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En müessir . -· 
Mücadele 
yıllarını 
seçmeliyiz 

- Baş tarafı ı inei saJıiJede -
ıçm fedakirlıklara katlan· 
mağa mecburdurlar. Bu mec
buri.fetler, zaruretler hududunu 
aşmadıkça dişlerimizi sıkıp 
tehammül göstermekten başka 
çare yoktur. BugUn aynı halde 
miyiz? işte üzerinde ehemmi
yetle durulması iycap eden bir 
sual de budur. iktisadi bünye· 
miz buhranla ilk karşılaştığı

mız günlere nisbetle kuvvet
lenmiştir. Dünya, buhrandan 
sıyrılmıştır. Yeni imkanlara baş
vurmak zamanı gelmiştir. Hiç 
şüphe etmiyoruz ki, ikbsadi 
hareketleri tecrübelerin verdiği 
bir olgunlukla takip eden Ik
bsad vekaleti yeni görüşme· 

Jerde bugünün şartJannı göz 
önünde bulunduracak, memle
ketin kuvvetli bir inkişafa maz
hariyetini sun'i tedbirlerden 
ziyade normal ~artlarda araya
caktır. 
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Kültür seferberJiği var 

Köy çocuklarını okut
Cemil Bilse) mak için tedbir alınıyor 

lzmire geliyor 
Üniversite rektÖrü B. Cemil 

Bılsel ayın yirmi dördünde 
şehrimize gelecektir. B. Cemil 
Bilsel birisi Baroda biri de Hal
kevinde olmak üzere iki kon
ferans vermek için baromuzun 
vaki davetini memnuniyetle ka· 
bul ettiğini bildirmiştir. 

Konf eranslaran mevıuları ve 
saatleri hakkında alacağımız 

malumatı ayrıca yazacağız. 
•t•••••·-· 

Kubilay ihtifali 

Köy b:rliklerinin teşkili mü- uzaklık sebebiyle bu şekilde 
nasebetiyle, hangi köyler ara· talebenin istifadesi temin edi· 
sında mekteplerin birleştirile- lemeyince yatılı okullar tesis 
bi!e ceği Kültür direktörlüğünce olunacaktır. 
tetkik edilmektedir. Yatılı okullar da muvakkat 
• Bu tetkik esnasında köy ve daimi· olmak üzere iki kıs-
çocuklarıoın üç senelik tahsille ma ayrtlacaktır. 
kalmamalan için talebenin tek- Muvakkat yatılı okullardaki 
sifi suretiyle beş dershaneli talebe, yağmnr ve ıaire gibi 
köy mekteplerinde okutulmaları sebeplerle köyüne gidemiyecek 
çareleri aranılmaktadır. Bunun çocuklar için olacak, daimi ya-
için birbirine yaLın köylerin hh mektepler de bu kayıt olmı-
talebesi tam teşkilatlı bir mek- yacaktır. 
tepte toplanacaktır. Kültür direktörlüğü bütün 

Birbirine uzakça olan köy- ilk tedrisat müfettişlerini, bu 
Jerde yalnız birinci devre işin tetkiki için seferber hale 
mektepleri, yani üç sınıflı okul- getirmiştir. 
lar ayrı olacak, ikinci devre Bütün köylerin nufus vazi· 
sınıflarında müşterek mektep- yetleri, gelir mikdan ve bir 
ler kurulacaktır. birine olan uzaklık ve yakın-

Gerek tabii in.zalar, gerek hkJarı tetkik olunmaktadır. 

Hayata ucuzJatmada tesirini 
kuvvetle hissettirecek olan bir 
nokta da islilıaalia ve iç pa• 
zardaki emtea hareketinin bir 
kaç misline çıkanJması, para
mızm tedavül sür'atınm hızlan
dırılmasıdır. Hareket darbğmm 
kazanç darlığına ve binnetice 
hayatı pahalaşhrmaya sebebi
yet verdiği muha?.kaktır. Pe
rakendeciden toptancıya kadar 
herkes kanaatinde radikal bir 
değişiklik yapmalıdır: Eyice an• 
)aşılmalıdır ki "Pahalı satarak 
fazla kazanmak ... " fikri ciroyu 
daraltan, istihlaki azaltan bir 
fikirdir. Bilakis ne kadar ucuz 
satarsa~ o kadar çok satacak, 
o kadar fazla kazanacağız. 

Fazla kazancın sırrı " asgari 
karla ,, emtea hareketini azami 
hadde çıkarmağa dayanır. 

Önümüzdeki hafta pazar gü· 
nü Menemende Şehit Kubilay 
iht ~ali yapılacakhr. Bunun için 
bir program hazırlanmaktadtr. 
O günMeoemene hususi trenler 
tahrik edilecek, diğer yakın 
vilayetlerden de heyetler gele
cektir. 

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

Kuru üzüm kongresi 
••••••••• 

Urla davası 
Urla iskelesi y11>lunda Elma

lılı Mehmedi tabanca kurşu· 
niyle öldürmekten suçlu Yahya 
oğlu Alinin muhakemesine ağır· 
cezada devam edilmiş ve bazı 

şahitlerin ifadelerine müracaat 
edilmiştir. 

Büyük şefe bağlılık ve 
minnetlerini arzetmiştir 

Ankara 13 (A.A) - Iktısat arzederim. 
vekili Celal Bayar çekirdeksiz 

.......................................... kW'U üzüm kongresinde aldığı 

tazim karannı Reisicumhur ismet Inönü 
Atatürk ile B. M. Meclisi rei- Başvekil 

lktısa t vekili 
Celal Bayar 

tir. Fakat hayal inkisanna ka
pılmamak için şunu şimdiden 
kaydetmeliyiz ki yalnız bu 
tedbirle pahalılık derdinin kö
künden halli beklenemez. Bü-

si Abdülhalik Renda ve Baş- Çekirdeksiz kuru üzüm ih· 
bakan ismet Inönüne aşağıda- racat standard tiplerini vücu-
ki telgraflarla arzetmiştir. da getirmek için toplanan An-

tiin devlet müesseseleri, bele- Atatürk 
d. ele ve memlekette hareket kara çekirdeksiz üzüm birinci ıy r Büyük. Cumhur reisi 
fazlalığından asıl kazançlar te- Anhua milli kongresi üyeleri her iyi 
min edecek olan eyi niyetli işe adı bağlı olan büyük baş-

Memleketimizde' haraket tu-ccarlar bayab pahalaşmaktan Çekirdeksiz lrul'u üzüm ih-
d d · t • • d velcile taıim ve bağlılıklarını 

faz1alıgv ının ihyakar tesirini ilk kUttarmak İ411D1D. • büyük bir da· racat ıtan ar bp ennı vücu a 
Y ı k arza beni memur etmişlerdir. 

defa olarak cesaretle tecrübe vamız olduğunu düşünerek ara- getirmek için top anan çe ir-
dı d k · - .. b" · · ·11· k Şahsi saygılarımla arzede-eimek şerefi Nafıa bakanlığı- ğımu: muvazeneyi kurmağa e sız uzum ırıncı mı ı oog-

nındır. T renleriu tarifelerinde yardım etmelidirler. resi üyeleri her ileri adıma rim. 
yapılan büyük teıWIAt hareketi ezeli ı11ğıyle yol veren Ulu 
birkaç misline çıkmıt. kazancı Fiatlerin anormal yükselişini Öndere bağhhk, inan ve say-

iktisat vekili 
Celal Bayar 

artbrmıştır. ekseriya takip eden sukutlann gılarını arza beni memur et- M v 1 d 
Fikrimizce, memlekette mey- memleket iktiıadiyatı için za- mişlerdiJ'. Ug a a 

cut olan pahalılık sebeplerini en rarh olduğunu pek eyi bilen Şahsi bağhhklanmla elleri- tavukçuluk 
fazla iktisadi faaliyet sahaları birçok memleketlerde fiat kont- nizdea öperek anederim. 
arasında muvazenenin bir türlü roluna büyük ehemmiyet veril- lktuat vekili Muğla, 15 (A.A) - Her ka-
kurulmamış olmasında arama- mektedir. Memleketimiz için Celal Bayar zada örnek meyva fidanlığı 
lıyız. Hayata ucuzlatmak için de bu kontrolun esaslı surette Abdülhalik Renda vücuda getirilecek vebu fidan-
cezri bir mücadeleye girişmek yerleşmesi bir zaruret olmuş- Büyük Millet meclisi reisi hklarla kazaların ağaç1andırıl· 
ihtiyacını şiddetle duyduğumuz tur. istihsal mıntakalarından is- Çekirdeksiz kuru üzüm ih- ması temin edilecektir. 
bugünlerde bu muvazeneyi fe- tihlak pazarlarına gelinceye racat standardı tiplerini vücu· Markezde tavukçuluk istas-
rahhk verecek şekilde yarat- kadar eşya fiatlerinin yüzde da getirmek için toplanan yonu kurulmasına başlanmıştır. 
mağa ihtiyaç vardır. Devlet yüz artmasını iycap ettiren anor- Ankara çt:kirdeksiz üzüm bi- Yakında Ankaradan damızlık 
halkın refahına ne kadar bü· mal vaziyetlerle mücadele yol- raocı milli kongresi üyeleri 1 tavuk ar getirilecektir. Gelecek yük ehemmiyet v~rdiğini aldığı ları bulunmalıdır. bu ileri adım hareketi ve 

db 1 1 t.avuklarla yerli tavuklar birleş· 
te ir er e göstermiştir. Sana· Yine halkın sağlığını koru• buna imkan veren büyük mec-

.. hta ld h d k k 1 tirilerek melezler alınacaktır. yun mu ç o uğu am mad- mak için kurulan modern mez- lise tas i ettiği anun ar 
d 1 · - -k · d d ı ·ı ··k t kk.. iyi cins tavuk yurourtalanndan e en gumru resmın en mu· babaların ve buna mümasil o ayısı e şu ran ve eşe ur-
af tutan bir kanun layihası kurumların bir pahalılık unsuru lerini arza beni memur etmiş· kölüye verilerek cins tavukla-
hazırlamı~tır. B~ g~zel_ t~dbirin olmaktan çıkmaları lazımdır. }erdir. . rın köylü elinde üremesine 

'\ 

elbette kı tesırlerı gorulecek- Şevk.e"t ::aı.1~1.n. Şahsi saygı ve tazım;ıtımla çalışılacaktır. 
•.•.....•.......... ._, ........................................................................................................................................................... . m•• iki Büyük Filim Birden 
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VO.LGA VOLGA 
S T E N K A R A Z l N 

Han Adelbert Yon Chletton ile Vera Engelsin temsil ettikleri Alexandre Volkaffun idare eylediği bu fiJimde Rimiski·Korsakov 
Kahmaninov ve Caykoveskioin musikisi ve Don kazakları korosu tarafından "Volga mahkümları,, terennüm edilmektedir 
---~~~~ ... ~~~~~~~~~~iiiiii!=-- -· -- -- . 
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"' Tino Rosıci ve lvette Lebon beraber çevirdikleri senenin en nefis muzikal filmi 
t212:ii2B1DWZ 2 2zzrLZZ2Zift;oı:zz:eecz2!2 CJ7Z:"Xl:l"'7f'TEIWW1 , •e wz•aaawewrz7~h1 

Ayrıca : TURKUŞU filosunun lzmiri ziyaret için Ankaradan hareketi ve Paramunt dünya havadisleri filmi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Seans Saatleri : Her gün 2-5,25-9,15- Volga Volga " Stenka Razin " 3,45- 7,30 Marinella 
Cumartesi ve pazar günleri 12,30 da MARiNELLA ile başlar 
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Valinin tetkikleri 
Vali B. Fazlı Güleç, berabe

rinde Vilayet umumi meclisi 
aza!lından bir kaçı olduğu hal
de bazı tetkiklerde bulunmak 
üzere Bergamaya gitmiştir. 

Koşular 
Koşu heyeti bugün Kıztlçullu 

koşu sahasına gidecek ve koşu 
hazırlıklarını tetkik edecektir. 
Koşu sahasında. silindiraj ame
liyesine başlanmıştır. 

lnebolu davası 
lnebolu faciası muhakemesine 

yarın ağırceza mahkemesinde 
devam edilecektir. 

Bn. Afet 
lstanbul, 13 (Yeni Asır) -

Türk T"rihi cemiyeti As tetkik 
başkanı Bn. Afet bugünkü Istan
bul ekspresiyle Ankaraya vasıl 
olmuştur. 

Fuar işleri 
Şimal memleketlerden Fu

arda teşhir edilmek üzere 
gönderilecek eşyayı parasız 

getirip götürmeği kabul eden 
Sevnska Orient Linien lsveç 
şirketi vapurlan ile Fuara ge· 
lecek olan ziyaretçilere de 
yüzde 50 tenzilatla bilet vere
ceğini Fuar komitesine bildir-
miştir. 
CZZZ7.'LT~J.LZ'-9CCL/ZZZ/./.77XJ 

Nergisli Oda 
:s 

Yazımız çoktu. "Nergisli ~ 

Para ve saadet 
Paıis - Soir gazetesinin, Paris 

sokak/atında gdip eeçenleti durduıup 
/undileıine bir tokun suallet so
rarak cevaplarını alan ankd{i mu
haffiri, bu se/er fk, "para insanı 
mesud eder mi?,, Sualini ankdine 
mevzu yapmıştıt. 

Para insanı mesud eder mi? 
Bir aktör, buna şu cevabı voiyor: 
- HaJ•ır, paramn tnsam rrusud 

edeceğine inanmn101um. Zita tele sa
adet kalbimdedir. 

Bir ftl{!ıa/cı: 
- Öteberi almak için, tvet, pata 

insam mesud eder ama, llisltıi bakı
mından hayır ... 

Comedie - Française aılist/l'linden 

Bayan Seıviere: 
- Evet, para insam mesud eder, 

çünkü paıa ile, satın alınabilen bil
tüll. saadetleri elde dmek kabildir. 

Ihtitar bir balon satcıtsl,· 
- Paıa zaıarlı bir şey değildi!: 

Ja 'ıat sa addi temin edm yalnv. paıa 
olamaz. Sıhhat /ur şeye üstünaüı. 

Bir lokantacı, 
- Bazan para insam mesud edeı, 

ziıa parası olan ekseıiya istediğini 
yapabilir, tabii !ur vakit değil .• 

Oazete miivezzii bır kadm. 
- Para insanı mesud dmez, sa

dece saaddine yardım eder. /11sarı 

patası olmazsa kendim çok bahtsız 

sanu. Pa!ası olunca bu balıtsızlığuu 
unııtabi/ir. 

Yardımla evlenenler 
Frankfurter Zeitung yazıyor: 

Almanya Maliye Nazırı Bay 
Reinhardt, 1933 den beri, ken
di dairesince, evlenmek isteyen 
700,000 gence, para yardımla
f)nda bulunulmuş olduğunu 

bildirmiştir. 

Maliye nazırının dediğine 

göre devletin avans şeklinde 

yaptığı bu para yardımlan sa
yesinde 500.000 çiftin evlen
meleri kabil olmuş ve- devletin 
bu tarzdaki müdahalesi neti
cesinde kurulmuş olan yuvalar 
vatana yarım milyon çocuk 
vermişlerdir. 

.; ..@ 
1 Halkevinde J 
- il Mandolin kursu 

lzmir Halkevi Mandoli•• 
kitara ve şan öğrenmek isteyet' 
halka kolaylık olmak uıert 
Halkeviode meccani kurslır 
açacaktır. 

2 Mandolin ve kitara kursu 2 
.3.937 Pazartesi · günü ııa•; 
18 de, şan kursu 24 - 3 - 9~ 
Çarşamba günü saat 17 ~ 
başlıyacağından iştirak etı:JJe 
istiyenler bugünden itiba~ell 
1 O dan 17 ye kadar Halketınl 

. d'I e-başvurmaları ve kayde ı dl 

leri gerektir. 
15 Mart Pazartesi saat t7de 

köycülük şubesinin umumi top· 
laoışı ve 15 Mart Sala saat ~ 7de 
müze ve sergi komitesinin top· 
lamşı yapılacaktır. 

Atatürk Anıtı 
Mersin, 13 ( A.A ) - Geçell ,. e 

yıllarda ayrılan ve beleaıf 
tarafından verilecek olan pa
ralarla önümüzdeki yıl içiod~ 
Mersinde yeniden bir Halkefl 
binası yapılacak ve cumhuriyet 
meydanı ve Atatürk anıtı iot' 
olunacaktır. -·····-.. Bolu vllAyet mecllsl 

Bolu, 13 ( A.A ) - Vilayet 
umua:i meclisi mesaisini bitiriP. 
dağılmıştır. Umumi meclis Y~1 

yıl bütçesini 614,820 lira ola· 
rak kabul etmiştir. Bütçe~e 
Atatürk aoıb ile 50 yataklı bit 
hastan iopsı için tahsisat k0' 

nulmuştur. 

Bir inek dördUz 
doğurmut 

B A' Breslav 13 (A.A) - rt·rt 
lav civarında bir inek dlS 
yavru yapmışbr. Bu badift 

fevkalade ender olduğuodall 
üniversitenin ziraat şubesi b" 

d 'f' danalara satın alarak bir e 
Jet çiftliğinde müşahede altıO' 
da bulunduracaktır. 

Kremlerden bıkm•t 
Bir sinema gazetesinde fi°' 

lan okuduk: "Meşhur sin~• 
yıldızı... güzellik enstitüleripiıl 
ha7.ırladıkları kremlerden b•~' 
usanmış olduğu için, yüıüoill' 
derisini sütle yumuşato>•s 
tecrübe etmiş ve buna, es 
zaman güzelJerini taklid ede' 

rck, haftada bir kere de, ~ 
murta akı sürmeği ilave etııl1~ 
· y k · · da1'1' tır. umurta a ı yırmı 

a• kada kurumakta, sonra Y 
11 

sıcak su ile yıkanıp Jioıoı> 
oğuşturulmaktadır." 

Kadın ruhu ,, • . .,.. 
Bir dolandırıcı bankerın , 

rısı, kocasiyle arasara bulu~. 
bilmek için tevkifhane gar rı· 
yanını kandırmış ve dolandı 

. de" 
cı da bu adamın gaflet•" 
istifade ederek kaçmıştır. Jel' 
- Bu hareketinden dof ayı 

5
e 

dını mahkeme üç sene b9~1c' 
mahkum etmiş. jüri ise . tı if'· 
mün teciline karar verınışt re . ..v k uıe 

Intıbalarıoı ogrenme ııf 

müracaat eden gazeteciye gd•"' 
kadın soruyor: "Bir . ~~ et' 
kendisine her türlü iyılı~ı 0,,o 
miş, saadetin her tiirluS ~ist 

t• tanıtmış olan kocasını, et' 
nikbetine uğradığı zan>811 ' ,.,t 
keği ile aralarmda pıet~'' 
bağları çözmeğe, onu unlltel'~ 
ğa ve herkesle beraber 
e•meğe 111ıezun ınudur? .. 
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Küçük şeyler ili 
k hmiri Karşıyakaya bağlıyan 
ara yolu, artık (yol) değil, 

(Cadde) denecek kadar işlek, 
ıağında solunda kasaba köy, 
t\', sayfiye, fabrika dolu olan 
112tınca bir şebir koridorudur. 

8_Sakın bu böyledir s.tnmayın, 
Y0 Yle olması lazımdır yani. 

0 ksa hakikatt'I! bu, ne bir 
Y.ol, ne bir cadde, ne bir pa
tıkadır hatta .. Bu bir felaket
~r hakikatte... Kışın selden 
0zıılur. ilkbaharda deniz yalar 

götürür. Yazın rüzgar tozunu 
dıınıana katar. Bir yanda yol 
kınelesi çalışırken öbür yanı çö· 
b~r, bir çukuru doldurulurken 
ır köprüsü yıkılır ve bu böyle 

s(e~elerce sürer gider. Sebebi 
ııstün körü iş ) görme zihni

Yetinin ta kendisidir.Yıllarca bu 
Yola sarfedilen paralar bir ara
Ya gelse belki bir(Broklin köp· 
r" . 
ıısu ) kurulurdu. 
. Fakat her sene (biraz) ve
rılen para yüz metre bir düz
~~k yapmıya kafi gelmiyor. On 
uç yıldır bu yoldan geçerim. 
On üç metre bir düzlük ve 
diiıgünlük görmedim üstünde .. 
• işte küçük ve kısa bir yol 
119tiinde büyük ve uzun bir 
dava ... 

K. Ergüneş 

B. Antonesko 
salı günü geliyor 
- 8aştaıafı birinrı salıi/edr -

A.nkara-Bükreş yakın
lığı bu vesile ile bir 
kerre daha teyit oluna
caktır. 
BUkreş mahafili bu 

dostane ziyaretin Tür
"lye - Romanya müna
sebetlerinde olduğu ka
dar BaJkan antantının 
•arsaımaz bir dostluk 
atmosferi üzerinde tesir 
~apacağına kanidir. Şu 
dakikada TUrklye ile Ro
lltanyayı ayıran veya 
ihtilat yolundaki konuş
lllaıara sevkeden hiçbir 
llleseıe yoktur. Böyle 
Olduğu halde TUrklye-
~ornanya münasebetleri 
ı;ın bu ziyaret büyUk 
~lr ehemmiyet taşımak
adır. 

Dost devletin çok değerli 
na · · rıcıye nazırı şerefine Anka-
tada resmi ziyafetler ve süva
t~ler tertip edilecek ve hari
tıye vekaletimizde konuşmalar 
Yapılacaktır. Romanya hariciye 
~aıırı büyük Şefimiz Atatürk 
arilfından kabul edilecektir. 

B. Antonesko 19 Mart Cu
llıa günü Ankaradan ayrılacak 
'e R 1 K·· 
1 omanya vapuruy e os-
enceye avdet edecektir. 
Öğrenildiğine göre B. Anto

keskonun refakatinde dost Bal
dan matbuatının müme~silleri 
e şehrimize gelecektir. 
. Bükreş, 13 (Ö.R) - Hari
tıye nazırı B. Antonesko pa-
taııe · b h T"" k" h · · ~ sı sa a ı ur ıye arıcıye 

h izırıoı ziyaret için Ankara ya 
v:~~ket edecektir. Nazır, baş
ı ıl B. Tatareskonun selam-
arını T·· k" b k·ı· arz ur ıye aşve ı ıne 

):' edecektir. 

~~~~rasyon 
eısınin istifası 

,.., •~tanbul, 13 (Yeni Asır) 
r~,b 
S d ol federasyonu reisi B. 

11; ad R ı za'nın vuku bulan is
'a ası kabul edilmiştir. F ede
\, sYon . 1 . "k" . . B ,~ ış erme ı ıncı reıs . 

asuh· b liıı- 1 akacaktır. 
haftada se kaçakçı 

yakalandı 

bi,A~kara 13 (A.A) - Geçen 
baf afta içinde gümrük mu
tak aza örgütü birisi ölü 58 ka
~a, çı, 2550 kilo gümrük ka
l 1~'· .?O kilo inhisar kaçağı, 
""e Turk lirası, 2 tüfenk 15 ... rnı· . ' 
tle 1 ~le 25 kaçakçı hayvanı 

steçırmi,tir. 
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kapandı 
Son oplantıda standardize işi için dört 

maddeden ibaret karar kabul edildi 

•• zum kongresi 

Fransanın sureti hal projesi 
tetkik ediliyor 

'Bugünkü şenkliklere Istanbul 

Cenevrede 
lstanbul, ].;> (Yeni Asır) - Sancağa bağlı olan Bayır Vt" Bu

~ak nabiyelerile Hazne nahiyesinde büyük propagandalar yapı• 

lıyor. Araplar buradaki Alevileri Türkler aley!ıine kışkırtmağa 
çalışıyorlar. Aleviler, bu propagandalara kapı'mıyarak bu dava· 
nın ayni zamanda kendi davaları olduğunu kuvvetle ve cesaretle 
söylüyorlar. 

Cenevre, 13 (Ö.R) - Iskenderıtn Sancağı anayasasının hazır· 
lanmasına memur Milletler Cemiyeti Komitesi bu hafta mesai· 

sine devam etmiştir. Komitenin dinde bulunan unsurlara şimdi 
Fransa şarafından Sa!!cak anayasasının esasları hakkında teklif 
edilen bir sureti hal projesi de ilave edilmiştir. 

Petrol ve benzin inhisarı 

Hükümet mühim bir ka
nun layihası hazırlıyor 

lstanbul, 13 (Yeni Asır ·Telefonla} - Hükümetin petrol, ben• 
zin ve müştekatım inhisara almak için mühim bir kanun layi
hası hazırlamakta olduğu haber alınmıştır. 

Alman Japon paktı 

lngiliz- Japon yakınlaş
masına mani olacak mı? 

Moskova, 13 (A.A) - Pravda gazetesi başmakalesinde Alman 
Japon paktının Japonyanın harici siyasetinin esasını teşkil 

eylemekte olduğunu kaydetmekte ve Japon hükümetini 
Almanya ile münasebetleri hakkında hakikati gizlemekle itham 
etmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 

Alıiıan Japon paktının gi~li bir maddesi mucibince Japonya 
Almanyanın muvafakati olmadıkça başka devletlerle buna mümasil 
bir pakt imza edemiyecektir. 

Pravda askeri partinin yeni Japonya hariciye nazın Salonun 
arzu eylediği lngiliz Japon yaklaşmasına mani olmasından 

korkmaktııdır. 

Kar fırtınasından hastanelerde 
yeyecek yoksuzluğu çekiliyor 

Loııdra, 13 (Ö.R) - Kar fırtınası şimali lrlandada münaka· 
!atı kesmiştir. Süt yoksuzluğu vardır. Kömür yoksuzluğundan 
fabrikalar faaliyetlerini tatil etmiştir. Hastanelerde yeyecek kal
mamıştır. Bu kar fırtınası on sene evvel de vukubulmustu. 

heyecanla hazırlandı 
lstanbul, 13 (Yeni Asır muhabirinılen) - Şehrimizde bulunan 

ve uzun bir memleket turuna çıkan Türkkuşu filosu tarafından 
yarın "bugün,, Yeşilköy hava meydanında büyük tayyare şen

likleri yapılacaktır. 
Bugün ekzersiz uçuşları esnasında "2,, numaralı planör Kül

hane parkı üzerinden geçerken ağaçlara sürünmüş ve yeye 
inmek mecburiyetinde kalmıştır. Kaza pek hafif geçmiştir. 
Yarınki hava şenlikleri esnasında planörlerin yapacakları akro
basi hareketleri ve bilhassa paraşutla atlama tecrübeleri halkı· 
mız üzerinde büyük alaka uyandırır.ıştır. 

Hava müsait olduğu takdirde Istanbul halkı hava şenliklerinde 
buluna· aktır. 

Cezayirde kanlı vak'alar oldu, 
Jandarmalar ateş açtı 

Roma 13 ( Ö.R) - Paristeo: Cezayirde kanlı vak'alar ol
muştur. Bom vilayetinin Kaab memlaha ameleleri birdenbire 
grev ilan ederek işi vahim bir safhaya sokunca zabıta müdaha
leye mecbur kalmıştır. Grevcilerin büyük sayısı karşısında ezi
leceklerini hisseden jandarmalar ateş etmek mecburiyetinde kal
mışlardır. Grevcilerden birkaç ölü ve birkaç yaralı vardır. 

Hindistanda Islam aşiretlerinin isyan 
ettikleri haber veriliyor 

Roma, 13 (Ö.R) - Bombaydan: Hindistanın şimal hududunda 
Veziristan ülkesindeki son derece endişe verici vaziyet hakkında 
Hindistan hariciye sekreterinin yeni Delhi şehir meclisinde 
yaptığı beyanat derin tesirler uyandırmıştır. Veziristanda birbiri 
ardınça isyanın lslam aşiretlerle Ingilizler arasında adeta 
muharebeler vukubuluyor. Bombay mahafili Veziristanda birkaç 
komünist ocağının faaliyete geçmiş olmasını ihtima iden uzak 
tutmıyorlar. 

Vindsor Dükii kardeşinin 1'aç giyme nıe
rasiıniııden sonra Bn.Simpsonla evleniyor 

Paris, 13 (Ö.R) - Viyanadan gelen haberlere göre, Vindsor 
Dükü, kardeşi Kral Altıncı Jorj'un Taç giyme merasiminden 
on gün sonra Bn. Simpson'la evlenecektir. 

Dr. Schaht 
Alman ekonomi sistemini 

izah etti 
Berlin, 13 (A.A) - Doktor 

Şaht Rayşbankın 1936 yılına 
ait raporunun neşri münasebe
tiyle matbuat mümessillerine 
beyanatta bulunarak Alman 
ekonomi sisteminin devletin 
sağlam ve müstakar siyasetine 
tamamen tekabül eden birliğini 
kaydetmiş ve bunu devletin 
melodlu kontrolü devam etti-
2i müddetce muhafaza edile-

Radyo istasyonu 
lstanbul 13 (Yeni Asır mu· 

habirinden} - Ankarada Eti
mesutta inşa edilecek o!an bü· 
yük radyo istasyonu hakkında· 
ki mukavelename Vekiller 
heyetinde tetkik edilir edilmez 
derhal inşaata başlanacaktır. 

•••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ceğini, bu sistem sayesinde Al
ma 1 para siyasetine ve ser
maye piyasası siyasetine olan 
itimadın i.,;eride ve dışarıda 
arlmıs old11i1unu hilılirmistir. 

Sahife a 

Okurların ........... . •••••••••••• •••••••••••• 
•••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• Dilekleri 
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Tepecik 
otobüslerile 
Yarışta yaya yürüyen
ler kazandı 

10 Mart Çarşamba günü sa· 
at altıya beş vardı. Çok ace'e 
bir iş için Basmaneye otobüsle 
gitmeyi tercih ettim. 

Konakta 148 numaralı Tepe· 
cik otobüsüne bindim. Yanım
da bir arkadaşım daha vardı 

Otobüse binmeye razı olmadı, 
Ben seni Basmanede beklerim 
dedi. Ben içimden güldüm. 
Yürüyerek gidecek te beni 
bekliyecek. Sen daha yarıyol
da iken ben seni bek!erim. Fa· 
kat çok bek!etmt- dedim. Oto
büse bindiğim zaman üç kişi 

Tardı. Yamak avaz avaz bağı
rıyordu. 

Ba•mahane Tepecik.. Bas
mahane.. Ba!HDahane.. Bir de 
baktım otobüsün önünde lıir 

şoförler cemiyeti kuruldu. Bir
biriyle heyecanlı bir otobüs 
münakaşasına koyuldular. B11 
münakaşanın zevki içinde bu· 
lunmıyanlar onları kavga edi· 

yor zannederdi. Otobüs dol· 
dukça doldu. Münakaşa bara· 

retlendil<çe hararetlendi. Oto· 
büsteki yo'.cular sinirlendikçe 

sinirlendi. Saat altıyı yirmi beş 
geçiyordu. Müşterilerden bazı
ları camları vurmağa, bazı 'arı 

korna çalmağa bazıları da söy

lenmeğe başladığı anda bağıra 
bağıra münakaşa yapan oto

büsün şoförü ruyadan uya- -
nır gibi lakayt ve elleri 

cebinde istemiyerek lütfen 
yeriııe olurdu. Yarım saat 

sonra Basmahaneye vardığım 
zaman yaya giden arkadaşın 

beklemekten sabrı tükenmiş, 

o d ototiüatekiler gibi sinir· 
lenmişti. 

Otobüsten indim. 
Azizim dedim,gerçi yarış ma

dalyası senin hakkındır. Fa ltat 

konaktaki şoförler içtimaının 
hararetini görseydin sen de 
bana bak verirdin. 

Sadi Aykanat 

Tunusta 
Madenciler arasındaki 
kanlı ihtilaf halledilmiş 

Parıs 13 ( Ö.R ) - Tunus 

fevkalade komiseri B.Guillon 
Marsilyaya gelmiş ve Tunus 

fosfat madenlerinde çıkan ihti
laf ve kanlı hadiseleri hallet

tiğinden tekrar Akdeniz komi· 
tesinin içtimalarında hazır bu

lunmak üzere Parise döndü
ğünü bildirmiştir. Tunustaki 

madencilerin miktar üzerine . 
olan ücretlerini gündelik şek-

line tahvil etmek üzere asgari 
miktarını tayin edecek hakem

ler yakında işe başlıyabilecek
lerdir. B.Guillon yerlilerin sen

dika hakkından mahrum edil· 
mesi için kendisine yapılmış 

olan bir müracaati reddetmiştir. 

Cun1huriyet ordusu 
kendisini topladı 
- Raştaıa/ı 1 irırı Sa~"jada -

şiddetle tecziye edilmiştir. Tay· 

yarelerin bombaları altında 
ltalyan kıt' aları mutlak bir in
tizamsızlık içinde ric'at ediyor

lar. Bunların bugün uğradık
ları zayiat, dünkü çok büyük 
zayiattan bile fazladır. 

Diğer taraftan Siguenza asi 
kaynaklarından bildirildiğine 
göre başlıca hareketler dün 
Drago yolunun garbında de
vam etmiş ve milliciler hücum 
hattının genişletilmesi için ge
çen günlerde giriştikleri ma• 
nevraya tlevam etmislerdir. 



Sahife 4 'f't::NI A51R 

8. K. H. Sarlı an atıyor 
''F abrikamız4aki imalatın yüzde S~Su 
köylü, yüzde 35 i halk sigaralarıdır.,, 

ince sigara yapacak şekilde, 
dar ve mebzul kagıtlıdır. Ba-

yan adı verilen başka bir nevi 
tütün, muhitte iyi tanınmadığı 
için sarfiyatı azdır. 

Vasati s i p~riş nisbeti iki mil-

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

" Ağla Şlrley ... En ne,'ell ve mesut olabilecek bir 
çağında, t'Jlislz ba,ını avuçlarının içine alarak 

gün ağarıncıya kadar ağla •.. ,, 

E.ektrikler söndüğü için içe
risi oldukça kararmıştı ve şe
.killer pek farkedilmiyordu .. 
Babam büyük bir asabiyetle 
geri döndü ve ruvelverindeki 
bütün kurşunları Robert zan 
niyle boş elbiselerin üzerine 
sıktı.,, 

"Gece o:unca Roberti oto
mobilime bindirerek Cennet 
oteline götürdüm. Bu esnada 
binadaki kargaşalıktan istifa
de ederek babamın odasına 
girmiı:ı ve kasadan "kırk dört 
yıl sonra gelen mektubu" da 

çalmıştım. Hunu Robertin ce
bine koydum. Kasa şifre ile 
açılmakta idi ve ikimizden baş
ka kimse bilmeyordu .. ,. 

"Robert gözlerini açtığı za
man kim bilir ne kadar sevin
miş ve şaşırmıştır. Pla!llarımı 
muvaffakıyetle neticelendire
bildiğimden arlık çok mesut
tum .. Yalnız Roberlin kurtul
ması benim için kafi bir bah
tiyarlık teşkil etmez mi?., 

"Muvaffak oldum. Çünkü 
babamın ve adamlarımızın ba
na büyük itimatları vardı ve 

mizde bazı yenilikler yaparak 
çalışma şeklimizi basitleştirmek 
istiyoruz. Bu suretle tütün ve 

Valansia 
14 Mart t9:.t7 

Japonya 
Gözlerini Çlndekl çok 

nazik vaziyete dlkmlŞ••' 
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YENi ASIR 

Alman ve Italyan müttehit orHuları 
.............. ımıı .................. IK7'./.77Y/..r/:7bam ................................ .. 

120 bin kişilik muazzam bir kuvvetle Madridi 
düşürmeğe çalışıyorlar.. Vaziyet çok vahimdir. 

Uç asi ordu Guada!ajaraya karşı birleşmiş bulunuyorlar. 
Roına. 13 (ô.R) - s~i~;;;: .... ····e~·r·~;;~ .. ~;k~·;i~;d;;·biri·;;ıı:········j(;;~ii~; .. ;~i;i~;i·d;;h;r .. k~;: .... ·h~di~~j;;;;;·L~;cİ~·~·k;;;;;~i;ıe 

ladan bildiriliyor: Milliciler lazimin sözünü keserek demiş· şuna diziyorlar, diye bizi al- Milletler cemiyetine ve alelu· 
~viedo mıntakasında Marksist tir ki: dattılar. Bunun doğru olmadı- mum dünya efkin umumiye-
.ucuınunu reddetmişlerdir.Mad- Ben Habeşistanda yerleşe- ğını gördük. Bize alelade esir sine bildirilmesi için hariciye 
~?ve Guadalajara cephelerinde nazın tarafından alınan ted-
.. 0rt hükümet tayyaresi düşü- birleri tasvip etmiştir. 
;ulaıüştür. Aragun yolunun sol FILOTILLALAR 
arafında mücadele devam edi- Berlin 13 (A.A) - Ayın 

Yor. Yeni hadiseleri karşılamak on dördünden itibaren balıkçı 
e~eliyle general Miajanın umu- gemileriyle teşkil edilecek 
~ 1 karargahım Valensia yolu olan bir Alman pişdar filotiJ-
~~erinde bir mevkie naklettiği laımın donanma kumandanh-
ıUdiriliyor. ğına arzedileceği bildirilmek-

HOCUMLARI GEVŞEDi tedir. Bu filotilJa ispanya sa- . 
f..f Paris, 13 (Ö.R) - Ajans hillerinde vazife görecek ve 
a"asın Madrid muhabirine ispanya kara sufarının kontro-

g~re, asiler 12 Şubat cuma lü hakkında Almanya tarafın-
Rllnü Guadalajara şimalinde dan alınan taahhütleri yerine 
~eni bir hücuma başlamışlarsa getirecektir. 
a bu evelki ve bilhassa bir Londra 13 (A.A) - lngil· 

Rün evvelki taarruzlar dere- terenin Akdeniz filosu Cebe-
~ .. sinde şiddetli olamamışbr. lüttarık limanına dönmüştür. 
ucunı kuvvetleri şimdi daha Roma, 13 (Ö.R) - lspanya-

ilz tehlükeli gorunuyor ve da millicilerin Siguenza 
ellerinde her halde aynı cephesinden bildirildiğine göre 
derecede bol olmıyan mal- General Franko orduları Gua-
~eıne bulunuyordu. Bununla dalajara üzerine üç koldan 
.eraber muharebe yine çok yürümek niyetind~dirler. Hare-
Şıddetıi " "lUŞ ve muhacimler kit bu şehre doğru uzanan 
cidutdarı yerde tutulmuşlardır. Ouadalajar cephesinde cumlzuriyelçiler nasıl haıp ediyO!laı? Henares nehri vadisinde ve 
d eneral Franko son hücumlar- ceğimi zannederek kaydedil- muamelesi yapılmaktadır. Guadalajara'dan evvel ele ge· 

1 a Cumhuriyet müdafaa bat- miştim. Fakat bize vapura Mülizim de ıunu söylüyo: çirilmesi lazımgelen Alcala de 
arı önünde ağır zayiata uğn- bindikten sonra lspanya'ya Hiç şüphesiz esarette bula- Henares kasabasının 6 kilomet-

Yan kıt'alannı derleyip topla- gideceğimizi söylediler. V c ta· cağımı zannettiğim havayı re cenubunda devam etmekte-
iak üzere bu vaziyetten isti- bii biç bir şey yapamadık. görmedim. Bununla beraber dir. Şimdiki halde nisbi 
~de etmek istemiştir. Fakat Yola iki vapur çıkmıştık. Bi- hala mütereddidim. Sonunu sükundan istifade ederek 
. lltnburiyetçiler de vaziyetten rinci kısım 31 Kanunusanide, bekliyorum. Nasyonalistler ele geçirdikleri 
1srf k k di l k 1 ~de ederek yandan bir mu- diğer kısmımız da 1 Şubatta Guadalajarada esir edilen mevkileri tah im etme te ·r er. 
I abıJ taarruz açmışlardır. Ôğ· yola çıkbk. Hepimiz 5000 kişi ltalyan kumandanı Luciano Diğer bir telgrafa göre Gua· 
;den sonra ilk saatlerde harp idik. Antonio Sylvia ispanyada 80 dalajaraya karşı harekette bu-
d t•aaı etmekte idi. O dakika- ispanyaya ne yapmak için bin ltalyan ve 40 bin Alman Junan üç millici kol birleşmiş-
.a alınan haberlere göre Mad- geldiği kendisine sorulan mü.. mevcut olduğunu tahmin et- tir. Bunlar Molanın umumi ku-

ftd tnüdafaa mevkileri hiçbir liz1m: mektedir. mandası altmdadırlar. Merkez 
~llr~~tle yarılmış ve sarsılmış "Faşizmi kurmak için.,, Esirlur Valensia'ya gönde- kolu şosayı takip ederek iler-
tgıldir. Cevabmı vermiştir. rilmişlerdir. Müteaddit yabancı lemekte, sol cenah kolu bir ça-
120 BiN ECNEBi ASKER Cevaplann heyeti · umumi- elçilikler mümessillerinin ken- yı, sağ cenah kolu da Hena· 
Madrid 13 (A.A) - Yaban- yesinden çıkan netice ltalyan dilerini ziyaret etmelerine mü· res nehrini takip etmektedir. 

kı gazeteciler dört ltalyan as- kıtaalmao tam teslihat ve tec- saade edileceği zannedilmekte- Tayyareler Guadalajaranın si-
triyle lbılyan mülazimi Ga- bizatıyle geldiğidir. dir. vil ahali tarafmdan tahliye 

~.tano Burruzo'yu isticvap et- Esirlerden biri bölüğünün PROTESTOLAR edildiğini görmüşlerdir. Saat-
k"ışlerdir. Mülazim ispanyada- mevcudundan yüzde yirmisinin Valensia 13 (A.A) - Ka- ten saate şehrin sukutu bek-
" l 11talyan kıtaatı yekunu-;;;;: Habeşistanda muharebe etmiş bine içtimaından sonra bükü- leomektedir. 
,,an 40 ld met aşağıdaki tebligıw · neşret- C 
8•• ız bin kişi oldugw unu kimseler o uğunu söylemiş, umhuriyettayyareleri Mad-o l miştir: 

Y enıiş ve şunu ilave etmiştir: bir askerin günde beş liret Meclis Guadalaja~a cephe- rid etrafında, Kaza del Kampo 
~ Biz Habeşistan için gönüllü aldığını, günde 60 liret alan sinde muntazam ltalya ordusu- ile Jarama cephesinde ban 
ı;Yd:dilmiştik. Harek~timizdeo zabit ailesine ltalyan hüküme- na mensup bir kaç fırkanın 11asyonalist tahşidatmı bombar-
~ ~~un evvel ispanya ya gide- tinin ayrıca yirmi liret verdi- mevcudiyeti ile ademi müda- dıman etmişlerdir. Nasyonalist 
~t!gınıizi söylediler ve biz de ğin\ tasrih eylemiştir. haleye yapılan mühim tecavüzü tayyareler de çok faaliyet gös· 
ilbuı ettik. Askerler şunları söylüyorlar: tetkik etmiştir. Hükümet !,u termişlerdir. 

!!zan : Tok Dil Tefrika No: ı 19 

ı ;:. .._ Eb şimdi kasabada civar 
""Yl'"I U erden kimse yok mu? 

- Çooook! 
bit: Sen hiç durma, şimdi git, 
it~ efelerin misafir olduğunu 
~e~~l duyanlar bile olmuşsa, 
d111 

1 er, gittiler dersin, anla-
mı ? 

........ Evet r 
"i;' O_?lardan rasthyahildiğlni, 
•in ~agınyor diye alır getit r -

\>ll;sa ~ kişi varsa, kaç köy•-
......_ uraya getir. 

lc,.8e ~e için çağmyor der-

....., B·ı · 1 mıyorum de l 
t~ Peki ağam! şimdi gidiyo· . 

Diye H" titu. usmen odadan ayrıldı, 

Absi elemli ve ya rı öfkeli 
haliyle, sükunet ve sükut için:. 
de iki bardak şarap doldurdu, 
birini H~ydaroğluna uzattı : 

- Dava şahitleri gelinceye 
kadar· beyhude nizaı bırakıp 

biraz şen olahm, İç bakalım 

efem! 
Dedi, kendi bardağını da 

ağzına götürdü. Haydaroğlu da 
sessizce bardağını boşalttı. 

. . . . . 
Aradan belki bir saat geçti, 

bu bir saat zarfında ağa ile 
efe ancak: 

- iç! 
- Al l 
- Of! 

Diye tek hecah konuştular, 
ses çıkarmadılar. 

. . . . . 
Uşak Hüsmen odaya gir-

mişti : 
- Ağaml geldim dedi. 
- iyi, bulabildin mi ? 
- Umduğunuzdan fazla .. 
Diye sağ elini kaldırıp sol 

e liyle birer birer parmaklarını 
indirerek saymağa başladı: 

- Umurlu köylerinden on 
kişi buldum, Yakacık köyün
den adamlar var, Çukurova
dan beş on kişi sokaklarda 
geziyormuş, Ortaköyden düş
müş iki ağa yakaladım, Pmar
başından altı çoban gördüm, 
getirdim. 
Uşak Hüsmen sağ elinin par

maklarını bitirmiş, sol eline 
geçerken, ağa : 

- Yeter! yeter! ne kadar 
adam getirdinse çabuk buraya 
getir, dışarıya da geniş beş on 
sofra atsınlar, Mehmede söyle 
biz onlarla görüşürken birkaç 
ku u kestiri evirtsio. i eri e 

de söyle hamur- açıp fırına 
versinler, 

Dedi, uşak: 
- Olur ağam! diye dışarı 

fırladı. Çok geçmeden odanın 
sofası harıltı, gürültü, ayak pa
hrdısı ile doldu. Uşak oda ka· 
pısmı açıp birer ikişer hepsini 
içeri soktu, ağa ile Haydaroğ-

ı lunun buluudukları oda iğne 
atacak yer kalmadan doldu. 

Gelenlerin hepsinin de üstü, 
başı lime, Jime, ayaklarında 
tabana patlamış, tüyleri dökül
müş, ipleri bin yerjnden bağlı 
çarıklar, başlarmdaki dolaklar 
kimisinde var, fakat parça 
parça, kimisinde yok, lakin 
saçlar alınlarına akmıştı. Hep- · 
sinin halinden, tavrından: Za
vallı, perişan ve harap olduk
ları belli idi. Haydaroğlu, köy
lünün bu perişanhğıoı elemle 
seyrederken, içini derin derin 
çekti, hani elinde olsa, söz 
vermemiş bulunsa : 

- Bu ne hal be kardeşler, 
ne oldunuz ? 

Sah11r s 

Istanbul festivale hazırlanıyor 

Macar ve Rus halk 
musiki heyetleri 
~~~~~-----........ ~----~~~~- ' 

Festivale celbedilecek - Yüzme ya, 
rışları diğer yıllardan parlak olaca~ 

lstanbul, 13 (A.A) - lstan
bul Festival komitesi dün be
lediye reis muavini Ekrem 
Sevenpanın başkanhğı altında 
tekrar toplanarak önümüzdeki 
Ağustos ayı içinde yapılacak 
olan lstanbul festivali progra
maoı yeniden tetkik etmiştir. 

Bu içtimada, turing kulüp mu
rahhası ve konservatuvar mü
dürü ile diğer bazı zevat ve 
belediyenin alakadar müdürleri 
bufunmuşlardır. 

lstanbul festivalinin gerek 
memleket içinde ve gerek 
komşu memleketlerde uyandır
dığı büyük alakayı gözönünde 
tutan komite 1937 senesi Is· 
tanbul festivalinin geçen sene-
lere nazaran daha geniş ve 
değişik bir programla icrasını 

karar altına almıştır. 

Balkanlardan celbedilmekh 
bulunan heyetlerden ayrı olaralt 
busene Macaristandan ve Rus· 
yadan da halk musiki beyetlen 
celbi düşünülmektedir. Yapıla· 
cak tezahürler arasında bil
hassa tamamile beynelmilel ma· 
biyette bulunacak olan Boğaz· 
içi yüzme yarışına büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. Bu· 
nun için muhtelif memleketler 
deniz sporları federasyonuna 
müracaat edilmiştir . 

Geçen sene olduğu gibi bir· 
çok sergiler kurulacak, tiyatra 
festivalleri yapılacaktır. 

Komite bu içtimaında mem· 
ketin hemen hertarafmdan fes· 
tivale iştirak etme:k arzusunu 
gösteren milli heyetlerin tek-
liflerini de tetkik etmiştir. 

Konsey içtimaa çağr!lıyor 

Mısırın Milletler cemiye
tine kabulü görüşülecek 

Italya Misırla iyi dost kalacaktır 
·-·-· Roma, 15 (Ö.R) - B. Mus- şimdilik Mısmn cemiyete ka· 

solini Tabrukta Mısır gazete- bulünden başka hiç. bir mes'e· 
ellerine şu beyanatta bulun· le yazılı olmıyacaktır. Fakat 
muştur: Bugün bir kısmını aç· eğer Asambleye bir Habeş 
hğım büyük yol, ltalya ile Mısır delegasyonu da götürülecek 
arasındaki ticaret ve Turizm olursa şu takdirde geçen 
münasebetleri üzerinde çok eyliıl içinde olduğu gibi Habe· 
müessir olacaktır iki memle- şistanın cemiyette muhafazası 
ket arasında mu~asala vasıta- ve ltalyanao huzuru meselesi 

yeniden ortaya çıkacaktır. Ay· 
lannın inkişafı samimi müna
sebetlerin inkişafına imkin 
verecektir. ltalya bükümetinin 

kat'i arzusu Mısırla daima ar· 
tan bir dostluk ve "empati 
halinde yaşamakbr. 

Cenevre, 13 (Ö.R) - lngi
liz hükümeti Milletler cemiyeti 

baısekreterliğine bir nota gön
dererek Milletler cemiyeti 
konseyinin gelecek alelade 
devresiyle aynı zamanda, yani 
25 Mayıs sıralannda, asamble
nin de fevkalade bir devre ha
linde toplanmasını telkin et
miştir. Bu fevkalade asamble 
içtimaaoda, birçok aza devlet
lerin ve bizzat Mısırıo dilekle
rine uygun olarak Mı!!ırao Mil
letler cemiyeti azalığına kabu
lü kararlaştırılacaktır .Konseyin 
alelade içtima devresile ayni 
zamana tesadüf edecek olan 
bu fevkalade asaml>le içtimaı
nın müzakere ruznamesinde 

Diye haykıracağı geliyordu. 
Ama kendini tuttu, Absi ağa 
b:rer şarap daha doldurup 
Haydaroğluyle içtikten sonra: 

- Oturun ağalar! sizi ben 
çağırttım, hoş geldiniz! 

Dedi. Bir gürültü halinde : 
- Hoş bulduk ağam! dediler. 
Ağa Efeyi gösterip: 
- Bu benim eski arkada

şımdır, bana bugün misafir 
oldu. Biz onunla göriişürken 
Kasabadan bir haber geldi, 
llöylüler erzak ve tohumluk 
dileniyorlar dediler, doğru mu 
bu? .. 

Hepsi birden: 
- Yalanı yok! Aç kaldık, 

tohumsuz kaldık. 
- Neden? 
Bir kaç homurtu belirdi. Ses 

yoktu. Ağa tekrar etti .. 
- Neden? Söyleseniz a ağa

lar? 
Köylülerin içinden delişmen 

birisi ayağa kalktr. 
- Ağa! Ağa! dedi. Bilip 

durduğunuz isi neden sorarsı-

nı devrede Asamble Ubi ada· 
Jet divanma yeni bir hakim de 
tayin edecektir. 

Cenevre, 13 (Ô.R) - Mw
nn Milletler Cemiyetine kabulü 
için muhtelif devletler tarafın-
dan yapılan teklif üzerine ge
nel sekreter B. Av~nol Millet· 
ler cemiyeti azası olan devlet· 
lere bir nota göndererek bu 
mesele ile meşgul olmak üzere 
asamblenin 26 Mayıı Çarşamba 
günü fevkalade olarak toplan· 
masanı kabul edip etmediklerini 
sormuştur. Milletler Cemiyeti 
konseyinin alelade konseyi ise 
evvelce tayin edilen tarihte, 
yani 24 Mayısta toplanacakbr. --.-

Bulgar sefiri 
Belgrad, 13 (Yeni Asır) -

Yeni Bulgar sefiri B. lvan bu· 
gün kral naibi prens Pol tara· 
fından merasimle kabul edilmiş 
ve itimatnamesini takdim etmiş· 
tir. 

nız 1 Laf değil, anamız ağlıyor 
bizim ! 

- Allah Allah .• 
- Allak Allah ya l 
Bu sıra birisi daha cesaret 

almışb: 
- Ne olacak! diye haykır· 

dı. Başımıza sarayın vok ola
sıca tahsildarı gelir, vergi der 
alır... Bir ay sonra bir daha 
gelir, verdiğimiz vergiyi bir 
daha alır.. Bir ay sonra bir 
daha gelirler, yok disen döver· 
ler, söverler, ırzımızı, namusu-
muzu, evimizi, barkımızı ayak 
altma alarak zorla alırlar gö
türürler. 

llk çıkan köylü, sözü ta· 
mamlayarak: 

- Ondan sonra ağam! bun· 
lar yetmiyormuş gibi bir de 
eşkiyalara soyuluruz .• 

Bu sırada ağa, Haydar oğ
luna baktı,fakat Haydar oğlu: 

- Anlamadık ağa! Sizi han
gi eşki.valar soydu? diye sordu • 
Sualine muhatap olan köylü 
Haydaroğluna bakıp : 

- Bilmedi -
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düşünceleri i açkça 
YAZAN: Ginger Rogers 

(S1111day Eksptes'ten) 
Kadınlar vücutlarını ne ka

dar az düşünürlerse, o kadar 
daha güzel bir vücuda malik 
olurlar. Endamlarının mütena
sip olması için, gece gündüz 
kendilerini zorlıyan ve bazen 
de büyük telaşlara düşen bir 
çok zavallılar tanırım. Böyle 
kadınlar hakikaten acınacak 
kimselerdir. Halbuki bütün 
bu düşünce ve telaşlan unu
tarak, vakıtlarını daha güzel 
11e faydalı işlere sarfetmiş 

olsalar, vücut kendi kendine 
normal bir şekle girer. 
iHMAL EDiLEN VÜCUTLAR 

Bu sözlerimle vücudunuzu 
büsbütün ihmal ediniz ve kat
iyen alakadar olmayınız demi
yorum. Sabahtan akşama kadar 
hiç hareket etmiyerek. evde 
oturan kadınlar şişmanJamağa 
başlar ve sokakda erkeklerin 
alnyh bakışlariyle karşılatır •• 
Çalışmak ve daimi bir hareket 
içinde bulunmak mesud bir 
hayatın en büyük şartlarından 
biridir. 

BOŞ ZAMANLARDA 
işimi çok severim. Vazife 

esnasında başka şeyler düşü
nerek kafamı yormam ve dai-
ma ciddi davranırım. Fakat 

Ytldtzlardan Alice R.ict 
vazife harici biç de böyle de
ğilimdir. Dansa bayılırım. Boş 
zamanlarımı dansa, gezmeğe 

ve mümkün olduğu kadar 
neş' eli geçebilecek oyunlara 
hasrederim. 

NELER YAPMALIDIRLAR? 
Kitaplarda ve gazetelerde 

kadınların vücutlarına güzelleş
tirmek için neler yapmaları la-
zımgeldiğine dair birçok resim 
ve makalelere tesadüf etmek 
her zaman mümkündür. Bun
ların icinde bilhassa en fazla yer 
alan Isveç usulü jimnastikler-
dir. Ben sinirli bir kız olma
dığım halde, böyle bir tavsi
yeye rastgeldiğim zaman deli 
gibi olurum ve o yeni yazıları 

derhal parçalamak arzusuna 
kapılırım. Eğilmek, yan yatmak, 
Ye saire gibi zavallı vücudu 
bin türlü gülünç ve ızbrap ve-

Gi11ger 
rici şekillere sokmak kadar 
fecı bir şey tasavvur edebilir 
misiniz? Bütün bunlar tabiat 
kanunh.rına ve fiziyolojik ka-

kayak sporu yapıyor 

idelere uygun olmıyan şekil
lerdir. 

Ben ömrümde, güzelleşmek 
maksadiyle bir defa bile vücut 
hareketlerine başvurmuş ve 
kendimi zorlamış değilim. 

GARiP SUALLER 
Bana birçok kimseler mek

tupla ve şifahen " Vücudunu 
güzelleştirmek ve ayni şekilde 
muhafaza etmek için ne yapı
yorsun?,, Diye sormaktadırlar. 
Cevabım nihayet basittir:Tenis 
oynarım. 

Ata ve bisiklete binerim. 
Deniz sporlarına bayılırım. 

Ping-Pon oyunu da günlük 
eğlencelerimden biridir. Fakat 
bütün bunları yapmak ıçm 
kendimi zorladığımı kat'iyyen 
hatırlamıyorum. içime doğarsa, 
neşem ve arzum yerinde ise 
derhal faaliyete geçerim. Hal-

YEN• ASIR 

yazısı da 
ak na 
anlatıyor 

Rof!eıs 

buki bazı kimseler bu sporları 
zevk için değil, sırf güzelleş
mek için ve zorla yaparlar. 
lştihanız olmadığı zaman zorla 
yemek yeyebilir misiniz? 

BAZI GIDALAR 
GüzP.lleşmek için bazı gıda

lar tavsiye edilir. Bunlara da 
ehemmiyet vermem. Camm ne 
isterse onu yerim.Balık yağı ve 
buna benzer birçok g\daların 
belki vücuda bir faidesi olabi
lir, fakat bütün bunları kullan
mak için ne büyük bir ıstıraba 
katlanmak lazımdır. Şuna ina
nınız ki, arzu ile, zevkle ve 
büyiık bir neşe içinde yenilen 
yemek, pek az gıdaya malik 
olsa bile, hayret edilecek ne
ticeler verir. Zehir yeyiniı, fa
kat severek yeyiniz, ölmiyecek 
ve bilakis faide elde edecek
siniz. -Bu tavsiyemi sakın tat
bik etmeğe kalkışmayınız, mi· 
sal olarak söyliyorum.-

DAIMA NEŞELi 
Daima neşeli olunuz. Yürür

ken, otururken ve çalışırken 

dik durmağı adet edininiz. Pa
puçlarınızm biraz büyükçe 
ve rahat olması da nazarı dik
kate alınacak noktalardandır. 

SABAH EKZERSIZI 
Her sabah yataktan kalkar 

kalkmaz yarım saat veya bir çey
rek kadar ekzersizlerle uğraşan 
kimseler az değildir. Onlara 
hu hareketlerini arzu ederek 
ve zevkle mi yapıyorsunuz? 

Diye soracak olursanız, hiç 
şüphesiz alacağınız cevap menfi 
olacaktır. Muzikle yapılan rit
mik vücut hareketlerini makul 
bulurum. Ekzersizler daima 
zevk ve neşe ile yanyana yü· 
rümelidir ki, vücut ve ayni 
zamanda dimağ bundan istifade 
edebilsin .. 
Şunu unutmayınız: 11 Zihni 

disiplin fiziki disiplinden daha 
mühim ve daha lüzumludur. 

TEMEDDÜH 
Kadınların ve bilhassa güzel 

bir kızın kendini methetmesi 
doğru olmaz değil mi ? Fakat 
madem ki burada dostça gö-

e > -
e • 

1 m? ar e 
Bu iddia 
arasında 

se har yıldız seven e 
adeta bir hadise oldu 

Geçen hafta bütün dünya 
ajansları sehhar sinema yıldızı 
Marlene Dietrich'in !Amerikan 
olduğunu hiJdiriyorlardı. Bu 
haber, yıldızı seven sinema 
meraklıları arasında adeta bir 
hadise oldu. Son günlerde 
Amerikadan gelen sİnf!ma mec
mualarında bu meselenin iç 
yüzü hakkında uzun ve tafsi
latlı yazılar olmamakla bera
ber, (Screcnland) kısa, fakat 
şayanı dikkat bir yazı neşret
miştir. Aynen alıyoruz: 

"Uzun müddettenberi Ame
rikada bulunmakta olan "ve bü
yUk filimler çeviren Marlene 
Dietrich aslen bir Almandır. 
Kendisi evlidir ve iki tane de 

çocuğa maliktir. Şimdiye kaa 
dar kafasında böyle bir fikir 
yokken, Marlenin birdenbire 
Amerikan olmak isteyişi Hol
Jyvud aleminde büyük dedi 

koduların açılmasına sebep ol· 
muştur. Bu vaziyet karıııında 
kocasının ne yapacağı belli 
olmamakla beraber, ortada do
laşan bazı şayialara göre, bu 
meselenin arkasınaa derin bir 
aşk saklıdır. 

Sebbar sinema yıldızı şimdi
lik bu gibi dedikodulara ku
lak asmayarak susmağı tercih 

etmektedir. Hatta kendisiyle 
hususi surette görüşme için 

gönderdiğimiz mubarririmi.ze 
bile, bu mesele hakkında bir 
tek kelime söylememiştir. 

Alman gazeteleri Marlenin 
aleyhinde uzun yazılar neıret
meğe başladılar. Das Magazine 
0 Marlen Ditricin çevirdiği filim· 
ler bundan sonra Almanyaya 
giremiyecektir ,, diyor. Bir şa
yiaya göre de büyük sanatkar 

Hollivudu terkederek sakin bir ~ il* 
yere çekilecek ve artık filim- U::mk.,,.; · "'·< 

}erle uğraşmıyacakmış .• " · ·~ <.'fil ~ ,i , M)f:.:.'. , 
... 1 • .. • • < 1 ··~. .···· . ~· -~:]:;_d)W!°' 

Doris Nola!l Hollyv1.1dun x , ,,,· ·\ .. :><'. .;.:%/'~~. 
ge11r artistlerindm · ·· • · · ·· .. ffel•· · , 

····~:·······················································································································~ 
rüşuyoru~, ha~ikati niçin sak- 1 yutar salkımı,, diyeceksiniz. 
lıyayım?.Öyle ıse, müsaadeniz- Fakat bu, filim icabına göre r J 
le bi~~z dBa kendimden bahse~ mecburi bir iştir. Vazifem bi- B O R S A 
decegım. azılarınız beni Hol- ter bitmez, spor pabuçlarımı 
livudda bizzat gördünüz ve ba- derhal giyerim .• 
zılarınız da çevirdiğim filimlere HERŞEYI SÜRÜNMEYINIZ 
gelerek benimle karşı karııya z 
bulundunuz. Her halde fena 

avallı yüzünüze, elinize ge-

bir vücut ve endama ma- çen herşeyi sürmeyiniz. Düşü-
l'k d v · ı· B nünüz ki pek nazik olan insan 
ı egı ım . u hususta er-
keklerin düşüncelerini bir ta- derisi, ressamların kullandığı 
rafa atmak lazım. Çünkü, gü- bir be1 veya muşamba değildir. 
zel bir kadına, erkeğin bakışı Bu tavsiyeleri tuttuğunuz 
ile, yine başka bir kadının ba- takdirde, şimdi beğenmediği-
kışı arasında dünya kadar fark niz vücudunuz,kısa bir zamanda 
vardır. Kadınlar kıskanarak harikulade bir güzelliğe kavu-
bakar, erkeklerin nazarları ise, şacak ve endam aynasının kar-
söz aramızda, gizli manalarla ıısına geçtiğiniz vakit, kendi 
doludur. kendinizden imreneceksiniz. 

VÜCUTLARI AY AKLAR Glnger Rogers 
İDARE EDER Gelecek haftaki sinema sa-

içinizden çoğunuz, kendi hifemizde Myrna Loyun gözler 
kendinize: "Ah, Ginger Rogers 

b. b' hakkındaki enteresan maka-gi ı ır vücuda malik ol9am!.,, 
demişsinizdir. Halbuki yürür· lesini okuya~~~~~~:: 
ken bütün vücudu ayaklar Amerikanın protestosu 
idare eder. Pabuçlarınız sizi Berlin, 13 (A.A)- Amerika 
rahatsız ettiği zaman ne b üyük elçisi bugün hariciye 
kadar fena ve gülünç 
bir vaziyete düşeceğinizi göz 
önüne getiriniz. Sokakta ser· 
best adımlarla. salına salma 

nezaretine giderek Alman mat
buabnın Amerika aleyhindeki 
hücumlarını protesto etmiştir. 

yürüyen bir kadınla, ayağı acı- ......................................... . 

dıkça yüzünü buruşturan ve Kiralık EV 
yürümesini şaşıran kadınlar 

arasında ne büyük bir fark 
vardır. 

Yüksek topuklu iskarpin 
kullanmayınız. Bu cümleyi söy
leyince aklıma birşey geldi. 
Belki içinizden çoğunuz, filim
lerimde kullandığım yüksek 

Gayet havadar güzel man

zaralı Göztepe vapur iskelesi

ne dört dakika mesafede kul-

lanışlı ve kirası elverişli iki ev 
kiralıktır. Göztepede Abdül'e-

zel paşa yokuşunda bakkal B. 

Bedriye veya telefonla 2256 
topuklu iskarpinlerimi hatırla- numaraya müracaat. 
yarak: "Ele verir talkını, kendi S. 6 H. 2 (398) 

Uz Um 
Çu. Alıcı 

61 S Gomel 
59 S Ergin 
22 Alyoti bi. 
142 Yekfın 

10 
11 
12 

418628 Eski yekun 
418770 Umumi yekun 

Zahire 

Fi at 
11 
14 
12 

Çu. Cinsi Fi at 
480 Buğday 
153 Arpa 
175 ki. Pamuk 

5 625 6 
4 25 4 25 

43 50 45 So 
45 harar " 
37~ ton P. çekir 3 35 3 60, 

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

l=l,ad o 

Istanhul radyosu 
Saat 
12,30 - 14 Arasında plakla 10t~ 

musiki, havadis, mubteh 
plak neşriyatı. 

18,30 Varyete musiki, Ambas•" 
dörden naklen 

19,30 Bay Selim Sırrı Tarıa: 
tarafından konferans. ıta " 
yan maarifi hakkında· 

20 Bayan Müzeyyen ve ·~: 
1 ... r.,. kadaşları tarafından " 

musiki halk şarkıları. 
1 f ıı" 20,30 Bay Ömer Rh~a tara 1 

dan Arapça havadis. 
20,45 Bay Münir Nureddin d:: 

arkadaşları tarafın 
Türk musiki şarkıları 

1 1 
21,15 Stüdyo salon örkestrs9 

22,15 Ajans haberleri 
22,30 PJaklarla neşriyat 

' 
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AŞK MACERALA 1 
PARDA YANLARIN AL Tl 

!, AZAN : MIŞEL ZEVAKO 

- ı32 -
R ~~ a?da kopan bir vaveyla zanne~erim .. Geliniz ... Çabıkl .. 
A 01 1Yerıyi büsbütün berbadetti. - Öyle ise, nereye gide-
vlının: ceğiz?. 
- Muzafferiyeti muzafferi- - Kolinin .konağına! Hük-

~~tl Diye kıyameti koparan noları öldürüyorlar ... Orada da 
? sürü kadınla dolduğunu kıtal var... Ah benim zavallı 

i'Ord·• d f bü .. u. Bunlar koşa, koşa ostum :·· . 
ı,/uk kapuya doğru gitti- - ~ı~? Marıyak mı? .. Fakat 

· Karakoldaki askerler o da oldu. 
h~i pençere demirlerini Sana sihirbaz söylemedi mi ? t arınağa uğraşıyorlardı. Ni- - ihtimal yalan söyledi .... 
,,'Yet iki demir çıkarabildiler. Haydi gidelim! 
~ak t 1 Hem konuşuyorlar ve hem de a ne yazık ki Pardayan ar 
Ve b"t" d telaşlı, telaşlı bir semti meç-u un ka ınlar kapıya var• 
lllı~lardı. hule doğru yürüyorlardı. Aca-

R " k ba nereye gidiyorlardı? .... . . oııyeri üstleri, başları an 
~Çınde olan, gözlerinden ateş Yolda tesadüf ettikleri çe-
nşkıran iki Pardayanın önlerine teler kendilerine şüpheli şüp-
llılınak istedi. heli baktılar. Ne bir salip ve 
fil Genç Şövalye Rojiyeriyi ha· ne de kollarında bir beyaz 
R ç.~ İtti. Fakat bu hafifçe itiş sarg: bulunmıy&n bu iki kişi 
id?ııyeri için o kadar kuvvetli kimlerdi? Fakat şaşılacak şey· 

1 ki, karşıdaki duvara kadar dir bir kısım çeteler de bun-
Yıı9arlanarak kendisini duvara lara yol açıyorlardı. 
Çarptı, Birdenbue önlerinden bir 
b .. lier iki Pardayan Tampelin ses duyuldu: 

l 
Uyük kapısından çıkmışlar, ön- - Yaşasın katolikler diye 
e . il rıne gelen sokağa sapmışlardı. bağırınızl 
d u sokak duman ve feryat için- Her iki Pardayan kafalarını 
de İdi. Barut dumanları, yangın kaldırdıkları zaman kolları 
1 Utnaııları, tüfenk sadalan kü· sıvanmış; ve kan içinde kalmış 
lirler, acı acı feryatlar, can 

Çek· bir vahşi adam yanındaki beş il •şenlerin ah ve eainleri ... 
Unlar yetişmiyormuş gibi üs- altı kişile bunların önüne ka-

te de şiddetli çan velveleleri.. dar sokulmuşlardı. 
b' Baba ile oğul, her ikisi de Paıdayanlar durdular. 

11er kılınç ve birer hançer Ht!rif: 
~akalamışlardı. Bu silahlar kan - Yaşasın Papa diye bağı-
•çiııde idiler. Üstleri başları rınız! Sözünü tekrarladı. 
Yırtılıııııtı.. Simaları sapsarı ol- ~övalye hiç düşünmeksizin 
llluştu. Gözlerinden hllla de· herife saldırdı ilk darbeden 
llıir kafesin, inen tavanın 
~Ördükleri müthiş manzaranın 
'Yali, korkusu belli olu:rordu. 
ihtiyar sordu: 
- Yaralanmadın değil mi?. 
- Hayır ... Ya siz? 

y ;:- Bir tırmık yarası bile 
o,.., Haydi!.. Fakat Pariste 

teler oluyor?.. Bu ne kadar 
Na.nı., Bu ne kadar duman! .. 
~ e, bağırış! Ne korkunç katli-
ın ... 

t .._ Hııyır!.. Baba.. Bu bir 
Qo· 
~ guşınadır. Haydi acele ede-
ınt .. 

Ilı - Fakat, nereye?... Mon· 
0raıısinin konağına mı? 

da-. Mareşal katolik olduğun
~na kimse hücum etmez 

sonra herifin yere yuvarlandığı 
görüldü. ihtiyar asker de: 

- Haydi git te bunu Pa
paya gölürl Dedi. 

- Bilmedi .;. 

Zayi şehadetnaıne 
Bursa Ziraat Okulundan 926 

yı!ında almış olduğum şeha

detnamemi zayi etlim. Yeni
sını alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan eylerim. 

Bursa Ziraat Okulu 926 
yılı mezunlarından 
Akhisarda mukim 

ABDULLAH BULUT 
[446) 

...... ili::: lzmirin En Lüks Oteli :::m ...... 

J\NKARA PALAS 
ş ............... '!'!'! •••• :: ••• : ••••••• 

~ .. ehrin ticaret ve iş mevkileri arasında yeni yapılan bu otel 
~·k· . 
iç 1Ye~in en konforlu otellerinden biridir. 

30
• lllorıfer'e teshin edilmiş, dahili ve harici telefonu, sıcak ve 

v• &~k suyu, banyosu olan her fiatte odaları ve hususi daireleri 
' ır. Telefon numarası: 3438 
~ 2 - 6 ( ) h-3 

AÇIK EKSİLTME İLANI 
çMenernen Urbaylığından: 

'44 ktşı. ~abilinde 1237 metre murabbaı sahada 2S39 lira ı4 ku
~~llıl e~ıflı parke döşenmesi işi müteahhidin mukavelename hü
~1de11erııı.~ ademi riayetinden feshedilerek aynı ferait altında ye-
01,ı11 

2 
lllunakasaya vazedilmiş olduğundan taliplerin ihale günü 

1~,1 il s.3.937 Perşembe günü saat ıs te belediyeye müracaat-
aıı olunur. 738 (443) 

= 

--·- ---------- =----~---=:--------~---.: - - -~ 

YEM ASfR Sahffe '7 
o 

=a ... 

Hava yolları Devlet lşletine idare- ı ~8 .., • J I T•• .. ..
1 

f 
sinden: agcı ar.. utuncu er .. 

1 - Ankara - lstanbul arasında işliyen yolcu ve posta tayya
relerimizin hareket saatları aşağıya yazılmıştır. 

Kalkış Varış 

S. D. S. D. 
A nkaradan ıo 00 1 ı 50 lstanbula 
Istanbuldan 15 00 16 50 Ankaraya 
2 - Bilet satan acentelerimiz : 
A - Ankarada Bankalar caddesinde P. T. T. Genel Direk

törlüğü binasında telefon numarası 3682. 
B - lstanbulda Karaköy P. T. T. şubesi binasında Telefon 

numarası 41137. 
3 - Yolcularımızı şehirden meydana parasız nakleden idare 

otobüsümüz Ankara acente binası önünden saat 9. 30 da. 
Istanbulda acenta binası unünden saat ı4 de hareket eder. 
4 - Bilet ücretleri : 
Ankara - lstanbul gidiş 22 Lira 

" •' u 4"'3 yaşına kadar olan çocuklar 
için. .. .. " 12 " 3 - 7 yaş aralarındaki çocuk
lar için. 

ıs gün zarfında muteber olmak üzere gidiş - dönüş bileti için 
yüzde yirmi tenzilat yapılır. 

Sayın yolcularımıza ilan olunur. 
72ı ( 421 ) ı2 - 14 - 16 

Emlak ve Eytam bankas~ndan~ 
Esas No. Yeri No. ·su Nev'i Depozito 

T.L. 
C. 8 lzmir Hasanhoca mah. Büyük tu 12,ı211 altlı üstlü 2.000 

hafiyeciler "Ada 977 parsel 4., mağaza 
izahatı yukarda yazılı gayri merıkul peşin veya faizli taksitle 

18 - 3 - 937 Perşembe günü saat ONDA ihall"si yapılmak üzere 
pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. 

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

13-14-ı6 747 (436) 

,, 
..., I ".--:::?:;.; 

,..... ,:::::.--
/' 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz.Yalnız makasına 
dikkat ediniz. 

lzmir Kadastro komisyonundan : 
Göztepe mahallesinin tramvay caddesinde 644/1 kapı ve 838 

No.tajlı evin yarı.~ı tapu ile jozef karısı ve Petro kızı Elini namı 
diğer Elmana ait olduğu anlaşılınıştır. 

Bu evin &ağı 644 kapı ve 836 taj sayılı lbrahim oğlu Adilin 
solu 646 ve 840 taj sayılı Mehmet Na!:ıit ve hissedarlarının evleri 
arkası deniz önü tramvay caddesiyle çevrilidir. 

Bu evin sahibi bulunan Elini kocası Jozef ve çocuklariyle bir
likte Fran~aya gittiği öğrenilmiş ise de adreıi bilineme::ıiştir. 
Sağ veya ölü olup olmadığı belli değildir. Şimdiye kadar vekili 
bulunan kimse de komisyonumuza müracaat etmemiştir. Sözü 
geçen evin şubat 335 tarihli tapu kaydına göre maliki tab'ai 
devleti ali yeden bulunamamıştır. ilanen vaki tebligat üzerine iki ay 
içinde lzmirde Saçmacı hamam sokağmda 20 numaralı dairede 
Kadastro komısyonuna müracaatla bu eve malik olduğunu ve 
hüviyetini bildirmediği takdirde hissesi 2613 sayılı kanunun 
22 inci maddesinin A fıkrasına göre hazine adına kaydedile-
cektir. 7S9 (441) 

-- ;ı:,~" • .::- _,_ • • ~ ~ - .•• - • ': )- -::::: 

kefaletle herşey taksitle _verilir 

Rali, Vitler, Standart, Diyamant, N. S. U markalı bisik· 
!etlerin, Zundap, N. S. U, Dorkop, Diyamant motosikletlerin 
Petromamaks lüks lambalannın ve Mişlen dış lastiklerinin 
Ege mıntakası ve umum lzmir deposu: 

N. SADIK DAMLAPINAR 

lzmir Defterdarlığından: 
Kuru kahveci Kamilin kazanç ve istihlak vergisinden olan 

borcundan ötürü ve tahsili emval kanununa göre haczedi
len Hacı Mahmut mahallesinde lstanköy sokağında kain 6 nu· 
maralı binanın 1200 lira bedelle talibi uhdesine birinci ihalesi 
icra kılınmıştır. Tarihi Handan itibaren on gün sonra kat'i ihalesi 
yapılacağından arttırmak istiyenlerin Defterdarlık tahsilat kale· 
mine ırelmeleri 763 ( 440 ) 

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

1 

Hacıdavut zade 
RAHMi KAl?A.DAVUT 

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

IZMIR 
~ ............ _. ................. :ı.w;;ıı .. .-., 

Emlak ve Eytam bankasındn : 
Esas No. Yeri No.su Nevi Depozitosu 

70112 B. Karataş 9 Eylül sokak 124 ev 
701/1 A. ,, ,, 118 ,, 
975 Kasap Hızır mab. kuyumcular S. 41 dükkan 
727 Göztepe Mısırlı caddesi 428· 2S8 ev 

10CO Oruç reis Mah. Çukur sokak 11-21 ,, 
341 Yol bedeslaoı Servili han. SS-4 Mağaza 
781 Karataş Duygu sokak 47-43 ev 
22912 Osmaniye caddesi 43 mağaza 
70112 C. Karataş 9 Eylül sokak 126 ev 
70112 A. ,, ,. 100 .. 
702 Hatuniye mah. Dellalbaşı S. 2 ., 
702/l .. " " 4 .. 
702/2 .. .. .. 6 .. 
299 Buca Mecidiye mah. 48 dükkan 
840 Güneş mah. Berberzade sokak 47-Sl " 
C.No: 
202 Saman iskelesi lS,17 mağaza 

SO Hamidiye mah.Tirekapısı sokak 40-42 ev 
40 3cü Karataş mah.Halil Rifatpaşa c. 23S ev 

56111 Birinci kordon Saman iskelesi mağaza 
39 Reşadiye Urla caddesi 102S ev 

181 Karşıyaka Alaybey Selamet sokak ,. 
96 Reşadiye Urla caddesi 98S " 
ı92 Gazi Bulvarı Tuhafiyeciler 102 mağaza 
202 Saman iskelesi 2ı ,, 
C.NO: MANiSA. 
44 Manisa Çaprazı Sağir mah. 
4S 

110 
43 

14111 
33 

129 
144 

71 

44/1 
29 

•) .. .. 
,, Attarhoca mah. 
,. Çaaprazı Sağir mah. 
., Yeni cami caddesi 

" 
Saray mah. Uzunyol cad. 

" 
Alaybey mah. Çömlek sokak 

" 
Gazipaşa mab. Muammerbey 

" Saray mahallesi 

" 
Çaprazı Sağir mahallesi 

" 
Saray 111.ahallesi Üzüm pazarı 

AY D I.N. 

2S ev 
22 " 

" 
23 " 

.. 
72 

" 
" 

s. 1-2,198,99 ev 
ev 
dükkan 
mağaza 

120 AydınRamazanpaşa mah. mimarsinan S. ev 
197 " " Hükümet bulvarı " 

" tt " " ı97/A 

ı90 ,, Güzelhisar mah. T uma caddesi ., 
KASABA. 

T. L. 
ıo 

20 
20 
3S 
10 
10 
10 
20 
30 
ıs 

2S 
2S 
2S 
10 
10 

120 
20 
40 
5S 
S6 
lS 
so 
15 

160 

20 
2S 
25 
40 
20 
so 
20 
80 
3S 
10 
20 

30 
15 
ıs 

16 

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

şamba günli saat ONDA ihaleleri yapılmak üzere artırmaya ko
nulmuştur. 

istekli olanların yevmi mezkürda hizalarında gösterilen dt"po· 
zitoyu veznemize yatırarak artırmaya gelmeleri ilan olunur. 

ıı-ı4 648 (401) 

Çift~i ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan Fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarı!mış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Ncf'i Akyazılı 

ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 
Gazi bulvar No.2S 

Posla kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 346S 

. ~- ·- ' ' . ,,. .. - . , - - - . 
/ 



8ahlte a 
1 

Emlak ve Eytam Bankasından ~ 
Esas No. Yeri No.sı Nevi Depozitosu 

Eski Yeni M2. T .L 
241 Karşıyaka Afayhey bay Celal sok. 72 78 ev 1~9. 90 
214 Turan Menemen sokak 17 218 ev 360 
330 Bayraklı Kanarya sokak 4 4 ev 25 
325 Karşıyaka Donanmacı Mah.Muradiye 23 ev 750 

S. ada 71 Parsel 3 
355 Karşıyaka Alaybey M. Hengam 36 11 ev 

sokak 
360 

426 " tt Mirat sokak 44-125-1 arsa 174.50 15 
ada 17 Parl'el 6 

427 Karşıyaka Alaybey Naldöken 106 108-1 ,, 197. 
tram,,·ay C. ada 13 parsel 5 

25 

428 Karşıyaka Afaybey Hayal çık
mazı ada 5 parsel 5 

8 

429 Karşıyaka Alaybey Naldöken 114-1 
tramvay cad. ada 13 parsel 9 

16 il 115. 10 

" 324.25 40 

430 Karşıyaka Alnybey Naldöken 113,115-109 ,, 352.50 35 
tramvay cad. ada 14 parsel 19 

431 Karşıyaka Alaybey Yah caddesi 221 215 ,, 987.25 150 
ada 13 parsel 19 

434 Karşıvnka Alaybey Şadiye sok. 14-12,14,16 ,, 270.50 35 
ada 26 parsel 7 

437 Karştyaka Alaybey Naldöken 81,83-79 ,, 384. 
tramvay cad. ada 26 parsel 11 

441 Karşıyaka Alavbcy Piliç sokak 10,12, 16 18 ,, 696. 

50 

55 
ada 20 parsel 1 

7 " 1514.50 125 442 Karşıyaka Alaybey Cihan sokak 5 
ada 20 parsel 14 

443 Karşıynka Celalbey Naldöken 120 116 11 569. 120 
tramvay nda 13 parsel 11 

447 Karşıyaka Alaybey Süzan so- 5-2 
lrnk ada 16 parsel 22 

448 Karşıyakrı Alaybey Fenerci so- B 10 
kak ada 14 parsel 2 

9 

2 

" 518. 40 

il 1347.50 100 

449 Karşıyaka Alaybey Han sokak 18-20 14 " 322.50 25 
ada 14 parsel 6 

451 Karsıyaka alaybey çakıcı sokak 18 18/1 arsa 154.25 20 
ada 9 Parsel 4 

453 Karşıyaka alaybey Suzan sokak 9/3 23/1 11 19b. 15 
ada 16 parsel 15 

454 Karşıyaka alaybey piliç " 
ada 20 parsel 9 

455 Karşıyaka alayabey Han " 
ada 15 parsel 5 

456 Karşıyaka nlaybey cihan • 
ada 16 parsel 20 

459 Karşıyaka a:aybey süreyya " 
ada 26 parsel 9 

24,26 22 

2 2/1 

1 3 

15 15 

" 
96.50 5 

" 
392. 25 

" 
589.50 50 

.. 713.5{) 70 

242 Karşıyaka alaybey Celal bey sok. 76-76/1 82,84 ev 175 
ada 19 parsel 23 

460 Karşıyaka alaybey Yalı cad.205,207,209,211-209arsa1099 220 
ada 13 parsel 23 

469 Karşıyaka alaybev mehtap sokak 18 23 arsa 30~. 20 
ada 35 parsel 12 

470 Karşıyaka alaybey pilliç 
ada 34 parsel 8 

.. 
,, 

23 27 

8 4 

.. 66. 4 

il .. 8. 1 472 Karşıyaka alaybey Sevda 
ada 15 parsel 38 

476 Karşıyak~ alaybey naldöken tramvay c. 511 " 144.50 8 
ada 47 parsel 39 

489 Karşıyaka alaybey hamamcı sokak 2,4,6,8 11 441. 35 
ada 44 parsel 16 

490 Karşıyaka alaybey alayemini çıkmazı 7 1 11 41. 2 
ada 44 parsel 28 

491 Karşıyaka alay bey naldöken tramvayC.21/13· 1711 1113. 170 
ada 44 parsel 33 

493 Karşıyaka alaybey Sütçü sokak 2/4/6 25 ,, 176. 15 
ada 44 parsel 8 

494 Karşıyaka alaybey Sezai ., 12,14 12 " 91 o. 75 
ada 44 parsel 6 

495 Karşıyaka donanmacıM.Hengam sokak 5 ~O 11 470.50 70 
ada 49 parsel 48 

497 Karş yaka Doııanmacı Mah.Hen- 15 32 arsa 297,90 30 
gam sok. Ada 50 parsel 13 

507 Karşıyaka Donanmacı Mah. Nuh- 27 41 ,, 152. 35 
bey sok. Ada 79 parsel 9 

509 Karşıyaka Donanmacı Mah. Ay- 20 30 ,, 602. 75 
doğdu S. ada 86 parsel 7 / 

510 Karşıyaka Donanmacı sokak 
ada 89 p~rsel 28 

29 35 il 849. 

512 Karşıyaka Osmanzade M. Tarık 17 15 ,, 740. 
sokak ada 102 parsel 11 

513 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey S. 11 
ada 97 parsel 21 

9 " 257. 

514 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey S. 15 13 ,. 146. 
ada 97 parsel 19 

1(]2 

60 

35 

ıs 

51 S Karşıyaka Osmanzade " " 7 5 " 229,50 25 
ada 97 parsel 23 

516 Karşıyaka Osmanzade 
ada 96 parsel 17 " " 8,14 812,10 " 1295. 130 

519 Karşıyaka Osmanzade Tank sokak 28 24 ,, 1144. 110 
ada 103 parsel 14 

520 Karşıyaka Osmanzade 11 11 24 22 11 243. 25 
ada 101 parsel 6 

521 Knr{ıyaka Osmanzade Yalı Cum- 188 168-1 ,, 795,50 320 
huriyet C. ada 96 parsel 6 

522 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 49 41 11 533. 45 
sok. ada 110 parsel 16 

523 Karşıyaka Osnıanzade Reşadiye 29-2 25-2 ti 353,50 35 

" s. 14 12 " 859. 130 
S. ada 100 parsel 23 

524 Karşıyaka Osmanzade 
ada 97 parsel 14 

525 Karşıy<tka Osmanzade Tahirbey 1 28 ,, 1693. 101 
S. ada 106 parsel l 

526 Karşıyaka Donanmacı M. Aydın 7 
sokak ada 105 parsel 8 

9 " 540. 35 

7 531 Karşıyaka O smnnzade 2 nci Ay- 11 2411 arsa 80. 
dın S. ada 100 parsel 16 

532 Karşıyaka Osmanzade 2 nci Ay- 5 30 11 250. 150 
dın S. ada 101 parsel 21 

S4ı Karşıyaka Bahariye M. Hafız 18 20 ,, 212. 
Efendi S. ada 166 par.sel 9 

544 Karşıyaka Bahariye Muvaffak S. 23125-17 " 326. 

25 

20 
ada 166 parsel 11 

545 Karşıyaka Bahariye Abacı sokak 21 
ada 163 parsel 16 

2 " 486.50 50 

546 Karşıyaka \Jsmanzade Y aşaroğlu 17 17 ,, 264. 
sokak ada 117 parsel 14 

30 

YENi ASIR 
wM 

552 Karşıyaka Osmanzade Rahmi bey 2 
sokak ada 108 parsel 1 

554 Karşıyaka Osmanzade Simendifer 97 
sokak ada 113 parsel 31 . 

6 • 208. 

" 204. 

555 Karşıyaka Osmanzade Ziyabey 3/5 1/3 ,, 1185. 
sokak ada 99 parsel 15 

556 Karşıyaka Osmanzade Ziyab~y 8 14 " 358. 
sokak ada 100 parsel 9 

557 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 82 
caddesi ada 113 parsel 11 

559 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 76 
çıkmazı ada 113 parsel 13 

561 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 64 
çıkmazı ada 113 parsel 5 

" 140. 

" 149. 

ti 690. 

45 

35 

95 

22 

13 

10 

45 

562 Karşıyaka Osmanzade Ruşen sokak 14 10 ,. 3116. 125 
ada 108 parsel 8 

566 Karşıyaka O~manzade Rı?şadiye 35 31 " 1443. 
caddesi a~a 100 parsel 10 

572 Karşıyaka Osmanzade Mabet sok. 8 
ada 109 parsel 14 

8 " 1854. 

573 Karşıyaka Osmanzade 2 nci Ay- 19 18 ,, 843. 
dm sokak ada 100 parsel 12 

574 Karşıyaka Osmanzade: 2 inci Ay- 29 
dın S. ada 99 parsel 5 

575 Ka;şıyaka Osmanzade Reşadiye 58 
S. ada 109 parsel 10 

6 

60 

" 546. 

il 939. 

85 

115 

50 

35 

65 

576 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 36 
S. ada 101 parsel 12 

36 " 877,50 71 

577 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 39 31-2 ,, 1257. 
S. ada 100 parsel 17 

592 Karşıyaka Alaybey Mehtap 27,29 
sokak ada 16 parsel 35 

608 Tepecik Sürmeli sokak 1-2 hissesi 89 
627 Karataş Icadiye sokak 8-40 hissesi 28 
633 Birinci Aziziye M. Kırım sokak -

3-4 hissesi 
642 Dördüncü Sultaniye Eşrefpaşa taj 48 

ada 1 O parsel 10 3-8 hissesi 

29 

89 
11 
47 

42 

" 484. 

,, ar. 185 
ev 

,, ar. 136 

,, 162. 

644 Üçüncü Sultaniye Komiser Mah- ,, 21 23,25 ,, 455. 
mut S. ada 65 parsel 3 2-8 hissesi 

647 Dolaplılrnyu M.Dolaplıkuyu So.Es.54 
ada 474 parsel 10 8-16 hissesi 

649 Dayı Emir M. Yel değirmeni çık-
mnzı ada 87 parsel 15 1-2 hissesi 

667 Birinci Sultaniye Havai geçidi 
ada 45 parsel 11 1-2 hisser.i 

653 Üçüncü Karataş asansör so- taj 19-2 
kak ada 655 parsel 19 

658 Burnava Yaka mevkii 2 inci Yaka S. 
731 Birinci Karataş Mansur zade taj 1 

yokuşu ada 706 parsell 1 1-2 hissesi 

62 " 
36. 

94 " 80. 

22-1 arsa 62.50 

50 ev 
il 

50 

35 

10 
35 
12 

10 

4 

30 

5 

2 

10 

20 
100 

675 Kadiriye M. Mesl"İt sokak 3-4 ,, taj 30 36 11 ar. 360 12 
676 Kadiriye M.kireçli sokak ' 3 ev arşm 153, 10 

3.4 hissesi 
677 Orhaniye M.Yokuşbaşı taj 19 13 11 

ada 101 parsel 56 64-256 hissesi 
679 Fatih M.Mehmet ağa sokak 94,98-86 ,, 

a<la 493 parsel 12, 1-4 hissbi 
686 Meciôiye M.MollaAhmet sokak taı"22·16 

" ada 554 parsel 17, 28-128 hissesi 
690 Karşıyaka Osmanzade Yaşaroğlu S. 

ada 117 parsel 11 
13 arsa 

702 Hatuniye M.Dellalbaşı sokak taj 2 
ada 382 parsel 38, 320-640 hissesi 

ev 

702-1 Hatuniye M.Dellalbaşı sokak 
ada 382 parsel 38, 320-640 hissesi 

702-2 Hatuniye M.Dellalbaşı sokak ,, 6 

,, 4 
il 

il 

ada 382 parsel 38, 320-640 hissesi 
712 Kestelli M.Kahraman sokak eski 22-2 24 oda 

ada 192 parse 78, 1-2 hissesi 
713 Kestelli M.kahraman sokak 28-3 30 arsa 

ada 192 parsel 82, 1-24 hissesi 

72. 20 

15 

5 

702 70 

290 300 

290 300 

290 300 

20 10 

22 1 

715 Kestelli M.lkiçeşmelikC.168,170-182,184 ev ve dükan81.50 170 
ada 190 parsel 8, 32, 72 hissesi 

716 lstildal Mah.Gündüz solcak taj 16,18,20 it , 88. 120 
ada 386 parsel 22, 35-64 hissesi. Ye:16,16-l,16·i 

720 Tepecik Sakızlar sokak 38 arsa 20 
728 Birinci ve ikinci kordon 484,501-332,273 ev ve dükkan 970 

1 3 hisse-;i 
2 24 24 ev 735 Karataş irfan sok 

9-80 hissesi 
750 ikinci Süleymaniye Kirem\tçi S. 6 laj 8 arsa 406. M2 6 

ada 166 parsel 8, 128-526 hissesi 
756 llcinci Süleymaniye Mısırlı Cad. Bila Nu. 11 195. 

ada 154 parsel 17, 3.4 hissesi 
6 

768 Toraman mahallesi Cedit sokak 
ada 411 parsel 19, 28-80 hissesi 

774 Güzelyurt M. Şan çıkmazı sokak 
ada 199 parsel 77, 2-14 hissesi 

777 Güzelyurt M. lkiçeşmelik Cad. 
ada 203 parsel 64, 2-16 hissesi 

779 ikinci Süleymaniye M. Yüzbaşı Ha
sana~a S. ada 142, parsel 13, 
46080-371640 hissesi 

16 taj ev 42. 3 

29 
il 50 

4,6,8 kahve, Yahu- l 50 
dihane, fırın 

55-57 e•, bahçe, 80 
arsa 

150 789 Birinci Karataş Teşvikiye sokak 5,5-1, 9 taj ev 
ada 601 parsel 3, 35-64 hissesi 

804 Giizelyurt Mah. Gebeş sokak Bila Nu. ev ve avlu 10 
ada 201 parsel 6, 2-8 hissesi 

807 Hasanhoca Mah. Osmaniye sokak 24 taj mağaza 120 

• 
" 13 ,. 

" 11 ,, 

843 Ahmet ağa M. Şadırvan altı 
ada 269 parsel 20, 1-3 hissesi 

844 Ahmet ağa M. Şadırvan altı 
ada 269 parsel 21, 1-3 hissesi 

846 Birinci Karataş Postacı Ali Riza ef. ,, 39 ev 
S. ada 608 parsel 6, 35-80 hissesi 

852 Güneş mah. 2 ci hacı Süleyman sokak 4-2 ,, •e aYlo 70 
ada 194 parsel 2, 1-2 hissesi 

853 Güneş mab. ikinci Hacı Süleyman sok. yahadihanc oda 3 
ada 197 parsel 13, 4-1 hissesi 

858 Bornova Eski havra yeni Yıkık minare 26 ev 1'J 
40-160 hissesi 12 sehim itibarile 

859 Bornova Hamitli yolu içinde kule ve kuyusu olall 65 
tarla 16335 M.2 115 

862 Güzelyurt mah. Şan sokak Ye: 10 taj 12 ev ~ 
ada 202 parsel 8, 1-3 hissesi 

865 Toraman mah. Cedid sokak • 
• • 

ada 411 parsel 13, 12-24 hissesi 

5 4 arsa 

16 " ve oda ıO 867 Güzefyurt hacı Süleyman sokak 
ada 198 parsel 6, 8-24 hissesi 

868 Orhaniye Mah. Kamil efendi sokak 7 taj 11 ';v .M.2 45 
ada 70 parsel 24 

871 Birinci Aziziye Debağ Ahmet sokak 51 
3-8 hissesi 

872 Birinci karataş icadiye sokak 17 taj ev 
ada 605 parsel 20 35-56 iıissesi 

874 Güneş m. Azizler sokak 
ada 197 parsel 80, 3-48 hissesi 

21 " 

881 2ci süleymaniye yüzbaşı HasanağaS.41 ,, 
ada 132 parsel 15, 3-8 hissesi 

883 2 ci süleymaniye kiremetçi sokak 6 
uda 166 passel 7, 128-256 hissesi 

arsa 

884 Süvari m. Çukur sokak 17 taj ev 
ada 405 parsel 15 

887 Karşıyaka Osmanzade ReşadiycC. 51 
ada 112 parsel 13 

tarla 

888 Karşıyaka Osmanzade Ziyabey S. 15 
ada 99 parsel 10 " 

889 Karşıyaka alaybey Şadiye sokak 14-2 arsa 
ada 27 parsel 2 

890 Karşıyaka alaybey Şadiye " 
ada 28 parsel 11 

891 Karşıyaka alaybey Şadiye 
ada 25 parsel 16 

27 il 

17-17 " " 
892 Karşıyaka Osmanzade ReşadiyeS. 37-31-1 " 

" 

777 m2 .. 6~ 

,s 
1830 " 

486 

225.50 25 

3075. 30S 
ada 100 parsel 11 

893 Karsıyaka Osmanzada Reşadiye 41-37 tarla 2669. 16° 

2655.50 135 

1548. 130 

ada 110 parsel 2 
894 Karşıyaka Osmanza Reşadiye sok. 43-37-1 ,, 

ada 110 parsel 19 
895 Karşyaka Osmanzadc 11 

ada 110 parsel. 18 
" 45 37-2 il 

896 Karşıyaka Osmanzade 11 geçidi 3 41-2 ,, 
ada 110 parsel 14 

897 Karşıyaka Osmanzade ,, sok. 53 45 " 

4083. 1oO 

5832.so 295 

' ada 112 parsel 36 
898 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 31 27 arsa 348. 

S. ada 100 parsel 19 
899 Karşıyaka :A.laybey Şimendi

fer Cad. ada 36 parsel 38 
45 59 

903 Karşıyaka Donanmacı M. Şayeste 74 60-1 
S. ada 54 parsel 8 

905 Karşıyaka Donanmacı Mah. Fa- 17 19 
dılbey S. ada 76 parsel 4 

" 
103.50 15 

" 
920.60 135 

430 
" 2140 

909 Karşıyaka Osmanzade Şimendi- 123-137, tarla 3898. 
fer S. ada 112 parsel 6 157,63,73 

ı55 

91 O Karşıyaka Osmanzade Demiryolu 7 57 arsa 553. 
çıkmazı ada 112 parsel 6 

914 Karşıyaka Osmanzade Tahirbey 5 24 ,, 1520. 
rnkak ada 106 parsel 3 

915 Karşıyaka Osmanzade Soğuk- 9 
kuyu Bostanlı çıkmazı ada 148 

parsel 36 

tarla 1939. 

917 Karşıyaka Donanmacı M. Ay- 24 34 arsa 544. 
doğdu sokak ada 86 parsel 9 25 

921 Karşıvaka Osmanzade Nazlı sok. 32 40 11 248.50 
ada 89 parsel 12 95 

925 Köprü iskele çıkmau Tramvay 600 11 172.50 2 
caddesi ada 791 parsel 36 119.50 sO 

934 Güzelyurt M. Azizler sokak Ye: 65,67,69 taj 81, ev 42. !,jll 
ada 201 parsel 2, 83,85 ve iki dük~ 

19475806-26127360 hissesi 
938 Güzelyurt M. Türk pazarı sokak 

ada 199 parsel 2, 
596208-808704 hissesi 

45 
32 taj 40 dükkan 5.50 

940 Güzelyurt M. Azizler sokak 13,15,17 iki ev 204. 
ada 199 parsel 16, 75-528 hissesi 

941 Birinci Karataş Icadiye sokak 16 
5-11 hissesi 

16 ev 

959 ikinci Karataş Tramvay caddesi 274 304 ev 
1-4 hissesi 

981 Güzelyurt M. Azizler sf)kak 23 11 
" ada 199 parsel 17, 15-36 hissesi 

934 Köprü iskele Tramvay caddesi 
240 

600 arsa 219.50 
ada 791 parsel 39 

1004 Birinci Karataş Postacı Ali Riza S. 25 taj 29 ev 
ada 608 parsel 11, 392-1344 hissesi 

1013 Ayavukla Rana sokak. 7·96 ,. 39 ti 

1023 ismet paşa M. ikinci Sakarya sokak taj 42 ., 

6 

5 
8 

ada 343 parsel 76, 14-24 hissesi 
812 Güzelyurt Mah. Kemeraltı sokak 194 it dükkan 

ada 396 parsel 30, 7-144 hissesi 51 
4 1026 Ayavukla Birinci Azizler Rana sok. 14, 16 taj 10, 12 iki et/ 

6-32 hissesi 46 ada 199 parsel 44, 1-48 hissesi 
815 Birinci Süleymeniye Aras sokak Ye: 23-37 taj ev 

ada 596 parsel 1 
819 Cöztepe 1'ramvay caddesi 

1-2 hissesi 
821 Giizelyurt Mah. Gebeş sokak 

ada 199 parsel 90, 7·48 hissesi 
825 Güneş Mah. Kahraman sokak 

ada 195 parsel 3, 12-88 hissesi 
837 Güzelyurt M. Hacı Süleyman sok. 

ada 198 parsel 7, 3-5 hissesi 

644-1 
" 

14-16 taj ,, 

51 
" 

22 oda 

839 Güneş mah. Gelincik sokak taj 4 11,23 ev 
ada 196 parsel 8 28-48 hissesi 

840 Güneş mab. Berber zade sokak 
ada 197 parsel 76, 4203-7776 hissesi 

51 
" 

842 Ahmet ağa m. Ali paşa cad. 16 taj 16 dükkan 
ada 269 parsel 35, 1-3 hissesi 

20 1030 Karataş tramvay caddJsi 103,10~-1,103-2 ev ve dükkiiP 
~1-48 hissesi ıoO 

400- 1097 Karşıyaka 'Sahariye M. Hafız 8 10 ev 
efendi S. ada 165 parsel 8 

30 1118 Karşıyaka Donanmacı M. Nazlı 22 
sokak ada 89 parsel 8 

30 arsa 

35 1127/A Ahmet ağa M. Kaymakam 34-29 84 dükkan 
Nihatbey Ca.ada 207 parsel 13 34-30 86 

25 1128 Alvnet ağa M.Kaymakam Ni-34-27 80 dükkan 

60 

85 

40 

hatbey cad. ada 207 parsel 11 şil' 
Mevkii ve numaralan yukarıda yazılı emlakin bedelleri .. P;ıı,t 

para ile ödenmek üz.ere satışları 24-3-937 l;arşamba günıı 
onda ihalesi yapılmak kaydiyle arthrmaya konulmuştur. .,,iıe 

istekli olanların hizalarında yaZ1h depozito akçesini veı;;etil 
yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotoğra 
meleri ilin olunur. 9-14 (387) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERI;ANDAIS 

KUMPANYASI 
S/S HERCULES vapuru 15 

~arta doğru bekleniyor. Yü
V Gnü tahliyeden sonra Burgas, 
b •rna ve Köstence limanlanna 
•reket edecektir. 
Sıs CERES vapuru 18-20 

~arta doğru beklenmekte olup 
lllıterdam, Rotterdam, Bre

~en ve Hamburg için yükli
,,eccktir. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 
S kumpanyası 
~S İSA vapuru 14 martta gelip 

arnburg, Gdynia ve Skandi· 
ba,vya limanlan için yiik ala· 
ca~tır. 

t Mıs AASNE motörü 30 mar· 
1 doğru bekleniyor. Yükünü 
~~iyeden sonra Rotterdam, 
•qınburg ve Skandinavya li
llıanlarına yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyası 

S/S SUÇEA VA vapuru 25 
~ doğru beklenmekte olup 
'l. lfe, Malta ve Marsilya liman• 

drına yolcu ve yük kabul 
e ece'-t· .: ır. 
d ~/S PELES uapuru 9 nisana 

0 srru bekleniyor. Pire. Malta 
•ed Marsilya limanlarına hareket 
e tcektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
I[ Daha Fazla tafailit için ikinci 

0rdonda Tahmil ve Tahliye 
~- arkasmda FRA TELLi 
PERCO vapur acentahğma 

llltir•caat edilmesi rica olunur. 
~••lunlardaki ve hareket ta· 
rilılerindeki değiıikliklerden 
•centa mesuliyet kabul etmez. 
-Jelefon: 4142-4221-2663 

as 
ı. IZMIR TiCARET MAHKE
~ESl T AHKIKAT HAKiM· 
... 1CINDEN: 
do Davacı lzmirde birinci kor
& .~da 14 numarada tnccardan 
C'.\11 Haydar yekiJi Avukat Haş· 
;et tarafından müddeialeyh 

taca nahiyesinde Kemal ~ 
Cllddeainde 16 numarada Rene 
ltoboli aleyhine ikame eylediği 
;ı-cak dayasının tahkikab için 
{!.1937 tarihine tesadüf eden 
.._.. glinü uat 10 da daveti 
~tıteıammın tebligat, mumai-

Jlı Rene Robolinia ikamet
~lha meçhul buluamuı itibari
lcı gazete ile ilin suretile icra 
hıaau, idi. Yevmi mezkirda 

4-•eti kanuniyeye icabet et
~iinden hakkında hukuk 
;-ı ınubakemeleri kanununun 
file 1 ilci maddesi hükmiine tev• 
~ •11 gıyap karan verilmiş ve 
~it IÜna muamele yapılmaya· 
\t . ~abkikatın devamı 8/4/937 
r::.lıırıe tesadüf eden perşembe 

s': saat 10 a talik edilmiıtir. 
ı-_ Daenaleyh hukuk usul mu· 
-._ lceoıeleri kanununun 141 nci 
) ddesine tevfikan mezkur gı
ı:P kararının dahi ilin sureti· 
a ltbliğine karar verilmiş ve 
~p k arannın bir sureti de 
1t.1--lceme divanhanesine talik 
~~ıtar. Müddeialeyh Rene 
4- h yevm ve vakti mezkiir
l· lzmir Asliye mahkemesi 
~ret dairesine tahkikat Hi
tt 1 huzurunda isbata vucut 
-..:tdiği takdirde hukuk usul 
ilet "-kemeleri kanununun 405 
"- llıaddesine tevfikan bir da· 
)t llıuhakemeye kabul edilmi· 

Ct(h ·1 • bl. w J e.• ı anen te ıg o unur. 

N. V. 
\V. F. il. Van l)er 

Zee & (:(t. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 30 martta 

bekleni mektedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul t"der. 

American Export Lines 
The Ezport Steamship Corpo

r ation - Nevyork 
EXMOUTH vapuru halen 

limanımızda olup Nevyork için 
yük kabul eder. 

EXIRIA vapuru 22 martta 
beklenilmektedir. Nevyork için 
yük kabul eder. 
Pire aktarması seyriseferler 

EXCAMBION vapuru 19 
martta Pireden Nevyorka ha
reket edecektir. 

EXOCHORDA vapuru 26 
martta Pireden Nevyork ve 
Bostona hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 9 nisan
da Boston ve Nevyork için 
Pireden hareket edecektir. 

Seyahat müddeti : 
Pire - Boston 16 gün 
Pire - Nevyork 18 gün 

•• Q!(J •• 

Service Maritime Roumain 
- Bucarest -

DUROSTOR vapuru 3 ni
sanda K6stence, Sulina, Ga
latz ve Galatz aktarması Tuna 
limanlan için yük alaçaktır. 

eı IBI t• 
Cie Royale Hongroise 

• Danube Maritimes Budapeat• 
BUDAPSET vapuru 15 mart· 

ta beklenilmektedir. Belgrad, 
Novizad, BudapE-ıt, Bratislava 
Viyana ve Lioz limanları için 
yük kabul eder. 

Johnston Warren Lines 
A VIEMORE vapuru 21 mart· 

ta beklenilmektedir. Anvers ve 
Liverpul Limanlarından mal ge· 
tirecektir. 
Burgas, V arna, Köstence, Ga

latz ve Suliaa limanları için 
yük kabul eder. 

Den Norske Middelbavlinje 
Oslo 

SARDINIA vapuru 20 mart
ta beklenilmektedir. Ayni gün 
Pire, lskenderiye, Diyep ve 
Norveç limanları için yük ka
bul eder. 

Olivier Ve Şü. 
LıMiTET 

Vapur Acentası 
İRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
LUennan Lines Ltd. 

POLO vaouru 21 şubatta 

Londra, Hull ve Anversteıı ge· 
lip yük çıkaracak ve Ryni za
manda Hull için yük alacakhr. 
· EGYPTIAN vapnru mart ip-

tidasında Liverpool ve Svan
seadan gelip yük çıkaracak ve 

ayni zamanda Liverpool ve 
Glaskov için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 15 martta 

Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracaktır. 

Tbe General Steam 
Navigation Ltd. 

AD JUT ANT v"puru 25 şu
batta gelip Londra için yük 
alacakt.r. 

NOT : Vürut tarihleri, va-

( HüSEYIN 14 A YıN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SACiLAM 

Yemek ve yatak odalan ta kımlan Ripariş üzerine kabul edilir. 

Beş Çiçek, Krep Jorjet 
VE 

Nergis Nuvar 
Leylak blam 
Revdor Ferit 

lıte size 

s. Ferid 
eczacıb8f1nın 

5 şaheseri daha 

T ccrübe ediniz, takdir 
edeceksiniz. 

Alırken 

S. Ferid 
isim ve etiketine 

dikkat. 

M •. Depo S. Ferid Şifa eczanesi 

Yüksek mühendis mektebi artırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

1 - Ynkıek mühendis mektebi binasının bulunduğu arsa da· 
bilinde yaphr:ılacak 214296 lira 7 kuruıluk ketif bedelli Pansi
yon binası inşası ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur • 

2 - Bu İfe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut buıuıi ve fenni 

şartlar, Pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cet
veli. 

8 - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Plin ve projeler 
istekliler bu tartnameleri ve evrakı 11 lira bedel mukabilinde 

mektep idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 22-3-937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 

15 te GOm!işsuyunda Yüksek miihendis mektebi binası içindeki 
arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacakbr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekliferin 11965 lira muvak
kat teminat vermesi bundan baıka aıağıdaki vesikaları haiz 
olup getirmesi lazımdır. 

A - Nafıa vekaletinden alınmış yapı milteahhitliği ehliyet 
vesikası. 

B - 50000 liralık iş yaptığına dair Nafıa vekaletince tasdikli 
vesika. 

C - 937 yılına aid Ticaret odası vesikası. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin bizıat diplomalı mühendis veya 

mimar olması veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altında 
işin yapılacağını ve inşaat müddetince itin başında bulunduru
lacağını taahhüt etmesi lizımdır. 

6 - . Teklif mektuplan yukanda 3 üncli m~ddede Yl!zıl~ sa
attan bır saat evveline kadar Yüksek Mühendıs Mektebı bınası 
içindeki arttırma ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz ~u
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplann nıha· 
yet Üçüncü maddede yaz!lı saata kadar gelmit olması ve dıt 
zarfın mühür mumu ile iyice kapablmış bulunması 1&1ttır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. "1076" 

4-10-15-20 585 ( 355 ) 

Tecrübeli bir fen memuru aranıyor 

Balıkesir Kor komutanlığından: 
Balıkesir Kolordu inşaat ıubeıi emrinde çalıımak' üzere ayda 

150 lira ücretle bir sürveyyana ihtiyaç vardır. 
Haiz olması lizımgelen şartlar şunlardır: 
1 - Nafıa Fen mektebinden veya Istanbul Sanayi mektebi 

inşaat ıubeıinden mezun ve liakal iki sene inpatta veya inşaat 

dairelerinde çalışmış bulunması. 
2 - Askerlik hizmetini bitirmit olması. 
3 - Polisçe musaddak hüsnühal şahadetnameıi, sıhhat raporu 

ve iyi hizmet vesikası. 

' 755 (442) 

purların isimleri ve navlun ile· 
retlerinin değişikliklerinden me· 
suliyet kabul edilmez. 

~afıa V ekciletinden: . . . 

4 - Yukardaki şartları haiz taliplerin mektupla veya bizzat 
m ell~rindeki vesaikin suretlerile beraber Balıkesirde Kolordu Ko

1~·3.937 tarihli Çarşamba günü saat 16 da Nafia Vekaletinde 
!İll \'e küprüler reisliği eksiltme komisyonu odasmda lzmir 
~ 1klinde ve Menemen • Muradiye yolu· üzerindeki 43006 lira 
"-'- Uruş keıif bedelli betonarme değirmendere köprüsü 
tk~ kapalı zarf usulile ~ksiltmeye konulmuıtur. 

"-ı.tc.~~t.me şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 215 kuruş 
~ijtcei~ın~e. Nafia Vekaleti şose ve köprüler reisliğinden ahna· 

'1._ gıbı lzmir Nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
tJc ~•kkat teminat 3226 liradır. 

tt.t,111bneye girebilmek için isteklilerin miiteahhitlik vesikasını 
't '•eleri meşruttur 
~ldif ınektup!anoın°31-3-937 Çarıamba günll saat 15 ıe kadar 
!Yoa reisliğin'! verilmeai lazımdır. 708 {445) 

mutanhğma müracaatları ilin olunur 
ıt-13-15-17 705 (408) 

Manisa Daimi Encümeninden: 
1 - Yeni yapılmakta olan memleket hastanesi rontken, yeni 

lavabolar ve poliklinik dairesinin tadilatı sari koğuş ve karo 
ve fayans vesair inşaatı 9981 lira 29 karuşluk keıifnamesi 
üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu ite ait keşif evrakı parasız olarak nafia müdürlii
ğiinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 25-3-937 Perşembe günü saat 11 de vilayet 
daimi enciimeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 748 lira 60 kuruştur. 
757 (444) 

....... . 
G B l PiN 

Niçin daima 
Çünkü 

Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 
nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağnlarile romatiz
maya karşı bilhaı
ıa müessirdir. 

GRiPiN 
• 
l 

tecrübe edinzi 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

Herkesin .. "'. 
ettıgı 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

Ha~yolin 
Ditlerinizi tertemiz 
bembeyaz ve sapsağ-

lam yapar. Ona yirminci 
asır kimyasınan hi

rikalanndan biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoı, 
mikroplara kartı te
siri yüzde yiizdür. 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat 

RADYOLiN 
Kullananlar, ditlerini en ucuz şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. ıo - 12 J. Parplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardu. 
(2299) 

EKSiL TME iLANI 
Nazilli Pamuk ıslah istasyonu di
rektörlüğünden: 

1 - Müessesemiz için (Garvens) markala ve sekiz inç kut
runda iki adet kompila santrifuj tulumbası: artırma, eksiltme 
kanunu hükümleri dairesinde satın alınacakhr. Yirmi bargir kuv-
vetinde motora (akuple) bağlanmış olacaklardır. Dört tekerlekli 
arabası, alastiki ve izole bağlaması emme sepeti, ayar süzgüsü, 
(klape) çeşmeli hunisi 6-8 metrelik emici iki hortum ve verici 2 
deve boynu ile 3 metrelik iki düz boru ve 8 dane flanş ve iki 
manometre gibi bütün teferrüatlariyle birlikte ve komple olacak
lardır. Bunlar nihayet 28 Mayıs 937 günü Nazilli şimendifer is· 
tasyoounda teslim edilmiı olacaklardır. Teslim ve tesellümü mü
teakip bedelleri Nazilli mal sandığından tesviye edilecektir. 

2 - Eksiltme 24 Mart 937 Çarşamba günü saat 15 te Nazilli 
malmüdürlüğünde toplanacak komisyonda kapah zarf usuliyle 
yapılacak, teklif muvafık ve mutedil görüldüğü takdirde ihale 
edilecektir. Taliplerin kanun hükümlerine uygun olarak hazırh
yacaklara Detyah teklif mektuplarım sözü geçen günde nihayet 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri lizımdır. 

3 - Muvakkat teminat 250 liradır. 
4 - Tulumbalar sözü geçen günde teslim olunmadığı takdirde 

teminat akçesi irat kayıt o!unacak ve müteahhit 200 lira tazmi· 
nat verecektir. 

5 - llin, pul gi"i resD1i masraflar müteahhide aittir. 
6 - Fazla malumat almak istiyenler Nazilli pamuk ıslah islas• 

yoou direkt~rlüğüne :nüracaat edebilirler. 
12-14-16-18 720 (420) 
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Fransız milli müdafaa istikrazının muvaff akı yeti 

Bi kaç saatte 5 milyar kaydedildi .. 
Bu hidise Blum kabinesine büyük itimadi gösteriyor 

Paı is, 13 (Ô.R) - Nazırlar 
meclisi bu sabah saat 10 da 
Elysee sarayında Cumhur reisi 
B. Lebrun'un reisliği altında 

toplanmıştır. Maliye nazarı Mil
li müdafaa istikrazınm beş mil
yarlık ilk kısmanın bir kaç saat 
içinde kaydedilmek suretiyle 
kazandığı muvaffakıyeti izah 
etmiştir. istikraz şimdi kapan
mış olduğundan buna işt.irak 

edemiyenleri istikrazın temin 
ettiği menfaatlerden mahrum 
bırakmamak üzere salı günü 
ikinci bir istikraz muamelesi de 
açılacaktır. Bn ikinci kısmın 
yekünu 5 milyar 300 milyon 
frank olacaktır. 

Hariciye nazırı B. Delbus 
meclise harici vaziyet ve bil
hassa ispanya işleri ile son 
Alman ve ltalyan notaları bak
kanda izahat vermiştir. 
BAŞVEKALETIN TEBLIGI 
Paris, 13 (Ô.R) - Başve

kalet tebliğ ediyor : Milli em· 
niyet istikrazı için açılan ka
yıt muamelesi bir gün içinde 
kapanmıştır. Dün saat 17 de 
iatikraza iştirak mikdarı istik
razın ilk dilimine tayin edilmiş 
olan beş milyar franklık yeku
nu geçiyordu. Halbuki o saatte 
bütün kayıt muameleleri henüz 
malum değildi. Bilhassa hazine 
muhasipleri nezdinde yapılan 
kayıtlar bu yekünun haricin
dedir. Birçok kredi müessese· 
leri öğleden sonra ilk saatler
de kayıt mu~melelerini artık 
reddediyorlardı. lstikrazın bu 
ilk kısmının kazandığı muvaf
fakıyet karşısında, maliye na
zırı kayıt muamelelerini vak
tinde yaptırmağa maddeten 
vakıt bulamamış, vatandaşları 
da bu emisyonun faydalarından 
müstefit ettirmek yollarını 
araştırmaktadır. 

MiSLi GÖRÜLMEMiŞ BiR 
MUVAFFAKIYET 

Paris 13 ( Ö.R ) - Maliye 
nazırı B.Vincent Auriol saat 
23,30 da matbuat mümessille
rini kabul ederek şu beyanatta 
bulunmuştur: lstikrazın kazan
dığı muvaffakıyet senelerden
beri misli görülmemiş derece
dedir. Beş milyarhk istikraz 
8 saat içinde fazlasiyle kapan
mıştır. Pariste birçok kişeler 
kendilerine tahsis edilen kayıt 

yekünunu doldurduklarından 
öğleden sonra ilk saatlerde 
yeni kayıt muamelelerini kabul 
etmiyorlardı. Vilayetlerden ge
len haberlerde Fransa banka· 
sının ve kredi müesseselerinin 
şubeleri gönderilen idari tali· 
matı vaktinde alamamışlardır. 
Hükümet tasarruf sahiplerinin 
bu istikrazla temin edilen fay
dalardan mahrum kalmalarım 
istemediği için şu kararı al
mıştır : 

.. Vatandaşların bir kısmı İs· 
tikrazın ilk kısmına iştirak için 
maddi olarak zaman bulama· 
dıklarından ve ilk emisyon 
çok kısa bir zamanda kapatıl· 

dığından maliye nazm sah 
sabahı miktarı o vakta kadar 

Pdilec k 

yapmağa karar vermiştir. Bu Paris, 13 (Ô.R)-"Popufaire,, 
emisyonun da şartları ayoı istikrazın muvaffakıyeti dola-
olacaktır. Bu sabah resmi ga· yısiyle şunları yazıyor: Para 
zete de intişar eden Lir emir- vaziyetinin böyle birdenbire 
name ile istikrazın ilk kısmı- sağlamlaşmasının ve sermaye 
nm kapatıldığı ilan edilmek· hareketlerinde istikamet tebed-
tedir. dülünün sebebi şüphesiz başta 

LEBRUN'UN SÖZLER! istikraza iştirak edenlere fazla 
Paris13 (A.A)- Reisicumhur kar ve emniyet veren şartları-

H. Lebrun radyo ile Fransız dır. Bu muvaffakıyet Fransa-
milletine hitaben bir nutuk söy- daki kalkınmayı göstermekte-
lemiş ve ezcümle demiştir ki: dir ve memlekette baş göste-

"Memleket 1926 senesinde ren ekonomik kalkınmanın 
Poincare'nin davetine icabet para için en sağlam teminat 
ettiii zaman miJli kalkınma olduğu kanaatine tercüman ol-
tahakkuk etmiş idi. O zamanki maktadır. Bütçede yapılan ta-
müşkülat şimdikilerden çok da· sarruflar, vergilerde görü!en 
ha ciddi idi. Mali müşkülat yal· fazla tahsilat bütçe müvazene-
nız harp, hasarat ve iktısadi sinin fiili olarak huslüne imkan 
inhitahn değil, ayni zamanda· verecektir. 
ortaya yeni bir takım teslihat " Oeuvre ,, gazetesi de mu-
yükleri çıkmasının mahsulüdür. vaffakıyetten kayıtsız memnun 
Ecnebi memleketlerde yapıl- olmak JAzım geldiğini kayde· 
makta olan umumi silahlanma bansız Cumlıu11eisi lebrün Fransız milletine hitap ediyor diyor. Geçen ma)'lsta halk cep-
karşısında kara, deniz ve ha- çıkarılmasını temin edecektir. yaşamağa teşvik etmiş ve ya- besine rey veren muazzam 
va kuvvetlerimizin takviyesi bir Diğer taraftan kambiyoya mü- kında açılacak olan beynelml- Fransız ekseriyeti memleketin 
zarurettir. Programımız metod teallik zamanlar kaçmış olan Jel serginin açmış olduğu mes'ut diktatörlükaüz idare edilmesini, 
dahilinde tatbik olunacaktır. sarı madenin ve sermayelerin ihtimallerin esaslı unsurlarından hürriyetleri azalblmadan ve 
Hükümetin tatbikine karar ver- Fransaya dönmesine medar biri müdafaa unsuru olan mu- otarşi yoluna girmeden güçlük-
miş olduğu iktısadi tedbirler olacaktır. tasavver tedbirlerin tahakkuk ten kurtarılmasını, ortalık altüst 
yeni istikraz tahvillerinin piya- B. Lebruo Frımsız milletini etmesini temin eyliyeceğini · olmadan sosyal ıslahat yapıl· 
saya müsait şartlar dahilinde !Dİiii birliğe ve sükun içinde söylemiştir. masını istemişlerdir. işte istik· 
................................................................................................................................................................................. 

Yeni bir garp paktı akdi hakkında 
Alman hariciye nazırı Von Öyrat lngiliz notasına 
cevap teşkil eden muhtırasını dün vermiştir 

Italyanın ayni notaya cevabı da dün lngilterenin Roma sefirine verilmiştir 
Berlin 13 ( Ö.R ) - Yarı - - · """"'"'. ,,,,,_.""-··-- meti hakkında bir hüküm yü-

resmi D.N.B. bildiriyor: Hari~ rütebilmek için bunların tam 
ciye nazm Baron Von Neurath metnini mütalaa edebilmek li-
bugün lngilterenin Berlin sefiri zımdır. O vakte kadar kat'i 
Sir Eric Phippse yeni bir garp birşay söylenemezse de şimdi-
paktı akti meselesi hakkında den alman haberler bu teklif-
bir muhtıra vermiştir. Bunda, lerin büyük tehlükeler gizle-
Lokarno paktında alakadar diklerini göstermektedir. Al-
eden diğer devletlerin yapmış man ve ltalyan notaları Rus-
oldukları tekliflere karşı Al- yaya karşı bir uc gibi uzan· 
manyanın görüşleri izah edil- makta ve Fransayı hem Sov-
mektedir. Nota şimdiye kadar yet Rusyadan, hem de merke-
teati edilmiş olan fikirleri ta- zi ve şarki Avrupadaki diğer 
mamlamaktadır. Nota, lngilte- müttefiklerinden ayırmak mak-
reye garp paktı meselesi hak· sadını takip etmektedir. 
kında aynı esasta bir nota ver- Belçikaya gelince bu mem-
miş olan lta)yan hükümetiyle leket Vilbelmstrasse ile Chigi 
mutabık olarak verilmiştir. No· sarayı tarafından şimdiden 
tanın muhteviyatı hakkında kat'i ve mutlak bir bitaraf-
Almao diplomatik mahafiJi en lığa kavuşmalı.. gibi telakki 
sıkı bir gizlilik muhafaza edilinektedir. Netice itibariyle 
etmektedirler. Bununla beraber Alman ve ltalyan teklifleri 
şurası ihsas ediliyor ki Alman- Almatı lıaticiı;e 11azm ve Viyana se/iti Avusturya lıalidye 1925 Lokarno paktı ile vaktiyle 
ya müstakbel emniyet pakb 11azırı Sclımidtle görüşüyor B. Mussolini tarafından teklif 
için e9ki Lokarno paktından tiva etmesini de kabul etmiyor. dar ~e~ devlet. a~asınd~ yapı· edilen ve küçük antant dev-
başka esaslar teklif etmektedir. Zira karşılıklı yardım taahhüdü lan fıkır teatılerıle alakadar }etleriyle Lehistanın sarsılmaz 
Bunların arasında en mühim Almanyanın fikrince harbın son logiliz no~asma . lt~lyanın muhalefetiyle karşılaşan mahut 
madde Almanya ve Fransa kat'i ve mutlak olarak reddi cevabını tevdı etmıştır. Bu dörtler paktı projesinin birbi· 
arasında harpten feragate ait prensibiyle bir tezat teşkil cevap, Almanya ile mutabık rine karışmış bir halitasına 
kat'i ve mutlak bir beyanattır. eder. olarak verilmiş olup Berfin hü- benzemektedir. Bu şartlar da· 
Bu taahbüt lngiltere ve İtalya Almanya Belçika için, Bel- kümeli de bugün lngiliz Sefi- bilinde Almanya, ltalya, Fransa 
tarafından zamin devlet sıfa- çika topraklarının emniyet ve rine ayni şekilde bir cevap lngiltere ile hakiki bir iş bir· 

k SelaA metile bAıt"raflıgv ını tekeffül notası vermiştir. ı· v · .. t 1 b0 J tiyle zıman altına almaca tır. " ıgı arzusu gos erse er ı e on-
Almanya gelecek mukavelede etmek üzere diğer devletlerle Paris 13 { Ö.R) - Lokar· ların emniyet telikkileıri Fransa 
bu açık ve sarih taahhütten ayni mikyasta teminat vermeğe no paktı hakkındaki Alman ve ve lngiltererain bölüm kabul 
ileri giden hükümleri kabule hazırdır. ltalyan cevaplarının verilmesi etmez sulh telakkisinden çok 
mütemayil değildir. Berlin hü· Roma, 13 (Ö.R) - Matbuat günün en dikkate şayan hadi- farklıdır ve birçok güçlüklerle 
kümeti lngilterenin hem zamin, ve Propaganda Nezareti tebliğ sesi sayılıyor. "Petit Parisien" dolu bir yol açmaktadır. Bu-
bem zıman altında olmak ar· ediyor: Bugün Hariciye Nazırı bu münasebetle şunları yaz- nunla beraber bu yolda mü-
zusunu kabul etmek istemediği Kont Ciano lngilterenin Roma maktadır : zakere açılacaktır. Tabii olarak 
g bi yeni emniyet paktının kar- Sefiri Sir Erice Drummonda " Berlin ve Roma tarafından bu müzakereler uzun, gayretli 
ılıklı ardım hükümlerini ih- yeni Lokarno paktı için alaka· yapılan tekliflerin hakiki kıy- ve oldukça hadiseli olacaktır. 

razın muvaffakıyeti hem işçi" 
lere 6 aydanberi elde ettikleri 
faydaların devamı için bir te" 
mi nah, hem de Fransız demok" 
rasisi için bir muvaffakıyettir. 

" Ere Nouvelle ,, güç bir 
dakikada Fransanın selameti 
namına B. Lebrunun kendi 
otoritesinin ağırlığım teraziye 
atmaktan çekilmediğini kayde" 
diyor. Cumhurreisi şahsi pres" 
tijini ve vazifesinin prestijini 
Fransa hükümetinin hizmetine 
koymuştur. B. Lebrun cesur" 
dur. iyi bir misal vermiş, mu" 
vaffakıyete yeni bir revnak 
i_live etmiştir. Memlekette sİ" 
yasi ve sosyal sükuneti iste" 
mekle cumhurreisi en iyi dava" 
yı müdafaa etmiş, vatanın bit:" 
metkirı gibi görünmüştür.Sulb 
ve sükünu tesis için cumhur 
reisinin bir silahı yoktur.Fakat 
bunu istemesi kimsenin bu va" 
zifeden kaçamaması içio ki"' 
fidir. 

INGIL TEREDEKl AKiSLER 
Londra, 13 (Ô.R) - logilİJ 

gazeteleri en muhafazakarla"' 
rından sosyalistlere kadar isti•" 
nasız olarak Fransız milli mil"' 
dafaa istikrazıoın muvaffakıye'" 
tini memnuniyetle karşılamak"' 
tadırlar. Gazeteler F rausada 
tali vaziyetin böylece düzel01İŞ 
olmasından lngiliz umumi efki" 
rınm ne kadar haz duyduğun" 
göstermektedirler. Ayni ittifak 
Fransız hükümet reisi B. BlurO 
hakkındaki takdirlerde de göıe 
çarpmaktadır. Koyu muhafaza" 
kar "Morning Post., B. Bluoıuıı 
hem cesaret, hem de maharet 
gösterdiğini kaydediyor. Sosya" 
list " Daily Herald ,, diyor 

·da ki: Avrupa Blumun şahsın . 
demokrasinin yeni ve kudretb 
bir liderini taşımaktadır. 

"Times" şu mütaleayı yürii" 
tüyor: B. Blum ve iş arkadaŞ" 
)arı dünkü emisyonun muvaf" 
fakıyetinden her cihetçe oıerO" 
nun olmakta haklıdırlar. f3LJ 

• e" muvaffakıyet Fransız hazın 

sini rahatlaşhrmakla kaloıtl~ 
makta, daha ileri gidere 
Fransamn kendi maliyesioe 
yeniden itimada başladıi'1"' 
göstermektedir. Bu da gitti1'çe 
daha ziyade göze çarpoıalctıı 
olan ekonomik kalkınoı•Y' 
yeni bir hız verecektir. ~ 

NAZIRLAR MECLISINV 

Paris, 13 ( Ö.R ) - Bu ~~: 
bahki Nazırlar meclisinde islı ;ı 
razın muvaffakıyetinden dol•8. 
bütün nazırlar Maliye na~ır~,. 
Auriolu tebrik etmişlerdır. 0 
riciye nazırı B. Delbos Loka':. 
hakkındaki lngiliz istizahnarO b• 
. d•v. ce\f8 

sıne Almanyanın ver ıgı bi1' 
izah etmiş ve bu gece tıı~ıst" 
mevkiine giren ispanya h~ 80 

k 1.. · · ııuıı . 
)arının ontro u ıçın deııı' 
tedbirleri :anlatmıştır. A ıstı" 
müdahale makanizmasınuı '° esi 

b. k'ld · l' e bilrO ta zam ır şe ' e ış ıy f rıı"' 
için masraf mikdarından "'" 

h• • d·' n 1'SI sanın ıssesıne uşe ııf 

lazım gelen tahsisatın .de 
·rn'"' rılması hakkmda bir e011 ·rııi" 

Cumhur reisi t1'rafındaP 1 

edilmiştir. 


