
• 
• 

e 

e 
r 
e 

ol 
ti 

e 
e 
si 
e 
u 

e 
e• 

" J• 

e• 

·11 
ıı· .,. 
e• 
911 
i• 
Je 

jjÇ , .. 
~j 
o• 

# ·~ "\ No. 9506 KIRK iKiNCi 8EN~ C U M A 26 MART 1937 
44 - eazl Bulvarı IZMIR - 44 ı 

İıntiyaz sahibi : ŞEVKET BıLGIN 
Başmuharrir ve umumi neşr iyat müdürü: • 1 Prens Vid lstanbulda 

1 lstan bul, 25 (Yeni Asır) - Balkan HAKKI OCAKOGLU 1 
i harbından sonra Arnavutlukta pekaz 
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zaman krallık etmiş olan Prens Vid, 
g ezmek üzere şehrimize gelmişti r. 
Prens siyasetten çekildiğin i , Arnavut-ı ~Vam mUıfdetılTürkıye içinlHariç ı çiı_ı'.> 

_Aıtı avlık. . . . . 7Ôo-- -----rJoo-
_ tnelık . . . . . . . 1300 2800 1 

ı ı _ TELEFO~ : 2697 
luğun bugün kü vaziyetiyle alakadar 
~lm~dığını söylemişt i r. 

Flatl " s ,, kur_uştur. Cımıhııriyeti ıı Ve Cııuıh ıır iyet Eser i ııitı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gazetedir - ----·----·-- ----- ··-- - - - Yeni Asır matbaasında bası lmıştır. 
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ITALYAN NAZIRI SAAT DOKUZ BUÇUKTA BELGRADA VARDI 

B. Ciano Belgradda Yugoslavya hariciye nazırı, Türkiye, Yunanistan, 
Almanya ve Macaristan elçileri tarafından samimi surette karşılandı 
iki nazır dün saat on birde Yugoslavya hariciye nezaretinde ilk mülakatı yapmışlardır 

8. Ciano Prens Pol tarafından kabul edildi . 
• 

Belgrad, 25 ( Hususi muha· 
birimizden ) - ltalya hariciye 
nazırının Belgrada muvasalat 
intibaları çok zengindir. Milano 

mülakatının devamı olan bu 

ziyaret, daha huduttan itibaren Yoluna, Yugoslavya başve- gazetecisi B. Cianoya yakla-
ivi şartlar içinde geçmiş, B. kili tarafından tahsis edilen şarak şunları söylemiştir: 
Ciano evvelki gece sekizi yir- hususi vagonla devam eden - " Bize bir musiki dili 
mi geçe Rakek hudud istasyo- nazır gecenin saat birinde olan Italyan lisanile hitap et-
nunda Belgrad hükümeti tara- Zagrepten geçmiş ve sabahle- · · d t menızı rica e eriz. " 
fından selamlanmış ır. yin erkenden ufak bir kasa· 

B C. · t da tre d B. Ciano cu cevabı vermiştir: . ıano ıs asyon n en baya gelmiştir. Y 

inerek, kendisine müntazır bu- Bu istasyonda da trenden - " Siz, gazeteci ... Duygu-
lunan gazetecilere: inen ve kahvealtı eden nazır, )arımın en ince noktasına te· 

"Toprağınıza ayak basarken mas ettiniz. Dün gece yağmur 
memleketl.nı'ze böyle mesut bir tren güzergahında kendisini 

1• 1 b b d t yağıyordu, Şimdi güneşi görü-
vazife ile gelmekten duydug"um se am ıyan om ar ıman ay-

ı · · t · y yorum. Bulutlndan sonra ha-meserreti açığa vurmak iste· yare erını seyre mış ve ugoı-
rim. Memleketinizde Balkanlar lavya gazetecilerine: vanın diizelmeıi gayet tabii-
ve Avrupa barışı için mes'ut - "Arkadaşlarımı görüyo- dir. Bu sabah gördüğüm gü-
bir eser meydana getirmek rum., demiştir. neş İyi neticeler verecektir. 
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ltalya 
'( ugoslavya ile 
qnlaşmak isteyor 

tt:::lya Hariciye Nazırının Bel
~Q 1 ziyareti Yugoslavya - ltal
llll ·°"<ısında senelerden beri mu
İtı~lı!a olan meselelerin hallini 
tQ''l<la/ ediyor. Bu meselelerin 
li~ ıı anlarda sulh cephesini teh-
1\JhYe dü, ürecek kadar vahim 
i/ıi qJar geçirdiği düşünülürse 
•ııt "!emleket arasındaki itimat
ltı~:i• derinleştiren sebeplerin 
ı;,, e~abil bir hüsnü niyetle ta•· 
itte ""111e teşebbüs edilmiş olması 
~q:;11•miyetle karşılanacak bir 

y'•edir. 
/ıiı· "ioalavyanın mümtaz başve
~~ ll~y Stoyadinoviç her şeyi 
1411 • ioren, uzlaştırıcı ruhun bü. 
"ıeJı~llceliklerini taşıyan bir siyasi 
~/ı e~e mensuptur. Onun yük
Sİi/ı lı ımmetile ltalya'nın Kü
l111q t11tanta ve Balkan Antan
ı,,., . arşı samimi dost olmasını 

"'111 d 
lo1ı e ecek surette bir Yu-
'>ıeıiv • ltalyan anlaşmcuının te
"ı;ı.i atılırsa karşılıklı haklara 
<l;4e' lÖ•teren bir :zihniyetle en 
4<İıı 11 İ.J davaların bile halline İm· 
o/Qcao' uğu bir kerre daha sabit 

"'"· 
1h~:lgr;ıdda yapılan görüşmelerin 
ltıııy, 'Yetini anlamak için bu sırada 
t.~~· meşgul eden mesleleri gözden 

ltq •liy(z : 
1ı.ıy ~istanı ilhak ettiği günden beri, 
· ~ siyasi ve askeri mevkiinde de

l, ıı., ler olmuştur. Şimdi İtalya, bir 
lı;, •tor! • 1 torı uga salı.iptir. Fakat bu lm-
tibi ln. Uk ona Habeşistanın müdafaası 
1 L ... 'lnea, ..,,., ve paraca muazam fedakar-

.\ijlcı•ttı..:ı~zunı gösteren ağır gaileler 
~deııiıı r.. Ayni zamanda İtalyanın 
J'th- hır uıtalyan Denizi" haline 

~ .... ., 
1 '~t La'teycn siyasetine kuvvet ve 
u L Veıın· !' 

il\; \ı' UJ ır. Roma bu yüzden stra-
' • Pol't'k ~ lı.ly•c 1 ehemmiyetleri inkar 

"''ııd ek derecede büyük davalar 
;... -ı~ ac! r. ln iltcre ile bir "Gentle-
~•~ "'0•nıent " · · im ,~ ... rıı;ı a . 8 ımza etmış o asına 

~.Ya,,, n l Yük Britanyanın Akdenizde 

lil > "'i•bb·~zunu genişletmek isteyen 
til~lıc ılc UsU kendi emniyeti namına 
liıq ı.,. lııı kar ıladığı muhakkaktır. İn-
1\ı~ •Iaü,.u~ra!Qrluk yollarının emnlye

~~: ~~;ez haıe koymağa hazırla
'-ı,,l\iıı "•ka İtalyaya gelince o da ra
""llt oldu• dar Yenilmez kuvvetler e 

..._ S gunu bilmez değildir. Bunun 

°"" ikinci sahifede -
ŞEV E 1 GI 

Esnaf Bankası umumi heyeti toplandı Başvekil Karabük'e gidiyor 

Bankanın nıüspet mesaisi alkıslarla Demir fabrikası temel at
karşılandı. idare meclisi aynen kaldı ıma töreninde bulunacak 

Yüzde sekiz temettü tevzi edilecek Ondan bir gün sonra Romanya 
................................................................................. başvekili Ankaraya gelecektir 

Esnaf ve Ahali bankası heyeti umumive topıanttsmdan intıbalar 

lzmir Esnaf ve Ahali bankası kiyle yapılmıştır. Toplantıda Cumhuriyet Merkez bankası 
yıllık heyeti umumiye toplan- vilayet umumi meclisi namına direktörü Mecit, Ziraat bankası 
tısı dün öğleden sonra saat on avukat bay Şükrü, avukat bay müdürü B. Aşkı, iş bankası 
dörtte Ticaret odası salonunda Murat Çınar ve Mühendis ö- ikinci direktörü bay Cahit, 
Banka hissedarlarının iştira· mer Lütfü hazır bulunmuşlardır. - Sonu ikinci sahilede -

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

/sparıı•a salullerinde btklıvm /nf!i /ız !ıarp gemılerınden !mı 

Gelen haberler endişe vericidir 

Umumi harp arifesin.de olduğumuz 
söyleniyo·r. Haber borsada tesir yaptı 
Fransız ve lngiliz donanmaları, 

Italyan gemilerini sokmamak 
ispanya sahillerine 

almışlar • • 
emrını 

- Yazıaı 3 Uncu sayfada -

.Romanva başvektli 8 . Tataresko 
İstanbul 25 (Yeni Asır) -

Ankaradan alınan haberlere 
göre Karabükte büyük demir 

fabrikasının temel atma res· 
mi Başvekil ismet lnönü'nün 
iştirak iy le Nisanın üçüncü gü
nü yapılacaktır. Ingiliz sefiri 
B. Percy Lorein de Başvekili
mizle birlikte bu merasi
me işt i rak edecektir. 

ismet lnönü'nün bu müna· 
sebetle sanayıımızın büyük 
inkişafı hakkında mühim bir 
nutuk irad edecekleri tahmin 
ediliyor. 

lstanbul, 25 (Yeni Asır Mu
habirinden) - Romanya Baş· 
vekili B. Tatareskonun 4 nisan 
tarihinde memleketimizi ziyaret 
edeceği bildiriliyor. 

Bu takdirde Başvekilimiz 
Belgrad seyahatinden evvel 
Romanya Başvekilile görüşmek 
ve Balkan Antantını alakadar 
eden mükim mes'eleler üzerin
de noktai nazar taati etmek 
imkanını bulacaklardir. 

~ · ·········· ··~··· ··· ···· · ·· · · .. ····· ....... ........ , ..... . 
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Sah e 2 

Italya 
Yugoslavya ile 
anlaşmak isteyor 

- Bllftılrafı birind sahifede -
içindir ki kendi etrafında yerleşen ltl
matsızlılclardan eser bırakmıyarak mev
kiini kuvvetlendirmek lsteyor. İtalyanın 
Türkiye - Yunanistan ve Yugoslavya 
gibi cenubi şarki Avrupa memleketleri
le sıkı dostluklar tesisine çalışması bu 
giinkü vaziyetinin bir neticesidir. 

Musolini bütün dikkatini Akdenize 
ve Şarki Afrikaya tevcih etmiştir. ttal
vanm bütün hassasiyeti bu iki mesele 
üzerinde toplandığı bir sırada Habis
burgların ladei saltanatı gibi yeni gaile
ler çıkaracak olan bir meselenin Avus
turyada vatanperverler cephesi tarafın
dan tahrik edilmiş olmasını şiddetle 
takbih etmiştir. 

Virgin:o Gayda "Giornale D'Italia" 
gazetesinde yazdığı bir makalede bu si
yaseti şöylece izah ediyor : "ttalyayı 
Brenner' e mıhlamak istiyenler unutu
yorlar ki Avrupa kıt'asındaki büyük 
menfaatlerimiz ve İmparatorluğun ınen
faatleri takip ettiğimiz siyasete daha 
geniş, daha sağlam hatlar tahmil e~ 
tir." 

Muharrir bu satırlarla ttalya'nın kar
şıla;;tığı muazzam mes'elelerin hallinde 
Almanya'nın yardımına muhtaç olduğu
nu ve onu gücendirmekten sakınacağı
nı ihsas ediyordu. 

Popolo D'Italya'da Mussoli'nin kale
minden çıktığı iddia edilen bir yazıda 
"Otto Habisburgu"u Signmette - Kü
çük efendi" tabiriyle istihfaf ediyordu. 

ttalya, 1934 de takip ettiği siyasetten 
bambaşka olan bu siyasetiyle yalnız 

Almanya'nın hassasiyetinl korumakla 
iktifa etmiyor. Ayni zamanda Habis
burg'ların saltanata avdetine bir siyast 
linaoe olarak muhalefet edeceğini açık
ça söyliyen Yugoslavyayı ve Çekoslo
vakya'yı da kazanmak, mümkün oldu
ğu kadar Fransız "ittifak sistemi" ni 
zaifletmek istiyor. 

Ciano'nun Bc!grada vuku bulan zi
yaretine bu seyahatin tezahürü olarak 
bakmak yalnış sayılamaz. 

Yugoslavya - ltalya'nın görüşecekle

ri meseleleri arasında Orta Avrupa'ya 
ve Cenubi Şarki Avrupa'ya ait mesele
ler ön safı tutacaktır. Şüphe edilemez ki 
görüşmelerin muvn!fakiyetle neticele
nebilmesi takip edilen hedeflerin vazilı 
ve samimi olmasına bağlıdır. Kont Ci
ano'nun bu göriişmelerde Küçük An· 
tantı dağıtmağa çalışacağı haberlerine 
kıymet verilemez. Küçük Antant ve 
Balkan Antantını teşkil eden Devletle
rin kuvvetle istikrar bulmuş realist bir 
siyasetleri vardır. Bu siyasetin ana ~t
ları üzerinde değişiklik yapılacagmı 
tasavvur etmek boş bir hayale kapıl-
maktır. 

ŞEVKET BiLGiN 

Tüccarlar 
Odada toplandı 
Şehrimizdeki ihracat tacirle

ri, dün öğleden evvel Ticaret 
ve sanayi odasında bir toplan
tı yapmışlar ve Almanya ile 
olan ticari münasebatımız et

rafında görüşmelerde bulun
muşlardır. 

ihracatçılar, Almanyada blo
.• e edilen paralarının biç ol
mazsa bir kısmını alabilmeleri 
için bir çare bulunmasını iste
mişler ve aldıkları kararlan 
lktısat Vekaletine bildirmi§
lerdir. 

Meksika 
Coğrafya cemiye

tinin müracaati 
Meksika coğrafya cemiyetin

den şehrimiz ticaret odasına 
gelen bir mektupta mıntaka
mızdaki fabrikaların resimleri 
ile çalıştıkları amele miktarı, 
amelenin yaşayış ve çalışma 
vaziyetleri hakkında malümat 
ve fotoğraf istenmiştir. 

Oda alakadar fabrika ve 
müesseselere gönderdiği bir 
tamimde İstenilen fotoğraf ve 
malümatı, Meksikaya gönderil
me!: ve icabında kullanılmak 

üze e odada kalmak üzere 
iste niştir. ----B. Ridvan Nafiz 

Kızılçulluda eski Amerikan 
Kolleji binasında kurulacak 
olan köy muallim mektebi ha
zırlıklarını görmek ve lzmir 
maarif işlerini tetkik etmek 

üzere şehrimize geleceğini 
yazdığımız Maarif müsteşarı 

B. Ridvan Nafiz'in bu akşam 
Ankara'dan gelmesi beklen
mektedir. 

Kayseri valisi B. Adli Bay
manın kızı Bayan Nesrinle 
müikiye baş müfettişi Hüsnü 
Toköz'ün oğlu Türkiye Cum· 
buriyet merkez bankası etüt 
servisi memurlarından Nu
reddin Toköz'ün nikahları 
dün Kayseride yapılmıştır. 
Bu mesut akit şerefine Ordu 
evinde bir çay ziyafeti veril
miştir. Yeni evlileri tebrik 
eder, saadetlerinin deva~lı 
olmasını temenni ederiz. 

Oda bütçesi 
Oda meclisi yakında 

nın yeni yıl bütçesini 
ve tasdik edecektir. 

Teşekkür 

borsa• 
tetkik 

Evimde çıkan yaogıoıo ge
nişlemesine meydan vermeden 
söndürülmesi için büyük alaka 
göstererek yardıma koşan 
komşularıma ve dostlarıma, bu 
yangın vesilesiyle teessürlerini 
ve sempatilerini bildiren ar
kadaşlarıma ayrı ayrı teşek
küre imkan göremediğimden 
gazetenizin tavassutunu rica 
ederim. 

C. Mnddeiumumi muavini 
ALİ AKAY 

[ Esnaf Bankası umumi heyeti toplandı 

Bankanın nıüspet mesaisi alkıslarla 
karşılandı. idare meclisi aynen kaldı 

- Baştıırafı birinci salıifede -

Akseki bankası idare meclisi 
reısi bay Hasan, Doyçe bank 
Direktörü Bay Politi, Türkofis 
ikinci Direktörü Bay Rahmi 
toplantıda bulunmuşlardır. lktı
sat Vekaleti komiseri olarak 
Borsa komiseri Bay Şevki mü 
zakereleri takip etmiştir. 

Toplantıya başlanırken ko· 
miser Bay Şevki fevkalade iç
timaın yapılabilmesi için kanu
nun aradığı ekseriyet temin 
edilemediğinden toplantıya iş
tirak etmiş olan 461790 liralık 
sermayenin alelade içtima için 
kafi geleceğini bildirmiş ve İç· 
timaın açılabileceğini tebliğ et· 
miştir. Bunun ünrine bankanın 
idare meclisi reisi Bay Hamdi 
Akyürek riyaset yerini işgal 
etmiştir. 

Bay Hamdi Akyürek ruzna
me mucibince evvela idare mec
lisi ve murakip raporunun oku· 
nacağını söylemiş ve bankanın 
umumi direktörü Bay Atıf inan 
mesai raporunu okumağa bai· 
lamıştır. 

Halkın kendi içinden çıkan 
bir bankanın kısa yıllar içinde 
muhitte kazandığı büyük itibarı 
ve rasyonel çalışma neticesi or
taya çıkan büyük bir eseri te-

Yüzde sekiz temettü tevzi edilecek 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
barüz eden hu raporun heyeti arzedilen rapor ve blanço, al-
umumiyesi alkışlaomağa değer. kışlarla ve tam bir ittifakla 
Netekim idare melisi raporun- kabul edilmiştir. Meclisi lda-
daki cümleler Bankayı idare reyi ibra eden bu karar üze· 
eden başlana çalışmalarındaki rine bankanın genel direktörü 
hedefi ortaya koyuyor: bay Atıf inan heyeti umumi-

" Her zaman olduğu gibi yeye teşekkürlerini bildirmiş 
son yılda da, küçük kredi ih· ve banka aleyhinde ortaya 
tiyacında olanları, toprak işilc atılmak istenilen bazı de~i-
uğraşao ve borç sadakatini kodulara işaret ederek bıs-
şıar edinmiş olan müstahsilleri sedarları tenvir ve işlerini 
birinci sırada müşteri bildik. daha yakından tak!p iır.ka· 
Çalıştığımız sahalarda temasa oıoı veren faideli heyana~ta 
geldiğimiz iş erbabı için, en bulunmuştur. Heyeti Um~mı~e 
elverişli zamanlar ve en kolay bu beyanatı çok tatmınkar 
şekilJerde muamele yapmayı bulduğunu alkışlamı.k suretiyle 
daima vazife saydık. " takdir ve izhar etmiştir. 

Yine raporun okunması ve Bundan sonra 
blaoçoouo heyeti umumiyeye mucibince 
arzından öğrendik ki Bankanın 
936 yılındaki kin 92505 lira 
60 kuruştur. Hissedarlara yüz· 
de 8 temettü dağıtılması müm
kün olacaktır. 

Rapor, milli bankacılık ale
minden Esnaf ve Ahali ban
kasının hisselerine düşeni or"' 
taya koyması, diğer bir bakım
dan da mıntakamızda iş hac· 
minin genişlemekte olduğunu 
göstermesi itibarile şayanı dik
kattir. 

Heyeti umumiyenio tasvibine 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çay!ı eğlence 
Bayan Adoanla Hakimiyeti 

Milliye ınektebi başöğretmeni 

Bay Ihsan Altıntuğ'un evlen· 

meleri dolayısile dün akşam 

Aokarar>alas salonlarında bir 
çaylı eğlence tertip edilmiştir. 

Eğlence geç vakitlere kadar 
Lüyük bir oeş'e içinde devam 
etmiş ve iki tarafın dostları ve 

öğretmen arkadaşları hazır bu• 
lunmuştur. Yeni evlileri sami
miyetle tebrik eder; yeni ha
yatlarında saadet dileriz. , 

\ Cenaze merasimi 
Şehrimizin tanınmış ve 

kıymetli tüccarlarından : 

BAY SAIT ZIHNA 

çok 

nın vefatını teessürle öğrendik 

Merhuma rahmet diler ve ke
derli aileqine samimi taziyele
rimizi sunarız. 

Cenaze bugün saat 12,30 da 
Bayraklıdan hareketle Asri 
kabristana defnedilecektir. 

H. lzmirden Bayraklıya 12 yi 
yedi g~çe Tren vardır. 

Kiralık daire 
Ve Büyük Depo 

•••••••••••••••••••••••• 

AKŞEHİR BANKASI_NIN I~in~i Kor~?~~a 
Borsa sarayı civ&rındakı kendı bınası buyuk
lüğü dolayısiyle toptan kiraya verilecektir. 
içinde elektrik ve su tesisatı vard1r. Bina yeni 
ve üç katlıdır. DEVAİR ve ŞİRKETLER için 
çok elverişlidir. Tali pi erin içindeki Akşehır 
Bankasına müracaatları. , ________________________ _, 

M•• 

Artistlerden daha paha
lıya mal olan bUıbUller 

ANNA STEN'in dördüncü büyük filmi 

BALALAYKA 

Radyo neşriyatının ilk başlan
dığı zamanlarda dinleyicilerin 

en çok boşuna giden şey bülbül 
sesi idi. Bu güzel sesli hayvanı 
mikrofon karşısında öttürmek 
kolay bir şey olmadığıodan te
şebbüsler iyi neticeler vermi
yordu. Büyük bir Radyo şir

keti muazzam masraflar ihtiyar 
ederek bülbüllerin nağmelerini 

kaydetmeğe muvaffak olmuş
tur. Bu tecrübeden anlaşılmış· 
tır ki bülbüllerin beş dakika 
süren ötüşleri 40 bin dolara 
mal oluyor. Zira işe başlama· 
dan evvel bülbüllerin rahat 

rahat terennüm ettikleri yer
leri tespit etmek, sonra bu 

hayvancıkları ürkütmiyeook şe· 
kilde tesisat yapmak iycap 

ediyor. Bütün işler bittikten 
sonra bile havanın ansızın 

bozulması bülbülleri başka yere 
kaçmağa mecbur ederse haf· 
talarca ayni yerde beklemekte 
caba ... 

Vergiden saklanan glzll 
bir fehlr bulundu 
Hindistaoda bir tayyare pilo

tu insan ayağının basmadığı 
"Nana,, "Jslav ibtırası" ve "ilk Gece filimlerinin unutulmaz yıldızı "ANNA STEN,, 

sinema aleminin en sevimli san'atkarı " HERY WlLCOXON " ile birlikte 

B A L A L A y K A ~;!mi es:!~ J~~=~e~in!le~;~ş~l?J~!sizbir 
san'at harikası hediye etmıştır 

~~~ ........ ~ .............. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..,.....,...~ ..................... ;;;;;o;_,,s;~~~==~==~~~====~~~-
26 mart cuma gününden itibaren yalnız bir hafta 

TA r~Y ARE SiNEMASINDA 
Gösterilecek olan [BALALAYKA] iz mirde başka sinemada 

Bu filimle beraber ayrıca ; Renkli Miki Mavuz - PARAMUNT dünya havadisleri 

=zzr==zz7..LZTL/T'/'TILz:ZZ7Z7.zzT-CCTLCT/:J 

SEANS SAATLERi 
3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 cumartesi ve pazar S?ilnlari 1.15 ilave seansı vardır • 

HerS?Ün 
• ........ . ~~ .i, ,..~.( -· .: J • ' .. • 

gösterilmiyecektir 

ormanlar içinde saklanmış bir 
şehir görmllştllr. lngiliz hükü· 
meti keyfiyetten haberdar edi
lince bir sefer kuvveti tertip 

edilerek hemen bu şehire gön
derilmiştir. Burada on altı bin 

kişi bir cemaat hayatı yaşa
maktadır. Buolarıo şefi çok 

ağır olan vergilerden kurtul
mak için senelerce evvel bu
raya çekildiklerini, ayrı bir 

şehir kurduklarını söylemiştir. 
logilizler bu yeni şeb'r halkıoa 
Hindistanın en hafif vergisini 
tatbike karar vermişlerdir. 

ı•- .. ~, 1 Halkevinde ,.. --Konferanslar, kurslar 
l - Mandolin, kitara ve ~aP 

dersi almak isti yen balkıaıııa 
kolaylık olmak üzere Halke· 
viode meccani kurslar açılaıış· 
tır. 24 mart 937 tarihinden iti· 
bareo başlıyan bu derslerİP 
kayıtları yakıoda kapırnacağıo· 

dan heveskarlarıo acele etaıe· 

leri. . 
'bı 2 - Geçen yıl olduğu gı 

ilk tahsili hitirmiyen vatandaş
lara ilk okulu bütünleme kurs· 
ları açılacaktır. Bir nisan per
şembe günü derslere Eşrefpa· 
şada Tıoaztepe, Tepecikte Şe· 
bit Fadıl ve Arapfırını cadde· 
sinde Dumlupıoar ilk okuUa· 
rında başlanacaktır. Kaydedil· 
mek istiyeo!er pazardan başka 
her gün Dumlupıoar ilk okulu 
başöğretmenliğine müracaatla; 
(Okul telefon numarası 347 
dür.) 

3 - Halk dersaoeleri ,e 
kurslar komitesinin karariyle 

bu yıl da F raosızca, logiJiıce 
ve Almanca kurslar açacaktır· 
Derııler bir nisan perşeaıbe 
gününden itibaren lıaşlıyaca· 
g" ıodan kaydedilmek istiyen'e· 

-~ rio pazardan başka her gu 
Dumlupınar ilk okulu başög• 
retmenliğine müracaatları. 

Hava seferleri 
Cumaovasında kurulaca~ 

olan Devlet hava po~talan İS' 
tasyoououn bir ayda ikmaliııe 
çalışılacak ve bir ay sonra s e· 

ferlere başlanacaktır. ~ 
Hazırlıklara nezaret etıııe 

üzere baş pilot Bay Abdullalı 
. e 

Bülbül bugünlerde şebriaııı 

Kıskaç 1ı· 
Bazı adamlar, trenlerde 

1 

· ıa· tehlike ve imdat işaretinı , 
zumsuz yere çekip ortalığ' 

dO' telaşa düşürmekten zevk 

Yarlar. logilterede böyle birk•ç 
·oı vak'a olmuş hunun üzerı 

1 ·1· 1 ' . . b' r iıll' ogı ız tren erme yeoı ı 
60 dat işareti konulmuştur: eJİ 

yeni aletin sapıoı çekeoın • 
bir kıskaç tarafından yakal•;p 
makta ve tren memuru ge 

0 
anahtariyle açıocaya kadaf 
vaziyette kalmaktadır. t. 
Ellerlnlzle bakmayı111 • 

b. t• 
Danimarkada bulunan ır ~ 

ribi eserler kolleksiyoouıı:, 
üzerinde şöyle zarif bir lef 

asılıdır: . 1ı~· 
"Gözlerinizle istediğinıı ıte' 

dar elleyebilirsiniz, fakat e 
rioizle bakmayınız." 

Ayna ve insan . iııi 
Hiç kimse aynada keııdıj,~ 

görmez. Gördüğü üç kısı~ iıi' 
mürekkep bir karmadır. ~ı:·ıı• 
cisi, olduğu gibi kendisi, 1 ~ıO 
cisi görmek istediği, üçiinC 
ise görünmek istediğidir. orl 

RICHARD BUR'f 
Sinema merakı 111~ 

V . T' t dası aşıngton ıcare o . le' 
d .• · k 1 - e bır l ver ıgı ra am ara gor • . de~ 

şik Amerika hükümet~t:rıllilY'' 
sinemalar geçen yıl bır ııı ı-ti 
do!ar dübuliye almışlardır· 1,r• 
tada 88 milyon kişi siııeaıa ı;re• 
gitmektedir. Bu rakaaıa g ,ı' 
en küçüğünden en yaşl'.s·::,y• 
rıncaya kadar herkes sın 
gidiyor demektir. ·rıııle~ 

Hemen hemen ayni fı 1.1ı,lı' 
1 Aaıerı ., seyreden logilizler e fıııllefl 

!ar mukayese edilince, ·yıd' 
h ıı 

lıların sinemaya da 8 ı,şıb'' 
düşkün oldukları aıı~lı ~' 
Çünkü, bir haftada çoc ilfo~ 
yaşlılardan ibaret 30 ıD 5iııe' 
Amerikalının 20 ınilyoııll 
maya gitmektedir. 

8 
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Mubassır kafası 
Çocuğun cemiyetle ilk tema

sı_ lllektebe girdiği gündür. O 
&uıı çocukcağız ferdi, ( ailevi ) 
ılıklığın içinden çıkar, cemiye-

~ıı, topluluğun oldukça sert 
avuzuna ( cumbadak ) atılı

verir. irsi egoizması şahsına bir 
eheınıniyetle bekler. Sağdan 
soldan şefkat ve alaka dilenir 
adeta... Ve gözleri dolu ılolu 
olur yavrucuğun .. 

*• • 
Böyle bir günde mubassır 

kafasını tanıdım. Ve o beni 
llıekıeplerde geçen ömrümün 
soııuna kadar takip etti. Bu 
sebepten iyi tanırım onu. 

iyi tanırım mubassır kafasını .• 
Mubassır; çocuğun ve gencin 

İnkişaf halindeki dimağına mu· 
sallat olan bir mabliıktu. 

. Mubassır; çocuğun harekete 
ıhtiyacını inkar eder. Tecessüs 
ihtiyacını fenaya yorar, yara
llıaılığın adali ve fikri bir id
llıan olduğunu anlamaz. Çocu
ğu bir duvara tırmanmış gör
llıektense dar bir tabutta uzan· 
llıasını görmeği tercih ederdi o .. 

Eski köhne mubassır kafası 
İçin ideal mektep; bir (balmu
ıııu müzesi) gibi efendi efendi 
Pozlar almış donuk çocuk hey· 
kellerinin toplandığı salondur. 

* • • 
Sakın burada (terbiyevi disip-

lin) in aleyhindtı bir adam gibi 

&örmeyin heni. Hayatı ( hürri
Yet ) cezbesine tutulmuş bir 
llıeczup da değilim ben ..• 

(Disiplin) in cemiyet cese· 
dinde ruh olduğunu pek iyi 
bilir ve kabul ederim. Fakat 
lllubassırın yaptığı ( disiplin ) 
değildir. 
Mubassır: çocuğun fena isti

kamet alan bel kemiği insi· 
Yaklariyle asla alakadar olmaz. 
'Bilakis o, bel kemiğinden yu
karısı ile uğraşır: Aklın hare
ketlerini kafese koymak ister. 

* • • 
Mubassır; dimağı ameliyat 

Yapan bir kasap, dalları bıra· 
kıp tomurcukları budayan fena 
bir bahçevandır. Yani, bizi 
Uıun yıllar budayıp kuruttu 
llıubassır ..• 

Bugün kırk yaşındayım ..• 
l\afamda hala mubassır kor
kusu var. Ve göz önünde ha
l~ bir çok mubassır kafası ... 

K. ERGVNES 
~.l'///7LH:0'/2ZZT/V'..7.z/22l' 

Gazetemiz 
A~ 
ı-ınkarada satış teş-

kilatı yapmıştır 
Gazetemizi okumak isti

Yen birçok zevat "Ankara,, 
da "Yen Asırı,, bulamadık
larını matbaamıza bildirmiş
lerdir. 

Yeni Asır geı· ek Ankaralı 
0kuyucularını tatmin etmek 
"~ gerek lzmirden Ankaraya 
~•den okurlarını alıştıkları 
b Yeni Asır ,, dan mahrum 
•rakmamak için Ankar.ada 

leşk·ı. . 
ı at yapmıştır. " Yenı 

.ı\sır ,, Ankarada aşağıdaki 
Yerlerde satılacaktır : 

YENi ASIR 

Siyas" müsteşarlar 
Vekiller içtimaına iştirak etti. V eka
letlere giderek vazifeye ba·şladılar 

lstanbul, 25 (Yeni Asır Telefonla) - Anka· 
radan bildiriliyor: Siyasi müsteşarlıklara tayin 
edilen zevat, bugün öğleden sonra Başvekil 

toplanan Vekiller heyetine iştirak etmişlerdir. 

lstanbul, 25 (Yeni Asır - Telefonla) - Siyasi 

ismet lnönü tarafından kabul edilmişlerdir. müsteşarların tayin kararnamesi bugünkü resmi 
lstanbul 25 ( Yeni Asır Telefonla ) _ Yeni gazetede çıkmıştır. Müsteşarlar, bugün tayin 

tayin edilen siyasi müsteşarlar, bugün saat edildikleri Vel:ıaletlere giderek çalışmalarına 
18 de Başvekil ismet lnönünür. başkanlığında baş'amış'ardır. ........................... d~i'~~ .. ·h·~·ı;·~·;·i~·; .. ·~·~·a·i;~ .... ~·~;i~i'~fi; ......................... .. 

Umumi harp arifesin.de olduğumuz 
söyleniyor. Haber borsada tesir yaptı 
Fransız ve lngiliz donanmaları, ispanya sahillerine 

ltalyan gemilerini sokmamak emrini almışlar 
lstanbul, 25 (Yeni Asır mu· 

habirinden) - Bura gazete
lerinden bazıları, radyo ha
berine istinaden Avrupa va· 
ziyetini çok vahim göstermekte 
ve büyük harflerle: "Umumi 
harp arifesirıdeyiz. lngiltere 
ve Fransa hükümetleıi ltalva
ya şifahi bir ültimatom verdi
ler. Fransız ve lngiliz donan
maları ispanya sahillerine ltal· 
yan gemilerini sokmamak em· 
rini aldılar" demektedirler. 

Bu heyecanlı haberler borsa· 
da fena tesirler uyandırmakta
dır. Muhakkak olan, vaziyetin 
vahametini elan muhafaza etti
ğidir. 

Paris, 25 (A.A) - Nevyork 
Herald Tribüne gazetesinin 
vrupa nüshasına göre dün AB. 
Delbos ile lngiliz sefiri Sir Jorj 
Klark arasında yapılan görüş
me esnasında ltalyanın lspan-

yadaki gönüllüleri geri çek
meklen imtinada devamı halin
de bütün lspanyol limanlarının 
Fransa ve lngiltere tarafından 
abloka edilmesi derpiş edil
miştir. 

Londra 25 (A.A)- ltalyanın 
ademi müdahale komitesinde 
gönüllüler meselesiei müzakere 
etmekten imtina etmesiyle ta
baddüs eden vaziyetin vahim 
olduğu noktasında bütün mat
buat müttefiktir, 

Daili Mail gazetesi bu hu
susta şöyle yazıyor : 

Grand nin beyanatı ispanya
ya açıkça müdahale yolundaki 
engelleri kaldırmıştır. 

N evs Chronicle diyor ki: 
Geri kalan yegane ümit 

Fransa ile lngilterenin şiddetli 

müşterek bir harekete karar 
vermelerindedir. 

Daily Hera!d da şöyle diyor: 
ltalya kararından dönmezse 

bütün ademi müdahale siyaseti 
yıkılacaktır. 

Roma 25 ( A.A ) - Messa
gere garetesi lngiliz ma\buatı 
tarafından ltalya aleyhinde bu 
son günler zarfında kullanılan 

lisanı protesto etmektedir. Bu 
gazete diyor ki : 

Bu lisan tahammülün hudut• 
larını geçmektedir. Eğer bu 
bal devam ederse lngiltere 
ltalyanın iktısadi muhasara
sından sonra bu kadar güç
Liikle teessüs eden ltalya 
ile iyi münasebetlerinin mev· 
zuu bahsedilmesi tehlike· 
sine maruz kalacaktır. ltalya 
aleyhindeki bu hücumların 
muhtelif temayüllerin naşırı 
efkarı olan bütün gazet'l!ler 
tarafından. müttefikan yapıl

ması bu tahrikatın siyasi rica
lin telkinleriyle yapılmakta ol
duğu hakkındaki şüpheleri 
muhik göstermekted;r. 

; 

inhisarlar 
Vekili istifa mı 

edecek? 
lstanbul, 25 (Yeni Asır • Te

lefonla) - Gümrük ve inhi
sarlar Vekili B. Rananın istifa 
edeceği hakkında bazı şayia· 

lar dolaşdığı Ankaradan bil
dirilmektedir. 

F,. R. Nafiz 
Ankarad n hareket etti . 

lstanbul, 25 (Yeni Asir tele
fonla) - lzmirdeki Amerikan 
kollejinde açılacak köy öğret
men mektebi işinin tanzimi ve 
maarif işleri etrafında tetki
katta bulunmak üzere maarif 
vek~leti müsteşarı B. Ridvan 
Nafiz Ankaradan lzmire hare
ket etmiştir. 

Vekiller heyetinde 
Ankara, 25 (A.A) - icra 

vekilleri heyeti dün Başvekil 
ismet lnönünün reisliği altında 
toplanarak muhtelif işler üze
rinde görüşmelerde bulunmuş 
ve bu işlere ait kararlar ver• 
miştir. 

Tasarruf 
Sandığı için tetkikat 

yapılıyor 
lstanbul, 25 (Yeni Asır T e

J,.fonla) Milli Müdafaa Vekaleti, 
Kara, deniz ve hava zabitlerile 
askeri memurlar arasında bir 
tasarruf sandığı kurulması için 
tetkiklere başlamıştır. 

Bursa'da 
Bursa, 25 (Husuıi)-Türkku

şu Bursa şubesinde kadınlar

dan mürekkep bir kol teşek
kül etmiştir. Bir çok erkek ve 
kız talebe planör derslerine 
devam ed'yorlar. 

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

Sancakta şapka mücadelesi f Kara bir günün hatırası 

Halk camilere toplanıyor Güzel Edirne bugün 
T elkinatta bulunuyorlar yaban ellere düşmüştü 

lstanbul, 25 (Yeni Asır - Te
lefonla) - Halepten bildiriii
yor: Sancakta şapka ile mü
cadele devam etmektedir. Ha
lep jandarma kumandanı, şap· 
ka aleyhinde müslümanca na
sihatler vermekte ve müslü
manların şapka giymemeleri 
lazımgeldiği hakkında saçma· 
!arda bulunmaktadır. Halk bu 
nasihatleri gülmekle mukabele 
etmektedir. 

Halepteki Türkler, şapka 
aleyhinde telkinat yapmak için 
camilere toplanılmaktadır. 

Şapka aleyhindeki mücade· 
leler, Fransız memurinin ida· 
resi altında cereyan etmekte
dir. 

Üç Fransız zabiti, kumandası 
altındaki askerlerle beraber 
Reisülayne gönderilmiştir.Bun· 
!arın kumanda ettiği askerle
rin hepsi de Ermenidir. 

Ziraat vekaletinde bir toplantı 

Holandaya gönderilecek 
·buğday işi konuşuldu 

lstanbul 25 (Yeni Asır-Te efoııla)- Başvekalet müsteşarı bay 
Kema'in başkanlığında Ziraat vekaleti erkanının da iştirakiyle 
bugün bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda Holandaya gönde· 
rilecek buğday işi üzeHnde görüşmeler olmuştur. 

Bugün Edirnede ihtifal var 
Matem havası çalınacak .. 

Edirne 25 (Yeni Asır muha
birinden)- Yarın (bugün) Edir
nenin yabancı ellere düştüğü 
meşum günün yıldönümü mü
nasebetiyle şehrimizde ihtifal 
yapılacaktır. Türk yurdunun 
ayrılmaz bir parçası olan güzel 
Edirne, yarın bu münasebetle 
acı gününü hatırlıyacak ve ib
ret dersini tekrarlıyacaktır. 

Halke"i ihtifal komitesi, bu 
münasebetle aşağı:!aki ihtifal 
programını hazırlamıştır: 

Yurddaş; 
26 Mart Edirnenin yaban 

ellere düştüğü gündür. Bugü· 
nün yasını hatırlamak ve bu 
uğurda ölen azi:ı; şehitlerimizin 

ruhlarını taziz etmek için 26 
Mart 937 Cuma günü saat on 
altı buçukta bir toplantı yapı· 
lacaktır. Bu toplantıda: 

1 - Müzika tarafından is
tiklal marşı terennüm edile
cek. 

2 - Bu kara günün tarih
çesi hakkında bir nutuk söy
lenecek. 

3 - Nutku müteakip bando 
tarafından matem havası çalı
nacak ve şehitlerimiz ervahına 
fatihalar ithaf olunacak ve 
merasime nihayet verilecek. 

4 - Bir heyet tarafından 
Şehitliklere çelenkler konula
caktır. 

lngiltere ve 
borçlarının 

Fransanın harp 
ilgası isteniyor 

Akba Kitap evi 
s Karaoğlanda Ali "!Askeri mekteplerde muvaffak olamıyan]ar 
4~rnan p3zarında llur 

Vaşington, 25 ( A.A ) - Mümessiller meclisi azasından bay 
Siro~itch meclise bir karar sureti tevdi etmiştir. Kavanin encü
menıne tevdi edilen bu karar suretinde lngiltere ve F ransanıu 

t.• Yenışehitde bayi · 
•Ullt· fa ?\ 

lUtüncü Ali Ekber 
l'UtUncU Ahmet 

'fa lkaşbanda gazeteci 
llp 

l"UtüncU karde\der 
l>a~arı ~ 

6 P, stacıda gazeteci 
ltıer 
,,,,,,, .. 7,,. 

..,,../,/,'//' 

Kıt' aya sevkedilmiyerek Kharp borçlarının ilgası derpiş edilmektedir. 

~ " k"' . l ki ırgız ve Ermenistan cumhuriyetleri 
aSKerı atıp O aca ar ana yasayı kabul ettiler 
lstanbul, 25 (Yeni Asır - Telefonla) - Milli Müdafaa Vekaleti 

askeri mekteplerde lise olgunluk imtihanlarında muvaffak ola· 
mıyan talebe ile b ytar, tıbbiye ve eczacı gibi askeri yiıksek 
tahsil imtihanlarında muvaffak olamıyanların kıt'aya sevke !ilmi· 
yerek askeri katip ~ınıfına yetiştirilmesi ve kullanılması kakkında 
hi· kanun projesi h;ızırlamış ve B. M. Meclisine sevkedilmiştir. 

Moskova, 25 (A.A) - Kırgız cumhuriyetinin beşinci Sovyetler 
fevkalade kongresi cumhuriyet kanunu esasisini ittifakla kabul 
ederek mesaisini bitirmiştir. 

Kongre yüksek seçim nizamnamesiyle seçim tarihinin tesbitine 
merkezi icra komitesini memur etmiştir. 

Keza Ermenistan dokuzuncu Sovyetler fevkalade kongresi de 
Ermenistan cumhuriyetinin :ına yasasını kabul etmiştir • 

Sahrta s 

ltalya 
Montrö mukavelesi· 

ne iştirak edecek 
lstanbul 25 ( Yeni Asır Te

lefonla ) - ltalyanın da Mont
rö Boğaz!ar mukavelesine işti· 

raki için yakında iki taraf ara· 
sında müzakerelere başlanaca· 
ğı haber alınmıştır. 

Kombineler 
Kadro kabul 
edildi .. 

lstanbul, 25 ( Yeni Asır-Te· 
lefonla)- Zirai kombinelere ait 
kadro kabul edilmiştir. Kombi· 
tıeler merkez teşkilatının başına 
şeker fabrikaları müfettişi bay 
Şefik getirilecektir. 

lspanyol Cumhu· 
riyetçileri ilerliyor 

Madrid 25 ( Ö.R ) - Gece 
saat 23,15 te asi tayyareler 
Madrid üzerinde uçmuşlardır. 
Ahali fasılalarla birbirini takip 
eden infilak gürültiilerini ve 
tayyare motörlerinin horultu

sunu duymuştur. Fakat bom· 
bardımanın neticeleri hakkında 
henüz tafsilat mevcut değildir. 

Madrid, 25 (A.A) - Milda· 
faa komitesi dün öğle vakti 
tebliğ etmiştir: 

Geçenlerde yapmış oldukları 
ve muvaffakıyetle neticelendir· 
dikleri taarruz sırasında bükü• 
met kuvvetleri tarafından elde 
edilmiş olan mevzileri tahkim 
etmişlerdir. Cumhuriyetçi kuv
vetler asilerin Jarama cephe· 
sindeki şiddetli bir taarruzla· 
rını defetmişlerdir. 

B. Antonesko 
Belgrad sayahatlni 

tehir et,ı 
Bükreş, 25 ( Ö.R) - Hari· 

ciye nazırı B. Antonesko Bel
grat seyahatinin tarihini daha 
ileri almıştır ve 29 Martta Bel
grada hareket edecektir. 

Vindsora ziyafet 
Viyana, 25 (A.A) - lngiliz 

elçisi B. Selley Dük Dö Vind
sorun yakında Sankt Veligan
ga azimeti münasebetile Dü
kün şüerefine bir ziyafet ver
miştir. 

Sosyalist 
partisinde 

Paris, 25 (Ô.R) - Sosyalist 
partisi daimi idare komisyonu 
dün akşam toplanarak 18 Ni
sanda partinin milli meclisinin 
fevkalade olarak toplanmasına 
karar vermiştir. Bu toplantı 
ruznamesine yazılan meseleler 
ıunlardır: 

1 - Siyasi vaziyet. 
2 - Marsilyada toplanacalı 

alelade milli konseyin hazırlan· 
ması. 

3 - Disiplin meselesi. 

Grev tehlikesi 
Londra 25 ( Ö.R) - Pas

kalye yortuları arifesin~e In
giliz münakale vasıtalarında 
bir grev tehlikesi başgöster• 

miştir. işçiler şimdiki çalışma 
saatlarına itiraz ediyorlar. 

1'aç giyme merasi
minde donanma .• 

Londra, 25 (Ö.R) - Amiral
lık kralın taç giyme merasimi· 
ne anavatan ve Akdeniz filo
larından 120 harp gemisinin 
i~tirak edeceğini bildirmiştir. 

B. Delbos 
Alman sefiriyle görUştU 

Paris 25 (Ö,R)- B. Delbos 
ispanya işleri hakkında lngil
tere ve Almanya sefirleriyle 
görüşmüştür. 

• 



tsehlfe 4 

Bir spor seferberliği 
Memleket 
işlerden 

müdafaası 
biri haline 

için elzem 
gelmiştir 

Bu memleketin mukavemetli dinç insanlara ihtiyacı var 
Yazan • Cevdet Kerem 1 Çünkü futbol, yüı; elli bin nu- 1 
Dört ay eveldi, yine bu sÜ· fosa varan şehrimizde beşyüz 

tunlarda, Milli lıüme bahsını kişinin meşgul olabildiği bir 
tetkik ederken, ozamanki va- spordur. Memleketin hakiki 
ziyetioıizi teşrih etmiş ve niha- ihtiyacına bu beş yüz kişinin 
yet kulüplerimizin birleşmele- bedeni olgun luğu ise asli 
rinde maddi ve manevi bir cevap veremez. Bu olsa ol-
zaruret olduğunu uzun uzun sa, hariç takımlara karşı el· 
anlatmıştım. de edeceğimiz muvaffakıyet-

Yazımın neşredildiği o giln· !erle halkımıza spor sevgisini 
!er içinde, beni telefonla teb· aşılayııcak bir vasıta sayıla-
rik edecek kadar hararet gös• bilir. Onun için, spor mefbu-
teren arkadaşlar oldu; .. Ve yine, munu bu kadar küçük çerçeve 
çalıştığım müesseseye kadar içinden çıkarıp almak, ve onu 
gelerek; memleketin hayatiyeti ıçıne 

- lzmirsporla birleşmek mi?. sokarak geniş bir sahaya mal 
Allah göstermesin... Ne zoru· etmek icap eder, 
muz varl.. Bunu nasıl yapab'liriz? ... 

Diyenler de bulundu. Bunlar, Esasa girmeden evvel, bazı 
ilerinin büyük hadiselerini gö· noktaları tavzih edelim: 
remiyen kimselerdi. Şurasını biliyoruı ki, bizde 

• • • 
Pazar günü, Üçok - Doğan• 

spor oıaçını ~eyre gittim. Ka
fası müspet ve verimli yollarda 
işleyen tanınmış arkadaşlara 

dikkat ediyorum; hepsi, büyük 
bir meydan muharebesinde 
muzaffer olmuş askerler gibi 
sevinç içinde ..• Düşünüyorlar ki 
yapılacak hamlelere bu, bir 
başlangıçhr. 

Sonra, 
"Birleşmek mi? .• Allah ııös• 

teroıesinl.." Diyene rastlıyo• 
rı:m. lzmir sahasının çok 
az gördüğü ateşli, seyyal hil· 
cumların vecdine, adeta ken· 
dini kaptırmış sallanıyor ..• Na· 
sılsa göz göze gelebiliyoruz. 

- Mahcubiyetimi yüzüme 
vurma! ... Diyor. Hakkın var· 
mış 1 .. : Hem de yerden göğe 
kadar. 

Kuvvet, fertleri olduğu ka
dar beşer kütlelerini de şan 
ve şerefe inandırarak götüren 
bir varlıktır. Yeter ki iş başın· 

da bu varlığın manasını bilen, 
değerini ölçen ve sonra da veç· 
he tayin edebilen kimseler bu
lunsun. Son hadise buna ne 
kadar güzel bir misaldir. 

• • • 
Kulüplerioıizi birleştirdik. Eli

mize futbol bakımından haki
katen kıymetli takımlar geçti. 
Bu takımlar, iyi çalıştırılmak ve 
tertip edilmek şartiyle lzmirin 
bu cephedeki itibarını muhak
kak ki muhafaza edeceklerdir. 
Bu:ıa inanımız var. Ancak : 

Futbolda elde edeceğimiz ne· 
ticeler bizi sporda istediğimiz 
esaslı gayelere ulaştırabilir mi? 
Buna, evet . ~em~k . çek g~çtür. 

spor, yirmi yirmi beş yaşına 
kadar olan gençlere mahsus 
birşey telakki edilir. Bu yaş
tan sonrakiler için ise mesut 
olanlardan hiçbiri, şöyle veya 
böyle düşünmüş değildir. Bir 
çoklarımız bunun, aynı zamanda 
bir memleket müdafaası oldu· 
ğunu bilmeyiz bile ... 

Önümüzde bir hakikat var; 
son zamanlarda verilen kanun 
layibasile vatandaşlann asker• 
liği, 18 yaşından 60 yaşına 
kadar devam edecek. Yani, 
zamanı gelince, belki elli ya• 
şındakilerimiz, elde silab,arkada 
çanta dağları, tepeleri aşaca• 
ğız. Savaşın bütün zahmetle• 
rine katlanacağız. 

Bu, şu demektin 
Bir memleket ki yalnız ken· 

di kuvvetile bakasını temin 
edebilir; o memleket vatan
daşlarının hemen hepsi, bir 
hamlede en aı beş saat yürü
yebilecek ve bir başlayışta 

yinf' en az üç saat kazma sal
lıyabilecek kudrette olmalıdır. 
Halbuki, otuz yaşından yuka
rılarımız şöyle dursun, otuz 
yaşına kadar olanlarımızın bü
yük bir kısmı, beden terbiye· 
sile asla meşgul değildir. Şeh· 
rimizi ele alarak şöylece bir 
mukayese de yapabiliriz: 

150,000 nufusumuz var; as
kerlık mü.ddetimiz 47 senedir. 
Tabii ömrü yetmiş sene kabul 
edersek, beden kabiliyetlerinin 
yerinde olması icabeden vatandaş 
adedinin 100.664 olması lazım· 
gelir. Mekteplileri, askerde 
olanları düşünsek, batta kırk 
yaşından yukarılarını bir tarafa 
bırakarak, bu rakkamı yarıya 
da indirsek, spor yapanları· 

,.. ......... ıımı:ı ............... 11:&.a.. ....... ,. 
Rus Hlkayelerl: 

B AH i S ............ ._ ............................ ~ 
YAZAN : A. CtfEKHOV 

7üıkreye (CVlfCll : OR.HAN YAMANLAR. 

Karanlık bir Sonbahar gece
si idi. ihtiyar Banker çalışma 
odasında bir köşeden diğer kö
şeye gidip geliyor ve bundan 
tam on beş sene evvel geçen 
bir toplantıyı düşünüyorc.;u, 
Yüksek kimselerden mürekkE'p 
bir içtimada yapılan enteresan 
bir mübahasede laf idam ceza
sına intikal etmişti. Alimler ve 
gazetecilerden ibaret bulunan 
misafirler arasında münakaşa 
başlamıştı. Bazıları idamın Hı
ristiyanlığa mugayir, feci bir 
şey olduğunu söylemişlerdi. 
Bazıları için de idam yerine 
müebbet hapis cezası verilme
liydi. Ev sahibi: 

- Ben Sİ?inle ııvni fk'r-10 

• 
değilim demişti. Ne idam ve 
ne de müebbet hapis cezasını 
nefsimde tecrübe etmiş değilim. 
Fakat benim noktai nazarıma 
göre idam daha insani ve da
ha muvafıktır. Giyotin birden 
öldürür; hapis çektirerek öl
dürür. Cellat mı daba insani
dir, yoksa hayatı senelerce sü· 
ründürerek öldürmek mi ? 

Misaf rlerden biri : 
- ikisi de birdir demişti. 

Çünkü maksat aynidir: Can 
a mak. Geriye verilmiyecek bir 
şeyi almak doğru değildir. 

Aralarında tahminen yirmi 
beş yaşlarında kadar bir avu
kat vardı. Onun fikri soruldu· 
; 

mızla yapmıyanlarımız arasın· 

daki açıklığı, elemlerle farket• 
memek kabil değildir. 

işte, gaflet içinden sıyrılarak 
hepimizin üzerinde hassasiyetle 
tevakkuf edeceğimiz nokta 
budur. 

Futbol, tenis... Bunlar niha
yet, spordaki hakikatin birer 
fanta:ı:isidir. Ve yine bunlar, 
esasa giden yollar üzerinde 
bizlere güzel numaralar göste· 
ren, heyecan veren birer oyun 
mahiyetinden ileri geçmemeli
dir. Onun için asıl işimiz va· 
tandaşlan adeta küme halinde 
ve bu işlerden anlayanların 
çizecekleri plan içinde bedeni 
kabiliyetlerini tenmiyeye çalı~
maktır. Çünkü (boşluk) büyük
tür. Onu, mutlaka doldurmak 
lazımdır. 
Valimiz B. Fazlı Güleç'in temiz 

eli bizr., kulüp birleştirmesinde 
nasıl güzel ve neticeli bir ham
le yaptırdıysa, yine bu yüksek 
idarecimizin işaretiyle etrafında 
toplanmak ve mıntakamızda 
bir "Spor seferberliği,. ilan 
ederek icaplarını yapmak müm
kündür. itiraf etmek lazımdır 
ki bu iş, kulüp birleştirme 
işinden elbette çok zordur. 
Esasları kurabilecek ve işin 
genişliği nisbetinde de büyük 
bir azim ve vukufla çalışabile
cek idareciler ister. Bu ise, 
her halde birinci planda görü
len arkadaşlarımızın başarabile
ceği şeylerdir. Onları, çekil
dikleri kenarlarından çıkarmak 
lazımdır. 

• • • 
Yakın tarihin Harf inkılabı 

bize şunları anlatmıştı : 
Bu aziz millet, iyiliğine kani 

olduğu her şeye büyüklerinden 
gelecek bir işaretle canla baş
la koşar. Değneğine dayana• 
rak geceleri ders almağa giden 
ellisini asmış kadınlarımızı az 
mı gördek?... O heyecan de
virleri bize neler, neler anlat· 
mamıştı. 

Mektep dershaneleri büyük 
inkılabımızda, genç ihtiyar he· 
pimize, ~ıcak bir mabet olmuştu • 

Şimdi de mektep meydanları, 
muayyen gecelerdeki spor 
hareketlerimize, mütevazi birer 
küçük çalışma yeri olursa, 
memleketin spor davasından 
istediği hedeflere doğru, yola 
çıkmış sayılabiliriz. 

Yoksa, 
Yüz elli bin nufus içinden, 

nihayet beş altı yüz kişinin 
atlaması sıçraması, hakikatin 
büyük maksatlarını asla temin 
etmiyeceklerdir. 

- Gerek idam ve gerek 
müebbet hapis ikisi de müsavi 
derecededir.Maamafih ben on• 
!ardan b\risini seçmek mecbu
riyetinde kalsaydım hiç şüphe· 
siz ikinciyi seçerdim. Hiç ya• 
şamamaktan ise nasıl olursa 
olsun yaşamak daha eyidir, 
demişti. 

Bunu müteakip hararetli bir 
münakaşa başlamıştı. Çok genç 
ve sinirli olan Banker birden 
bire itidalini kaybetti [ve yum
ruğunu masanın üzerine endi
rerek avukata karşı gürlemişti: 

- Bu söylediklerin yalandır! 
Seninle iki milyona bahsa tu· 
tuşurum ki bir odada, batta 
beş sene bile kalamazsın. 

Avukat : 
- Eğer ciddi söylüyorsan, 

kabul ediyorum; hem de beş 
değil, on beş seneye, diye ce
vap vermişti. 

- On beş sene!.. Peki! Bey
ler iki milyon giriyorum. 

- Anlaştık demektir. Sen 
iki milyon kaybedeceksin, ben 

Alman piyasalarında 

ihracat mallarımız 
hakkında bir rapor 

Türkiye-Almanya arasında ticaretin 
normal bir hal alacağı umuluyor 

Berlin Türk ticaı et odası tara· 
fından neşredilen son rapora gö· 
re Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının Almanyaya ihraç 
edilen mal berlellcr,mn tedi
yesını kesmesi üzeııne hasıl 
o1an vaziyet devam etmekte
dir. Şöyle ki, mem!eketimiz· 
ılen Almanyaya teklifler mah· 
dut bir nisbette yapıldığı gibi, 
ilgili Alman dairelerince Tür
kiyeden ithalata müsaadeler 
de ancak tek tük verilmekte• 
dir. Bununla beraber alakadar· 
lar, iki memlek~t arasındaki 

ticaretin yakında yine normal 
bir hal alacağından ümitvar 
bulunmaktadırlar. 

iT AL YAN VE ALMAN 
TACiRLER ARA::ılNDA 

Alman ve ltalyan ilgililer 
arasındaki iktısadi çalışma bir· 
!iğini bir kat daha kuvvetleş
tirmek maksadiyle Alman ve 
ltalyan tacirleri arasında zaman 
zaman toplantılar yapılmasının 
kararlaştırıldığını ve bu toplan• 
tılardan birincisinin bir kaç ay• 
önce Frankfurt am Mein'da 
yapıldığını yazmıştık. Istibba· 
ratımıza göre, Alman ve Ital· 
yan tacirleri ve alakadar te
şekküller mümessilleri arasın
daki ikinci toplantı Rnma'da 
yapılmıştır. Milli Faşist Ticaret 
Konfederasyonu reisinin daveti 
üzerine Alman tacirlerinden 
müteşekkil bir heyet Almanya 
Ticaret Başbirliği "Reicbsgrup· 
pe Hande!,. başkanı profesör 
Dr. Lüer'in reisliği altında Ital
ya'ya gitmiştir. iki memleket 
tacirleri arasındaki bu sonuncu 
temas 11 Mart günü Doktor 
Lüer'in bir konferansile bitiril
miştir. Profesör Doktor Lüer 
"Alman ticaretinin maksat ve 
vazifesi,. adını verdiği konfe· 
ran,ında, Almanya ticaretinin 
bugünkü organizasyonundan ve 
vazıfelerinden bahsetmiş ve 

Belçika 
Kralı Londradan ayrıldı 

Londra, 25 (A.A)- Belçika 
Kralı Leopold Belçikaya dön· 
mek üzere dün Londradan 
trenle hareket etmiştir. 

Londra, 25 ( Ö.R ) - Kral 
George Belçika Kralı Leopol· 
da üçüncü hassa alayı baş al
bayı rütbesini vermiştir. Müte
veffa kral Albert te 1915 te 
ayni alayın baş albaylığına ta· 
yin edilmişti. Kral Leopold 
bazı şahsiyetlerle görüştükten 

de serbestimi. 
Böylece gülünç ve feci bir 

babsa girmişlı,rdi. O zaman· 
!arda birçok milyonlar saymak 
kudretinde olan . Banker vecd 
haline gelmiş, yemek esnasında 
oturan avukata alaylı bir tarzda: 

' - Çok geç olmadan aklını 
başına topla delikanlı demişti. 
iki milyon benim için biç bir 
şeydir. Fakat sen hayatının en 
güzel 3-4 senesini kaybedecek· 
sin. Üç dört dedim. Çünkü 
daha fazla duramıyacaksın. 
Bahtsız adam unutma ki ihti
yar ile hapse girmek zorla gir
mekten çok daha hazin bir 
şeydir. Doğru zannettiğin bu 
fikir, serbesti için odada geçe· 
cek hayatının her anında seni 
zehirliyecek. Sana acıyorum. 

Ve şimdi Banker köşeden 
köşeye gidip gelirken bunları 
düşünüyor ve kendi kendine 
soruyordu. 

- Niçin babsa tutuşmak is
tedim? Hangi iyi maksat için 
avukat hayabnın onbeş senesi
ni kaybetti. Ve ben de iki 
milyonu sokajta atacağım. 
Halk müebbet bapisin idamdan 

Alman· ve ltalyan milletleri 
arasındaki asırlarca eski ticari 
münasebete işaret ile bugünkü 
çalışma birliğioe temas eylemiş 
ve müşabih esaslara istinat 
eden iki oıemleket s•yasetinin 
iktısadi sahada çalışmak için 
en büyük bir imkan hazırladı
ğını söylemiştir. 

DÔVIZ IŞLERI 
Almanya döviz dairesinin 27 

şubat 1937 tarihli karama• 
mesi veçhile Almanya bor· 
salarında muameleye ithal 
edilmiş bulunan yabancı kıy· 
metli kağıtlar, o tarihten itiba· 
ren ancak döviz dairesinin hu
susi müsaadesiyle alınıp Rah• 
labiiir. Yalnız bu kağıtların 
döviz bankalarına satışı daha 
önce hususi müsaade alınma• 
sına bağlı değildir. Almanya 
dövız dairesinin bu kararı üze· 
rine yabancı kıymetli kağıt· 
ların kurları Alman borsala· 
rında artık kaydolunmamak· 
tadır. 

ALMANYADA SiGARA 
SANAYU 

Almanya Konjunktur lnsti· 
tusuuun bir raporundan anla
şıldığı üzere, Almanya sigara 
(sigaret) sanayii halen memnu
niyete değer bir inkişaf ve 
vaziyette bulunmaktadır. Bi
lindiği üzere, gerçekten Alman· 
yanın sigara (sigaret) sarfiyatı 
1936 yılında 38.000.000.000 ta
ne olmuştur. Bu miktar 1931 
deki sarfiyattan yüzde 30 
kadar fazladır. Dikkate değer 
ki, Almanyada sigara istihlaki 
yalnız tane bakımından yük~el
mekle kalmamış, ayni zamanda 
geçen yıllara nisbetle daha 
pahalı sigaralar içilmiştir. 
Umumi kanaate göre, Alman· 
yada işsizliğin azalması ve mü
bayaa kudretinin artması gibi 
amiller sayesinde yükselen si
gara istihlaki bu müsait inki· 
şafında devam edecektir. 

M. Cemiyeti 
26 Nl:Jiında toplanacak 

Cenevre, 25 (Ô.R) - Mil
letler cerı.iyeti genel sekreter
liği MıdllıD Milletler cemiyetine 
kabulü için asambe tarafından 
yapılacak fevkalade içtimaın 

26 Nisanda başlıyacağını bildi· 
riyor. Milletler Cemiyeti aza
larının en büyük kısmı bu ta· 
ribe muvafakatlerini bildirmiş· 
tir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonra dün akşam Loodradan 
ayrılmıştır. 

daha iyi olduğuna inanacak 
mı? Hayır, hayır! Hepsi boş 
lakırdılardan ibaret. 

• •• 
Bu toplantıdan sonra neler 

olduğunu hatırlıyorum. Banke· 
rın evinin bahçesindeki bir am· 
barda, başına bir bekçi dikil
mek suretiyle avukat hapsedi
lecekti: O bu zaman içerisinde 
kapının eşiğine çıkamıyacak, 
İnsan yüzü görmiyecek, insan 
sesi işitmiyecekti. Yalnız çalgı 
çalabilir, kitap okur, mektup 
yazabilirdi. Şarap, sigara içe· 
bilirdi. Uyuşmada dışarısile mu· 
habere etmesine müsaade edil
diği için bu maksatla ambarda 
küçük bir pencere açılmıştı. 
Buradan ufak bir pusula gön
dermekle lüzumlu herşeyi, ki
tap, çalgı, şarap velhasıl mü· 
saade edilen berşeyi alabilirdi. 
Fakat tek bir söz söylemeden. 
Uyuşma dakikası dakikasına 
kadar mufassal bir surette 
yazılmıştı. Mahpus tamamen 
yalnız kalacaktı. Ve avukat 
orada 1870 senesinin kanunu
evvel ayının 14 üncü gününün 
saııt l 2 ~inden 1885 seneRinin 

2a Mart t!tS .,. 

Tasdiknameler 
hakkında 

ilkokullardan verilecek tas· 
diknameler hakkında Kültür 
bakanlığından gelen bir tamilll 
Kültür direktörlüğünden bütüıı 
ilkokullara gönderilmiştir. Bu· 
na güre: diploma ve tasdikna• 
mtolere hal ve gidiş, jimnastik, 
musiki ve ev idaresi dersleri 
notlan da geçirilmek lazımdır· 

Talimatnamenin 75 inci mad• 
desi mucibince üç sınıflı köy 
okullarının son sınıflarında 
Türkçeden orta not alan tale· 

beye tasdikname verilmiyecek• 
tir. Umumi imtihan cetvelleri 
doldurulacak ve karne defter· 
!eri noksan bırakılmıyacacaktır. 
Beş sınıflı okullarla 3 sınıflı 
köy okulu başöğretmenleri, 
okulu bitirme ve bütünleıne 

iıntihanlarını yaptıktan sonra 
diploma ve tasdiknameleri ha· 
zırlamak için derhal Kültür 
direktörlüğüne gönderecektir. 

Bundan sonra tasdik edil· 
melt üzere gönderilecek dip· 
(oma ve tasdikname cetvelle· 
rinde okulu bitiren 11 ila 16 
yaşlarındaki talebelerin erkek 
ve kız olarak kaç kişi olduğu 
yazılacaktır. Başöğretmenler 
bu vazifelerinde ihmal göste· 
rirlerse cezalandırılacaklardır. 

8. Feridun 
Izmir idhalat gümrüğünde 

muhasebe birinei sınıf memur
larından B. Feridunun vekalet· 
ten gelen emir üzerine ınuvak· 
kat bir zaman için çalışmak 
üzere Bodrum gümrüğüne nak· 
)edildiği haber alınmıştır. . 
Havacılık ve spoı-
Havacılık ve spor mecmua· 

sının 187 nci sayısı çıkmıştır. 
Okurlarımıza tavsiye ederiz. 
TLT/7T'/1'77a ///777//..cLT/77' 

GöZTEPEDE 

Satılık Ev 
Göztepede, tramvay cad· 

desi üzerinde 831 numaralı 
ev satılıktır. 

lçinde elektriği, havagazı · 
tesisatı vardır. Yeni denile· 
bilecek haldedir. Havadar
dır. Talip olanlar "Yeni 
Asır,. idare müdürlüğünden 
arzu ettikleri tafsilatı ala· 
bilirler. 9 - 10 S.4 

U,IZIO'.LT/7.l~///.T/////iııl 
.fZZZL/.L.aLLL/./.LZZTLafL,Q I!! 

l1 Kiralık Ev 
1 Güzelyalı Nuribey sokağı 
' 6 numarada, bütün asri kon-

foru haiz, büyük bahçesi, 

1 

~ fevkalade manzarası ve için· 
· ~ de elektriği, suyu ve banyosu 

5 odalı ev kiralıktır. 
Hergün öğleden evvel ay

ni evin alt dııiresine müra· 
caat. (305) 2-3 S.4 d 

kannnuevvel ayının 14 üncii 
gününün saat 12 sine kadar 
tam on beş sene kalmağa ınec· 
buıdu. Eğu şartlara mugayir 
olarak kurtulmak için en ufak 
bir harekette bulunursa, hatl.Iİ 
son indan iki dakika evvel 
bile olsa iki milyonu alamıya· 

cak ve mukavele feshedile· 
cekti. . 

Mahbusiyet hayatının birioC1 

senesinde, avukatın yalnızlıktııP 
ve terkedilmiş olmal,tan çok 
sıkıldığı yazdığı kısa notlar
dan anlaşılıyordu. Odasında~ 
gece gündüz piyano se~i geh· 
yor, şarap ve sigara içiyord 11• 

istekler hapislerin baş düsına· 
nıdır. Fakat yine istenir. Burı· 
dan başka şarabı yalnız içınek· 
ten daha acı birşey yok . ., dıye 
yazıyordu. Tütün, odasınırı ba; 
vasını bozuyordu. Birinci serı 
avukat kıymetli kitaplar, eııte~ 
resan aşk hikayeleri, cinai v 
fantazi hikayeler, komedi~' 
ve bu çeşit birçok şeyler yaı 1

' 

gönderdi. 



TENi Atsnt 

Madrid bombardıman edildi 
Sivil halktan kurbanlar var. Guadalajara 

cephesinde esir edilen ltalyanlar bin üçyüzdür 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 

Jour gazetesi, Avrupanın havası birdenbire kararmıştır, diyor 
Paris, 25 (Ô.R) - ispanya· 

da bugün . mühim harp hareketi 
olmamıştır. Madrid müdafaa 
komitesinin tebliğinde cumhu· 
riyet tayyarelerinin bazı bom
bardıman faaliyet leri kayde· 
diliyor. Aragon yolunda hükü· 
metç iler asile rin şiddetli mu· 
kavemetine rağmen sai terak
kilere devam etmişlerdir. Gua· 
dalajara ile Madrid'in ltalyan 
tayyareleri tarafından bombar· 
dımanına gelince askeri hiç bir 
hedefi olmayan bir taşkınlıktır 
ve sivil ahali arasında bir çok 
kurbanlara sebep olmuştur. 

Madrid 25 (A.A)- Gece geç 
vakit asi tayyareler Madrid 
üzerinde uçmuş, şehr; bombar
dıman etmiştir. Tafsilat yoktur. 

Valansia, 25 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Guadalajara cephesinde esir 
edilmiş olan Italyanların yekünu 
halihazırda 1300 kişiye baliğ 
bulunmakta olup daha ziyade 
a r tacağı tahmin olunmaktadır. 
Bunlardan dördü zabit olmak 
üıere 291 i Valanpiya götürül
müş olup orada bir kışlanın mü
him bir kısmını işgal etmek
tedirler. 

Valansiada serbestçe gezme
lerine müsaade edilmiş olan 
ye-gane esir çavuş Ciovanni 
Vahdelli'dir.Zira bu çavuş hükü
met saflarına kendi ihtiyarile 
geçmiştir. 

Paris, 25 (Ô.R) - ltalyanın 
ademi müdahale komisyonun
daki hatti hareketi günün bü. 
yük meselesi olarak bakidir. 
Gr ıeral Franko tam ve kat'i 
zafer kazanmadıkça ispanyadan 
hiç bir ltalyan muharibinin 
geri alınmıyacağı hakkında 
Kont Grandi tarafından yapı
lan beyanattan hasıl olan he
yecan komitenin dünkli içtima
ında tezahür etmiş ve Sovyet 
mümessili komitenin ispanyada 
ltalyaoın faaliyeti hakkında bir 
tahkikat yapmasını istemişir. Bu 
talep teknik bir tali komiteye 
havale edilmiş bulunuyor.Bugün 
vaziyet biraz tavazzuh etmiştir. 
Mesele iki noktaya temas et
mektedir. Birincisi hala ispan
yada harbe karışmakta olan 
ecnebi gönüllülerin geri alın
masıdır. Bu noktada salı günü 

ltalya, şimdiye kadar ilan et
tiği prensiplerle bir tezat teş
kil eden şiddetli bir vaziyet 
almış,a da lngiltere Ye Fransa 
enerjik bir hareketle ltalyayı 
bu vaziyeti terke ikna etmek 
ümidini terketmemişlerdir. 

ikinci nokta ise ademi mü
dahale ve bilhassa gönüllü sev
kiyatının men'i anlaşmasına 
riayet meselesidir. Bu noktada 
ltalya iyi temayüller göstermek 
lüzumunu hissetmiş ve komite
de Londra sefiri tarafından ya
pılan beyanatla gönüllü gön
derilmemesi anfoşmasına teca
vüz niyetinde olmadığını bil
dirmiştir. Londra da işleri ze
hirlememek için bu izahatı 
resmi olarak kabul etmiş ve 
Kon Grandi tarafından yapılan 
beyanatın ademi müdahale 
prensibini yıkmadığını kabul 
etmiştir. Bununla beraber mu
hakkaktır ki bu teminata ay
kırı olarak ltalya anlaşmaya 
muhalif harekete kalkışacak 
olursa lngiltere ve Fransa buna 
mani olmak ıçın şiddetle 
hareket edeceklerdir • Bil-
bassa Fransanın karan kat'-

Ya"!an: Tok Dil Tefrika No: 12a 

Sıra düğünde idi. Günleri 
zaten beklemiş olan iki sevda
lının düğününü bir tarafta ka
dınlar, Fatmanın ellerine, ayak 
parmaklarına kına yakarak, 
köyün bütün kızlarını oynata
rak def, dümbelekle eğleniyor
lar, bir tarafta da kazan kazan 
kaynıyan düğün aşlanna sofra
lar kurulup köylü ve efeler, 
sazlarla. sözlerle, türkülerle, 
silah sesleriyle düğünü kutlu
lıyorlardı. 

Öğleden itibaren başlıyao bu 
curcuna köyü sardı. Katırcı

oğlu, F atmanın & eııç kardeş· 
leri ve da ısı arasında, ayrı bir 

kasına sinmeğe hazırlanarak 
kırmızı bir bakır sini gibi tos
toparlak olmuştu.Ortalıkta hayli 
soğuk vardı. Buna rağmen efe
ler, Katırcıoğlunun: 

- Heyy! kızanlar •• Meydan
da bir cirid oynıyalım, benimle 
kim at koşturacak! 

Sevinç halecanına kapılıp bir 
lahza sonra, köyün meydanını: 

- Geliyor! 
- Tuti 
- Ati 
Naralariyle doldurdular.Saat

lerce kan, ter içinde cirid oy
nadılar. Kimisinin böğrü, kimi
sinin kafası, Limisinin baldın; 

ispanya htidıseletinıUn bir üıtıba 

idir. Gönüllü sevkiyatının 
men'i hakkındaki anlaşmanın 
bozulmasına kat'iyyen müsaade 
etmiyecektir. lngiliz hüküme
tinin de '>una benzer bir siya
set takip ettiği şüphesizdir. 
Nitekim Avam kamarasında 
yalnız muhafazakar mebuslar 
değil, ayni zamanda müstakil, 
liberal ve işçi mebuslar da hü
kümetten bu meselede azimli 
hareket etmesini istemişlerdir. 
ltalya gönüllü yasağı anlaşma· 
sına riayet etmemekle vahim 
müşkülata tesadüf edeceği 
hissini elde etmiş bulunuyor. 

Cenevre, 25 (A.A) - Mil
letler Cemiyeti mahafili ispan
ya hükümetinin Londrıtdaki 
komitenin gönüllüler meselesi 
hakkındaki müzakeratı sona 
ermeden evvel Cenevreye mü• 
racaatte bulunmıyacağını zan· 
netmektedir. ispanyanın tale
bini Milletler Cemiyeti muka
velenamesinin 1 O uncu ve 11 in
ci maddelerine istinat ettireceği 
tahmin edılmektedir 

Paris, 25 (A.A) - Italyan 
murahhaslarının ademi müda
hale komitesinde ispanyadaki 
gönüllüler meselesini reddet
mesi matbuatta umumi bir en
d işe uyandırmakta devam 
ediyor. 

birisi de farkında olmadan 
oyunu paydos ettikleri zaman 
sofraların başına, ortalığı çın· 
latan kahkahalarla koştular. Ve 
akşamdan başlayıp, sabahlara 
kadar çalgı, çağane içinde, oy
nadılar, yediler, içtiler, derle· 
nip, halkalar teşkil ederek 
öbek öbek, sazların zımbırtı· 
!arı karşısında efe oyunlarının 
binbir çeşidıni oynadılar. Ha
vaya silahlar sıkarak, köpek 
havhavlarının köyde sabahlara 
kadar 11ürdüğü demleri dek gü· 
lüp, oynadılar, gülüp içtiler, 
gülüp yediler. 

- Yaşall Katırcıoğlul 
Naraları köyün etrafında l.u

cak bucak dalgalanırken; Ka
tırcıoğlu da Fatmanın dayısı ve 
Fatmanın oğlan kardeşleri ile 
geç vakıtlara kadar sofra ba
şında bulunmuş, hatta bir ara
lık ayrılıp kimsenin müdahale
sini istemeden hali atının ter
kisinde gizli dunn sırmalı efe 

nı · erek belindeki 

Jour diyor ki: 
Şurası bir vakıadır ki 48 

saattenberi avrupanın havası 
birdenbire kararmıştır. Bütün 
hükümetler hakiki bir endişe 
içindedir. Mussolini bir muvaf
fakıyetsizliğin altında kalma
sını sevmez. Bunun içindir ki 
hariçte bu muvaffakıyetsizliğin 
aksülameli büyük bir endişe 
ile beklenmektedir. 

Ôvr de şöyle yazıyor: 
Romada mevcut fikir Musso

lininin lspanyol siyasetini şid
detlendireceği, en kısa bir 
müddet içınde zehirli gazlar 
kullanacağı ve mutlak surette 
bir muvaffakıyet elde etmeğe 
çalı,acağı merkezindedir. 

Populaire gazetesi de Ital
yanın ispanyadaki müdahalesinin 
dünya efkarı umumiyesi önün
de takbih edilmesini ve derhal 
kontrollar yapılmasını istemek
tedir. 

Paris, 25 (A.A) - Humanite 
gazetesi Mussolininin askeri 
şeflerle görüştükten sonra b· 
panyaya açıkça iki kolordu 
göndermeğe ve ademi müda
hale itilafoamesine Fransıı. ta
rafından tecavüz edildiği baha
nesiyle bu itiliifnameyi feshet
meğe karar vermiş olduğunu 
vazmaktadır. 

zuna silahlığını, yanına yatağa

nını, sol tarafına da gümüş kı
lıncını kuşanıp çepkeninin kol
larını savurtarak, döndüre, dön
düre, çc ktüre, çök türe dayının 
karşısında mükemmel bir zey
bek oyunu oynamıştı. 

Oyunda coşan Katırcıoğluna, 
F atmanın kardeşleri bardak, 
bardak şarap sundukça daha 
fazla kabarmıştı. Artık Kat:rcı
oğlunun çıra budağı gibi ya
nan çehresinde kanları dışarı 

fışkıracak, elinde oynadığı kı
lıncın kabzesini tutan avuçla
rından ateş parlıyacak ve ka
baran bazuları çepkeııini yır
tıacak gibi olmuştu. 

Katırcıoğlu: 
- Yaşa Katırcıoğlul 
Naraları arasında bir, iki, üç 

saat fasıla fasıla oynayıp, içtik
ten sonra, dayının yanına diz 
çöktü: 

- Ohhl ne kadar eğlendik! 
bizim efeler nasıl? diye sordu. 
Cevap beklemeden bir şarap 

Sahllf s -
Arnavutluk meselesi görüşülüyor 

lAvlonya muahedesinde 
tadilat yapılacaktır 

Bu tadilat Yugoslavya lehinde olacak 
Paris, 25 (Ö.R)- "Echo de 

Paris., gazetesinde Kont Cia· 
nonun Belgrad seyahatini mev· 
zuubahseden Pertinax mütala· 
alarına şu suretle devam et
mektedir : 

ARNAVUTLUK MESELESi 
Öyle zannolunuyor ki her ne 

bahasına olursa olsun dostluk
lar tesis ederek Fransız siste· 

mini bozguna uğratmak arzusu 
B. Cianoyu Yugoslavya lehine 
olarak evvelce Arnavutluk ile 
akdetmiş olduğu Avlonya mu· 
ahedesinde tadilat yapmak 
mana J ına gelen yeni bir mua· 
hedeyi B. Stoyadinoviçe teklife 

sevkedecektir. O muahedder 
ki Arnavutluk üzerinde ltalya 
himayes·ni tesis etm iştir. Aca
ba bu hal ltalya tarafından 

A lcdenizde alınmış olan vaziye
t in etrafında beynelmilel bir 

buhranın başlangıcı mıdır? Bu
günkü hadiseleri iyice takdir 
edebilmek için şurasıoı da göz-

Arnoı'uf/ıık /1talı l'C /ıcmşüelni 

den uzak tutmamak lazımdır 
ki Reich hükümeti Almaoyanın 

bugünkü vaziyette uzun bir iti
lafa erişmeğe iktidarı olmadığı 

kanaatindedir. işte bu hal ltal
yan siyasetinin zaif noktasıdır. 

Nankin maslahatgüzarının teminatı 

Çin komünistlerine m ·· ~ 
zaheret etmiyecekmiş ... 
Eniyi siyaset Nankini kuvet:endirmek 

Şanghay, 25 (Ö.R) - Sov- ı 
yet hükümetinin N ankin mas
lahatgüzarı Sovyetlerin Çin 
komünistlerine kat'iyyen müza
heret etmiyeceklerini hükümete 
bildirmiştir. Sovyet bükümeti 
bilakis Cenevre statükosunun 
muhafazası ve Mançuriden ge
lecek bir Japon taarruzuna 
karşı Çinin korunması için 
fiili bir yardıma temayül 
!ıulunuyorlarmış. Şanghay siya

tikleri halde yeni bir isyan 
tahrikine muvaffak olamadık· 
!arından Japon yayılmasına 
karşı koymak üzere en iyi si
yasetin Nankin bükümetinin 
kuvvetini artırmaktan ve par
tiler arasında bir nevi mütare· 
ke yapmaktan ibaret olduğunu 
anlamışlardır. 

Şanghay, 25 (A.A)-Çin hü
k6meti hususi bankalar üze· 
rinde devlet kontrolünü tesis 
etmek işine devam ederek 
Şanghaydaki üc; bankanın his· 
se senetlerinin ekseriyetini 
satın almıştır. 

si mahfillerinde söylendiğine 
göre Siang - Tu isya-
nından sonra komünistler 
Çinde büyük bir faaliyet sarfet 

Yugoslav - Bulgar ticareti 

Yugoslav - Bulgar 
bankası kurulacak 

Sofya 25 ( Ö.R) - Yugos
lavya - Bulgaristan arasında 
dostluk muahedesinin imzasın
dan sonra iki memleket ara
sında ticari münasebetlerin in
kişafına büyük gayret sarfe
diliyor. 

Bulgaristan ve Yugoslavya-

- Artık yeteri dedi. 
Kahrcıoğlunun bu sözü, etra

fında garip bir tebessüm uyan
dırmıştı. Bir müddet daha; ko
ğulmak kabilinden olmamak 
için oturdular ve birer birer 
dağılmağa başladılar. En evvel 
kızın dayısı ayrıldı, dışarıda bir 
takım tenbih 'er verip ayrı ve 
bitişik bir evde, ihtiyar karısı
nın yanına koştu. 

Katırcıoğlunun sevdiği baş 
efelerinden Kara Veli en sona 
kaldı, köylüden bir iki ağa ile 
Katırcıoğ:unu koltuklayıp, ge
linin beklediği, zifaf odasına, 
gece yarısına yakın, sırtına 
yumruk, beline tekme vurarak 
soktular. . . . . . . 

Birkaç mumla aydınlanan 
odada karısı Fatmayı gelin en· 
damiyle gören, Katırcıoğlu: 

- Ahi güzelim Fatma, hır· 
çın Fatma! koş bana sarmaşl 

Dedi amma, kız oturduğu 
yerde temkinni bozmadan: 

- Hele bir şükür namazı 
kıll ben kıldım. 

ihtarını savurdu. Gelin oda-
r birdenbire bir 

nın başlıca şehirlerinde muhte· 
lif ticaret odaları kurulmasına 
karar verilmiştir. Bundan baş
ka bir Yugoslav - Bulgar ban
kasının teşkili de mukarrerdir. 

iki memleket tacirleri Bul
garistan ve Yugoslavyada müş· 
terek faaliyete geçmişlerdir. 

kutsiyet uyandırıp Katırcıoğlu 
F atmanın bir ibrikten döktüğü 
su ile apdest alıp, karısının 
eteğinde bir şükür namazı te
kerledi. iki tarafına selamını 
alelacele veren Katırcıoğlu, bir· 
den bire F atmaya sanldı, sabaha 
kadar tatlı tatlı seviştiler. 

. . . . . • . . . . . 
Zifaf olmasına rağmen; dü

~ün üç gün, üç gece sürdü. 
Üç gün, üç gece eğlendiler, 
oynadı'ar, yediler, içtiler. Ka
tırcıoğlu kese kese akçalarla, 
bol, bol masraf etti, ıideta Fat· 
?1~uı~ dayısiyle yarıştı. Köyün 
ıçı gundüz ve gece neşe ile 
çalkandı. 

Köyün her tarafında, varsa 
da Katırcıoğlu, yoksa da sev
gisi gökleri1Je yerleştiği için, 
Fatma ile Katırcıoğlunun bir 
yastıkta baş ağarlmalarını te
menni eden dualar her ağızda 
geziyor ve KatırcıojZlunu erteli 
günü ziyarete gelenler aynı te
menni ile söze başlayıp: 

-BiTMEDi-



Kont Ciano beyanatta bulundu 

"Bulutlardan sonra güneşin görül-! 
mesi tabr dir. Büyük işler yapacağız.,, 

ilan ve abone dolandırıcılığı Trakyaya 

-
Dahiliye Vekaletinin 
Vilayeti ere bir tamimi 

•••••• 11 

Nebat tohumlar! 
gönderildi 

Bunu söyliyen 
11. • 

temadısı 

ltalyan nazırı Balkanlarda 
için çalışacağını ilave etti .. 

sulhun Ellerine vilayetçe verilmiş vesikası 
olmıyanlar ilan ve abone toplayamazlar. 
Halkı iğfal edenlt"rle mücadele edilecek 

Trakya Umum müfettişliğin
den gelen bir telgraf üzerine 
Burnava ziraat mücadele istas
yonu yetiştirdiği çok kıymetli 
Pyrethrum nebatının tohumla
rından iki kilosunu Edirneye 
göndermiş ve istenildiği kadar - Ba§tarafı birinci sahifede -

Hayra alamettir. Belgraddan 
iyi neticelerle döneceğimi ümit 
etmek isterim. Belgraddaki 
mesaimiz güzel Adriyatiğimize 
ve hatta Avrupada barışa esas 
olacaktır. " 

Nazır yoluna devam etmek
tedir. 

Belgrad 25 ( Hususi Muha
birimizden ) - Genç ltalyan 
nazırı sabah saat dokuz buçuk
ta Belgrada gelmiştir. istasyon 
ltalyan ve Yu~oslav bayrak
lar\yle süslenmişti. Trenin mu
vasalitından on dakika evvel 
Başvekil, refakatinde hariciye 
müsteşarı Lugu Birmariç ve diğer 
nazarlar olduğu halde istasyo
na gelmiştir. Bu sırada istas
yonda Türkiye, Almanya, Yu
nanistan, Macaristan elçileriyle 
Şifi ve Arnavutluk işgüderleri 
bulunmakta idi. 

Tren istasyonda durunca 
ltalyan ve Yugoslav hariciye 
nazırları samimi bir surette 
müsafaha etmişlerdir. Dr. Sto
yadinoviç bundan sonra yanın
daki nazırları ve elçileri ltal
yan nazırına takdim etmiştir. 

B.Ciano 13 üncü piyade ala
yından bir müfrezeyi teftiş 
ederken muzika Italyan marşını 
çalıyordu Nazır, hususi bir 
köşke nazil olmuştur. 

Belgrad 25 (Hususi muhabi· 
rimizden) - 8.Ciano köşkünde 
yarım saat kadar istirahat et· 
tikten sonra doğru saraya gide
rek saray defterine adını kayd
ettirmiş ve hariciye nezaretin· 
de B.Stoyadinoviçe mülaki ol
muştur. ilk mülakat saat on 
birde olmuştur. 

Yugoslavya hükümet naibi 
Prens Pol, saat birde nazırı 
kabul ederek öğle yemeğine 
alıkoymuştur. Öğle yemeğinde 
B. Stoyadinoviç te eşiyle bir
likte bulunmuştur. 
Akşam saat beşte B. Stoya

dinoviçle B. Ciano arasında 
uzun bir mülakat olmuş ve iki 
nazır bir saat kadar görüşerek 
muhtelif meselelere temas im
kinını bulmuşlardır. 

Belgrad 25 (Hususi muha
birimizdP.n) - Bu gece Belgrad 
zabitan mahfelinde ltalyan ha
riciye naım şerefine bir ziya
fet verilmiştir. Ziyafeti bir res
mi kabul takip etmiştir. Resmi 
kabulde kor diplomatik hazır 
bulunmuştur. 

Öğrendiğime göre prens Pol 
genç Italyan nazırına beyaz · 

kartal nişarıının büyük kordo
nunu vermiştir. 

Paris 25 (ÖR) - Belgradda 
yapı?an müzakereler hakkında 
henüz malümat azdır. Umumi 
olarak sanıldığına göre bir 
anlaşmaya varılırsa iki millet 
arasında dostluğun ilanile ik
tifa edilecek ve iki taraf Adir
yatik denizinde statükoya ri
ayet etmeği taahhüt edecek
lerdir. Fakat bu neticeye var
mak için ltalya, şimdiye kadar 
topraklarında yer verdiği Hır
vat tedhişçileri ile münhasıran 
keadi nüfuzu altında tutmak 
istediği Arnavutluk meselesin
de Yugoslavyaya mühim tavi
zat yapmağa mecbur kalacak
tır. Fransız siyaseti bakımın

dan su noktalar kaydediliyor. 
Fransa Roma ve Belgrat ara· 
sında mukarenete da:ma çalışmış 
fakat iki taraftan engellere 
tesadüf etmiştir. Bu mukarene
tin, Belgrad ile Bertin arasın
da bir yaklaşma hasıl olduk· 
tan sonra tahakkuk yoluna gir
mesi dikkate şayandır. 

Diğer taraftan Yugoslavya 
ve ltalya arasında bir dostluk 
muahedesi Yugoslavyanın ne 
Milletler Cemiyeti paktına, ne 
de küçük antant paktına göre 
yüklendiği taahhütlere muhalif 
değildir. Müzakereler bu se
beple itiraz tahrik etmemekte
dir. Ancak Yugoslavya Alman· 
ya ve fh,lyanın prestij siyase· 
tine katılmaia razı olursadır 
ki bu anlaşma endişe uyandı
rabilir. Fakat Fransız mahafili
nin fikrince Yugoslavya böyle 
bir siyasetin tehlikelerine vakıf 

olduğu için böyle bir hevese 
kapılmıyacaktır. 

Paris. 25(Ö.R)- "Populaire., 
gazetesi ltalya hariciye nazırı 
Kont Ciano'nun Belgrad seya
hati münasebetiyle şunları ya· 
zıyor: 

Uzun seneler zarfında Fran
sa ve Çekoslovakya ltalya ile 
anlaşmağa ait her meseleyi 
Yugoslavyaya karşı taahhütle
rinin tam olarak ipka ve mu· 
hafazası şartına tabi tutmuş
lardır. Briand ltalya ile anlaş
mağı istediği halde Italyanın 

bu istikametteki teşebbüslerine 

şu cevabı verdi: "llkönce Yu
goslavya ile muallak kalan mes· 
elelerinizi hallediniı . ., Çek os
lovakya namına B. Benes aynı 
cevabı veriyordu. Roma ve 
Belgrad arasındaki ihtilaflar 
küçük antant devletlerinin 

HISt:I, AŞKI 
ROMAN 
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Sus arllk Ümidin. • • Böyle bof sözlere na 
hacet. • • Bundan sonra yalnız dudaklarımız 

ve aşkımız konuuşacak 

Küçüğüm öyle bitkindi ki 
boynunu bükerek merdı venleri 

tırmanmıya başladı. Bu derin 
sükütuna rağmen onun bir şey

ler söylemek için çırpındığını 

farkettim. Arkasından, yukarı 
çıkarak onu koridorda yakala
dım: 

-Bu ne derin inanç, küçüğüm. 

dedim. Halbuki sana itiraz et
mek daha fazla yakışıyor. Ço
cuktan beri seni hırçın görmiye 
ahımıştım da.. Müsaade eder-

Çok bitkin olmasına rağmen 

gözlerinde beni yıllardanberi 

esir eden kadınhk rengini oku

yabiliyordum. O , yavaş yavaş 

soyunurken kendisine takılıyor· 
dum. 

- Seni görmeyeliberi epey
ce güzelleştin Seniha .. En 
müşkü pesent bir erkek bile, 
şu vaziyetinle senin yanında 
rahatça oturamaz. 

Dudaklarında serin bir te
bessüm rengi toplanmıştı. Ko-

Roma ile anlaşmalarına mani 
oluyordu. Roma ve Belgrad 
arasında yapılması beklenen 
paktın hakiki neticeleri Yu 
goslavya siyasetinin yeni isti
kametlerini tayin edecektir. 

Prag, 25 ( A.A ) - B. Cia
nonun Belgrada yapacağı ziya· 

ret Pragda hayretle karşılan· 
mamıştır. Zira Yugoslavya ce· 

reyan eden müzakereler hak
kında Çekoslovakyaya munta· 

zaman maldmat vermiştir. Bu
rada beyan edildiğine göre, 

Çekoslovakya, ltalya - Yugos· 
lavya münasebatının aldığı şe· 
kilden ancak memnun olabilir. 
Çünkü Pragın Roma ile çok 
arzu ettiği teşriki mesaiye ha· 

Gazeteler namına ilan ve etmektedirler. Bunların faali-
abone kaydına salahiyettar ol- yetlerine mini olmak için : 
mıyan bazı şahıslarm halkı 1 - Vilayetlerden resmi ve-
iğfal suretiyle abone ve ilan sika almamış olan şahısların 

dolandırıcılığı yapmakta olduk- faaliyetlerine mini olmak. 
larını nazarı dikkate alan Dahi- 2 - Vesika alacak şahıslar 

hakkında sıkı bir tetkik ve liye vekaleti vilayetlere şu çok 
tahkik safhasının açılması ve 

mühim tamimi göndermiştir: 
gerçekten kanaat husule gel-

"Matbuat kanununun 21 inci medikçe kimseye vesika veril-
maddesi hükmüne göre gaze- memesi, şimdiye kadar abone 
telere ilan ve abone kaydede- ve ilin işleri için verilmiş olan 
cek şahısların isimlerinin ma- vesikaların ciddi bir surette 
hallinin mülkiye imirine bildi· yeniden tetkiki 
rilmesi ve bu şahısların viJi- 3 - Abone ve ilin kaydına 
yetler tarafından verilmiş bir memur olanların vilayetler ta-
vesikayı hamil bulunmatarı şart· rafından vesika almadıkça halk-
tır. Bu esasa göre ilan ve tan ilin toplıyamıyacaklarmıo 
abone kaydınR memur olan- ve abone kaydedemiyecekleri-

fide dahi verebileceğini vadet
miştir. Bu nebat Trakya için 
yeni bir servet kaynağı olacak 
kadar önemlidir. Manisada bir 
eczacı ile, Işıklar köyünün oğ-
retmeni de mücadele istasyonu 
ile anlaşarak bu nebattan ye
tiştirm eğe çalışmaktadırlar. 

Tütün kadar önemli· olan bu 
otun kurusunun kilosu 90 - 120 
kuruştur. Burnava Ziraat mü· 
cadele istasyonu yetiştirdiği 

ilk ürünü iki yıl önce Avrupa 
fabrikalarına göndermişti. Türk 
Pyrethrum'unun bütün dünya
dakilerden daha yliksek oldu
ğu anlaşıldığından iki yıldır 
fabrikalar Türk ürününü bek· 
lediklerini bildirmektedirler. 

zan imkan basıl olamaması 
ltalya ile Yugoslavya arasın-

Jarın balkı mutazarrır etmele- nin ve buna cesaret edenlerin •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rine imkan bırakılmamıştır. derhal hükümete ihbar edil-

(BORSAi daki müoasebatın uzun müd· 
det pekiz memnuniyeti muc p 

bir şekilde olmasından ve Çe
koılovakyanın da bunu hesaba 

Halbuki muhtelif şahıslardan mesinin halkın göreceği ve işi· 
ve muhtelif mıntakalardan al- deceği ıekilde devamlı bir su· 
dığımız şikayetlere göre iJin rette gazete ve radyolarla ve 

Uz Um ve abone dulandırıcılığı ve yerine gCSre münasip vesaitle 
Çu. Ahcı Fiat 

katmak mecburiyetinde bulun
masından ileri gelmiştir. 

gazeteler namına müracaat ilanını ehemmiyetli bir vasıta 
212 inhisar ida. 6 75 10 375 
94 Alyoti bi. 11 73 13 25 
20 M J Taranto 14 14 50 
16 L Galemidi 12 50 12 50 

edenler faaliyetlerine devam telakki ediyoruz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çekoslovakya gazetesi bu 
husustaki yazısında orta Av

rupadaki vaziyetin hilen nok

tainazar yaklaşmasına BB. Şu
ıing ve Daranyi'nin ihtiyatlı 

lngiliz ve Japon dostluğu 

siyasetleri sayesinde herzaman· 

kinden daha müsait olduğunu 
bildirmektedir. 

iki taraf da 
münasebata 

ahenkli 
taraftar 

4 Ş Remzi 14 SO 14 50 
346 Yekün 

421158 Eski yekun 
421504 Umumi yekün 

incir 
Çu. Alıcı Fi at 

Roma 25 ( A.A ) - Gior· 
nale D'ltalia Helgraddaki ltalyan 
Yugoslav müzakerelerinden 
bahsederek diyor ki : 

Biri siyasi, biri iktısadi imza
Jaoan iki muahede ltalyan Yu-

goslav münasebatında yeni bir 
devir açmaktadır. Şurasını kay
detmek lüzumsuzdur ki ltalyan 
Yugoslav anfaşmasile açılan ve 
yalnız iki memleket münase
betlerine değil, bütün Tuna 
havzasına ve balkanlarda tat
bik edilecek olan siyaset Av
rupanın bu mıntakasında her 
devlet için bir istikrar ve em
niyet unsuru olacaktır. 

-

Viyana da 
T evkifat var 

Vıyana 25 ( Ö.R ) - Nazi
lerin iki propaganda merkezi 
meydana çıkarı l mıştır. Bunlar
dan birisi Osterrıpb lsear, Be
o bahter isminde gizli bi ga
zete çıkarıyordu. Birçok tev
kifat yapılmıştır. 

Tokyo, 25 (A.A)- Harbiye 1 
nazırı bugün mebusan mecli· 
sinde beyanatta bulunarak ez-
cümle demiştir ki: 

Ordunun diktatörlUk kurmak 
niyetinde olduğunu söylemek 
manasızdır. Harbiye nazırı ıı· 
fatiyle benim yapmak istedi-
ğ:m Japonyanın hukuki şerai
tine uygun bir parlamento si· 
yasetinin meşru bir surette 
inkişafıdır. Ordu ve donanma
nın istediği Japonyanın coğrafi 
vaziyetinin istilzam ettiği mik· 
darda kara ve deniz silahları 
bulunmasıdır. Ta ki Japonya 
bununla uzak şarkta sulhun 
idamesine müessir surette hiz-
met edebilsin. Fakat bu hiçbir 
zaman Japonyanın bir silahlan· 
ma yarışına iştirak etmek ni
yetinde olduğu demek değildir. 

Londra, 25 (A.A) - Avam 
kamarasında B. Eden Japon 
nazırlarının yaptıkları beyanata 
dair demiştir ki: 1 
-JngiJtere hükümeti yeni Ja• 

pon başvekilinin ve hariciye na
zırının Iogiltere ile teşriki me· 
sai arzusunu izhar ettikleri 
nutukları okumakla bahtiyar 
olmuştur. lngiltere hükümeti 

yorum kendimden... tada değişmiş birşey yok ki.. 
Sanki ucu sivri bir hançer Yanlış anlama beni.. Bu senin 

bütün hızıyle onun dudakların· çok hassas olmandan.. Sui te-

dan kurtularak kalbime sap- fehhnmlere yer verme kafan-

lanmıştı. Şimdi gözlerim önün- da.. Anlatacağım hepsini •• 

de yt:pyeni bir a lem yerini al- Cevap verecek kudretim 
mış bulunuyordu. Oturduğum yok .• Göz yaşlarını kullanarak 
yerden kalkarak, Senihaya 

konuşuyor: 
kendi elimle hazırladığım N er-
giz demetini kucakladım. Bir - inan Ümit, ortada fevka-
dakika önceki nergizli oda iade bir şey yok •• Yalnız, nasıl 
gözlerım önünden silinmişti. anlatayım sana... Talik kara-

Şaşkın bir vaziyette odadan · rını elde ettikten sonra, galiba 

dışarı çıkıyordum. Senihayı fazlaca sevindim. Acele ile 

yanımda buldum. Kollarile vü- eve gelmek, sana bu beşaret 
cudumu sarıyor: haberini vermek istiyordum. 

- Ne olursun, gitme Ümit, sonra .. Nasıl oldu bilmiyorum, 

diyor. G idersen mahvedersin onun mahkemede kullandığı 
beni •• Esasen öyle bitkinım ki.. cümleleri hatırladım. O cümle-

Kırılan hayatımın enkazı üze- lerde daima sıcak bir yakın-
rine yıkıldım. Dudaklarım. çeh- )aşma hissi, daima arzulayan 
rem kireç gibi bembeyazdı. bir mani sezdım. Bu vaziyetiyle 
Küçük, sevimlı parmakları çeh- Hüsamettin Nihat bütün fena 

de Japonya ile ahenkli müna
sebat kurmak için elinden ge
leni yapmak arzusundadır. Di-
ğer taraftan Japon - Çin müna· 
sebatında husule gelecek her 
iyiliği hüsnü suretle karşılıya
caktır. Çilnkü lngiltere hükü
metinin kanaati şudur ki Çinin 
sulh içinde refahı komşularının 
ve alelumum bütün dünyamn 
menfeati icabındandır. 

Tokyo, 25 ( A.A ) - Siyasi 
ve iktııadi mahafil Hariciye 
nazırı Sato ile birlikte ananevi 
Japon - lngiliz dostluğuna av
det taraftandır. Fakat ordu ve 
donanmanın bir kısmı Almanya 
ile ittifakı terviç etmekte ve ln
giliz aleyhindeki harekete mini 
olmaktadır. Komünistlik aley
hind~ mücadele etmek üzere 
teşekkül eden Japon - Alman 
komitesindeki Japon askeri 
erkanı bu anlaşmaya ltalyayı 
da iltihak ettirerek Alman-Ja· 
pon blokunu kuvvetlendirmek 
ve Hariciye nazm Satonun da 
gayretlerini boşa çıkarmak is· 1 

temektedir. Mezkur mabafilde 
parlamento dağıtıldıktan sonra 1 

192 inhisar ida. 4 
Zahire 

Çu. Cinsi 
391 Buğday 
80 ton " 

6 

135 Arpa 4 
30 Fasulya 8 

100 " soya 7 

Fiat 

4 

7 375 

4 
8 
7 

96 ba. Pamuk 44 
ti U U JEiii 

44 

Göztepede 
Kasap llasan 

Göztepe tramvay durak 
yerinde bulunan 
dUkkAnımızda 

Kuzu Eti 35 
Dana Eti3Q 
Kuruşa satılmaktadır. 

Senelerdenberi Göztepe 
halkını memnun eden dük-
kanımız müşterilerimizi Üç 
kuyulann tozlu yollarından 
kurtarmak ve sıhhi etleri en 
ucuza satmak için bu feda-
karlığa katlanmaktadır. 

Evlerden telefonla vuku-
bulacak siparişler derhal 
gönderilir. 

ordunun Sato siyaseti aleyhin· 
deki tazyikinin artması bek· 
lenmektedir. [

Telefon Numaraaı 2714 
s. 6 3-5 (507) 

M~«A'"' 

Titredim bu sözler önünde: 

-Seniha, dedim. Henüz orta

da fazlaca değişmiş bir şey 

yoktur. Filvaki vaktinden evvel 

işlenmiş bır günah var ••• 

Bu günahın senı bP.tbaht etme· 

Seniha heyecanla sordu: . 
- Yani, anlayamıyorum. Ço-

cuğum ne o ma 'ı • 
- Zevahiri kurtarmayı dOş6· 

nüyorsun, bütün manevi mesu· 

liyetlere ve külfetlere katla-

sine razı değilim. Esasen Hü- ııırım. 
- Bu, çok fazla bir istek samettin Nihat, senin hamile 

olduğunu ve bu çocuğun ben- olmaz mı ? 
den olduğunu biliyor. Bunu - Belki de öyledir, Seniha .. 

Seniha yerinden kalkarak kendisine .. Ben .•• Ben söyledim. 
Şunu söylemek istiyorum.. parmaklariyle dudaklarımı ka-

Ben baykuş değilim kuzum.. padı : 
Seni birçok sevmeme rağmen, - Sus artık Ümidim .. Dedi. • 
evim içerisinde arzulanacak bir Böyle boş ve manası az söz-

gölge, hatırlanacak bir çehre lere ne hacet.. Bundan sonra 

görmiye tahammül edemem. yalnız dudaklarımız ve aşkımız 
Karnındaki çocuk için elimden konuşacak •• Daha kollej sıra la· 
gelen fedakarlığı yapmıya ra- rında özlediğim nergizli odayı, 

1 d senin kendi zevkinle döşenmiş 
zıyım. Hatta icabederse, iş e i-
ğim günah usuruna bir emri gördükten sonra,. ODU boz~ıy~ 
vakiin neticesine bile katlanı- nasıl kıyarım . Öyle değıl mı 

remde bir şeyler arıyordu : taraflarını unutturdu. Şimdi, 
_.._., _ _ ,clivoul Yawanıl--'"-a1no.ııuı.-&11r.EJ.1JauıU.111ı......s11 inda 

rım.. Bilirsin Seniham.. Bu ar- Ümidim .• 
-...J.Llj .. ._...._.ı.ıbt!.!i 1-J...,.vanın te=m=e=li=ni;;........a __ G_ü_lü_ş_t_ü_k_on_u_n_ı_a ..... ~~ı __ _ 



•e Marı 193,. t'ENI ASIR 

Denizli u. Meclisi • • • 
mesaısını bitirdi Fransız - lngiliz beyannamesi 

Azalar Pamukkaleye birgezintiyap- Belçika tayyar.eler için
1 

tıktansonramemleketlerine döndüler lngiltereye teminat verdi 
Denizli, 24 - Denizli vila· Londra 25 (A.A) - Siyasi Fransızlarla lngilizlerin müşte· 

Yetinin bu seneki adi ve fev· mahafil Belçika kralı Leopoldun rek bir beyanname neşretme· 
kalade bütçe yekünu 599900 1 Londrayı ziyaretinin bilhas,a !eri beklenilmektedir. Bu be· 
liradır. Vilayet ve meclisi umu· Belcikayı zamin devletler taah· yanname yakında Brükselde 
illi ve muhasebei hususiye büt· hüdalının kaffesinden beri kı· yapılacak teşrii intihabatta 
Çesi 81211 liradır. Nafia iş· lan Fransa teşebbüsü üzerine B. Degrelle'e karşı B. Van 
feri bütçesi (119855) liradır. tam bir muvaffakıyet teşkil Zeland için büyük bir kuvvet 
Maarif bütçesi 191328 liradır. etmiş olduğunu beyan etmek· teşkil edecektir. 
Ziraat ve baytarlık işleri bütçesi tedir. Bu mabafil Fransa tek· iyi bir membadan bildirild!-
17348 liradır. Sıhhat ve hayır lifinin kral Leopoldun Londra· ğine göre Belçika lng !tereye 
İşleri bütçesi 41716 liradır. da yeni görüşmelere ihti- ecnebi tayyarelerinin Belçika 
Muhtelif masraflar 87962 lira• yaç bırakmamış olduğunu arazisi üzerinden uçmaları me· 
dır. ilave etmektedir. Yakında selesinde teminat vermiştir. 

Busene meclisi umumi bir 
buçuk senedenberi başöğret• 
inenlere verilmekte olan makam 
ınaaşlarını sınıf almak şartiyle 
10 liradan kabul etmiştir. Denızli Umumi nı•clıs azalarının bit arada çekilmiş bir resmi 

~eclis muallimlerin kanuni (Denizli) Hamza Türkmen (Da- lantınm iyi geçmesi münasebe-
hakları bulunan ve geçmiş se• vas) Faik Asal (Acıpayam) Ce- tiyle birkaç söz söyledikten 
tıelere ait olan mesken bedel· mal Öncel (Buldan) seçilmiş· sonra meclis dağılmıştır. Aza-
lerini busene de kabul etme· !erdir. Gelecek sene umumi !ar Denizliye 22 kilometre me• 
ıniştir. meclisin 17 Şubatta toplanma· safedeki Pamukkale harabele-

Meclisin son toplantısında sına karar verilmiştir. ilbay rine bir gezinti yapmışlardır, 
daimi encümene Rasih Sürücü Ekrem Engür buseneki top- Burhan Saraçoğlu 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B. Musso)ininin lngiltere aleyhindeki sözleri 

Londra · ve Pariste işbirliğine • 
ın-

dirilmiş bir yumruk sayılıyor .. 
Valans hükümeti M.C. konst>yinin fevkalade top) an tısını istiyecek 

Paris, 25 (A.A) - Havas Valans hükümeti yakında ka- ziyeti ağırlaştıracak olan böyle 
Ajansı bildiriyor: tibi umumiye müracaat ederek bir harekete meydan verilmi-

Gazeteler ltalyan politikası· Cemiyeti Akvam konseyinin yeceğini ümit etmek isteriz, 
nın son tezahüratını büyük dik· r-- - - - BiR iTiRAF MI? 
katle takip etmektedirler. B. Pop:ılaire gazetesi diyor ki: 
Mussolininin Romada dünkü ltalya tarafından alınan son 
söylevini tetkik eden "Amie vaziyetin ağırlığı gözden kaç· 
Du Peuple., ıraıetesi diyor kiı f mamaktadır. Emniyet olunacak 

B. Mussolini lngiltere aley· , mahfellerden gelen haberlere 
hinde pek şiddetli bir nutuk göre B. Grandi Son hadise· 
söylemiştir. Büyük ve barışçı ferden sonra Italyanın asker· 
bir milletin izzeti nefsini yara- !erini geri çekmiyeceğini ve 
layacak imalarla daha dün bah- çünki ltalyan bayrağının şerefi 
settiği Avrupa işbirliğine B. mevzuu bahsolduğunu bildir-
Mussolininin nasıl darbe vur- miştir. Demek oluyor ki ltal-
lllak istediği suale değer bir yan hükümeti kendi bayrağı· 
keyfiyettir. Romada Vened1k saraJ'l nın, yani ordusunun lspanyol 

AKSI TEZAHÜRLER içtimaa davet edilmesi tale· · ı · '-ış erme Karıştığını resmen iti-
Excelsior g:!zetesi diyor ki : binde bulunacağını ihsas et- raf etmiştir. 
Nutuktaki aksi tezahürler mektedir. Lord Branbourn'un SULHU KORUMAK iÇiN 

Fransız ve lngiliz mümessille• lede!hace böyle bir talebe Hunıanite gazetesinde Gab-
rini acı bir surette müteessir lngıliz hükümetinin de mü· riel Peri şu mütalaaları yürüt· 
etmiştir. Çünkü Fransızlar da zaheret edeceğine dair olan mektedir: 
lngilizler de ltalyayı ispanya nutkundan sonra ispanya hü· Bizim istediğimiz ltalyan ser· 
İşlerinde Avrupa sükünunu te· kümetinin bu talebine zaten güzeştinin daha uzun müddet 
ınin edecek en iyi plan olan intizar edilebilirdi. Gerek bu devam etmesine müsaade et· 
bir tavassuta imtina etmek hadise gerek ltalyan fırkasmın miyeceğini Fransanın bildirme· 
Ümidinden zarfınazar etmemiş· Madrid önündeki muvaffakı· sidir. Bu beyanatı teyit etmek 
!erdir. yetsizliği ve gerek ltalyan as· için bir tek top atmağa bile 

MiLLETLER MECLiSiNiN kerleri arasında görülen firar ihtiyaç yoktur. Yalmz Fransıı. 
FEVKALADE TOPLANMASI keyfiyetleri netice olarak bay ile ispanya arasında normal 

iSTENECEK Mussolininin Tarablustaki ika· münasebetleri iade etmek buna 
Pertinax"Echo De Paris., ga· metini kısa:tmışlat, denilebilir. kifayet edecektir, Bu yolda 

tetesinde şu mütalaaları ileri Acaba ispanyaya yeni ltalyan hareket edilirse sulhu muhafaza 
~Ürüyor: kıtaatı gönderilecek midir? Va• kabil olabilir. 

....... ~\<li::A·lı·~lı~<l~ki ...... k~tii·~·;i~;···· ........ f ô+ij:;;;;~[fiir 
A. Kamarasında şiddetli 

Üzakerelere sebep oldu 
Londra, 25 (Ô.R) - Mare· 

Şa 1 Grazyaniye karşı Adis • 
~bebada yapılan suikast üze· 
tıne ltalyanların Habeş ahaliyi 
Yığın halinde idam etmeleri 
Avanı kamarasında şiddetli 
Ilı .. 
Muıakerelere sebep olmuştur. 

esefe işçi mebuslardan B. 
~rt~ur Henderson tarafından 
ahrik edi ' miştir. Hatip demiş· 
tır k ı : 

Ben ltaly:m milletine kar
~· husumet fikrile hareket et
k~j~tum. Bilakis bu milletin 
Y• tur ve ananelerinin hayranı· 
A~· Fakat bu hayranlık Adis· 
• eba vak'alarının uyandırdı· 
~~ 0bfreti azaltmaz. Salahiyet· t: ır kaynaktan öğrendiğime 
b r~ ~merika işgüderi 700 Ha
ııı:Ş~ıyı elçilik binasında üç gün 

B ııfaza etmiştir. 
ıııılarnı h~v1t •• ,.,~ doku-

nu!mıyacağı hakkında ltalyan· 
!ardan teminat aldı ve onları 
sefarethaneden çıkardı. Fakat 
bu zavallılar çıkar çıkmaz 
hayvan sürüsü gibi öldürüldüler 
Hadise)ı:rin hakikati inkar edi
lebilir. Fakat hakikat anlaşıl· 
malıdır. Negüs Milletler Cemi· 
yetinden bir tahkikat komis
yonu gönderilmesini istemiştir. 
lngiliz hükümeti bu talebe 
müzaheret etmelidir. Eğer 
ltalya bir tahkikat komisyonu
nun vazife görmesini reddederse 
Milletler cemiyetindeki elli 
miliet manevi nefretini bildir· 
melidir. 

B. Henderson bu mesele 
karşısında bir musamaha siya· 
setinin bilhassa beyaz insan
ların siyahlar karşısındaki va· 
ziyeti itibariyle çok fena neti· 
celer vereceii'ini kaydetmiştir. 

•IBl.'t&e 

Modern yeni atel-
yesinde işe haşladı 

. -lzmirin ve daha doğrusu 
Egenin çok iyi tanıdığı 
FOTO KEMAL fotoğraf 
san'atının en son tekamülle
rini göstermek için yeni geç· 
tiği Kemeraltında Mollazade 
binasındaki atelyesinde işe 
başlamış bulunmaktadır. 

FOTO KEMAL bundan 
sonra getirttiği yeni makine 
ile çekeceği fotoğrafları es- , 
kiden olduğu gibi, bir haf· 
tada değil, sahipler;ne yirmi 
dört saat ~ibi çok kısa bir 
zamanda teslim edecektir. 
Bundan baska yeni alınan 

tertibat ve bulunan formül 
ile atlas, cam ve düz beyaz 
tabaklar içine de fotoğraf 
çıkaracaktır. 

t-3 (526) h.3 S.7 
.ez:?.'"~ , '//,.,ası:; 

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

lngiliz - Italyan gerginliği 

Fransa-lngiltere herza
mandan ziyade beraber 
Bir gazete B. Mussolini için güç

lükler devri açılmıştır, diyor 

' 

Mussolıni ogu/larıyle beraber 
Paris, 25 (Ö.R) - lngiltere 1 şubattan heri yapılan tecavüz· 

ve ltalya arasmda münasebet· !ere Fransanm göz yuma· 
!erin yeniden gerginleşmesin· cağını ummak onun Akde-
den ileri gelen vaziyet hase· nizde ve ispanyada statükoyu 
biyle Fransa kendi saatinin kat'iyen korumak kararını bil· 
çaldığı fikrine düşmüş ve B. memek cılur. Almanya ve Rus· 
Delbos lspanyada ademi mü- ya, geç te olsa, ispanyada açık· 
dahale siyasetinin tam olarak ça bir müdahalenin tehlikeleri· 
riayet edilmesini mümkün kıla- ni anlamışlardır. Vaziyeti zehir-
cak vasıtalar hakkında lngil- lememek artık Mussoliniye 
teıe ve Almanya sefirleriyle •tt' aı ır. , 
görüşmüştür. "Petit Proveneal., ltalyanın 

"lntransigeant" gazetesi in· aldığı vaziyetle Valensia 
gilterenin müzaheretiyle yapılan 
hu yeni Fransız teşebbüsünün 
ortalığı aydınlatmıya yarıyaca· 

ğını kaydediyor. Hu, tehlike 
meydana çıktıktan sonra onu 
tamir.: çalışmaktansa onunu 
almağa matuf geniş bir manev· 
radır. Şimdi vaziyet şöyledir: 

Bir taraftan Fransa ve In
giltere her zamandan fazla bir· 
leşiktirler. Diğer taraftan Al
manya Londra ve Roma ara· 
sınd:ı mütereddittir. ltalya 
ise ispanyada fırkalarının uii'
radığı hezimeti diplomasi sa· 
hasında tamire çalışmaktadır. 
Oyunun mevzuu sulhtur. 

"Paris soir., da vaziyeti şöy
le hülasa ediyor: Fransa kendi 
kabul ettiği taahhütlere diğer· 
!erinin de riayetini ister. Ademi 
müdahale siyasetine gönüllü 
yasağının kabul edildiği 20 

hükümetin Cenevreye gönder· 
diği eşkalin çok kuvvet bul· 
duğunu kaydediyor. 

" Lon Repoblica'n ., diyor 
ki: B. Mussolini için güçlükler 
devri açılmıştır. Şimdiye kadar 
talih ona ya ver gitti. Duçe iki 
defa yuvarlanmak tehlikesine 
maruz kalmıştır. Birincisi Ma· 
teotinin katli sırasında, dığeri 

Habeş harbı sırasında kral ve 
kentli taraftarları tarafından, 
fakat bugün vazıyet daha va· 
himdir. ispanyadan ltalyan 
kuvvetlerinin hez:meti millet 
tarafından lüzumsuz bir hakaret 
gibi hissedilecektir. Bunun 
mesuliyetini şahsi o'arak Düçe 
taşır. ı~panya harbinde ltalyan 
kıtaaları cumhuriyetçiler tara· 
fına geçmek istidadında bulu· 
nuyorlar. 

"._._ .... , .......................... ..,._.m, 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ötedenberi erişilmez ün !ıazanmış kimyevi Avrupa güb

re!erimizin geldiğini sayın alıCJlarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A H M i K A il A 1) A V U T 

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

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon aao9 

~ • ._._._a_. ....................... ıııaı.Jllı 

sanrre ~ 

idim Oldum 

KJNAKQL Eski ~e 
yenı 

sıtma!ılara, iştıhasızlara, za
yıflara, kuvvetsizlere iştiha, 
kuvvet, neş' e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz hayatın düşmesidir. 
Liynet ve amel ıçın nebati 
ilaçlarla yapılan bu hapları 
siz de ku' lanınız. 

lzmlr Belediyesinden: 
1 - Alsancakta belediyeye 

a·t eski tramvay garajı ve müş· 
temilatının yıkılması işi, çıka
cak malzemeden şartnamesinde 
yazılı olanların belediyeye ve
rildikten sonra geri kalanlar 
müteahhidine ait olmak şartile 

9-4-937 Cuma günü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edilecek
tir. işin bedeli keşfi altı yüz 
liradır. Keşif ve şartname~ini 
görmek ve bu hususta malü
mat almak üzere baş mühen· 
disliğe, iştirak için de kırk beş 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası altmış 

lira be d eli muhammenle 
Üçüncü Kahramanlarda Selanik 
sokağındaki bahçen'.n bir sene· 
lik kirası Baş katiplikteki şart· 
name veçhile 9.4.937 Cuma 
gün;; saat on altıda açık artır· 
ma ile ihale edilecektir. işti

rak için dört buçuk liralık mu· 
\'akkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

3 - Senelik kirası yüz yir· 
mi lira bedeli muhammenle 
Kemer caddesinde tanzifat hanı 
karşısındaki benzin salış yeri· 
nin bir senelik kirası Baş ka
tiplikteki şartname veçhile 9-
4.937 Cuma günü saat on al
tıda açık artırma ile ihale edi
lecektir. iştirak için dokuz lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

26-30-2-6 899 (524) 
"'ZT/ OTfL/hC/.l'7Zlr//7//7 I // ,r, 

DOKTOR 

Sami Ku a~çı 
Kulak, Boğaz, Burun hasta· 

lıkları birinci sınıf • 
miitahassısı 

Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

• 1-26 (481) 
C//X7-Z/.L///////7Y//7.T/// ?.Y /L:. 

Yazı makineleri için toz tut
mıyan, ve malcine!eri daima te· 
miz tutan en elverişli yağ 

.,UNIC., markalı makine ya
ğıdır. 

Yegane deposu Gaı.i Bu'va· 
rında Küçük Kardiçalr handıı 7 
numarada yazı ve hesap rPa· 
kineleri tamirhanesi sa!· ibi 
KALOMENI d.! bulunur 

Karh bir iş 
Karşıyakada Kema : paşa cad

des:nde baharat, hurdavat, tü
tün, kırtasiye V. S. üzerine iş 
yapan bir dükkan devren satı

lıktır. Aynı caddede 56 numa· 
raya müracaat. 

1 -3 (5251 



Sabite a ...._ ____ YENi A51R 

Türkiye Cumhuriyet Merkez ban· ~ 
l.:J.:!;., ... ;'. . ',. I 

BBISTOL kasından: 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası idare meclisi hissedarlar 

umumi heyetini 29 Nisan 937 Perşembe günü saat 15 te Anka
rada Banka jdare merkezinde alelade top!anrnıya davet etmeye 

karar vermiştir. 
Hissedarların bankadan gönderilmekte olan davet varakalariy!e 

birlikte toplanma saatinden evvel bankaya gelmeleri rica 

olunur. 

Alelade umumi heyetin müzakere 
• 

ruznamesı: 
1- Bankanın 1936 yılı idare meclisi raporunun tetkiki. 
2- Murakabe komisyonu raporu üzerine plançonuıı tasdiki ve 

temettüahn teklif veçhile tevziinin tasvibi 
3- idare meclisinin ibrası. 
4- Müddetleri biten idare meclisi azasından: 

1 • B ve C. sınıfı hisselerirıe sahip bankalar ile şirketler 
tarafından iki aza intihabı. 

ll - D sınıfı hisselerine sahip hissedarlar tarfından bir aza 
intihabı. 

5- Müddetleri biten mürakıplerden: 
l - B ve C sınıfı hisselerine sahip bankalar ile şirketler 

tarafından bir mürakip intihabı. 
il - D sınıfı hisselerine sahip hissedarlar tarafından bir mü-

rakip intihabı 895 (521) 

MiLLI EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
No. 
694 

695 

697 
699 

Karantina Yıldıztepe Nazmiye sokak 29 kapı 
ve Nazmiye sokağından 1 numara alan 153.75 
metre arsa 
Karataş Halil Rifatpaşa caddesinde No. 293 
kapı 70 metr~ arsa 
Karantina Mısırlı C. 313 eski 193 tajlı 132.75 arsa 
Burnava Ktvrık ve Çiçek sokaktan cephe alan 
18-2. 18-3 Gül sokaktan 13-1, 13-2 tajlı 916.30 

Lira K. 

61 50 

35 00 
53 10 

metre arsa 229 00 
700 Buroava eski lstanbullu yeni lzmirli S. No. 4 

eski 8 taj 173.50 metre arsa 52 25 
701 Burnava eski lstanbuUu yeni lzmirli 4 eski 4-6 

taj numaralı 182.25 metre arsa 54 68 
702 Burnava eski Dede yeni Ktvrık sokağı No. 18 

taj 501.22 metre arsa 125 31 
703 Burnava Hanardı sokağı 33 eski 31 yeni 29-1 

tajlı 55 metre arsa 22 50 
704 Burnava eski Dede yeni Kıvrık sokak 18-1 

taj 808.40 metre arsa 165 73 
705 Birinci Tepecik Bahçe sokak 18 eski 20 taj 

numaralı dükkan nakitle 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakit ile ya

ııh olanlarnan gayrisinin bedeli ikinci tertip tasfiye vesikasile 
ödenmek üzere 15 gün müddetle arhrmıya konmuştur. ihalesi 
8-4-937 perşembe günü saat 15 dedir. Alıcıların Milli Emlak 
Müdürlüğüne müracaatleri. 756 (518] 

İl Dainti encümeninden: 
Açık eksiltmeye konulan iş: Bucada yaptırılacak hayvan ser-

gısı yapısı. 

Keşif şartnamesi : (8618) Lira (92) kuruş. 
Bu işe ait evrak şartnameler 
aşağıda göst~riJmiştir. : A) Eksiltme şartnamesi. 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
tarih, gün, saati 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

. 

B) Mukavele projesi. 
E) Bayındırlık işleri genel şart

namesi. 
D) Fenni şartname. 
C) Keşif, pldn, 
Bu şartname ve evrakı Bayındır
lık direktörlüğünde görüp ince~ 
leyebilirJer. 

: 29 - Mart - 937 pazartesi gunu 
saat 11 de İl daimi encümeninde 

: Müteahhitlik ve ticaret odası 
belgeleri. 

: (647) Lira. 
760 (97) . ' . . . . !!\:-:... j 

.... -:.; •• . .; ... \ .•·. 't«' . . . 

• •••••••••••••• 
Bu her iki otelin müsteciri 

TUrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
dis:ni sevdirmiştir. 

OteUerinde misafir kalanlar. 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

~ • • :"ıı. •Jı -.•' ~·. • • r • - " .... ... "" • ' , ' r.• • sm 
lzmir ikinci mıntaka tapu sicil 

muhafız:ığından : 
Cumaovası Gölcükleı civarında Ödemiş Şosası ve çiftlik tepesi 

ve Aydın lzmir demiryo'.u ve muhacir arazisi ile çevrili. ?8 
hektar 730 80 metremurabbaı· miktarında arazinin Kara Yanı ıle 

t • 

diğer mütegayyip şahıslardan metruken maliye hazinesı ?amı?a 
senetsiz tasarruftan olarak tescili lzmir defterdarlığınca ıstenıl
miştir. 

Bu mahallin tapuda Kara Yani namına kaydı bulunamamış 
ve diğer mütegayyip eşhasın adları da defterdarlık makamınca 
tayin olunamamasından naşi bu şahısların tapu kayıtları hakkın
da tetkikat yapılamamıştır. Buna binaen talep dairesinde senet
siz tasarrufattan tescili cihetine gidilebilmek için bu y~r hak
kında 4 Nisan 937 tarihine rastlayan Pazar günü mahallen tah
kikat yapılması lüzumu hasıl olduğundan mezkur mahal ile ta
sarruf alakası olanların tasarruf vesikalarile birlikte mezkür 

günde sabah saat 10-11 arasında mahallinde tahkikat yapacak 
memura veya tahkikat gününden evvel 937/580 No. ile lzmir 
ikinci Mıntaka tapu sicil muhafızlığına müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 894 (520) 

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

TıAran fabrikaları. yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize' amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı } markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fada 
mıkdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı brnir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazıh 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lımir 3465 

.. -.- 2a Mart ı•a? 1"' 

Sigara da içseniz 

Diş macunu kullanıyorsanıı. dişlerinizin daima temiz, daim• 
br y tz, da1ma sağlam kalacağına emin olabilirsiniz 

R R 
A A 
D D 
y y 
o o 
L Diş macun-

I L 
1 larının en 1 tesirli ve en 

N 
nefisidir N 

Daima RADYOLIN 

RAllE06 

Sa~lanı kefaletle her,ey taksitle verilir. 

Balcılarda NECİP SADIK No. 156 
' 

.. '. ~-

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

Şubelerı 

An' a ·a 

lstanbul 

:' •• .J ••• , ... • ·; • • :. ·_ ; •• '... • • ' 4 >" . 

inhisarlar 
den: 

umum 

Merkezi 

iz mir 
Telefon 

3778 

D o yç e O r i y a n t b a n k 
Dl~ESDNER BANK ŞUBESi 

IZDliB ~--

1 - Icfaremizin Çamalh Tuzlasında şartname ve tablo şema· 
sına uygun olmak üzere yeni bir elektrik santralı tesisi işi ka· 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen 
bedeli sif lzmir 98000 liradır. 

.M ERHKZl : HJtlU.lN 
Almanyada 175 Şubesi Mevcuiiar 

tieı maye ve j lı tıya t akçesı 
Hi5,000,000 Haybsmark 

'fiirldyedc Şnbeleri: JST.A~BUIJ ve lZMIH. 
.l\fıııırtln ~uhcleıi: I\ABlHE ve JSI{JtNlJJı:HIYE 

HN tiirlii hanka muaıoelfftnı ifa "Ve knlıul eder 
c AJJ ~lA~YAHA seyıılırıt, ilrnınot, tahsil ve saire jçin 

dıvPn Atnıılı• Hl'(HRTEH!\tAHK !"Atılır> (l)-h 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. . 

Müracaat yeri : Kestane paz.arında Bardakçılar sokak 
No. 10 - t2 J. Perplnyanl 

TELEFON : 3937 

Ka!orifer. silindir ve her istenilen kömür vardar. 
(2299) 

.. •' ..... ... • • ·:-.., ~ •• ~~ .... ..;.."' ••• '• • ·~ ..... J.,,.,. •• ' ~) • ., ' • • • • 
ismi ~an•atı Mahallesi Kazaqı Kazanç Buhran % 15 Yekun Senesi 

Kesreli Hasan Bakkal Yeni Tire 3 75 - 86 56 5 17 1· 1-935 28·2-935 
Buldanlı lbrabim oğlu Hasan Balıkçı Göz pazarı " 1 88 43 28 2 29 1-12-934 15-1-~34 
Gaygusuz: oğlu lsmail Kalaycı ipekçiler " 2 81 65 42 3 88 1-1-935 30-9-935 
Bekir oğlu Mustafa 11 A. Mescit Kuşadası 4 00 92 60 5 52 936 
Yukarıda isimleri ile nevi meşgaleleri yazılı mükellefler namına T 're ve Kuşadası malm!idürlüklerince icrayı ticaret ettikleri 

müddetler j_,-",, ic:iınleri hizalarında gösterilen kazanç vergileri tarholunmuş ise de kendilerinin halen nerede bulundukları bilineme-
di;..;,, ..ı . _ "I L-~.inı o m"!ll.c üzere kevfivet usule tevfikan ili:n olunur. 900 

3 - Eksiltme 1 - 6 - 937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 
15 te Kaba taşta levazım ve mübayeat şubesindeki alım komis· 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 6150 liradır. 
5 - Şartnameler 490 kuruş mukabilinde inhisarlar levazım ve 

mübayaat şubesinde Ankara ve lzmir Başmüdürlüklerindell 
alınabilir. 

6 - isteklilerin fenni şartnamede yazılı takatta bir gazojell 
tesisatı yapmış olduklarına dair resmi vesikalarını ve şartname· 
ye uygun olmak üzere ihzar olunmuş fenni teklif projeleri~İP 
tetkik edilmek üzere eksiltme gününden en az 14 gün evvebne 

· kadar inhisarlar Tuz fen şubesi müdürlüğüne vermeleri ve nıü• 
nakasaya girebilmek için dahi münakasadan azami 2 gün evve• 
line kadar verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkür 
şubeden vesika almaları lazımdır. 

7 - Mühürlü teklif mektubunu ve aynca kanuni ve vı ınC~ 
maddede yazılı diğer vesikalarını ve muvakkat teminat akçesin• 
ihtiva edecek o!an kapalı zarf ar en geç ihale günü tam ı••t 
14 de kadar yukarda adı geçen Alım komisyonu reisliğine 1119lı• 
bu:ı. mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

26 - 15 - 18 
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Sahire e 

F ra telli Sperco 
Vapur Acentası 
Roy ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
BACCHUS vapuru elyevm 

ı· 1nıınımızda olup Rotterdam 

~ıaıburg ve Amsterdam liman
rı için yilk alacakbr. 

HERCULES vapuru 21 martta 

~llrgas, V arna ve Köstence 
1Dlanları için yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
kumpanyası 

AASNE motörü 29 martta 
beklenmekte olup yükünü 

tahliyeden sonra Rotterdam, 

liarnburg ve Skandinavya li· 
llıanlarına yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN kumpanyası 
SUÇEA VA vapuru 23 

llıarta doğru beklenmekte olup 
Pire, Malta ve MarsiJya liman
lanna yolcu ve yük kabul 
edecektir. 

PELES vapuru 9 nisana 
aoğru bekleniyor. Pire, Malta 

•e MarsiJya limanlarına hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil •e Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acentabğına 
llıGracaat edilmesi rica olunur. 
Navfunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değifikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 4142-4221-2663 

N. V. 
" ' · F. il. Van l)er 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

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

beklenilmektedir. Rotterdam. 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. 

•anın• 
Americao Export Liues 

The E:xport Steamship Corpo
ration - Nevyork 

EXIRIA vapuru 22 martta 
beklenilmektedir. Nevyork için 
yük kabul eder. 

Pire aktarması seyriseferler 
EXCAMBION vapuru 19 

martta Pireden Nevyorka ha
reket edecektir. 

EXOCHORDA vapuru 26 
martta Pireden Nevyork ve 
Bostona h;.reket edecektir. 

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

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

-· Qiii:J .... Service Maritime Roumain 
- Bucarest -

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

Johnston W arren Lines 
A VJEMORE vapuru 21 mart

ta beklenilmektedir. Anvers ve 
Liverpul Limanlarından mal ge• 
tirecektir. 
Burgaa, V arna, Köstence, Ga

latz ve Sulina Jimanlan için 
yük kabul eder. 

Den Norıke Middelhavlinje 
Oslo 

SARDINIA vapuru 20 mart
t8: beklenilmek~edir. Ayni gün 
Pıre, lskenderıye, Oiyep ve 
Norveç limanlan için yük ka
bul eder. 

IZM iR 
PamukMensucatı Türk 

. . Anonim Şirketi 
Şırketın Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalaranı havi hercevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
rnensucatına faıktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

• 
EGE MINT AKASI 

BAGCILARINA iLAN 
Bu sene kükiirt acentabkları kaldmlmışhr. 

k .. lzmir hariç olmak iizere aşağıda gösterilen mıntakalarda kü-
Urt satııı ziraat Bankaları şube sandıklarınca hizalarında yazılı 

Perakende fiatleriyle yapılacaktır. 

11 
lzmire bağh olan Karşıyaka, Bornova, Buca, Seydiköy, Torbalı, 

k~ca! Boz!aka, Balçova, Y enikale timarı bağcı lan ihtiyaçları olan 
~ kurtlerın bedelini şirketin (IZMIR KAPALI YEMiŞ ÇARŞISI 
't 0 • ~1) MUTEMETLICINE tediye ederek kükürtlerini Darağaçta 
aş ıskeledeki ardiyede tesellüm edeceklerdir. 

• l~inci eller kaldırılmış olduğundan bağcı olmıyanlara kükürt 
ttılrniyecektir. 
Satış 
~1hlakası 
ZMıR 

Kimler tarafından satılacğı 
Keçiborlu kükürtleri T.A.Ş. 
lzmir mutemetliği kapah 

Perakende satış fiah 
beher torba için 

'1 Y emit Çarşısı No. 41 330 kuruş 
'1 tnemen Ziraat Bankası 340 
"tniaa " " 340 " 
~~gutlu " s,1,hJi " " 345 ,, 
f\laşeb" " " 350 ,, 
~ ır " ,, 350 
l\ı lthisar ,, ,, 350 " 
~ tkağaç ,, " 350 " 
'il()... '' 
~ .... " " 350 
~lıkesir ,, " 360 " 
l\ tgarna ,, ,. 360 " 
lJ~:alpaıa ,, ,, 550 : 

stf 'h " ,, 350 ,, 
Ç, tn İsar 355 
fJ 'ime : : 355 : 
l'·deıniş 
~•te " ,, 355 ,, 

Utad " " 355 ,, 
ası 6 

l(ilk" . 11
• " • 3 o " 

~l'ia urtlerımız kurşun mühürlü (50) şer kiloluk torbalarda sa• 
~tıfft~ıkarılmıştır. Beynelmilel şöhreti haiz Londrada ( Daniel 
99.51 8

) ~aboratuvannda yaphrılan tahlilde kükürtlerimizin yüzde 
l("'k afıyette olduğu anlaşılmıştır. 

"'-tı~ Grtlerimiz bağcılık için son derece faideli hassaları haiz 
~.. lhaddelerden tamamiyJe iri ve en yüksek ecnebi kükürt-

e nıuad:ldir. Keçiborlu kükürtleri Türk 
1513\ Anon=m şirketi 

Olivier Ve Şii. ıiZZ:Z*t'W~rxRYJ'JJXA\ ANSIZIN Y AKALIY AN AGRILAR 
BO ~O :······ .... ··········:· .. ··················;················. LıMİTET 

Vap~r Acentası 
iRiNCi KORDON REES 

BJNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Mübadil ve gayri mübadil EY alnız hır kaşe GRIPIN! 
bonoları bilumum banka ve ":. ...... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............... • 

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

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

OPORTO vapuru limanı
mızda olup Liverpool ve Svan
seadan yilkünfi tahliye ediyor. 
Ayni ıaınanc1a Liverpool ve 
Gla~gov · için yük alacaktır. 

N şirket hisse senetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham sabo abr. 

Adres : lzmir Kemeralh 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

(77l S.7 h.3 
er7.11a•ımz2~~'m11rımımicıa1B1 .... 1FJ.112Fz•ı~ 

................ , 
Diş Hekimi 

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

The General Steam HORTAÇSU 
Navigation Co. Ltd Muayenehanesini Birinci 

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

NOT : Vürut tarihleri, va- takiJ olarak lcabul ve tedavi 
purların isimleri ve navlun üc- eder. TELEFON 2946 
ret1erinin değişikliklerinden me· _ 1-26 [2101] 
suliyet kabul edilmez. 'imKm_m:_m:ı _____ ---• 

Beş Çiçek, Krep Jorjet 
VE 

Nergis Nuvar 
Leylak blam 
Revdor Ferit 

işte size 

S. Ferid 
ecıacıbaşının 

5 şaheseri daha 

Tecrübe edinizt takdir 
edeceksiniz. 

Alırken 

S. Ferid 
isim ve etiketine 

dikkat. 

• 
eczanesı 

" ~ •• " .... • .... ',.. .. , • • "I ... :.. ' ... ~~' .. ••• ~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . 
: Taze Temiz Ucuz ilaç ! . 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

. . 
• 

. . 
• • • • . . 
• . 
• ......................................•.......•...................... : 

No. 86388-40 No. 8651 No. 8651 
Bu numaralı fener Daimon markali ve iki piJlidir. 120 

metre mesafeyi tamamen gösterir. iki pilli ve ayarlı fener
lerin en küçüğüdür, kulJanış itibariyle çok iyi ve çok sağ
lamdır. Sahiplerini memnun eden bu fenerleri her yerde 
arayınız. Yalnız Daimon marka olmasına dikkat ediniz. 

Devlet demiryollarından: 
Alıanc~k Şehitler yadigir sokağında idaremize ait 18 No. Ju 

depo, 2 Nısan 937 Cuma günü saat 15 te lzmir Alsancakta 8 inci 
işle!me k~misyonunda a.çık artı.rma suretiyle bir ıeoe için kiraya 
~erılecektır. Deponun bır senehk muhammen kira bedt:Ji 180 
lıradır. isteklilerin % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat vermeleri 
ve işe girmeye manii kanuni bir halleri olmadığına dair beyan· 
namelerle muayyen vakıtte komisyona mUracaat etmeleri Jizım· 
dar. Şartnameler komisyondan parasız alınır. . 

21 26 813 (494) 

Almakla derhal izale edilebilir 

GRIPIN 

Bütün ağrı, sızı ve ıstırapların panzehiridir. GR~PİN varken 
diş, baş, ve romatizma ağrılan çekilmez. Gripin nezle ve gribi 
geçirir : Harareti düşürür, hastalıkların önüne geçer. 

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

GRIPIN 
MEYVA TUZU 

En hoı meyTa tuzudur. lnkıba~ def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden müteveUit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaıtırır. 

lniiliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - Jstanbul 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilil Eczanesinde 
Bir şaheser yaptı 

Zümrüt Damlası kolonyaSı 
( Erkek ) 

Maskulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cina koku 

Ef'kek koku be· 
nim çok hoşuma 

gitti. 

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

Galiba?! 



Sahife ıo 

Dünya sulh topluluğunun. teşebbüsü 

Milletler Cemiyeti f evkalide olarak toplanmalıdır 
Son münakaşalar beynelmilel vaziyeti bir uçuruma 
ltalya ispanyaya da a iki kolordu S?Öndermeğe 

sürüklemiş gibidir 
vermiş bulunuyor 

Londra 25 (Ö.R) - ispanya 
işlerine ademi müdahale bey
nelmilel komisyonunun Tali ko
mitesi tarafından dün akşam 
yapı'an içtima gürültülü olmuş
tur. Sovyet sefiri B.Maiski 
ltalyan sefiri kont Grandinin 
geçen günkü beyanatına cevap 
vererek ltalyanın lspany.ıı har
bına devam eden müdahalesi 
hakkında tahkikat yapmak 
üzere bir heyetin ispanyaya 
gönderilmesini hükümetl na
mına istemiştir. ltalyan sefiri 
kont Grandi ve Almanya sefiri 
Von Ribbentrop Sovyet dele
gesinin teşebbüsünü şiddetle 
tenkit etmişler ve Sovyet hükü
metini tahrikçilikle ve mürai
likle itharo eylemişlerdir. 

ISPANYOL NOTASINI 
MÜDAFAA 

B. Maiski lspanyol hüküme
tinio Milletler Cemiyeti tara
fından meselenin tetkikini isti
yen son notasını müdafaa ede
rek demiştir ki: 

- Hükümetim lspanyol hü· 
kümeti tarafından bildirilen 
mülahazaları tamamiyle tasvip 
eder. Bu mesele hakkında bü
k ümetimin yaphğı maddi tek
lıfler şu suretle hülasa edile
bilir: 

1 - lspanyol hükümetinin 
13 Mart tarihli notasmdaki 
iddialarm doğruluk derecesini 
tayin etmek üzere ademi mü· 
dahale komitesi namına bir 
heyetin hemen tahkikata giriş
mesi, 

2 - Sözde gönüllü olarak 
20 Şubattan sonra ispanyaya 
yapılan ihraç hareketleri ve 
General Frankoya gönderilen 
harp malzemesi v~ mühimmat 
sevkiyahnı tahkik etmek üzere 
hususi bir komisyon teşkili ve 
hemen ispanyaya gönderilmesi. 
Ayni komisyon Alman ve ltalyan 
kuvvetlerinin lspanyol hüküme
tine karşı harp hareketlerine 
iştirak ettikleri iddiası üzerin
de de tahkikat yapılması ve 
neticelerini birer raporla ade
mi müdahale komitesine bildir
melidir. 

Fransız delegesi ve Londra 
sefiri B. Corbin Sovyet nota
sının komisyonun umumi içti
maına naklinden evvel tali ko
mitede müzakere edılmesini 
tekhf etmiştir. Bu teklif kabul 
olunmuştur. 

GRANDININ CEVABI 
Bunun üzerıne B. Grandi şu 

beyanatta buı unmuştur: 
- Bu nota komunıst hükü

meti tarafından bir tahrik ha
reketi teşkil eder ve ltalyan 
hükumetinden Jayık olduğu 
cevabı a lacaktır. 

RIBBENTROP NE DiYOR? 
Von Rıbbentrop da söz ala

rak Kont Grandinin beyanntına 
zahir o muş ve Sovyet hükü
mt:tini riyakarlıkla itham eyle· 
miştir. Alman sefiri bundan 
başka komıte müzakerelerinin 
gazetelerde aldığı şekilden şi· 
kayet etmiş ve resmi tebliğler 
haricinde birşey yazılmamasını 
istemiştir. Lord Plymou\h bu 
talebin normal olduğunu, fakat 
iza devletler tarafınnan ince
den ine ...... • · ~~ 

karar 

' 

Majino isfı/zk{Jm/ar hattma mensup /-/ansız asketlerinin Nansıde bir g-eçit resmi 
birşey yapılamıyacağını söyJe- ENDiŞE UY ANDIRAN 
miştir. SÖZLER 

Portekiz delegesi de itirazda Paris 25(Ö.R)-B. Grandinin 
bulunmuş ve komitede temsil Londra ademi müdahale komite-
edilen devletlerden herhangi sindeki beyanatı Fransa hariciye Mussoiint deniz manevıalannda 
birine karşı yapılacak ithamın t' d 'dd. b' d" 

1 d l ·ıı d nezare m e cı ı ır en ışe Meselenin vahameti sebebiyle lspanyol meselesinin Milletler esas ı e ı ere ayanmasını d t B D lb ı 
d ·· k il · · uyan ırmış ır. · e osun n- B.Delbos, ltalyanın bu vaziye- Cemiyetine çıkarılması husu-emre en muza ere usu erını · ı· Al f' ı ·ı ~ S d . . ~ gı ız ve man se ar erı e mn- tinden doğacak neticeleri bir sunda ısrar ediyor: ltalya ve 

.ovyet elegesmın bozdugunu, Jakatı bununla alakadardır. t ft 1 ·ıt d'~ t f Almanyanın ispanyaya karşı 'Zira Sovyet notasmda llalyaya ara an ngı eret 1ger ara -
karşı yapılan ithamı teyit eder "Petit Parisien., gazetesinin tan Almanya sefiriyle tetkik et- teşkilatlı bir tecavüzleri sabit 
hiçbir maddi misal göst~ril- bildirdiğine göre Quai d' Orsay miştir. Ezcümle Alman sefiriyle olmuştur. B. Grandi ltalyanın 

d d b"k'" ·· -t ı· 1 · ht }'f fh ı ispanyada cumhuriyeti imha me iğini söylemiştir. a u um suren mu a aa şu- mese enın mu e ı sa a arını 
B. Maiski buna cevap vere- dur: Sovyet Rusya ve Alman- gözden geçiren Fransız harici- kararında olduğunu bildirmiş-

b ·ı 'ht" k ı e nazırı 1 · l · '- tir. Halbuki bu s•rada Pirene rek aza devletlerden her biri- yanın ı e ı ıraz ayıt arını Y spanya ış erme Kar- • 
nin haklı telakki ettiği itham- geri aldıklara bir sarada Ital- şı şimdi teenni ile hareket ka- hudutları s•msıkı kapalıdır. 
lan bildirmeğe hakkı olduğunu yanın ispanyada müdahalesini rarını veren Almanyanın Ro- Sulhun ikibeti ispanyada oy· 
tıöylemiştir. muhafaza etmek kararını mada itidal lehınde nüfuzunu nanıyor. Grandinin beyanatı bir 

kullanacağı ve tehlikeyi berta- ültimatom ve kuvvet darbesi 
Nihayet ademi miidahale tali bildirmesi ltalyanın ispanya- raf ederek ademı' nıu'"cJahale sı·- h. · d d" H ı b ki k 

k . . k 1 ,~ ma ıyebn e ar. a a e eme , 
omıtesı ımtro P anının tat- da devamlı menfaatler elde 

bikine memur edilecek dele- · etmek, yasetini iyi bir neticeye isal vakit kazanmak siyaseti takip 
adeta orada yer- · · F ı · d"l b F '- d geleri tayin etmiş ve planın ıçın ransa ve ngıltere tara- e ı e ilir. a '.(at bu sara a 

29 Martta tatbik mevkiine ko· leşerek Pirene hududun· fından birlilcte yapılacak gay- ltalyan ve Alman kuvvetleri 
nulmasmı kararlaştırmıştır. Ce- da bir tehlike teşkil eyle- retlere iştirak edeceği ümidini kat'i bir hareket hazırlamak-
vabı sabarsızhkla beklenilmek- mek ve diğer taraftan Fran· izhar etmiştir. tadırlar ve bu yeni taarruz 
te olan ltalyan delegesi de sanın şimali Afrika ile muva- MİLLETLER CEMİYETİNİN şimdiden belirmektedir. 
bu tayini tasvip ettiğini bi!dir- salasını kesmek ümidinde ol- MÜDAHALESİ İSTENİYOR BiR SULH TEŞEBBÜSÜ 
miştir. duğunu göstermektedir. " Humanite ,, gazetesi ise "Petit Journal,, de dünya 

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

lng · · z-ltalyan münasebetleri 
...... iiill!E::il .. ııımım:ııııı:ma;ıı;mıı .......... ii1ıi1 .. C7.L/Z/.L.7-7-ZX/Jım11E111ii:ıamma .......................... .. 

Yeniden çok nazik bir safhaya girmiştir. lngiliz 
amir allığı f evkalide tedbirler aldı 

Roma, 25 (Ô.R) - lngiliz 
gazeteleri ltalya ile lngiltere 
arasındaki münasebetlerin al-
dığı. ~ekli uzun uzadıya gözden 
geçırıyorlar. "Daily Telegraph,, • 
ispanya. ~avasında gönüllüler 
meselesınm en nazik bir iş ol· 
doğunu, gönüllülerin geri a 'm
ması ıçın bir anlaşmanın ancak 
çok uzun müzakerelerden son· 
ra belki mümkün olabileceğini 
kaydediyor. 

" Daily Hera'd ., lngiltere
nin Italya ile münasebetlerini 
ıslah ıçın herne mümkünse 
yapmak niyetinde olduğunu 
kaydediyor. Gönüllüler me~e· 
lesinde Londranın Romadan 
izahat istemesi de bu maksat 
ile idi. Londra ademi müda
hale komitesinde Italyan Sef -
rinin beyanatı bu meselede bir 
anlaşmanın çok güç olduğunu 
göstermekle beraber Romadan 
O'e)en haberler ltalvanın lspan• 

böyle gönüllü 
anlaşmasını 
olmadığmı 

yaya bundan 
gönderilmemesi 
bozmak niyetinde 
göstermektedir. 

" Morning Post ,, gazetesi 
bazı lngiliz Nasyonalistleri· 
nin Italya ile münasebetleri 
bozacak şeki lde hareket et· 
tiklerini, bunların diğer mil
letiere daima ders vermek is
tediklerini ve sözlerinin neti· 
cesini düşünmedık lerini müşa

hede ediyor. Bu gazete logil
tere ve ltnlya arasmda müna
sebetlerin boıulmasına teessüf 
etmekte ve lngiJterenin bir har· 
bı göze aldıracak kadar hazır· 
lanmamış olduğunu kaydet· 
mektedir. Bu sebeple Anglikan 
rah plerinin ltalyayı gücendiren 
hakaretli sözlerine dikkati çe
kiyor. 

" Daily Mail ,, gazetesi de 

lngiltereyi ltalya ile harbe sil· 
rükJemeğe çalışan bazı Ang· 
!ikan rahiplerinin ve Mark-
sistlerle sulhperverliği mes
lek haline sokmuş olanlarm 
hareketlerini tenkit ediyor. 
Bunlarm ihtiyatsız sözlerinin 
karşılığını lngiliz gençliği ka· 
nile ödemeğe mecbur kala· 
caktır. 

"Evning Nevs,, gazetesi 
ayni fikirlere terceman olarak 
paskalya yortularında kilise 
kürsülerinin yeniden ltalyaya 
karşı siyasi mev'izalara sahne 
olmamasını talep ediyor. 

Roma, 25 (Ö.R) - Münihte 
çıkan '1Neuste Nachrichten,, 
gazetesi lngiliz gazetelerinin 
ltalyaya karşı yapılan neşriya
tın Londra ve Roma arasındaki 
mukareneti tehlikeye düşüre
cek mahiyette olduğunu kay-
dediyor. Avni 2ezete Dücenin 

Trablus seyahatinin Italyan 
müstemlekeciliğinin meziyetle
rini ve Italyanın Akdenizdeki 
kuvvetli mevkiini gözlere çarp
tırdığmı yazmaktadır. 

Londra, 25 (A.A) - ispan
ya vekayii dolayısile lngiltere 
Amiralhk dairesi aşağıdaki 
tertibata almıştır : 

Barselonda Cyclops adındaki 
atölye gemisi Valensiada, bin 
ton hacmindeki Shropshire 
kruvazörü Alicarada, hastahane 
gemisi Mamie Palmada, Gipsy 
torpido muhribi Cartagene de 
Aero v~ Grafton muhripleri, 
Cebelüttarıkta, Guen Elizabet 
ve 4 torpido muhribi Tacade, 
Devonshire kruvazörü ve Gar
Jand muhribi Saint Jean De 
Luz da, 4 torpido muhribi ve 
Vige da Brazil muhribi bulun-
durulacaktır. 

sulh topluluğu delegasyonunun 
hariciye nazırı nezdindeki te
şebbüsü dolaysile taarruz usul
lerinin beklenilmeyen bir şekil 
aldığını, fakat ispanyaya or
dular gönderenlerin bu sev
kiyatı gizlemek yolundaki 
maharetleri ne olursa olsun 
diğer sevkiyatı ört bas 
etmeğe kafi gelemiyeceğirıi 
kaydediyor. Şimdi bir taarruz 
müşahede edılirse Milletler ce
miyeti paktmm 10 uncu mad
desi pek ili tatbik edilebilir. 
Çok dikkate şayandır ki sulh 
t'>pluluğu deleguyonlan ayoi 
zamanda üç hükümet nezdinde 
birden teşebbüs yaparak İs
panya meselesinin yeni vaziye
tini gözönüne almalarını ve Is· 
panya hariciye nazırı B. Del 
Vayo tarafından yapılan müra
caati kabul etmelerini istemiş· 
!erdir. 

GERi ÇEKILMIYECEKMIŞ 
Londra, 25 (Ö.R)-B.Edenin 

fikirlerine tercüman olduğu 
iddia edilen "Yorkshire Post,, 
gazetesi şunları yazıyor: 

ltalyanın ademi müdahale 
anlaşmasından geri çekileceği 
hakkındaki haberler teeyyüt 
etmemiştir. Bu sebeple Londra~ 
Kont Grandi tarafından adeıJJI 
müdahale komitesinde yapılan 
bayanata fazla bir ehemmiyet 
bağlamağa mütemayil değildir. 
ltalya sefiri aldığı talimat 
üzerine söz söylemiş, fakat 
Duçe'nin fikirleri telakki et" 
tiği bazı noktaları ortay• 
koymağa çalışmışbr • Esa" 
sen l-;panyadan gönlillülerİll 
geri alınması işinin son derece 
güç bir mesele olacağı daiıJJS 
takdir edilmişti. ltalyanın vaıİ" 
yeti hakkında son yapılan te" 
zahür bu işin tahmin edildi" 
ğinden daha güç olduğunıJ 
meydana çıkarmaktadır • 

Paris 25 (A.A) - B. Del" 
bosun Sir Klark ve B. Velt' 
zek ile yapmış olduğu görüş" 
meler hakkında mütalaalar se~~ 
deden salahiyettar mabafı 
Fransanm şimdiye kadar bit 
uzlaşbrma zihniyeti takip et'" 
miş ve ademi müdahale iti!a~; 
nın müteaddit defalar ıblıt 
edilmiş olmasına rağmen bÜ" 
yük bir sabır göstermiş oJdıJ' 
ğunu hatırlatmaktadır. tJ 

iT ALYA iKi KOLOR~1' 
ASKER GÖNDERECı:- .. 

Paris 25(Ö.R)-Humanite gaıe, 
tesi B. Mussolininin lspanY8! e 
daha iki kolordu gönderPleğ 

0 
karar verdiğini, bu sev~İY8~1 

.. 

Guada Lajara bozgununun .'~e 
tikamını almak maksa01r ~ 
sür'atle yapılacağım, ltalya~~i 
ademi müdahale itilafnaPlesı 
feshedeceğini bildiriyor. "Iİ 

Ö 
pe, 

Londra, 25 ( .R) - 1, 
Herald gazetesi, ltalya Jspaııe~ 
meselesindeki kararında01 g si" 
dönmezse ademi miidaha e 
yaseti yıkılacakbr. divor. 


