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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGİN ı' 
Başaıuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU İ 
i .A..~C>N":E Ş:E:RA.İT:i: ! 
~avam mUddell lTürkiye içinlHaripçin; 
_&netık . . . . . . . 1300 2800 
_j!tı avlık . . . . . . 700 1300 . 

1 TELEFON : 2&97 

• SCI)(,~ 
AlatUrk'Un siyasi dehlsı 

Ankara, 19 {7ele/onla)- B. Antoneskonun 1 
muhaffir B. Ercüment Elıume üevanatında: 1 
Atatürkle vukubulan müliikatlerim beni tama· 
mıvle teslıir etmiştir. Kendilerinin esasen ma
lum olan yüksek delıalanna, lrilhassa sıvası 
de/ı{ilanna hayraıı oldum, demişti!. 

..._ Flatl " & ,, kuruştur • Cıımhuriyetin Ve Cıınıhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gazetedir Yeni Aııır matbaasında basılmıştır. 

An aradaki su eşe i geçti 
••••••• ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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~----------------------·----...m-------------------------'' Türkiye, Romanya ve dostları kuvvetlidir. Hiçbir taraftan bize 
gelecek birşey beklemem, beklemeğe lüzum yoktur •• ,, 

''işte bu . sükô et içi e ··tün dün
eme sa ı • 

ır,, y yım··ta ... 
Ankara, t9 (Telefonla) - Dost ve mUttefl" Re- cihan mlllatlerlnin huzur ve refahını dU,onmell va 

ınanyanın mUmt-z devlet i dzmı Dr. Vlktor Anto- kendi mlllotlnln saadetine ne kadar kıymet verirse 
nesko şerefine verilen suvare çok neşell geçmiş- bütün dUnya milletlerinin saadetine hAdım oımağa 
Ur. Suvareyl şereflendiren bUyUk şefimiz ATATURK elinden geldiği kadar çalıtmalıdır.,, 
Romanya hariciye nazırıyle hasbıhaller! esnasında Şef, hasbıhallerinin sonlarına doğru: 
ı,u kıymetli sözleri söylemlşlerdlr: - "Türkiye, Romanya ve diğer dostları kuv-

- " Şeflerin vazifesi hayatı neşe ve şevkle vetlidir. Hiçbir taraftan bize gelecek birşey bek
l~arşılamak hususunda milletlerine yol göstermek- Iemem. Beklemeğe lüzum yoktur. işte bu süku
tır, Her bir şahsın yaşadıkça menınun ve mesut net içinde bütün dünyayı mütalaa etmek fırsatı 
olması için lazımgelen şey kendisi için değil; bizdedir. Dünyanın filan yerinde bir rahat5ızlık 
kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır,, varsa: "Bana ne,, dememeliyiz. Böyle bir rahat-

ATATURK hasbıhalleı:-lne devamla: t k k d' d 1 'b" 
- "'Bu itibarla insan, mensup olduğu mllletln sızlık var~a, ıp ı en ı aramız a o muş gı ı 

"artığını ve saadellnl dUşUndUğU kadar bUtUn onunla alakadar olmalıyız,, buyurdular. 
·-ıtıiii:i:i~;;;;;.._;.;..;:;;;;;;;;;~ıııı::ı;;;~;m.;;;i;~vioan~zx.:ZZ:'Z'D'.zrLXT.LZT/'ZZT'~LZZZZ 111::.z:-aı11Z2ı:a~.:&~;;ğzı:ı1ır:ı::ıım::ım:ıızaı::ıızı::z::ı1 .. .,l/&7.ıazrrzTT,ÇTZ"AIZll:zı;ı:zıc::ız::.:ızıı:aı:a:.ımııızz:ı:z:ı122:z.c:zım .. ız:z:Z.:1 .. •~ 

Pahalılığı 1 

Durdurmak çare
lerini araştırmağa 

mecburuz 
Hayatı ucuzlatmak yolunda 

~lı~ması takarrür eden tedbir
berın fiili sahaya çıkarılmasını 
lı eklerken maküs neticelerle 
arşılaşmış bulunuyoruz. 
Her sahada pahalılaşma ha

teketinin hız aldığını görüp 
~ıılaııııyan kimse kalmamıştır. 

unun sebeplerini basit bir 
~Örüşfe ihtikara bağlamanın 
:ıııkanı yoktur. Çünkü pahalı: 
bŞına keyfiyeti yalnız şu veya 
il maddeye inhisar eyleme• 

llıektedir. 
Gıda maddelP.rinde geçen 

•eneye nisbetle asgari yüzde 
0ııdan başlamak üzere yüzde 
0tuıa kadar bir tereffü kayde
dilmiştir. 
b ~azançları mahdut aylıklara 
agfı adamların bu yüzden çek

tikleri sıkıntılar istiskar edil
tııiyecek kadar ehemmiyetlidir. 

Fiat tereffüleri yalnız gıda 
ltı11ddelerine inhisar eylemiş 
bulunsaydı, belki alınacak mev
lii tedbirler veya sıkı bir kon
lrotıa bu durumu önlemeğe uğ
İaşıııak imkan dahilinde görü
ebilirdi. 

lakin vaziyetin hakiki çeh
;~si ~öyle değildir. Fiat teref
ulerı bütün maddelere sirayet 
eylemiştir. 

b Mesela geçenlerde bir lstan
b ııl gazetesi imar işlerinden 
ahsederken şu dikkate şayan 

ltıa!umatı veriyor: 
"E ve!ce ihalesi yapılmış inşa-

~~. mütaahhitleri bugün taah
/t!erini yerine getirirlerken 

1 
lltde yirmi z'lrar etmektedir

yer.lki ay tvel devletçe keşifleri 
apı '. mış inşaat için açılan mü
~akasalar ise talip bulmuyor. 
~tanbulda inşaat işleri durmuş 
Rıbidir . " 
t Bunun böyle olmasını gayet 
abii telakki e-deriz. Çünki ge· 
Çeıılerde bir münasebetle imar 

- Sonu 2 ineı sahi/ede -
&.k.k.1 Oe!.eko~ıv 

Reis, Istanbulda temaslar yaptı 

Fuara 150,000 liralık serbest döviz, 
ve geniş ölçüde konte,,ıjan ayrıldı 

Fuar günlerinde lzmirde Enternasyonal spof temasları 
ve çiçek bayramları yapılacaktır 

Fua1ın gece görüllüşil 

htanbul, 19 ( Telefonla) - Enternasyonal Fuarının bu yıl 
lzmir belediye reisi doktor daha mükemmel bir varlıkla 
Behçet U:ı:, Enternasyonal ye· meydana çıkması için azami 
dinci lzmir Fuarı için burada yardım ve himayede bulunmak-

ternasyonııl Fuarı münasebetile 
geçen yıl tatbik ettiği ucuz ta
rifeleri bu yıl da aynen tatbik 
edecektir. 

MÜT AHASSIS LEVO 
GELiYOR 

Nafıa vekaleti, Kültürpark 
ve Fuarın bahçe dekorasyonu· 
nu tötnzim etmek üzere müta
hassıs mimar ve bahçe müta
husısı Levo'yu lzmire gönde
recektir. 

·- Sonu 4 üncü sav/ada -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

temaslarına devam etmektedir. tadır. lktısat Vekaleti Fuar ha-
Bay Behçet Uz, dün Istanbul zırlıklarına sarfedilmek üzere · q 
vali ve belediye reisi B. Mubit· bu >'.11 da (25) bin lira vere- ~!.,. 
ti Ü t~ d • · ı b h 1 cektir. n s un ag ı e u usus a G 

1 
. d' 

uzun görüşmelerde bulunmuş- eçen yı Fuara tahsıs e ı-
t len 50 bin liralık serbes döviz 
u~ . b 

Ticaret odasında yapılan bir yerıne u yıl 050) bin lira ve· 
toplantıda da lstanbul sanayici- rilmesi ve hariçten gelecek 
!erinin bu yıl lzmir Enternaıı· eşya i~in daha geniş ölçüde 
yona! Fuarına daha geniş bir kontenıan ayrılması onaylan· 
ölçüde iştirak etmeleri karar mıştır. 
!aşmıştır. TREN UCUZLUKLARI 

Cumhuriyet Hükümeti lzmir Devlet demiryolları lzmir En-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r 

E. Lisesinde 

Denızlı köycülük komitesi ve Atlıspor kuliibü üveleri Akhan köyünde köy/üleıle 
bır tlfada .. işaretli zat ilbay Ekrem Engürdür, 

- Yazıaı a inci sayfada -

V oley maçları 
iyi netice vermiştir 
Mektepli sporcuların, ittifaka 

dahil spor kulüpleriade oyna
tılmaları ka1'arı üzerine mek
teplerde spor faaliyeti hıılan
ı:nıştır. Erkek lisesinde tanınmış 
ıporcularımızdan B. Sait ve B. 
Kemal, talebenin spor :zevkini 

- Son" 2 ııd say/ada -

Bu adamı kim ölJürdii ? 

Hüseyin kanlar içinde 
odasında ölü bulundu 
Polis motörü de dün denizden 

bir ceset çıkarm!ştır 

Denizden çıkarılan 

Ikiçeşmelikte Menzil hanında 
oturan lstanbulun Koca Mus
tafa Paşa mahallesinden otuz 
üç yaşlarında Aziz oğlu Hüse
yin dün odasında kanlar içinde 
ve ölü olarak bulunmuştur. 

Hüseynin üç gündenheri or
talıkta görünmemesi kendisini 
tanıyanları şüpheye düşürmüş 
ve nihayet mesele zabıtaya 
aksetmiştir. Dün zabıtaca Hü-

ihtiyarın cesedi 

seynin odasının kapısı zorla 
açılmış ve zavallı adamın bo
ğazından kesilmiş ve kanlar 
içinde ölü olarak yatmakta ol
duğu görülmüştür. 

Zabıta bunun bir cinayete 
kurban gitmiş olması ihtimalini 
düşünerek tahkikatı genişlet· 
miş ve bazı kimseleri isticvaba 
başlamıştır. Hüseynin cesedi 

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

M.Uteahhlt B. Yahya ve mimar B. Fuat tarafından 
yapalmakta olan Konak . vapur lskralesl ağustos 

ayında tamamıaneıcaktır. 144 beton direk 
tamamlanmak üzeredir 



Sahne z 

Pahalılığı 
Durdurmak çare
lerini araştırmağa , 

mecburuz 
- Başta1afı 1 ina Sav/ada -

işlerinden bahsederken bizde 
demir, kereste, tuğla, kum, 
çakıl fiatlerioio şayanı hayret 
bir şekilde yükselmekte olduğu· 
nu tespit eylemiştik.Eğer küçük 
bir tetkik yapmak maksadiyle 
piyasaya çıkıp herhangi bir 
maddenin fiatini sormuş olsanız 
mutlaka geçen seneye nisbetle 
o1dukça mühim bir farkla kar-
ıı1aşarsınız. Bağlar yeşilJen
meğe başlamıştır. Bağcıfar göz· 
taşı ve potas tedarikine koyul
muşlardır. Göztaşı ve potas 
fiatleri üzerinde de geçen ıe• 
neye nisbetle yüzde yirmi ile 
otuz arasında bir fiat tereffüü 
vardır. 

KAğıt fiatleri yükselmiştir. 
Geçen sene tonunu sekiz do· 
kuz lngiliz lirasına getirdiğimiz 
gazete kağıtlarının bugünkii 
fiati oo beş logilizi aşmıştır. 

Tabii bu yükseliş diğer kağıt
larda olduğu gibi sergi k~ğıt· 
lan üzerinde de tesirlerini gös
termiştir. 

Bu misalleri dilediğimiz ka
dar tevsi eylemek mümkün
dür. işi hülisa etmek IA
zımgeJirse diyebiHriz ki fiat 
tereffüünden masun kalmış 
bir madde yok gibidir. Ancak 
ihracat mallarımızın mühim bir 
kısmanda fiat tenezzülleri mev
cuttur. 

ihracat mevsiminin sonunda 
bulunduğumuzdan ba hususta 
şimdilik büyük bir endişe duy
muyoruz. Ancak istihsal mad
delerinin, umumi hayat şart-

larının bahahlaşması karşısın· 
da çok hassas bulunmamız 

zaruretini hisseylemekteyiz • 
Çünkü istihlak maddeleri 
bahalılaşırken istihsalatımız de· 
ğerlerini kaybederse, ortaya 
yeni bir müvazenesizlik çıka· 
cak demektir. Hadise şu veya 
bu Şt!kilde mevzii olmaktan 
çıkmışlar. Fiat tereffü ve te• 
nezzülleriniu dış piyasalarla 
alakası aşikardır. 

Bunun içio meselenin dev· 
letce tetkik edilmesine ve iki 
seneden beri teessüs eden 
müvazenenin bozulmaması için 
ciddi tedbirler alınmasına ihti
yaç vardır. Yartn yeni sarsın-
tılarla karşılaşmamak için bu· 
günde:a uzak tehlikeleri sezmek 
ve bahahlığı durdurmak çare
lerini araştırmağa mecburuz. 
~akkı C>cako/Jt;1u. 

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

E. Lisesinde 
Voley maçları 
iyi netice vermiştir 

- 8aşt01.a/ı bittncı. sahi/ede -
arttıracak şekilde müessir ça· 
lışmalara başlamışlardır. 

Erkek lisesinde, küçük talebe 
arasında yapılan Voleybol 
şampiyonasında fotoğraflarını 
neşrettiğimiz altı kişilik ekip 
birinciliği kazanmışlar ve bir 
kupa almışlardır. 

• • 
• • 

" • . 
• 
• 

• • • 
•• . . .. 
•• 

VENi ASIR 

• . 
• 
• 
• 

Esrarengiz bir cinayet 

... 20 Marı te•7..-
z 44 ..... 

[ HaJkevinde ] 
Kubilay töreni . 

1 - 22 - 3 • 937 Paıartesı 
günü Menemende yapılaca~ 
Kubilay törenine bütün baJkefl 

üyelerinin iştirakleri rica olu

nur. 

Fuarın elektrik işi Hüseyin Üç gündenberi ortalıkta yok
tu. Odasına girilince hakikat anlaşıldı 

2 - Kubilay dönüşü Pazar

tesi akşamı saat 20. 30 da 
halkevinde istiklal piyesi telJJ· 

sil edilecektir. 
Halkevi herkese açıktır. 

Fuar komitesinin aldığı bir 
kararda enternasyonal lzmir 
fuarındaki bütün elektrik tesi
satının tabtelarz olması kabul 
edilrilişti. Bu sene yalnız büyük 
antreden gazino arasmdaki 
cadde tenvirat tesisatının tah· 
telarz yapılması münasip görül
müş ve keyfiyet münakasaya 
konulmuştu. Dün bu iş on bir 

bin liraya müteahhidine ihale 
edilmiştir. - ..... 

Çocuk balosu 
3 Nisan Pazar günü, Gazi 

ilk mektebin, yıllık kostümlü 
çocı k balosu için hazırlaklara 

büy:..k bir faaliyetle devam 
edi~ nıektedir. Yavrularımızı sa-
atlerce neş'e içinde bırakan 
bu hayırlı teşebbüsün her sene 
olduğu gibi bu yıl da büyük 
bir muvaffakıyet kazanacağını 
süphesiz saymaktayız. 

• • ••••••• 
Çocuğunu 

Denize atan ana 
Karşıyaka vapurundan çocu· 

ğunu denize atarak ölümüne 
sebebiyet vermekle maznun 
Ayşenin muhakemesine dün 
ağırcezada devam olunmuştur. 

Çocuğun ölümüne ait rapor
da ölümün sarılık ve ishalden 
olduğu zikredilmektedir. Çocu
ğun fazla deniz suyu yutmaktan 

ve binnetice hastalanmaktan 
ölüp ölmediğinin sorulması için 

Muğlada bulunan bir doktorun 
istinabe suretile ifadesinin alın· 

masana karar verilmiştir. 
.,... ... ··-· ., 

Polis Fatmanın ölümü 
Menemende polis Fatma 

namile maruf bir kadını döve· 

rek ölümfine sebebiyet ver

mekle maznun Mustafanın mu· 
hakemesine ağırcezada devam 
olunmuştur. Heyeti aıhbiyenin 
verdiği rapor dünkü celsede 
okunı:r.:uştur. Raporda darbm 
tesiratı azimesi ve bunun mü· 
essir olması ölümü mucip ol· 
duğu zikrediJiyordu. 

Muhakeme müdafaa ıçın 
başka bir güne bırakılm1şbr. 

Domuz istiyorlar 
Yunanistanda geniş mikyas

ta domuz ithalatı yapan bir 

firma Türkofis lzmir şuhesİn!! 
müracaat ederek mıntakada 

mevcut bütün domuzlan alma· 
ğa talip olduğunu bildirmiştir. 

Denizden çıkarılan 
zat palamut 

cesedin hüviyeti anlaşıldı .. 
fabrikasında ameledir 

Bu 

- Baş taıa/ı t inci. sahı/ede -
yananda kesmiyen bir çakı da 
bulunmuştur. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

BiR CESET 
Dün sabah Kordonda Tay

yare sineması karşısında de
nizden bir ceset çıkarılmıştır. 
Ceset sahilden üç yüz metre 
kadar uzakla deniz üzerinde 

iken Karşıyakaya giden bir 
vapurun kaptanı tarafından 
görülmüş ve telefonla deniz 
merkezi haberdar edilerek mo• 
tör ve kayıklarla ceset sahile 
çıkarılmıştır. 

Zabıtaca yapı\an tahkikata 
göre ceset,Eşrefpaşa'da oturur 
ve Naldöken palamut fabrika· 
sıoda amelelik eder lzmirli Ha-

san oğlu Hüseyine aittir. 
Hüseyin, sabahleyin saat beş 

buçukta, fabrikaya gitmek 
ü~ere evinden çıkmışb. Vücu
dunda yara, bere, darp ve şid
det alaimi görülmediğinden de
niz kenarından giderken mu· 
vazenesini kaybederek denize 
düştüğü zannedilmektedir. 

3 - Bugün temsil komitesi
nin saat 15 te güzel sanatlar 
komitesinin saat 17 de toplan• 

tıları vardır. --· 
Ziraat 

Vekili Antalyada 
Ders verdi 

Antalya, 19 ( A.A ) - DiiO 
şehrimize gelen Ziraat Vekili 
B. Muhlis Erkmen düo akşadl 
umumi meclisin tatili münase"' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Valinin bir teklifi Dikili yolu betiyle tertip edilen ziyafette 

Vilayet daimi encümeni, Di- bulunmuş, bugün böcekçili1' 

B k f d ı 
kili - Altınova-Ayvalık yolu İn· mektebinde bir ders vermiştir. üyü şe in vali e erinin şaatını 26 bin liraya müteah· Vekil bugün öğleden ıonr• 
hidine ihale etmiştir. Manavgata gidecektir. .-

mezarı ağaçlanacakdteır ..... ,~aw:q~i\(··ii' 
Kubilay abidesinin yerine _____ .-mt. ___ ---

ağaçlar dikilecektir ,t:J l f le m"l'!l:!r:'f 
Vilayet Umumi Meclisi dün dele memurlarının bayvanlan- va,anmı, bir filim Filler VB Kartallar 

saat on beşte vali bay Fazlı na yem bedeli olarak 480 lira, Hollvvood'da "Pansten g-elen kız,, Hindistanda filler nasıl şi· 
Güleçin başkanlığında toplan· ehli hayvan sergisi masrafı için ismınde çok entresan bir /ılim remtt- meodiferlerin düşmanı isel~r 
mış ve baytar bütçesini müza· 200 lira, at koşuları ikramiyesi mrktedır. Işın asıl entreso11 tarafı aynı memleketin şimali garbı· 

l(ubıuıy iibıuesı 

kere ve tesbit etmiştir. Evveli 
eski zabıt okunarak aynen ka
bul ve gelen evrak ait olduklan 
encümenlere havale olunmuştur • 

Ruzname mucibince baytar 
bütçesinin müzakeresine baş-' 
lanmış ve bütçe ene ·meninin 

hazırlamış olduğu esbabı muci
be mazbatası okuı.ımuştur. Büt
çe fasıl fasıl reye konmak 
suretiyle 29,140 lira olarak 
kabul edilmiştir. 

Bu seneki baytar bütçesinde 
geçen seneki bütçeye nazaran 
epiy fa2lalık vardır. Damızlık 

hayvanlarm iaşe bedeli olarak 
5180 lira, hayvan sağlık müca
dele işleri için 2400 lira, müca-

M•• 

Ve masrafı için 6000 lira, igw _ vak'amn, Jıltmde f!enç kız ıolii alan, . d k' k t ll d t rele• 
iki vıldız, lily Pons taıatmdan ta- sın e ı ar a ar a ayya 

diç yapma, tazminat ve müca• mamıvle yaşanmış olmasıdır. rin düşmanıdırlar. Bu mıntaka• 
deleler ücreti olarak 500 lira, Lilv Po11s Paıist.J /akit bir aıle11in da pek fazla olan kartallarla 
iki damızlık aygır mübayaası luzıvdı. Pa1a kazanmak irin banka- t 1 d k k ınii· 

fardan büüzde daktiloluk ı•opn'Ofdu. ayyare er arasın a sı sı ti 
i'in 1200 lira, çayırlıkların ıs· Heı genç kız gıbi, bir gün suzema sademeler olmaktadır. Hat 
labı için dört yüz seksen yıldızlarından Oene Ravmond'a aşık bu müsademelerden bazıları 
lira, avgır deposu memur oldu. hlimlerıni kelldinrfrn geçnek tayyarenin sukutu ve rakiple"' 

• sevudiyoı ve odasının d11varla11m rı'oı'n 0-ıu·· mu·· yle netı"celenmekte"' ve müstahdimin ücreti ıçin / · yanız onun ıesımlenyle süslıı•ordu. dir. Tayyare seferlerinin bU"' 
9060 lira tespit edilmiştir. Yavaş vavaş içindeki aşk tahammül h r 

edı/mez bir izale cre/mir:ti. Artık aece- günkü kadar tekamüle maz • 
Bundan sonra Vali Bay Fazlı ,... -v 5 ı d d d p · Mad· len uvuvamıvor ve işine kmşı ldkavt o ma ığı bir evir e arıS'- . 

Güleç, dünyanın en büyük de- daVtamyoıdu. Nılıayet zavallı kızı rid seferini ya'pan Vedrin, P! .. 
basını doğuran Büyük Şefjmiz bankaaan attılar. rene dagv tarından geçerken bır 

Be1eket versin Lüy muktesit bir 
Atatürkün çok ~ayın validele- kız olduğu ı,ın, vaktıyle biriktmlmiş kartalla hayh çetin bir müe8"' 
rinin Karşıyakada, Soğukku- paıası vaıdı . Anasının ve babasının deleye mecbur kalmıştı. 
yuda medfun bulundukları me- yalva1n1alanna, göz vaşı dökmeleflfıe Amerlkadakl Plramld61 

bokmırnrak bu paıa ile Ammkaya siz olsanız ne koyars111ıı 
zarın yanıbaşıodaki küçük ar- bır hitet satın aldı ve rota çıktı. 
sanın istimlak edilerek ağaç• . ~f~llyvood'a [!titr gelmez tik işi sev- Amerika Cumhurreisi R00

" 
J!t/ısı Oene R.avmond'u bulmak oldu. scvelt yaşadıg-ımız devri bizde0• 

landarılmasını ve bu yerin o 
enç aıtıst onu lıiç tanımamakla be- sonra gelecek nesillere en iyi 

şereflendirilmesini teklif et- raber, ı·anavakıla anlattığı sat aşkına t1 
miştir. Bu yerle birlikte Ku· lıüımet edetek nezaketle kaışıladı. fa- gösterecek olan bütün vesikala 
bilay abidesinin etrafıom da kat tabıi ona kalbini ve1emezdi. ihtiva eden bir muazzam pira· 

Çünkü, hılivoıuz kı R.avmnnd /anette midi mühürleyecektir. Bu pi
ağaçlandmlması ıçın bütçe· s~vaL~0D1.onald'la evlidir ve ka11sını çok ramid evvelce de yazdığıııııı 
de tahsisat kabulünü teklif " y 

b lilv Po11s cok aüzel ve aym za- gibi tam beş bin sene soor• 
.etnıiş ve u teklif meclisin s kt r 

mamıa cmsi cazıbeye malik bir kız yani 6937 tarihinde açılaca 1 : 
alkışları arasında ittifakla ka- olduğu t(ttı sinema 'ejısöıletitıin na- Paris • Soir gazetesi kariler• 
bul olunmuştur. Meclisin önün- za1t dıkkatını çekti. Hele Oene Rav- b 
müzdeki Salı celsesinde idare molld'a aşık olaıak, ta Pansten kal· araaında bir anket açarak " 

kıp gelmesi lıeıkesin sempatic;ini uyan- Piramide neler koymak iycaP 
bütçesini müzakere edeceg~ i dtfmışt". 1 .-ettigv ini sormuş cevapları a ıııı., 
öğrenilmişdir. Pafisli kızın. başından geçen bu 

• • ı ı • , , ., ,. luktivemn derlıal senarvöst2 yazıldı ve tır: 
Jılinı çckilmeğe başlandı. Nlmuı ismi - Bugün otomobillerini "'e Tayin 

Nafıa müdürlüğünde münhal 
bir katipliğe Edirne lisesi me
zunlarından B. Hüseyin Sel, 
Daktiloluğa Bn. Fethiye tayin 
edilmişlerdir. 

·• Pa11:;ten gelen {!enç kız ,, dır ve 
oyu 1cui<vı da vak' ayı yaşıı•an lılv modalarını ••• 
Po:ıs ile Oene R.aymond ve konuk - Barınan markalı kravabOI' 
faı '.: Oakie'dir. ve çeketimi . 

- Andre Maurois'nin Clı" 
mats pklim) adlı eserini 

- Bir güzel şişe bordu şar•"' 
1>ı ile biraz bisküi 

TAYYARE SiNEMASI 1 TELEFON: 1 
3151 

lVlaharaçanın vagonu 
Liverpoldan Hindistana ha

reket eden s~n vapurda ln
dore Maharaçası için lngilte· 
rede yapılmış oJan fevkalade 
muhteşem bir vagon vardı. 

Glucester tezgahlarında yapı
lan bu vagon bugüne kadar 
Hindistana gönderilmiı olanla· 
rın en büyüğü olup yemek sa-

- Bergsonun bir eserini 
- Bir difteri serumunu . 
- Bir tayyareyi, bir felsıı 

~-

BUGÜN 
. 

SENENiN EN ZENGİN FİLMİ BAŞLIYOR 

Fred Ast&ire ile Ginger Rogers'in yarattıkları 

u Ta--~ 
isimli bu filme Amerikanın açık deniz filosu iştirak etmiş, şen bahrlyelilerin neşeli hayatları yüzlerce güzel kızın vücuda 

~etirdi kleri çok ihtişamlı revüler, çok cazip ve çok tatlı bir mevzuu siislemektedir 

AYRICA " P ARAMUNT " dünya havadisleri filmi 
Bu fillm çok bUyUk olduğundan SEANS SAATLERi şu şekilde tanzim edllmlştlr. 

·~ . ..._" .:~ ~. .· .... ~tı-: ı• ~ . • . s 1 - • 

Cumartesi, Pazar 12,30 - 2,30 - 4,45 - 7 - 9,15 Herı;?Ün 2,30 - 4,45 - 7 - 9,15 

~· 
• ' ... j 1. • • . . 

lonu, istirahat salonu, yatak 
odası, mutbak ve saireyi ihti-
va ediyor. Takriben yüz elli 
bin liraya mal olmuştur. 

istasyonunu ve Leon Bluıı:J 110 
resmını. 

1 
Fransız okurlar bu ce\'apl•~ 

vermişler ... Siz olsanız AınerJ" 
kadaki piramide neler kona>' .. 

sanı istersiniz?.-. 
. . .. . - ,- . . " .'· . . ~ .. ·- - : '' 

daire ve büyük depo 
Ak,ehlr Bankasının ikinci Kordonda Bor•• 

sarayı civarındaki kendi binası bUyUklUDU do· 
layhılyle toptan l lraya verilecektir. içinde ele~
trlk ve su tesisatı vardır. Bina yenf ve Uç 1<8 .. 

Ildır. Devair ve şirketler için çok elverı,11dlr· 
Tallplerln içindeki Akşehir Bankasına mUr•" 
caatları. 
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Balık ile Halık 
. ~eniz apaçık bir ayna, fakat 

~ını dışına aksettiren bir ayna 
l u. .. Balıklar, yengeçler, böcek
ler, Yosunlar, midyeler hepsi; 
L~OJİz beyaz kumJu denizin di-
oınde b' 'k k h . .. · ır mı ros op sa aı ru-
~etinde huveynat gibi apaşikar 
olaşrnadalar ... 

•*• 
Pek çok acıdığım canlı hay-

•anlardan biri de balıktır. ln
•an hiç olmazsa gök yüzünü, 
!u fenanın öbür yanındaki, uza
ilndaki namütenahiliği, ışılclak 
Parlak nur membalarını görme· 
d''-ls;ten sonra neye yaşamalı? 

•*• 
.. Ebedi su, ezeli karanlık 
~·~de geçer balığın ömrü ... 
. gır, mayi bir havayi nesimi 
1 • J10de durmadan dinlenmeden 
olaşır bahk.. Neşe bilmez, 

elldişesi yem ve yeyecek ara
lllaktar. Ve hatta (yem) den ve 
~ttıilmek) ten kaçmaktır balı· 
l•n endişesi ... 

• • • 
b Hepimiz denizden, denizin 
b atıldığından çıktık. Bu iti· 
arla balıklar bizim uzak hem-

cinsle rioıizdir. Bununçün on lan 
düş" " 1 D . d unur, on ara acırım. enız-

en evvela insan, sonra memeli 

hayvanlar, sonra yerde sürü
:en hayvanlar ve kuşlar çıkıp 
Urtulmuş ... 

TENi ASlll r ••rtne a === 
J/ 

----------.;;;:~~~===:==' 
Tataresko 
Praga gidecektir 
Bükreş 19 ( A.A) - Baş· 

vekil B. Tataresko ihtimal bu 
hafta nihayetinde resmi bir zi
yarette bulunmak üzere Pra· 
gue'a gidecektir. Kendisinin 
Çekoslovakya payıta1ıtında ika
meti iki gün siirecektir. H. Ta
tareskoya harbiye nezareti ge
nel sekreteri general Gladı 1

_ Zaferin yıld~n·ü~ünde 
·Askerin .de iştir akile Çanakkalede, 
· adsı.Zların mezarında tören yapıldı 

-------------------------------------------------------------------Askeri kıt'alar bir de geçit resmi yaptı 
Çanakkale, 19 (A.A) - Genel harpte Türkün ve mekteplilerin iştirakiyle yapılan ikinci bir tö-

namus ve bayatını kurtaran ve muazzam b!rkaç rencle muhtelif hatipler tarafından Türk ordusu-
devletin çok kuvvetli donanmalarını acı bir pe· nun geçmiş savaşlardaki örnek kabul etmiyen 
rişanlıkla mağlfıbiyete uğratan 18 Mart 915 yılı kahram,anlıkları ve bugünkü güvenli mevcuCli-
Çanakkale deniz savaşının 22 inci yıldönümüne yetleri ateşin hitabeler ve Türk yavrularının 
rasthyan 18 Mart Perşembe günü b!l şerefli kıymetli manzumeleri ile ordumuza şükran borç-
zafer ganünün kutsal hatırasını vadetmek ları sunulmuş ve mektep'ilerin alkışları iJinde 
üzere sabah saat ] O da Müstahkem mevki ko- devam eden geçit 1esminden s1>nra ATA TURK~ 
mutanlığmca şehitler abidesi civarında askeri ün yüksek katına, diğer büyiJkferimize şükran 
bir tören tertip edilmiştir. Bütün süel kıt'a!nrın, telgraflarının yazıimasına karar verilmiştir. 
memurların v-e binl~rce halkın iştirakiyle yapılan Memleket baştanbaşa donanmış ve fener alay-
tören çok parlak olmuştur. l~rı yapılmıştır. Bütün halk heyecanlı bir se-

Halkevi reisi ve bir deniz subayı tarafından vmçle buRünün kutsal hatırasını kutlamıştır • 
b 1 T - k ı · · b dA ·tt·har Gece Halkevinde müstahkem mevki tarafıo-u şan ı savaşm ur u usu ıçın e e ı ı ı • d H Ik . 
1 d - 1 · k b 1 ki · b olun an a evınde büyük bir toplantı tertip olun· ara egen emsa sız a raman ı arı ıza - muştur. . 

muş~~r. . .. .. Edirne 19 ( Jf..A ) - 18 Mart Çanakkale za· 
Mustahkem mevkı komutanı bu buyuk savaşın ferı"nı'n ve k•• k k b J d·ıd·- · ·· ·· . . . . . oy anununun a u e ı ıgı gunun 

aumetını ve kıymeth şeh1tlerın unutulmaz feda· yıl do"nu··mu" 1 · ·· b t• l T k k'' 
A • • • A • • •• • oması munase e ıy e ra ·.ya oy· 

karlıklarını yadettıkten sonra şehıtler abıdesıne Julerı tarafından her sene olduğu gibı bu se-
çelenkler konulmuştur. ne de parlak bir surette tezahürat yapılmış ve 

. Törene a.sk~r _kıt'alarının bir geçit resmi ile Trakya k~ylüleri Atatürk rejimine olan bağlı· 
nıhayet verıJmıştır. lıklarını bıldirmiş!erdir. 

Saat _16-da C. H. Par.tisi tarafından cumhu· ~u mü_nasebetle Trakyanın 40 köyünde eliş-
riyet alanında t~rtip ediJen ve binlerce halkın lerı ve zıraat sergileri açılmıştır. 

Yakalanan 
Kaçakçılar 

Ankara, 19 (A.A) - Geçen refakat edecektir. 
Fr; nsa memurlardan 

bir hafta içinde gümrük mu- yUzde 10 vergiyi kaldırdı 
hafaza örğülü 79 kaçakçı, 1005 Paris, 19 ( Ö.R ) - Parla• 
kilo gümrük kaçağı, 438 Türk mento, memurların maaşına 
lirası, 777 gram uyuşturucu konan yüzde on verginin kal-
madde, 9 sialh, 50 mermi ve . dırılması hakkındaki kanun 

layihasını kabul etmiştir. Bu 
16 yabani hayvan derisi iJe 22 vaziyet, 618 milyon franklık 
kaçakçı hayvanı ~ıe geçirmiş- yeni bir tahsisatın kabulünü 
tir. in taç edecektir. 
,~LX//.../17..z:~cr.D;Z;Y.Y..L:r~~aı:zettld*"" 

~ Amerikanca bir facia 
N •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~Petrol borusu patladı, 
670 kişi parçalanmıştır 

Enkaz altından cesetler çıkıyor 
Niyulondon 19 (A.A)- Müthiş bir infilak Tyler ko11ejini 

berhava etmiştir. Ölen talebe ve muallimlerin miktarı 670 
olurak . tahmin ediJm~ktedir. Enkaz altından şimdiye kadar 
300 ceset çıkarılmıştır. Texas valisi B. James milli muhafız-

~ Jara yardıma koşmalarını emretmiştir. 
~ Niyulondon civarında örfi idare ilan edilmiştir. 
~ Bu infilakın mıntakada kain bir petrol sahasından başlı-
~ yarak kollejin pek yakıninden geçen bir petrol borusunun 
~ patlamasından ileri gelmiş oldu~u :ıannedilmektedir. 
~-.VJ1L/L/7.7.//..JtZJf'JZYJZZZZZ7:7JJZZ:r/Y'JZZZZ:~d:ZZJ 

Dost Yugoslav sularında 

• 

1
• Fakat sara zavallı balığa ge• 
•nce: Halıkteala: 

d 
- Durl 
emiş. 

demiş- Paydos 

Nasıl acımazsımz balıklara. 
K. ErgUne' 

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

Hariciye Vekilimiz Bağdada gidiyor 

B. Vekil Asya paktı 
müzakerelerine girecek 

Filomuz Haziranda Y u
goslav sularına gidecek 

Müstemleke 
satışı mı? 
Paris 19 ( A.A ) - Jour ga

~etesi Va1ensiya hük:ümetinin 
Fransa ve lngiltereye lspanyol 
aunı satmak teklifini mevzu· 

~bahsederek 16 Şubatta yapıbn. bu teklif bakkınd& Fransız 
k llrıciye nezaretinin şimdiye 
•dar bu kadar ketum dav· 

'anmasını hayretle karşılıyor 
•e diyor ki: 

··-·-·· 
Bağdatta .samimi surette karşılanacak ' 

lstanbut, 19 (Yeni Asır) -
Haı-iciy e vekili Tevfik Rüştü 

Aras bir kaç güne kadar Bağ
dada gidecektir. Irak paytah· 
tında çok samimi bir surette 
karşılanacak olan Hariciye 
Vekilimiz Türkiye, Irak, lran 
ve Afganistan arasm::la Asya 
paktının müzakeresine re3men 

iştiıak edecektir. 
Asya paktının ayni zaman

da imza edi:eceği kuvvetle 
ümit ediliyor. Bu ziyaret dost 
Irak hükümet merkezinde Tür· 
l<iyeye karşı çok samimi ve 
kardeşce duyguların en lcuv· 
vetli bir 9ekilde izharına vesi
le olacaktır. Bağda/tan bir gö11inüş 

lstanbul, 19 (Yeni Asır) - kumandasında bulunacaktır. Fi-
Haber aldığımıza göre Haziran ]omuzun Yugoslav limanlarını 
ayı içinde filomuz Yugoslav ziyareti vesilesiyle Türk - Yn-
sularını %İyaret edecektir. Ami- goslaY dostluğunu tebarüz etti· 
ral Şükür Okan donanmamızm ren büyük şenlikler yapılacaktır, 

• •••• 
Romen gazetecileri dün yemeklerini 

Türk meslekdaşlariyle yediler 
Ankara, 19 (A.A) - Romanya dış işleri bakanı Ekse'ans 

Antenesko ile birlikte Ankarada bu!unmakta olan Romen gaze
tecileri bugün öğle yemeğini Türk meslekdaşlariyle birlikte 
Baba lokantasında yemişler ve müteakıben Orman çiftliğiııi gez-
mişlerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,., F Halbuki yine bu esnalarda 

rankonun Fası Almanyaya Ankara ziyaretinin akisleri ı · .t~~ ••thğı iJeri sürülerek tahkir f: 

tdiloıek istenmiştir. - R 1 A k d k ~ ·-IS' 
&ir dünya · om~ngazete eri n ara a i görüş-' :' . ' · · 

o .t ' 

fampiYonu ıiielert? büyük ehemmiyet atfediyor 
1•tlfa edemez 

Paril!, 19 (Ö.R) Orta Antonesko Türkiy·ede inkişaf ·içinde bir mell)leket gördü· 
:let dünya boks şampiyonu Ankara, 19 (A.A) - Baş· dün akşam Romanya elçisi B. Türk efkarı umumiyesine bü-
\ •rcelthil boks sporuna ala· bakan ismet lnönü ve .refika· Telemak tarafından Ankarapa· yük bir ölçüde makes olduk· 
Q.d..r. olan eski nazırlardan · · ıarı dün .· Anadolu . k1:1lübü.nde lasta bir akşam ziyafeti veril· · larını mahallinde anlamıştır. 
1ı Pıetrinin bir müdahalesi . 1 • b k · z· f G .. le· Romanya dış iş erı a anı ek- miştır • . ıya eti geç vakte . ka· aıete yazısına şöyle devam, f 
lla kne boks hayatından çekil· selans Antonesko ve refikaları dar süren bir resmi kabul takip etmektedir: 

t kararını geri almış ve 1 • f · D 
)e • • şerefine bir öğ e zıya eti ver- etmiş' ır. ·~ işleri bakanlarmın müt-
lc 111 bır hasımla karşılaşmağı mişlerdir. . GAZETECiLERE F. ATAYIN tefik memlekette eyi hazırlan• 
1( •bul etmiştir. Hatırlardadır ki Ziyafette dış işleri bakanı ZlYAFE'fıl mış bir orduyu tam surette 
1 •rıadalı boksör Lou Bronil- Dr. Tevfik Rüştü Aras ile ve- Ankara, 19 (A.A )- Muhte· muntazam bir bütçeyi ve refah 
;rd ile yaptığı ikinci maçta killer, riyaseticumhur başya- rem misafirimi• Ekselans An· ve inkişaf içinde bir memleketi t:· bu boksörün diskalfiye veri, ·hususi kalem direktörü, toneskonun refakatinde gelmiş velhasıl Dr. Stoyadinoviçin son 
lb~lıncsi ve bunu takip eden muhafız alayı kumandanı, Ro- · olan Romen gazet-:cileri şere· Ankara ·seyahatinde gördüğü 
b 

11•kaşa üzerine Marcelthil manya elçisi, muhterem mi- fine dün Basın birliği başkanı . manzarayı kendi gözleriyle gör· 
b~~~ ?ayatından çekildiğini safirin refakat ve maiyetlerin- ve Ulus gazetesi başmuharriri meleri IAzımdır. B.Antoneıko 
bi ırrnışti. B. Pietry kendisine de buluf!aolarla dış işleri ha· Falih Rıfkı Atay tuafından da Türiyede bunları görecek lir. e: d~nya şampiyonunun istifa kanlığı ve Romanya elçiliği bir öğle ziyafeti verilmittir. Gazete makalesine şöyle ni-
ı,r~?11Yeceğini ve Lou Bronil- . ileri gelenleri hazır bulunmuş- ANTONESKO TÜRKlYEDE bayet veriyor: 
film t~n daha liyakatli birisiyle tardır. · KUDRETLi VE HEYBETLi Türkiyenin irae ettiği güzel 
İtin Pıyon unvanını muhafaza . ROMEN ELÇILIGININ BiR VARLIK GÖRDÜ hayatiyet nizam ve ahenk man· 
~tldi~.a~ kabul etmesi lazım ZlY AFETi Belgrarl 19 (A.A) - Avala zarası karşısında dost misafir 
a011 ~ıuı bildirmiş ve Marcelthil Ankara, 19 (A.A) - Roman- ajansı bildiriyor: kalbinin en derin noktasında 
tıe b~~ defa daha taliini de- ya dış işleri bakam Ek11e!ans Hükümetin naşiri efkliı Sam· ancak sevinç hisleri duyabilir. 
····~~.gı kabul eylemiştir. Antonesko ve refikası şerefne vupra gazetesi B. Antonesko· TÜRK- ROMEN DOSTLUGU ••••••• A ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• nun Ankarayı ziyareti- tahsis 'Bü"reş, 19 (A.A) - Gaze· 

ylardanberi beklediğiniz.. Haftalardauberi basretinil "'"" 
çektiğiniz .. Uzun zamandanberi şöhretini işittiğiniz ettiği bir ıcakalede diyor ki : teler B. Antoneskonun Anka-
Asrın.. Zamanın .. Ve bugünün hakiki şaheseri "B. Antoneskonun Ankarada rayı ziyareti ile oradaki görüş-

z A F E R ty O L U Balkan antantına has samimi· melerine gittikçe artan bir 
yet havasmı yaşamakta oldu· ehemmiyet atfetmekte ve bu 

~Yonların .. San'at ve kudretin.. Orduların çarpışması ğuna emınız. B. Antonesko haberlere sayfalar tahsis eyle· 

.,.
0
ilk dİzemfairdeKQRKUNÇ KUVVET başla Başvekil ismet Inönü ve mektedir. 

r onnn muhterem mesai arka· ~ Diminieatza gazeteıi diyor ki: 
KS JURNAL ve MIKI bunların hepıi bugün LJ\LE dışı 9r. Araı olduğu halde Ziyafette MSylenen nutuklar 

Bay Antonesk<1 s•e bayanı ile Romanyamn Ankara rlçisi Ankaıada . 
ve vazib bir surette tasrih et· ıebebiyle daha ziyade fili ola· 
mektedir. Bu nutuklardaki fi. rak sulh eserine yardım et· 
kirler pratik hakikatlerin birer mektedir. Romanya ile Türkiye 
ifadesidir. Sulh için çahıma arasındaki münasebetler yalnıı 
ve iş birliği ile inkipf ve te- resmi siyasetlerinin mutaba-
rakki etmek istiyen iki genç kati ile iktifa edip kal· 
devlet kendilerini ayıran bütün mamaktadır. Bu çok daha 
mAniaları bertaraf etoıişler ve büyüktür. ~ iki milletin hissiyatı 
aamimi bir surette dostluk hiçbir zaman her hangi bir düı· 
yoluna girmişlerdir. manlık hissi ile lekelenmemiş· 

DOSTLUK VE iTiMAT tir. Bilikis ııkı bir işbirliği da-

HA VASi bilinde karşılıktı dostluk ve 
lndepend~nce Roum11nie ise hürmet gün geçtikçe daha zi-

başmakalesinde diyor ki : yade tebarüz etmektedir. Ro· 
B. Antoneskonun Türkiyeyi men ve Türk devlet adamları 

ziyareti Türk • Romen dostlu-
ğu ve sempatisinin tesir edici 
tezahürlerini doğurmuştur. iki 
nazır arasında teati edilen nu
tuklar iki devletin noktai na
zarlarındaki ve menfaatlerin
deki birliği ve müşterekliği 
tam surette ifade etmektedir. 
Bugünkü beynelmilel şerait da· 
bilinde Türkiye ve Romanya 
müşterek ittifakları çerçevesi 
içinde coğrafi vaziyetlerini ya· 
ratıp keoclileıinin "Simini bu· 

ları mühim menf .. tler 

arasmdaki şahsi münasebet
ler de gittikçe daha samimi 
daha sıkı ve daha itimatlı bir 

hal almaktadır. işte Ankarada 
Romanyaya ve Romanyanın ha
riciye nazırına yapılan bu de· 

rece hararetli tezahürler böyle 
samimi bir dostluk ve tam iti· 
mat havası içinde cereyan et· 
miştir. Romen efkirı umumi· 
yeıi bundan ziyadesiyle müte· 
haesie olmuı ve IOnsüz memnu· 
niyet duymUftur. 
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Reis, lstanhulda temaslar yaptı 

Fuara 150,0 O li alık ser est d··viz, 
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Necaşi yine Cenevreye başvurdu ı ~ Arasıra :::::::::::::::J 

dl. s - Abebada altı bin ...... ;:~;: .. ;·;;;.:;;·K~~;; t!!!1 

ve geniş ölçüde kontenjan ayrıldı kişi katliam 
Bir muhavere 

edı•ımı•Ş Geçenlerde bu sütuolards 
• (yahudi olsaydım) diye bir fıkr.~ 

yazmıştım: Tanıdığım Muse~:o 
ferden bir çoğu bu yazıın; t 
alakadar olmuşlar, bana ka ~i 

F .. 1 . d 1 . d E t . l . t ı rı Trablus 19 (Ö.R) - Düçeuar gun erın e zmır e n ernasyona spor emas a t ~in kendi~ine verilecek 200 

ve çiçek ba"ramları yapılacaktır bin frank değerind~ ."lsla~ 
1 

Cenevre, 19 (Ö.R) - Negüs 
Milletler cemiyeti genel sekre
terliğine yeni bir nota gön-

J fm!!ISJ~E~)T!~li~U~·. kıhncını,, ahrken soyhyecegı 
nutuk merakla bekleniyordu. 

dererek Habeşistanda Anis -
Abeha ve etrafında ltalyan 
işgal kuvvetleri tarafından 
işlenmiş üç barbarlık hareke• 
tini ifşa etmiştir. Bunlar şun
lardır: 

- Baş tarafı / inci sahifeae -
MUZIK VE VARYETE 

Geçen sene fuar münasebe
tiyle lzmire getirilen Macar 
muıiki, halkımız tarafından çok 
takdir edilmişti. Bu yıl da 
Avusturyadan beynelmilel şöh
reti haiz daha mükemmel bir 
muzik getir:Iecektir. Yalnız 

kadınlardan mürekkep ve dün
yaca tanınmış Viyana valslerini 
çalan bu trup fuar gazinosunda 
çalışacakhr. 

Bu muzikten başkaca Fuar
da Avrupadan getirilecek kuv
vetli bir varyete grubu muh
teJif numaralar yapacaktır. 

iŞ BANKASI PAVYONU 
iş Bankası Umum Müdürlüğü 

bu yıl Fuarda büyük ve çok 
güzel daimi bir pavyon yaptı
racakbr. 

SAGLIK MÜZESi 
Kültürpark ve Enternuyo

nal Fuar için çok kıymetli bir 
müessese olan sağlık müzesinin 
inşaatına başlanması ve Fua
rm açılmasından evvel bitiril· 
mesi için Sıhhat Vekaletince 
alakadarlara emir verilmiştir. 

AFiŞ VE BROŞÜRLER 
7 nci lzmir Enternasyonal 

Fuarı afit ve broşürler\ nefis 
bir tekilde haznJanmaktadır. 

Afit ve broşürlerin dağıtılma

ıına yakında başlanacaktır. 
ENTERNASYONAL SPOR 

TEMASLARI 
lımir Enternasyonal Fuarının 

açık bulunduğu 20 Ağustos 
20 Eylul günleri içinde lzmirde 
büyük spor hareketleri de ya
pılacaktır. lzmir belediye reisi 
bu hususta Türk spor kurumu 
merkezi ile anlaşmıştır. 

Fuar münasebetiyle lzmire 
içten ve dıştan gelmekte olan 

ızmıtın ~üzel bv g01unuşu 
yüz binlerce ziyaretçi tarafm
dan büyük bir alaka ile karşı
lanacağı şüphesiz olan bu mü
sabakalar şunlardır: 

A - Enternasyonal ve tem
sili mahiyette iki futb<>l maçı. 

B - Enternasyonal güreş 

maçları. 

C - Enternasyonal tenis mü
sabakaları 

D - Türkiye yelken ve yüz
me birincilikleri. 

ÇiÇEK BAYRAMI 
Fuar günlerinde Kültür park 

içinde büyük bir çiçek bayramı 
bazulanılmaktadır. Çiçek bay• 
ramında, çiçek daos1arı, çiçek 
şarkıları, çiçek muharebesi, ge
çit resmi gibi çok cazip numa
ralar bulunacaktır. 

Bundan başka bir de üzüm 
ve incir bayramı yapılması için 
üzüm kurumuna müracaat edil
miştir. 

Bütün bu eğlencelere dair 
program yakmda tafsilatlı bir 
şekilde ilin edilecektir. 

REiS GELlYOR 
Belediye reisi doktor Behçet 

Uz Istanbulda temaslarına de-

vam etmektedir. Yarın lzmir 
vapuruyle lzmire gelecektir. 

FUARDA PAVYON 
VE YER SATIŞLARI 

Enternasyonal Fuanmız bu 
yıl her taraftan çok geniş bir 

alaka görmektedir. Fuarc!aki 
hazır pavyonların ve hususi bi
na yapılacak boş yerlerin kira
lanması için Fuar komitesi şim
diden birçok müracaatler almak· 
tadır. Taleplerin fazlalığı kar
şısmda bu yıl hıevcut plana 
ilaveten bir çok pavyonların 

yapılmasına lüzum hasıl olacağı 
muhakkak gibidir. Bununla be-

~ ....................................... .._, 
Müebbet Sürgün 
.......................... iiiiı ..... 
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Aksiyanofvun 
bir rüya 

Viladmir şehrinde, lvan Di
mitriç Aksiyanov isminde genç 
bir tüccar vardı 

Aksiyano~ kumral, kıvırcık 
saçlı, neşeli ve çok latif sesli 
bir arkadaştı. Gençken ne ik-

ram edilirse edilsin birden içer 
ve kafası dumanlandıktan sonra 
da ksvgacınm birisi olurdu. 
Fal at evlendikten sonra iç
mekten vazgeçti ve bir daha 
hiç içmedi. 

Bir yaz Aksiyanov, Nijini 
panınrırına gidiyordu. Karısına 

1 

( Çeviterz : Oılıan E. Yaman/at ) 

karısı korkulu 
görmüştü 

allahısmarladık dediği zaman, 
karısı: 

- lvan Dimitriç bugün git
me, senin için fena bir rüya 
gördüm. Dedi. 

Aksiyanov güldü. Ve: 
- Panayırda eğlenceye da

lacağım diy.! korkuyorsun. 
- Neden korktuğumu bilmi

yorum. Bildiğim birşey varsa 
o da gördüğüm fena rüyadır. 
Seni buraya döt.müş gördüm. 
Şapkanı çıkardığın zaman saç
ların tamamen aktı. Aksiyanov 
güldü. 

raberFuarın açılacağı 20 ağustos 
937 tarihindan (5) gün evveline 
kadar hazır pavyonlar için olan 
müracaat/er kabul edilecek, 
bundan sonra yapılacak müra· 
caatler kabul edilmiyecektir. 

Fuarda pavyon alanlar veya 
hususi inşaat yapanlar bütün 
haı1rhklarını nihayet Ağusto• 
sun ( 15 ) inci günü akşamına 
kadar bitirmeleri mecburidir. 

FUAR FILMl 
Geçen yılki Fuar ve lzmirin 

9 eyliil kurtuluş bayramı ile 
turistik yerlerini tesbit eden 
filim Trakyadan istenilmiştir. 

Bu filim Edirnede ve Trak
yanm diğer şehirlerinde de 
gösterilecektir. ...... 
Belçika Kralı 
lngiliz Kralı ile 
Görüşecek 

Brüksel, 19 (Ô.R) - Belçi
ka Kralı Leopold Londraya 
gidecek ve Belçika kolonisi 
tarafmdan parlak bir şekilde 
kabul edilecektir. Seyahat hu
susi olmakla beraber Kral in· 
giltere Kralı VI George ile de 
görüşecektir. Majeste Georg~ 
ilk defa olarak bir ecnebi 
hükümdarını kabul etmiş ola
ca khr. 
rY~ .. LZZr~:z;r~aı::z:z:zzzıg 

~ GöZTEPEDE 

Satılık Ev 
Göztepede, tramvay cad

desi üzerinde 831 numarala 
ev satılıktır. 

içinde elektriği, havagazı 

tesisatı vardır. Yeni denile
bilecek haldedir. Havadar
dır. Talip olanlar "Yeni 

~ Asır" idare müdürlüğünden 
arzu ettikleri tafsilatı ala
bilirler. 8 - 10 S.4 
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- Bu muvaffakıyet işareti· 
dir, dedi. Göreceksin bütün 
getirdiklerimi satacağım, sana 
panayırdan hediyeler getirece
ğim. 

Ve böylece kansına allabaıs
marladık deyip gitti • 

Yolunun yarısında iken, bil
diği bir tüccara rastladı. O 
gece ayni handa kaldılar. Be
raberce çay içip sonra bitişik 
olan odalarıoa çekildiler. 

Geç kalkmak Aksiyanovun 
adeti değildi. o sabah serinli
ginde seyahat etmeği ıeverdi. 
Onun iç·o sürücüyü gün doğ
madan kald1rdı ve atları ha
zırlamasmı söyledi. Sonra han 
sahibine olan borcunu ödeye
rek yoluna devam etti. 

B. Mussolini bu münasebetle 
demiştir ki: 

"Haşmetli ve kudretli hü
kümdar1m, ltalya kral ve im
paratoru Vıktor Emanuel 111 
üç renkli bayrağın dalgalandığı 
topraklarınıza beni bir daha 
gönderdi. Vazifem ihtiyaçları
nızı ve meşru isteklerinizi öğ
renmektir. Barıa verdiğiniz bu 
kıhnç kuvvet ve· adalet timsa
lidir . ki Romada onu canımın 

en aziz bir hatırası olarak 
muhafaza edeceğim.,, 

1 - Harp sahneleri üzerine 
esir edilen Ras Desta ile De
çaz Maç Beyenameretin katli. 

2 - Adis ~ Abebada Mare
şal Grazyaniye karşı yi'pılan 
sui kasd teşebbüsünü takip 
eden üç gün zarfında binlerce 
kişinin öldürülmesi. 3 - Ha
beş ahalisinin sistematik bir 
şekilde taktili ve böylece 
altı binden fazla kurban ve• 
ril:nesi. ........... 

Bn. Simpsonun boşanma davası 

Bn. Simpsonun boşan
masını icabeden noktalar 

1 

Londrada dedikodular başladı 
~~~~------........ ---------------

Sabık kral bu da vaya müsaade etmekle Bn. 
Simpsonla aralarındaki romanın sona 

erdiğini anlatmak istemiş .• 

Londra, 19 (A.A) - Neşre
dilen resmi bir tebliğe göre 
Londra mahkemesi bugün saat 
10.30 da Sir Boyd Meerimanın 

·~~ 
..;.. ... 

Bn. Simpson 
riyaseti atında Mrs. Simpsonun 

boşanma işini tetkik edecektir. 

Zannedildiğine göre müddei

umumi boşanma kararının ve

rildiği tarih ulan geçen 27 ilk· 

teşrinden sonra cereyan eden 
gizli anlaşma, gayri kanuni 

Birdenbire biri zabit ve ikisi 
nefer o'mak üzere üç atla gö
ründü. Zabit Aksiyanova yak• 
laştı. Sualler sormağa başladı: 

- Kiryısin ? Ne zaman gel
din? ••• 
A~siyanov tamam cevaplar 

v~rdı ve: 
- Benimle bir çay içer mi

siniz diye sordu? 
Zabit onu istintak etmekte 

devam c:diyordu: 
- Geceyi nerede geçirdi

niz? Yalnız mıydınız? Yahut 
bir tüccar arkadaşla beraber 
mi? Bu sabah öbür tüccarı 
gördünüz mü? Hanı, niçin gü
neş doğmadan evvel terketti
ni:ı? 

Aksiyanov bütün bu suallerin 
niçin sorulduğuna hayret et
mekle beraber hepsine cevap
lar verdi ve sonra ilave etli: 

- Beni niçin istintak edi
yorsunuz. ? Sanki hırsız veya 
haydut muylim? Ben kendi iş
lerim için seyahat ediyorum. 
Bana sual sormağa lüzum yok. 

ikametgah tayini, hakikate mu
gayir beyanat, gayri meşru 

mHnasebet hakkında kafi de
liller elde edilmemesi gibi ha
diseleri mahkemeye bildire· 
cektir. 

· Gazeteler hususi nüshaJar 
neşrederek iJ;tn puntlarıyle şu 

cümleyi yazmışlardır: 
" Simpsonun heyecanlı bo· 

şanması ,.. 
Londraoan bütün noktalarına 

kamyonlarla taşınan bu hususi 
nüshaları halk birkaç dakika 
içinde kapışmıştır. Sokaklarda 
birçok gruplar teşekkül ede
rek meselenin his ve siyasi 
cephelerini hararetle münakaşa 
etmiştir. 

Umumiyetle zannedildiğine 

göre, sabık kral bu yeni da
vaya müsaade etmekle evlen
mek istediği kadınla araların
daki romanın sona erdiğini 
anlatmak istemektedir. 

Aristokrat mahfilleri Müddei
umuminin bu hareketini tasvip 
etmekte ve ortada ciddi bir 
sebep olmasaydı onun bu da
vaya kalkışmıyacağını ileri sür· 
mektedirler. 

•••••••• 
Iran ve Arjantin 

Buenos Aires, 19 (A.A)-Ar
jantio ile Iran bir dostluk ve 
ticaret itilafnamesi imzalamış
lardır. 

komiseriyim, seni istintak edi
yorum. Çünkü dün geceyi be-
raber geçirdiğiniz tüccar bo
ğazı kesilmiş bulundu. Onun 
için senin eşyalarım araştırmak 
mecburiyetindeyiz. 

Askerler ve komiser Aksi
yanov'un eşyalarını açıp karış
tırmağa başladılar. Birdenbire 
zabit bir çantadan bir bıçak 
çıkararak h~yk1rdı : 

- Bu kimin bıçağı ? 
Aksiyanov bakh, onun çan

tasmdan kan lekeli bir bıçak 
çıkanlmıştı, korkmuştu: 

- Bu bıçağın üstünde kan 
nasıl ola bilir ? 

Aksiyanov cevap vermeğe 
çalıştı, fakat bir kelime bile 
söyliyemedi ve yalnız mırıl
dandı. 

- BilmiyÔrum... Benim de
ğil. Komiser : Takriben yirmi beş mil ka

dar gittikleri zaman hayvanları 
doyurmak için durdular. Aksi
yanov dinlenmek üzere hanın 
kapısında oturdu. Semaveri 
ateşlemelerini söyledikten son-
ra kitarını çıkarıp çalmağa ( 
başladı. 

Zabit askerleri çağırdı ve 
Aksiyanova : 

- Ben bu nahiyenin po!iı 

- Bu sabah tüccar yatağın
da boğazından kesili bulundu. 
Bunu yapabilecek yegane şa
hıs sensin. Oda, içeriden kilitli 
idi ve içeride başka kimse 
yoktu. Senin çantanda da kan
lı bir biçak var. Yüzün ve ha
lin de seni il:ham ediyor. Söy-

geldiler. wy azık sana.. Yahu 
y bll' 

olup ta ne yapacaksın? .~ ~i 
dilikten biz ne bayır görduk 
sen de göreceksin" dediler. 

Sonra şunları ilave ettiler: . 
"Şu cemaat teşkilatını bır 

tarafa bırak.. Fakat şu ıne1'· 
teplerden ne istiyorsun? '{s: 
hudi mektebi olmasın d yorsu~Ô 
Kültür bakanlığının kootrod 

. 'ıı e 
ve ders programlan ıçı g• 
Yahudi mektebi ile Türk ıne ? 
tebi arasmda ne fark vardırfa 
Zaten mektep ihtiyacı zorluk • 
temin ediliyor. Durup durur 
ken mektebe de ilişme .•• ,, 

Ben hep peki diyorunı. . i 
Bir genç musevi bayan 11şa 

derinleştirdi. "Yahudi olup 
tlll" kadın (1) olacaksan hapı yu 

ğun gündür,, dedi. d t 
Bu muhakemeye alaka a 

o]arak neden dedim. 
bil" 

- Drahoma vermek ınec 
riyeti var. 

1 
Bakbm kızcağızın drabotll 

derdi gözünü yıldırmış... . k • 
- Şimdi bizde de zengın 1 

aranıyor kızım, dedim. 
51 

Genç mmıevi bayanın bab• 
lafa karıştı: • i 

- Bize paranın kıyaıetı:. 
çok biliyorsunuz derler, beş ~a 
ruşluk porta1<al için beş d t:b 
pazarlık yaparsınız derler. • 
şimdi pazarlıkta diğer vat~, 
daşlarla farkımız ou kaldı? . i 
metelik etrafmda göıle~t~t 
açanlar sanki yalmz yabud• • 
midir? Parada, iktısat ıııe!bll 
munda hep bir olduk dedı. /e• 

Türkçe konuşmak ınese Js• 
sine avdet ederek neden J 

oe• 
panyolca konuşuyorsunuz 

dim. I· 
Nüktedan ihtiyar lspaoY0dı 

larda laf edecek hal katına~ 
da ondan dedi.. Hep gülüştO ş: 

Genç kız, lspanyolca kon° ~ 
masak ta Fransızca konuşs~j· 
diyordu, kızcağıza an1atınak ,,,, 
zımgeldi ki mesele lspanY0,Ar· 
Rumca, Fransızca, Arapça, .

1 _J .,; J •' 
navutça konuşmakta oeg di 
Türkiyede vatandaşlar1n kedıtı 
aralarında Türkçe konuşınası 
dedim. Babası: ,, 

k fll" - Pek doğru, bak ınıı 
dedi. 

Rusyanın• i;panyaya 
ihracatı e· 

Londra 19 (Ö.R) - Neşr a• 
dilen istatistiklere göre Ru•Yel1 
nın ispanyaya ihracatı g·~~o" 
sene Kanunusanide 70 mı d• 
ruble iken bu sene aynı ısYpif 
90 milyon rubleye çıkarak e >'' 
çoğalmıştır. Rusya lspaoY' ,.e 
bilhassa hububat, otokarfar 
benzin ihraç etmektedir. 

.. ~e 
le bana onu nasıl öldürdtJP 
kaç para çaldın ? W 

Aksiyanov beraber çaY ıW 
tikten sonra onu bir daha g dİ' 

d•v• • tt" ketl me ıgıne yemın e ı ve . defi 
sının sekiz bin rubfesı~ığı' 
başka yanında para olrn: 0ııl1 
na söyledi. Bu bıçak . u jı1' 
değildi, fakat onun sesı "ot' 
celmiş, yüzü solmuş ve tı>e' 
kudan mücrimmiş gibi tı treııe'· 
ğe başlamışh. Komiser ss 'ıı" 
fere Aksiyanovu bağl~ıP:~i' 
ve arabaya koymaları içıo b9ğ' 
verdi. Onu ayak larındart .A~· 
)ayıp arabanın içine atuıar· ~·e 
. . kard• • 
sıyanov, ıstavroz çı "efl 
ağladı. Para ve eşyaları ya"'" 
dınden a :ınmış, en .akte' 
köye gönderilmişti. l(ar briJl' 
ve seciyes·ni VJadınir şe,,,.ıı'1 

t .. c,.. . 
den sordu!u. Şehrin ° ·~io•• 

' jçtll!i v ve halkı onun evve.ce ı doğılıı 
fakat iyi bir adam 0 e sı· 

söylediler. Sonra mabk~~ tii~· 
rası geldi. Riyazandan . b•" 

• rtıJI • 
carı öldürmek ve Y1 edı" 
rublesini çalmakla itbaP1 
liyordu. f o',,,.. 

-Son:ı 
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'I'iirk milleti kanatlanma davasındadır 

2000 kilometrelik hava 
turundan dönen tayya-

recilerin intibaları 
l'ürk kadını havaları fethetmek 
• 

~ .. 
ıstiyor. Bize 
kazandıran 

dunya birinciliğini 
anlattıkları planörün 

lo !vleıııleket dahilinde 2000 ki
hlbetrelik bir bava yolculuğu 
~lt11 • tayyarecilerimizle pla
ttt~kerıaıiıin Ankaraya avdet 

ı le. . k 1 ilk . rını yazmıştı . stanbula 
)Ü bgıden filonun kumandanı 
•itı ~şı Zeki lzmir ve lstanbula 
lttJ 21Yaret intibalarını şu su-

e anlatmıştır: 

, Kadın tayyarecilu 
~- .._ Teker teker anlatamıya
ile~lll hadiselerin size bir cümle 
ler 12ahını yapayım: Türk mil
Q~1 ~aııatlanmak davasındadır. 
~al asreti; ciğeri bava taba
latıı arıııda dolaşacak kadar sağ
biı· olan bütün millette bula-

ırsin· T . . . laf ız. ayyarelerımızın et-
dii 111~ Çevreli yen çocuklar; ken
oiatrıııi havalandırmanın imkanı 
lıııılbayıııca, gözü yaşlı ve mab
ta Yanımızdan ayrılıyorlardı. 

~t:ıYare sevgisi arbk memle
lıııı e ~ir spor olmaktan çık
ttl' .bır yaşama ihtiyacı haline 

lllıştir. 

, iMKANSIZLIK ACISI 
tök~ .Biz bu yolculuğumuzda, 
)aıı erınde dolaşmak an:usiyle 
lü~~ıı vatandaşları, yerin üs
d~k e bırakmanın acısını duy
biı İ Bu acının büyüklüğünü 
y t .'1Yyareciler çok iyi biliriz. 
t~:ı~ üstündeki temiz bava, 
~-1~ tııanzara ve tabiate yu
daııı aıı bakmanın zevkini ta
~tibr . için toprak üstü, pek 

tlı değildir. Türk milleti 

bu zevkin sırrına ermiştir. ls
tanbulda bir akrabanın okudu
ğu leyli bir mektepte benimle 
konuşan on dört gençten on 
dörnü de Türk kuşuna üye ol
mak için tavassutumu istediler. 
Eğer biz imkan bulsaydık, şehir 
nufuslarını, belki olduğu gibi ka
natla!ldıracaktık. Bilhassa Ye-

bulutlar aıasında 
şilköyde bu imkansızlık acısını 
çok iyi hissettik. Heykel vü
cutlu, yiğit bir delikalı tayya
renin arkasındaki bir kişilik 
yere iki kişi binip binemiyece
ğini sordu. 

lstanbulda halk trenlere bin
mek için Sirkeci garının cam
larını kırmıştır. Trenler, oto
büsler, otomobiller, bütün nalıil 
vasıtaları halkı taşımağa yet· 
medi. lzmirde on beş kilomet
re yayan yürüyerek hava mey
danına gelenlerin sayısı elli 
bini aşmıştı. Bursada gösteri 
günü çarşılar bile bomboş kaldı. 

YENi DEVRE 
" - Benim kanaatim şudur: 

Türk havacılık tarihinde yeni 
devre başlamıştır. Bundan son
ra Türkkuşu; yurdun dört ta
rafında kendi etrafında topla
nan gençlik kitlelerini kanat
landırmak olan mukaddes sa
vaşını başarabilmek için kasa
balara varıncıya kadar şubeler 
açacak, teşkilatını köylere ka
dar genişletecektir. Memleket 

HiSSi, AŞKI 
ROMAN 

it -38 -
"1Yalı bar kızı gülerek atıldı : Sizin bir genç 
kızdan farkınız yok ki Umlt bey, dedi. 

~e d' ııın,1 . •yordum.. Bu hususta ı den şüphe . eden nazarlarından 
~ı~ ve!ıb olunuz. Ben Seniha- gizlenerek mavili yeşilli ışıklar 
~illa Utuduoa parmağımı bile içinde yanan bir salona giri-
ttliıııs· ettirmedim. Bizim ceır,i- yorduk. Hüsamettin Nihat an-
~ikab;z için . bir ~ızın evlilik )atıyordu : . • 
lak Yle kırlcnmemiş olması - Ben, dıyordu. Aşagı yu-
~akı llı~hiındir. Onun için bu karı bir yıldan beri barların ge· 
tatQ a Uzerinde tevakkuf edi- diklisi oldum. Bir meslek ada-v•t.,; Sonra, daha bir ricam mının bar müdavimi olması pek 
~t b~ eferruatı konuşmak üze• te münasip değil amma .. Ne 
~ ~'~h gece beraber buluşsak.. yaparsın, insanın kendi nefsini 
., t ~ erce bir iki tek atar, hem kandırmağa bile ihtiyacı oldu-
lt . erue . . s . l 1 1 . d ıı it h şırız. izin de benden gu :ı:aman ar o uyor. çerım e-

il r haliniz yok ya.. ki yaramaz çocuğu avutmak 
"'\ t """ lazım. içmediğim akşamlar san-

ı o. ınemur:arının her şey- ki biri boğazıma sarılarak sı-

TENi A~IR 

K.adın pa1aşütçii bn. Yıldız 

gençliğindeki heyecan gelip 
geçici bir heves halinde değil
dir. Türk göklerini on binlerce, 
yüz binlerce paraşüt ve binler
ce tayyare ile süsliyecek olan 
mesud devrin başladığına ina
narak dönüyoruz.,, 
GÖKLERDE DOLAŞMANIN 

TABIILIGI 
lstanbulda paraşütle 29 ncu 

atlayışını yapan ve üç büyük 
şehrimiıin bol bol alkış ve tak
dirini toplıyan kadın paraşüt
çülerimizin en değerlilerinden 
Bn. Yıldız; "- Ben, diyor. Size, 
Bursa iz mir ve lstanbul' da ko-

' nuştuğum yüzlercP. Türk kadı-
nının bana söylediklerini anla
tacağım: Türk kadınında uçmak, 
artık bir merak hali olmaktan 
çıkmış, bir ideal olmuştur. Her 
gittiğim yerde etrafımı çevre
liyen genç kızlardan hiç biri 
bana, uçarken korktuğumu, 
heyecan duyup duymadığımı 
sormadılar. Bütün Türk kadın
lığı uçmanın da yürümek ka
dar tabii bir bal olduğunu an
lamışlardır. 

TÜRK KADINLIGINlN 
RÜYASI 

"-Türk kadınlığının bugün
kü rüyasının Türk havalarının 
fethinde vazifelenmek olduğu
nu söyleyebiliriz. lstanbuldaki 
bir toplantıda, yüksek tahsil
lerini yapan k12larımız, hayatın 
her sahasında, erkek arkadaş
lariyle beraber olmak saade
tinde, havacılık gibi memleket 
müdafaasiyle alakalı bir çalış · 
madan mahrum olamıyacakla

rını .~öylediler ve hep beraber 
Türkkuşuna girmeye karar ver
diler. 

GÜZEL BiR HATIRA 
lzmirde bizi seyre gelen on 

binlerce kişilik kalabalık ara
sında ilk mektepli güıel bir 
yavru kız yanıma geldi. Elinde, 
mektep idaresinin verdiği sıh
hat cüzdanı vardı: "- Sağlığı 
yerinde olmıyanların tayyarı!ye 
binmesine izin vermiyorlarmış .. 
Bakınız benim sıhhat cüzdanım 
yanımda. Hiçbir şeyim yok. 
Ciğerlerim de kuvvetli. Ne 
olur, beni de yanınııa alıp 
uçurur musunuz?,, 

Bu yavrunun gönülden gelen 
dileğini; bütün Türk kadınlı
ğına teşmil edebilirsiniz. Mem
leketin bu kadar sevgisini ka-

kıyor ve boğmak istiyormuş 
gibi oluyor. 

Ağır bir tangonun sihirli ha
vasına uyan çiftler pistin üze
rinde mütemadi şekilde dönü
yorlardı. Hüsamettin sordu : 

- Ümit bey, ben yukarısını 
tercih ederim. Sizin fikriniz 
ne? 

Fazlaca içtiğimiz için başım 
fena halde dönüyordu. Cevap 
verdim: 

- Siz bilirsiniz, dedim. Be
nim için hepsi bir. 

Dar merdiv~nleri ikişer iki
şer atlı.yarak üst localardan bi
rine çıktık. Hüsamettin Nihat, 
kendisini selamlıyan şef garso
na bitap etti : 

- Göreyim seni.. Şu ltalyan 
artisti behemehal temin et .. 
Arkadaşı Belma da beraber 
olsun . 

Garsonun getirdiği viski şi
şesını bardaklara boşaltırken 
pist üzerinde cereyan eden 
yürekler acısı sahneleri gözden 
geçiriyordum. Artistler bos ma-

Kahire 
H-'dlselerlnde 12 yarah 

vardır 

Kahire 18 (A.A) - Cizede 

nümayişler yapıldığı sırada 
Kahirede diğer bir takım tale

be grupları dolaşmışlar ve 
Ravzayülyusuf gazetesi idııre· 
hanesine hücum etmişlerdir. 

Bugünkü hadiseler esnasında 
3 zabıta memuru hafifçe yara
lanmış, 9 talebe de ikisinin 

yarası ağır olmak üzere mec

ruh düşmüştür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(BORSAi 
Uz Um 

Çu. Alıcı Fi at 

71 Ş Riza Ha. 12 50 17 
30 Alyoti 12 50 12 50 
22 Şerif Remzi 18 50 19 
20 inhisar ida. 5 5 
10 J Kohen 12 12 
153 Yekün 

419747 Eski yekün 

419900 Umumi yekün 
incir 

Çu. Alıcı Fiat 

17 Alyoti bi. 4 50 4 50 
Zahire 

Denizlide köycülük hareketi 

Halka suyu başında 
arık kazma bayramı 

Sevinçli bir törenle yapıldı. Köylülere 
su siyasetimizin t•hemmiyeti anlatıldı 

Denizli Halkevı lıöyciilük lwmitesi köylülerle bırlıkte arık bayramında 

Denizli, 19 (Hususi)-Denizli ı istiklal marşiyle başlanmıştır. 
Halkevi köycüler komitesi prog- Köycüler komitesi başkanı B. 
ramını tatbıka devam etmek- Ahmet Akşit tarafından bir sÖJ 

t d. p H Ik lev verilmiştir. e ır. azar günii a a su- B 
yunun başında lrlıganlı, Elde- ayA bmet Akşit Cumhuriyet 
nizli, Kocadere, Küçükdere, hükümetinin su işlerine çok 

önem verdiğini anlatmış, su işle
Y eni köy ve civar köylerden 

rinde toplu çalışmanın faydala
toplanan kalabalık halk kitlesi 

Çu. Cinsi Fiat ve köycüler komitesinin üyeleri rını izah etmiştir. Bunu müte-
2842 Buğday 5 875 6 75 akip Koyunaliler köyünden B. 

25 Arpa 4 4 ve diğer şubelerden birer mü- Muharrem köylümüzün hükü-
messil olduğu halde bir arık metimize candan bağlılıklarını 

10 Nohut 7 50 7 50 k b 1 t a:ı:ma ayramı yapı mış ır. söylemiştir. Halkevi başkanımıı 
515 ke. Palam. 260 450 Töre saat 12 de suyun başında B. Esat Kaymakcı Partinin ve 

·~~~·d:k·;~~··~~~·;~··bi~İ~·;i·~··~·~;i·~·····;~·Jİ~·;;·A~;~;;·b~t;:·~~;;·;~·;:ı~:· Cumhuriyet hükümetinin köy-
h d b k lülerimizi çok iyi düşündüğünü, 
avalarımızı a a ço sevme· Evvela istasyona inmeği dü- bunun için köy kalkınmasına 

memize nasıl imkan vardır?,, şündüm. Fakat belki birkaç önem verdiğini, Halkevlerinin 
AGAÇLARA İNEN vatandaşı ezebilirdim. Sonra faydalarını anlatmıştır. Bay-

PLANÖRÜN HİKA. YESİ denize inmeği düşündüm. Ka- tar müdürü Rifat Haznedar 
Havada 19 saat kalarak bize labalık olan limanda ya bir mo- busene yüzhinlerce dönüm ara· 

dünya birinciliğini kazandıran töre veya bir sandala çarpa- zinin sudan istifade ettirilece-
Ali Yıldız'a; planörünü, yuva- rak batırsaydım? .. Bu ihtimal· ğini söylemiştir. 
sına yerleşen bir kuş tabiiliği ler, bir saniye içinde birbirini Sağlık ve sosyal yardım ko· 
ile nasıl olup da Gülhane par- kovaladı. Nihayet kararımı mitesi başkanı doktor Muhid· 
kının ağaçları üzerine indirdi- verdım: Gülbane parkının üze- din Süğür ve dahiliye müta· 

hassısı doktor Sait Sağdum 
rindeki ağaçlardan birine ine-ğini soruyorum: 

" - Perşembe günü sabah
leyin Köprü istikametine uçu
yorduk. Yerden yüksekliğimiz 
70 - 100 metre arasında idi. 
Birdenbire nasıl oldu, bilmiyo
rum. Pliı.nörümü, tayyareye 
bağlıyan tel, bir sağnak neti
cesinde kopuverdi. 

BOŞLUKTA ... 
"Beni, ileriye doğru çeken 

kuvvetin birdenbire kesildiğini 
hissettim. Havada tayyaresiz 
kalmıştım. işin asıl kötü tarafı, 
tel tayyarenin aşağı yukarı on 
santim kadar yakınından kop
muştu. Büyük kısmı bende idi. 
Bu koca tel, tayyareden ayrı
lınca büyük bir sarsıntı yapa· 
rak pliı.nörümün gövdesine geç
ti ve dolaştı. 
DENiZ, DEMIRYOLU, PARK 

"Öyle bir yerde idim ki 
önümde deniz sağımda Gülha
ne parkı, solumda devlet demir-

salarda, vücut güzelliklerini 
beğenen biri çıkmasını ve ken
dilerini angaje etmesini bekli
yorlardı. Bu kiralık vücutların 
ne kadar üzücü, elem verici 
tarafları olacaktı. 

Bu sırada aralanan loca ka
pısından iki "Muattar" kız içeri 
giriyordu. Artistler, çoktan beri 
tanıdıkları bir yere girmiş gibi 
emniyetle ellerini uzattılar. Hü
samettin Nihat galiba ikisini de 
tanıyordu. Mütebessim çehre· 
siyle gülerek bana tanıttı: 

- Şu güzel, nefis kokulu 
ltalyah kızın asıl ismi Frida .. 
Barda kendisine Necla adını 
verdiler. Ötekisi ise ikinci is
miyle l3elma.. ilk adı Meşküre 
imiş.. Meşküre adı alafranga 
değil diye değiştirmiş.. Öyle 
değil mi Belma? 

Bar kızı yavan yavan gülü
yordu. Bu akşam Frida'da ga
rip bir hal vardı. Mütemadi 
şekilde beni tetkik ediyor, 
sanki çehremde, gözlerimde bir 
sey varmış gibi uzun uzun sey-

k 
tarafından sağlık durumu in· 

ce tim.. 1 · b ı ı ce enmış, asta ar soru muş, 
Evvela havada bir dönüş yap- görülmüş diğer şubeler de ken-

tım. Ve yere iniyormuş gibi ya- dilerine ait cihetleri incelemiş· 
parak ağaçların üzerine doğru !erdir. Cumhuriyet marşı ile 
süzüldüm. Daha yere inmeye 20- arık ka2mağa başlanmış, kur-
30 metre mesafe varken tel bir banlar kesilmiştir. Herkeste 
ağaça takılmaz mı? Tabii bu va- sevinç ve neş'e coşkunluğu 
ziyet planörü başaşağı getirdi. görülüyordu. Davul ıurnalar 
Düşmeyi süratlendirmekten baş· 
ka çare yoktu. Tam ağacın 

üzerine yerleşirken bir darbe 
ile teli kurtardım. Ve planörü 
iki dalın arasına, sanki yerden 
havalanır gibi, aşağıdan yuka
rıya doğru yerleştirdim. 

Bu benim başıma gelen iş, 
planörün bir hususiyetini daha 
meydana koydu: Planörün yal
nız şekli kuşa benzemez. O 
biraz da bir kuş gibidir. Ve 
eğer başı sıkıya gelirse, bir 
ağaç dalının üstünde de ken
dine bir yer bulur. Tıpkı ko
caman bir kartal gibi..." 

rediyordu. Kısa bir zaman 
içinde gözlerimizi açamıyacak 
kadar sarhoş olmuştuk. Barla
rın güzel kızı Belma hanımfen
di manikürlü parmaklariyle 
Hüsamettin Nihad'ın çehresini 
okşarken kendisinden geçmiş 

gibiydi. Hüsamettin ona ağır 
şakalar yapıyordu: 

- Ah Greta Garbo'm .. Di
yordu. Seni bir iki yıl önce 
tanımış olsaydım, saniye kay
betmeden evlenmeye razı olur
dum. Görüyorsunuz ki artık 
ihtiyarız. Evlenmeyi aklımdan 
geçirmek ne haddime.. Senin 
gibi güzel bir kıza yazık olur 
sonra .. Senin için hayatımı ve
ririm. 

Jtalyalı kız gittikçe yanıma 
sokuluyordu. Eliyle elimi tuta
rak konuştu : 

- Ümit bey, dedi. Siz gali
ba barımıza ilk defa geldiniz. 

- Evet, barlara ilk defa 
geliyorum. 

- Ne iyi .. Sizin gibi erkek
lerle konuşmak öyle zevkli olur 

önde, zeybek oyunları oynan
mıştır. 

OEREKÖYDE 
Dereköyde Dağ sporu ve de

reköylüler ile konuşmalar, has
bihaller yapılmış, köylünün 
hastaları baktırılmış, Halkevi 
bandosuna güzel parçalar çal
dırılmıştır. 

Geçen hafta Denizliye sekiz 
kilometre mesafedeki Akhan 
köyüne tertip edilen ziyarete 
atlıspor kulübü de iştirak et
mişti. Orada ağaçlar diktiril
miş, Cumhuriyet meydanı açtı
rılmış, köylülere faydalı öğüt

ler verilmışti. 
BUrnan Saracoj)lu 

• ki .. Tertemiz bir kızdan farkı
nız yok.. Esasen sizi gorur 
görmez anlamışbm bunu .. Siz 
tıpkı ona benziyorsunuz. 

- Kime, kime benziyorum. 

ltalyalı kız sarhoş nefeslerini 

nefeslerime yaklaştırarak ko· 
nuştu: 

- Size tuhaf gelecek, belki 
de sözlerime inanmıyacaksınız, 

haklısınız. Bar kızlarının söyle
dikleri doğru olur mu? Benim 

bir tanıdığım vardı. Daha o za
man ltalyada idim. Faşistler 

henüz Romanın üzerine yürü
memişlerdi. Babam hariciye ne
ıaretinin en nüfuzlu şeflerin

den biriydi. inkılapta balıamla 

beraber kaçtık. Birçok memle
ketler dolaştık. Babam ölün

ceye kadar eyi bir hayat ge
çirdik. Babamın ölümünden bir 

müddet sonra annem de öldü. 
Ben sokak ortasında kaldım. 

Pariste idim. 
- Bitmedi -
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B. A~toneskonun beyanatı 
''Türkiyenin mukadderatını idare eden büyük 

devlet adamını tanımakla bahtiyarım,, 
Ankara, modern Türkiyenin mülhem olduğu yaratıcı dinamizmin inisarıdır 

Ankara, 19 ( A.A ) - Ro· ı kınken ve onu bugünün büyük eserini daima daha ziyade mü· ı den bir kaç sene içinde fış· 
manya dış bakanı H. Antones· meselelerinin bütün doneleri es3: r hale getirmek için vaki . kıran ve medeniyetin ve te· 
ko Türk matbuatı mümessille• üzerinde bir görüş ve karekte· gayretlerimize devam ederek rakkinin bütün son başarılarını 
rine aşağıdaki beyanatta bu· ristik bir açıklıkla ifade ettiği bizi birbirimize bağlıyan rabı- bir araya toplıyan bu şehir do 
lunmuştur: fikirleri dinlerken duyduğum talan daha ziyade takviye hak- ğunun en mütecasir hikayeleri· 

- Ankara seyahatim dost hayranlık inzimam etmiştir. kındaki kat'i arzumuzu teyit ni geride bırakarak büyük bir 
Ye müttefik devlet reislerine Keza mümtaz başvekilinizi ettik. devlet adamının ve iradesi· 
Romanya dış bakanı sıfatiyle tanımakla pek bahtiyar oldum. Ziyaret güzel memleketleri- nin milletine olan bağlılığı· 

nizi daha yakından tanımak nın ve muzaffer olmak husu· 
hürmetkarane tazimlerimi ar· Başvekille ve kendisile Cenev • için pek ziyade kısa idi. Bu- sundaki kararının nelere muk, 
zetmek ve 'onların hükümetle· re ve Atinadaki teşriki mesa· ı b b b k · t nun a era er u ısa zıyare tedir oldu~unu bütün dünya 
riyle temas etmek için son imize devam ettiğim dostum değerli mesai arkadaşların ı n önünde ispat etmektedir. 
aylarda yaptığım ziyaretler Rüştü Arasla yaphl?'ım görüş· yardımiyle büyük devlet reisi- Ankara modern Türkiyenin 
serisine dahil bulıınmaktadır. meler açık bir samimiyetin ve niz taraf:ndan başarılan muaz- mülhem olduğu yaratıcı dina· 

Türkiyenin mukadderatını tam bir karşılıklı anlayış hı.- zam eseri görmek ve hayran· mizmin inirasıdır. Onu tanıdık· 
idare eden büyük devlet ada- vas· içinde cereyan etmiştir. lıkla takdir etmek imkanını tan sonra Bükreşe büyük dost 
mını taoımakla kendimi pek Ü aümüzde mevcut bütün vermektedir. millet için tam bir hayranlık 
bahtiyar addediyorum. Onun me ~leler hakkında tam anlaş· Ankara bu çok güzel mu- ve nizam ve barış unsuru olan 
eserine karşı uzaktan hissetti· ma mevcut olduğunu müşahade vaffakıyetin remzidir. Hiçbir ittifakımızın istikbali için de 
ğim hayranlığa şimdi ona ya· ve tespit ve Balkan antantı şeyi mevcut olmıyan bir yer· tam bir itimatla dönüyorum. 
, .••..........•.................•..•••••....•...••••.....•••.•..•..•.............................•..•.•..... •·•···•·····••··•·············••······················•···•···•·•···· 

Resmi tebliğ neşredildi 
• 

Bütün meselelerde görüş birliği mevcuttur. Ticari 

Ealkan antantı ekonomi 

&~'~ 
. dı 

Konseyın 

Bir Balkan ticaret 
odaları ofisi kurulacak 

Bu fikir alakadarlara bildirildi ı·p 
Ô 1 ter 1 

Atina, 19 ( .R ) - Balkan zam teknik konferaos ar flel 
Antantına dahil olan milletler edilmiş ve yeni yeni b~d~oP' 
arasında iktısadi münasebatı çizilmi~tir. Siyasi konseyııı 

510
• 

inkişaf ettirmek için toplanan lantısında dört ı\evlet ara 11• 

iktısadi Balkan konseyi, bir daki münasebatın nekada~ 01 
Balkan ticaret odaları ofisi mimi ve dostane oJduııudı 

. -,abe 
kurulmasına karar verecektir. bır kere daha IJJU• ~ıa· 

Bu fikir ilk defa olarak Bük- etmek fırsatını bulduk· sıf· 
· d t f d b ti · · · b va reş tıcaret o ası ara ın an nase e erımızın u J· 

işlenmiş, Romen elçileri vasıta· ları balkanlarda refah 'le ~~ 
siyle alakadar Balkan memle- hun garantisidir. EkoP~ rİI 
ketlerine bildirilmiştir. Balkan konseyin vazifesi de Millet ~ır 
odaları ofisi artık kuvveden hayatında en mühim sab~ tel 
fiile çıkacak ve bütün Balkan dan biri olduğunu bi~e .ögr~jı< 
memleketlerinde şubeleri ola- harp sonu tecrübesınııı bO 
caktır. öğrettiği ekonomik sahadV ıi· 

Atina, 19 (A.A) - Balkan neticeyi tamamlamaktır. ~çil 
antantı istişari ekonomi kon· fenizde muvaffak old)ak .

1

11
. 

seyi dün saat 17 de hariciye her şey vardır. Efkarı u1JJuııı1 

0
• 

bakanlığında toplanmıştır. Baş· miz buna hazırlanmış bul~~-
vekil B. Metaksas söylediği açış yor. Hükümetlerimiz de b~ ~· 
nutkunda Balkan baş murah· niyet besliyor. Memleket:~ 
haslarını selamlamış ve dost ve miz arasında mevcut ço.lı .ı· 
müttefik dört devlet arasındaki k ,. 

teşriki mesainin ekooolll1 •11. teşriki mesaiyi yorulmaz gay· hada mütemadiyen daha ı•.1 • 
retleriyle sağlam bir esas bu- b • 

de sıklaşacağından şüp e lan ekonoooik konseyin te&isin· 
denberi aldığı yolu ehemmi- miyorum · -~0ıı 
yetle kaydederek demiştir ki: B. Metaksas gerek keııdı 100• 

- Bu teşriki mesai yalnız şahsen, gerek başıod~ _bu ,r 
bilfiil ekonomik sahada değil, duğu Yunan hükümetınıo Y ~· 
fakat şimendiferler, denizyol· dımına konseyin giiveıı·eıl 
!arı, posta münakalatı ve tu· leceğini bildirmiş ve celseY1 

ristlik gibi daha az mühim ol· mıştır. tle~ 
mıyan sahalarda da miisbet Balkan murrahhas beye e• 
neticeler vermiştir. Daimi ko· reisleri Yunan başvekiliııt ' 

k ••it•• l 1 J d t k • miteler teşkil olunmuş, munta· vaplar vermişlerdir. ,,••" 

ve u ure mese e er e a vıye .. ş·~ş~·ig··r~·~·i~'t; .. ~~r~;···g:ü;ü·ş~~~k .. ? 
edilecektir. Bükreşe bir heyetimiz gidecektir. M . t A t y~' -------- acarıs an vus ur p 

~~.~~.~~!! .... ~~.~.~.! .... ~~~~~ ... ~~~~~ ... ~.i.~~~.~~~ ... ~~.Y..~~~~.~.~ ... ~~~.~.~.~~ nın tesı·rı· altında 
Ankara, 19 (Yeni Asır - Telefon)-Üç gündenberi şehrimizde unu teşkil eden bütün meseleler hakkında aralarında tam bir e e • 

hükümetimizin misafiri bulunan dost ve müttefik Romen hükü· j görüş birliği mevcut olduğunu memnuniyetle müşahede fırsatını 
metinin mümtaz devlet adamı bay Antonesko ve refikaları ile . bulmuşlardır. Bundan sonra Romanya ile Türkiyeyi 
maiyeti erkanı bu akşam Anadolu ekspresiyle memleketlerine doğrudan doğruya ilgilend ren meselelere temas edt-n 
dönmek üzere buradan ayrıldılar. Başvekil General ismet lnönü ve B. Antonesko ile hariciye 

Misafirler i•tasyonda Başvekil ismet lnönü ve refikaları, Ha- vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras, iki dost memleketin 
riciye vekili Dr. Tevfik Rt;ştü Aras, Vekiller, mebuslar, Riyaseti ticaretinin genişlemesini görmek arzusunda bulundukları ekono· 
cumhur yaveri B. Celal, kalemi mah~us müdürü B. Hasan Riza, mik meseleye ehemmiyet atfederek yeni bir ticaret anlaşmasının 
Ankara muhafız alayı komutanı, Ankara valisi Nevzat Tandoğan esaslarını koymak üzere Romen salahiyettar mahafiJleriyle temasa 
küçük antant ve Ba!kan antantı sefirleri ve kor diplomatik tara· g irmek maksadiyle pek yakında bir ekonomi heyetinin Bükreşe 
fından uğurlanmışlardır. gıtmesini kararlaştırmışlardır. 

Tren hareket ederken muzika Romen milli marşını çalıyor ve Bu anlaşmanın imzasına intizaren miihadele hacminin fazla· 
istasyona toplanan binlerce halk da dost memleket nazırını al- laştırılması için iki hükümet. karşılıklı hususi kolaylıklar 
kışlıyordu. Misafirlerimiz de kompartimanın pençeresinden bu göstermeğe ve ayrıca iki müttefık memleket arasında Kültürel 
candan uğurlamayı güler yüzle ve ellerini sallamak suretiyle meselelerin takviyesi için talebe ve p~ofesörler teatisi, karşılıklı 
mukabelede bulunuyorlardı üniversitelerde ihtiyari Türk· Romen dıl kursları kurulmasını ta· 

A k 19 (y · T. f ) D ··tt f"k R karrür ettirmişlerdir. n ara eoı Asır· ele onla - ost ve mu e ı omen . 1 f 1 ) B . " .. 
h .. k.. t" · · ı· H · · B A t e k l k Ankara 19 ( Yenı Asır • Te e ona - aşvekıl ismet lnonu u ume ıoın sevım ı arıcıye nazırı • n on s onun ınem e e· b 
t . · · · t" " b t" l • t bı·- d"l · t" Rador Ajansı vasıtasile Roınen mat uatına şu beyanatta bu-
ımızı zıyare ı munase e ıy e şu resmı e ıg neşre ı mış ır: 1 1 d 

"Ek 1· k A k . t" d C h unmuş ar ır : se aı::s B. Antones o n ara zıyare ı esnasın a um ur B··t·· 1 k t d t müttefik me ı '- -t· ht .. . . . _ - u un mem e e , os ve m e,,., ın mu erem 
Başkanı Ataturk tarafından kabul edılmış ve Başvekil ekselans mümessili B. Antone. ko ve refikalarını hususi sevinçle kabul 
ismet lnönü ile Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Arasla uzun etmiş tir. Aramızda vuku bulan görüşmelerde, kendisinin müla· 
ve dostane görüşmelerde bulunınuşlardır. bazalarındaki vuzuh ve maksat ve noktai nazarlarındaki 

Bu görüşmelerde şimdiki beynelmilel vaziyet ve Atinada doğruluğu hasseten takdir ettik. Romanya hi:kümetile 
Balkan Antantı daimi konseyinin son toplantısında ittihaz edilen şahsi temasta bulunmak için bu ziyaret müsait bir vesile teşkil 
kararlar en sür'atle tatbik mevkiine konulması tedbirlerinin ge· etti. iki ınemleket arasındaki dostluk anlaşmalarla tespit edilmiş 
niş ve teferruatlı bir surette tatbikine tevessül edilmiştir. olmakla beraber şahsi temas iki memleket tesanüdünü ve haya· 

iki müttefik memleket devlet adamları, görüşmelerin mevzu· tiyetini yeniden kaydetmeğe- daha ziyade yardım etmiştir. 
................................................................................................................................................................................. 

B. Mussolini beyanatta bulundu l Holandalılarla aniaşma imzalandı 

Necaşinin taç geymeye Yapacakları işin bedeli 
daveti ltalyayı darılttı mı mahsulümüzle ödenecek 

Londra, 19 (A.A) - B. Mus· 
solini Daili Mail muhabirlerin· 
den Vard Price beyanatta 
bulunarak Haile Selasienin da· 
vet edilmesinin Kral altıncı 
Jorjun taç giyme merasiminde 
hiçbir ltalyan heyetinin hulun· 
mıvacağı manasına gelmekte 
olduğunu söylemişdir. 

B. Mussolini ltalyanın mi_ 
temlekat noktai nazarından 

tatmin edilmiş olduğunu ve 
Afrika ile olan ticaret mesele
leri ve bilhassa Kenya ve Su
dana müteallik mesai! hakkın· 
da lngiltere ile dostça anlaş· 
mağa amade bulunduğunu ila· 
ve etmiştir. 

ispanyadan bahseden B. 
Mussolini şöyle demiştir: 
-Sizi temin ederim ki biz ge· 

neral Frankodan ne Baleares 
adalarında deniz üssü ne de 
lspanyol Fasında birşey istedik. 
ispanyada bulunan ve miktar
ları izam olunan Italyan gönül
lüleri işlerine geld iği zaman, 
memleketlerine döneceklerdir. 
Meğerki miktarları daha çok 
olan diğer gönüllülerin de Is· 
p.rnyadan çekilmeleri hakkında 
umumi bir itilaf vücuda geti
rilsin. 

lngiliz • ltalyan ticaret mese• 
lelerine rücu eden Duçe ltal· 
vanın ln2ıltere ve Fransaya 

Ankara, 19 (Yeni Asır-Te· 
lefon)-23 • 9 • 934 tarioinde 
müddeti biten Türkiye -Holan· 
da t icaret anlaşması yerine 
yapılmakta olan yeni anlaşma 
müzakereleri bitmiştir. Yeni an
laşma bugün, Türkiye hükü· 
meti adına lktısat vekaleti 
müsteşarı B. Kurdoğlu Faik ve 
Holanda hükümeti adına da 
Baron Ariknon tarafından imza 
edilmiştir. 

Ankara, 19 (Yeni Asır· Te
lefon) - Ho!landalılarla hükü· 
metimiz arasında otuz beş mil-

yon florinlik bir anlaşma im· 
zalandığını bildirmiştim . 

Bu anlaşmaya göre Holan
dalılar Memleketimizde liman· 
lar ve vapurlar inşasını Üzer
lerine almakta ve .,ndüstri iş· 
!eriyle de uğraşmağı taahhüt 
etmektedirler. 

Hükümetimiz Hollandalıların 
memleketimizde yapacağı otuz 
beş milyon filorinlik işin bede· 
lini, sekiı senede afyon, buğ· 
day, çavdar, sigara, şarap gibi 
maddeler vermek suretiyle 
ödeyecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
karşı hiçbir zaman hasmane ı ve halen de beslememekte bu· 
hisler beslememiş nldu2unu lundu2unu bevan etmistir. 

ltalyan siyasetindeki değişiklik 111ii; 
zakerelerin esasını teşkil edece 

Budapeşte 19 
(A.A) - Sahihi- .,.. "" 
yettar makamlar· 
dan öğrenildiğine 

.. A ıl " gore vusturya 
Başvekili B. Şuş· , 
nig ile yapılacak ' . 
görüşmeler için . ' l 
hiçbir program 
tespit olunmamış· 
tır. Bu mahafil 
Avusturya Başve· 
kilinin Macar hü· 

- :1~ 

' 

kümeli ile umu· .,,;;;;; _,,,, .... ,>'!i ... ~~-... 
mi vaziyet hak· .. ·~ · ~- iiiiiıı~ . bilrJ! 
kında fikir mü- Macar Ktal naıbi Amiral Horty ita/yan Kıalı ı/! 
davelesinde bulunmak hakkın· 1 paktının imza olunacağ•·b8pU· 
daki arzusunu Avusturyanın Salahiyettar Macar ıll8 r-1•"' 
beynelmilel vaziyetinin son za· nin kaydettiklerine gör_e p.vul' 
manlarda bazı değişikliklere ristanın harici siyaseti ~ 
maruz kalması keyfiyetine ham· turyayı alakadar edeli ~~ 
!etmektedir. Bu hususta üç un· meselelerin tesiri tahtıııd:ıııe~ 
sur hassaten tebarüz. ettiril· lunmaktadır. Macar bUlı tlt~ 
n· ektedir : ltalya ve Almanya hükUDl.e ... e· 

·ııı ... 
1 - ltalyanın Akdeniz mm· ile sıkı ve dostane teşrı 

takasındaki hayati menfaatle· saiye ~adık kalacaktır. etti' 
"ı 1 rinin değişmesi. Ayni zamanda tebarU ~tıO 

2 - ltalyanın Habsburgların rildiğine göre Roma P; 1rl' 
tahta getirilmesi planlarını kat'i imzalamış olan üç devle ~·· 
surette reddeylemesi. sında teşriki mesai Afac•:eı~ı 

3 - ltalya ile Yugoslavya rici siyasetinin esasını 
arasında yakında bir dostluk etmektedir. 

937 yılı bütçemiı; 

Varidat 936 yılına göre 
on altı milyon fazladıti,. 

bil ı9 ~ 
sınai müesseselerden ıard' Ankara, 19 (Yeııi Asır • Te· 

lefonla) - 937 yılı bütçemiz, 

936 yılı bütçesine göre vari· 

dat kısmında 16 milyon 913bin 

lira bir fazlalık kaydetmiştir. 

Bu fazla varidat, istihlak 
vergisinden bir milyon 366 bin. 

yon 13552 lira, iobis9
: 11 ,e~ 

üç milyon, iktısadi bub'.·vaıe~ f 
gisinden 644 bi~, ıııubtl~~ 
vergisinden 907 bııı ~e 11 !( 

korumasından bir ııı• 1Y:9yıı' 
bin lira ve daha baıı 
•~rdan temin edilıniştif• 
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kt Ba.h~ede bu işler olup biter• Şövalye babasının kendisini 
n ıkı Pardayan merdivenden ileri doğru bıraktığını gördü. 

çıktılar. Bulundukları bir ko- ihtiyar asker atlamıyor, kendi-
:~ğın sol ciheti idi. Diğer iki sini başaşağı salıv :? riyordu. Bu 
kınadan ayrı bir mahaldi. Her teşebbüs aklan kabul edeceği 
~atını dolaşan pardayanlar, bir iş değildi. Çaresizlikten do-
d endileri için kaçacak hiç bir ğan bir çılgınlıktı. 

elik bulamadılar. Tavan ara- ihtiyar Pardayan ayaklarını 
kna vardıkları zaman aşağıdan pençerenin kenarma ili9tirerek 
• apıyı kıranların gürültülerini ileriye atıldı. Vi\cudu havada 
•ıittiler. Kudurmuş herifler mer- bir kavis teşkil ediyordu. Şö-
divenleri dörder, dörder atlı· valye bir çığlık kopardı. Ba-
Yarak koşuyorlardı. bası cevap verdi: 

d
. ihtiyar Pardayan oğluna de- - işte köprü Şövalye .. Hay-
ı ki: d. ı geç .• 

d··- Artık Tilki gibi duzağa Bu delice teşebbüs muvaffa-
uştük, kıyetle neticelendi. ihtiyar Par

6 
- Dikkat ediniz. iki saat 

f 0~e bizi ezecek demir bir ka
~sın içinde idik. Şimdi ona 
ııısbetle cennetteyiz. 
I Her iki tavan arasında bu
unan pençereye koştular. Bu 
~tnçerenin karşısında açık dif er bir pençere vardı ki ba asıl 
0nağın pençeresi idi. 
Fakat bu iki pençere ara• 

llndaki boşluk nasıl aşılacaktı. 
Biricik kurtuluş yolundan isti
fade etmek için ne bir tahta 
Ve ne de bir ip vardı? Tekrar 
1fağı inmek imkansızdı. Kudur
nıuş herifler bütün katlan ara
llıakla meşguldular. 
I H~r ikisi sapsan kesilmiş
erdı. ihtiyar küfürler sallıyor• 
du. Gürültüler hemen altlarına 
kadar yaklaşmışb. Bir saniye 
i0 nra tavan arası da istila edi-
ecekti. 
Şövalye: "Haydi sıçrıyahm" 

dedi. Lakin aradaki mesafe 
alta adımdan aşağı değildi. Sıç· 
taınak ta zordu. 

Hız almak için dayanacak 
lloktalar yoktu. Karşıdaki pen· 
Çere dardı. Atlamak intihar et
lllekle müsavi sayılabilirdi. 

lakin elli kudurmuı herifin 
~line düşmekten ise bu tehli
keyi göze aldırmak daha doğru 
~yılabilirdi. Ölmek birşey de-
1•1, çekilecek işkencenin çok 
•cıkh olacağı şüphesizdi. 
. Baba sıçrama kararanı ve

ttnce önce kendisi tecrübeyi 
IÖıe aldırdı. Pençereoin kena· 

. ~ıktı. --- . 
.r~ Böyle 
/yv. 'l ~A....._ 

~··IQ~~~ 
idim Oldum 

l<JNAKQL Es;;n~e 

dayanın elleri karşısındaki pen
çerenin kenarına ilişti. Bu su
retle bir pençereden diğer pen
çereye canlı bir köprü kurul
muştu. Bu iki adam daima 
cür'etli teşebbüslerinde muvaf
fak oluyorlardı. Şövalye şimşek 
çabukluğu ile vahşi bir Kedi 
gibi canlı köprünün ortasına 
basarak kendisini karşıya fır
lattı. Düştüğü odanın ortasına 
yuvarlandı. Ayni suretle baba 
da ellerini sıkı sıkı tutarak 
ayaklarını bıraktı. Kendini bü· 
tün kuvvetiyle çekerek oğlunun 
girdiği pençereden o da so
kuldu. 

Baba ile oğul bu tehli
keli maceranın heyecanı altında 
nefes nefese yerlerinden kı· 
mıldamadılar. Kaçtıkları tavan 
arasından gürültüler geliyordu. 
Kulaklarını yere dayıyarak din
lediler. 

Bir ses: 
- Herşeyi anlıyorum. Bakı

nız kumandan. Biz yukarı çı
karken birinci katın pençere
sinden geçide atlamış olacak· 
lar, dedi. 

Zabitin sesi olduğu tahmin 
edilen diğer bir ses cevap 
verdi: 

- Öy!e ise şimdi uzaklaş
mışlardır, Haydi yola çıkalım 
ve Monsenyora yetişelim. 

Pardayanlar çetenin tavan 
arasından aşağıya bahçeye in
diklerini görüyorlardı. Askerler 
bahçede Bem'le karşılaşmışlar, 
onunla bir şeyler konuşmuşlar 
ve koşa koşa uzaklaşmışlardı • 

- Bıtmedi -

Ahkamı Şahsiye Sulh Hu

kuk Mahkemesinden : 
lzmirde Alsancakta Bornova 

caddesinde 22 sayıh evde 29 • 
1 - 937 de öl~n Jozef Topuzun 
karısı lrena ve kızları Virjini 
ve Mariya ve Rone murisleri· 
oin mirasını kayıtsız ve şartsız 
ret eylediklerinden mahkeme
ce reddin t .. ciline 12 - 3 • 937 
de karar verilmiş olduğu ilan 
olunur. 832 ( 488 ) 

lzmir beledlyeslnden: 
1 - Izmir ve civarında be

lediye eliyle işletilecek oto
büsler için ilk parti olarak 4 
veya 6 silindirli tam dizel mo-
törlü 20 - 24 kişilik ve şehir 
yollarında çalışan tip'erden ol-
mak üzere beş adet komple 
otobüs kapalı zarfla ve kırk 
beş gün müddetle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Beherinin bedeli mu
hamenni gümrük, muamele, be-
lediye, tahliye ve kordon re
simleri belediyeye a;t olmak 
üzere lzmir belediyesi itfa.ye 
binası önünde teslim edilmek 
şartiyle altı bin yedi yüz c '.li 
lira ve hepsin in otuz üç bin 
yedi yüz elli liradır. 

3 - Mali ve fenni şartname
leri vüz altmış dokuz kuruş 
bedel mukabilinde lzmir bele
diyesi makine ve elektrik mü· 
hendisli~inden tedarik edilir. 
Taşradan İstiyenler şartname 
ve posta ücretini peşin gön
dermelidirler. 

4 - ihale 23/Nisan/937 Cu
ma günü saat 16 da şehir 
medisiııin tasdiki şartına bağlt 
olarak lzmir belediyesi Daimi 
enc.ümenince yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat iki 
bin beşyüz otuz bir lira yirmi 
beş kuruştur. 

6 - Nakden verilecek te
minat akçesi ihale tarihinden 
asgari bir gün evvel belediye
den alınacak fiş mukabilinde 
iş Bankasına yatırılacaktır. 

7 - Teklif yapacak firma
nın otobüsler hakkındaki bil'u
mum katalog ve teknik resim
lerle broşür plan ve izahname
lerini ve yedek parça katalo
ğunu ve flat listelerini vermesi 

mecburidir. 
8 - iştirak için 2490 sayı'ı 

kanunun tarifi dairesinde ihzar 
edilmiş teklif mektuplarım 
ihale tarihi olan 23 Nisan 937 
Cuma günü azami saat 1 S e 
kadar lzmir Belediye Reisliğine 
vermelidir. 

4-10-20-30 628 (354) 
1 - Belediyece gösterilecek 

yerde ve binada bir çimento 
boru imalathanesi yapılması işi 

6-4-937 salı günü saat on altı
da açık eksil~rue ile ihale edi-
lecektir. işin bed~li keşfi do
kuz yüz otuz bir lira altmış 
dört kuruştur. Keşif ve şartna
mesini görmek üzere başmü· 
hendisliğe iştirak için de yet· 
miş liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası yetmiş 
beş lira bedeli mubammenle 
Basmahane istasyonu karşısın
da Gazi bulvarı ağzındaki ben-
zin sahş yerinin bir senelik 
kirası baş katiplikteki şartna-
me veçhile 6-4·937 salı günü 
saat on altıda açık arttırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
altı Jirahk muvakkat teminat 

•ıtrnahlara, iştihasızlara, za
Yıflara, kuvvetsizlere iştiha, 

H~~ı;'·h;~'ıarı : 
~_pzr,.osry7zyz7z7,xzn 

DOKTOR ~ 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

lnltıbaz hayatın düşmesidir. 
liynet ve amel için nebati 
ilaçlarla yapılan bu bapları 

.:!.ı de kullanımz. 

li-~alihli Sulh Hukuk Hakim
gınden : 

Tereke No. 937 - 3 

Sa'ihli Kele köyünden değir
ltıl enci Ömer kızı ve Bekir oğ· 
"' s··ı 

9 
U eyman kansı Haticenin 

N Sami Kulatçı ~ 
Kulak, Boğaz, Burun hasta- N 

lakları birinci sıntf N 
mütahassısı 

Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· § 
desi 992 Telefon 3668 ~ 

1-26 (481) ~ 
cr.LZZr..D.ZZTL"/.T.zzJ~~~ 

3 - Senelik kirası elli lira 
bedeli muhammenle Eşrefpaşa
da lkiçeşmelik caddesinde 603 
sayılı kahve yanındaki yol fa:ı.
lasının bir senelik b.irası baş 

katiplikteki şartname veçhile 
6-4-937 salı günü saat on al· 
tıda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. l~tirak için üç yüz 
yetmiş beş kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene geli· 
nir. 20-23-27-30 831 (492) 

: . . . ' . ~ ' . -. '-, . " - . ~ •.. . . 
fl#.1 .................................................................. .. 

, - ' 
Yaz mevsiminde seyahat 

etnıek isteyenler! 

Kıymetli eşyalarmızı Yangından 
ve Çalınmakta"n korumak 

• • tedbir aldınız mı ? ıçın 

~-------_. ........................................... , 
Bunları; lŞ BANKASI'nın her türlü tehlikeden 

masun son 
kiraya 

sistem ve çok ehven fiatlerle 
verdiği KASALAR iN DA 

muhafaza edebilirsiniz. · 

, ............ na•• ........................................... , 

Senelik kiralar kasanın eb'adına göre 
• 

BiR liradan BEŞ liraya kadardır. 
,1 ............................................. 1 ... _____ , 

İZMİR ŞUBESİ 
• ................................................................ !!!!l!a .. ' 

•'-... . . . . .. . . . ~-. - :., .. ~·-· - •• .; ~ .... r· o -' \ t T Ol • !,. 1 ' 

KATRAN HAKKI EKREM 
•• 
Oksürenle:-e : 

MiLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Satış sıra Nu. 

1 
Lira K. 

665 lsmetpaşa M. Makara S. 25-1 taj Nu. 45 metre M. arscı 18 
666 " " " " " " " 123 " " " 49 20 
667 3 üncü Karataş 229 eski 249 taj Nu. h 224 metre M. arsa 67 20 

668 Reşadiye Müstecabi S. 44 eski Nu. h 2550 metre M. arsa Nakıt 510 
669 Birinci Kordonda Deniz Banyoları nakit ile 4500 

670 Karşıyaka Turan Menemen C. 81 eski 249 taj Nu. h 1600 metre M. arsa nakıt ile 400 
671 Karşıyaka Turan Menemen C. 81 eski 249 taj Nu. lı müfrez 150 metre M. 

arsa nakit ile 37 50 

672 1 inci Gaziler Sinekli C. 122 taj Nu. lı 160,85 metre M. arsa .. 80 
87 

43 
45 
58 
95 

673 " .. " " 126 " " 174,90 " 
674 
675 

676 
677 

678 
679 

680 
681 

" " " " 
" " 

" " " .. 
" " " " 

128 " 
120 " 

42 .. 

41 " 

" .. 
" 
" 

111,15 
205,90 

294,85 
18480 

" 
" 
" 
" 

" " " " 118 " " 152,40 " 
" " " " 132 " " 24q,30 " 

" " " " 39 " " 106,35 " 
" " " " 130 " " 129,86 " 

.. " 
" 

" 
" 
" 
" " 
" " 

55 
102 

117 
55 

94 
44 

76 20 
124 65 

31 91 
64 93 

782 2 nci Tepecik Beşaret S. 9 " " 103,36 " 
683 " " " " 37-8,37-10 " 77,47 " " 

" 
il 

82 69 
39 

684 
685 

686 
687 
688 
689 
690 
691 
6~2 

" " " " 37-3" " 146,82 " " " 73 50 
" " " " 37-22 .. " 47 " .. .. 23 50 

" " " " 37-25 " " 88.75 " .. " 44 38 
" " " " 39 .. " 64 " " " 32 
" " " " 37-9 " " 48,25 " " " 24 
" " " " 37-20 " " 50 " " " 25 
" " " " 37-7 " " 90,80 " " " 45 50 
" " " il 37-24 " " 83,67 " " " 41 84 

Pınarbaşı Ulu yol mevkiinde bahçe müfrez harap bağ ve içinde 11 büyük 14 
küçük zeytin 2 armut bir bade-m ağacı vardır 75 

693 Hasan hoca Hırdavatçılar 39 eski 31 taj Nu. h ahşap dükkanın 20 de 9 hissesi 
taviz ve icare bedelleri de müşteriye ait olmak şartiyle ve nakit olarak 125 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakıt ile yazılı olanlarmdan maadası bedeli 
2 nci tertip tasfiye vesikası ile ödenmek üzere on beş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. 
ıhalesi 25-3-937 Perşembe günü saat 15 dedir. Alıcıların Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatleri. 

12-20 724 (423) 
i o• ,. . 

.37 senesi şubat aymda ölme

'•le terekenin y:ız1lması ihbar 
t'd. 
t 1 ınekle tespit edilmiştir. Mü-

be\1effada alacağı olanlar ile 

b?rcu o'an arın ilan tarih nden 

Ahkamı Şahsiye Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

lzmirde Değirmen sokağın· 
da telgrafcı sckağında 20 sayılı 
evde oturmakta iken 29 - 12 -
936 tarihinde ölen Ömer oğlu 
Mehmedin varisleri kimlerden 

VATAN OTELi Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

J 
ır ay İçinde subut vesikaiari
e b· ırlıkte Salihli sulh hukuk 
Rl>abkem . .. d k esıne muracaat e ere 
•lac k Ilı a ve borçlarını kaydettir-

eleri aksi takdirde ne şahsan 
"e n d i e e mirscıları terekeye 
lafeten t k' d . ki . lı :ı ıp e emıyece erı 

Uausu 1 -k d 1 . -~.. a a a ar ara ılanen teb-
Jr olunur. ( 284 \ 

ibaret ise üç ay içinde vera
set ilamile birlikte mahkemeye 
müracaat etmeleri aksi takdir· 
de terekesi hazineye devrolu-
nacağı ve bir ay içinde de 
alacaklı ve borçluların mahke· 
meye gelip kaydettirmeleri ak
si takdird~ bu müddetten sonra 
mesmu olamıyacağı ilin olunur. 

822 (490) 

~iAD:fiPii'k~~z~ 

Keçeciler Dellalbaşı sokağında 
5V"E7 l>E 

Y eoiden tanzim ve tefriş edilen VAT AN oteli müşteri
lerinin her türlü istirahatini temin eylemeği düşünmüştür. 
Sıcak ve soğuk banyoları geniş ve havadar bahç~si vardır. 

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

1-26 (357) b.3 

Hacıdavut zade 
R A H 1\1 i K A il .ı\ O A V U T 

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

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon 3809 .._ _______________ ._ ______ , 



• senne • 

~~ 
·, ··~::-t ~ ~ .. 

. -- 2 

18üitzln kendi kabahatınızdır, zıra""dtŞıerfnlzl 
~hmal eldiniz. bunlara iyi bakmadınız. halbuki 

~
ltundan daha kolay bir şey yol<tur, zıra bu 

• tiyacı temin edecek bir PERLOOENT en 
fi -

lyl dit mac\lnu vardır .. ,j -

---· .. ~.4 ~ ~~~w. .. t:.-:;. flllt2i<.c- ı&c 4-llt :-. 
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TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanıoız . Her yerde Htılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 22.a Telefon 34&5 

Devlet Demiryolla~ında n: 
1 - Hareket ve münakalat servisimiz için müsabaka iJe enaz 

orta tahsili bitirmiş olanlardan istasyon memur namzedi alınacaktır. 

2 - Müsabaka imtihant Sirkeci, Haydarpaşa, Ankara, Kayseri, 
Adana, Malatya, Afyon, Bahkesir, lzmir, Mudanya, Erzurunı 

işletme merkezlerinde yapılacaktır. 
3 - Müsabaka imtihanı: Fen bilgisi, hesap, hendese, memle

ket coğrafyası ve yabancı lisandan yapılacaktır. Yabancı dil veya 
lise derecesindeki tahsil ayni notların kazanılması ha iinde tercih 

hakkını verir. 
4 - Müsabakaya iştirak edebiJmek için taiip!erin bulunduk

ları işletme mmtaka müdürlüklerine aşağıdaki fakralarda yazılı 
şartlar ait vesaiki ve altışar vesika fotoğrafiy~e beraber pulsuz 
bi istida ile müracaat etmeleri gerektir. 

ŞARTLAR: 
A) Türk olmak. 
B) Yaşı 18 d~n aşağı ve 28 (dahil) den yukarı olmamak. 

C) En az iki sene için askerlikle alakası o1madığına dair as
kerlik şubesinden vesikası olmak. 

Ç) iyi bal eshabından o!duğuna ve devlet hizmetinde çalıştırıl
masına mani bulunmadığına dair alakadar makamatın vesi
kası bulunmak. 

D) Müsabakaya iştirak etmeden evvel idaremiz merkez sıhhat 
heyetleri tarafmdan muayene edilerek faal serviste çalışma
ğa mani bir güne sıhhi arizası ve hastalığı olmamak lazımdır. 

5 - Sıhhi muayene ve!likas1 istida verildikten sonra idaremizce· 
t .. min edilir. (Talipler sıhhat merkezlerimize davet edilmek sure:. 
tife muayeneleri yaphrılır.) 

6 - Ayni şart ları haiz olup da iyi telgraf muhaberesi bilenler 
yalnız telgraftan imtihan edilirler. 

7 - En son müracaat tarihi 10 Nisan 937 kadardır. Bundan 
sonra vaki olacak müracaatlar muameleye konulma1. 

8 - Müsabaka imtihanı 17 Nisan 937 Cumartesi günü saat 
dörtte yapılacaktır. 

9 - Kazananlara şehri eıtiyedi lira ücret verilecektir. isimleri 
de gazetelerle ilan ~aileceği gibi kendilerin'! ayrıca tebligat 

yapılacaktır. 
20-25-30 837 (486) 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri d ünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu: Sulu han cıvarında· 28 - 9 Rüsnü Ôz 

YENi ASIR 

Vatandaş pacara 
ha&ice ~mernek 
tam~ 

EMiR EMiR e fi e Ta:aş Bu;ağc. IWUanmak1a o1ur 
~ ye.ıde aı:a, 

Y'2rhTraş8ıçaOı r g>erakcınde 10 tanesi 1s kuruştur. 
'======-;;;;t.!T~ .~~ t&diU/l!l~ 

.; ,· - •• _,.. : ~ .... ,,,,. . ~·!\ ._,.. .. : ~ ':. I _. • • •L • I • • • ' ' •: •.,. <' \.: :i .;.., ... ~ ... - >~: • ' '• "l. 

BBISTOL 
• BEYOGLUNDA 

Br~tol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY -OMER LUTFIDIR 
• •••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

'.· .• • '' .:_ • ; ,. ' 'r,; . - ., . • 

lzmir Sicili Ticaret 
Memurluğundan : 

lzmirde ikinci kordonda mu
amele yapan müseccel (Nakli
yat acenteliği Ege Türk Limi· 
tet) şirketin "n 28-2-937 tari
h inden itibaren fesh ve tasfi
yesine ve Maurice Dutilhin 
tasfiye memuru tayinine mü-
tedair mukavele ticaret kanunu 
hükümlerine göre s icilin 1940 
numarasına ~ayit ve tescil edil
diği ilan olunur . .. 

Jzmir s ·cili t icaret memur
luğu resmi mühürü ve 

F. T enik imzası 
1 - Mukave!e 

MUKAVELENAME 
Bir taraftan lzmirde ikinci 

kordonda 72-4 No.da kain 
'

1Fratelli Sperko, Enriko Sper
ko & Fig H Halefler,, şirketi 
namına hareket eden mezkur 
mahalde mukim Maurice Du
tilh, diğer taraftan lzmirde 
Burnavada Kazakoğlu sokağın· 
da 22 No.da mukim Rodolfo de 
Zandonati aralarında asağıda 

yazılı şeki lde mukavele akde
dilmiştir. Şöy?e ki : 

. 1 - lzmir ikinci noterliğin: 
den ı :{ mart 1935 tarihinde 
r.esen tanzim edilen mukavele 
ile • teşkil edilmiş <>kin nakiiyat 
acentalığt ES!e Türk Limitet 
şirketi unvanlı şirketin 28 şu
bat 1937 tarihinden itibaren 
feshine akit şerikler karar ver
m;şJerdir. 

2 - Şirketin tasfiyesine ait 
muamelatın icrası için lzmirde 
Gazi kadınlar sokağında 5 No. 
da mukim Maurice Outilh tas-

lzmir Kadastro 

fiye memuru tayin edilmiştir. 
işbu mtıkavele lzmirde bir 

nüsha olarak tanzim ve imza 
edilmiştir. 

27 şubat 1937 
Fratelli Sperko, Enriko 

Sperko & Figli halefleri 
lzmir şubesi klişesi ve R. 

f de Zandonati ile M. 
Dutilh imzası 

f Genel sayı : 1909 
Özel sayı : 2-226 
Maballinde okunup anlatılan 

l-,u 27 şubat 937 tarihli muka
vele albndaki imzaların zat ve 
hüviyetleri dairece maruf lz
mirde Burnavada Kazakoğlu 
rokağında 22 No. da mukim 
Rodolfo de Zandonati \'e iz
mirde ikinci kordonda 72-4 
~o.da mukim Maurice Dutilh'in 
olup içindekileri tamamen ka
bul ile ikrar ettikten sonra biz
~at vazeylediklerini tasdik ede
rim. 1937 senesi şubat ayının 
27 inci cumartesi günü. 

T. C. lzmir ikinci Noteri 
resmi mühürü ve naıoına vekili 

R. Giray imzası 
Umumi No. 2618 

1 • Hususi No.2·226 
işbu mukavele suretinin da

irede mahfuz umumi 1909 hu
susi 2-226 numaralı ashna mu
tabakati anlaşılmakla tasdik 
)'1hndı. 

Bin dokuz yüz otuz yedi 
senesi 18 mart 937 g'1nü 

T.C. lzmi~ ikinci Noteri res
mi mühürü ve M. Emin 

Erener imzası 
(285) 

Komisyonundan: 
Bulgurca Çiftliğinin Avunöukzade ı,iraderlere ait arazinin ka

dastro511 yapılmakta olup bu arazi Bulgurcadan Karapmara gi

den yol ve bu yolu Şimal cihetine doğru kesen ilk Kadıncık 

kesiği ve ondan sonra Sancaklı köyünden Sü!eyman ağa tarlası 
ve Bulgurca Lemberez Çiftliği y,olu ve Tahtahçay ve daha sonra 

Ot: veli Çiftliği araz!si ve Piloğlu Mihaldan metrük ·arazi ve daha 

sonra Deveti köyünden eski ve yeni Şaşal suları membama gi
den yol ve ondan sonra sıra ile dağlar ve ondan sonra Deliö

mer Çayı ve Keler köyüne varan saha içerisinde kalan arazidir. 
Ve yine lıbizltk ve Güınürdür Boğazı ve dağ ve çay ile mahdut 

diğer bir arazi ve yine Cebel ~ağcıpınah ve Deliömer Çayı ve 

Boğazı ve Çam köyü ile tarlalarınm çevirdiği arazidir. Bu ara• 

zinin kadastro itleri 5, 6, 7, 8; 9 nisan 937 tarihinde lzmirde 
Kadastro Komisyonu tarafıodan incelenip karara bağlanacaktır. 

Bu arazide ayni hakları bulunanların ilin tarihinden itibaren 

tetkikatın yapılacağı son güne kadar mUracaatleri ve mfu:acaat 

etmiyenle~ hakkanda 2613 sayılı yaH bOkmiine göre hareket 
~~.:..:.......,;~~~~IDWı.._~~~~~~~__:.__;._~~~~_.alılDJU!.a._..il&.ıL-alııaaul!~~~___::__~~__iM_~fAB7 

.. ·• ·. 
Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

Merkezi 

lstanbul 

lzmir 
Telefon 

3778 

. . . . .... .. . . -... ~ .. ·.• ;,; ·_ - . :..· -.... - , . . -

-

Sağlam kefaletle herfey taksitle verlllr. 

Balcılarda NECİP SADIK No. 156 

KREM B-ALSAMIN 

\~,...., 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegine 

kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri k~milen izafei 

eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıklat• 
sılibi güzeUik kremleridir. 

Krem Balıamin dört şekilde takdim 'edilir: 
1 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 

2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 

3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Ba!samin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu lıtanbul 

MiLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
No. Lira 

150 Darağaç Şehitler Tramvay cad. 21 taj NoJa ev. 60 
151 Kahramanlar Mortakya 197 eski No. lu ev... 40 
158 Karşıyaka Kemalpaşa cad. 137 taj No. lu ev... 276 
Yukarda yazılı emvalin senelik icarlarına haddi layıkile tıliP 

çıkmadığandan 15-3-937 den itibaren on gün müddetle uzat~l
mışhr. ihalesi 25-3-937 Perşembe günü saat 15 dedir. Talip)erıll 
Milli Emlak Müdür:üğilne müracaatları. 

828 (491) 

Turgutlu belediyesinden : 
uıere 

Turgutluda Belediyeye su branşmanlarında kullanmak r 
15 k~lem malzeme açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bede; 

1036 lira 20 kuruştur. Eksilt:ne günü 23-3-937 Sah günü 
911 

15 dedir. gOO 
Taliplerin muvak~at teminat olan 73 lira ile tayin olunaP ·JJ' 

~e saatte Turgutluda belediye encümenine müracaatlar• 
1 

ohllnll'~;_.;..,.~~...Y~-~2- 6=20 '381) 

' 



F ratelli Sperco 
Y apur Acentası 

OVALE NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

1
• BACCHUS vapuru elyevm 
lllı•ıı d ff ımız a c.lup Rotterdam 

1 
•ıııburg ve Amsterdam liman-

arı •• 
ıçın yük alacaktır. 

B liERCULES vapuru 21 martta 

1
. 'ıtgas, Varna ve Köstence 
ıınanlara için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

kumpanyası 

b AASNE motörü 29 martta 
ekteııınekte olup yükünü 

tahı· ıyeden sonra Rotterdam 
liaınburg ve Skandinavya li: 
llıanfarına yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyası 
SUÇEA VA vapuru 23 

:.atta doğru beklenmekte olup 

~· Malta ve Marsilya liman-

d 
• yolcu ve yük kabul 

t tcekt" ır. 

----- --

N. v. 
W. F. it Van Der 

Zee & C.o. 
DEUTCl-iE LEV ANTE LINIE 

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

bekleni mektedir. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul ede .. 

Amerıcan ~xport Lines 
The Export Steamship Corpo· 

ration - Nevyork 
EXIRlA 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 
Bostonıt hareket edecektir. 

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

Seyahat müddeti : 
Pire - Bostoo 16 gün 
Pire • Nevyork 18 gün 

•• o<l •• 
Service Maritime Roomain 

- Bucarest -

Olivier Ve Şii. 
LıMITET 

Vapur Acentası 
iR i NCİ KORDON REES 

B NASI TEL. 2443 
Ll!erman Lines Ltd. 

LESBIAN vapuru 19 martta 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracak ve ayni za
manda Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

GRODNO vapuru 8 nisanda 
Londra, Hutl ve Anversten 
gelip vük çıkaracak ve ayni 
zamanda Londra, Hull için yük 
alacaktır. 

OPORTO vapura limanı
mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yükünü tahliye ediyor. 
Ayni zamanda Liverpool ve 
Gla•gov için yük alacaktır. 

lt:SC>~C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve 
şirket hisse senetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham satın alır. 

Adres : lzmir Kemeral!ı 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AVI T 
Telefon 3903 

(77) S.7 b.3 
..rzzıır.ı:z;l'Z&'Oırz.:zi!:.ııZ;ı2zczz;ı:zımı~I , ..................... , 

Diş Hekimi 

ı A~~ulla~ Naci FLAMINIAN vapuru 5 ni
sanda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Liverpool ve 
Glas~ov için yük alacaktır. 

The General Steam HORT AÇSU 
Navigation Co. Ltd Muayenehanesini Birinci 

AD JUT ANT vapuru nisan Beyler sokağı 36 numaraya 
nihayetinde gelip Londra için 
yük alacaktır. nakletmiştir.Hastalarını müs-

NOT : Vürut tarihleri, va- takil olarak kabul ve tedavi 
purların isimleri ve navlun üc- eder. TELEFON 2946 
retlerinin değişikliklerinden me· t-26 [2101] 

G B 
Niçin daima 

Çünkü 

i 

------~ 

p i 
tercih ediliyor? 

;---....~~~-~ 
Evv Jki gün soğuk almıştı.~ 119 

dün yatıyordu, bu sabah '0--.::-~...._ . ...__ 
dipdiri ayağa kalktı '~ 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancılan dindirir, 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripıı, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağnlarile romatiz· 
maya karşı bilhas
sa müessırdir. 

GRiPiN 
• 
1 

tecrübe edinzl 

d !ELES vapuru 9 nisana 
01lru bekleniyor. Pire, Malta 

'de Marsilya limanlarına hareket 
e teektir. 

DUROSTOR vapuru 3 ni· 
sanda Köstence, Sulina, Ga
latz ve Galatz aktarması Tuna 
limanları için yük alacaktır. 

•• ısa •• 
Johnston Warren Lines 

suliyet kabul edilmez. j;.19=ıı:mmı!!::lmiılliiiılııııl.liiııiiılııılıiı....--,---------ll!IDl--SJ• mıll:!':tt:WWt.-ıı---~ 
1 HüSEYIN KAYIN Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. Yolcu Ye yük kabul eder. 

'i olcu Ye yük kabul eder. 

it Daha F aıla tafsilat için ikinci 
b~rdonda Tahmil ve Tabliye 

8
1'G•aı arkasında FRA TELLi 
PERCQ vapur acentalığına 

llıiiraca t d"l . . N a e ı meaı rıca olunur. 
t" •vlunlardaki ve hareket ta
aihlerindeki değişikliklerden 
~tnta mesuliyet kabul etmez. 
~OD! 4142-4221-2663 

A VIEMORE vapuru 21 mart· 
ta beklenilmektedir. Anvers ve 
Liverpul Limanlarından mal ge· 
tirecektir. 
Burgas, V arna, Köstence, Ga

latz ve Sulina limanları için 
yük kabul eder. 

Den Norske Middelhavlinje 
Oslo 

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

Yüksek mühendis mektebi artırma 
Ve eksiltme komisyqnundan: 
hU~ - Yüksek mühendis mektebi binasının bulunduğu arsa da· 

ınde yaptırılacak 214296 lira 7 kurusluk keşif bedelli Pansi· 
~on binası inşası ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
ulınnştur. 
2 - Bu iıe ait tartname ve evrak şunlardır: 

ş A. - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni 
•. artlar, Pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cet· 
•el" ı. 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel şartnamesi 
D - Plan ve projeler 
istekliler bn şartnameleri ve evrakı 11 Iira bedel mukabilinde 

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

lS le Gümr.şsuyunda Yüksek mühendis mektebi binası içindeki 
•rttırına ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
k 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 11965 lira muvak· 

0~t teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
np getirmesi lazımdır. 
A. - Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet 

•esikası. 
B - 50000 liralık iş yaptığına dair Nafıa vekaletince tasdikli 

~tsika. 

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

::;:ar olması veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altında 
1 Yapı:acağını ve inşaat müddetince işin başında bu!nnduru
•cai•nı taahhüt etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı sa
~t.taıı bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası 
~ııı~~ki. arttırma ve eksiltme komfsyonu reisliğine makbuz mu· 
}' •bılınde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların niha
~t Üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış 
t ~fıo mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Pos
a a olacak gecikmeler kabul edilmez. "1076" 

4-10-15-20 585 ( 355 ) 

l\lioTOS:I~L~T 
Meraklılarının !\azarı Dikkatine 

llıe: ekniğin bütün yenilikleri " TRIUMPH ., motosik:etlerinde 
etııı cu_tt~r. 1937 modellerini görmeden başka yerlere müracaat 

.,, eyınız . 
•af · ı · ııı· sı at ve dahilde acentalık istıyenlerin aşağıdaki adrese 

1113C&atle · n. 
Büyük Kardiçalı ban No. 42 Posta kutusu 131 

S. KALOMENI 
1 - 13 (h.3) 

Mobilye mağazası Şekerciler No.26 

Bir defa gelip görünüz 
Modern, temiz malzeme 

Birinci sınıf işçi lik si pariş kabul eder 

Beş Çiçek, Krep Jorjet 
VE 

Nergis Nuvar 
LeyJak blam 
Revdor Ferit 

işte size 

S. Ferid 
eczacıbaşının 

5 şaheseri daha 

Tecrübe ediniz, takdir 
edeceksiniz. 

Alırken 

S. Ferid 
isim ve etiketine 

dikkat. 

M. Depo S. Ferid Şifa eczanesi 

··········································~··························· • 

SIHHAT BALiKYAGI 
. 
• . . 

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

Hamdi Nüzhet Çançar ~ 
• 

Sıhhat Eczanesi ~ 
• 
• 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

. 
• • • • • . 
• . 

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

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Lira K. 

paşa C. ada 615 parsel 15 D. 
Nu. 
635 Karataş Halil Rifat 

105 metre arsa 52 75 
638 Karataş Halil Rifat paşa C. 401 eski Nu. lı 112 

metre arsa 33 60 
643 Salhane Şehit Kemal 27129 kapı Nu. lı 97,75 M. arsa 78 97 
644 Karataş Halil Rifat paşa C. 323 taj Nu. lı 94 M. arsa 28 20 
645 Reşadiye Ferah S. 23 taj Nu. lı 58.50 M. arsa 29 25 
650 " Güneş " 3.5.7 Nu. lı üç dükkan 250 00 
658 " Tramvay C. 1010 yeni Nu. lı 1815 M. arsa 907 50 

Herkesin .... 
ettıgı 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

Ra~yolin 
Dişlerinizi tertemiz 
bembeyaz ve sapsağ· 

lam yapar. Ona yirminci 
asır kimyasının ha· 

rilı.alarından biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş, 
mikroplara karşı te
siri yüzde yüzdür. 

Kullananlar, 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

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

TELEFON : 3937 

Kıılorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır • 
(2299) 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cins koku 

Erkek koku be· 
nim çok hoşuma 

gitti. 

661 Karataş Pastacı Ali Rıza S. 31 kapı Nu. lı 248,50 
metre arsa 99 40 

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

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyellerine haddi layıkıyle talip 
çıkmadığından 15-3-937 tarihinden itibaren on gün müddetle 
nzatılmıştır. ihalesi 25-3-937 tarihinde Perşembe günü saat 
15 dedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatleri. 

827 {489) 

Galiba?! 



Sahne tc:> 
C rm ıs 

Avrupada •• •• 
~unun ,_ 

lngiltere Be çi anın 
ilkönce müzakere 

YENi A51ft 
> 

en heyecanlı 

bitaraflığı 
edilmesini 

j === cı=::::::::s 5 Z!S22 20 ••" #' ----

meseleleri 

için bir paktın 
istemektedir .. 

Yeni bir Lokarno paktı üzerinde Yugoslavyanın Paris elçisi Fransız hariciye nazırı ile görüştü - lsveç hariciye 
nazırı kollektif emniyet işi ile meşguldür. lngiltere ispanyada krallığın iadesini • 

mı istiyor ? 
Londra, 19 (Ö. ~, etmediğine piş_. 

R.) - "Daily Te· :~-.. ~~ olacaktır. 
legraph,, gazetesi· ALMANYANIN 
nin istihbaratına 

MACARIST ANL.4 göre gelecek ka- 111 
bine içtimaından MÜNASEBETLErv 
evvel Lokarno me- Paris, 19 (Ô.R).,.... 
selesi hakkındaki "Eko de Paris,, ga" 
ltalyan ve Alman zetesi AlmanyaıuO 
notalarının tetkiki merkezi Avrupad•" 
tamamlanmağa ça· ki faaliyeti ve M•" 
lışılmaktadır. lngil- " 
tere ilkönce Belçi- caristan)a münaJ' 
kanan bitaraflık va- betleri bakkuıd• 
ziyeti için bir pakt şunları yazıyor: 
müzakere edilme- "Macarlar şüphe• 
sini ve sonra bu siz hususi kültiir' 
esas fızerinde garp lerini ve memleke~ 
emniyeti için da- Uliıfliml imiWıiii~~~~c....-..:,:.::;.....~.Dı:a.-1.i~ )erinin yarı feod 
ha umumi müzake· ispanyadaki Alman esif ler Daızima1kalı l(olonel Lrınn Almanyanın Londra elçisl Von Rıbbcntrop teşkilatıoı nıu_b~· 
relere girişilmesini istemek- nasında kimse ondan daha zi- rinde general Franko lehinde nedanının Italyan koluna men· mekten çekinerek ademi mü- faza etmek isterler. Bunun ıçı1I 
tedir. yade hararetle Milletler Cemi- kuvvetli hisler mevcut olduğu· sup bir prensesle evlenmiş olan dahale teşebbüslerini torpille· kendi memleketinde sınıflır1 

PARIS ve BELGRAD yeti paktmın tam olarak tat- nun inkar edilemiyeceğini yaz- ikinci oğlu lehinde hakların• meye uğraşmasını örtbas etmek bir seviyeye indiren ve hariçte 
ARASINDA bikini istememiştir. lsveç bari- maktadır. Bunlar ispanyada dan feragat edecektir. üzere Almanya ve ltalyaya ifti- Nazi propagandası yapan Aloı•~ 

Paris, 19 (Ô.R) - Yeni bir ciye nazırı Milletler Cemiyeti lngiltere için ekonomik men- ZEHiRLi GAZLAR ralar yagv dırmaktadır. ya ile kolayca ittifaka katltı?1111 

k M · · · H tlet 
Lokarno paktı için Almanya kanunlarıoın büyükler için de faatler elde etmeğe çalışmak- GÖNDERMEMiŞLER BiR iHTARDA BULUNU- yaca hr. acarıstan ıçın ı k 
ve ltalya tarafından verilen muteber oldugv unu temin etmiş ta dırlar. B ı· 19 (Ö R) D N B YORLAR Almanyasile anlaşmak Bisoıar .. 

er ın, · - · · • P . 
19 

(Ö R) Ö siyasetinin varisleriyle aolaŞt 
notalarla hasıl olan vaziyetin ve her taarruza karşı kollektif iSPANYADA KRALLIK Yarı resmi Ajansı Almanya- arıs, . - vr ga- kt d h _ t•· fak• 
tetkikine devam eden Hari- A db. 1 k. · · iADE EDiLECEK MI ? > d ı d l · M ı· · · T bl ma an 8 a guç ur. zecrı te ır er ma ınesının an son zaman ar a genera zetesı usso ınının ra us se- Macarların emperyalist iştibalatl 
ciye nazırı B. Delbos Yugos- müessir şekilde işlemesinde Eski ispanya krah şimdi Frankoya yeni bir garnizon ve yahatinden bahsederken diyor bu memleketi Almanya ile bir 
Javya Sefiri B. Puriç]e uzun küçük devletlerin ne kadar Londrada ik3met etmektedir zehirli gazlar gönderildiği hak- ki: leşmeğe doğru sevk ediyor• 
bir mülakat yapmıştır. Paris alakadar oldukiarını hatırlat- ve bütün bu cereyanların mer- kmda "Oeuvre,, gazetesinde - "ltalya ;Akdenizde lngil· Macaristanm mevcadiyetini oıd'" 
ve Belgrad arasındaki sıkı bir- mıştır. kezidir. Mühim lngiliz şahsi· Bn. Genevieve Tabouis tarafm· tere ve Fransa ile teşriki me- hafaza hissi işte ona Bükreft 
Jik ve Yugoslavyanın çok ge· INGILTERE FRANKO yetleri general Frankonun Is- dan verilen haberi tekzip et- sai etmiyeceğini anlatmak isti· Prag ve Belgrad'la anlaşoıajl 
niş olan diplomatik faaliyeti LEHiNDE MI ? panyada meşruti krallık şekli· mektcdir. Sovyetlerin emriyle yor ve emperyalist siyaset ta- emretmektedir. . 
bu müzakerP.lere muhakkak bir Paris, 19 (Ö.R)- "Oeuvre,, ni icat etmesi için büyük bir barek~t eden bu gazeteci ka- kip ediyor. Orta Avrupada ltalya'ya gelince, Düçe~ı: 
ehemmiyet vumektedir. iki gazetesinin diplomatik muhar- gayret sarfetmektedirler. Şu dının ispanyadan ihraç edilen Alman tezioi takip etmek is- nutkundan ve garp devletleruı 
devlet adamı Lokarno paktı riri Bn. Genevieve Tabouis takdirde eski kral Alfons 18 altınlar ml"selesinde Moskova tiyen ltalya, birgün lngiltere meydan ok~masından A so~~~ 
meselesl.nde hu-ku-metlerı·nı"n b ··k k 1 ·ı· hf'll l R d B b h h··k·· t• · ·· k · . F .1 "k" · bu memleketın merkezı Av azt yu se ngı ız ma ı e- av evve oma a ur on a- u ume ınm muza ereye .gırış- ve ransa ı e teşrı ı mesaı . k nç 
görüşlerini karşılamışlar ve in- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••• pada vazıyet alması ço g 

celem~l.e~dkNoLER ELIZEDE • A • başgösterirse. • olacaktMır. USSO)ı·nı· 
Paris, 19 (Ö.R) - lsveç ha- enı ıa ıse er 

ıiciye nazırı B. Sandler dün 

:~:~,~,~·;!,:!~!~ği:~:~;;:;~~ Leon Blumun iş başında kalması şüpheli 
vermiş ve bugün saat 13 de R d • k 1 1 1 

• 
ımış .. • 

~!~·.ur.~m0~~:;10~·5~;1;~··:: a ı a sosya ist er vaziyetten memnun değil •. 
Isveç hariciye nazırı Fransız Roma, 19 (Ö.R) - Paristen J 
diplomatik matbuatı tarafından gelen haberlere göre radikal 
kabul edilmiştir. Yarın saat sosyalist mahfelleri kararlaştı-
11 de Elize sarayında Cumhur rılmış olan siyasi içtimaları 

reisi tarafından kabul edilecek menetmek mi, bunlara ruhsat 
ve saat 13 de Başvekalet ko- vermek mi lazımgeleceğioi bi-
nağında verilecek ziyafet de lemiyerek dahiliye nazırıoın 
Başvekil B. Blumun misafiri kararsızlığıoı tenkit etmekte-
olacaktır. dirJer. Komünist mabfellerde 

BÜYÜK BiR AVRUPALI dahiliye nezaretinin radikal 
Paris 19 (Ö.R) - "Popou- partisi içlimalarına müsaade 

laire,, gazetesi lsveç hariciye ederken komünist içtimalarıoı 
nazırı B. Sandlerin Parisi ziya- menettiğini iddia ediyorlar. 
reti münasebetiyle şunları yazı- Başvekil B. Blum sabah ko-
yor: Richard Sandler 1932 se- münist partisinin genel sekre-
nesindenberi en büyük iskan· teri B. Thorez ile sekreter mu-
dinavya devleti olan İsveçin avini B.Duclos'yu kabul etmiş 
harici siyasetini idare etmekte- ve kendileriyle görüşmüştür. 
dir. B. Sandler yalnız münev- Başvekil menedilmiş olan içti-
vcr bir sos>•alist ve seçkin bir matara komünistler, bu yasağa 
dip!omat değildir, ayni zaman· rağmen kalkışacak olurlarsa _ . . .. . 
da büyük bir Avrupalıdır. Ce· dahiliye nazırrnın seyyar muha- hansız f-aşıstleıinın reısi mlfalay De Larogue kızı ve tara/tarlarıy/e 
nevredeki mühim rolüne 1934 te faza kuvvetini müdahale ~ttir- dir. Komünistlerin bir kısmı, Londra~ 19 (Ö.R) - " Mor-
baş'amıştır. Almanyada yeni mek kararında olduğunu ve başlarında B. Duchis olduğu ning Post ,, Fransada çıkan 
teslihat yarışının ilk emareleri bütün çıkabilecek hadiselerden halde hükümete taraftar ol- Klişi hadiselerini tefsir ederken 
gözükünce B. Sandler büyük komünist partisinin mes'ul ola- duldan halde sindikalistlerin B. Blumun maharetine rağmen 
harpte bitaraf kalmış olan dev- cağını bildirmiştir. ekseriyetine dayanan B. Thorez kendini vaziyete hakim kıla· 
letlerin müşterek hareketinin Mecliste Klişi hadiseleri ~ak- ve arkadaşları muhalif imişler. mıyacağını yazıyor. Bu gaze-
başına geçmiştir. Bu grup Is- kında hükümetten istizah ya- Vaziyetin nasıl inkişaf edece• teye göre bugibi hadiseler tek-
kandinavya devJe!lerinden baş· pılacağı için siyasi faaliyet mü- ğini timdiden tahmin etmek rarlanacak olursa B. Blumun 
ka Hollanda, lsviçre ve lspan· him olacaktır. Komünist par· imkansızdır. Muhtelif gruplar işbaşında kalabilmesi ıüpheli-
yayı ihtiva ediyordu. tisinin nasıl vaziyet alacağı alacakları vaziyeti tespit için dir. 

1 
soJJar heyeti ile yaptığı müla
katta bilhassa parlamento me
saisi görüşülmüştür. Meclis 
paskalya münasabetiyle ancak 
Salı günü tatile girecek, Nisa
nın ikinci 15 günü içinde, yani 
serginin küşadından evvel t~k
rar toplanacak, fakat müteakı
beo umumi konseylerin içtimaı 
müddetince tekrar dağılacaktır. 

Meclis dağılmadan evvel ba
zı layihalar ve bilhassa tüccar-
lara ait layihaoın kabulü için 
senato ile anlaşacaktır. 

Clichy hadiseleri müna-
sebetiyle açılabilecek siyasi 
müzakerata gelince, muhalefet 
tarafından istizah takriri veril
mediği takdirde ekseriyet grup· 
)arının bu müzakereyi isteme
melerine karar verilmiştir. 

Paris, 19 ( A.A) - Sol ce· 
nah heyetini kabul eden B. 
Blum komünist ,gurubu mümes
silleri tarafından hüküme1in 
nazarı dikkatine konmuş olan 
iki mesel'! hakkmda yapılan 
tetkikat neticesini heyete bil-
dirmiştir. · 

Bu mesele şunlardır: 
işsizlik için milli bir sandık 

ihdası, 

ihtiyar i~çiler için tekaüt
lük teıisi. 

Trablus kıt' alarının 111•· 
nevralarında bulundll 
Roma, 19 (A.A) - B. Mu': 

solini Trablus kıt'alarıoıo 111• 
nevralarında hazır bulunoıut' 
tur. Bu manevralara hücuOJ ,e 
bombardıman tayaareleri, toP~ 
çu kuvvetleri, hücum arabal• 
vesairede iştirak etmiıtir. 

B. Mussolini bundan ıoor: 
Habeş harbindeki yararhğıod• .. 
dolayı müstemleke alayının saO 

ııcağına harb madalya81 ta 
mışhr. 

B. Mussolini ayni zamaPd~ 
bir sanatoryomun ve mllıteı:O 
leke kıt' aları için yeni bir m~ 
kez kumandanlığı binasınıD 
temel taşlarını koymuştur. 

Amerika 
60 mllyon dolara ud 

dretnot yapıyor . 
brı• Vaşington,19(A.A) - B•
1 

rı 
ye nazırı 60 milyon do ruıc 
mal oJacak olan 30 bin toP l 
"k. d . . . busu• ı ı retnotun ınşası ıçın ., .. 
şantiyelerden teklifler isteı:01\I .. 
tir. inşaat programında. ~;et 
cut ikinci dretnot huk" 
tezgahlarında yapılacaktır. 

Almanya ve 'eker 
konferansı ,., 

Cenevre, 19 (A.A) - Al~ e
hükümeti Milletler Ceoıiyet~b
nel sekreterhğine B. Vond 

8
da 

bentropun 5 Nisanda Lon r 811.

tolanacak olan şeker koof~:dir
sına iştirak edeceğini ~~ir•~ 
miştir. Bu Almanyan•D ıf 'J.ılJ 
edeceği ilk beynelmilel toP 
olacaktır. ltalyan • Habeş ihtilafı es- henfiz k11t'i olarak belli de~il- toplanmıflardar. Pariı, 19 (A.A)-B. Blum'un ______ __:_ ____________________ ..::;_ ____ ....:.... __ __::~------------------------___.:.;~.....:........:.......:...._ ________________ _... ____ ~---------------------------------~------.. 


