maddesindeki (idare meclisinin ibrası) cümlesinden sonra: ( Ha
zinenin devrettiği emlakin Hazineye itası lazımgelen idare he
sabı hariçtir) cümlesinin ilavesi ve yedinci madde olarak ta: (Ha
zinenin devrettiği emlakin idaresi münasebetiyle ihtiyar olunan 
masraflardan hangilerinin doğrudan doğruya hazineye ve han
gilerinin bankaya ait olacağı ve bu masraf ve hizmet mukabili 
bankaya verilecek komisyon miktarınan tespiti veya bu hususu 
hazine ile müzakere ve intaç etmek üzere meclisi idareye sala
hiyet itası) na maddesinin ilavesi, sermayemizin yüzde onundan 
fazlasma sahip olan maliye vekaletinin, Ticaret kanununun 368inci 
maddesine istinaden vaki tahriri talepleri üzerine ilan olunur. 

754 (427) 

Niçin daima tercih 
Çünkü 

Evvelki gün soğuk almıştı! 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRi PiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancılara dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınhğma, 

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

GRiPiN 
• 
ı 

tecrübe edinzi 

Her eczanede Fiati 7 1 /2 kuruştur. 

Herkesin . "' . 
ettıgı 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

Radyolin 
Diılerinizi tertemiz 
bembeyaz ve sapsağ-

lam yapar. Ona yirminc . 
asır kimyasının hi-
rikalarmdan biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş, 

mikroplara kartı te
siri yüzde yüzdür. 

üzerinde ittifak 
bir hakikat 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitJe ıigorta ettirmiş sayılırlar 

Eczacı Kemal Ataş 

Hilil Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Maskulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be .. 
nim çok hoşuma 

gitti. 

Acaba erkekle· 
rin de Dişi koku 
mu hoşlarına gidi
yor. 

Galiba?! 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. Pe~pinyani 

TELEFON : 3937 

Ka!orifer, silindir · ve her istenilen kömür vardır. 
(2299) 



8ehlle to \'ENi ASIR t3 Nlart 

Dört Italyan fırkası Madride hücum ediyor 

Cumhuriyetçiler tehlükededirler .. 
Miyaja • • "Biz beynelmilel bir harp yapıyoruz,, diyor .. 
General F ranko • 

ıse ayın 24 ünde Madride gireceğini ümit ediyor .. 
Roma, 12 ( Ö .R) - Ha- jliii_..ililiii ...... mıJ!i_."1"" ___ ,_ __ ~ııııııııır ff':"'W;;, l"';"T-::-='?T' 

vas Ajansının Madrid mu
habiri tarafından bildiril
diğine göre şehir sabah
tan beri asilerin top ateşi 
altındadır. Guada Laraja 
cephesine asilerin ileri 
hareketini durdurmak için 
takviye kuvvetleri gönde
rilmiştir. Üniversite ma
hallesinden de şiddetli top 
sesleri gelmektedir. Hükü
metçiler burada lağımlar 
kıuarak patlatmışlar ve el 
bombalarile hücuma geç
mişlerse de nasyonalist 
batlann mukavemetini kı· 
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TO~RELAGUNJ.. ff 0 
ramamışlar ve mitralyöz \ ' eRIHUEGA 
ateşi altında ağır zayi- • / 0 
ata uğrayarak çekilmiş- El MOLA~ ~~.,>'Aı'4 
!erdir. Madrid müdafaa· J? GUAOl.~.~AJARA 
sının faal bir şekilde de- L ~. 
vam ettiği hissi veril- Al. • S lo!ENAR.ES 
mek istenilmektedir. Fa· f N ŞA(:[ 11 

• • 

' 
,. 

' 

kat Nasyonalistlerin eliue " iııf111J:.f 
düşen esirlerin bilrlirdik- Ouadalajaıa haıbi11i11 yapıldığı peıi J!ÖS/eıe11 harıta Maatiddeki Do11 K.işot ve Sa11şo heykeli de bir istilıkllm halini almıştır 
!erine bakılırsa kumandanlık ederek şu beyanatta bulun- Bugün bir taraftan bazı lspan- rinde harbe alışmış asker ol- bin kişiden ibaret olup yeni 
bükümet kuvvetlerine intizam muştur : yol unsurlarının müzaharetine doğunu ilave etmiştir. mevkilerde toplanmışlardır. 
dahilinde çekilmek emrini ver- -Elimizde bulunan ltalyan as- uğrıyan milletler~e lspa~ya ara- Paris, 12 (Ö.R) - Guadala- Bu kuvvetlerin Franko or-
miştir. kerleri ıtalyan kıtaatının lspan- sında beynelmılel bır harp • _ . t 'k d f d "h t t hl-k 

yada barbetmekte olduğunu mevcuttur. 1ara uzerıne- azyı yapan usu tara ın an ı a a e u e-
Lizbon, 12 (Ö.R) - Porte· açıkça gösterir. Artık dahili General Miaja esir edilen Franko ordusu 45 bin kişiliktir. sine maruz bulunduğu söyle-

kiz - ispanya hududunda ka- bir harp mevzuu bahsolamaz. ltalyan askerlerinin Habeş sefe- Cumhuriyetçi kuvvetler ise 20 niyor. 
rışmazhk taahhütlerinin tatbi- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-·•••••••••••• 

:~;ab~t~::re~~n ::::r g!:g:~~ Alman cevabı merakla bekleniyor 
zari işlerle meşgul olmuşlardır. 

Paris, 12 ( Ö.R ) - ispan
yada Nasyonalist kaynağından 
gelen haberlere göre asiler 
iki gün içinde Madrid cephe
sinin Guada La jara vilayeti 
tarafında 40 kilometreden faz
la ilerilemişlerdir. Hükümetçi
ler kendi kuvvetlerinin yardımcı 
mukavemet mevzile-i üzerine 
çekilmeğe mecbur kaldıklarını 
esas itibariyle tasdik etmekle 
beraber kudretli mukabil tı.ar· 
ruzlarda bulunduklarını ve 
kaybettikleri arazinin bir kıs
mını tekrar ele geçirdiklerini 
iddia etmektedirler. Asiler bu 
haberi tabii tekzip etmekte ve 
kendilerinin şimdi Guada La
jara şehrinden 15 kilometre 
mesaf<:de olduklarını teyit ey
lemektedirler. 

Hükümet kaynağından veri
len haberlere göre ayni cep
hede çarşamba günü bir ita!· 
yan binbaşı ile 30 zabit ve 37 
asker esir edilmiştir. 

Valansia hükümeti ltalyan 
askerlerinin Madride karşı harp 
etmelerini Milletler Cemiyeti 
nezdinde protesto edecel<tir. 

J\1adrid 12 ( A.A ) - Resmi 
mabafilde beyan olunduğuna 
göre bugün ispanyada 4 !tal· 
yan fırkası askeri hareketler
de bulunmaktadır. ikisi Gua
dalajara cephesinde olmak üze
re muhtelif mıntakalara taksim 
edilmişlerdir. Cumhuriyetçilerin 
eline düşen İtalyan askerleri 
Briuega köyünün garbinde esir 
edilmişlerdir. 

Madrid 12 ( A.A ) - Gene
ral Miaja gazetecileri kabul 

Fransız 

Londra, 13 (Ô.R) - Gaze
teler yeni bir Lokarno paktı 
akti için geçen sene Son teş
rinde verilen lngiliz notasına 
Almanyanın göndereceği ce
vapla meşgul olmalrtadırlar. 

"Times,, gazetesine göre, 
cevabın bugün Forayn ofise tev
dii mümkündür. Ancak, bu ga
zeteye göre, Almanyanın Ho
landa ve Belçika hakkın
da ileri sürmek istediği te-
minat vaziyeti güçleştire-
cek mahiyettedir. Almanya 
garp emniyet paktı hakkında 
anlaşmazlıkta dai~a devam 
ediyor ve ancak Fransız - Sov
yet paktının baştan başa de
ğiştirilmesi ve yapılacak yeni 
Lokarno paktına tecavüz etme
mesi şartiyle bu iş için müza
kereye gi rişebileceğini bildiri
yor. ".Moroing Pos ' ,, gazetesi de 
Fransız • Sovyet paktı baki 
kaldıkça Almanyanın yeni bir 
garp paktı yapmak istemesini 
şüpheli görmektedir. "Nevs 
Chronicle ,, aynı kanaattedir: 
Almanya yeni bir Lokarno kon
feransının toplanmasını istemekle 
beraber Fransız - Sovyet paktı 
fesbedilmedikçe buna yanaşmı
yacaktır. Fransa bu paktı feda 1 
etmeğe mütemayil değildir. 

lngiltereye ızelince taahhüt ve 

mühim 

Son müzauıeleti heyecanla takip ~den Paıisten bir ma11zaıa 
mes'uliyetlerini Çekoslovakya- ı Nihayet, Ren vaziyetinin bozul· 
ya ve şarki Avrupaya doğru masından sonra filen bir an-
genişletmeii istememektedir. taşma Ü• lngiltere ve Fransaya 

devam ediyor 
bağlanan Belçika umumi efkarı 
sıkı bir bitaraflık arzusundadır. 
Zira şimdiki vaziyetin, bozulan 
Lokarno muahedesinin ruhuna 
uygun olmadığı kanaatindedir. 

"Daily Telegrapb,, gazetesi
nin Berlin muhabirine göre 
Çekoslovakyayı müdafaa için 
Fransız ordusu Almanya üze
rine yürümek isterse Belçika 
ona geçit vermiyecektir. "Daily 
Telegrapb" bu siyaseti haklı 
görüyor ve müsellab bitaraf
lığın küçük bir memleket için 
en akılane siyaset olduğunu 
yazıyor. 

Londra, 12 ( A. A. ) - B. 
Yon Ribbentrop dün Bucking
bam sarayında Altıncı Jorj ta
rafından kabul edildiği zaman 
Kralı Nazi selamı ile selamla
mamıştır. Evvelki kabul resim
lerinde bulunmuş olan sefirle
rin intizarı hilafına olarak Al
mar• sefiri Sait James sarayı
nın teşrifatına riayet ederek 
diğer arkadaşları gibi hüküm
darın önünde eğilmekle iktifa 
etmiştir. 

J Brüksel, 12 (Ô.R) - ltalya 
'ı hükümeti Belçikanın emniyet 

l 
ve masuniyeti meselesinde ln
giltere ve Fransa ile ayni gö
rüş tau:ını kabul ettiğini Bel-

Madrid, 12 ( A.A ) ..,,. 
Evvelki gün esir edileli 
ltalyanlar kurulan bir pu• 
suda yakalanmışlardır. fa• 
şist düşmanı ltalyaolıır 

bunları kendi dillerinde 
isticvap etmiş ve kendi• 
!erinin de faşist olduğunu 
söyliyerek esirleri aldat• 
mışlardır. 

Nevyork, 12 (A.A) ..,,. 
Nevyorka gelen lspanyol 
hükümeti mümessilleri gı· 
zetelere yaptıkları be• 
yanatta Frankonun Al• 
manya ile bir anlaşın• 

imzalamış olduğunu ve bU 
anlaşma mucibince 35 sene 
müddetle Almaoyaya barP 
malzemesi mukabilinde se• 
nede 300 bin ton denıir 
vermeği taahhüt eylediği• 
ni bildirmişlerdir. 

Londra, 12 ( Ö.R ) _.. 
Avam Kamarasında kadın tra• 
vayist mebuslardan biri Londr• 
Beynelmilel Sosyalist - Sendi• 
kalist kongresine iştirake ge
len bazı ecnebi Sosyalist .,e 
Komünistlerin Ingiltereye niçin 
kabul edilmediklerini hüküoıet• 
ten sormuştur. Dahiliye Nazırı 
cevabında lngilterenin ispanya• 
ya karşı sım sıkı bir bitaraflılı 
siyaseti kabul ettiğini ve şıı 
halde yabancıların aykırı bir 
siyaseti müdafaa için lngiJte• 
reye gelmelerinin normal olınll' 
dığını söylemiştir. 

. Londra 12 ( Ô.R ) - Be)'' 
nelmilel sosyalist ve trade ' 
umonist kongresi dün akşalJI 
mesaisini bitirmiş ve lspaııY 11 

hakkında üç karar sureti Iı•" 
bul eylemiştir. Bunların birili" 
cisi şimdiki vaziyeti izah et; 
mekte, ikincisi dünya umudl 
efkarını hadiselerden haberd'' 
etmek maksadile bir prop•" 
ganda mücadelesine ait buJuJI' 
maktadır. Üçüncüsü ise koli~ 
re namına ispanya Başvelı1 

Largo Caballeroya gönderileli 
bir sempati arizasıdır. ,.1 

Raris, 12 (Ö.R) - Geuer 
b•' Franko "Pesti Hırlap,, mu • 

birine beyanatında şunları sfJ>' 
!emiştir : 

t• 
-"Artık netice taayylin e 

miş gibidir. Şansımıza güvelle; 
rek nihayet bu ayın 24 ü~' i 
günü bizzat Madride girecegılJI 
ümit ediyorum.,, ,••' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çika bükümetine bildirmiştif•IJI 
Loodra, 12 (A.A) -Dün~""e· 

kamarasının hariciye eııcıı~e· 
ninde eski Alman müstenıle 

1111 
!erinin iadesi yeniden nıe"ı 
babsolmu§tur. ..,e 

Royterin öğrendiğiııe ~:oıı 
bu toplantıda söylenen bil ~· 
nutuklar Almanyanın bu h115~e· 
taki taleplerine kat'i ınub; ~i 
fette bulunulacağı haklıın 11 

t• 
liı e 

kararı sarih suette tebar 
tinoiştir, 
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{j§K U H J!."ı,;NLC.Y1{/ 
l<üçük şeyler 11 
~u Karşıyaka uzun bir 

•a il üzerinde kordela gibi 
:z~oınış gitmiş.. Ve bu pek 
og!udur. Plansız bir insi
~kı~ doğurduğu tabiiliktir bu .. 
• enıze karşı ve güneşin do
~p battığı kavisin mürtesemi 
ıstika r d "d ) ) ıne ın e uzanıp gı er ya· 
ı ar ... 

Eyi amma bu uzun kordela
:ın, bu saatlerce süren kori
~run bir tek kapısı var de

~ızden. Bizde ortadan kalkması 
;21 ı:ı olan bir zihniyet vardır. 
.asıf ınemur zihniyeti. Bu zih-

01Yet mavak'aları ve (şey) i so· 
~usuz sualsiz kabul eder. Kai-
eleri layetegayyer sanır, mües

•esatı ( gökten inmiş ) telakki 
eder 

h· ~?rfez idaresi de galiba bu 
~rıcık iskelesini (Hacerülesved) 

ıııbi eşsiz bir (gökten inme) 
•anıyor zahir ki, on beş yıldır 
0
d'..adan ve ondan başka birşey u .. 
Şunemiyor. 

.. Karşıyaka büyümüştür. liii· 
Yuvor. Büyüyecek... Ve buna 
~ardıın etmek lazımdır. lzmir-
eıı; cenubundan şimale doğru 

Yatıın saat vapur seyahati ya· 
Parak Karşıyakaya gelen bir 
adaııı, iskeleden çıktıktan sonra 
'arka ve garba doğru gene bir 
tarını saat yol almağa mec-
Utdur. 

•*• S N.e. olur, kıyamet mi kopar? 
ahılın bir başka ucunda, me

:e}a şehrin mütemadiyen inki
a ettiği ve dünyanın en gü

ze) bir parçası olan Osman
k~d~ • Bostanlı kıyılarında bir 
uçuk iskelecik, bir kulübe,bir 

~elllur ve vapurun (adedi çar
il~Da) bir iki yüz devir daha 
a\re edivermek çok mu güç .• 

Çok ınu karışık, çok mu (adi
llıiiliınkan) dır .. Ne olur? 

K. Ergllne' 

Piyango 
~Üyük ikramiyeyi 
450 No. kazandı 
- BaştG1a/ı birincı sahifede -
ii!aooo liralık mükafatı 

aşa. 
Ilı gıdaki 40 numara kazan-

39 ıştır • 

23~~50 l8697 21113 39369 28002 
3sa 6155 3026 32913 21110 
21'7~9 5597 5489 27212 32047 
29 3 5009 38115 30492 12822 
10~~7 31115 26523 19188 20918 
6 4 25208 39594 8139 31487 

22°96 16170 6070 26954 17893 
189 17001 35923 31125 33309 

169'°0 0 Lira Kazananlar 
397~6 6413 20617 6926 29947 

·8 19072 10340 27783 
128~00 Lira Kazananlar 
326~~ 18677 34331 27020 37338 
3392 27803 37332 17951 31705 
1612~ 26641 27370 37404 25043 
39146 37310 19984 19579 17120 

648 31559 3478 25214 32480 
1 17986 2422 

395 °o Lira Kazananlar 
92~7 4507 189 39138 3638 
980 

2 8978 13649 23453 4395 
~110~ 27536 21>576 36554 34731 

3
1998 33551 36705 12566 36151 
062 4175 12402 24326 4792 
ls16~ 2s910 32689 34140 33025 
2ss75 7s37 32060 23412 28678 
~ 4269 22293 16112 

lıı23° lira Kazananlar 
ıss 19 5680 13061 34203 11181 
3ss07 24631 21787 28297 5056 
~2367 17573 26038 20261 2714 

33649 7045 32983 32155 

Ziraat 
Vel<ili tetkik 

seyahatine çıktı 
Ankara, 12 (Yeni Asır tele

fonla) - Zirant Vekili bay 
Muhlis bugün Adanaya hare
ket etmiştir. Vekil, Tar sus, 
Mersin havalisinde tetkikatta 
bulunduktan sonra Antalyaya 
geçecektir. O rada da z ı raı 

işler üzerinde telkikatta bulu
nacaktır. 

Türkler 
.Tazyik ediliyor 
·Araplar Adeta cıhcıda 

davet ediliyor 
İstanbul, 12 (Yeni Asır-Te

lefonla) - Halep ve Şamdan 
gelen haberlere göre, Halayda 

Türklere karşı tazyik devam 
etmektedir. Kırıkhan ve Rey
haniye havafisinde de tazyik 
bütün şiddetiyle devam etmek· 
tedir. Silahlanan Araplar adeta 
cihada davet edilmekte ve en 

ufak bir harekette Türkleri 
ezmektedirler. 

Reyhaniyede, göğsünde Türk 
rozeti taşıyan bir genç, kara
kola da< et edilerek, rozeti 
çıkarması söylenmiş ve genç 
bu teklifi kabul etmiyerek 
rozeti çıkarmamakta ısrar et
miştir. 

Bunun üzerine bu genç ka
rakolda dövülmüştür. 

Köseyri mevkiindeki Türk
lerin de evleri basılmakta ve 
eşyaları yağma edilmektedir. 

Zonguldak. 
Büyük tuneli 
merasimle açıldı 

Zonguldak 11 ( A . A ) -
Zonı;ı-uldak demiryolunun Zon
guldaktaki büyük tuneli bugün 
büyük merasimle açılmış ve 
candan tezahürat yapılmıştır. 
Önlerinde Halkevi fıandosunun 
çaldığı milli marşlarla ve elle
rinde bir dağ- daha deldik ve
ciz.,sile çok kalabalık işçi küt
lesi sevinç heyecanları içinde 
parti ve hükümeti ziyaret ede
rek Atatürk'e, parti ve Cum
huriyet hükümetine minnet ve 
şükranlarını sunmuşlardır. 

Bu münasebetle halkevinde 
bir süvare verilecektir. 

Fransız 
istikrazı akdine 

başlandı 
Paris, 12 (Ö.R) - Milli mü

dafaa istikrazına iştirak sa
bahtan beri faaliyetle devam 
etmiştir. Pariste dün çok 
süratli bir muvaffakıyet e'de 
edilmiş ve ayni seyirle devam 
etmişti r. Ecnebi memleketler
den de ekserisi Fransız serma
yeierine ait olmak üzere bir . 
çok iştirakler ~elmiştir. Muvaf
fakıyet o derecededir ki ma
liye nazırr bu akşam istikraz 
kayıtlatını kapamağa mecbur 
kalacaktır. lstikrazın ilk kısmı
nı teşkil eden beş milyar frank 
şimdiden toplanmıştır. 

Elbiseleriniz yırtılıncaya, düğmderiniz kopuncaya 
kadar gülmelcten korkmayınız ... 

SARLO TERZi 
Bunları tamir için sizi LALEDE bekliyor. 

Uçan bir rüzgar .•. Kaçaıı bir kabus ... 
RIŞAR TALMAÇ 

Ve Y U M R U K KRAL 1 
t>ai;' Ru?'ba Kraliçesi Josephine Baker SlY AH iNCi 

" bıtmedi: Türkçe Jurnai.. Komik ve saire •.. 
Bunların hepsi LALE'de 
1 

___ - - - -- --

t"ENl "ASIR 

Atatürk T. D. kurumunda 
Büyük Şef altı buçuk saat süren çalış
malardan sonra kösklerine döndüler 

.!9 

ANKARA 22 ( Yeni Asır Muhabirinden Te- fer üzerinde perim kolu üyelerile çalışmışlardır. 
lef.mla ) - Cumhurreisi ATATÜRK, bugün Saat gece yirmi üçe kadar devaaı eden ça-
öğleden sonra saat 16,5 ta Türk D:li tetkik lışma l ardan sonra Türk dili tetkik kurumu 
kurumu merkezini şereflc!nd i rdiler. ATATÜRK, merkez üyeleri ile kurum merkezinden ayrılan 
Kurum merkezinde 6 saat ka larak fenni perim- Büyük Şef, köşklerine avdet buyurmuşlardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

O Haw·- .g • 
mısı yapaca • 

lngiliz Bahr·ye nazırı Büyük Britarı
yanın bahri programını anlattı ... 

Lonclra, 12 ( Ô.R ) - Dün 
akşam komite halinde topla
nan Avam Kamarası azaları 
önünde Bahriye Nazırı Sir 
Samuel Hoare kendi dairesi 
için 105 milyon liralık masraf 
cetvelinin tasdikini istemiştir. 
Amirallık Başlordu yeniden 80 
harp gemisinin inşasını tazam
mün eden bahriye programı

nın da kabulünü di l emiştir. Bu 
münasebetle Sir Samuel Hoare 
demiştir ki: Bizim programımız 
kimseye karşı de!;" ildir. Biz 
ticaret yollarımızı ve impara
torluğumuzun muvasala yollarını 
müdafaa edebilecek ve dünya
nın gerek şarki, gerekse garbi 
yarılarında üzerimize aldığımız 
taahhüt ve mesııliyetlerin ifa
sını lemin eyliyecek derecede 
kuvvdli bir fi!oya malik olmak 
arzusundayız. 

Sizden bu yıl yekünü 100 
milyon lngiliz lirasını geçen bir 
masrafla 80 harp gemisi inşa
sını ihtiva eden bir programın 
tasdiki istenmektedir. Geçen 
senenin programını takibeden 
bu program bu yıl sonunda 5 
safı harp gemisi ile 4 tayyare 

100 milyonluk tahsisat kabul edildi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

gemisi ve 17 kruvazör de dahil lüzumu kadar deniz devleti ta-
olduğu halde 148 harp gemi- rafından kabul edileceği zanne-
sin:n inşa halinde olacağını dılmektedir. Şunu söyliyebili-
göstermektedir. Bu mantıki bir rim ki program muntazaman 
programdır. Geçmişte atıl kal- tatbik edilebilir ve edilecektır. 
mak yüzünden şimdi iki iiç sene İnşaat için lazım olan eşyayı 
zarfında normal olarak on bulacağız. Doğuda ve batıdaki 
senede yapılabilecek bir mes'uliyetlerimizi karşılıyabil-
şeyi başarmak mecburiyetinde- mek için kuvvetli bir donanma-
yiz. Bundan böyle Ingiliz ve mız olması şarttır. Zira Okya-
Amerika filoları arasında hiçbir nos münakalatı kesildiği tak-
rekabet mevcut olmıyacağı gi- dirde bu imparatorluğun sonu 
bi Alman ve lngiliz deniz si- ne olur? 
!ahları arasında da bir yarış Berlin, 12 (Ö.R) - lngiliz 
mevzuu bahsolamaz. Bahriye bahriye nazırı sir Samuel Hoare 
en iyi müdafaa şeklinin mütea- tarafından avam kamarasında 
sirane taarruz olduğunu z~n- söylenen nutukta lngiliz - Al-
netmektedir. Şimdiki şartlar man deniz anlaşması için kul· 
içinde modern bir bahriye için lanıhm ifade Almanyada ·iyi 
kudretli bir hava kuvvetine karşılanmıştır. lnglliz nazırı, 

deniz kuvvetlerini tahdit islimalik olmak şarttır. Deniz ve 
hava birbirini tamamlıyan iki kametinde yapılmış ilk anlaş-
şeydir. Hava taarruzları tehli- ma olan lngiliz - Alman muka-

velesinden memnuniyetle bah
kesi tetkik edilmiş ve inşaat 

setmiştir. lngiliz amiralhk Lor• 
da gözönünde tutulmuştur. Ya· du diğer memleketlerin de bu 
pılan hazırlıklar alelumum filoya yola girmemelerine teessüf 
ve bilhassa zırhlıları düşman etmiştir. 
hava kuvvetinin taarruzuna en Londra, 12 (Ö.R) _ Avam 
az maruz bale getirmeğe ma- kamarası deniz inşaatı masraf· 
tuftur. 1936 tarihli Londra mu- Jarına karşılık 152 milyon 570 
ahedesinin Ingilterenin tasdi- bin liralık bir muvakkat bütçe 
kine imkan verecek şekilde hesabı kabul etmiştir. 

Akdeniz misakı • • 
ıçın ... 

~----~~---------------------1 tal ya Ha. Nazırı bu ayın sonunda 
Belgradı ziyaret edecekmiş ..• 
Kont Grandi Hariciye Nazırı mı oluyor? . 

Paris, 12 (A.A) - Eko Dö tındaki devamlı salahın ye- dan bildiriliyor: Ingiliz siyasil 
Paris ve Övr gazetelerinin bil- ni bir nişanesını görmekte- mahfelleri ltalyanın Londra se-
dirdig" ine göre ltalya ve Yu- d' J Jk" h k f" · B C d" 1 t f t ır er. ı ü ümetin teması ırı . ran ıe asa e sı a ı 

goslavya pek yakında bir Gent- şimdi pek ziyade samimidir. olan kont unvanının verilmesini 

lemens Agreement anlaşması Fakat bu salahın henüz siyasi ltalyan barici şiyasetinin idare-
imzalayacaktır. mahiyette bi~ anlaşma şeklini sinde bazı değişiklik ihtimalle-

Roma, 12 (A.A) - Havas almadığı anlaşılmaktadır. rini gösteren bir emare gibi 
Ajansı bildiriyor: Bazı şayialara göre Kont telakki etmektedirler. Kont 

Yugoslavya orta elçisi B. Cianonun Belgrada bu ayın Grandi'nin, Kont Ciyano yeri-
Yovan Ducio Kont Ciano şe- ne yeniden hariciye nazırlığına 

f b. k sonunda yapacag" ı seyahat te 
re ine ır a şam ziyafeti ver- tayin edilmesi muhtemeldir. 
mişti r. Diplomatik mahfeller henüz tesbit edilmemiştir. Bir Zira Kont Ciano bu vazifeye 
bundan B. Mussolini tarafından Gentlement Agreemen'tin ak- esasen muvakkat olarak tayin 
Milano nutkunda ve B. Sto- tedilmek üzere ve batta akte- edilmişti. Bu tahminler tahak-
yadinoviç tarafından Bel- dilmiş olduğu şayiaları ise ha- kuk ederse Kont Ciano yük-
gradda haber verilen Ital· kikate uygun değildir. sek diğer bir vazifeye çağırı-
ya - Yugoslavya münaseba- Paris, 12 (Ö.R) - Londra- lacaktır. 

.... s~:··Af ;i"g;i~i'f "'"'"At~·ı·ii';·k"""b'ii~'iü"";~·;~·~i~·r~····İ~t;~b~l· 
Istanbul, 12 (Yeni Asır) - mÜzesİne konulacakttr 

Türk tarihi tetkik kurumu As 
Başkanı Bn. Afet, Avrupa hü

kümet merkezlerinde çok kıy

metli konferans serilerini ikmal 
ederek sabah, Avrupadan Is
tanbula döndü. 

lstanbul, 12 (Yeni Asır) - Atatürkün, lstanbul müzeler mü
dürlüğü tarafından müzeye konulacak olan büyük büstünün, pa
zartesi günü öğleden sonra açılma resmi yapılacaktır. Açılma 
resminde Maarif Vekilinin de bulunması muhtemeldir. 

Aynı günde yeni açılacak olan " Eski paralar galerisi " de 
ziyaretcilere ııösterilecektir. 

· Safilfe. tt 

-ı Sosyal ::::::::: ·ı 
::::::::: Mevz~İ·~~·· 
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Anne ve annelik 
Yazan: NiYAZi iLHAM/ 

Gelmiş ve geçmi~ devirlerde 
olduğu kadar gelecek ve geçe
cek asırlarda da eli kalem tu
tanlar ilk hamlede ve belki de 
bütün ömürlerince l<adını mev
zu yapacaklardır. Kimisi zama
nına göre yeni bir kılığa gir
miş olan kadının mermer vücu
dunda kalemiyle minyatürler 
çizecek; bir kısmı saçının telle
rine bağlanıp kitaplar dolusu 
~iirler yazacaktır. Tabiatın de
ğişmiyecek olan bu kanununu, 
zaman zaman örtüsünü değiş

tirmiş, fakat hep ayni ruh al
tında bakim görüyoruz . 

Ancak bunlardan farklı bazı 
idealistler kadını, kadınlık ve 
annelik cephesinden mütalea 
etmeği de ihmal etmemişlerdir. 
Senelerce s'!>nra modaya tabi 
olmaksızın o görüş ve anlayışın 
tazeliğini hissediyoruz. 
Yazımızda hayali tasvirleri 

ve gönül potasında eriyip büs• 
bütün yeni ve yabancı bir şekle 
giren kadın siloetlerini bir ta· 
rafa bırakarak kadına annelik 
vasfına ve bugünün telkinleriı:e 
uygun bir kadro içinde tetkik 
etmek istiyoruz. Kan,.atimizce 
kadın ancak bu vasıfta bulun
duğu müddetçe bir yazının 

mevzuu olabilir. Maamafih bili
yoruz ki herşeye rağ1J1en süs
lenmeği ön plana koyarak ço
cuğu bir külfet telakki eden 
ve kötü bir inanışın mahsulü 
olarak çocuk doğurmanın vü
cut güzelliği üzerinde fena te
sir yapacağı kanaatinin müs
tevli bir şekilde yayıldığı bir 
zamanda mevzumuuzun haricin
de kalacaklar pek te az değil
dir. Bu gibilere aksini İ•pat 
etmek lüzumsuzdur. Bu fikir 
sabitleri en küçük bir şüphe 
ile kendilerini doktor kapısına 
atmağa kafidir. Evdeki neşeyi 
yaratan, evi sevimli bir yuva 
haline koyan yegane amilin 
çocuk olduğunu anlatmak ta 
müşküldür. Işık görmemiş o'an
lara aydınlık nasıl tarif edile
bilir ?. Çocuksuz bir ailenin 
zevç ve zevcenin perişan ha· 
lini; ve çocukları olduktan son
raki düzen ve ahengi hayal 
değil, fakat hakikate uyguıı 

olarak hikaye etmek, misaller 
göstermek te boştur. 

Bütün ihtimam ve teyakkuz
larına rağmen çocukları olursa 
işte bu tip kadınlar anne c.lur
lar, fakat annelikleri mevzuu
bahis bile değildir. Bunlar aile 
ideallerini hırpalamaktan başka 
niye yararlaı. Viktor Hügo : 
"Bir kadın hürmete, bir zevce 
tazime, fakat annelik yapabilen 
kadın da takdise layıktır,, di
yorsa da ben eminim ki burada 
hürmete iayık olan kadın gü· 
nün kuklalarından başka bir 
manada fizyolojik fonksiyunları 
itibariyle vicdani hislerimizi 
tahril. eden bir sebep dolayı
siyle o mevkie yükselmiştir. 

Keza tazime hak kazanmış 
zevce de bu mülaleanın hudu
duna girer. Fakat Hügo'nun 
takditie layık bulduğu annelik 
vasfı demek hepsinden üstün 
oluyor. Bazı kadınlarımızın bile 
bile bu şereften mahrum kal
mak istemelerinin manevi za
rarları ve belki de maddi ka
yıp ları gayet aşikardır. 

Emil Zola "F econdite., isimli 
kitabında "bir çocuğu göğsün
de ve diğerini dizlerinde bu· 
lunduran anne ideal bir ka
dındır,, diyor. 

Görülüyor ki bir kadın için 
en ideal gaye bütün ömürle
rince yükselecekleri en son şe
ref basamağı anne olmak ve 
anneliği yaşatmaktır. Bunun 
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Avusturya siyaseti any L a oya ya yor 

/ 

Çekoslovakyaya yaklaş
mak niyetinde değllmlş,, 

Berlin, 12 (A.A) - Avus
turya siyasetinin Macaristan 
ve Çekoslovakyaya yaklaşma 
lehinde istikametini değiştir
mesi ve Guido Şmitin yakınCla 
Paris ve Londraya azimeti 
hakkında dolaşan şayialar 

siyasi mahfellerde endişe uyan
dırmaktadır. Berliner Tageblat 
gazetesi diyor ki: 

"Bu son seneler zarfında 
Avusturyanın giriştiği taahhüt 
bu memleketin siyasetinin Pra
guein tatla bir rüya gibi düşün
düğü şekilde başka bir istika
met aJmasına müsait değildir.,, 

Sovyetler demir sahyor 
Londra 12 ( A.A ) - Sov

yet Ticaret murahhas heyeti 
Sovyetler Birliğinin Iron And 
Steel kumpanyasına 15000 ton 
demir madeni sattığı hakkın· 
dakı haberi tekzip etmiştir. Bu 
hususta geçen sene müzakere• 
ler cereyan etmiş ise de hiçbir 
netice elde edilememiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
haricinde her hangi bir mes· 
lekte kadın dolgun ve salahi
yettar olursa olsun daima ek
sik kalmışbr. Şunu tebarüz et-
tirelim ki yalnızca anne olmak 
da maksada kafi gelmez. Göz-
lerini dünyaya yeni açan yav· 
runun evi yol ve gıdası toprak 
olduktan sonra bu anne ne de· 
receye kadar iftihar edilebilir? 
Bu şerait kötü itiyatlara ahşan 
bir çocuğun mektebin kısa gün· 
lük mesaisinde ne dereceye ka
dar düzelebileceğini tahmin et· 
mek kolaydır. O anne bilmiyor 
ki mektep ancak ekilen tohumu 
filizlendirir. O anne bilmiyor ki 
aslolan ailedir. Mektep kalıptır. 
Ve maatteessüf bu bilgisizliği 
yüzündendir ki çocuğu büyüdüğü 
zaman göreceği saygı ve hür
met başka türlü oluyor. Anne-
lik le anne olduktan sonra baş· 
far. Ve bütün, ömürce devam 
eder. Çocuğun istikbalini, ter
biyesini, hülasa çocuğa nit her 
türlü endişeyi kRdrosu içine al
mıştır. Bu hudut dahilinde anne 
olanlar annelik vasfını kazan
mış hürmeti ve takdiri haket
miştir. 

Okuyan kızlarımızın miitalea• 
sım ben bu noktadan yapmak is
tiyorum. Kızlarımızm girdikleri 
meslek sahasında faaliyetleri 
daima mahdut kalmağa mah
kümdur. Garbın bu husustaki 
yıllarca tecrübesi bunu pek 
aşikar olarak gösteriyor. Fakat 
kitapları arasında aile mes'uli
yetini ve çocuk terbiyesini an· 
lamış olarak çıkarlar ve anne 
ile anneliği bir arada yaşatma
nın büyük kıymetini anlarlarsa 
işte bu, kurulmakta olan inkı· 
lap l:>inasmın en büyük kazancı 
olacaktır. Türk kızları için anne 
olmak şart, fakat anneliğe yük
selmek te en mukaddes en bir 
gaye olmalıdır. 
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okarno ha kın a lngiliz hük ··metinin eski 
nota a Iriıanyanı~ ceva vereceği teeyyüt etti 
Haçlı sefe~e Ingilterenin girmediğini gören Almanya daha uysal görünmeğt• haşladı 

Ber1in, 12 ( O.R ) - Resmi reyan etmiştir. B. Eden Fransa tasına cevap vereceği teeyyüt sına kabul etmexi şarttır ve 
mahfillerde temin edildiğine sefirinöen sonra vazife • başına etmiştir. ltalyanın da cevaba Fransanm Roma devletine ve-
göre, Von Ribbentropun Lon- yeni dönmüş olan Amerika hazırlandığı Romadan bildiri- receği cevap budur. 
draya avdetini pek yakında sefiri iJe de görüşmüştür. Jiyor. Roma ve Seriinin notaları Londra 12 ( Ö.R ) - Bura-
geçen sonteşrin tarihH lngiliz Paris 12 ( Ô.R) - .. Nor- Avrupada emniyet havasını da mevcut hisse göre Alman-
notasına Alman cevabının ve- vean Journal ,, Almanyanın takviye edecek mi? Bu hu- ya münhasıran garbi Avrupaya 
rilmesi takip edect!ktir. Şura· Londrada yeni girişeceği mü- susta Fransız mahafili nikbin ait emniyet paktı meselesini ta-
sı da ilave ediliyor ki, bu ce- zakerelerde tekrar müstemle- değildir. Almaoyanın Ren hat- cil için Belçikanın vaziyetinden 
vap metninin neşredilmemesi keler meselesini tahrik edip tında emniyet meselesini Av- istifade emelindedir. Filhakika 
için logiliz ve Alman hükü- etmiyeceğini düşünüyor : rupanın diğer kısımlarındaki 4 aydanberi Belçika harici si-
metleri mutabık kalmışlardır. " logiltere şimdiki halde emniyet davasiyJe birleştirmeğe ya&etine yeni bir istikamet 
Esasen lngiliz notası hakkında bu meselenin müzakeresine gi- mütemayil olduğu sanılmamak- vermiştir. Belçika Fransa ve 
da aynı usul takip edilmişti. rişmemekle akilane hareket tadır. Fakat ıthnan haberlere lngiltere tarafından herhangi 

Paris, 12 (Ö.R) - Almanya etmiştir. Fakat şayet müstem· göre Almanyanın vaziyetinde bir taarruza karşı teminat altı-
sefiri dün hariciye nezaretinde lekeler mukabiJinde Avrupanın her halde bariz bir terakki na alınmasını istemekle bera-
B. Delbosla bir saat kadar gö· garbında olduğu gibi bütün vardır ve bu terakkinin ehem- ber bunun mukabilinde hiç-
rüşmüştür. Alman sefiri bükü- Avrupada da emniyeti yerleş- miyeti ihmal edilemez.Almanya bir memleketin ve bil· 
metin hususi hiç hir tebliğini tirecek temine varırsa mesele iki üç ay evveline kadar yeni hassa Fransanın emniyeti-
hamil değildi ve bu mülakat değişir. Almanyanm gizli ni- bir Lokamo paktı yapmak için ni kendisi tekeffül etmek 
çoktanberi tayin edilmiş bulu- yetleri şüpheli kaldıkça menfi Fransız·Sovyet paktının feshini niyetinde değildir. Eski Lo .. 
nuyordu. ~ bir vaziyet almak zaruridir. şart koşuyordu. karno paktı kendisine böyle 

Paris, 18 (O.R)- Almanya- Yoksa bir daha şantaj karşı- Fakat R1;1sya aleyhindeki bir mecburiyet tahmil ediyor· 
nın Paris sc:firi dün hariciye sın da boş yere boyun eğilmiş haçlı seferine lngilterenin iştirak du. Birkaç haftadanberi Befçi-
nazırı B. lvon Delbosu ziyaret olur.,, niyetinde olmadığını anlayınca ka, Almanyadan gayri azaları 
ederek uzun müddet görüş- 11 Brograsde Lyon ,, gazetes\ Almanya daha uysal görün- için daima mevcut kalan Lo-
müştür. Bu mülakat münase- Von Ribbentropun müstemle· meye başladı ve Fransız·Sovyet karno paktı yerine Belçikanın 
betiyle "Pctit Parisien,, gaze- keler meselesini yeniden tah- paktını bazı esaslı maddeleri· taahhütleri bakımından yeni bir 
te~i şu mütalaaları yürütüyor:Al- rik etmesini zannetmiyor. Zira nin ve bilhassa taarruzun tari- anlaşma yapılmasını istemek-
manyanın Şarkta serbestçe ha- Forayo Ofisin, Parlamentonun, fine ait olan tadili şartiyle tedir. Almanya da münhasıran 
reketi için garpta uzun sürecek Dominyonların ve umumi efka- kabul edebileceğini ihsas garbi Avrupaya ait bir emni-
bir mütarekeye kavuş~ak a~- rın buna muhalif olan temayül- etmiştir.Bu tekliflerde muvaffa- yet paktı akdi için bu vazi-
zusu tahakkuk edemedı. Berlıo }erini pek iyi bilir. Avam Ka- kıyet kazandığından bu defa yelten istifade etmek istiyor. 
Garp devletleri arasında yapı.. marasında B. Edenin sarih Almanyanm bu meseleyi ke- Fransa ve lngiltere geçen 
lacak bir emniyet anlaşması beyanatından sonra bu mese- narda bırakacağı anlaşılıyor. sene 23 temmuzda resmen 
projesine Fransız-Sovyet pak- leyi tekrar açmak muvaffakı- Bu da az bir terakki değildir. bildirmişlerdi ki yeni bir lokar-
tını :n büyük t:~gel telakk~ yetsizliğe daha vahim bir şekil Fakat bununla şarki Avrupada no paktı müzakeresini ancak 
et~e.ge .deva~ .edıyor. Halbukı vermekten başka birşeye ya· emniyet meselesi halledilmiş bütün Avrupannı emniyetini 
lngı!ız s~yase~ın~n Avrupa kıt· ramaz. olmıyor. Bunun halli için Al- alakadar eden umumi müza· 
as~ ışle~~ne g~t__t~kçe .daha fazla Paris, 12 (Ö.R) _Almanya- manyanın bütün Avrupa için kere kadrosunu göz onun· 
alaka gosterdıgı sabıt olmakta· nın nihayet nihayet Lokarno Çokoslovakya da dahil, mem- de tutmaktadırlar. Almanya· 
dır. Bu seb~ple A~rupa şarkına hakkmdaki en son lngiliz 00_ nuniyet verici bir emniyet esa- om 2-3 senedenberi gösterdiği 
ve merkezıoe dogru yayılmak ............................................................ ~........................... anlaşmazlıkta ısrar etmemesi 

ümitlerinin zayıfladığmı gören Macaristanda Polonya H. Nazırı mümkündür. Bunun sebeplerin· 
Almanya şimdi lngiltere ve den biri de Almanyada gittikçe 
Fransa ile temasa girmek ar· Son vaziyet Viyanayı Ay sonuna kadar Akdeniz artan ekonomik güçlüklerdir. 
zusunu gösteriyor. Belki de telAşlandırdı sahUlerlnde kalacak Memleketin başlıca menbaları-
gizlice bu iki hüküm etin aben· Viyana, 11 (A.A) - Maca- Varşova 12 ( Ö.R ) - "Ko- nın harp imalatına tahsisi se• 
gini bozmak ve aralarını aç- ristandaki vaziyet Avusturya- urrier Varşovski ,, gazetesinin bebiJe halkm uumui hayat sevi-
mak ümidini görmektedir. işin daki saltanat taraftarları maha- bildirdiğine göre doktorlarının yesi düşmüştür ve hergün birçok 
içyüzü ne olursa olsun yeni filini telaşa düşürmüştür. Bu tavsiyelerini takip ederek Ha- tahdit tetbirleri alınıyor. Şimdi 
Alman teşebbüsü Londrn ve mahafilin naşiri efkarı olan De riciye nazırı B. Bek bu ay so- Almanyada arhkların kullaoıl .. 
Pariste hayırhahhkla karşılan- Ostercher bilhassa diyor ki: nundan evvel Fransanın Akde- ması iaşe siyasetinde bir ka-
mışhr. Fakat Almanyanın tale- "Birtakım politikacılar Alman niz sahillerinden ayrılmıyacak· ide olmuştur. Kambyo güçlük· 
bi ancak niyetlerinin ne olduğu parasile Macaristanda iktidar tar. Diğer taraftan gazeteler leri de Almanyanm hariçten 
anlaşılmak kaydile kabul edi- mevkiini ele almağa t~şvik yak•nda Fransız Akd~niz kıya- malzeme tedarikini imkansız 
lecektir. Eğer bu anlaşma te- edilmişlerdir. Eğer hükümet farına gidecek olan Litvanya bir hale sokmf\ktadır. 
şebbüsü muvakkat bir tema- darbesi muvaffak olmuş olsa hariciye nazırı B. Loozorays- Diğer taraftan Alman hü· 
yülün neticesi ise umumi sulhu idi Budapeşte ile Berlin Avus· kinin orada birçok defalar 8. kümeti umumi efkarından es-
sağlamlandırmağa doğru haki- turyaya mengene içine sokmuş Bekle görüşeceğini haber ve- kisi kadar iş almasa gerektir 
ki bir inkişaf teşkil etmez. olacaklardı.,, riyorlar. ki fabrikalardaki işçi meclisleri 

Londra, 12 (Ö.R) - Fransa Bir grev bitti Fransanın Tahran elçlsl intihaplarinın bu sene yapalmı-
sefiri B. Corbin Foraya Ofise · Londra, 11 (A.A)- Derby'- Paris, 12 (Ö.R) - Fransa yacağını ilan etmiştir. 1935 ve 
giderek hariciye naıırı B. de kain Rolts-Royco tayyare hükümeti sabık Adis-Abeba 1936 da yapılmış olan bu inti-
Edenle görüşmüştür. Bu muha- fabrikaları amelesinin grevi sefiri B.Bodrov'u Tahran elçi- habm bu sene yapılmaması Al-
vere Fransa v~ lngiltereyi ayni sona ermiştir. Ücretlerin arttı- liğine tayin etmiştir. Iran hü- man hükümetinin işçilerin re-
derecede alakadar eden bey· rılması hakkında yakında mü- kümeli buna muvafakatini bil· yine pek o kadar itimadı ol-
nr:lmilel meseleler üzerinde ce- zakerelere girişilecektir. dirmiştir. madığını göstermektedir. 
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dert yandı .. Hayatta en büyük 
arzusu ölmeden evvel oğlu Ro· 
berti görmek olduğunu söy
ledi. Ona büyük bir sürpriz 
yapmak ıçın, gece yarası 

Robertle, Hakkıyı Morg soka
ğındaki binamıza çağırdım .• 
Lakin hiç ümit etmediğim bir 
tehlike başgösterdi. Gece nö
betçileri işin farkına vardılar. 
Onları yalnız bıraktıktan bir 
kaç dakika sonra bütün bina
daki tehlike zillerinin acı acı 

ve hayatta olarak görünce 
sanki bütürı dünyalar benim 
olmuştu. Şimdi en büyük en
dişem Roberti kurtarmaktı. 
Babam ve Gordon zavallıyı 
uzun bir sorguya çektiler. Be
nim tarafımdan yazılmış olan 
soıı mektupta meydana çıktı. 
Bereket versin, yazının şekli 
bam başka olduğu için farkına 
varmadılar .. ,, 

"Ben bu sözlerden müteessir 
olmuş gibi davranarak boynuna 
sarıldım ve: "Merak etme ba· 
bacığım " diyorum .. 11 Sevgili 
düşman bir gün mutlaka mey
dana çıkacak.. O vakıt onu 
köpekler gibi öldüreceğiz.Hem 
eğer müsaade edecek olursan 
bu vazifeyi bizzat ben kendi 
ellerimle yapacağım .. ,, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lngllizceden çeviren : ZIYA NEBi 

Babam Morgana: "• erak etme, dedim. Sevgili 
düşman bir gün mutlaka meydana çıkacaı·tır. 

O vakit onu ben öldüreceğim!,, 
Babam teşkilata ihanet eden larma kavuşmadan ölüp git-
bu meçhul şahıs meydana çık- mesi ne acı şey.. Emellerime 
tığı zaman bizzat kendi eller ıle lcavuşacnğımı hiç zannetmiyo-
ve biç acımadan öldürecekm·ş. rum.. Sanki içimden bir ses 
Birgün yakalanırsam, benim bana: "bir gün öleceksin Şir-
için ne büyük ve ne acı bir fela· ley .. " Diyor.,, 
ket başgöste r t' c ek.. Bu fela- Robertle, Hakkıyı gece 
keti hiç bir vakit aklıma bile y a rH:t niçin ça~ırmıştım? 
getirmedim. Dünyadan bir Şir- 18 Ağustos 
ley eksilmiş ne ziyanı var .. Fa- "Robertin babası Boyer Ha-
kat yalnız, yarın Robertle be- milton yıllardanberi bizim eli-
raber kurmak istediğim mes' - mizde saklıdır. Zavallı adama 
ut yuvamızı düşündükçe üzü- öyle acıyorum ki.. Bir gün be-
lüyorum .. lnsanın bu genç ça- mm müşfık davranmamdan 

çalışına duyunca deliler gibi ol
dum. Mücadele epi uzun sür
dü. Zavallıların hayatlarını kur-
tarmak ümidile derhal elektrik 
taksimat dairesine koşarak bü
tün telleri kestim. L~kin ne 
çare ki Robert yakayı ele ver· 
mişti. ikisi de adamlarımızı 
uzun müddet uğraştırmış ve 
J,ahramanca döğüşmüşler .. Hak
kı Sabrinin pençereden düşme 
hadisesini duyunca çok müte
essir oldum. Nasıl olmam ki 
bunun mes'ulü benim. Fakat 

5evglll dUşmanı ben 
öldUreceğlm! 

19 Ağustos 
''Babam deli gibi oluyor. 

En büyük düşüncesi Sevgili 
Düşmanı meydana çıkarıp biran 
evvel öldürmek.. Bana diyor 
ki: "Ah Şirley, bu meseleye 
çok üzülüyorum. Teşkilatımıza 

ihanet eden bu alçak meydana 
çıkmazsa kabrolacıığım.. Sen 
zeki bir kazsın.. Sevgili düş· 

manı yakalamak hususunda 
bilhassa senin yardımlarını 
beklerim.,, Zavallı babam bil
miyor ki aradığı adam işte 

Robert ölmlyecektlr 
20 Ağııstos 

"Bugün büyük bir azap için
deyim. Mütemadiyen ağlıyo· 
rum .. Robert uzun uzadıya İs· 
ticvap edildi. Eğer hakikati 
söylemezse öldürecekler. Hem 
de karanlık odada.. Bu odanın 
ismini duydukça tüylerim ürpe
riyor. Burada daha evvel bir 
kaç kişi can verdi. Şimdi ara
dan uzun bir zaman geçtiği 

halde onların feryatlarını du
yar gibi oluyorum.,, 

"Hayır .. Hayır.. Robert öl
miyecektir. Onu kurtarmak 
için elimden gelen ker şeyi 

ts Mart ıesZ, 
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Fransız 
Cumhurreisi 
Milll mUdafaa isti razı 
hakkında beyanatta 

bulundu 

B. le/J1un 
Paris, 12 (Ö.R) - Milli nıii· 

dafaa istikrazının ilk dilimi ofao 
beş milyarın çabuk toplanacağı 
tahmin ediliyor. H~r Fransı~~ 
bu istikraza kudretinin yettıgı 
mikyasta iştiraki için Cuaıbuf 
reisi B. Lehrun dün radyo ile 
Fransız milletine hitap etoıif 
ve istikrazın sarfedileceği tes· 
tihat işinin ne derece eheaıoıi· 
yetli olduğunu göstermiştir. su· 
gün ayni mevzu önerinde ayan 
reisi B. Janeoey, yarın meb'o· 
san reisi B. Herriot ve soors 
milli müdafaa nazırı B. Daladi· 
er radyoda söz söyleyecekler· 
dir. Yarın sabah nazırlar oıec· 
lisi toplanacaktır. 

Paris, 12 (Ö.R) - AlınaO 
ve Fransız ticaret delegasyou· 
tarı Paris sergisine iştirak ede· 
cek Alman Türistlerin masraf• 
larını karşılamak üzere bir 
ticari kambiyo anlaşması yap· 
mak için müzakereye girişınİŞ' 
lerdir. 

Fillpln'ln lstikUiU 
Nevrok, 11 ( A.A) - Ne~· 

york Times yazıyor: 
Filipin adaları reisi B. IVJıı• 

nuel Guezon şu beyanatta bll' 
lunmuştur: 

-Filipin yakm bir zamand; 
Amerikadan tamamen müsta1'• 
olmalı ve 1945 tarihine le adıır 
beklemek mecburiyetinde kal· 
mamalıdır. 

r7.ZZ..7...zT..LT/Z/.J'.77/,.f7Z77TLJ'_.Z} 
N GöZTEPEDE 

Satılık Ev 
N Göztepede, tramvay cad· 
N desi üzerinde 831 numaralı 

ev satılıktır. 

içinde elektriği, havagaıı 
tesisatı vardır. Yeni denile• 
bilecek haldedir. Havadar: 

~ dır. Talip olanlar "Ye111 

Asır,, idare müdürlüğür.deO 
arzu ettikleri tafsilatı ata4 
bilirler. 3 • 10 s;; 
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Acele satılık diikk11 

ikinci belediye caddesin°: 
1 numaralı dükkan acele ~ 1 
ehven fiatle satılıktır. Müra~llde 
yeri Aliotti biraderler şirketıl1 4) 
R. Servet. (1-2) ( 438) (S• 

Robertl nastl k·ırtardırf11 
21 Ağustos ,. 
" Karanlık odanın cereYte 

nı verildi ve dıvarlar hare~~~
geçti.. işte bir kaç . d~ .. 'ııı· 
sonra Robert en feci bır oli.1 ~·· 
le gözlerini hayata yurnn'J tıJ• 
Her şeyi evvelce hazırla 1 ııı 
PJanlarımda muvaffak olursD 
o muhakkak kurtulacaktır· .~i 

" Derhal siyah elbiseler• o' 
g-iyerek elektrik taksiınat 
dasına koştum. 11r• 
Adamları bayılttıktan .50 el' 

ana hatları kamilen tahr1P ,ıı· 
tim. Cereyan kesilince kar 8" 
hk odanın duvarları durd 11

• .. w . ıı·· 
sırada babamın vaziyetı ,ıııı 
mak için taksimat od 11:e~' 
gitmesinden. istifade ede .. ıı~ 

k rD" it yeraltı kapısından 8 
0 

~. 
odaya girdim ve baygı 1ıerl' 
halde yatmakta olan ~ordııı'~ 
sürükliyerek dışarı Ç'~ 8tıı'", 
Bir müddet onları al a 0 be' 
vakit kazanmak için de R ,9ı.t' 
tin elbiselerini içeri tıpkı a} fjfç~ 
d b. . "b' hll uran ır ınsan gı ı 

as hm. -" 
- nı1mcd' 
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Paris, 12 (Ö.R) - Romadan 
h~ldirildiğine göre, Mussolininin 
bınmiş olduğu Pola kruvazörü 
T abruka doğru yoluna devam 
etmektedir. Denizin fırtınalı 
ıılınuına rağmen Duçe filonun 
bazı manevralarını takip et
ıniştir. 

Roına, 12 (Ö.R) - Tabruk
lan bildiriliyor: B. Mussolini 
bu sabah saat 8 de Pola kru
vazörü ile buraya gelmiştir. 

~ruvazörde bahriye müsteşan 
ıle parti genel sekreteri, mat
buat ve propaganda nazırı da 
Yer almışlardı. Libya tayyare 
kuvvetleri kruvazörü açık 
denizde karşılamışlardır. Pota 
kruvazörü limanda görünür 
görünmez orada bulunan harp 
gemileri tarafından seliimlan
ınıştır. Altı torpito muhribi ile 
4 tahtelbahir Tabrukta bulun
makta idi. B. Mussolini karaya 
ayak basınca Trablus umum 
valisi Maresal ltalo Balbo ve 
büyük üniformalı erkanı har
biyesi tarafından selamlandı. 
Duçe bahriye, hava, karabinye 
ve askeri müfre:ı:elerile yine 
bu merasim için toplanmış 
Italyan ve yerli faşist teşekkül
lerini teftiş ettikten sonra bü
yük tezahürat arasında şehri 

ziyaret etti. B. Mussolini Mısır 
hududundan Tunus hududuna 
kadar uzanan Otostradı açmak 
Üzere Tabrukun 135 kilometre 
Şarkında ve Mısır hududunda 
olan Dmaleh şehrine gidecektir. 

Trablusdan bildirildiğine gö
re, Duçe'nin Tabruka çıktığı 
haberi alınır alınmaz hadise 
top sesleriyle selamlanmış ve 
şehir donanmıştır. "Duçe, sa
na itaat edecek ve senin için 
Çarpışacağız., ibarelerini taşı

yan levhalar asılmıştır. Yüz 
ınetre irtifaında bir kule üzeri
ne şehri ve etrafını tenvir eden 
kuvvetli bir projektör konul
muştur. Binga:ı:ide de aynı te
zahürat olmuştur. 

Paris, 12 ( Ö.R ) - ltalya 
Başvekili B. Mussolininin Bin
gazi ve Trablusu ziyareti Fran· 
sız matbuatında bazı alakalar 

uyandırmaktan geri kalmamış· 
hr. " Ere Novelle " gazetesi 
Şunları ya:ı:ıyor: 

Duçenin Libya seyahati şim· 
diki ahval içinde Akdenizin 
istikbaline kaygılı olan hiçbir 
Fransızı lakayt bırakamıyacak 
bir mana almaktadır. Trablus 
topraklarına çıkarken Duçe 
Tunus hududundan Mısır hu· 
duduna kadar devam eden 
büyük imparatorluk yolunu 
kçacak ve her iki istikamette 

atedeccktir. Bu eser, ltalya-

1'Efll A81R 

Mussolini Tabruka vardı 
Karaya ayak basınca Mareşal ltalo 

Balbo tarafından selamlandı 

f • 

Tabfllklan bir 
ma11zaıa 

' • 
• 

• 

nın Akdeniz Afrikasının bir 
kısmına kat'i olarak el atmış 
olduğunun bir tezahürü olacak
tır. Fakat B. Mussolini Sicilya 
adasından Bizert ve Tunusa 
göz atmadan geçebilir mi? Ve 
nasıl düşünmeli ki Roma, Si
cilya adasının komşusu olan 
Tunus mahmiyesine ayak at
mak için Fransanın bu ülkede 
yapabileceği her hatayı dört 
gözle beklemektedir. 

"Republik,, gazetesi de Ak
denizde devam etmekte olan 
Iogiliz - ltalyan rekabetini göz· 
den geçirmektedir: 

"ltalyanların plan ve tasav• 
vurları büyüktür. Hareket 
esasları ise 300 bin kilometre 
murabbaı toprak ve 42 milyon 
nufustur ve tamamiyle inkişaf 
etmemiş bir endüstridir. Bunu 

Manevralar için neler söyleniyor? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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söylemek onlara bir sitem ol
masa gerek! ltalya bu davada 
Almanyaya güveniyor. Fakat 
hatırlamak lazımdır ki Almanya 
bazı ananelerle lngiltereye bağ
lıdır.Hitler pekiyi bilir ki bir Al
man - lngiliz ihtilafı iki milletin 
tabiatına uygun değildir. Hitler 
bunu yazmıştır bile. Eminiz ki 

birgün ltalya lngiltere ile çar· 
pışacak olursa Almanya yerin
den kımıldamıyacaktır. Yahut 
kıroıldarsa Avusturyayı yutmak 
ve Triyesteye doğru sarkmak 
için olacaktır ki bundan da 
ltalyanlar kendi hesaplarına 
hiçbir hayır beklemezler.,, 

Tabruk 12 ( Ö.R ) - Havas 
Ajansı bildiriyor : 

Mussoliniyi hamil olan Pola 
zırhlısı yanında Gorizia, Zara 
ve Fiume kruvazörleri olduğu 
halde Siracues önünde Trento, 

Triesle ve Polzano kruvazör
lerine mülaki olmuştur. Bu bi
rinci filo Amiral Umbertonun 
kumandası altındadır. Manev-

birisisin, ben onu yapmam, 
daha demin ne olduğumu sen 
söyliyordun •• 

ralar öğleden soora cenupta 
başlamıştır. 

Mukabil tarafta Romen, Bro· 
nettinin kumanda~ı altmdaki 
ikinci filo vardır. ikinci filo ha
fif kruvazörlerden, keşif ve 
denizaltı gemilerinden ve de· 
niz tayyarelerinden mürek
keptir. 

Roma, 12 (A.A) - Trablus 
garp va·:s· B. Balbo B. Mus· 
~o!in:nin l .ihyaya muvasalatını 
bütiin mc, ' :ün yerlere radyo 
ile !>i!d;•i'c:.ıesine karar ver
miştir. Garnizon kumanları se
lam topları attıracaklardır, 
Umumi binalar bayraklarla 
donatılacak ve tenvir edile
cektir. 

Paris, 12 ( A. A. ) - Bir 
çok gazeteler baş makalelerini 
B. Mussolini'nin Libyaya ya
pacağı seyahate hasretmişler• 
dir. Malin gazetesi diyor ki: 

Hükümet erkanından bir zat 
Duçe'nin Libyadaki hava ve 
deniz manevralarında hazır 
bulunmıyacağını beyan etmiş
tir. Duçe'nin bu istinkafa ltal
yan manevralarını llalyan sat
vetinin temaşai bir nümayiş gibi 
göstermek istemiş olan bazı 
ecnebi mahafil ve gazetelerinin 
bu tarzda mübalagalıiddialarına 
karşı bir nevi cevap teşkil ede
edecektir. 

Pertina'a göre, bu seyahat 
bir kuvvet nümayişidir. Ve u
zun :ı:amandanberi mukarrer 
olmasına rağmen lngilterenin 
silahlanma programına bir nevi 
mukabeledir. ____ ........... _ 
iptidai maddeler 
Komitesinde lngiliz - Leh 
murahhasları arasında 

mu,kuıat çıktı 
Cenevre, ll(A.A) - iptidai 

maddeler komitesinde lngiliz ve 
Leh mvrahhasları arasında 
müşkülat çıkmıştır. Lehliler 
madd~lerden mahrum olım 
memleketlerin menafiini hesaba 
katmamış olmakla muahaze 
etmişlerdir. Lehliler iki komite 
teşkil edilmesini bunlardan bi· 
risinin meselenin mali ciheti 
ile diğerinin müstemlekata mü
teallik kısmı ile meşgul olma
sını arzu ediyorlardı. Bunlar 
metalipleri nazarı dikkate a ın
madığı takdirde komisyonu 
terkedeceklerini tehdit maka
mında söylemektedirler. 

salıp ıslık çalarak, çiftliğini ba
şına dar ederim. 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: 110 

- Evet, ben söyliyordum 
amma, Katırcıoğlunun senden 
ayrılışını senden haber alınca, 
köylü belki yalan söylemiştir 
dediğim zannımı bozdun, me· 
ğer doğru imiş. Kasabamda siz
den şikayet eden kaç köylü 
var şimdi.. Katırcı vardır diye 
ben susturdum, çıkardım ya-

Absi ağa bu tehdit karşı
sında hakikaten korkmuştu, 
fakat dişlerini gıcırdatarak, si
lahını l'.oltuğnndan aşağı alıp 
hançerini kınına soktukthn 
sonra, Haydaroğluna sokuldu: 

Haydar oğlu bardakları dol
durup vermişdi, ama ağanın: 

1
• -:- Lakin 'i bitmiyordu, bu, 
Hkıni beş on defa tekrarladı. 

aydar oğlu dayanamıyarak: 

d - Ağaınl Sen lakin, lakin 
erken b:isbütün lakin olup 

ç~kacaksın, arkasını getir şu 
lakinin ... 

Af:a sarhoş ve deli bir halde 
ayağa kalktı, duvarda asılı çak
ıtıaklı lüfengi alıp koltuğunun 
~ltına sıkıştırdıktan, belindeki 

ançeri de sıyırıp sağ eline 
sıınsılu aldıktan sonra haykırdı: 

- Lakin sen ka:ıcık çıktın! 
Ded' ı .. 

. Haydaroğlu bir '.enbire silki· 
ıu a • a kalktı, iki yanından 

iki çakmaklı tabanca çıkararak: 
- Nedenmiş söyle, senin ne 

hançerin, ne de silahın bana 
kar etm<!z, ben seni bir ham
.lede yıkarım, canına kıyarım, 

fakat şu kahpelik nasıl olmuş 

söyle de öğreneyim? 
Diye bir bağırdı. Absi ağa 

haykırarak: 
- Sen geçtiğin bütün köy

lerde köylülere eza ve cefa ile 
işkence edip paralarını, pulla· 
rını almışsm. 

- Kim? 
- Seni 
- Yalan! 
- Yaptığınız işe mi, sana 

mı inanayım! 
- Yalan! sen yalancı rezilin 

nım .. 
- Kim ise onlar derhal bu

raya gelsinler, benimle karşı 
karşıya görüşsünler, kancıklık 
istemiyorum, eğer benim canımı 
almak maksadınız var da böyle 
bir kafese attıyseniz, ben kolay 
kolay can vermem, seni de se
nin gibi bir çoklarını da beraber 
götürürüm, efelerim benim bir 
ıslığıma bağlıdır, derhal burayı 
kuşatırlar, hepinizin anası ağ
lar, pişman olursunu:ı:. Çek elini 
hançerden, bırak tüfengini, 
yoksa a!ııına bir t b~ıı.ca danesi 

- Peki! dedi ben senin ya
lan dediğin işkencerıizi ispat 
edersem ... 

Haydaroğlu soluyarak: 
- O zaman sana hak ve

ririm .. 
- Ne yaparsın? 
- Ne mi yapıuım! ibreti alem 

için, eğer işkence eden ben 
isem kasabanın ortasına kendi 
elimle direk kurar, kendi elimle 
ipimi çekerim, yal böyle de· 
ğilse ... 

Ya! sen bir düzen yapıp uy· 
durma işle beni kafes.: koy
mak istedinsel. ... 

Derken ağa kabardı, demin 
tuttuğu silahı Haydaroğluna 
uzatıp verdi, belinden hançer
lerini çıkarıp bozulan sofranın 

aan1ıe s 

Montrö Zaferi Hatırası 

Büyük Şefe şükran nişa
nesi takdim edilecektir 

lstanbul, 12 ( Yeni Asır ) - Montrö mukavelesinin imıası 
münasebetiyle sürşarj yapılarak kullanılan pullardan, bu muabe· 
denin imzasına iştirak eı\en devletler murahhaslarına verilmek 
üzere birer albüm hazırlanmasına karar verildi. Bu albümler, 
Türk mücellitleri tarafından nefis ve san'atkarane bir şekilde 
ciltlenecektir. 

Atatürk' e, Başbakana ve kabine erkanına da şükran nişanesi 
olarak birer albüm takdim olunacaktır. 

Fakülte berhava edildi 

Cumhuriyetçiler şiddetli 
mukavemet gösteriyor 

Kontrol tatbikatına başlanıyor 

Fasit 

Paris, 12 (Ö.R) - ispanya
da Guada Laraja cephesinde 
asilerin ileri hareketi anlaşıl
dığına göre durmuş değilse de 
yavaşlamıştır. Nasyonalistlerin 
bugün verdikleri halıerler ileri 
doğru yeni hamlelerden ziyade 
taarruz esası hattının genişle· 
diğini göstermektedir. 

Havas Ajansının Siguenza 
asi karargahındaki muhabiri 
şu telgrafı göndermiştir: 

Guada Laraja cephesinde 
millici taarruz hareketinin cep· 
hesi dün genişlemiştir. Taarruz 
hattı hükümet müdafaasının 
en kuvvetli istihkamı olan To· 
reha önünde bir çıkıntı teşkil 
ettikten sonra Siera eteklerın· 
de Aragon yolunun şarkına 
doğru 40 kilometrelik bir cep· 
he üzerinde uzamaktadır. 

Guada Laraja şimalinde 
asilere yolu kapamak için Mad· 
ridden mühim takviye kuvvet
leri gönderilmiştir. 

Bu cephede hükümet kuv· 
vetleri Aragon yolundan inen 
asi kuvvetlerin arkasına sark
mağa teşebbüs etmişlers~ d_e 
bu niyetleri çabuk keşfedılmış 
ve hükümetçiler çok ağır zayi
ata uğrıyarak Laraja istihkam
larına çekilmişlerdir. Guada 
Jı.rma şarkında fena bava ha
reketlere mani olmuş ve ancak 
topçu faaliyeti olmuştur. 

Madrid müdafaa komitesinin 
bugün öğleyin neşredilen teb
liğinde şu malümat vardır: Üni
versite mahallesinde Cumhuri
yet kuvvetleri kazdıkları lağım-

- işte silahlarımdan ayrıl· 
1 dım. Bizi seyretmemek, kalla-

t 
mamak için de uşaklarıma em
retmiştim. Ben seninle mertçe 
konuşmak istiyordum, mertçe 
bitirelim. Şimdi ben uşaklarım• 
çağırıp kasabaya gelen işkence 
görmüş köylüleri buraya kadar 
getirteceğim, ne varmış, ne 
yokmuş, oralı olmadan, sen de 
dinliyeceksin, seni biliyorlarsa 
ve sen de işkence yaptınsa on
larla beraber olur, seni ezeriz. 

- Hay! hay! 
- Değil de bu bir yalansa, 

sen de dinle, eskidenberi duy
duğum şerefini yine muhafaza 
e~I 

- Bundan alası yoktur! illa 
ki kancıklık istemem, sen git· 
me yanımdan, çağır uşaklarını, 
seni burada rehin olarak ala
koyacağım, dediğin adamları 
uşaklar davet etsin! 

Haydaroğlu kalkıp ortalık
taki silahları toplarken, Absi 
ağa kapıyı arıyarak bağırdı: 

Heyi Hüsıoenl ulan Hüs-
meni 

askeı/fr 

larla asilerin elinde bulunan 
ziraat fakültesi binasını berha
va etmişlerdir. Birçok askerler 
ve harp malzemesi enkaz 
altında gömülmüştür. Saraya 
cephesinde mühim ltalyan ku· 
vetlerinin şiddetli tazyiki hiç 
kesilmemiştir. Topçu kuvvetle· 
riyle tayyarel.:rin kudretli mü· 
:ı:aheı etleri altında cumhuriyel 
kıt' alan son derece şiddetli biı 
mukavemet gösteriyorlar. 

Paris, 12 (Ö.R) - ispanya 
hudutlarında yarın gece yan· 
sından itibaren trtbikine baş· 
laoılacsk olan kontrol müna
sebetiyle Fraon hükümeti Pa
zar gününden itibaren bir Fran
sız filotilasının kendisine tahsis 
edilen sahillerde faaliyet halin· 
de olacağını bildirmiştir. Alman• 
ya da kendi hesabına buna 
benzer bir tebliğde bulunmuş· 
tur. 

Japonya - Almanya 
OUnya lhtiLline kar•• 
blrleşmı, bulun11yorlar 

Tokyo, 12 ( A.A ) - Meb
usan meclisinde harici siyase
tin müzakeresi sırasında hari
ciye nazırı S-tto beyanatta bu· 
lunarak Alman - Japon anlaş
masının dünya ihtilalini istibdat 
eden komintern emellerine kar· 
şı mücadele için yapıldığını 
söylemış ve demiştir ki : 

Bu anlaşma Japonyanın fa
şist blokuna ilhakını tazam
mun etmez. Japonya l.u anlaş
madan dolayı asli herhangi 
bir Avrupa harbine sürüklen
mez. 

Uzaktan: 
- Ağam! geliyorum. 
Sesi geldi ve bir müddet 

sonra uşak odaya girdi, ağa da 
ayakta, Haydaroğlu da ayakta 
idiler. Ağa uşağa dönerek: 

- Hüsmen! dedi. Hani ka
sabaya gelip te şuradan bura
dan ödünç tohumluk,ödünç er· 

zak istiyen köylüler vardı yal. 
- Evet ağam! 
- Hani bunların bir çoğL 

bize de gelmiş, aç kaldık diye 
yalvarmışlardı ya! 

Uşak, gözüyle Haydaroğluna 
korkak korkak bakıp: 

- Evet ağam! biliyorum 
dedi. 

- Onlar kasabalarda mı 
acaba? 

- Ağam! onların hepsi ka
sabada değil, zaten bölük bö
lük geldiler, her gün bir sürü 
köylü geliyordu. Kimisi bir gün 
kalıyor, kimisi iki gün, tanı· 
dıkları varsa birkaç günde ka· 
!anları oluyordu. 

- Deı•am edecek-



........ 
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G&nde milyonla iş adamımn 
1.cıer, onar dakikasını işgal 
lfin metodik bir şekilde faa
lret gösteren bir devlet mü
euesesi.. Öyle bir müeı1sese ki, 
.. mulibnı propagandasız ve 
reldimsız olarak sataşa çıkarı
JOr. Fakat herkes, kürreiarz 
ilerindeki insanların hemen 
1an11, her gün Adeta tabii bir 
Hvkle, bu iyi, •Dost" a birkaç 
kuruşunu uzatmak mecburiye• 
tini hissediyor. 

Ona Amerikahların yarabcısı 
•eıhur Abraham Lincoln 
•tyi dost" adını verirdi. En 
•uatarip ve en yalnız adamla, 
• aeşeli ve dostu fazla adam 
llayabnda mutlaka ona bir yer 
Yermek mecburiyetini duymuş· 
bir. Sigaradan ve tiitünden 
l»abaetmek istediğim anlaşıl
•ıttar tabii.. 
H,yahoın son deminde,616m 

dlşeğinde bir yudum su yerine 
bir nefes sigara ar1yanlar çok· 
tur. it adamı, en acele it za· 
manında bile birkaç dakikasını 
aymp sigara içmeğe vakit bu
labiliyor. Şu halde sigaranın, 

hayahmız üzerindeki ehemmi· 
yet ve tesirini inkAr etmek 
neye yarar. Bahusus koca Na· 
poJyon bile hayatında yalnız iki 
feyin, kadının ve sigaranın 
lnünde eğilmek mecburiyetini 
gururla itiraf ettikten sonra .• 

iNHiSARLAR 
FABRIKASINDA 

TENi ASIR 

Dostların çok azaldığı bir asırda 
"iyi dost,, hazırlıyan bir 
nasıl çalışılıyor? Yirmi makine 

• 
sıgarıa 

Dokuz milyon iki yüz bin • 
sıgar.a 

fabrikasında 
on bir saatte 
imal ediyor 

--------------------------'"Tı"'-------.. -----------------------------------
olmak için imalathaneleri kabil 
olduğu kadar çabuk gezmiye 
gayret ediyorum. lçerde hertey 
bir makine intizamı içinde itle· 
yip duruyor. Bir tarafta har• 
man edilecek tütOnler, mem· 
leketin muhtelif mahsul mJD· 
takalanndan gelen ayn cins 
ve neviden tntün yaprakları .. 
Harman dairesi çok şayanı 
dikkat hususiyetler taşıyor. 
Harman işlerine nezaret eden 
zat, tütün cinslerinden şayanı 
hayret derecede anbyor. 

1 

hissiyle gözden geçmyorum. 
Sebebi ise şu: Tütün imalatın· 
da çalışan işçilerin, tütün toz
larından 6türü pek erken tii· 
berkülos oldukları ileri sürlllür. 
Bundan bir kaç yıl öncesine 
kadar, bu yıpratıcı endüstri 
şubesinin bir çok kurbanlan, 
elle tutulurcasına g6rülüyordu. 

Tütün inhisar idaresi, kendi 
fabrikalarında vatandaş ömrü· 

1 ütün Jabfikasında sigaıa dai
usindeki /aaliyetten üç intiba .. 

Sigara dairesinde 
Fabrikanın iç muhitini ıaran 

rasyonel çahşma havası, bilbas· 
sa sigara dairesinde son hızını 
ahyor. Hazır tiitünlerin, siga· 
ra paketi haline gelinceye 
kadar geçirdiği istihale çok 
cazip kııımlar taşır. Ôyleki 
dart genit balnmlü iki bllt&n 
daireyi kapbyan sıra sıra yüze 
yakın makineden her biri, ken· 
disinden bir evvelki makinenin 
meydana getireceği eserle fa
aliyete geçer. Ve hermakine, 

hamleler yapmakta olan tütün 
endiistrisinin istikbali hakkında 
bice çok ıümullü ftmitler ver
meğe mfisteittir. 

BOZUK SiGARA LAR 
Bazan aşağı cinsten sigara 

paketlerinin eyi haz11Janmadığı 
ve sigaraların boş çıktığı şika
yet edilir. Fabrika direktörüyle 
birlikte sigara dairesinde ge· 
zerken bu nokta hakiunda na
zarı dikkatini celbetmem üze· 
rine izahat veriyor: 

- Evet, dedi. Bazan tiki-

kadınlar ve genç kızlar ara• 
smda orta tahsilini yapmıı, ti· 
caret me'ıc:tebini bitirmit olan· 
lar da vardır. Hele bazı mah· 
dut kızlar, liseyi bile bitirmiş· 
ler, it bulamadıklan için bo 
nezih müessesenin içinde, mnfit 
olmak arzusuyle vazife kabul 
etmiılerdir. 

lşçi kızlarla konuşmak, ça· 
Jıımalan ve bayatlan üzerinde 
tetkikler yapmak cidden şayanı 
dikkat notlann ele alınmasına 
saik olabiliyor,' Meseli bir iıçi 
kız.. On sekiz yaşında, orta 
mektebi bitirmiş.. iki seneden 
beri fabrikada çahşıyor. Eline 
geçen para baftahk hesabiyle 
sekiz liradır. Bu para ile, ba· 
ıında kalan alb nufusluk aile· 
sini, annesini, babasını ve kar• 
deşlerini geçindiriyor. Sayle· 
diklerinden anbyoruz ki çabı· 
mak, onun için sonsuz bir zevk· 
tir. Kendisi mektep hayab 
içinde biraz hayalperest yetiş• 
miş; Mektepteyken bir çok 

Alsancaktaki tütün fabrika
•nın kapısından girince, bek· 
leme oda11nda nazik bir kıza 
maksadınızı anlatıyorsunuz. Mü· 
racaatinizi telefonda miidü
riyete bildiriyor ve cevap veri· ,... : 

- Buyurunuz, diyor. Sağa 
selen bi•••m içinde &alnlze 
pkacak ilk kapı .. 

Burada aDlablanlardan öğre· 
niyoruz ki harm•n, tGttın ima· 
libnda ruhtur. Burada yapıla
cak uf ak bir hata, sigaranın 
ko"-' reati Ye çeflÜIİ &ze
rinde ba,&k temler yapabi· 
liyor. iki 111 denk haHnde bek
liyen ve memleketin muhtelif 
mıntakalar1ndan gelen t6t0nler 
burada açılıyor, temizleme ame· 
liyesinden geçirilerek paçal edi
liyor. Her ameliye tamamlan· 
dıktan ıonra mahsul buradan 
çıkarak sigara imali için, hazır 
vaziyette kıyım makinelerine 
aevkediliyor. 

nü boşu boşuna t6ketmemek 
için gereken fenni tertibatı 
almıf.. Şimdi ortada tütOn tozu 
ıör&lmiyor bile .• 

çalııma sahaaında bir birinin 
vazifesini tamamlar. 

Fabıika düekt6ı/J B. l<.emal Hilmi. atkadalımıza JabıiAayı gezdiriyo' 

Koya sri reakte, ,eknuak 
.U.iMli ,....._ bdm -.e er
kek ieci, fabrilwun muhtelif bi
Mlanadaa çıkıp firiyor. Ade· 
ta konutmak yuakmq gibi, 
lliç kimae batanı kaldanp, ken· 
41 itinin ilerisinde olup biten· 
le meıaııJ ola11yor. it çok, kim
• •niye harcamayı habnnd•n 
ıeçirmiyor. 

Fabrikama direktarl B. Ke· 
mal Hilmi Sarbca isminde Av· 
rapab bir TDrk teknisyeni •• 
Bir lagiliz it adamı zihniyetiyle 
•kiUJ.n heup ederek konu· 
fll)'Or: 

- Saat on bir.. Öğleyin 
paydoıuna bir saatimiz var. 
Ana ederseniz önce imalit· 
.. neleri gezelim. Bir noktaya 
lpret etmek isterim. içeride 
•im1e gezeceğimizden haber• 
iar değil.. Yani bir merasim 
Mzırlığl yapalmamıtbr. Bu iti· 
.. rla her şeyi, olduğu biçim ve 
Nnkte g&receksiniz. 

NASIL ÇALIŞIYORLAR? 
Fabrika direkt6rün0n kıy

metli vakitlerini iınf etmemie 

TOTON TOZLARI 
Harman dairesinin harman 

ettiği Hlttlnler, tllt&nlilk kali
tesini aldıktan sonra " Cellit 
makineleri " ne gidiyor. Her 
kıyım makinesi saatte 220 kilo 
t6tün kıyabiliyor. Kıyım maki
nelerini idare etmek ve mah
sulil makineye vermek de çok 
mühim bir iştir. Bu sahada 
Türk itçilerinin gösterdikleri 
muvaffakıyet cidden dikkate 
değer. 

Büyük bir neı'e havası için· 
de çahtan kadın ve erkek it· 
çilerin çehrelerini, bir teceulı 

HiSSi, ASKI 
~.ıUAN:ADNAN qiLGET ROMAN" 

-··-••• au, diye balırd•. Yanına gittim. Ellerlle yatalı· 
nı gOaterdl : Oturmaz mıs•n Omlt, dedi 

Biliyorum hemıire Cahide.. , 
Hakkımda neler dit&nmek is· 
tecliğiaizi biliyorum.Ne yapayım 
ki rBnahım, içlik zaiflanmdır. 
Ben yıllardanberi bu pür ba
ldkatin &zerinde titreyen ıeb
Demi g&rmek beyecamyJe ken· 
di kendimi didikledim. Konuı· 
~ inaanın da bir erkek 
~adar kuvvetJi olabileceğini, 
lracbn·erkek dostluğunun ne 
... tarafında bile yeri, ne de 
erkekte iıtifadelenecek bir vn
- olmadığını izaha çahtbm. 

eticeye ıelince.. GarOyorau• 
-. tam bir aakavatla yer· 
'"wilc'"ıu 

Hemtire Cabide: 
- Şu halde, dedi. Mes' ele 

kalmıyor .• Anlaşıyoruz demek
tir. Gücenmezseniz bir noktaya 
daha ipret edecektim. Arhk 
ortada tereddüt edilecek bir 
nokta kalmadığına göre Seni
ha hakkındaki son kararınızı 
verdiniz tabii.. 

Derin bir yeia içinde ayağa 
kalkbm. Hastayı hemfire Cahi
deye emanet ederken: 

- Şimdilik Allaha umarla· 
dık, dedim. Sabaha slrlfllrlz. ... 

- Doktor, rica ederim.Ha
tama YuiJeb°? 

Vasati olarak ylzde dirt 
buçuk t&tün tozu ~karan tll· 
tOnler kıyım esnaunda çok 
pratik bazı ameliyelere tlbi 
tutuluyor. Aıpiratör denilen 
tozları emme makinesi, insan 
ciğerleri Dzerinde tahribat ya· 
pan o müthit ölüm mikropla
nnı hususi tertibatiyle çekiyor 
ve tiUlln mahsulll EksklBr için-
de, halezon şeklinde döne da
ne taefiye ediliyor. Bu suretle 
mahıul, tozdan tasfiyf' edilmit 
olarak ayrı bir kısma, to:r.lar 
da filitreye giriyor. 

Fabrika için iıe yaramayan 
bu tütnn tozlar1nın atıldığı zan· 
nedilmemelidir. Bunlar, mınta
kanın muhtelif yerlerinde, mah
sullere zarar iras eden hasta· 
lıklar mllcadelesinde kullanıl· 
maktadır. Almanyada tBtün 
tozla11, tıpkı kimyevi gübreler 
gibi hazırlanarak ve öldBrBcli 
hassala11 ranforse edilerek zi· 
raat mücadelesinde ve diğer 
ın&cadelelerde kullanılmaktadır. 

- Ağu, çok ağır maalesef. 
- Ne olursun doktor, haki-

kati s6yle, kurtulacak mı •• Onu 
kurtarabilecek misiniz. Onun 
616m8 beni de &ldGr&r. 

- Omit bey, rica ederim ••• 
Bana hakikati a&yleyiniz. Ben 
ıittikten aonn, dOn gece bu 
evde bir pyler oldu.. Haıta 

kendisine geldi mi.. Kendisine 
geldikten aonra, onu buhnna 
aevkedecek bir hldise oldu 
mu? Eğer bunları olduğu gibi 
anlatmazsanız ted•vi imklnı 
kalmaz; Haatanızı derhal terke 
mecburum. 

Ayaklanoa kapıldım: 
- Rica ederim doktor, de

dim. Bu na11l olur. Onu terke
demezsiniz. Bu cinayet olar. 

- Burada olup bitenleri 
iğrenmek inerim. 

lzmirdeki fabrikada mevcut 
21 ıigara makinesinden yirmisi 
daimi aurette faaliyettedir. 
Bundan batka Iİgan paketi 
imal eden 11 makine, tilin 
paketi yapan iki makine, tabı 
işlerinde kullanılan bir dllz 
makine, faal olarak 6 kıyım 
makinesi, 3 bileği makinui 
daimi ıurette faaliyet halinde 
bulunur. 

Bu bat döndDrGdl faaliyet 
içinde, inbisarların Alaancak
taki titiln fabrikasında alınan 
gOndelik neticenin ne olduğu
nu tahmin edebilir misiniz? 
Makineler saatte 800.000 si· 
gara hesabiyle, g6n6n on bir 
buçuk saatinde 9.200.000 siga· 
ra imal ederler, paketlendirir
ler ve imalinden iki g&n ıon
ra da satışa çıkacak bir bale 
getirirler. Aynca yt:vmiye pa
ket halinde sahta çıkarılan 
900 kilo tOtnnll de paketlerler, 
paketin içine sigara klğıdıoı 
da ilive ederler. 

Sigara dairesinde it ve İfçİ 
faaliyetinin g&lterdiği tezablr
ler, Tllrkivede henBz ileri 

latirabat etmesi için bda ver- · 
•ittim. Vakit reç değildi. G•
Hba gecenin saat dokuza var
dı. Hatada bir hareket oldu •• 
Sa, diye inlemiye batladı. Bub
na slnlerinin on dlrdlndl
ılydl. B&yBk bir sevinçle ye
rimden kalkarak ıu doldur
dum. Kencliaine uzatbaı. 

Saya içtikten bir mlddet 
aoara kendiıine ıelcli. Gizle
ri sanki bir noktaya takdmıı, 
kalmıfb. Seniha, dedim. Sanki 
riyadan uyanıyormuş ıibiycli. 
Slnilk sesiyle cevap verdi: 

Seviaçle yanına koştum.Elle· 
rini açti: 

- Gel, dedi. 
Yatağım glsteriyordu. Elini 

kaldırarak beni okıamağa baı· 
ladı: 

- Burada olup bitenler.. - Evde bizden baıka kimıe 
Onlan ....ı anlatayım doktor.. 1ok maa ? 
Biliyorsunuz tabii.. Dlln ıece Dedi. Cevap Yerdim : 
laemfire Cahicle muncla.. 1 - Şa laalde, dedi. Sen, be
Çek 7om ...... _ ......... -.... 

yellerle kar11la1bğımız vakidir. 
GiSrliyor1unuz ki biten çahı
malar makinede toplamyor. Her 
it. makinenin elinden ~kıyor. 
Elimisdeki •enitle yapılma• ....... •. ....,. ...... 
maya çahpyoraz. Makineleri 
sevk ve idare edenler de ni
hayet iaaaacbr. Hata yapmalan 
mllmklladir. Bot d•ğimiz, İl· 
timali mDmktla Iİganlar, niha
yet en fazla ytısde d6rdll bulur. 

Ben her gla banlan kontrol 
ederim. ltçiler, en afak bir 
bata yapmamaya bliyiik itina 
ıhteriyorlar. Ciddi bir çahıma 
içinde, halkı mutazarnr edecek 
hareketlere yer vermek istemi• 
yeceğimiz pek tabiidir. 

iŞÇi KADINLAR 
lı ve itçi hayabnı tanzim 

eden lı kanununun Türk İfçİ· 
lerioe uzatacajı faydalardan 
bir kısmı daha ıimdiden devlet 
hizmetinde çalıpnlara verilme· 
ğe başlanmııbr. Tlltün fabri· 
kasındaki iıçilerin yüzde elli 
beşi kadın olduğu için onlarm 
sağhk itleri Dzerinde hususi 
bir itina ile duruluyor. 

T&t&n fabrika .. nda çal1tan 

mecalsiz gin&mll aradm.Artık 
iyi oluyorum. Yapmak arzusu 
bende de var. Fakat lmit et· 
miyorum. Çok mecalsizim. 

Ben bu sırada yanından 1•· 
Yatça kalkmlfbm. Bundan mll
teeuir oldu galiba. Acı bir 
feryat kopardı : 

- Demek hlll benden ka• 
ÇIJOHUD, dedi. Ôl&m yata
jmda bile •• Ya .. k sana Omit, 
dedi. Ben bittim artik.. Yatak· 
tan kalksam bile, bu muvakkat 
bir zaman içindir. Artık evle
nemeyiz biz .• Maneviyabm öldü. 
BütOn &midimi keybettim. 

Hepsi bu kadar doktor •. Tek
pr bayıldı, tekrar kendinden 
geçti. 

Doktor hastanın oda kapı-
1111da kODUftU: 

- Belli, dedi. Ben kendilİDİ 
glrlr ,armez herıeyi aalamıı· 
bm. Eter b- atqi dlflr
.. ,... ...... Jmrba-

ıeyler amit ediyormUft babu 
ipiz kabaca çahfmaya mecbur 
olmuı.. Şimdi bu neticecla 
zene k•du mlHeeuir detiJmif.. 
Ze•ldi bir çahpna ubua içiade 
.. ,ab dalla iyi alachtım W
tlia ecliyor. 

Ad.nan. Ell:lse'C 

Belçika 
Aranında Yeniden BI· 
rUltutU Hldlaeler Oldu 
Brilkıel, 12 ( Ô.R ) - Din 

6ğleyinden ıonra Belçika Ayan 
Meliainde g&rllltlllO bAcliaeler 
olm111tur. F•tiıtlere kartı ted
bir ahnmasını isteyen Ayan· 
dan Vilon ekseriyet tarafından 
ıiddetle alkışlanırken Rekaiat 
Ayan Azaları gilrllltnler ko
pardılar. Reks partisine men· 
ıup lyan ile diğer iki lyaa 
Azası arasında pbsi tarizler ve 
mOtekabil hakaretler teati e· 
dilmiıtir. Ayandan Kont Dob· 
ron Fatist iyan Gotonu tokat· 
lamışbr. Bir diğeri de Fqiat 
Sanatoa'a bil' yumruk indir· 
mittir. Neticede celse tadiJ 
edilmiı ve ıalon tahliye olun
m9tur. 

lur. Akıi takdirde •• 
• •• 

Hemfire Cabide: 
- Ba aizin taliaizlijinlz, de

di. Ne yapayım ben.. iki gila· 
den beri iyi konuıuyor, ama 
lisi s6rmek istemiyor. Ben, 
doktorun mlluadeai haricinde 
kendisine lizden bahsettim: 

- Omit mi, dedi, Bana oa• 
dan bahsetme.. Ben artık de· 
ğiıtim, onu aramıyacağlm. 

Kendisini yormamak için 
&zerinde durmak istemedim. 

Genç hasta bakıcı konuşur· 
ken ağlıyordu : 

- Yazık, diyordu. Onun 
lllmll sizin elinizle oluyor. 

Çıldıracaktım Adeta : 
- Neden bayle ı6yl6yoraa· 

naz, dedim. Ben ne yapblll 
ona.. Ne yapıyorum. Unatmar 
tum bile keacliaiai.. Hayab• 
altlat etti. 



Güzellik Kraliçesinin kamarasında 

Şa panya buharı içinde geçen bir 
gecenin coşkunluğu arasın a büyük 
sanf atkir ortadan kaybolmuş u 

intihar mı etti, kazanm kurbanı mı 
f Aınerikadan lngiltereye se· 
.. ~r Yapan "Paris,, traosatlanti
gınde lngiliz gazetelerini he
Yecanln işgal eden bir aşk fa-

oldu, bilinmiyor 
Villcs olduğu muhakkaktır. Bir 
birini nakzeden ifadeler için
de Wosper'in ölümü bir k~-za 
eseri mi, bir intihar mı olduğu 

OL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

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

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mnthiş ucuzdur. 

- - - - ---_-----~- ~--._..._-r;~~- --

YENi A5Ut 

Bir çete 
Bir Yahudi köyüne taar

ruz etmek istiyordu 
Kudüs 12 ( A.A) - lngiJiz 

makamnh tarafından alınan 

şiddetli tedbirler neticesind 

asayiş tekrar tesis edilmiştir. 

Yalnız şimal tarafı biraz karı· 
şıktır. Burada geçen gün bir 

tedhişçi çetesi Nahra civarın· 
daki Kafar Tabar'da yerleşen 

yahudilere taarruz ederek bir 
çiftlik sahibini ağır surette ya
ralamıştır. 

Zabıta bir Yahudi kasabasına 
taarruz etmek istiyen bir çe
teyi tenkil etmiştir. 

Tunusta 
Yerliler Silolara 

hUcllq'I ettiler 
Paris, 12 (A A) - Tunusta 

Bebeli Abyosta yerliler silolara 
ve kumaş depolarana hücum 
ederek yağma etmiştir. 

Polis müdahale ederek 
kişiyi tevkif etmiştir. 

lngilterede milyonerler 
Londra, 12 ( A.A) - lngil

terede milyonerlerin adedi 49 

a tarak şimdi 824 e baliğ 

Sergisi) 
Kömür Yakan Vesait 

Aletleri Beynelmilel 
Ve Teshin 

Sergisi 

1937 Martının 26 ncı 
Cuma Günü Ankara'da 

Sergi Evi ve sahasında açılıyor 
~.-E~~~~:38:za!5iıam&mlll!l:lli3i2cc:JS, 

Sergiye iştirak 
sergiyi ziyarete 

kolaylıklar 

edenlere olduğu gibi, 
geleceklere de azami 
temin edilmiştir. 

Her tUrlU malOmat ve fazla izahat için 
. u adreslere müracaat edilmelidir : 

lstanbul : l{araköyde Yatakla Vagonlar 
Şirketinde Sergi memuru; 

Ankara : Sergi komiserliği 

AN A 
'----~~----' PASTAHANESİ 

ALAS 
ANKARAPALAS 

Oteli altında 

Uz Um 
Çu. Alıcı 

82 S Ergin 11 75 
12 J Taranto M 11 
10 inhisar ida. 10 25 

104 Yekun 
418524 Eski yekü:ı 
418628 Umumi yekun 

Zahire 

Fiat 
14 
11 
10 25 

Çu. Cinsi Fi at 
1306 Buğday s 75 6 375 

Istanbul radyosu 
Saat 
12.30 -14 arasında plakla Türk 

musilHsi, havadis, muh
telif plak neşriyatı 

18.30 Plakla dans musikisi 

19 Şehir tiyatrosundan bir 
temsil nakli 

20 Musiki 
20.30 Bay Ömer Riza tarafın-

dan Arapça havadis 

20.45 Türk musiki keyeti 
21.15 Stüdyo salon orkestrası 
22.15 Ajans ve borsa haberleri 

22.30 Plaklarla müntehap par-
çalar 

Ankara radyosu 
Saat 
12.30 - 13.30 arasında Türk mu

sikisi, dahili, harici ha
berler 

18.30 Muhtelik plak neşriyatı 
18.35 Çocuklara Karagöz Kü

çük Ali t~rafından 
19.10 Bay Servet ve arkadaş

ları tarafından musiki 
19.30 Arapça havadis 
19.45 Bay Hikmet Riıa ve ar· 

kadaşları tarafından Türk 
musikisi, halk şarkıları 

20.15 Konferans 
20.30 Plakla dans musikisi 
21 Ajans haberleri 
21.25 - 22 PJak neşriyatı 

DOKTOR 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütabassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü \"apur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

Tortaiar, /\ntrimeler, Pasta, Karo!in, Peti fur, 
Bisküit, Keık, Parfe, Dondurma vesairt -...• 

Tatlı, tuzlu, soğuk ve s ıcak bilumum pasta ve Çörekler 
büyük dikkat ve itina ile ihzar edilmektedir ........ 

Nişan, Düğün ve hususi toplantılar için salonumuz müşteri
lerimizin emrine amadedir. Siparişler arzu edildiği takdirde 
evlere kadar gönderilir. Telefon : 3438 

1 - 7 (h.3) 

E 
rL7Z7.7.7.z7Z7.LZ77..l'JLZ7.7-.ZT.LZ7Z777.7..7-7..ZZI/.ZZ:T./.J 

Keçeciler Cellalbaşı sokağında 
5V"E7 l)E 

yeniden tanzim ve tefriş edilen VAT AN oteli müşteri
lerinin her türlü istirahatini temin eylemeği düşünmüştür. 
Sıcak ve soğuk banyo1arı geniş ve havadar babç~si vardır. 

Fiatler tasavvurun fevkinde ucuzdur. 
Temizliği ve ucuzluğu bir kerre tecrübe ediniz. 

1-26 (357) b.3 

Çavuşzade Mustafa Nuri if
las idaresinden : 

Müflis Çavuşzade Mustafa 
Nuriye ait Bahribaba parkı 
üzerinde ve Değirmendağına 
giden cadde üzerinde Necip 
efendi sokağında birisi denize 
diğeri Değirmendağına nazır 
iki kapıla ve 35 numaralı ma 
müştemilat hane. 2200 liraya 
müflisin karısı Vesile üzerinde 
evvelce yapılan açık arttırma 
neticesinde ihalesi icra kılın
mış idi. Bilahare müşteri Vesile 
satış bedelıni yatıramadığından 
icra ve iflas kanununun 133 ün
cü maddesi mucibince mezkür 
evin on btş gün müddetle tek
rar açık arttırmaya konulma
sına karar verilmiştir. 
Artırma 1-4-937 tarihine mü

sadif perşembe günü saat 11 
de lımir birinci rcra ve iflas 
idaresinde yapılacaktır. Satış 
peşin para ıledir. Eo çok art
tırana ihale edilecektir. Fazla 
malumat almak istiyen müşte
rilerin iflas idaresi memuru 
avukat Nuri Fettah Esene ve 
yahut birinci icra ve iflas me
murluğuna müracaatları ilan 
olunur. 748 (432) 

Zayi 
lzmir Belediyesinden satın 

aldığım arsa için iş Ban~asına 

belediye hesabına yatırdığım 
305 lira depozito akçesinin 

18/4/933 Tarih 8105 
20/4/933 Tarih 8621 
23/12/933 Tarih 11962 
2/ 1/934 Tarih 12098 

Numarala makbuzlarını zayi 
cylediğimden hükümlerinin ol
madığını ilan ederim. 

T. C. D. D. Alsancak Merl ez 
Müfettişi M. Tevfik . 

736 (428) 

Zayi 
Izmir belediyesinden aldığım 

1294 numaralı 20-8-931 tarihli 
ve 3631 lirn ve 43 kuruşluk 
bonoyu zayi ettif!imden yeı i
sini alacağım eskisinin hükmü 
olmadığım ilan ederim. 

Marta Julya Jozefin binli 
Ogust vekili Sen Jermen 

753 (426\ 



SahHe a 

IZMIR 
Enternasyonal Fuarı 

20 Ağustosta açılıp 20 Ey
liilde kapanacak olan lzmir En
ternasyonal Fuarındaki hazır 
pavyonlar ve boş arsa yerleri şim
diden kiralanmaktadır. Tutmei.k 
isteyenlerin Fuar komitesi 
setine müracaatleri. 

• 
rıya-

(439) 

I -
. . -

~' _,. . . • ! .. __,. . 

lzn11r Vilayeti Defterdarlığından: 
12-2·937 tarihinde bir ay müddetle pazarlığa bırakı lmış olan 

Ragıppaşa dalyanında üç sene müddetle balık avhnmak hakkına 
müddeti zarfında talip zuhur etmediğinden evvc!ce ilan edilen 
şartnamesi dahilinde ve bu kere takdir edilen 1000 lira muham
men bedeli icar üzerinden müzayedeye çıkarı ~ ıoası L:arargir ol
muştur. 

Talip olanların 29-3-937 pazartesi günü saat 15 de Defter
darlığa müracaatleri ilan olunur. 

13-16- 19-23 751 [437) 

Va.tanda~ paranı. 
ha&i.ccı va.çmemek 
tam~ 

EMiR EMiR e 9 • T~aş Bı.çağl. lwUanmaJ<laolur 

Tı B - ~ Y"-'dcı cu;a. 
Yerli raş ıçagı r @erakende ıo tanesi 1~ kuruştur. 

:r~ ':h&r.lul [jal:Ua ~ 't!;imulm»'>i 

lzmlr Belediyesinden : 
1 - Beher metre murabbaı;: 

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

arsası başkatiplikteki şartna

mesi veçhile 16-3-937 salı günü 
saat 16 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
yetmiş dokuz liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile veya ban
ka teminat mektubu ile söyle

nen gün Vt! saatta encümene 
gelinir. 

2 - Beher ınetre murabbaı 
sekiz yüz kuruştan bin iki yüz 
elli yedi lira on iki kuruş be
deli muhammenle 48 sayılı ada
nın 7- 1 sayılı arsası başkatip
lıkteki şartnamesi veçhile 
16-3-937 salı günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edilecek
tir. iştirak için doksan beş 

liralık muvakkat teminat mak• 
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saatta 
encümene gelinir. 

28-4-9-13 575 (3251 
- itfaiye için alınacak yir

mi dört telli ve eczalı keten 
iplikten mamul yetmiş milimet
re kutrunda beşyüı ınetre hor
tumun açık eksiltme ile ihalesi 
2-4-937 Cuma günü saat 16da 
Belediye daimi encümenince 
yapılacaktır. Şartnamesi başka
tiplikten bede lsiz olarak veri
lir. Bedeli muhammeni beher 
metrosu yüz kırk kuruştan 
yedi yüz liradır. iştirak ıçın 

elli iki buçu liralık muvakkat 

teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene geli-
nır. 735 (435) 

13-16-19-23 
§ 1 Senelik kirası 106 

lira bedeli muhammenli Balcı· 
larda 137 sayılı dükkaoın bir 
senelik kirasının baş katip
likteki şartname veçhile açık 

artırma ile ihalesi 19-3-937 
Cuma gününe temdit edilmiş

tır. iştirak için sekiz liralık 

muvakkat teminat makbuzu ile 
söyl<!nen günde ve saat on al
tıda encümene gelinir. 

2 - Yamanlar suyu mem
balarından Çarıkdere, Kızılçu

kur meırkilerinde yapılacak dört 

yüz üç lira yetmiş altı kuruş 

bedel keşifli toplama havuzu
nun açık eksiltme ile ihalesi 
19-3-937 Cuma gününe temdit 
edilmiştir. Keşif ve şartname
sını gormek uzere naş munen· 
disliğe iştirak için de otuz bir 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen günde ve 
saat on altıda encümene geli-
nır. 749 (433) 

1 - ~enel k kirası elli lira 
bedeli muhammenli Güzelyalı 
tramvay caddesindeki benzin 
satış yerinin bir senelik kirası 
başkatiplikteki şartname veç
hile 30 - 3 • 937 Salı günü saat 
on altıda açık artırma ile iha
le edilecektir. iştirak için dört li
ralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa· 
atte encümene gelinir. 

2 - Bı-her metre murabbaı 
altı yüz kuruştan bin iic yüz 
kırk iki lira elli kuruş bedeli 
mulıammenle 15 sayılı adanın 
iki yriz yirmi üç metre murab
baı ve 75 desimetre murab· 
baındaki 8 sayılı arsası başka
tiplikteki şartname veçhife 
30 • 3 - 937 Salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yüz !:ıir 

liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söy!eoen gün ve saat
te encümene gelinir. 
13 - 16 - 19- 23 (434) 750 

- Belediye hava gazı fab
rikasının bir senelik ihtiyacı 

olan dört bin yedi yüz elli ton 
2ero diz lave Zonguldak ma
den kömürü kapalı zarflı ek· 
siltme ile 2-4·937 cuma günü 
saat 16 da belediye daimi en
cümenince ihale edilecektir. 
Şartnamesi iki yüz kırk kuruş 
bedel mukabilinde hava gazı 

müdürlüğünde satılmaktadır. 
Taşradan isteyenler şartname 
ve posta ücretini peşin olarak 
göndermelidirler. iştirak için 
üç bin beş yüz doksan sekiz 
lira on üç kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile birlikte 
2490 sayılı kanunun tarifi da· 
iresindt! hazırlanmış teklifler 
ihııle günü olan 2-4-937 Cuma 
günü saat 15 e kadar lzmir 
belediye reisliğine verilme· 
lidir. 

13-16-19-23 734 (425) 

YENi A51R 

Tecrübeli bir fen memuru aranıyor 

Balıkesir Kor komutanlığından: 
Balıkesir Kolordu inşaat şubesi emrinde çalışmak üzere ayda 

150 lira ücretle bir sürveyyana ihtiyaç vardır. 

Haiz olması lazımgelen şartlar şunlardır: 

1 - Nafıa Fen mektebinden veya lstanbul Sanayi mektebi 

inşaat şubesinden mezun ve laakal iki sene inşaatta veya inşaat 

dairelerinde 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 

elhrindeki vesaikin suretlerile beraber Balıkesirde Kolordu Ko
mutanlığıca müracaatları ilan olunur 

11-13-15-17 705 (408) 

,._-a;......- mukabilinde· bOyOk bır-!Ob PER~ 
• LOOENT dış macunu alabılirsınfz. 

PERLOOENT fenni bır tarzda hazırlan
mış; iyi, idareli ve çok hoş lezzete malik 
•oıub, nefesi serinletir ve diflerl mO· • 
kemmel .surette temizler. 

-e-

~ 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerin! 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. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

~ 
O o yç e O r i ya n t b a n k 

DRESJ)NER BANK SURESi 
IZMilt 

l\lEHI\.EZl : BEIU.I~ 
Almanyada 175 Şubesi Mevcuriıır 

~.ıı ınaye ve ibtıyat ak~o~ı 
16tı,OOO,OOO Rnyhsınnrk 

Tiirkiyede Şıılıeleri: IST.A.l'iBUJ, ve lZM lıt 
lllı•ır.ln Şubeleri: l\AHlHJ<; ve 181\E.l'iDEHl'lE 

Her liirlii hnnkn ıııaaıoelatnı ifo ve knlı ııl eder 
• AJ,!\-JA:!iYAHA seyahat, ikamet, tahsil ve Raire 

dıvı• ıı ~111•ıtle ]{ HOT8TRH.J\1A HK •nlılır . > 

Emlak ve Eytam bankasından~ 
Esas No. Yeri No. su Nev 'i Depozito 

T.L. 
C. 8 lzmir Hasanboca mah. Büyük tu 12,12/l altlı üstlü 2.000 

hafiyeciler "Ada 977 parsel 4., mağaza 
izahatı yukarda yazılı gayri menkul pe,in veya faizli taksitle 

18 - 3 - 937 Perşembe günü saat ONDA ihalPsi yapılmak üzere 
pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. 

istekli olanların yevmi mezkurde iki bin lira depozito akçesini 
veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında birer 
fotograf getirmeleri ilan olunur. 

13-14-16 747 (436) 

lzmir Kadastro Komisyonundan: 
Şimali Karakapı, şarkı Gerenlik caddesl, cenubu Kadife kalesi 

ve hava sokağı, garbı Hacı Ali ef. caddesi ve işçi sokağı ile 
mahdut Ballı kuyu mahallesinde bulunan gayri menkullerin ka· 
dastrosuna baslanmıştır. 

Bu mahalle içinde gayri menkul malları veya gayri menkul 
mallar üzer:nde aynı hakları bulunanlar on beş günden sonra 
bir hafta içinde bu mahallede bulunacak kadastro postalarına 
müracaatla beyanname almaları ve bunlan aldıktan sonra doldu
rup veya posta memurlarına doldurtup en çok bir ay içinde 
tekrar postalara tapu senedi nüfus kağıdı veya sair vesikaları 
da göstererek geri vermeleri aksi takdirde gayri menkul mal
larla bunlar üzerindeki aynı haklar 2613 sayılı kanunun 20 inci 
maddesinin C fıkrası mucibince vukuf erbabından alınacak ma
lumata istinaden tahdit ve tesbit edileceği ve mahallelerde gay
ri menkul veya gayri menkul mallar üzerinde ayni hakları bulu
nan kimselerin malümu olmak üzere ilan olunur. 

746 ( 431 ) 

~a Mart 193~ , , . ' 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ötedenberi erişilmez ün l<azanmış kimyevi Avrupa güb· 
relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAHMi KARADAVUT 

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

IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

iiiiiiiiim;;;;iiii:i;;;iiiii;;m;;;;{ 
Caddesi No. 156-lzmir 
UMUM DEPOSU 

N. SADIK 
DAMLAPINAR 

1'37 senesine mahsus her cins 
gramofon, plak, motosiklet, bi· 
siklet, Petromaks ve tavan Jülıs 
lambası, çocuk oyuncakları, elek· 
trik levazımı, hediyelik eşya, bil· 
umum züccaciye takımları, muh· 
telif saatler vesaire çeşitli rad· 
yolar.Müstesna olarak yeni lngiliı 
Rali bisiklet ve Zundao DorfliP 
diyamand motosiklet v~ bilumuıP 
muhtelif kurs ve tenezzüh bisik· 
!etler Mişleniç ve dış lastikleri 
Umum lzmir acentesi. 

Sağlam kefaletle her türlii 
muamf:]~ yapılır. 

1-26 (411) 

ıvı: OTOSIJK:.L.. .ErJ:' 
Meraklılarının Nazarı Dikkatine 

Tekniğin bütün yenilıkleri " TRlUMPH ,, motosik:etleriPde 
mevcuttur. 1937 modellerini görmeden başka ye~lere müraca•1 

etmeyiniz. -
Tafsilat ve dahilde acentalık istıyenlerin aşağıdaki adrese 

müracaatltcri. 
Büyük 

KREM 

'• 
" ·lı 
' '" 

( 

Kardiçalı han No. 42 Posta kutusu 131 

S. KALt.)MENI 
1 - 13 (h.3) 

BALSAMIN 

K I~ 
umral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane . ~ ıei 

kremlerdir. Cildi le1ler, çil, leke ve sivilıel"i kfm " 1 eıı ıır,r• 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdır ile kullandı1' 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde ta"kdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli,.r 

- Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz ren" 
1 

lnglliz Kanzuk eczanesi Beyoji:lu lstanbul 

..... --------~~;...------------------~~-----------., burnava Ziraat Mücadele IstasY0 

nundan: 1 ııı' 
Burnava Ziraat Mücadele istasyonunun 654 liralık paı:~~cli' 

yaptırılacak tamiratına 11.3.937 tarihinde talip zuhur 5Ô )ir•I'~ 
ğinden ihale on gün d~ha temdit edilmiştir. Taliplerin ·ıe 1ıit'. 
teminat akçesi ve Nafr dan musaddak ehliyet vesikaları 1 ıst'* 
likte 21-3-937 günü saat 10 da Burnava Ziraat Mücadele14z9] 
yonunda bulunmaları. 740 


